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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Nilai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal-hal penting atau 

berguna bagi kemanusiaan. Sesuatu itu bernilai artinya sesuatu itu berharga atau 

berguna bagi kehidupan manusia. Nilai dapat pula ditafsirkan sebagai makna atau 

arti sesuatu barang. Suatu barang atau benda akan mempunyai nilai bagi 

seseorang jika barang atau benda tersebut memberi makna atau arti bagi seseorang 

tersebut. Nilai tidak semestinya dinyatakan dalam bentuk uang atau rupiah. 

Sebagai contoh terhadap sebuah rumah, seseorang mungkin sanggup melepaskan 

dan menawarkan 2 buah mobil untuk mendapatkan rumah tersebut, tetapi ada 

seseorang lagi yang bersedia menawarkan 3 buah mobil. Jadi dapat pula 

dinyatakan bahwa nilai adalah kekuatan atau daya tukar sesuatu barang terhadap 

barang lain.  

Nilai selain ditafsirkan sebagai makna sesuatu barang atau benda, nilai erat 

pula kaitannya dengan kebudayaan(KUTIPAN). Bilamana masyarakat 

menjalankan norma yang berlaku akan menghasilkan nilai yang baik dan dampak 

dari itu akan menghasilkan kebudayaan yang baik pula. Budaya memiliki nilai-

nilai yang senantiasa diwariskan dan dilaksanakan seiring dengan proses 

perubahan sosial kemasyarakatan. Pelaksanaan nilai-nilai budaya merupakan 

manifestasi masyarakat terhadap budaya. Eksistensi budaya dan keragaman nilai-

nilai luhur kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan sarana 
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dalam membangun karakter warga negara, baik yang berhubungan dengan 

karakter privat maupun karakter publik. Keberadaan nilai-nilai yang luhur dalam 

masyarakat membentuk masyarakat yang arif dan berbudaya yang baik. 

Pengertian kearifan, dari kata dasar arif menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah bijaksana; cerdik pandai; berilmu. Pengertian lokal adalah 

setempat; terjadi (berlaku, ada, dsb) di satu tempat saja, tidak merata. Jadi yang 

dimaksud dengan kearifan lokal adalah kecerdasan manusia yang dimiliki oleh 

kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Kearifan 

lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum 

tentu dialami oleh masyarakat yang lain. Nilai-nilai tersebut akan melekat sangat 

kuat pada masyarakat tertentu dan nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang 

panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut. 

Ilmuwan antropologi, seperti Koentjaraningrat telah mengkategorisasikan nilai 

kebudayaan manusia yang menjadi wadah kearifan lokal ialah idea, aktivitas 

sosial,artifak-artifak dan karya sastra. Kebudayaan merupakan keseluruhan 

pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok manusia dan dijadikan sebagai 

pedoman hidup untuk menginterpretasikan lingkungannya dalam bentuk tindakan-

tindakannya sehari-hari. Negara Indonesia sangat majemuk dan mempunyai 

petatah-petitih Melayu, bahasa kromo inggil Jawa, petuah yang diperoleh dari 

berbagai suku di Indonesia. Hal tersebut merupakan contoh keragaman ungkapan 

suku-suku bangsa yang menjadi bagian dari kearifan lokal, yang menjadi kendali 

dalam menjalankan kehidupan. 
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Kearifan lokal sering juga dikonsepsikan sebagai pengetahuan setempat “local 

knowledge”. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya menjadi acuan dalam 

bertingkah laku sehari-hari masyarakat setempat. Kelangsungan kearifan lokal 

akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat 

tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang 

biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui 

sikap dan perilaku mereka sehari-sehari. Masyarakat terkadang tidak sadar bahwa  

Ratna (2011:95) Kearifan lokal identik dengan kesusateraan, misalnya tentang 

kearifan lokal yang bersifat tentang bahasa dan sastra. Cerita rakyat,mite,legenda 

dan epos merupakan beberapa karya sastra yang secara tidak sadar sudah tertanam 

nilai-nilai kearifan lokal. Perilaku atau nilai-nilai baik yang munculkan dalam 

sebuah cerita memberikan gambaran atau motivasi kepada pembaca agar 

melakukan perbuatan yang sama dengan tokoh dalam cerita tersebut.  

Kearifan lokal banyak dikaji norma-norma dan tata aturan yang dikaji dalam 

masyarakat Ratna (2011:91). Norma yang di maksdukan salah satunya 

menyangkut tri hita karana yaitu menyakut tata aturan dalam menjalin hubungan 

manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam. Dalam tata aturan agama 

hindu terdapat istilah Catur Purusartha yaitu empat tujuan hidup umat manusia 

meliputi Dharma, Artha, Kama dan Moksa  

Dharma berarti ajaran atau sesuatu yang mengatur dan memelihara beserta 

semua makhluk, alam semesta dan isinya Bantas (1987:62) dapat diartikan bahwa 

dharma merupakan ajaran atau tata aturan menyakut hubungan manusia dengan 
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tuhan, sesama manusia dan alam. Dhrama inilah yang dijadikan oleh masyarakat 

dalam menentukan nilai-nilai dalam mengatur keharmonisan hidup. 

Pora (2014-114) juga memperkuat bahwa Sastra merupakan bagian dari 

kebudayaan. Bila kita mengkaji kebudayaan kita tidak dapat melihatnya sebagai 

sesuatu yang statis, yang tidak berubah, tetapi merupakan sesuatu yang dinamis, 

yang senantiasa berubah. Hubungan antara kebudayaan dan masyarakat itu sangat 

erat, karena kebudayaan itu sendiri, menurut pandangan antropolog, adalah cara 

suatu kumpulanmanusia atau masyarakat mengadakan sistem nilai, yaitu berupa 

aturan yang menenukan suatu benda atau perbuatan lebih tinggi nilainya, lebih 

dikehendaki, dari yang lain. Kebanyakan ahli antropologi melihat kebudayaan itu 

sebagai satu keseluruhan, dimana sistem sosial itu sendiri adalah sebagian dari 

kebudayaan. 

Kebudayaan memiliki tiga unsur yaitu unsur sistem sosial, Sistem nilai dan ide 

dan peralatan budaya. Bila ciri kebudayaan itu kita letakan pada sastra dan kita 

kaitkan pula dengan masyarakat yang menggunakan sastra itu, maka kita dapat 

mengatakan bahwa nilai suatu sastra itu pada umumnya terletak pada masyarakat 

itu sendiri. Kesustraan itu pada dasarnya tidak hanya mempunyai fungsi dalam 

masyarakat, tetapi juga mencerminkan dan menyatakan segi-segi yang kadang-

kadang kurang jelas terlihat dalam masyarakat. Sebagaimana juga dengan karya 

seni yang lain, sastra mempunyai fungsi sosial dan fungsi estetika. 

Istilah novel berasal dari bahasa latin novellas yang kemudian diturunkan 

menjadi novies, yang berarti baru. Kata ini kemudian diadaptasikan dalam bahasa 

Inggris menjadikan istilah novel Handayani 2009:8). Dalam sastra Indonesia, 
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pada angkatan 45 dan seterusnya, jenis prosa fiksi yang disebut roman lazim 

dinyatakan sebagai novel Dengan demikian, untuk selanjutnya penyebutan istilah 

novel di samping mewakili pengertian novel yang sebenarnya, juga mewakili 

roman. 

Novel pada umumnya terdiri dari lima belas ribu hingga empat puluh lima 

ribu kata. Berdasarkan sifatnya, novel (cerita rekaan) bersifat meluas dan 

sempurna. Sebuah novel tidak akan selesai dibaca sekali duduk, hal ini berbeda 

dengan cerita pendek. Dalam novel (cerita rekaan) juga dimungkinkan adanya 

penyajian panjang lebar tentang tempat atau ruang. Ditinjau dari segi jumlah kata, 

biasanya novel mengandung kata-kata yang berkisar antara 35.000 buah sampai 

tak terbatas. Novel yang paling pendek itu harus terdiri minimal 100 halaman dan 

rata-rata waktu yang dipergunakan untuk membaca novel minimal 2 jam. Lebih 

lanjut dikemukakan oleh para sastrawan, jika dilihat dari segi panjang cerita, 

novel (jauh) lebih panjang daripada cerpen. Oleh karena itu, novel dapat 

mengemukakan sesuatu secara bebas, menyajikan sesuatu secara lebih banyak, 

lebih rinci, lebih detil, dan lebih banyak melibatkan permasalahan yang lebih 

kompleks. 

Cerita rekaan atau novel adalah salah satu genre sastra yang dibangun oleh 

beberapa unsur. Sesuai dengan pendapat Handayani 2009:8) yang menyatakan 

bahwa cerita rekaan (dalam hal ini novel) adalah wacana yang dibangun oleh 

beberapa unsur. Unsur-unsur itu membangun suatu kesatuan, kebulatan, dan 

regulasi diri atau membangun sebuah struktur. Struktur dalam novel merupakan 

susunan unsur-unsur yang bersistem, yang antara unsur-unsurnya terjadi 

hubungan timbal balik, saling menentukan untuk membangun kesatuan makna. 
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Unsur-unsur itu bersifat fungsional, artinya dicipta pengarang untuk mendukung 

maksud secara keseluruhan dan maknanya ditentukan oleh keseluruhan cerita itu. 

Secara garis besar, unsur novel tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua 

bagian, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur 

membangun karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya 

sastra hadir sebagai karya sastra, unsur-unsur yang secara faktual akan dijumpai 

jika orang membaca karya sastra. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang 

berada di luar karya sastra itu, tetapi secara tidak langsung memengaruhi 

bangunan atau sistem organisme karya sastra 

Novel Ramayana Mahabarata yang ditulis RK. Narayan adalah rangkuman 

cerita dari berbagai versi cerita Ramayana dan Mahabaratha yang sangat populer 

di India. Epik Ramayana ini sesungguhnya ditulis oleh Valmikki (baca: walmikki) 

dalam bahasa Sansekerta-India. RK. Narayan mengumpulkan materi cerita dari 

berbagai sumber. Namun yang utamanya adalah epik yang ditulis pada abad ke 11 

masehi dalam bahasa Tamil dari versi penyair bernama Kamban. Novel tersebut 

terdapat dua cerita, yaitu cerita Ramayana dan cerita Mahabarata. Cerita ramayana 

di mulai di halaman 14-284 dan cerita Mahabarata di mulai di halaman 307-564. 

Kedua cerita tersebut sangat fenomenal di kalangan masyarakat jawa. 

Masyarakat jawa sering mendengar kedua cerita tersebut dalam sebuah 

pertunjukan wayang. Umumnya masyarakat hanya mengetahui cerita Mahabarata 

sebatas peperangan antara pihak pandawa dan pihak korawa. Namun jauh lebih 

dalam di dalam cerita Mahabarata ini mengandung banyak nilai-nilai 

kepahlawanan dan nilai-nilai kebudayaan. Tokoh-tokoh yang dimunculkan secara 
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tidak langsung membentuk pemikiran-pemikiran baik terhadap pembaca dan 

memberikan pandangan tidak menyenangkan terhadap hal-hal buruk yang 

dilakukan tokoh antagonis dalam cerita. Cerita Mahabarata merupakan salah satu 

cerita yang dimunculkan dalam pagelaran wayang di jawa, dengan membaca dan 

memahami nilai-nilai yang terkandung dalam cerita ini pembaca secara tidak 

langsung akan dikuatkan rasa cintanya terhadap budaya Indonesia. 

Melupakan kearifan lokal yang ada berarti mengingkari eksistensi warisan 

budaya nenek moyang yang sangat bernilai tinggi. Salah satu kearifan lokal yang 

ada di seluruh nusantara adalah bahasa dan budaya daerah. Kajian-kajian 

mengenai kearifan lokal banyak dikaitkan dengan nilai-nilai, kebiasaan dan tradisi 

yang positip dari suatu masyarakat dari sudut pandang sosial, budaya dan 

lingkungan. Membangkitkan nilai-nilai daerah untuk kepentingan pendidikan 

menjadi sangat bermakna bagi perjuangan daerah untuk mencapai prestasi terbaik. 

Selama ini, kearifan lokal hanya menjadi sebuah kalimat yang dikaitkan 

masyarakat dengan kebudayaan saja. Sudah saatnya untuk menggali lebih banyak 

kearifan-kearifan lokal dalam karya sastra sebagai alat atau cara membentuk suatu 

sistem pendidikan yang berdasarkan pada kearifan lokal setempat. 

Suatu fakta yang tidak bisa dibantah lagi bahwa saat ini telah terjadi 

pergeseran nilai-nilai dari yang berorientasi moral spiritual ke orientasi fisikal 

material. Gaya hidup religius dan bersahaja sebagaimana dianut oleh masyarakat 

Indonesia zaman dahulu telah bergeser menjadi gaya hidup materialistis, hedonis, 

dan cenderung sekuler. Nilai-nilai kebaikan yang dulu diwariskan orang tua 

melalui media dongeng sebelum tidur telah tergantikan oleh instrumen canggih 

bernama internet dan televisi.  
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Internet, televisi, dan media cetak adalah “guru yang tidak bernafas”, yang 

tidak memiliki rasa, tidak juga bisa memberikan hukuman atau ancaman. Guru-

guru yang tidak bernafas ini, saat ini telah menggeser peran orang tua dan guru 

sebagai “guru yang bernafas”. Ironisnya, guru-guru yang tidak bernafas ini bisa 

hadir kapan saja dan dimana saja, sementara guru-guru yang bernafas hanya ada 

pada waktu yang terbatas. 

Orang tua zaman dulu biasa mendongengkan cerita rakyat atau cerita legenda 

kepada anak sebelum tidur, dizaman sekarang orang tua tidak ada waktu untuk 

mendongeng. Orang tua zaman dulu mengajarkan nilai-nilai keluhuran dengan 

menyenntuh hati anak-anaknya melalui cerita-cerita rakyat. Pada zaman sekarang, 

karena tuntutan gaya hidup modern, orang tua terlalu sibuk bekerja untuk 

memenuhi tuntutan kehidupan yang materialistis. Pembentukan karakter anak 

tidak lagi menjadi perhatian. Orang tua lebih memilih menyiapkan anaknya 

dengan keterampilan.. Orang tua juga membiarkan anak menghabiskan waktu 

menonton televisi. Ironisnya, film-film yang membanjir di televisi lebih banyak 

film impor, yang muatan nilai-nilainya belum tentu sesuai dengan nilai-nilai yang 

dianut. Ttanpa pengawasan orang tua, anak bebas memilih sendiri acara televisi 

yang disukai, terlepas apakah isi acara televisi tersebut baik atau buruk, sesuai 

atau tidak dengan usia anak. 

Berbagai dampak media elektronik dan digital tersebut disadari atau tidak 

telah menggeser nilai-nilai kearifan lokal yang dulu menjadi rujukan dalam 

berperilaku dan berkehidupan masyarakat Indonesia. Sebuah contoh, nilai 

kearifan lokal Jawa “Kacang ora ninggal lanjaran” yang berarti “perilaku anak 
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tidak akan meninggalkan apa yang dicontohkan orang tuanya” saat ini telah 

menunjukkan gejala mulai luntur dan kehilangan makna.  

Tinjauan peneliti terdahulu yang dijadikan pertimbangan adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Rasid Yunus (2014), dengan judul ” Nilai-Nilai Kearifan 

Lokal(Local Genius) Sebagai Penguat Karakter Bangsa”. Hasil  penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal merupakan salah satu hal 

terpenting dalam membangun karakter bangsa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Novia Wahyu Wardhani (2013), dengan judul, 

“Pembelajaran Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sebagai Penguat Karakter Bangsa 

Melalui Pendidikan Informal”. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai 

kearifan lokal yang terkandung dalam tembang Asmarandana merupakan nilai-

nilai yang baik yang berisi nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai 

kebangsaan sehingga nilai-nilai tersebut harus dilestarikan melalui pembelajaran 

dalam lingkungan pendidikan informal maupun nonformal. 

Banyak oknum yang mempertanyakan nilai-nilai dharma di tengah-tengah 

perjuangan masyarakat indonesia menatap globalisasi. Apakah nilai-nilai kearifan 

lokal sebagai sistem pengetahuan manusia itu logis atau sekadar mitos. Apakah 

kearifan lokal itu benar-benar berpijak pada nilai-nilai yang baik atau sebaliknya. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul Nilai-

Nilai “Dharma” dalam Teks Cerita Mahabarata Versi Novel Karya C. K. Narayan. 

Penelitian ini membatasi masalah pada kearifan lokal hubungan manusia dengan 

Tuhan, Hubungan Manusia dengan sesama manusia dan hubungan dengan alam. 
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1.2 Fokus Permasalahan 

Fokus permasalahan dalam penelitian ini mencakup tentang nilai-nilai 

kearifan lokal yang terdapat dalam cerita Mahabarata versi novel karya R. K. 

Narayan. Penelitian ini mencakup permasalahan bagaimana nilai dharma kepada 

tuhan, dharma terhadap sesama manusia dan dharma kepada alam yang terdapat 

dalam novel karya R. K. Narayan. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti 

merumuskantentang : 

1) bagaimanakahDharma kepada Tuhan yang dikisahkan cerita Mahabarata 

versi novel karya R. K. Narayan? 

2) bagaimanakahDharma kepada Manusia yang dikisahkan cerita Mahabarata 

versi novel karya R. K. Narayan? 

3) bagaimanakahDharma kepada Alam yang dikisahkan cerita Mahabarata 

versi novel karya R. K. Narayan? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1) mendeskripsikan Dharma kepada Tuhan yang dikisahkan cerita Mahabarata 

versi novel karya R. K. Narayan. 

2) mendeskripsikan Dharma kepada Manusia yang dikisahkan 

ceritaMahabarataversi novel karya R. K. Narayan. 
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3) Mendeskripsikan Dharma kepada Alam yang dikisahkan cerita Mahabarata 

versi novel karya R. K. Narayan. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat, yaitu memperkuat teori-teori yang 

berkenaan dengan kearifan lokal, menambah pengetahuan tentang kearifan lokal 

dalam teks Mahabarata versi novel karya C. K. Narayan.Bagi Mahasiswadapat 

dijadikan sebagai bahan belajar tentang kearifan lokal dan dapat dapat memotivasi 

peneliti lain untuk meneiti tentang nilai-nilai kearifan lokal. Bagi 

penelitiPenelitian ini dapat memberi gambaran bagi peneliti-peneliti selanjutnya 

dalam melakukan penelitian tentang kearifan lokal yang serupa. 

 

1.6 Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan judul, berikut 

didefinisikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul. 

1) Nilai-nilai kearifan lokal  

Nilai-nilai kearifan lokal Haryanto ( 2014:212) menyatakan adalah 

Kerukunan beragaman dalam wujud praktik sosial yang dilandasi suatu 

kearifan dari budaya. Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat 

berupa budaya (nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, 

dan aturan-aturan khusus). Nilai-nilai luhur terkait kearifan lokal meliputi 

dharma kepada Tuhan, alam semester. 

2) Nilai-nilaiDharma  
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Nilai-nilai Dharma adalah hubungan atau sesuatu yang mengatur dan 

memelihara beserta semua makhluk, alam semesta dan isinya Bantas 

(1987:62) dapat diartikan bahwa dharma merupakan ajaran atau tata aturan 

menyakut hubungan manusia dengan tuhan, sesama manusia dan alam. 

Dhrama inilah yang dijadikan oleh masyarakat dalam menentukan nilai-nilai 

dalam mengatur keharmonisan hidup. 

3) Teks cerita Mahabarata adalah salah satu cerita dalam pewayangan jawa 

tentang peperangan antara pihak pandawa dan pihak kurawa yang berakhir 

dengan Perang Baratayuda di padang Kurusetra. Cerita mahabarata 

merupakan cerita yang sangat fenomenal di kalangan masyarakat jawa. 

Karena umunya masyarakat jawa menyukai pagelaran kebudayaan Wayang 

Jawa. 

4) Novel 

Noveladalah karya prosa fiksi yang cakupannya tidak terlalu panjang, namun 

juga tidak terlalu pendek Jusriani(2015:3). Istilah novel yang dimaksud dalam 

judul penelitian adalah novel karya R. K. Narayan yang berjudul Ramayana 

Mahabarata. Novel tersebut terdapat dua cerita yaitu cerita Ramayana dan 

cerita Mahabarata. Cerita Ramayana di mulai di halaman 14-248 dan cerita 

Mahabarata di halaman 307-564. 


