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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

   

2.1 Pengertian kearifan lokal 

 Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa 

yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah 

kebudayaan yang berasal dari luar/bangsa lai menjadi watak dan kemampuan 

sendiri Wibowo (2015:17). Identitas dan Kepribadian tersebut tentunya 

menyesuaikan dengan pandangan hidup masyarakat sekitar agar tidak terjadi 

pergesaran nilai-nilai. Kearifan lokal adalah salah satu sarana dalam mengolah 

kebudayaan dan mempertahankan diri dari kebudayaan asing yang tidak baik. 

 Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta 

berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh 

masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan 

mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan 

setempat local wisdom atau pengetahuan setempat “local knowledge” atau 

kecerdasan setempat local genious Fajarini (2014:123). Berbagai strategi 

dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menjaga kebudayaannya. 

 Hal senada juga diungkapkan oleh Alfian (2013: 428) Kearifan lokal 

diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta sebagai strategi 

kehidupan yang berwujud aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam 

memenuhi kebutuhan mereka. Berdasarkan pendapat Alfian itu dapat diartikan 
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bahwa kearifan lokal merupakan adat dan kebiasan yang telah mentradisi 

dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara turun temurun yang hingga saat ini 

masih dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat hukum adat tertentu di 

daerah tertentu. Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan bahwa local 

wisdom (kearifan lokal) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat local 

yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti 

oleh anggota masyarakatnya. 

 Selanjutnya Istiawati (2016:5) berpandangan bahwa kearifan lokal 

merupakan cara orang bersikap dan bertindak dalam menanggapi perubahan 

dalam lingkungan fisik dan budaya. Suatu gagasan konseptual yang hidup dalam 

masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran 

masyarakat dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai 

dengan yang profan (bagian keseharian dari hidup dan sifatnya biasa-biasa saja). 

Kearifan lokal atau local wisdom dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan 

setempat local yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang 

tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. 

 Kearifan lokal menurut (Ratna,2011:94) adalah semen pengikat dalam 

bentuk kebudayaan yang sudah ada sehingga didasari keberadaan. Kearifan lokal 

dapat didefinisikan sebagai suatu budaya yang diciptakan oleh aktor-aktor lokal 

melalui proses yang berulang-ulang, melalui internalisasi dan interpretasi ajaran 

agama dan budaya yang disosialisasikan dalam bentuk norma-norma dan 

dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. 
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 Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti dapat mengambil 

benang merah bahwa kearifan lokal merupakan gagasan yang timbul dan 

berkembang secara terus-menerus di dalam sebuah masyarakat berupa adat 

istiadat, tata aturan/norma, budaya, bahasa, kepercayaan, dan kebiasaan sehari-

hari. 

 

2.1.2 Bentuk-bentuk Kearifan Lokal 

Haryanto ( 2014:212) menyatakan bentuk-bentuk kearifan lokal 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 Cinta kepada Tuhan, alam 

semester beserta isinya,Tanggung jawab, disiplin, dan mandiri, Jujur, Hormat dan 

santun, Kasih sayang dan peduli, Percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang 

menyerah, Keadilan dan kepemimpinan, Baik dan rendah hati,Toleransi,cinta 

damai, dan persatuan. 

 Hal hampir serupa dikemukakan oleh Wahyudi (2014: 13) kearifan 

lokal merupakan tata aturan tak tertulis yang menjadi acuan masyarakat yang 

meliputi seluruh aspek kehidupan, berupa Tata aturan yang menyangkut hubungan 

antar sesama manusia, misalnya dalam interaksi sosial baik antar individu maupun 

kelompok, yang berkaitan dengan hirarkhi dalam kepemerintahan dan adat, aturan 

perkawinan antar klan, tata karma dalam kehidupan sehari-hari 
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 Tata aturan menyangkut hubungan manusia dengan alam, binatang, 

tumbuh-tumbuhan yang lebih bertujuan pada upaya konservasi alam.Tata aturan 

yang menyangkut hubungan manusia dengan yang gaib, misalnya Tuhan dan roh-

roh gaib. Kearifan lokal dapat berupa adat istiadat, institusi, kata-kata bijak, 

pepatah (Jawa: parian, paribasan, bebasan dan saloka).  

 Dalam karya sastra kearifan lokal jelas merupakan bahasa, baik lisan 

maupun tulisan Ratna (2011-95). Dalam masyarakat, kearifan-kearifan lokal dapat 

ditemui dalam cerita rakyat, nyayian, pepatah, sasanti, petuah, semboyan, dan 

kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari.  Kearifan lokal ini akan 

mewujud menjadi budaya tradisi, kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai 

yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. 

 Kearifan lokal diungkapkan dalam bentuk kata-kata bijak (falsafah) 

berupa nasehat, pepatah, pantun, syair, folklore (cerita lisan) dan sebagainya; 

aturan, prinsip, norma dan tata aturan sosial dan moral yang menjadi sistem sosial; 

ritus, seremonial atau upacara tradisi dan ritual; serta kebiasaan yang terlihat 

dalam perilaku sehari-hari dalam pergaulan sosial (Haryanto, 2013: 368). Cerita 

rakyat banyak mengandung amanat-amanat kepada  

 Selain berupa nilai dan kebiasaan kearifan lokal juga dapat berwujud 

benda-benda nyata salah contohya adalah wayang. Wayang kulit diakui sebagai 

kekayaan budaya dunia karena paling tidak memiliki nilai edipeni (estetis) 

adiluhung (etis) yang melahirkan kearifan masyarakat, terutama masyarakat Jawa. 

Bahkan cerita wayang merupakan pencerminan kehidupan masyarakat Jawa 
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sehingga tidak aneh bila wayang disebut sebagai agamanya orang Jawa. Dengan 

wayang, orang Jawa mencari jawab atas permasalahan kehidupan mereka 

(Sutarso, 2012 : 507). Dalam pertunjukan wayang bergabung keindahan seni 

sastra, seni musik, seni suara, seni sungging dan ajaran mistik Jawa yang 

bersumber dari agama-agama besar yang ada dan hidup dalam masyarakat Jawa. 

Bentuk kearifan lokal yang terdapat pada masyarakat jawa selain wayang adalah 

joglo ( rumah tradisional jawa ). 

 Selain kearifan lokal di atas, Bali merupakan salah satu daerah yang 

masih kental nilai kearifan lokalnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih 

tingginya antusias masyarakat terhadap budaya-budaya maupun ritual keagamaan 

yang ada di Bali. Masih banyak lagi daerah yang mempunyai kearifan lokal untuk 

menunjang perekonomiannya seperti masyarakat Bantul yang terkenal dengan 

kesenian kearamiknya, Garut yang terkenal dengan dodolnya, Kebumen dengan 

genteng sokka dan mash banyak lagi. Hal tersebut merupakan bagian dari budaya 

kita yang berbentuk kaerifan lokal. 

 Masyarakat Bali  contoh implementasi kearifan lokal rasa syukur 

kepada tuhan adalah dengan jalan dengan khidmat dan sujud bhakti menghaturkan 

yadnya dan persembahyangan kepada tuhan yang maha esa), berziarah atau 

berkunjung ketempat-tempat suci atau tirta yatra untuk memohon kesucian lahir 

dan bhatin dan mempelajari dengan sungguh-sungguh ajaran-ajaran mengenai 

ketuhanan, mengamalkan serta menuruti dengan teliti segala ajaran-ajaran 

kerohanian atau pendidikan mental spiritual.  
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 Implementasi Tri Hita Karana Dalam masyarakat Bali dapat diterapkan 

dimana dan kapan saja dan idealnya dalam setiap aspek kehidupan manusia dapat 

menerapkan dan mempraktekan tri hita karana ini yang sangat sarat dengan ajaran 

etika yakni tidak saja bagaimana masyarakat Bali diajarkan bertuhan dan 

mengagungkan tuhan namun bagaimana srada dan bhakti kita kepada tuhan 

melalaui praktik kita dalam kehidupan sehari-hari seperti mengahargai antara 

manusia dan alam semesta ini yang telah memberikan kehidupan bagi kita. 

 Dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia selalu mencari 

kebahagiaan dan selalu mengharapkan agar dapat hidup secara damai dan tentram 

baik antara manusia dalam hal ini tetangga yang ada dilingkungan tersebut 

maupun dengan alam sekitarya. Hubungan tersebut biasanya terjalin dengan tidak 

sengaja atau secara mengalir saja terutama dengan manusia namun ada juga yang 

tidak memperdulikan hal tersebut dan cenderung melupakan hakekatnya sebagai 

manusia sosial yang tak dapat hidup sendiri. 

  Dalam kehidupan manusia, segala sesuatu berawal dari diri sendiri dan 

kemudian berlanjut pada keluarganya. Dalam keluarga, manusia akan diberikan 

pengetahuan dan pelajaran tentang hidup baik tentang ketuhanan ataupun etika 

oleh orang tua atau pengasuh kita (wali), dan beranjak dari hal tersebut pula orang 

tua secara perlahan menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam tubuh dan pikiran 

setiap anak-anaknya melalui praktik maupun teori. Begitu pula halnya dengan 

pendidikan atau pemahaman tentang tri hita karana itu sendiri, secara sadar 

maupun tidak sadar hal tersebut atau nilai-nilai ajaran tersebut sudah ditanamkan 

oleh orang tua melalui praktik kepada anak-anaknya seperti mengajarkan anaknya 
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untuk mebanten saiban. Memang hal ini manpak sepele namun jika kita mampu 

mengkaji lebih dalam sesungguhnya hal ini mengandung nilai pendidikan yang 

sangat tinggi meskipun orang tua kebanyakan tidak mampu menjelaskan secara 

logika dan benar makna dari tindakan tersebut.  

 Selain hal tersebut diatas masih banyak hal terkait implementasi Tri 

Hita Karana yang dapat dilakukan dalam kehidupak keluarga, seperti mebanten 

ketika hendak melakukan suatu kegiatan seperi membuka lahan perkebunan yang 

baru.. Interaksi manusia dengan alam dan Tuhan yang nampak pada kegiatan 

tersebut hampir tidak pernah diperbincangkan oleh manusia dan menganggap hal 

tersebut sebagi hal yang biasa, namun demikianlah umat hindu mengimani ajaran 

Tri Hita Karana yang mana implementasinya sendiri terkadang dilakukan secara 

tidak sengaja namun mengena pada sasaran. 

 

2.2 Pengertian Novel 

Istilah prosa fiksi atau cukup disebut karya fiksi, biasa juga diistilahkan 

dengan prosa cerita, prosa narasi, narasi, atau cerita berplot. Pengertian prosa fiksi 

tersebut adalah kisahan atau cerita yang diemban oleh pelaku-pelaku tertentu 

dengan pemeranan, latar serta tahapan dan rangkaian cerita tertentu yang bertolak 

dari hasil imajinasi pengarangnya sehingga menjalin sebuah cerita. Karya fiksi 

lebih lanjut masih dapat dibedakan dalam berbagai macam bentuk, baik itu roman, 

novel, novellet, maupun cerpen .   
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Kata novel berasal dari bahasa Italia novella. Secara harafiah, novella berarti 

sebuah “barang baru yang kecil”, dan kemudian diartikan sebagai “cerita pendek 

dalam bentuk prosa”. Dewasa ini, novella mengandung pengertian yang sama 

dengan istilah novelette dalam bahasa Inggris, yang berarti sebuah karya prosa 

fiksi yang panjangnya cukupan, tidak terlalu panjang, namun tidak terlalu pendek. 

Novella yang berarti sebuah karya prosa fiksi yang cakupannya tidak terlalu 

panjang, namun juga tidak terlalu pendek Jusriani(2015:3). Menurut pengeritan 

tersebut dapat dikatakan bahwa novel adalah sebuah karya fiksi berbentuk prosa 

yang menceritakan kehidupan para tokoh yang diceritakan dalam sebuah alur atau 

peristiwa yang panjang cakupannya cerita tidak terlalu panjang dan tidak terlalu 

pendek, yang setidaknya terdiri dari 100 halaman atau lebih. 

Novel merupakan karya sastra yang dibangun oleh unsur pembangun karya 

sastra yaitu unsur intrinsik Komalasari (2012:1). Unsur intrinsik adalah unsur 

pembangun yang terdapat dalam karya sastra novel tersebut. Sedangkan unsur 

ekstrinsik adalah dunialuar karya sastra yang turut melatarbelakangi dan 

menunjang karya sastra novel tersebut. Selain itu terdapat unsur lagi yang akhir-

akhir ini tampak banyak dibicarakan, yaitu unsur reseptif, suatu unsur yang lebih 

menitikberatkan kepada tanggapan pembaca atau penikmat sastra, bukan 

tanggapan perseorangan melainkan tanggapan kelompok masyarakat atau 

masyarakat. 

Novel merupakan bentuk karya sastra sekaligus disebut fiksi, bahkan dalam 

perkembangannya, kemudian novel dianggap bersinonim dengan fiksi. Sebutan 
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novel dalam bahasa Inggris—dan inilah yang kemudian masuk ke Indonesia—

berasal dari bahasa Italia novella (dalam bahasa Jerman: novelle). Secara harfiah 

novella berarti „sebuah barang baru yang kecil‟, dan kemudian diartikan sebagai 

„cerita pendek dalam bentuk prosa. 

Beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa novel adalah suatu 

cerita fiksi yang terdiri dari tokoh, tema, alur, latar. Novel merupakan bagian dari 

karya sastra yang berbentuk fiksi  atau cerita rekaan, namun ada pula merupakan 

kisah nyata. Selain itu, novel merupakan sebuah cerita fiktif yang 

menggambarkan atau melukiskan kehidupan tokoh-tokohnya dengan 

menggunakan alur. Cerita fiktif tidak hanya sebagai cerita khayalan semata, tetapi 

pengarang menghasilkan sebuah imajinasi berupa realitas atau fenomena yang 

dapat dilihat dan dirasakan. 

 

2.2.1 Unsur Intrinsik  

Unsur Instinsik adalah unsur-unsur yang membangun sebuah karya sastra. 

Unsur intrinsik dalam sebuah novel adalah unsur-unsur yang secara langsung turut 

membangun cerita. Unsur-unsur tersebut adalah penokohan, sudut pandang, tema, 

latar, alur, dan sebagainya. Berikut ini adalah penjelasan mengenai beberapa unsur 

intrinsik yang terdapat dalam sebuah novel.  
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1) Tema  

Tema adalah ide yang mendasari suatu cerita sehingga berperanan juga 

sebagai pangkal tolak pengarang dalam memaparkan karya fiksi yang 

diciptakannya aminudin (2014:91. Tema adalah ide-ide yang mendasari 

terciptanya sebuah karya sastra. Penulis sebelum membuat karya sastra tentunya 

menentukan ide apa yang akan akan di sampaikan kepada pembaca karyanya. 

Tema merupakan sesuatu yang penting dalam suatu cerita karena tema 

merupakan inti cerita yang penting dalam suatu cerita karena tema merupakan inti 

cerita yang mendasari suatu cerita Humaeroh(2014:10). Tema meskipun tidak 

sengaja di tuliskan oleh pengarang, pembaca akan dapat mengambil pemikiran 

sendiri tentang tema yang ada dalam sebuah cerita 

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tema adalah 

pandangan hidup tertentu atau perasaan tertentu mengenai kehiupan atau 

rangkaian nilai-nilai tertentu yang membentuk atau membangun dasar atau 

gagasan utama dalam suatu karya sastra.  dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

tema adalah sebuah ide atau gagasan pokok yang di kembangkan menjadi sebuah 

cerita 

2) Alur 

Aminudin (2014:83) menyatakan Alur adalah rangkaian cerita yang 

dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin suatu cerita yang 

dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita. Rangkaian tersebut adalah 
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tahapan-tahapan bagaimana karya sastra tersebut bisa menjadi monoton atau 

membuat penasaran pembaca. 

Sejalan dengan pendapat di atas Humaeroh (2014:11)juga mengungkapkan 

bahwa alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa 

sehingga menjalin sebuah cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu 

cerita Humaeroh( 

Alur atau Plot adalah struktur gerak yang terdapat dalam sebuah karya fiksi. 

Struktur gerak ini bergerak dari suatu permulaan (beginning) melalui suatu 

pertengahan (middle) dan menuju kepada suatu akhir (ending) yang biasanya 

lebih dikenal dengan istilah eksposisi, komplikasi dan resolusi. 

3) Penokohan 

Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita 

fiksiAminudin(2014:79).Tokoh-tokoh yang berada dalam sebuah novel biasanya 

ditampilkan secara lebih lengkap, misalnya seorang tokoh ditampilkan dengan  

ciri-ciri fisik, keadaan sosial, tingkah laku, sifat, kebiasaan dan sebagainya. 

Penokohan adalah watak atau karakter yang dihadirkan pengarang untuk untuk 

memunculkan peristiwa atau konflik. 

Tokoh cerita adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya 

naratif, atau drama, oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan 

kecenderungan tertentu seperti diekspresikan dalam ucapan dan dilakukan dalam 

tindakan.  Penokohan adalah salah satu unsur yang penting dalam membina 

struktur Miladiyah (2015:13). 



 

24 
 

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa toko adalah 

pelaku yang terdapat dalam cerita yang memunculkan peristiwa-peristiwa dalam 

cerita, sehingga cerita yang dimunculkan pengarang menjadi lebih indah. 

4)  Latar  

Latar adalah tempat peristiwa dalam karya fiksi Aminudin (2014:67). 

Latar bisa berupa tempat atau waktu kejadian dalam sebuah cerita atau karya fiksi. 

Setting atau latar adalah latar belakang fisik, unsur tempat dan ruang dalam 

sebuah cerita, mislkan tempat tidur, kamar, jalan dll.latar atau setting disebut juga 

sebagai landas tumpu, menyaran pada pengertian tempat, hubungan waktu dan 

lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar 

dalam sebuah karya fiksi tidak hanya terbatas pada penempatan lokasi-lokasi 

tertentu atau sesuatu yang bersifat fisik saja. Latar juga dapat berupa tata cara, 

adat istiadat, kepercayaan dan nilai-nilai yang berlaku sebuah tempat.  

5) Sudut Pandang  

Sudut Pandang adalah sudut pandang adalah cara sebuah cerita dikisahkan. 

Segala sesuatu yang diceritakan menjadi kebebasan pengarang untuk berkreasi 

bahkan mampu memperlihatkan teknik pengarang dalam menggagas sesuatu 

Humaeroh (2015:15). Sastrawan banyak menyatakan bahwa sudut pandang, yaitu 

suatu metode narasi yang menentukan posisi atau sudut pandang dari mana cerita 

disampaikan. Secara umum, terdapat empat sudut pandang yaitu, sudut pandang 

persona ketiga (diaan), sudut pandang persona pertama (akuan), sudut pandang 

campuran dan sudut pandang dramatik. 
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2.2.2 Unsur Ekstrinsik  

Unsur ekstinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, 

meskipun demikian, unsur ekstrinsik tetap memiliki pengaruh terhadap isi atau 

sistem organisme dalam suatu karya sastra. Unsur ekstrinsik terdiri dari sejumlah 

unsur, yaitu biografi penulis, psikologi penulis, keadaan masyarakat disekitar 

penulis dan lain-lain.  

1) Biografi Penulis  

Biografi penulis adalah sebuah media yang memuat berbagai informasi 

mengenai penulis atau pengarang sebuah karya sastra. Melalui biografi pembaca 

dapat mempelajari kehidupan, perkembangan moral, mental dan intelektual 

penulis. Selain mempelajari kehidupan penulis, biografi juga dapat digunakan 

untuk meneliti karya sastra, karena apa yang dialami dan apa yang dirasakan  oleh 

penulis sering kali terekspresikan dalam karya yang ia ciptakan. 

2) Psikologi Penulis  

Tidak jauh berbeda dengan biografi penulis, psikologi penulis pun 

terkadang mempengaruhi karya sastra yang ia ciptakan. Namun berbeda halnya 

dengan biografi penulis yang memuat berbagai informasi mengenai penulis, 

psikologi penulis adalah sebuah faktor dari psikologis yang terdapat didalam diri 

penulis. Untuk mengetahui pengaruh psikologis penulis terhadap sebuah karya 

sastra, peneliti harus menggunakan teori psikologi sebagai tinjauan pustaka.   

3) Masyarakat  
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Sebuah karya sastra juga mempunyai hubungan yang erat dengan suatu 

masyarakat. Karena karya sastra juga merupakan cerminan dari sebuah masyarkat. 

Terkadang, pengarang dengan sengaja menjadikan kondisi masyarakat pada masa 

tertentu untuk memberikan sebuah gambaran tentang permasalahan atau 

fenomena yang terjadi dalam masyarakat tersebut. untuk melihat pengaruh 

keadaan masyarakat pada sebuah karya sastra, peneliti harus memiliki bukti-bukti 

tentang kejadian-kejadian yang dialamai masyarakat tersebut. 

 

2.3 Sosiologi Sastra 

Sosiologi adalah telaah yang obyektif dan ilmiah tentang manusia dalam 

masyarakat; telaah tentang lembaga dan proses sosial. Dengan mempelajari 

lembaga-lembaga sosial dan segala masalah perekonomian, keagamaan, politik, 

dan lain-lain—yang kesemuanya itu merupakan struktur sosial—kita 

mendapatkan gambaran tentang cara-cara manusia menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya, tentang mekanisme sosialisasi, proses pembudayaan yang 

menempatkan anggota masyarakat di tempatnya masing-masing.   

Di samping pengertian sosiologi pengertian sastra juga harus diperjelas 

sebelum menggunakan pendekatan sosiologi sastra Faruk(2015:38). Sastra sendiri 

adalah alat sosial yang memakai medium bahasa.. Penyair adalah warga 

masyarakat yang memiliki status khusus. Penelitian yang menyangkut sastra dan 

masyarakat biasanya terlalu sempit dan menyentuh permasalahan dari luar sastra. 

Sastra dikaitkan dengan situasi tertentu, atau dengan sistem politik, ekonomi, dan 
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sosial tertentu. Penelitian dilakukan untuk menjabarkan pengaruh masyarakat 

terhadap sastra dan kedudukan sastra dalam masyarakat.    

Sosiologi dan sastra memiliki objek yang sama yaitu manusia dalam 

masyarakat. Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan 

menghasilkan kebudayaan. Masyarakat juga merupakan kumpulan individu yang 

tinggal pada suatu wilayah. Sastra adalah lembaga sosial yang menampilkan 

gambaran kehidupan yang mencakup hubungan antarmasyarakat, antarmanusia, 

dan antarperistiwa yang terjadi di dalam batin seseorang. Selain itu pendekatan 

sosiologi ini pengertiannya mencakup berbagai pendekatan, masing-masing 

didasarkan pada sikap dan pandangan teoritis tertentu, namun semua pendekatan 

ini menunjukkan satu ciri kesamaan, yaitu mempunyai perhatian terhadap sastra 

sebagai institusi sosial yang diciptakan oleh sastrawan sebagai anggota 

masyarakat. 

Sosiologi Sastra secara definitif adalah analisis, pembicaraan terhadap karya 

sastra dengan mempertimbangkan kemasyarakatan Ratna(2011:24). Sosiologi 

meneliti hubungan individu dengan kelompok dan budayawan sebagai unsur yang 

bersama-sama membentuk kenyataan kehidupan masyarakat dan kenyataan sosial. 

Masyarakat selalu dalam perubahan, penyesuaian, dan pembentukan diri (dalam 

dunia sekitar). Sesuai dengan idealnya. Sebaliknya perubahan kebudayaan jarang 

terjadi secara mandadak, melainkan melalui hasil pendidikan dan kebudayaan 

Menurut Rohman (2012:78) menyatalan bahwa sosiologi sastra adalah kajian 

yang memfokuskan pada pada relasi fungsional antara pembaca, penerbit, 
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pengarang dan masyarakat. Sosiologi Sastra merupakan Pendekatan dalam 

menganalisis karya sastra yang mempertimbangkan segi-segi kemasyarakat untuk 

mengetahui makna totalitas. Sosiologi sastra berusaha untuk menemukan 

keterjalinan antara pengarang, pembaca, kondisi sosial budaya, dan karya sastra 

itu sendiri. 

Menurut Silbermann ada lima penelitian sosiologi sastra, yaitu: (a) Penelitian 

tentang pengaruh seni terhadap kehidupan seorang manusia, (b) Penelitian tentang 

perkembangan dan kepelbagaian sikap dan obyek sosial melalui seni, (c) 

Penelitian tentang pengaruh dari seni terhadap pembentukan kelompok, konflik-

konflik di dalamnya dan sebagainya, (d) Penelitian tentang pembentukan 

pertumbuhan dan hilangnya lembaga artistik sosial, (e) Penelitian tentang faktor-

faktor dan bentuk-bentuk tipikal dari organisasi sosial yang mempengaruhi seni. 

Pendekatan terhadap sastra mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan oleh 

beberapa penulis disebut sosiologi sastra. Sejauh mana sastra dianggap sebagai 

mencerminkan keadaan masyarakat. Dalam hubungan ini terutama harus 

mendapat perhatian adalah sifat seorang pengarang atau sastrawan sering 

mempengaruhi pemilihan dan penampilan fakta-fakta sosial dalam karyanya, 

sastra yang berusaha menampilkan keadaan masyarakat yang secermat-cermatnya 

mungkin sebagai cermin masyarakat.. Pandangan sosial sastrawan harus 

mempertimbangkan apabila sastra akan dinilai sebagai cermin masyarakat. 

Pendekatan  terhadap  sastra  yang  mempertimbangkan segi-segi 

kemasyarakatan ini oleh beberapa penulis disebut sosiologi sastra. Istilah itu pada 
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dasarnya tidak berbeda pengertiannya dengan sosiosastra, pendekatan sosiologis 

atau pendekatan struktural terhadap sastra. Sosiologi sastra dalam pengertian ini 

mencakup berbagai pendekatan, masing-masing didasarkan pada sikap dan 

pandangan teoritis tertentu.  

Karya sastra diciptakan oleh seorang pengarang untuk dinikmati, dipahami 

dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengarang adalah anggota masyarakat yang 

terikat dengan status sosial tertentu. Sastra adalah lembaga sosial yang 

menggunakan bahasa sebagai medium (alat): bahasa itu sendiri merupakan ciptaan 

sosial. Sastra menampilkan gambaran kehidupan itu sendiri sebagai suatu 

kenyataan sosial. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa sastra adalah lembaga 

sosial karena sastra menampilkan gambaran kehidupan.  

Beberapa uraian di atas dapat disimpulkan masalah sosiologi sastra ada tiga 

hal yaitu:   

1) Pengarang atau pencipta karya sastra dengan latar belakang kehidupannya 

dihubungkan dengan karya sastra yang dihasilkannya,  

2)  Karya sastra sebagai cermin masyarakat tempat karya sastra tersebut 

dihasilkan, jadi sebagai dokumen sosiobudaya,   

3)  Pembaca karya sastra, bagaimana pengaruh sebuah karya terhadap masyarakat 

pembacanya. 

Pernyataan di atas sebenarnya juga menyiratkan bahwa seorang penyair pada 

hakikatnya adalah seorang anggota masyarakat. Oleh karena itu ia terikat oleh 

status sosial tertentu. Itulah sebabnya sastra dapat dipandang sebagai institusi 
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sosial yang menggunakan sarana bahasa. Bahasa itu sendiri merupakan produk 

sosial. Sastra menampilkan gambaran kehidupan, dan kehidupan itu sendiri adalah 

suatu kenyataan sosial. Dari pengertian ini, kehidupan mencakup hubungan 

antarmasyarakat, antara masyarakat dengan orang termasuk penyair dengan 

antarmasyarakat, dan antar peristiwa yang terjadi dalam batin seseorang 

 

2.4 Konsep Agama Hindu 

Orang beragama hindu meyakini bahwa agama diwahyukan ke dunia 

bertujuan untuk menuntun umat manusia guna mencapai kesempurnaan hidup 

berupa kesucian batin. Selain itu agama menuntut manusia agar berlaksana 

(bertingkah laku/ibadat), berbicara dan berpikir yang benar, memiliki budi pekerti 

luhur. Laksana dan budi pekerti luhur itu diyakini dapat memberikan kebahagiaan 

material bagi umat manusia dan lingkungannya, yang disebut jagadhita serta 

memberikan ketentraman batin sebagai sumber kebahagiaan abadi bebasnya 

Roh/Atman dari penjelmaan manunggal dengan tuhan, yang disebut moksa. 

Dalam ajaran agama hindu terdapat istilah Catur Purusartha yang dapat 

diartikan sebagai empat tujuan hidup umat manusia yang terjalin erat satu dengan 

yang lainnya, atau dapat pula empat tujuan akhir manusia menjadi perpaduan 

yang utuh. Bantas (1987:61) Catur Purusartha yaitu Dharma, Artha, Kama dan 

Moksa. Tujuan hidup manusia yang terpenting menurut Hindu diklasifikasi 

menjadi empat, yaitu artha, kama, dharma, dan moksa. (1) Artha sebagai tujuan 

pertama adalah kepemilikan material. Ilmu pengetahuan yang melatari tujuan ini 
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adalah ilmu ekonomi dan politik, teknik bertahan hidup untuk melawan sifat iri 

hati, terjun dalam persaingan, menentang fitnah dan pemerasan, tirani raja-raja 

lalim yang mengganggu, dan kekerasan para tetangga. 

Catur Purusartha yang pertama yaitu Dharma merupakan kebenaran absolut 

yang mengarahkan manusia untuk berbudi pekerti luhur sesuai dengan dasar 

agama yang menjadi hidupnya. Dharma itulah yang mengatur dan menjamin 

kebenaran hidup manusia. Keutamaan dharma merupakan sumber datangnya 

kebahagiaan, memberikan keteguhan budi dan menjadi dasar segala tingkah laku 

manusia. Dharma berarti ajaran atau sesuatu yang mengatur dan memelihara 

beserta semua makhluk, alam semesta beserta isinya Bantas (1987:62). 

Catur Purusartha yang kedua yaitu Artha yang berarti kekayaan, dalam 

bahasa sanskerta diartikan tujuan atau egala sesuatu yang menjadi alat untuk 

mencapai tujuan material. Mendapatkan dan memiliki harta mutlak adanya, tetapi 

yang perlu diingat agar jangan sampai diperbudak oleh nafsu keserakahan yang 

berakibat mengaburnya wiweka ( pertimbangan rasional) sehingga tidak mampu 

membedakan mana yang benar dan salah. Artha perlu diamalkan (Dana Punia) 

bagi kemanusiaan seperti fakir miskin, orang cacat, yatim piatu dan sebagainya. 

Kama merupakan Catur Purusartha yang ketiga. Kama adalah keinginan 

untuk memperoleh kenikmatan (wisaya). Bantas (1987:65) Kama berfungsi untuk 

menunjang hidup yang bersifat tidak kekal. Kama dinyatakan sebagai salah satu 

tujuan hidup adalah untuk mengubah wisaya kama menuju sriya kama, artinya 

dari ingin mengumbar hawa nafsu atau wisaya menuju pada keinginan mencapai 
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keindahan rohani atau sriya. Moksa adalah Catur Purusartha keempat. Moksha 

adalah alamnya Brahman yang sangat gaib dan berada di luar batas pikiran umat 

manusia Kemendikbud (2014:68). 

Catur Purusartha bukanlah hal yang terpisah antara satu dengan yang lainnya 

ataupun sebuah urutan dari no 1, 2 dan seterusnya. Keempat hal ini adalah sebuah 

satu kesatuan dalam sebuah prinsip dan konsep dalam melakoni hidup manusia 

Hindu. Catur Purushartha sejatinya bukanlah sekadar tujuan hidup, tapi adalah 

way of life, pola hidup dan sebuah jalan raya kuno untuk mencapai tujuan yang 

utama dalam kehidupan manusia Hindu. Catur Purushartha mengajarkan kita 

untuk menjadikan kebenaran dan kebajikan(Dharma) sebagai landasan hidup. 

Selalu bersyukur atas apa yg dimiliki(Artha). Berkeinginan(Kama) untuk 

mencapai kebebasan dan kelepasan dari kehidupan duniawi(Moksha), inilah cara 

dan tujuan hidup manusia Hindu. Inilah pemahaman dan penerapan dari ajaran 

Catur Purushartha dalam kehidupan manusia Hindu. Tujuan hidup tersebut dalam 

pembelajaran dasar hindu di aplikasikan dalam bentuk materi Tri Hita Karana. 

Pembelajaran dasar agama Hindu terdapat mata pelajaran tentang Tri Hita 

Karana. Kemendikbud (2014:73). Pada pembelajaran materi ini peserta didik 

diharapkan mampu memahami, menerapkan, melestarikan, menjelaskan 

pengertian, dan bagian-bagian Tri Hita Karana. Adapun materinya adalah sebagai 

berikut. Tri Hita Karana ditinjau dari etimologi terdiri dari kata Tri, Hita dan 

Karana. Tri berarti tiga, Hita berarti kebahagiaan, dan Karana berarti penyebab. 

Jadi kata Tri Hita Karana artinya tiga penyebab untuk mencapai mencapai 

kebahagiaan dan keharmonisan hidup. 
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Menurut Kemendikbud (2014:73) unsur- unsur Tri Hita Karana terdiri dari 

Sang Hyang Jagatkarana artinya hubungan yang harmonis antara manusia dengan 

Sang Hyang Widhi, Manusia artinya hubungan yang harmonis antara manusia 

dengan manusia dan Bhuwana artinya hubungan manusia dengan lingkungan. 

 

2.4.1 Hubungan Manusia dengan Tuhan (Sang Hyang Jagatkarana) 

Manusia adalah ciptaan Tuhan, sedangkan Atman yang ada dalam diri 

manusia merupakan percikan sinar suci kebesaran Tuhan yang menyebabkan 

manusia dapat hidup.Kemendikbud ( 2014:74). Dilihat dari segi ini Dapat 

diartikan bahwa manusia itu berhutang nyawa terhadap Tuhan oleh karena itu 

setiap manusia wajib berterima kasih, berbhakti dan selalu sujud kepada Tuhan 

Yang Maha Esa.  

Rasa terima kasih dan sujud bhakti itu dapat dinyatakan dalam bentuk puja 

dan puji terhadap kebesaran-Nya, yaitu 1) Dengan beribadah dan melaksanakan 

perintah-Nya. 2) Dengan melaksanakan Tirtha Yatra atau Dharma Yatra, yaitu 

kunjungan ke tempat-tempat suci.3) Dengan melaksanakan Yoga Samadhi. 4) 

Dengan mempelajari, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama. 

Keyakinan merupakan pengakuan atas dasar keyakinan bahwa sesungguhnya 

Tuhan itu ada, Maha Kuasa, Maha Esa dan Maha segala-galanya.  

Tuhan Yang Maha Kuasa, yang disebut juga Hyang Widhi (Brahman), 

adalah ia yang kuasa atas segala yang ada ini. Tidak ada apapun yang luput dari 

Kuasa-Nya. Ia sebagai pencipta, sebagai pemelihara dan pelebur alam semesta 
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dengan segala isinya. Tuhan adalah sumber dan awal serta akhir dan pertengahan 

dari segala yang ada. Tuhan itu bersifat rohani, bukan jasmani atau materi. Di 

dalam kitab suci Hindu diandaikan Tuhan seperti listrik yang menghidupkan dan 

menggerakkan semua alat-alat elektronik. 

Weda terkandung konsep tentang Ista Dewata, yaitu pemahaman dan 

penghayatan tentang Tuhan dan manifestasi-Nya, yang memungkinkan manusia 

untuk memiliki konsep tentang Tuhan yang berbeda-beda sesuai dengan 

kemampuan dan kebebasan pada setiap manusia untuk untuk memuliakan Ista 

Dewatanya masing-masing dengan perbedaan-perbedaan yang ada, tanpa harus 

dipertentangkan satu dengan yang lainnya. 

Tuhan dalam paham Hindu adalah maha ada, maha tak terbatas. Artinya 

Dia ada di mana-mana, keberadaan manusia, pohon-pohon, batu-batuan dan lain-

lain, tidak dapat membatasi atas menghalangi keberadaan. Selain Tuhan 

(Brahman) dalam Hindu juga dikenal manifestasi Tuhan seperti Dewa/Dewi, 

Bhatara, dan Pitara. Kata Dewa itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta Div yang 

artinya sinar. Sesuai dengan artinya, fungsi Dewa adalah untuk menyinari, 

menerangi alam semesta agar selalu terang dan terlindungi. Arti lainnya adalah 

“yang memberi”. Orang terpelajar yang memberikan ilmu pengetahuan kepada 

sesama manusia adalah Dewa (Vidvamso hi devah). Matahari, bulan dan bintang-

bintang di langit adalah para Dewa karena mereka memberi cahaya kepada semua 

ciptaan. Ayah dan ibu dan pembimbing spiritual adalah juga para Dewa. Bahkan 

seorang tamu juga adalah Dewa.  
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Jika diandaikan matahari adalah Tuhan sinarnya yang tak terhitung 

jumlahnya itu adalah para Dewa. Jadi para Dewa itu sebenarnya adalah nama-

nama Tuhan di dalam fungsinya yang terbatas. Misalnya Brahma adalah nama 

Tuhan dalam fungsinya sebagai pencipta. Wisnu adalah nama Tuhan dalam 

fungsinya sebagai pemelihara. Dan Siwa adalah nama Tuhan dalam fungsinya 

sebaga pemralina. Dapat dikatakan bahwa Dewa adalah manifestasi yang 

mengemban misimisi/ tugas tertentu.  

Selanjutnya, Bhatara berasal dari kata bhatr berarti kekuatan Sang Hyang 

Widhi yang berfungsi sebagai pelindung umat manusia dan dunia dengan segala 

isinya. Dalam Agama Hindu dikenal ada banyak Bhatara, antara lain: 1) Bhatara 

Bayu yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan udara atau angin 2) 

Bhatara Indra yang mempunyai kekuatan untuk mengadakan hujan. 3)Bhatara 

Agni yang mempunyai kekuatan untuk menjadikan api yang panas. 

Tuhan dengan berbagai manifestasi. Mulai dari bangunan batu yang 

megah (candi), patung dewi yang cantik, dewa yang gagah, hingga patung 

kombinasi berbagai macam hewan, dan sebagainya. Inilah yang akhirnya 

membuat umat Hindu sering terlihat seolah-olah memuja batu atau pun patung. 

Jika dianalogikan secara sederhana, hal ini sama seperti ketika seseorang 

berpacaran jarak jauh. Ketidakmampuan kita untuk menggapainya, membuat kita 

melepas rasa rindu dengan melihat fotonya, melukis wajahnya, atau memeluk 

boneka pemberiannya.  
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Foto, lukisan, atau pun boneka, itu hanya perantara dan simbol yang 

membuat kita merasa lebih dekat dengannya.Dalam agama Hindu, 

arca/patung/pratima adalah sama dengan Murti, yang merujuk kepada citra yang 

menggambarkan Roh atau Jiwa Ketuhanan. Murti adalah perwujudan aspek 

ketuhanan (dewa-dewi), biasanya terbuat dari batu, kayu, atau logam, yang 

berfungsi sebagai sarana dan sasaran konsentrasi kepada Tuhan dalam pemujaan 

atau persembahyangan yang sebenarnya ditujukan kepada Sang Hyang Widhi 

dengan segala manifestasi-Nya.  

Sifat-sifat Brahman yang diyakini umat hindu antara lain :Sat; sebagai 

Maha Ada satu-satunya, tidak ada keberadaan yang lain di luar beliau. Dengan 

kekuatan-Nya Brahman telah menciptakan bermacam-macam bentuk, warna, serta 

sifat banyak di alam semesta ini. Planet, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan 

serta benda yang disebut benda mati berasal dari Tuhan dan kembali pada Tuhan 

bila saatnya Pralaya tiba. Tidak ada satupun benda-benda alam semesta ini yang 

tidak bisa bersatu kembali dengan Tuhan, karena tidak ada barang atau zat lain di 

alam semesta ini selain Tuhan. 

Cit; sebagai Maha Tahu. Beliaulah sumber ilmu pengetahuan, bukan 

pengetahuan agama, tetapi sumber segala pengetahuan. Dengan pengetahuan 

maka dunia ini menjadi berkembang dan berevolusi, dari bentuk yang sederhana 

bergerak menuju bentuk yang sempurna. Dari Avidya (kekurangtahuan) menuju 

Vidya atau maha tahu. 
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Ananda; adalah kebahagiaan abadi yang bebas dari penderitaan dan suka-

duka. Pada hakikatnya semua kegembiraan, kesukaran, dan kesenangan yang ada, 

yang ditimbulkan oleh materi bersumber pula pada Ananda ini bersumber pula 

pada Ananda ini. Dalam agama hindu mengenal dengan adanya Asta Aiswarya 

yaitu delapan bentuk dan sifat ke-Maha-Kuasa-an Sanghyang Widhi skala dan 

niskala, yang terdiri dari delapan kekuatan, sehingga Aiswarya sering pula disebut 

Asta Aiswarya. Sumber ajaran Brahma Widyā ini adalah kitab suci Veda. 

Sesungguhnya dalam mengetahui Sang Hyang Widhi Wasa  

Agama Hindu itu ada tiga tahapan dalam mengetahui Tuhan yaitu 

AgamaPramana, Anumana Pramana, Pratyaksa Pramana. Ini merupakan 

tingkatan dalam mengetahui Tuhan dengan menggunakan Filsafat atau Tattwa 

kemindikbud (2014:7).  

Agama Pramana bisa dikatakan sebagai sebuah pengetahuan yang 

didapatkan entah dari para Resi atau dari kitab suci akan tetapi mereka tidak 

memperdalam. Misalnya saja umat Hindu mempercayai bahwa Sang Hyang Widhi 

pernah menjelma menjadi sembilan bentuk menurut kitab suci yang mereka baca 

kemudian mereka langsung percaya tidak dipahami atau diteliti lagi. 

Anumana Pramana ialah cara untuk mengetahui Tuhan dengan menyakini 

sesuatu berdasarkan perhitungan yang logis yang kemudian diambil sebuah 

kesimpulan yang logis atau mengambil kesimpulan dari berbagai gejala-gejala 

yang ada di sekitar kita, misalnya saja ketika melihat kenapa Bumi itu bisa 

memiliki dua waktu antara waktu siang dan waktu malam, kenapa bumi bisa 
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berputar dengan teratur di garis edarnya, kenapa ada hujan, kenapa ada panas dan 

lain sebagainya. Ini semua pasti ada yang mengendalikannya tidak mungkin 

mereka bisa ada. 

Pratyaksa Pramana ini merupakan tahapan menemukan Tuhan dengan 

secara langsung atau observasi langsung dengan apa kita bisa melakukannya yaitu 

dengan melakukan yoga atau bersemedi dan memuastkan semua pikiran kita 

terhadapnya, maka kita akan merasakan kedekatan kita dengan Sang Hyang 

Widhi. 

 

2.4.2 Hubungan Manusia dengan Sesamanya (Tat Twan Asi) 

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup menyendiri. Mereka 

memerlukan bantuan dan kerja sama dengan orang lain. Kemendikbud ( 2014:74).  

Dapat diartikan hubungan antara sesamanya harus selalu baik dan harmoni. 

Hubungan antar manusia harus diatur dengan dasar saling asah, saling asih, dan 

saling asuh, yang artinya saling menghargai, saling mengasihi, dan saling 

membimbing. Hubungan antarkeluarga di rumah harus harmoni. Hubungan 

dengan masyarakat lainya juga harus harmoni.Hubungan baik ini akan 

menciptakan keamanan dan kedamaian lahir batin di masyarakat. Masyarakat 

yang aman dan damai akan menciptakan negara yang tenteram dan sejahtera.  

Tat Twam Asi  adalah  ajaran tata Susila dalam agama Hindu atau tiga hal 

yang menimbuklkan kesejahteraan Ratna(2011:91). Susila adalah istilah lain dari 

Ethika dan Moral, merupakan dua buah kata dalam kehidupan yang dipergunakan 
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silih berganti untuk maksusd yang sama. Kata Susila terdiri dari kata “Su” yang 

berarti baik dan “Sila” berarti segala kebiasaan atau tata laku. Susila berarti 

perbuatan yang baik atau tata laku yang baik. Jadi Susila adalah peraturan tingkah 

laku yang baik dan mulia yang harus menjadi pedoman hidup manusia.Tujuan tata 

Susila adalah untuk membina hubungan yang selaras atau hubungan yang rukun 

antara seseorang dengan makhluk yang hidup di alam sekitarnyarnya. Telah 

menjadi kenyataan bahwa hubungang selaras atau rukun antara seseorang dengan 

makhluk sesamanya, antara anggota-anggota suatu masyarakat, suatu bangsa, 

menyebabkan hidup aman dan sentosa. 

Meningkatkan moral, sekaligus merupakan nilai budaya yang dapat 

meningkatkan derajat manusia dari yang rendah ketingkat yang lebih tinggi. Salah 

satu prinsip dasar dalam ajaran susila itu menurut agama Hindu adalah dalam 

rangka menyeberangkan  Sang Hyang Atma agar dapat mencapai moksa. Dengan 

demikian Susila dalam hal ini Susila Hindu Dharma adalah bagian yang sangat 

penting dalam agama Hindu. Oleh karena itu penganut agama Hindu sudah 

semestinya harus mengenal dan memahami ajaran Susila disamping Filsafat dan 

Upacara. Setelah mengenal dan memahaminya  tentu melaksanakan atau 

mengamalkannya. 

 Ajaran Susila Hindu Dharma berlandaskan Filsafat diantaranya adalah Tat 

Twam Asi. Kata Tat Twam Asi berasal dari bahasa Sanskerta yaitu  “Tat” berarti 

itu, “Twam” berarti kamu dan “Asi” berarti adalah. Jadi Tat Twam Asi berarti itu 

atau dia adalah kamu juga. Maksud yang terkandung dalam ajaran Tat Twam Asi 

ini “ia adalah kamu, saya adalah kamu, dan semua makhluk adalah sama” 
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sehingga bila kita menolong orang lain berarti juga menolong diri kita sendiri. 

Didalam filsafat Hindu dijelaskan bahwa Tat Twam Asi  adalah ajaran kesusilaan 

yang tanpa batas, yang identik dengan prikemanusiaan dalam Pancasila. Konsep 

sila prikemanusiaan dalam Pancasila, bila kita cermati sungguh-sungguh adalah 

merupakan realisasi ajaran Tat Twam Asi yang terdapat dalam kitab suci Weda. 

Upanisad terdapat suatu kalimat yang berbunyi “Brahman Atman Aikyam” 

yang artinya Brahman dan Atman (jiwatma) adalah tunggal. Disimpulkan bahwa 

jiwatma semua makhluk tunggal dengan Brahman (Hyang Widhi Wasa), maka 

jiwatma suatu makhluk tunggal juga dengan semua jiwatma dan sama dengan 

jiwatma (roh) semua makhluk. Jadi kesadaran akan tunggalnya jiwatma (roh) kita 

dengan jiwatma (roh) orang atau mahluk lain, menimbulkan kesadaran bahwa kita 

sebenarnya satu dan sama dengan orang atau mahluk lain. 

Tat Twam Asi adalah ajaran moral yang bernafaskan agama Hindu. Wujud 

nyata dari ajaran ini dapat dicermati dalam kehidupan dan prilaku keseharian dari 

umat manusia yang bersangkutan. Manusia dalam hidupnya memiliki berbagai 

macam kebutuhan hidup yang dimotifasi oleh keinginan manusia yang 

bersangkutan. Sebutan manusia sebagai makhluk hidup itu banyak jenis, sifat dan 

ragamnya, seperti manusia sebagai makhluk individu, social, religius, ekonomis, 

budaya, dan yang lainnya. Semua itu harus dapat dipenuhi oleh manusia secara 

menyeluruh dan bersamaan tanpa memperhitungkan situasi dan kondisi serta 

keterbatasan yang dimilikinya.  
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Manusia perlu mengenal dan melaksanakan rasa kebersamaan, sehingga  

seberapa berat masalah yang dihadapi akan terasa ringan. Dengan memahami dan 

mengamalkan ajaran Tat Twam Asi, manusia akan dapat merasakan berat dan 

ringan gan dalam hidup dan kehidupan ini se berdampingan adanya dan sulit 

dipisahkan keberadaannya. Dengan demikian maka dalam hidup ini kita 

hendaknya selalu saling tolong menolong, merasa senasib dan sepenanggungan. 

Prilaku sebagai implementasi ajaran Tat Twam Asi jika diperinci ada empat 

bentuk antara lain  : 

1) Hormat kepada Ibu Bapak 

Didalam keluarga ada orang tua dan keluarga. Kepada semua itulah harus 

hidup saling menghormati, sehingga tidak ada permusuhan satu sama lain. Semua 

pihak harus menjalankan kesusilaan yang dilandasi dengan Tat Twam Asi. Hormat 

kepada orang tua itu seperti mendengarkan nasehatnya, saling menyayangi dan 

sebagainya. 

2) Cinta kepada saudara. 

Bangunlah sikap Tat Twam Asi diantara saudara dalam hal ini penting agar 

tercipta suasana damai diantara saudara. Bila ada masalah supaya diselesaikan 

dengan musyawarah, masing-masing pihak harus mampu mengendalikan diri, 

tidak terbius oleh kama negatif seperti Sad Ripu dan sebagainya. Waspadai pihak 

ketiga yang mencoba menggoda kerukunan bersaudara. 

3) Hormat kepada Guru. 
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Murid atau siswa harus hormat kepada orang tua (Guru Rupaka) juga kepada 

Guru Pengajian, karena merekalah yang mendidiknya agar dapat berkembang 

menjadi dewasa dalam berpikir, mengembangkan intelektualnya, memiliki rasa 

tanggung jawab, bermoral serta dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Betapa 

hutang budhi yang dimiliki siswa yang tak mungkin bisa dibayar. Jasa Guru 

Pengajian amatlah besar, oleh karena itu rasa hormat kepada Guru sampai 

kapanpun perlu dipupuk. Tak dapat dibayangkan bagaimana jadinya seseorang 

jika tak berpendidikan. Oleh karena itu patuhi nasehat guru, rajin belajar dan 

jangan lupa segala bimbingannya. 

4) Cinta kasih kepada teman.  

Seseorang tidak bisa hidup dalam kesendiriannya, ia butuh teman dari 

seseorang. Untuk itu seseorang perlu mencari teman. Dengan berteman seseorang 

akan dapat menjadi orang. Ada ungkapan bahwa teman yang baik adalah teman 

yang ingat pada saat dirinya mengalami kesusahan. Pada saat bahagia datang atau 

tidak, tak menjadi masalah. Tapi saat menderita teman itu perlu ditengok. Bila 

perlu dibantu. Kapan lagi membantu kalau tidak saat kesusahan. Itulah tanda 

persahabatan yang baik. Oleh karena itu pupuklah persahabatan itu dengan baik, 

hindari permusuhan, dengan saling mencintai, saling mengasihi, saling menolong, 

saling tenggang rasa persahabatan menjadi kekal. Persahabatan yang kekal akan 

banyak memberi manfaat dalam kehidupan ini. 
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2.4.3 Hubungan Manusia dengan Alam Semesta (Bhuwana) 

Manusia hidup dalam suatu lingkungan tertentu. Manusia memperoleh 

bahan keperluan hidup dari lingkungannya. Manusia dengan demikian sangat 

tergantung kepada lingkungannya. Oleh karena itu manusia harus selalu 

memperhatikan situasi dan kondisi lingkungannya. Kemendikbud ( 2014:75).  

Lingkungan harus selalu dijaga dan dipelihara serta tidak dirusak.  

Lingkungan harus selalu bersih dan rapi. Lingkungan tidak boleh dikotori 

atau dirusak. Hutan tidak boleh ditebang semuanya, binatang-binatang tidak boleh 

diburu seenaknya, karena dapat menganggu keseimbangan alam. Lingkungan 

justru harus dijaga kerapiannya, keserasiannya dan kelestariannya. Lingkungan 

yang ditata dengan rapi dan bersih akan menciptakan keindahan. Keindahan 

lingkungan dapat menimbulkan rasa tenang dan tenteram dalam diri manusia 

Karakter luhur yang wajib diinternalisasikan terhadap anak didik adalah 

peduli lingkungan (Wibowo 2015:83). Peduli terhadap lingkungan harus kita 

tanamkan di hati anak sejak dini. Lingkungan yang asri akan membawa 

ketentraman batin dan membawakan hal-hal baik yang menyakut hubungan kita 

dengan tuhan maupun sesama manusia.  

Sejalan dengan pendapat di atas (Bantas 1987:75) juga mengemukakan 

bahwa Alam semesta harus di jaga dan perlu diperhatikan, sebab tempat tinggal 

yang baik dan nyaman akan memberikan warna yang baik dalam dalam 

pelaksanaan agama Hindu. Buku guru kelas 6 SD menyebutkan bahwa 
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melestarikan lingkungan dapat dikelompokan menjadi dua hal yaitu merawat 

hewan dan merawat tumbuhan. 

1) Merawan Hewan 

Merawat hewan adalah salah sikap kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap 

hewan-hewan di alam semesta. Mengetahui hewan terutama manfaatnya akan 

menumbuhkan rasa keagungan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta 

penciptaanya hewan dan tumbuhan. Pelestarian hewan bisa dilakukan dengan 

metode Insitu yaitu pelestarian di habitat asli hewan dan Exsitu pelestarian di 

tempat yang sengaja disiapkan untuk melindungi kepunahan hewan. 

Selain metode Insitu dan Eksitu ada beberapa cara untuk menjaga 

lingkungan hewan yaitu: tidak  berburu hewan sembarangan, melindungi hewan 

langkah dan mencari alternatif pemanfaatan hewan. Menjaga lingkungan hewan 

merupakan salah satu Dharma kita terhadap Alam. 

2) Merawat Tumbuhan 

Tumbuhan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan di Bumi. 

Menjaga kelestarian tumbuhan adalah tugas kita semua. Tumbuh-tumbuhan 

memiliki banyak manfaat bagi kita seperti pembersih udara, penyejuk udara dan 

sebagai bahan pangan maupun bangunan. Merawat tumbuhan akan meningkatkan 

rasa keagungan kita terhadap pencipta. 

Merawat tumbuhan dapat kita lakukan dengan: tidak menebang pohon 

secara ilegal, memanfaatkan sesuai kebutuhan, reboisasi, menjaga ekosistem 

tumbuhan, dll. Merawat tumbuhan akan memberikan kita energi positif ketika kita 



 

45 
 

menjalankan ajaran agama maupun melakukan kegiatan sehari-hari. Menyusukuri 

manfaat tumbuhan dan hewan juga merupakan Dharma kita kepada Alam. 

 

2.5 Kerangka Pikir  

Karya sastra diciptakan sebagai respon pengarang atas segala sesuatu yang 

dilihat dan dialami, baik yang berasal dari lingkungan sekitar maupun yang 

muncul dari dalam dirinya. Karya sastra yang di bahas kali ini adalah cerita 

Mahabarata versi novel karya R. K. Narayan yang menceritakan tentang 

perjuangan tokoh-tokoh pandawa melawan tokoh-tokoh kurawa di kerajaan 

Hastinapura. Cerita Mahabarata tersebut mengandung banyak ajaran-ajaran 

keagamaan dalam agama hindu yang tertuang dalam bentuk Dharma kepada 

Tuhan, Dharma kepada sesama Manusia dan Dharma terhadap Alam sekitar. 

Bertolak dari hal di atas, maka penulis bermaksud menelaah cerita Mahabarta 

dalam novel Ramayana Mahabarata karya R. K. Narayan  menguunakan 

pendekatan Sosiologi Sastra yang terkandung di dalamnya. Tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui nilai-nilai kearifan lokal dalam 

cerita Mahabarata versi novel karya R. K. Narayan yang di bagi menjadi Dharma 

kepada Tuhan, Dharma terhadap sesama Manusia dan Dharma kepada Alam, 

kerangka pemikirannya adalah sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 
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2.6  Hipotesis   

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian dan tinjauan pustaka maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut: 

dalam cerita Mahabarata versi Novel Ramayana Mahabarata karya R. K. 

Narayan mengandung niali-nilai kearifan lokal dalam bentuk Dharma kepada 

Tuhan, Dharma terhadap sesama manusia dan Dharma terhadap alam 

semesta. Nilai-nilai kearifan lokal tersebut dapat dijadikan sebagai pembentuk 

karakter anak melalui cerita rakyat. 


