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  BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kehidupan spiritual masyarakat Jawa menjadikan manusia memiliki 

pegangan hidup. Menurut Endraswara (2016:7) alam hidup manusia, oleh Tuhan 

diberikan arah agar orang Jawa tidak salah arah. Arah tersebut dinamakan keblat 

papat lima pancer, artinya empat penjuru dan satu ditengah. Diawali dari timur 

(wetan) artinya kawitan (mula), yang kedua selatan (lambang darah), barat 

(lambang pusar) dan utara (lambang ari-ari). Hal ini menjelaskan bahwa Jawa 

memiliki spiritualitas yang tinggi.  

Spiritual merupakan jalan atau cara manusia untuk mencari arti kehidupan 

dan tujuan hidup. Melalui spiritual, jiwa manusia akan lebih terisi dan 

mendapatkan kekuatan baru dalam menjalani kehidupan yang dilakukan dalam 

sebuah ritual-ritual tertentu. Seperti mempersembahkan sesajen kepada arwah 

nenek moyang yang dipercaya dapat mendatangkan kesuksesan dan 

menghindarkan diri dari malapetaka. Hal ini yang menjadi dasar mengapa 

masyarakat Jawa sangat peduli terhadap spiritualitas karena segala tingkah laku 

selalu dihubungkan dengan mitos, klenik dan hal-hal gaib.  

Masyarakat Jawa memiliki beberapa golongan dari segi sosial maupun dari 

segi keagamaan. Masyarakat Jaga membedakan dua golongan sosial yakni (1) 

golongan wong cilik (orang kecil) yang merupakan masyarakat yang 

berpenghasilan rendah atau menengah kebawah, dan (2) kaum priyayi yang 

terdiri golongan ekonomi menengah keatas atau berpenghasilan tinggi. 

Sedangkan dari segi keagamaan juga dibedakan menjadi dua yakni (1) kejawen, 

yang beragama islam namun masih terpengaruh oleh tradisi-tradisi jawa sebelum 
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Islam datang, dan (2) golongan santri yakni golongan yang memahami Islam 

secara keseluruhan dan berusaha hidup sesuai dengan ajaran Islam. (Suseno, 

1993:13) 

Kejawen sebagai golongan keagamaan dalam masyarakat Jawa yang 

meyakini berbagai hal yang bersifat ghaib. Kejawen memiliki kepercayaan pada 

berbagai macam roh yang menjadi tameng dalam kehidupan agar diberi 

keselamatan dan kesempurnaan hidup. Sebagai perlindungan diri, maka bisa 

digunakan seperti sesajen sebagai persembahan kepada roh nenek moyang. 

Selanjutnya berdo’a atau membaca mantra dengan tetap mengkondisikan batin 

agar sunyi dan tenang.  

Kehidupan spiritual dalam masayarakat Jawa masih terjaga hingga saat ini. 

Adapun budaya spiritual yang masih lestari yakni tradisi slametan. Tradisi 

slametan yakni merupakan acara ritual keagamaan bagi masyarakat Jawa sebagai 

upaya pendekatan diri kepada Tuhan agar mencapai keselarasan, terhindar dari 

keburukan dan selamet (selamat) dalam menjalani kehidupan.  

Slametan digunakan untuk berbagai macam perayaan seperti peringatan hari 

kelahiran, pernikahan, khitanan, bersih desa, hingga memperingati hari kematian. 

Dalam slametan dilakukan pembacaan doa-doa untuk para leluhur atau arwah 

nenek moyang yang dipimpin oleh seorang tetua adat atau pemimpin desa. 

Setelah melakukan doa bersama dilanjutkan dengan kegiatan makan bersama, hal 

ini juga mempunyai nilai positif yakni menguatkan  tali persaudaraan dan 

kerukunan sesama.  

 Tujun dari tradisi slametan adalah ungkapan rasa syukur yang disampaikan 

oleh manusia kepada Gusti atau Tuhan atas apa yang telah diberikan. Slametan 
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sebagai cerminan kehidupan masyarakat Jawa yang senantiana mendambakan 

keselamatan dan kesejahteraan (memayu hayuning bawana). Hal ini sesuai 

dengan prinsip sikap hidup Jawa yakni pasrah, sumeleh, eling, rila, nrima, 

berbudi luhur, mawas diri dan satria pinandhita (tidak tergiur semat, derajat, 

kramat dan hormat) dan juga sepi ing pamrih (Endraswara, 2016:44). 

Salah satu media penyampai budaya Jawa yaitu melalui karya sastra. 

Karya sastra merupakan salah satu produk yang dapat menjadi catatan 

kebudayaan itu berasal. Baik itu sastra imajinatif maupun non imajinatif 

keduanya memiliki fungsi sebagai penyampai informasi dan juga memiliki fungsi 

tersendiri bagi pembaca maupun pengarang. Fungsi suatu karya sastra sangat 

kompleks, selain menghibur juga dapat menambah wawasan para pembaca. 

Sastra erat kaitannya dengan cabang ilmu lain terutama kebudayaan. Budaya 

dapat terekam jejak dari masa lampau melalui karya sastra seperti melalui surat, 

karya-karya pujangga dan nasihat-nasihat tertulis. 

 Sindhunata merupakan pengarang yang terkenal dengan karya sastra 

dalam bentuk novel yang berjudul Anak Bajang Menggiring Angin tahun 1983. 

Sindhunata  atau yang lebih dikenal sebagai Romo Sindhu adalah seorang 

rohaniawan (pastur), pakar filsafat, budayawan, dosen dan seorang redaktur 

majalah Basis. Ia juga mendirikan sebuah komunitas yang bernama 

PANGOENTJI (Pagoejoeban Ngoendjoek Tjiu) yang fokus dalam hal seni dan 

budaya. Romo Shindu mulai menulis cerita bersambung di harian Kompas pada 

tahun 1978. Pada saat itu Romo menceritakan tentang kisah Baratayudha, 

kemudian disusul dengan cerita Ramayana pada tahun 1981 yang terbit setiap 

minggu. Hingga pada tahun 1983 kumpulan cerita Ramayana diterbitkan oleh 
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PT. Gramedia Pustaka Utama dan melalui beberapa kali cetak ulang karena 

sangat dimintai masyarakat. Hingga sampai pada tahun 2015  novel Anak Bajang 

Menggiring Angin sudah mencapai cetakan kesepuluh.  

Novel Anak Bajang Menggiring Angin merupakan novel yang banyak 

mengandung nilai moral dan spiritual. Dalam novel Anak Bajang Menggiring 

Angin mengkisahkan tentang asal usul  Ramayana atau drama percintaan 

Ramawijaya dan juga Dewi Sinta. Mulai dari mereka berdua dilahirkan, 

menghadapi masa-masa sulit dalam pembuangan di hutan sampai masa kejayaan 

Rama dan juga para balatentara kera. Kisah yang disajikan dalam buku ini sangat 

kompleks dan banyak mengandung nilai-nilai moral serta filosofis bagi 

kehidupan.  

Novel Anak Bajang Menggiring Angin didalamnya terdapat berbagai 

macam nilai spiritual dan kebudayaan. Melalui cerita tokoh pewayangan 

pengarang mengangkat unsur-unsur pembangun seperti nilai budaya, moral dan 

spiritual yang terjadi dalam diri manusia. Masyarakat Jawa memiliki pandangan 

yang menguatkan hidup yakni Manunggaling Kawula Gusti, yakni  makhluk 

hidup mempunyai hubungan yang baik dengan sang Pencipta dan juga menjaga 

keselarasan dengan alam sekitarnya. Menurut Haq (2011: 4) Manunggaling 

Kawula Gusti yaitu pandangan yang memperkuat hubungan vertikal kepada 

Tuhan dan makhluk dengan kekuatan dan kesatuan terakhir itulah manusia 

menyerahkan diri selaku kawula kepada Gustinya.  

Nilai spiritual jawa dianggap paling mendasar karna berhubungan dengan 

pola pikir masyarakat Jawa. Ada beberapa hal yang menjadikan novel ini perlu 

untuk dianalisis yakni dalam novel Anak Bajang Menggiring Angin terdapat 
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simbol-simbol yang penuh dengan makna filosofis seperti sastra jendra hayuning 

pangruwating diyu yang merupakan sebuah ilmu rahasia tentang cinta di dalam 

budi. Salah satu carauntuk mendapatkan ilmu sastra jendra harus bersih jiwanya 

terutama hawa nafsu dalam diri. Hal ini dimaksudkan manakala menjadi seorang 

pemimpin, dengan akal budi ia akan lebih arif (Endraswara, 2016 :185).  

Simbol yang terdapat dalam novel Anak Bajang Menggiring Angin 

tentunya mengandung nilai-nilai spiritual dalam budaya Jawa. Masyarakat Jawa 

yang masih percaya dengan hal-hal mistik, menganggapnya sebagai suatu yang 

turun-temurun dari nenek moyang yang perlu dilestarikan karena dipercaya 

mengandung berbagai arti kehidupan. Seperti masyarakat Jawa percaya pada 

Eyang Semar sebagai guru, sesepuh dan pemimpin. Menurut Haq (2011:215) 

Semar merupakan dewa yang mengejawantah, yang bersatu ke dalam tubuh 

manusia, mengendalikan situasi dan kekacauan, mengayomi masyarakat serta 

memahami kesalahan manusia tanpa harus memberi hukuman dan hinaan balik. 

Masyarakat Jawa percaya bahwa suatu saat akan muncul Eyang Semar dan 

berharap akan memberikan kedamaian pada dunia yang saat ini sedang kacau.  

Nilai spiritual dalam masyarakat Jawa sudah melekat sebagai acuan 

dalam mencapai kesempurnaan hidup. Tentunya dalam mencapai hal tersebut 

dibutuhkan kesadaran batin dan kebersihan dalam jiwa. Tinataning keprayitnan 

batin yakni menata kesadaran batin, agar hidup menjadi tertata atau memiliki 

kesadaran batin mapan. Tujuannya yakni agar hidup lebih bermoral, beretika dan 

berperilaku benar. Kesadaran batin dapat ditempuh dengan cara pendekatan diri 

terhadap Gusti (Tuhan) sebagai pusat dari alam semesta, Dzat yang Maha Suci 

sebagai pencipta dunia dan seluruh isinya.  
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Kehidupan spiritual menjadi penting dalam hidup manusia karena 

seseorang yang memiliki spiritualitas berarti orang yang bertindak sesuai dengan 

hati nurani. Begitupula dalam konteks bermasyarakat, spiritualitas berperan 

dalam menigkatkan rasa solidaritas, persaudaraan dan menumbuhkan sikap 

tolong menolong terhadap sesama. Sehingga jika seseorang tidak memiliki atau 

kekurangan spiritualitas dalam diri tentu akan menimbulkan penyakit jiwa dan 

berbagai macam kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain, bahkan dapat 

mencapai jurang yang menghancurkan kehidupan manusia. Oleh karena itu 

kehidupan spiritualias sangat penting bagi manusia untuk mencapai ketentraman 

batin dan kehidupan yang bermoral.  

Berdasarkan dari uraian di atas dapat dipahami bahwa novel Anak Bajang 

Menggiring Angin memiliki fungsi yang kompleks. Kompleksitas yang akan 

diteliti lebih lanjut yakni nilai spiritual masyarakat Jawa yang terdapat dalan 

novel dan akan dikaji melalui pendekatan teori sosiologi karya sastra. Dalam 

nilai spiritual yang akan diteliti memuat dua aspek penting yakni aspek 

manunggaling kawula Gusti sebagai asas kesadaran ber-Tuhan dan memayu 

hayuning bawana sebagai asas kesadaran terhadal semesta. Maka dari itu peneliti 

mengambil judul “Nilai Spiritual Jawa dalam novel Anak Bajang Menggiring 

Angin karya Sindhunata”.  

1.2 Fokus Masalah 

Novel Anak Bajang Menggiring Angin memiliki beberapa aspek filosofis 

yang sangat menarik bagi kehidupan masyarakat Jawa seperti ajaran tentang 

sikap, budi pekerti, etika dan kehidupan spiritual. Menurut Haq (2011:13) Ada 

tiga prinsip atau kaidah dasar dalam falsafah hidup Jawa yakni aras sadar ber-
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Tuhan, aras kesadaran semesta, dan aras keberadaban manusia. Namun dalam 

penelitian ini akan memfokuskan pada dua hal saja yakni kesadaran ber-Tuhan 

(manunggaling kawula Gusti) dan kesadaran alam semesta (memayu hayuning 

bawana). 

Manunggaling kawula Gusti yakni konsep pemikiran tentang asal dan 

tujuan hidup seseorang. Tujuan hidup yang dimaksud yakni “bersatu” 

(manunggal) dengan Tuhan (Endraswara,2016:240).  Memayu hayuning bawana 

yakni watak yang ingin memelihara keseimbangan kosmos sehingga tercipta 

harmonis dan akan tercipta ketentraman dalam hidup (Endraswara,2012:235).  

Maka dari itu, peniliti ingin memfokuskan terhadap falsafah 

Manunggaling Kawula Gusti dan memayu hayuning bawana yang terdapat dalam 

novel Anak Bajang Menggiring Angin karya Sindhunata. 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah di atas, maka pembahasan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1) Bagaimana wujud prinsip manunggaling kawula Gusti pada novel Anak 

Bajang Menggiring Angin karya Sindhunata? 

2) Bagaimana wujud prinsip memayu hayuning bawana pada novel Anak 

Bajang Menggiring Angin karya Sindhunata? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan wujud prinsip manunggaling kawula Gusti pada novel 

Anak Bajang Menggiring Angin karya Sindhunata? 
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2) Mendeskripsikan wujud prinsip memayu hayuning bawana pada novel 

Anak Bajang Menggiring Angin karya Sindhunata? 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan di atas penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

a) Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan menambah minat baca 

serta menambah wawasan tentang nilai-nilai spiritual dalam 

masyarakat Jawa. 

b) Bagi pengarang, penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan 

motivasi untuk mempertahankan hasil karya sastra yang 

berkualitas dan dapat memotivasi para pembaca. 

c) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

wawasan keilmuan serta memberikan manfaat bagi 

perkembangan sastra di Indonesia. 

2. Manfaat praktis 

a) Hasil dari penelitian ini diharapkan  dapat memberikan 

motivasi kepada masyarakat Jawa agar lebih mencintai dan 

mempelajari budaya Jawa terutama ajaran-ajaran nilai spiritual 

Jawa. 

b) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi penguatan 

diri agar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan 

mengamalkan kebaikan-kebaikan. 

 

 



9 

1.6 Batasan Istilah 

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam memahami istilah-istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti mencoba membuat definisi 

operasional. Adapun istilah-istilah yang digunakan penelitian ini adalah sebagai 

berikut.  

1) Spiritual yakni segala sesuatu yang berhubungan dengan jiwa dan roh

dalam diri manusia.

2) Nilai spiritual berhubungan dengan sesuatu yang sakral, suci dan

agung karena memiliki hubungan langsung dengan Tuhan.

3) Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa

yang termasuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI).

4) Manunggaling Kawula Gusti adalah salah satu jalan spiritual

masyarakat Jawa tentang manusia menyerahkan diri selaku kawula

terhadap Gusti atau Tuhan

5) Memayu hayuning bawana merupakan salah satu jalan menuju

kesempurnaan hidup masyarakat jawa melalui watak manusia yang

memelihara kosmos atau keseimbangan alam dengan perilaku yang

berbudi luhur

6) Kejawen merupakan masyarakat Jawa yang memeiliki kepercayaan

pada berbagai macam roh dan sesuatu yang tidak terlihat yang

menyebabkan orang-orang kejawen harus berhati-hati agar tidak

mendapat penyakit atau suatu masalah.


