
10 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini akan dikemukakan tinjauan pustaka tentang hasil penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini bertujuan 

agar dapat mengetahui keaslian dari sebuah karya ilmiah yakni tentang nilai 

spiritual terhadap suatu karya sastra terutama nilai spiritual terhadap masyarakat 

Jawa. Tinjauan pustaka ini didapatkan dari beberapa sumber yaitu jurnal, internet, 

makalah, dan juga skripsi terdahulu. Berikut ini merupakan beberapa tinjauan 

pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. 

Tinjauan pustaka yang pertama yakni penelitian yang dilakukan oleh 

Surachmin Machmud dalam jurnal yang berjudul Analisis Nilai Spiritual dalam 

Novel Haji Backpacker karya Aguk Irawan MN. Peneliti mengungkapkan     

tentang isi atau nilai-nilai spiritual yang ada dalam novel Haji Backpacker yang 

kemudian menemukan relevansinya dengan pembelajaran sastra. Surachmin 

menyatakan bahwa nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam novel Haji 

Backpacker ada 12 nilai spiritual yang terkandung dalam novel tersebut yakni (1) 

dimensi transenden, (2) misi hidup, (3) makna dan tujuan hidup, (4) alturisme,     

(5) idealisme, (6)nilai material, (7) kesakralan hidup, (8) kesadaran akan    

peristiwa tragis atau takdir, (9) hasil dari spiritualitas, (10) estetika, (11) etika,   

(12) keilmuan. Melalui ke - dua belas nilai tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa spiritual menjadikan seseorang merasa lebih dekat terhadap Tuhan. Selain 

itu sebagai insan manusia yang ingin mencapai kesempurnaan hidup haruslah 

mengerti dan memaknai hidup, kemana tujuan hidup dan untuk apa hidup. Dalam 
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mencapai taraf kesempurnaan hidup juga harus memperhatikan beberapa aspek 

seperti etika, estetika dalam hidup bermasyarakat karena moralitas sangat 

diperlukan dalam menata kehidupan bermasyarakat.  

Tinjauan Pustaka yang kedua yakni sebuah penelitian yang dilakukan oleh 

Hidayatul Mustakim pada tahun 2014 dengan judul “Representasi Nilai Spiritual 

dalam Novel Dzikir dan Pikir karya Reza Nurul Fajri”. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Hidayatul Mustakim (2014) tentang merepresentasikan nilai 

spiritual tokoh dalam novel Dzikir dan Pikir karya Reza Nufa, Hidayatul 

menginterpretasikan melalui 4 hal yakni (1) hubungan tokoh dengan Tuhan, (2) 

hubungan tokoh dengan diri sendiri, (3) hubungan tokoh dengan sesama, dan (4) 

hubungan tokoh dengan lingkungan.  

Hasil dalam penelitian tersebut yakni pertama, nilai spiritual dalam novel 

Dzikir pikir dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa yakni nilai religius 

yang meliputi Tawakaal (usaha), akidah, ikhlas, meyakini ketetapan Allah 

(Takdir) dan sabar. Kedua, nilai spiritual dalam hubungannya dengan dengan diri 

sendiri yakni meliputi, jujur, tanggung jawab, percaya diri, berpikir logis, cerdas, 

tangguh dan sikap selalu ingin tahu. Ketiga, nilai spiritual dalam hubungannya 

dengan sesama yakni meliputi nilai-nilai peduli, santun dan demokratis. Keempat, 

nilai spiritual dalam hubungannya dengan lingkungan meliputi nilai-nilai 

kepedulian terhadap lingkungan.  

Kesamaan dari dua penelitian adalah sama-sama mengkaji mengenai nilai-

nilai atau amanat yang terdapat dalam sebuah novel terutama nilai-nilai spiritual. 

Pada tinjauan pustaka yang pertama terdapat kesamaan yakni sebagai upaya 

mencapai kesakralan dalam hidup diperlukan unsur-unsur pembangun             
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seperti etika, estetika dan kesadaran dalam hidup bermasayarakat. Selain itu 

spiritualitas sebagai upaya pendekatan diri manusia kepada Allah.  

Hal ini juga memiliki kemiripan dalam penelitian yang akan dilakukan, 

yakni dalam nilai-nilai spiritual pada asas kesadaran ber-Tuhan. Tujuannya yakni 

sama demi mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencapai kesempurnaan hidup. 

Yang berbeda dari Tainjauan pustaka yang pertama yakni pada penelitian tersebut 

hanya menampilkan dari sisi pendekatan diri terhadap Tuhan saja, sedangkan 

dalam penelitian yang akan dilakukan terdapat 2 aspek yakni asas kesadaran ber-

Tuhan dan asas kesadaran semesta.  

 Jika dilihat dari kedua tinjauan pustaka tersebut, keduanya sama-sama 

membahas tentang nilai spiritual dari sisi kesadaran ber-Tuhan saja, namun dalam 

penelitian yang akan dilakukan terdapat dua aspek tentang kesadaran ber-Tuhan 

dan kesadaran semesta. Seperti dalam tinjauan pustaka yang ke-dua yakni 

penelitian yang dilakukan oleh Hidayatul Mustakim dalam representasi nilai 

spiritual dalam novel dzikir dan pikir. Dalam penelitian tersebut perlu dilakukan 

usaha-usaha dalam mendekatkan diri kepada Allah yakni dengan cara Tawakkal, 

sedangkan nilai spiritual yang berhubungan dengan sesame diperoleh dengan cara 

sikap peduli dan kasih sayang. Hal ini mirip dengan analisis nilai spiritual 

masyarakat Jawa yang juga diperoleh dengan lima asas dasar dalam hidup 

bermasyarakat yakni sikap rila, nrima, sabar, temen, dan budi luhur.  

2.2 Unsur-unsur  Intrinsik  

. Suatu karya sastra memilki unsur-unsur yang membangun dan membuat 

karya sastra menjadi hidup dan bermakna bagi para pembaca maupun pengarang. 

Menurut Aminudin (2013:66) prosa fiksi memiliki beberapa unsur-unsur yang 
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meliputi (1) pengarang, (2) isi yang diciptakan pengarang, (3) bahasa yang 

disampaikan, (4) unsur intrinsik yang membangun karya utu sendiri. Hal ini 

menunjukkan bahwa keberadaan unsur-unsur pembangun tersebut sangat 

mempengaruhi kualitas dan hasil karya sastra. Apabila hilang diantaranya salah 

satu unsur pembangun, maka kualitas karya sastra yang dihasilkan menjadi kurang 

lengkap. 

Setelah memenuhi unsur-unsur tersebut maka pengarang memaparkannya 

lewat penjelasan, dialog maupun monolog dan lewat lakuan atau action 

(Aminudin, 2013:66). Unsur-unsur intrinsik merupakan unsur-unsur pembangun 

karya sastra yang terdapat di dalam teks karya sastra. Keberadaan unsur intrunsik 

dinilai sangat penting karena dalam itu yang akan menjadi penentu menarik atau 

tidaknya sebuah ceria. Di antara unsur-unsur pembangun tersebut adalah tokoh, 

tema, amanat, sudut pandang, latar, dan alur. Namun dalam analisis terhadap novel 

Anak Bajang Menggriring Angin ini hanya menggunakan unsur tokoh, amanat  

dan latar. 

2.2.1 Tokoh  

Tokoh merupakan pemeran dalam sebuah adegan cerita yang menampilkan 

sebuah kisah sesuai dengan apa yang ditulis oleh pengarang. Tokoh juga 

merupakan pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga 

peristiwa tersebut menjadi suatu rangkaian cerita. Sedangkan penokohan 

merupakan cara pengarang menampilkan tokoh atau pelaku (Aminudin, 

2013:79). 
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Tokoh-tokoh dalam novel Anak Bajang Menggiring sangat banyak. Berikut 

ini diuraikan tokoh-tokoh yang terdapat dalam novel Anak Bajang Menggiring 

Angin karya Shindunata 

Tabel 2.1 

Tokoh-tokoh dalam novel Anak Bajang Menggiring Angin karya 

Sindhunata 

Latar tempat Nama Tokoh 

Negeri Lokapala 

 

 

 

Negeri Ayodya 

 

Negeri Mantili 

 

Negeri Alengka 

 

 

 

 Dewi Lokawati 

 Prabu Danareja 

 Begawan Wisrawa 

 

 Ramawijaya 

 Dewi Sinta 

 Dewi Sukasalya 

 Dewi Kekayi 

 Dewi Sumitra 

 Prabu Dasarata 

 Barata 

 Laksmana 

 Prabu Janaka 

 Dewi Sinta 

 Rahwana 

 Sarpakenaka 

 Kumbakarna 

 Gunawan Wibisana 

 Karadursana  

 Trimurda 

 Yuyu Rumpung 

 Dewi Trijata 

 Prahasta 

 Indrajit  

 Prabu Sumali 

 Dewi Sukesi 

 Arya Jambumangli 

 Dewi Tari 

 Anoman 

 Saudara anoman 

 Ditya Kilatmeja 

 Ditya Ramadya 

 Ditya  Dayapati 

 Ditya Kala Garba 

 Ditya Pulasio 

 Raksasa Alengka 
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 Resi Gotama 

 Dewi Windradi 

 Retna Anjani 

 Guwarsa dan 

Guwarsi 

 Dewi Tara 

 Trigangga 

 Balatentara Kera 

 Anggada 

 Anila 

 Kapi Jembawan 

 Kapi Menda dan 

Kapi Kingkin 

 Danurdara, 

Subodara, 

Darimurka, 

Gandamendana 

 Kala wreksa 

 

2.2.2 Amanat 

Selain tokoh yang berperan penting sebagai unsur pembangun karya sastra, 

amanat atau pesan yang terdapat dalam suatu karya juga penting. Bagaimanapun, 

suatu karya yang baik harus memiliki pesan yang dapat diterima oleh pembaca. 

 Novel Anak Bajang Menggiring Angin memiliki nilai-nilai atau pesan yang 

penting bagi kehiupan manusia. Mengingat pengarang dari novel Anak Bajang 

Menggiring Angin adalah seorang Pastur dan budayawan, maka dalam novel 

tersebut banyak mengandung nilai-nilai budaya terutama budaya Jawa. Nilai-nilai 

dalam budaya cukup banyak terutama nilai moral dan spiritual. Nilai spiritual 

meliputi kesadaran manusia terhadap Tuhan dan manusia sebagai hamba yang 

manut terhadap perintah Gustinya. Nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam 

novel tersebut identik dengan falsafah hidup masyarakat Jawa yakni manunggaling 

kawula Gusti. Selain itu, dalam novel ini menyiratkan beberapa                                
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aspek moralitas seperti tingkah laku yang baik, budi pekerti dan nilai-nilai kebaikan 

lainnya.  

2.2.3 Latar 

Latar juga menjadi salah satu unsur pembentuk karya sastra. Tanpa adanya 

latar tentu tidak akan terjadi suatu peristiwa atau cerita. Segala peristiwa yang 

terjadi dalam cerita fiksi dilatar belakangi oleh tiga hal yakni tempat, waktu, 

maupun situasi tertentu. Selain itu, keberadaan setting atau latar juga mempunyai 

fungsi sebagai latar yang bersifat fisikal untuk membuat suatu cerita menjadi 

logis. Latar juga mempunya fungsi psikologis sehingga keberadaan latar mampu 

membawa nuansa makna tertentu yang membuat pembaca tergerak emosi dan 

jiwanya (Aminudin, 2013:67). 

Latar menjadi salah satu unsur pembangun yang keberadaannya sangat 

penting, karena dengan latar pengarang mampu membawa emosi pembaca dan 

membuat peresapan dalam diri pembaca. Dari dua fungi latar sebagai fungsi 

fisikal dan psikologis, ke-duanya sama-sama menjadi penting karena berkaitan 

dengan sentuhan emosi pembaca. 

      Berikut adalah latar fisik/ tempat yang terdapat dalam novel Anak  Bajang  

Manggiring Angin. 

1). Negeri Lokapala 

2). Negeri Alengka (taman argasoka, Istana, Bukit Jalanidi, Telaga 

Sumala) 

3). Negeri Ayodya 

4). Gunung Surya Pringga 

5). Hutan Suryapringga 
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6). Gua Kiskenda 

7). Telaga Sumala 

8). Gunung Maliawan 

9).  Negeri Mantili 

10). Hutan Dandaka 

11). Gunung Gohkarna 

12). Gunung Reksamuka 

13.) Gua Singamangleng 

14). Bukit Mercunda 

15). Gunung Sandyawela 

16.) Kahyangan 

 

2.3 Konsep Nilai Spiritual Masyarakat Jawa 

 

   Nilai merupakan sesuatu hal yang sangat berguna bagi manusia dan merupakan 

tolak ukur rasa kemanusiaan dalam sebuah kehidupan.  Sedangkan nilai spiritual 

berhubungan dengan sesuatu yang sakral, suci dan agung. Menurut 

(Machmud,2015:3) Nilai spiritual merupakan nilai tertinggi dan bersifat mutlak, 

karena bersumber dari sang pencipta. Nilai dapat dianggap sebagai tolak ukur 

dalam memilih kehidupan yang baik dan buruk. Nilai spiritual mencakup  segala 

sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Sedangkan nilai rohani meliputi nilai 

keindahan (estetika), nilai kesopanan (etika), dan nilai keTuhanan (tauhid). 

Spiritual merupakan suatu hal yang bersifat tidak dapat diraba namun dapat 

dirasakan. Asal kata spiritual sendiri berasal dari kata spirit yang berarti kekuatan, 

jiwa, sukma, roh. Spiritual merupakan ilmu yang memberikan                   
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pemahaman tentang dunia kebatinan manusia pada taraf menuju kesempurnaan 

yang berhubungan dengan alam semesta dan terhadap sang Pencipta. Menurut 

Burkhares dalam Mustakim (2014:6) spiritualitas meliputi aspek-aspek: 

1) Berhubungan dengan sesuatu yang tidak diketahui atau ke tidak 

pastian dalam kehidupan. 

2) Menemukan arti dan tujuan hidup. 

3) Menyadari kemampuan untuk menggunakan sumber dan kekuatan 

dalam diri sendiri. 

4) Mempunyai perasaan keterikatan dengan diri sendiri dan dengan 

yang Maha Tinggi. 

Spiritualitas juga  memberikan suatu perasan yang berhubungan dengan 

intrapersonal (diri sendiri), interpersonal (hubungan antara orang lain dan 

lingkungan) dan transpersonal  (suatu hubungan dengan ketuhanan yang 

merupakan kekuatan tertinggi).  

2.4 Manunggaling Kawula Gusti 

Masyarakat Jawa mempercayai bahwasanya Tuhan adalah pusat dari alam 

semesta dan segala kehidupan karena sebelum semuanya terjadi di dunia ini 

Tuhanlah yang pertama kali ada.  Manunggaling kawula Gusti yakni menyatunya 

manusia dengan Tuhan. Manunggal artinya bersatu, kawula berarti hamba atau 

manusia dan Gusti berarti Tuhan. berdasarkan penggalan arti tersebut dapat 

diartikan bahwa manusia selaku hamba menyerahkan diri terhadap Tuhan agar 

dapat bersatu dengan Tuhan. Bersatunya manusia dengan Tuhan sebagai 

perumpamaan saja, melainkan manusia sebagai hamba dan Tuhan tetap menjadi 

Dzat yang paling tinggi.  
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Manunggaling kawula Gusti tentu menjadi sebuah ajaran yang paling tinggi 

tingkatannya. Bahkan untuk mencapai kemanunggalan maka manusia harus 

memasuki wening dalam dirinya. Menurut Suseno (1993:84) dalam pandangan 

Jawa, terdapat sebuah lingkaran yang menjadikan dunia luar perlu untuk dihayati 

sebagai lingkungan kehidupan yang homogen di dalamnya dapat menjamin 

keselamatan. lingkaran yang dimaksud yakni kesatuan nominus antara masyarakat, 

Alam, dan alam adikodrati.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia memiliki kesinambungan 

dengan hal-hal yang berkaitan dengan alam, sesama manusia dan alam adikodrati. 

Masyarakat Jawa percaya bahwa dengan lingkaran tersebut maka manusia akan 

merasa aman dan selamat. Seperti dalam masyarakat yang bermata pencaharian 

sebagai petani. Mereka banyak belajar dari alam dan menyadari bahwa alam dapat 

memberikan ketenangan dan bahkan ancaman. Ketika musism panen tiba, para 

petani merasa tenang dan bahagia karena hal kerja keras mereka melimpah. 

Sebaliknya, jika gagal panen mereka terancam akan rugi. Selain alam, mereka juga 

mengandalkan masyarakat sebagai wadah sosial seperti saling belajar, berbisnis dan 

menunjukkan identitas. Setelah mempunyai keterkaitan dengan alam dan 

masyarakat, para petani juga mempercayai alam adikodrati sebagai acuan dalam 

kehidupan seperti pasrah terhadap hasil panen, karena mereka percaya bahwa alam 

adikodrati itu penting. 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Mulder dalam Suseno (1993:86) 

kosmos termasuk dalam kehidupan, benda-benda dan peristiwa-peristiwa di dunia, 

merupakan kesatuan eksistensi di mana setiap gejala, material dan spirtual 

mempunyai arti yang jauh melebihi apa yang nampak. Hal ini menunjukkan      
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bahwa antara alam, masyarakat dan alam adikodrati saling berhubungan dan 

memiliki arti dalam kehidupan manusia.  

Manunggaling kawula Gusti sebagai ajaran tertinggi memiliki berbagai 

pendapat dan sudut pandang dari berbagai macam kalangan. Sudut pandang yang 

populer di masyarakat yakni manunggaling kawula Gusti sebagai ajaran yang 

dibawa oleh para wali. Seorang wali yang mempopulerkan ajaran ini yakni syekh 

Siti Jenar yang memberikan penafsiran bahwa manunggaling kawula Gusti adalah 

bersatunya manusia dengan Tuhan. ajaran yang dibawa oleh syekh Siti Jenar ini 

menjadi kontroversi diantara para wali karena dianggap menyimpang dari agama 

Islam. Syekh Siti Jenar mengakui bahwa Tuhan ada dalam dirinya, bahkan 

mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan (Zoetmulder, 2000:363). 

Seperti kisah Dewaruci, kisah itu ialah kisah Bima dalam cerita Mahabarata 

yang mencari air hidup untuk persiapan perang agung Baratayuda. Bima mencari 

air hidup atas perintah Durna yang menjadi pembimbing rohani para Kurawa, ia 

diperintahkan untuk mencari air hidup didalam gua Condromuko namun hasilnya 

nihil. Kemudian berangkatlah Bima kepada Durna, sekali lagi ia harus mencari air 

hidup tersebut di dasar Samudera. Ia bertempur dengan raksasa-raksasa samudera 

dan dirobek-robek pula perut raksasa tersebut dengan kuku pancanaka Bima. Ia 

lelah dan terombang-ambing pada ombak dan seketika itu muncul wujud kecil yang 

persis dengan Bima. Wujud itu sangat kecil bentuknya hingga. Wujud kecil itu 

adalah Dewaruci yang merupakan jelmaan dari yang Kuasa. Kemudian Bima 

masuk kedalam wujud kecil itu melalui telinga kirinya dan Bima telah masuk dalam 

batin Dewaruci (Suseno, 1993:115).  Seketika itu Bima telah bersatu dengan Tuhan 

dan Bima menyadari bahwa hakikatnya yang paling mendalam manunggal dengan  
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Illahi. Atas peristiwa yang terjadi pada Bima tersebut maka hakikatnya adalah 

manusia harus bisa merefleksi diri agar tidak selalu menuruti hawa nafsu dan 

berserah diri hanya pada Tuhan 

 

2.4.1 Pantheisme dan monisme 

 Rumusan definisi mengenai pentheisme dan monisme selalu menimbulkan 

keberagaman, bahkan juga menimbulkan perdebatan. P.J. Zoetmulder dalam 

bukunya yang berjudul Manunggaling Kawula Gusti juga hanya memberikan 

definisi pantheisme dan monisme dari berbagai macam pendapat para ahli. Menurut 

Zoetmulder (2000:3) pantheisme merupakan salah satu bentuk ajaran mengenai 

keberadaan Tuhan yang menjadikan sesuatu hanya berpangkal pada Tuhan dan 

menegmbalikan sesuatu juga hanya kepada Tuhan. Pantheisme mengakui bahwa 

dunia terlebur dalam Tuhan, dengan jalan dunia merupakan bagian dari hakikatNya. 

Sementara monisme meiliki defini atau pengertian yang sebaliknya. 

 Monisme memberikan pengertian bahwa Tuhan terlebur dalam dunia, dunia 

merupakan ada yang tunggal dan mutlak. Karena bersifat mutlak, maka dunia dapat 

disebut dengan nama Tuhan, tetapi terlepas dari sisi agama. Dari definisi 

pantheisme dan monotheisme diatas keduanya sama-sama merupakan pendapat 

mengenai keberadaan Tuhan dan manusia dalam suatu kesatuan atau 

kemanunggalan. Romo Zoetmulder juga menambahkan bahwa pantheisme juga 

merupakan salah satu bentuk religi dalam monisme.  

 Sejalan dengan pendapat Zoetmulder dalam pantheisme dan monotheisme, 

hal ini juga dituturkan oleh Thomas Aquinas dalam Zoetmulder (2000:5) pada 

segala sesuatu yang nampak dan dari sudut pandang logika adanya dunia mustahil 
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tanpa adanya seorang penggerak pertama, sebab musabab pertama yang mutlak dan 

ada adalah paripurna, seorang pengatur tertinggi. Itulah yang dinamakan Tuhan. 

Hal ini menunjukkan bahwa yang disampaikan oleh Thomas Aquinas adalah 

gambarang secara universal perspektif Tuhan bagi manusia. Tuhan adalah Dzat 

yang paling tinggi dan menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya.  

 Sedangkan menurut Susesno (1993:113) manusia manunggal dengan dasar 

Illahi dari mana ia berasal. Hal ini juga dijadikan sebagai tujuan utama dalam mistik 

Jawa dan sebagai cita-cita tertinggi dalam aliran-aliran kebatinan modern. Menurut 

sudut pandang mistik Jawa, manusia pada dasarnya bersifat Illahi. Jiwa manusia 

(sukma) dipahami sebagai dasar batin manusia, merupakan ungkapan jiwa Illahi 

yang menyeluruh. Apabila manusia telah smpai pada batin sendiri maka ia telah 

sampai pada kenyataan diri sendiri dan Illahi.   

2.4.2 Berserah diri pada Tuhan 

Berserah diri pada Tuhan merupakan sebuah wujud dari iman seseorang. Iman 

merujuk kepada diri manusia yang meyakini bahwa Tuhan ada. Konsepsi yang 

menunjukkan sifat-sifat keTuhanan berada dalam lingkup ontologis, yakni sebuah 

studi yang mempelajari keTuhanan. Anselmus dalam (Zaprulkhan, 2012:92) 

mengartikan ontolgis sepenuhnya bersifat apriory. Artinya, dalam perbincangan 

mengenai Tuhan, ontologis berangkat dari bagaimana mendefinisikan tentang 

Tuhan dalam diri manusia. Anselmus mendefinisikan Tuhan sebagai wujud terbesar 

yang dapat dipahami. Bagi Anselmus, Tuhan Allah adalah “ada” tertinggi, yang 

dipikirkan manusia. Sejauh apapun yang dipikirkan manusia Allah adalah Dzat 

yang paling tinggi. 
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Dari pendapat tersebut, menunjukkan bahwa Tuhan berada dalam diri dan 

akal budi manusia. Tuhan memang ada dan menjadi paling sempurna dan tidak 

sesuatu hal yang bisa dibandingkan. Selain itu, manusia harus mengetahui asal-usul 

dan tujuan dalam hidup. Orang Jawa menyebutnya dengan kawruh sangkan 

paraning dumadi. Kawruh merupakan pengetahuan, sangkan berarti asal, paran 

berarti tujuan dan dumadi adalah segala yang diciptakan. Paham sangkan paran 

merupakan spekulasi dari mistik Jawa yang hanya dapat tercapai jika dijadikan 

tujuan utama dan bersedia melawan godaan-godaan yang berasal dari luar (Suseno, 

1993:117). 

Melalui paham sangkan paraning dumadi terlihat bahwa manusia harus 

paham mengenai asal-usul dan tujuan hidup. manusia berasal dari Tuhan begitu 

pula, saat mereka kembali (mati), manusia juga kembali pula kepada Tuhan. 

Hakikat ini juga tentu dilakukan dengan upaya-upaya yang harus dilakukan 

manusia agar mencapai sangkan paran. Diantaranya adalah pengaturan emosi-

emosi, dorongan hati dan napsu-napsu. Untuk menguasai napsu-napsu maka 

manusia harus bisa mengusasai diri dengan mempertahankan keseimbangan batin, 

tenang, halus, dingin dan terkontrol agar mencapai hidup bahagia (Suseno, 

1993:123). 

Maka iman menjadi aspek yang membentuk seseorang dengan laku berserah 

diri kepada Tuhan dan iman menjadikan seorang menahan segala hawa nafsu yang 

masih melekat dalam diri seseorang. Berserah diri kepada Tuhan tidak semata 

memasrahkan segala hanya kepada Tuhan, namun harus diiringi dengan usaha dan 

hasilnya baru diserahkan kepada Tuhan. Iman menjadi pokok dalam berserah diri 
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kepada Tuhan. bahkan iman sebagai pertanggung jawaban atas diri sendiri kepada 

Tuhan.  

 

 

2.4.3 Mengendalikan hawa nafsu 

Mengimani adanya Tuhan memang diperlukan dalam kehidupan. Agama 

apapun pasti meyakini bahwa Tuhan adalah pusat dari alam semesta dan manusia 

sebagi makhlukNya. Sebagai makhluk Tuhan wajib dari manusia untuk menjalankan 

perintahnya sebagai khalifah di muka bumi. Tidak terkecuali untuk mengekang hawa 

nafsu yang ada dalam diri manusia untuk menjadikan manusia lebih dekat dengan 

Tuhan-Nya. 

Menahan hawa nafsu dalam diri manusia memang menjadi sulit dilakukan 

karena hawa nafsu berada dalam diri manusia dan bagaimana cara manusia agar 

terlepas dari hawa nafsu tersebut. Menurut (Suseno, 1993:123) napsu-napsu 

merupakan hal yang sangat kasar, siapa yang tidak dapat menahan napsu maka ia 

dibiarkan dikendalikan oleh kekuatan dari luar dan mengakibatkan pemborosan 

dalam kekuatan batinnya. Manusia-manusia yang tidak dapat menahan napsu dalam 

dirinya dinilai kurang terkontrol dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan 

kekuatan yang ada. dan tidak memusatkan diri pada kekuatan batin.  

Adapun berikut empat macam nafsu yang terdapat dalam diri manusia. 

1). Ammarah yakni nafsu pada diri manusia yang mengajak untuk berbuat 

kejahatan. 

   2). Lawwamah yakni nafsu yang cenderung mencela kesalahan orang lain.  
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3). Supiyah yakni nafsu manusia yang sebenarnya sudah halus, sehingga 

identik dengan ilham atau bisikan-bisikan yang baik maupun buruk. 

4). Muthmainnah yakni jiwa yang tenang dan memberi kemudahan serta 

pertolongan bagi orang lain. (Susetya,2007:8-9) 

Maka dari itu, masyarakat Jawa memiliki pedoman dalam menjalani hidup 

sebagai manusia yang bermoral dan agar dapat mengekang hawa nafsu yang ada 

dalam dirinya. sebagai perwujudan bentuk iman seseorang, menahan napsu menjadi 

terberat yang dilakukan dalam kehidupan. Dalam praksis kehidupan menahan hawa 

nafsu harus melekat dalam kehidupan iman seseorang. Timbul spekulasi bahwa 

orang yang iman, maka ia dapat dengan mudah menahan hawa nafsu. Maka dari 

itu, iman harus selalu dipupuk dalam diri manusia agar dapat mengontrol diri 

menahan hawa nafsu. Sedangkan apabila iman sudah melekat maka diri manusia 

akan merasa takut dengan perbuatan dosa-dosa yang akan mencelakai dirinya 

sendiri, karena merasa bahwa Tuhan ada dalam diri manusia dan selalu mengawasi 

setiap perbuatan yang dilakukan.  

Masyarakat Jawa dapat dikatakan bermoral apabila dapat memegang teguh lima 

pedoman khusus  agar menjadi manusia yang terpuji.  

1) Sabar, berarti mempunyai nafas yang panjang dalam kesadaran bahwa 

pada waktunya sesuatu yang baik akan datang. Sabar juga dapat diartikan 

sebagi kuat dalam menghadapi cobaan dan tidak mudah putus asa. 

2) Nrima, yakni sikap menerima atau selalu bersyukur kepada Tuhan. 

Apapun yang sudah diterima akan dikerjakan dan dilalui dengan senang 

hati tanpa menggerutu ataupun mengeluh.  
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3) Rila, yakni bentuk keikhlasan hati sewaktu-waktu menyerahkan segala 

milik manusia kepada Tuhan. Mengingat bahwa semua yang dimiliki 

hanyalah titipan dari Allah. 

4) Temen, yakni sikap jujur atau menepati janji. Orang harus dapat 

mengandalkan janjinya agar dapat memperoleh kepercayaan dari orang 

lain. Sikap jujur ini dinilai yang paling sulit dilakukan karena banyak 

orang menutupi kesalahan dirinya dengan berbohong agar dapat mendapat 

kepercayaan orang lain. 

5) Budi luhur, yakni sebagai rangkuman dari segala apa yang dianggap 

watak utama oleh orang Jawa. Budi luhur yaitu apabila manusia selalu 

berusaha untuk selalu menjalani kehidupan sesuai dengan tabiat serta 

sifat-sifat kebaikan seperti kasih sayang terhadap sesamanya, adil, rendah 

hati dan sikap baik lainnya. Budi luhur dapat dicapai apabila menguasai 

empat sikap yang sudah dijelaskan sebelumnya. (Magnis, 1993:143) 

 

Pedoman-pedoman tersebut sangat penting terutama bagi masyarakat Jawa 

dalam memerangi hawa nafsu yang ada dalam diri manusia. Sikap-sikap tersebut 

tentunya memiliki arti dan tujuan agar hidup lebih indah dan mencapai keselarasan. 

 

2.5 Memayu Hayuning Bawana 

Memayu hayuning bawana merupakan sebuah landasan dalam hidup Jawa 

yang memuat nilai melestarikan, menjaga kedamaian, agar tercapai keselamatan 

dunia. Memayu hayuning bawana artinya memperindah dunia dan sekaligus 

membenarkan keselarasan kosmos. Sebaliknya, harus mengesampingkan 
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keegoisankarena akan merusak tatanan masyarakat dan kosmos (Suseno, 

1993:150). Dari pendapat tersebut, memayu hayuning bawana dapat diartikan 

sebagai sebuah laku untuk memperindah tatanan alam, masyarakat dan juga 

hubungan antara manusia dengan Tuhan. hubungan ketiganya harus selalu memiliki 

sinergi agar tercapai kesempurnaan dan ketenteraman hidup. 

Memayu hayuning bawana berasal dari kata hayu atau ayu yang berarti 

cantik dan bawana yang berarti dunia. Dapat diartikan memayu hayuning bawana 

adalah suatu upaya mencapai kedamaian hidup dengan menjalankan kewajiban 

manusia sebagai khalifah yang ada di muka bumi. Endraswara (2013:16) 

mengungkapkan bahwa memayu hayuning bawana dapat dilihat dari dua sisi yakni 

space culture dan spiritual culture. Dari sisi space culture, bawana diartikan sebagai 

jagad beserta segala isinya. Bawana merupakan kawasan kosmologi Jawa atau 

sebagai jagad rame yang merupakan ladang untuk beramal ketika masih hidup. 

Dari sisi spiritual  culture laku memayu hayuning bawana merupakan ekspresi 

budaya batin yang dilakukan oleh masyarakat Jawa di tengah-tengah jagad rame.  

Berdasarkan dua sisi pendangan tersebut menunjukkan bahwa memayu 

hayuning bawana berusaha memeperindah tatanan kosmos agar semakin mencapai 

keteraturan dalam hidup. Realitas hidup di jagad rame, sebagai ladang untuk 

manusia menanamkan kebaikan-kebaikan agar kelak menuai hasilnya. Selain itu, 

dalam jagad rame manusia dituntut untuk mengndalikan nafsu-nafsu yang dapat 

merusak tatanan keindahan baik dalam masyarakat ataupun dalam sudut pandang 

keagamaan.  
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Laku memayu hayuning bawana merupakan kearifan lokal budaya Jawa 

yang didalamnya terkadung spiritualitas. Memayu hayuning bawana tidak dapat 

dipisahkan dari wilayah kosmis mistik kejawen karena dengan hidup yang memayu 

maka akan diperoleh kesempurnaan hidup. Mistik kejawen adalah perasaan yang 

muncul secara spontan terhadap Tuhan, sedangkan kosmologi Jawa merupakan 

peta nalar kejawen untuk mengenal Tuhan, manusia dan jagad raya 

(Endraswara,2012: 43). Untuk dapat mencapai memayu hayuining bawana terdapat 

tiga hubungan yang harus dilakukan agar tercapi yakni (1) hubungan manusia 

dengan diri sendiri, (2) hubungan manusia dengan manusia lain, dan (3) hubungan 

manusia dengan Tuhan. 

2.5.1 Hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. 

  Memayu hayuning bawana merupakan salah satu upaya manusia dalam 

memeperindah dunia. Memayu hayuning bawana juga menjadi laku spiritual Jawa 

yang penuh kearifan dan kebijaksaan dalam kehidupan. Manusia memiliki tugas 

sebagai makhluk dimuka bumi, diantaranya adalah menjadi hamba yang menaati 

semua perintah-Nya dan menjauhi apa yang telah dilarang. Selain tugas tersebut 

manusia mempunyai tanggung jawab atas dirinya sendiri, agar selalu mendapatkan 

kemudahan dan keselamatan dalam menjalani kehidupan. 

Perilaku Eling lan Waspada yakni orang Jawa dituntut untuk selalu eling 

lan waspada. Eling dalam bahasa Indonesia berarti ingat dan waspada adalah sikap 

waspada atau berhati-hati. Orang Jawa harus selalu ingat apa yang akan dilakukan 

dan selalu waspada. Sikap eling lan waspada ini akan menjadikan manusia sadar 

diri dan bertindak hati-hati. (Endraswara, 2016:58-74)  
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Menanamkan sikap eling lan waspada merupakan salah satu bentuk 

tanggung jawab manusia pada dirinya sendiri. Dengan sikap eling lan waspada 

maka manusia akan selalu berhati-hati dan waspada dalam menghadapi segala 

sesuatu. Membawa diri pada keselamatan selalu menjadi keinginan setiap orang. 

Maka dalam sikap eling lan waspada tanggung jawab pada diri sendiri juga 

merupakan hal yang penting. Terutama pada hal-hal yang tidak pasti seperti nasib 

dan takdir hidup. 

2.5.2 Hubungan manusia dengan manusia lain.  

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan manusia lain. 

bukan hanya bertanggung jawab pada diri sendiri, melainkan manusia harus bisa 

menjaga hubungan baik dengan orang lain. Memayu hayuning bawana merupakan 

jalan menuju kerahayuan atau keselamatan, maka menjaga hubungan yang baik 

dengan manusia lain tentunya akan membuat hidup lebih tentram dan damai tanpa 

permusuhan. Menjaga hubungan yang baik dengan manusia lain dapat dimulai dari 

keluarga, saudara, tetangga, kawan dan orang-orang yang dekat.  

Hal ini dapat dilihat dalam puisi Dandhanggula sebagai berikut. 

Marsudiya memanisisng jalmi 

Manut ing reh wewarah utama 

Amrih mantep grahitane 

Subasita ywa kantun 

Mring asepuh tansah ngajeni 

Sumrambah mitra rowing 

Rumaket nyedulur 

Yen tumindak tepa awak 

Ora nganti dahwen apa drengki srei 

Gubriya sesongaran 

(Dhandhanggula, bait 8)  

Terjemahan:  
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Berupayalah jadi manusia yang manis 

Patuh pada perintah utama 

Agar paham terhadap isyarat 

Tatakrama jangan dilupakan 

Menghargai orang yang lebih tua  

Serta pada sahabat 

Rukun dengan saudara 

Bertindak dengan tepa slira 

Tidak cemburu dan sombong 

  

Puisi tersebut memiliki nilai spiritual yang dalam, terlihat dari makna 

yang terdapat dalam puisi tersebut yakni sebagai manusia harus 

mendahulukan kepentingan orang lain. Selain itu juga dapat dilakukan seperti 

dengan sikap; (1) sopan santun, (2) menghormati orang yang lebih tua, (3) 

menghargai sesama, (4) membina persaudaraan, (5) bertindak tepa slira, dan 

(6) dilarang banyak mencela, iri hati, sombong dan tamak.  

Dalam hal ini hubungan antara manusia dengan manusia lain dapat 

diwujudkan dalam sikap berikut ini : 

a). Tepa slira dan bisa rumangsa. Tepa slira merupakan sikap yang 

mampu mengukur diri sendiri, hingga mau menghormati orang 

lain. Sedangkan bisa rumangsa berarti mampu meraskan hal-hal 

yang dirasakan pihak lain.   

b). Perilaku Karyenak Tyasing Sesama. Merupakan watak atau 

perilaku yang berusaha menyenangkan pihak lain. Seperti 

mendahulukan kepentingan orang lain, menolong orang lain 

dengan ikhlas, menjadi pelindung dan memaafkan kesalahan 

orang lain. 

2.5.3  Hubungan manusia dengan Tuhan 
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  Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang mengandung 

pengertian bahwa manusia membutuhkan pertolongan orang lain. Bentuk 

interaksi sosial kepada orang lain tentu akan menjadikan hidup lebih terasa 

tentram, solid dan saling melengkapi kekurangan. Tentu kesadaran-kesadaran 

sosial tersebut tidak terlepas dari landasan hidup keTuhanan. Selain kepada 

sesama, manusia juga tidak bisa terlepas dari campur tangan Tuhan dalam 

kehidupan misalnya takdir, mati dan jodoh yang sudah direncanakan oleh Tuhan.  

  Hubungan manusia dengan Tuhan menjadi yang paling sakral karena 

berhuungan dengan Dzat yang paling tinggi. Hal ini menjadi suatu 

kemanunggalan mistik yang menjadi suatu kondisi imajinatif  yang berada pada 

wilayah batin (Endraswara, 2016:76). Hal ini membuat masyarakat Jawa gemar 

menjalankan askestisme, yakni suatu tindakan yang mulia menuju 

kemanunggalan mistik. Biasanya masyarakat Jawa melakukan ritual-ritual seperti 

semedi, slametan, grebeg suro dan bersih desa. Asketisme tersebut dilakukan 

bertujuan agar memperoleh keselamatan dalam menjalankan kehidupan. Selain 

itu, hal ini juga bertujuan untuk mengendalikan hawa nafsu yang terdapat dalam 

jiwa manusia. 

  Menurut Endraswara (2016:78) asketisme memiliki dua hal yang akan 

dihasilkan yakni (1) melalui perjalanan kosmik dan penanaman diri akan paham 

terhadap nirwana atau kemanunggalan dengan Tuhan. (2) hasil asketisme dapat 

membuahkan tindakan sosial yang lebih baik. Dari pernyataan tersebut bahwa 

menjalin hubungan atau menjadi lebih dekat dengan Tuhan akan memberikan 

dampak yang positif bagi kehidupan. Oleh sebab itu, menurut Endraswara 

(2016,58:75) hendaknya manusia berkiblat pada cahaya Tuhan dengan 
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melakukan lima hal :  (1) menerima keadaan, (2) memantapkan hati, (3) berani 

mewujudkan keinginan, (4) ikhlas, (5) hidup bersih dan suci. 

  Dengan jalan tersebut diharapkan nanatinya mansuai akan semakin dekat 

dengat Tuhan dan memeperbaiki tatanan sosial yang terdapat dalam masyarakat. 

Sehingga akan mencapai keteraturan hidup dan ketenangan batin. Untuk itu 

manusia harus selalu berikhtiar atau berusaha agar kelak mendapat kebahagian 

dan kesempurnaan hidup. 

 

 

2.6 Landasan Teori 

2.6.1 Sosiologi Sastra 

 Sosiologi merupakan ilmu kemasyarakatan umum yang merupakan hasil 

perkembangan terakhir terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.  Sosiologi 

membahas segala hal yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat seperti 

dalam hal politik, agama, budaya, ekonomi dan berbagai persoalan masyarakat 

lainnya. Menurut Faruk (2013:17) sosiologi menjadikan manusia sebagai objek 

kajian. Manusia dipelajari dari segi manusia sebagai individu yang terkait 

dengan individu lain, manusia yang hidup di lingkungan dengan manusia lain, 

sebagai kolektivitas atau berkelompok yang disebut sebagai komunitas.  

 Hal ini menunjukkan bahwa objek yang dikaji oleh sosiologi begitu luas, 

bagaimana masyarakat hidup saling berdampingan dan bagaimana masyarakat 

memiliki keteraturan hidup. Masyarakat hidup berdasarkan norma-norma yang 

berlaku dalam masyarakat sebagai acuan tatanan kehidupan agar mencapai 
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kesejahteraan. Namun dalam penelitian ini hanya terbatas pada sosiologi sebagai 

objek yang akan dikaji dalam penelitian sastra. 

 Sastra merupakan kata serapan dari bahasa sansekerta yaitu sastra yang 

berarti teks yang mengandung instruksi. Sedangkan sastra berasal dari kata dasar 

sas yang berarti ajaran dan tra yang berarti alat. Sastra merupakan sebuah karya 

yang ditulis oleh pengarang yang didalamnya menceritakan manusia sebagai 

persoalannya. Dengan kata lain sastra merupakan hasil tiruan (mimesis) 

gambaran manusia yang tertulis dalam sebuah karya. Apabila dunia dalam karya 

sastra membentuk diri sebagai dunia sosial, dunia tersebut merupakan tiruan 

terhaap dunia sosial yang ada dalam kenyataan (Faruk, 2013:49-50). Pengarang 

sebagai pembuat cerita tentunya melihat gambaran persoalan yang dihadapi 

manusia yang kemudian diangkat menjadi sebuah cerita dan dikemas dengan 

bahasa yang indah menjadi sebuah karya sastra.  

 Sosiologi dan sastra menjadi saling berhubungan satu dengan yang lain. 

sosiologi menjadi imu yang mempelajari tentang berbagai msyarakat dan 

lembaga-lembaga msyarakat. Sedangkan sastra juga membicarakan tentang 

manusia dari perspektif dunia imajinatif. Keduanya bisa saling berkaitan karena 

dalam sastra juga berbicara mengenai nilai-nilai dalam masyarakat. Hidup dalam 

masyarakat telah diatur oleh sebuah nilai kehidupan yang membuat masyarakat 

bisa hidup teratur. Begitu pula dengan sastra yang didalam karya sastra tersirat 

beberapa nilai kehidupan sebagai cerminan hidup masyarakat. 

Sosiologi sastra adalah analisis pembicaraan terhadap suatu karya sastra 

dengan mempertimbangkan aspek-aspek kemasyarakatan.  Dalam kaitannya 

dengan sosiologi, sastra merupakan sebuah refleksi lingkungan sosial budaya 
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yang merupakan suatu tes dialektika antara pengarang dan situasi sosial yang 

membentuknya atau merupakan penjelasan suatu sejarah dialektik yang 

dikembangkan dalam karya sastra (Endraswara, 2013:78). Dari pendapat 

tersebut dapat diartikan sosiologi sastra menjadi kerangka acuan pengarang 

untuk menyampaikan penjelasan tentang sebuah amanat atau pesan-pesan sosial.  

Ada 3 alasan mengapa analisis sosiologi sastra lebih banyak diminati 

karena (1) dari segi perkembangan, teori sosiologi lebih berkembang pesat (2) 

secara definitive, sosiologi sastra berkaitan dengan masyarakat sehari-hari yang 

dianggap dapat memberikan manfaat secara langsung (3) dari segi objeknya 

yaitu karya sastra itu sendiri seperti novel, maka sosiologi sastra yang lebih 

banyk membcirakan masalah-masalah kemasyarakatan (Ratna,2011:24). Hal ini 

menunjukkan bahwa sosiologi sastra menjadi objek kajian yang banyak diminati. 

Selain itu dalam kajian sosiologi sastra memberikan pengetahuan dan manfaat 

seperti tentang sebuah pesan-pesan moral yang terkandung sebuah karya sastra. 

Tentu menjadikan pembaca sadar untuk lebih memperhatikan nilai-nilai sosial, 

moral dan nilai apapun yang berkaitan dengan kebaikan dalam kehidupan. 

Wilayah sosiologi sastra cukup luas. Rene Wellek dan dan Austin Warren 

(1993:111)  membagi telaah sosiologi menjadi tiga klasifikasi.  

1. Sosiologi pengarang, yakni yang mempermasalahkan tentang status 

sosial, ideologi politik, dan lain-lain yang menyangkut diri 

pengarang.  
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2. Sosiologi karya sastra, yakni mempermasalahkan tentang suatu karya 

sastra. Yang menjadi pokok telaah adalah tentang apa yang tersirat 

dalam karya sastra tersebut dan apa tujuan atau amanat yang hendak 

disampaikannya.  

3. Sosiologi pembaca yang mempermasalahkan tentang pembaca dan 

pengaruh sosialnya terhadap masyarakat.  

Permasalahan dalam sosiologi sastra berasal dari dua permasalahan yakni 

masyarakat dan sastra. Bentuk karya sastra yang ada dalam masyarakat tentunya 

memuat permasalahan-permasalahan sosial didalamnya. Tujuan dari sosiologi 

sastra juga cukup jelas yakni agar sastra dan masyarakat mencapai kualitas yang 

proporsional dan tidak berat sebelah. 

2.6.2 Sosiologi karya sastra  

Sosiologi karya sastra merupakan kajian sosiologi sastra yang membahas 

tentang suatu karya sastra sebagai suatu realitas dalam masyarakat. Sosiologi karya 

sastra memfokuskan pembahasan terhadap isi karya sastra, tujuan serta nilai-nilai 

atau amanat yang terkandung dalam karya sastra. Menurut Escarpit (2005:116) 

pada mulanya banyak karya sastra dunia yang hanya sebagai pesan pribadi dan 

menjadikan dirinya sendiri sebagai lawan bicaranya. Namun, seiring 

perkembangan zaman diterbitkanlah pesan-pesan pribadi tersebut oleh penerbit 

dan memberikan makna yang positif terhadap dunia seperti yang dilakukan oleh 

Samuel Pepys dalam jurnalnya ‘buku harian’ yang ia tulis dengan steno dan 

kriptografi. Sebenarnya, dalam suatu karya haruslah jelas pesan yang    
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disampaikan dan bagaimana pesan tersebut tetap efektif setelah terjadi perubahan 

penerima pesan atau maknanya.   

Karya sastra merefleksikan proporsi bahwa manusia memiliki sisi 

kehidupan di masa lampau, sekarang dan masa yang akan datang. Karena itu, nilai 

yang terdapat dalam karya sastra adalah nilai yang hidup dan dinamis (Endraswara, 

2013:80). Karya sastra tentu miliki nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat saat karya sastra itu diterbitkan, bahkan nilai-nilai untuk kehidupan 

yang berlaku sepanjang zaman. Seperti dalam cerita pewayangan Mahabharata 

yang memiliki tuntunan kepada pembaca untuk memiliki sikap berbudi luhur dan 

tidak serakah terhadap kehidupan dunia.  

Selain itu karya sastra juga memberikan manfaat besar terhadap 

masyarakat yakni penyebarluasan aspek-aspek kemasyarakatan dan kebudayaan, 

sehingga setiap khazanah dikenal oleh masyarakat. Tanpa adanya sastra, 

masyarakat tidak akan pernah tahu sejarah, peradaban dan nilai-nilai 

kemasyarakatan bagi kehidupannya. Seperti tanpa adanya novel-novel Balai 

Pustaka maka perkembangan tentang sistem patriarkhat di Minangkabau menjadi 

kurang lengkap. Setiap karya memiliki sejarah, menceritakan peristiwa tertentu 

dalam masyarakat tertentu (Ratna, 2011:194).  

Hal ini memberikan penjelasan bahwa peran karya sastra sangat besar 

dalam masyarakat. Dari karya sastra masyarakat menjadi tahu sejarah, nilai-nilai 

sosial, moral dan juga agama. Sosiologi sastra tentu menjadi sumber ilmu dalam 

masyarakat. Melalui bahasa pengarang yang dapat mudah dipahami, maka 
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pembaca akan dengan mudah menangkap isi dari karya tersebut. selain itu, karya 

sastra menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat. 

Karya sastra yang menjadi perhatian publik, tentu menyimpan kelebihan 

tersendiri bagi para pembaca. Setiap karya sastra memiliki sebuah nilai terutama 

nilai-nilai kehidupan manusia. Sosiologi karya sastra sebagai sebuah ilmu yang 

berkaitan dengan masyarakat juga menjadi barometer dalam sebuah karya sastra. 

Seperti seberapa manfaat karya sastra tersebut dalam membantu masyarakat dan 

seberapa juah peran karya sastra dalam mengubah struktur masyarakat.  


