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PRAKATA PANITIA 

 

Sanjung puja tidak terhingga, sanjung puji tiada henti marilah selalu kita panjatkan ke 

hadirat Ilahi Robi yang telah memberikan kesempatan kepada keluarga besar Program Studi 

Pendidikan Bahasa Jawa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 

Surakarta untuk menyelenggarakan seminar nasional yang dilaksanakan pada hari Sabtu 

Kliwon, 24 Sura 1949 Jimawal atau 07 November 2015. 

Seminar bertema “Penggalian Nilai-nilai Budi Pekerti dan Kearifal Lokal melalui 

Pengajaran Bahasa dan Sastra Jawa” bertujuan untuk manyatukan pandangan dan persepsi 

mengenai hal-ikhwal yang berkaitan dengan pengajaran, bahasa, dan sastra (Jawa). Hal-hal 

yang terkait, selain dibahas oleh pembicara utama atau tiga pakar dari UNS, UNY dan ISI 

Surakarta juga diisi oleh pemakalah pendamping dari berbagai sekolah dan universitas. 

Pada kesempatan ini, panitia mengucapkan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya 

kepada pihak-pihak yang ikut membantu terselenggaranya kegiatan ini, antara lain: 

1. Rektor Universitas Sebelas Maret; 

2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret; 

3. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Jawa ; 

4. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Jawa se-Jawa Tengah; 

5. Seluruh panitia dan mahasiswa yang telah membantu terselenggaranya seminar 

6. Seluruh peserta seminar nasional yang telah berpartisipasi dalam seminar. 

Demikian prakata yang dapat kami sampaikan. Segala masukan dan saran yang 

bersifat membangun akan selalu kami terima dengan tangan terbuka. Selanjutnya, terhadap 

segala kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. 

 

Surakarta, 07 November 2015 

    Ketua Panitia, 

 

 

Djoko Sulaksono, S.Pd.,M.Pd. 
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PENGGALIAN NILAI-NILAI BUDI PEKERTI 

BERBASIS MATERI PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA JAWA  

 SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA1 

 

Sumarlam  

Jurusan Sastra Daerah  

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret 

 

 

A. Pendahuluan 

Makalah dengan tajuk di atas ditulis berdasarkan tiga langkah utama. Pertama, 

penulis mengidentifikasi nilai-nilai budi pekerti yang tercermin di dalam buku ajar Bahasa 

Jawa SD (kelas I – VI) dan SMP (kelas VII – IX). Buku ajar yang dipilih sebagai sampel 

adalah buku mata pelajaran muatan lokal Bahasa Jawa yang disusun berdasarkan 

Kurikulum 2013, yang telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa 

Tengah terbitan PT Tiga Srangkai Pustaka Mandiri, tahun 2015. Kedua, penulis 

mencermati dan mendaftar semua materi pembelajaran bahasa dan sastra Jawa yang 

diinterpretasikan mengandung nilai-nilai budi pekerti. Ketiga, penulis berupaya 

merumuskan bagaimana penggalian (proses atau cara menggali) nilai-nilai budi pekerti 

tersebut yang perlu dilakukan baik oleh guru maupun siswa di dalam pembelajaran bahasa 

dan sastra Jawa di SD dan SMP. Ketiga langkah tersebut diyakini akan mampu membantu 

bagaimana seharusnya penggalian nilai-nilai budi pekerti berbasis materi pembelajaran 

bahasa dan sastra Jawa SD dan SMP itu dilakukan. Dengan cara yang sama, sebenarnya 

hal itu juga dapat dilakukan untuk SMA.  

 

B. Realisasi Hasil Ketiga Langkah  

1. Identifikasi Nilai-Nilai Budi Pekerti yang Tercermin di dalam Buku Ajar Bahasa 

Jawa SD dan SMP 

Berikut hasil identifikasi nilai-nilai budi pekerti yang tercermin di dalam buku 

ajar Bahasa Jawa SD dan SMP. 

                                                             
1 Makalah dibentangkan pada Seminar Nasional “Penggalian Nilai-Nilai Budi Pekerti dan Kearifan Lokal  
Melalui Pengajaran Bahasa dan Sastra Jawa”, yang diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Bahasa Jawa FKIP 
Universitas Sebela Maret, Sabtu, 7 November 2015. 
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IDENTIFIKASI NILAI-NILAI BUDI PEKERTI YANG TERCERMIN PADA 

BUKU AJAR BAHASA JAWA SD (KELAS I – VI) DAN SMP (KELAS VII – 

IX) K-13 

KELAS/ 

JENJANG 

TEMA/MATERI 

(KUTIPAN) 

NILAI BUDI 

PEKERTI 

PENGGALIAN 

I /SD KAPRIBADEN (h.1). 

Kapribaden sing becik kudu 

ditiru. Tumindaka sing sopan 

santun. Andhap asor marang 

sapa wae. Kurmat marang 

guru, bekti marang wong 

tuwa. Gemati marang sedulur 

lan kanca. Ngajeni marang 

liyan. 

Sopan santun 

Rendah hati 

Hormat  

Berbakti kepada orang 

tua & guru 

Sayang kepada saudara 

dan teman 

Melalui bacaan 

bertema kepribadian 

 KAJUJURAN (h.37) 

Dongeng binatang (fabel) 

dapat untuk contoh 

(patuladhan). 

Critane Baya lan Bantheng. 

Baya kewan kang culika. 

Bantheng kang nulungi Baya 

malah dicokot awake. Tujune 

ana Kancil, kang nulungi 

Bantheng. Akhire Bantheng 

slamet. 

Dongeng/fabel dengan tema 

“Setia Kawan” (setya marang 

kanca) (h.70); Bango, Iwak, 

lan Yuyu (h.73-76): 

Karo kanca becike kudu 

rukun. Dolanan bebarengan 

ora kena congkrah. Lan kudu 

Bijaksana 

Senang menolong 

Bertindak jujur 

Tidak boleh berbohong 

Tidak boleh licik 

 

 

 

 

 

 

 

Setia kawan 

Rukun 

Tidak boleh bertengkar 

Senang membantu 

orang yang kesusahan 

Mencari nilai budi 

pekerti dalam 

dongeng binatang 

(fabel) 
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tetulung karo sapa wae. 

 TEMBANG DOLANAN 

(h.56,59) 

Unggah-ungguh iku penting. 

Kudu ditrepake ing ngendi 

wae. Ana ing ngomah, 

sekolah, lan ing sadhengah 

papan. Tembang Dolanan 

“Siji Loro Telu” (h.59) 

Hormat 

Sopan santun 

Sayang kepada sesama 

Rukun  

Akrab 

Memahami unggah-

ungguh melalui 

tembang dolanan. 

Menerapkan unggah-

ungguh dan tata 

krama: sila, timpuh, 

mendhak, 

ngapurancang, uluk 

salam.  

II/SD CERITA WAYANG: 

Pandhawa lan Punakawan 

(h.1). 

Satriya Pandhawa tansah 

guyub rukun. Padha tresna 

asih karo sedulure. 

Yudhistira, Bima, Arjuna, 

Nakula, lan Sadewa. Saiyeg 

saekapraya tumindake becik 

kanggo patuladhan. Dene 

Punakawan abdi kinasihe 

Pandhawa. Semar, Gareng, 

Petruk, lan Bagong. Setya 

marang bendara, wicaksana, 

ngemong, ngayomi, njaga 

rahayuning negara. 

Guyub rukun  

Kasih sayang kepada 

saudara 

Kompak 

Setia kepada 

majikannya 

Bijaksana 

Melindungi 

Menjaga keamanan 

negara 

Memahami watak dan 

perilaku Pandhawa 

dan Punakawan 

melalui diskusi, lalu 

meneladaninya. 

 Watake Pandhawa 

Watake Punakawan  

Puntadewa jujur 

Werkudara lugu 

Janaka senang 

menolong 

Nakula Sadewa selalu 

menjaga keselamatan 
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nagara (h.17) 

Semar sabar 

Gareng berhati-hati 

Petruk dermawan, tidak 

senang keduniaan 

Bagong lucu, sederhana 

(h.18) 

 DONGENG KEWAN 

(FABEL) 

Dengan tema “Tulung-

tinulung” (h.111). Tulung-

tinulung iku penting. Wong 

urip iku ora bisa urip dhewe. 

Dadi mbutuhake pitulungane 

liyan, mula kudu rukun karo 

sapadha-padha. Kaya 

dongeng manuk lan semut 

kang padha tulung-tinulung. 

Manuk Glathik nulungi 

Semut Ireng kang nandhang 

cilaka nganti bisa slamet 

(h.112-114). 

 

 

 

 

Tolong-menolong 

Rukun kepada sesama 

Mengidentifikasi nilai 

budi pekerti dalam 

dongeng (fabel), 

kemudian mencontoh 

watak dan perilaku 

yang baik. 

III/SD WAYANG: PARAGA 

PANDHAWA 

(WERKUDARA) ing lakon 

“BIMA SUCI”. 

Werkudara ora bisa basa 

marang sapa wae. Nanging 

watake becik: setya tuhu 

marang guru, bekti marang 

ibu, teguh ing janji, mbelani 

bebener, mbrastha angkara, 

Selalu patuh kepada 

guru Berbakti kepada 

ibu 

Teguh memegang janji  

Membela kebenaran 

Memberantas kejahatan 

Senang menolong 

Kasih sayang kepada 

saudara 

Bersikap adil kepada 

Memahami watak dan 

perilaku Pandhawa 

(Werkudara) dengan 

cara nonton wayang 

lakon Bima Suci, 

kemudian mencontoh 

watak dan perilaku 

yang baik. 
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dhemen tetulung, tresna 

marang kadang, adil marang 

sapa wae. 10 sipate 

Werkudara (lihat kelas III 

SD, h.6) 

siapa pun 

 PAHLAWAN 

Negara iki ora bakal bisa 

kaya mangkene yen ora ana 

labuh labete para pahlawan. 

Pahlawan iku manungsa kang 

mulya. Mung kersa maringi 

tanpa ngarep-arep piwales. 

Mula ayo padha nulad watake 

pahlawan, sing tansah 

sengkut gumregut nyambut 

gawe lan gawe tentreming 

bangsa. Tumindak sing gawe 

rusak iku dudu watake para 

pahlawan (h.19) 

Senang bela negara 

Tulus dan mulia: 

senang memberi tak 

harap kembali 

Semangat bekerja 

Membuat tenteram & 

damai 

Tidak senang berbuat 

jahat 

Mengenal sosok 

pahlawan. 

Mencontoh/ 

meneladani watak 

dan perilakunya 

dalam kehidupan 

sehari-hari.   

 TEMBANG DOLANAN 

“GUGUR GUNUNG” (h.42) 

Bekerja untuk negara 

harus rela dan ikhlas 

Bekerja sama, gotong 

royong 

Rukun dan kompak 

Semangat bekerja 

 

 Menembangkan 

 Memahami isi 

tembang dan 

meresapinya 

 Mengimplementasi-

kan pitutur luhur 

dalam keseharian 

  TEMBANG DOLANAN 

“ILIR-ILIR” (h.107) 

Kemahakuasaan Allah 

swt. 

Mau bekerja keras 

(berikhtiar) 

Berserah diri kepada 

Sang Pencipta 

 Menembangkan 

 Memahami isi 

tembang dan 

meresapinya 

 Mengimplementasi-

kan pitutur luhur 
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dalam keseharian 

IV/SD TOKOH WAYANG 

YUDHISTIRA 

Prabu Yudhistira iku raja 

kang ditresnani kawulane 

amarga watake kang sabar, 

ora duwe mungsuh, lan sugih 

pangapura. (h.21) 

Sabar 

Tidak punya musuh 

(rukun) 

Senang memaafkan 

 Menceritakan 

kembali watak 

Yudhistira dengan 

bahasa Jawa krama 

 Memahami watak 

dan perilaku 

Yudhistira 

  Mencontoh watak 

dan perilaku yang 

baik 

 CERITA RAKYAT, misal 

“Bledhug Kuwu”  

Ing jamane Dewata cengkar 

jumeneng nata, rakyate padha 

sengsara amarga senengane 

sang nata yaiku mangan 

daging manungsa. Mula saka 

kuwi kabeh rakyate padha 

ninggalake negara kanggo 

nylametake awake. 

Raja hrs berwatak sabar 

dan senang memaafkan. 

Kalau raja itu bengis 

apalagi senang makan 

daging manusia, sudah 

barang tentu rakyatnya 

lari semua 

 

 Memahami isi cerita 

 Menceritakan 

kembali isi cerita 

dengan BJ krama 

 Mengidentifikasi 

nilai budi pekerti 

yang terkandung di 

dalamnya 

 Mengamalkan budi 

pekerti baik  

 CERITA WAYANG “BIMA 

BUNGKUS”  (h.114) 

Cerita Bima Bungkus dengan 

BJ ngoko kemudian anak 

menceritakan kembali dengan 

BJ krama.  

-Rajin berlatih bercerita 

dengan BJ krama 

-Mengerti unggah-

ungguh 

-Mengerti tatakrama 

dan sopan santun 

 Memahami isi cerita 

 Menceritakan 

kembali isi cerita 

dengan BJ krama 

 Mengidentifikasi 

nilai budi pekerti 

yang terkandung di 

dalamnya 

 Mengamalkan budi 

pekerti baik 
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V/SD TEKS CERITA WAYANG 

ARJUNA (h.15) 

Arjuna utawa panengahing 

Pandhawa iki seneng olah 

ilmu lan kaprajuritan. Mula, 

ora mokal yen ta ana 

tetembungan “Arjuna iku 

lelananging jagad”. Tegese 

wong lanang sing paling 

sampurna jalaran saliyane 

gantheng, uga nduweni 

ngelmu kang dhuwur. 

Sabar 

Rukun 

Sangat hormat  

Selalu menegakkan 

keadilan  

 Menceritakan 

kembali watak 

Arjuna dengan 

bahasa Jawa krama 

 Memahami watak 

dan perilaku Arjuna 

  Mencontoh watak 

dan perilaku yang 

baik. 

 TEMBANG PANGKUR 

(h.65) 

Sekar pangkur kang winarna 

Lelabuhan kang kanggo wong 

ngaurip 

Ala lan becik puniku 

Prayoga kawruhana 

Adat waton iku dipun kadulu 

Miwah ingkang tata krama 

Den kaesthi siyang ratri. 

Kita harus bisa 

membedakan yang baik 

dan yang buruk 

Contoh dan lakukan 

yang baik 

Adat istiadat, hukum, 

tata krama juga harus 

dimengerti 

 Menembangkan 

 Memahami isi 

tembang dan 

meresapinya 

 Mengimplementasi-

kan pitutur luhur 

dalam keseharian 

VI/SD PERISTIWA BUDAYA 

“SOLO BATIK 

CARNIVAL”  (h.3) 

Kanggo nguri-uri, 

ngrembakakake, lan 

ngenalake bathik marang 

bebrayan agung, mula ing 

Kutha Sala banjur digelar 

acara taunan, yaiku SBC. 

Maneka warna kreasi 

Melestarikan dan 

mengembangkan serta 

mengenalkan batik 

Solo kepada 

masyarakat luas. 

Kreatif, inovatif, dan 

produktif 

 Mengamati 

 Mengenal lebih 

dekat 

 Melihat langsung 

Solo Batik Carnival 

 Menjelaskan daya 

tarik batik 

 Menjadikan batik 

sebagai pakaian 

tradisi di Indonesia 
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dandanan kang dirakit saka 

maneka corak bathik 

diparagakake dening kurang 

luwih 300 peserta saben 

taune. 

ataupun di luar 

negeri 

 PERISTIWA BUDAYA 

“KIRAB PUSAKA” (h.13) 

Sajrone nindakake prosesi 

kirab pusaka, kabeh padha 

tapa mbisu lan mlaku.  

Mendidik disiplin, 

tertib, konsentrasi, 

semangat pantang lelah 

 Mengamati 

 Mengenal lebih 

dekat 

 Melihat langsung 

kirab pusaka 

 Menjelaskan daya 

tariknya 

 Mengidentifikasi 

nilai budi pekerti 

yang terkandung di 

dalam kirab pusaka 

 CERITA WAYANG 

“GATHUTKACA GUGUR” 

(h.21) 

Ana ing sajrone crita 

Gathutkaca Gugur iki akeh 

piwulang becik kang bisa 

dituladhani dening kabeh 

wong.  

Kesatria pahlawan 

negara 

Ikhlas bela negara 

Cinta tanah air dan 

keluarga 

 

 Menceritakan 

kembali watak 

tokoh Gathutkaca 

dengan bahasa Jawa 

krama 

 Memahami watak 

dan perilaku 

Gathutkaca 

 Mencontoh watak 

dan perilaku yang 

baik dari tokoh 

tersebut 

 TEMBANG MACAPAT 

KINANTHI 

Padha gulangen ing kalbu 

Kita harus 

mengendalikan diri, 

mengelola hati. 

 Menembangkan 

 Memahami isi 

tembang dan 
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Ing sasmita amrih lantip 

Aja pijer mangan nendra 

Kaprawiran den kaesthi 

Pesunen sariranira 

Sudanen dhahar lan guling  

 

 

Utamakan urusan 

akhirat, jangan 

mengutamakan urusan 

dunia. 

Harus banyak prihatin: 

puasa, shalat malam, 

dsb. 

meresapinya 

 Mengimplementasi-

kan pitutur luhur 

dalam keseharian 

VII/SMP KEDADEYAN ALAM: 

Gunung Sinabung Mbledhos; 

Lindhu 

Berhati-hati 

Sabar terhadap musibah 

Bersyukur terhadap 

nikmat 

 Memahami 

peristiwa alam 

 Mengambil hikmah 

dari musibah 

 MACAPAT: Serat 

Wulangreh Pupuh Pangkur 

Pelajaran baik bagi 

manusia yang hidup di 

dunia ini. 

Mengerti unggah-

ungguh. 

Mengetahui tata krama. 

Budi pekerti harus 

selalu dilestarikan. 

 Memahami isi Serat 

Wulangreh pupuh 

Pangkur. 

 Melaksanakan 

pitutur luhur yang 

terkandung dalam 

Serat Wulangreh 

pupuh Pangkur. 

 CERITA RAKYAT: 

Dumadine Rawa Pening 

(h.34); Asal-usule Kutha 

Semarang lan Salatiga (h.38) 

Perjuangan 

Prihatin  

Sabar  

 Memahami isi cerita 

legenda. 

 Melaksanakan 

pitutur luhur yang 

terkandung dalam 

cerita legenda. 

 CERITA PENGALAMAN: 

Dadi Juwara Kelas; Pitku 

Tugel Poroke 

Bangga meraih prestasi 

Bersyukur 

Tetap semangat 

Sabar 

 Memahami isi cerita 

pengalaman. 

 Melaksanakan 

pitutur luhur yang 

terkandung dalam 

cerita pengalaman. 
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 PRASTAWA BUDAYA: 

Tradhisi Dhandhangan ing 

Kutha Kudus (h.66); Bakal 

Kulit Kayu Umur Ewonan 

Taun Dipamerake (h.69) 

Motivasi bagi generasi 

muda untuk 

menghargai budaya 

tradisi 

 Memahami 

piwulang becik 

yang terkandung 

dalam bacaan. 

 Meneladani 

piwulang becik. 

 Mengajak GM 

untuk melakukan 

piwulang becik 

tersebut. 

 MACAPAT: Serat 

Wulangreh Pupuh Sinom 

(h.78, 84) 

Mengikuti nasihat baik 

dari orang tua 

 Memahami isi Serat 

Wulangreh pupuh 

Sinom. 

 Melaksanakan 

pitutur luhur yang 

terkandung dalam 

Serat Wulangreh 

pupuh Sinom. 

 CERITA RAMAYANA: 

Kidang Kencana (h.96) 

Kebaikan pasti akan 

menang di mana pun 

 Memahami isi cerita 

Ramayana. 

 Melaksanakan 

pitutur luhur yang 

terkandung dalam 

cerita Ramayana. 

 

 PACELATHON Menghormati orang 

lain dengan BJ krama 

 Menerapkan 

unggah-ungguh 

secara benar 

 

 

VIII/SMP CERITA LEGENDA: Asal- Penyesalan selalu  Memahami isi cerita 
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usule Jeneng Baturaden (h.4); 

Rara Jonggrang = Dumadine 

Candi Prambanan (h.10) 

datang terlambat 

Rela menerima takdir 

Cinta menumbuhkan 

kekuatan 

legenda. 

 Melaksanakan 

pitutur luhur yang 

terkandung dalam 

cerita legenda. 

 MACAPAT: Serat 

Wulangreh Pupuh Gambuh 

(h.24-25) 

Watak jelek harus 

dihindari agar hidup 

bisa tenang dan 

tenteram. 

 Memahami isi Serat 

Wulangreh pupuh 

Gambuh. 

 Melaksanakan 

pitutur luhur yang 

terkandung dalam 

Serat Wulangreh 

pupuh Gambuh. 

 TEKS PAWARTA: Warga 

Gotong Royong Mbangun 

Kreteg Dharurat (h.42) 

Gotong royong 

Kerjasama 

Kebersamaan 

 Memahami isi teks 

berita. 

 Melaksanakan 

ajakan baik yang 

terkandung dalam 

teks berita. 

 IKLAN DAN PESAN: 

Pariwara Obat kanggo Bocah 

(h.54) 

Berhati-hati terhadap 

iklan 

Bersikap selektif 

Amanah terhadap pesan 

 Memahami isi iklan 

dan pesan. 

 Menyampaikan 

pesan secara baik. 

 CERITA RAMAYANA: 

Lelabuhane Jathayu (h.74) 

Tolong-menolong 

Bekerja secara ikhlas 

 Memahami isi cerita 

Ramayana. 

 Melaksanakan 

pitutur luhur yang 

terkandung dalam 

cerita Ramayana. 

 

 MACAPAT: Serat Mengendalikan diri,  Menembangkan 
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Wulangreh Pupuh Kinanthi 

(h.90-91) = materi SD kelas 

VI 

mengelola hati. 

Utamakan urusan 

akhirat, jangan 

mengutamakan urusan 

dunia. 

Harus banyak prihatin: 

puasa, shalat malam, 

dsb. 

 Memahami isi 

tembang macapat 

dan meresapinya 

 Mengimplementasi-

kan pitutur luhur 

dalam keseharian. 

IX/SMP CERITA RAMAYANA: 

Anoman Duta (h.4) 

Setia kepada 

pemimpin/negara 

Amanah 

 Memahami isi cerita 

Ramayana. 

 Melaksanakan 

pitutur luhur yang 

terkandung dalam 

cerita Ramayana. 

 MACAPAT: Serat 

Wulangreh Pupuh 

Dhandhanggula (h.20-21) 

Jroning Qur’an goning rasa 

yekti 

Nanging ta pilih ingkang 

uninga 

Kajaba lawan tuduhe 

Nora kena den awur 

Ing satemah nora pinanggih 

Mundhak katalanjukan 

Temah sasar susur 

Yen sira ayun waskitha 

Sampurnane ing badanira 

puniki 

Sira anggegurua 

 

Berhati-hati dalam 

berguru mencari ilmu, 

terutama ilmu agama. 

Mencontoh perbuatan 

baik para ulama.  

 

 Menembangkan 

 Memahami isi 

tembang macapat 

dan meresapinya 

 Mengimplementasi-

kan pitutur luhur 

dalam keseharian. 

 SANDIWARA: Nututi Berani tampil di depan  Memahami isi teks 
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Layangan Pedhot (h.36); 

Outbond ing Tawangmangu 

(h.42) 

umum 

Percaya diri 

sandiwara. 

 Memerankan tokoh 

dengan penuh 

penjiwaan. 

 Mengambil hikmah 

dari tokoh yang 

diperankan. 

 Meneladani 

perilaku baik dari 

tokoh-tokoh yang 

baik dalam 

sandiwara. 

 UPACARA ADAT: Tedhak 

Siten (h.52); Tingkeban 

(h.59); Siraman (h.62) 

Sosial, kemasyarakatan 

Menghargai tatacara 

adat dan tradisi.  

 Memahami makna 

upacara adat. 

 Mengambil hikmah 

positif kearifan 

lokal yang terdapat 

dalam upacara adat. 

 GEGURITAN: Eling 

Bebayaning Marga (h.72); 

Layang (75); Sekar Wus 

Sumawur (77) 

Kecermatan dalam 

memilih dan menyusun 

kata-kata. 

Kepedulian terhadap 

lingkungan sosial. 

 Memahami isi dan 

pesan/amanat 

geguritan. 

 Menulis geguritan. 

 Mengambil hikmah 

positif dari 

geguritan yang 

dibaca atau ditulis. 

 MACAPAT: Serat 

Wulangreh Pupuh Durma 

(h.84) 

Sikap berhati-hati 

(karena benar-salah, 

baik-buruk, bahagia-

celaka itu bergantung 

pada kita sendiri)  

 Menembangkan 

 Memahami isi 

tembang macapat 

dan meresapinya 

 Mengimplementasi-
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 kan pitutur luhur 

dalam keseharian. 

 PIDATO: Pasrah Penganten 

Kakung; Tanggap Wacana 

Atur Perpisahan; 

Menghormati orang 

lain dengan BJ krama 

Melatih keberanian  

Melatih percaya diri 

 Memahami struktur 

teks pidato. 

 Menulis teks pidato. 

 Praktik berpidato. 

 Menerapkan 

unggah-ungguh BJ 

secara benar. 

 SANDIWARA 

TRADISIONAL: Keyong 

Emas (h.112); Calon Arang 

(h.118) 

Melatih keberanian  

Melatih percaya diri 

Menjiwai karakter 

tokoh 

 Memahami isi teks 

sandiwara. 

 Memahami karakter 

tokoh. 

 Praktik 

bersandiwara. 

 Menerapkan 

unggah-ungguh BJ 

scr benar. 

2. Materi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Jawa sebagai Sumber Penggalian Nilai-

nilai Budi Pekerti dan Kearifan Lokal 

Materi pembelajaran bahasa dan sastra Jawa yang telah teridentifikasi, seperti 

tampak pada tabel di atas, setelah diklasifikasikan terdapat sembilan materi yang dapat 

menjadi sumber penggalian nilai-nilai budi pekerti, sebagai berikut. (a) Berbagi cerita 

(cerita binatang/fabel, cerita legenda, cerita rakyat, cerita wayang Mahabarata dan 

Ramayana, cerita pengalaman yang mengesankan, cerita pahlawan), (b) tembang 

dolanan dan tembang macapat, bisa juga tembang lainnya (pop Jawa, campursari, 

dsb), (c) peristiwa (peristiwa budaya, peristiwa alam, peristiwa tradisi/upacara adat), 

(d) teks (teks pawarta, teks iklan dan pesan), (e) sandiwara (moderen, tradisional), (f) 

pidato, (g) pacelathon (percakapan), (h) geguritan, dan (i) aksara Jawa.  
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3. Penggalian Nilai-nilai Budi Pekerti 

Adapun penggalian nilai-nilai budi pekerti dalam pembelajaran bahasa dan 

sastra Jawa dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. 

a. Melalui bacaan bertema kepribadian; 

b. Mencari nilai budi pekerti dalam dongeng binatang (fabel); 

c. Memahami unggah-ungguh melalui tembang dolanan. Menerapkan unggah-

ungguh dan tata krama: sila, timpuh, mendhak, ngapurancang, uluk salam; 

d. Memahami watak dan perilaku Pandhawa dan Punakawan melalui diskusi, lalu 

meneladaninya; 

e. Mengidentifikasi nilai budi pekerti dalam dongeng (fabel), kemudian mencontoh 

watak dan perilaku yang baik; 

f. Mengenal sosok pahlawan. Mencontoh/meneladani watak dan perilakunya dalam 

kehidupan sehari-hari; 

g. Menembangkan, memahami isi tembang dan meresapinya, mengimplementasikan 

pitutur luhur dalam keseharian; 

h. Memahami isi cerita, menceritakan kembali isi cerita dengan BJ krama, 

mengidentifikasi nilai budi pekerti yang terkandung di dalamnya, mengamalkan 

budi pekerti baik; 

i. Mengamati, mengenal lebih dekat, melihat langsung peristiwa budaya (Solo Batik 

Carnival, Kirab Pustaka, dsb.), menjelaskan daya tariknya, menjadikan batik, kirab 

pustaka, dsb. Sebagai budaya tradisi di Indonesia ataupun di luar negeri; 

j. Memahami peristiwa alam, mengambil hikmah dari musibah; 

k. Memahami piwulang becik yang terkandung dalam bacaan, meneladani piwulang 

becik, mengajak GM untuk melakukan piwulang becik tersebut; 

l. Menerapkan unggah-ungguh bahasa Jawa secara baik dan benar; 

m. Membaca dan menulis teks aksara Jawa, memahami isi teks aksara Jawa yang 

dibacanya, memahami makna filosofis aksara Jawa, melestarikan keberadaan 

aksara Jawa, merasa bangga memiliki aksara Jawa; 

n. Memahami isi teks berita, melaksanakan ajakan baik yang terkandung dalam teks 

berita; 

o. Memahami isi iklan dan pesan, menyampaikan pesan secara baik; 
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p. Memahami isi teks sandiwara, memahami karakter tokoh, memerankan tokoh 

dengan penuh penjiwaan (praktik bersandiwara), mengambil hikmah dari tokoh 

yang diperankan, meneladani perilaku baik dari tokoh-tokoh yang baik dalam 

sandiwara, menerapkan unggah-ungguh BJ secara benar; 

q. Memahami isi dan pesan/amanat geguritan, menulis geguritan, mengambil hikmah 

positif dari geguritan yang dibaca atau ditulis; 

r. Memahami struktur teks pidato, menulis teks pidato, praktik berpidato, 

menerapkan unggah-ungguh BJ secara benar; dan 

C. Penutup 

Budi pekerti baik (karakter mulia) perlu dieksplorasi secara terus-menerus dan 

ditanamkan secara kuat dalam diri kita bangsa Indonesia (khususnya generasi muda 

Indonesia). Siapa pun kita, baik orang tua, pendidik (guru dan dosen), para pemimpin, 

tokoh masyarakat, maupun tokoh agama harus mampu menjadi teladan bagi anak-anak, 

peserta didik, dan generasi muda pada umumnya sehingga terciptalah masyarakat, bangsa, 

dan negara yang juga berbudi pekerti baik, berwatak utama, dan berkarakter mulia. 

Untuk itu, upaya yang perlu dilakukan antara lain: (i) memperkenalkan kembali 

nilai-nilai budi pekerti kepada generasi muda dan para peserta didik, (ii) mengajak dan 

membimbing mereka mengidentifikasi dan mendeskripsikan nilai-nilai budi pekerti yang 

terkandung dalam berbagai sumber, (iii) memahamkan dan meyakinkan kepada mereka 

betapa pentingnya nilai-nilai budi pekerti tersebut dalam membangun karakter generasi 

muda bangsa Indonesia pada masa sekarang dan yang akan datang, (iv) 

menginternalisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai budi pekerti tersebut dalam 

kehidupan keseharian secara terus-menerus (istiqomah) sehingga baik orang tua maupun 

anak, pendidik maupun peserta didik, pemimpin maupun yang dipimpin, tokoh 

masyarakat maupun tokoh agama benar-benar memiliki karakter dan jatidiri yang kuat (di 

dalam keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara).  
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Abstrak 

Nenek moyang orang Jawa luar biasa telah meletakkan dasar-dasar pendidikan 

budi pekerti dengan berbasis kearifan lokal atau kejeniusan lokal. Namun kita 

terkadang gandrung dengan karya-karya orang asing padahal kita memiliki 

mutiara pendidikan budi pekerti yang hebat, mendalam, kontekstual, dan 

membumi. Inti dari pendidikan budi pekerti Jawa adalah ucap dan patrap.Agar 

budi pekerti optimal secara pragmatis perlu diciptakan suasana sekolah yang 

kondusif dengan tahapan (1) sosialisasi, (2) implementasi, (3) internalisasi, (4) 

aktualisasi, dan (5) monitoring dan refleksi. 

Kata kunci:  Budi pekerti, kearifan lokal 

A. Pendahuluan 

Sudah banyak seminar, worskshop, FGD (Focus Group Discussion), penataran, 

pelatihan, artikel, dan penelitian tentang pendidikan budi pekerti dan kearifan lokal (local 

wisdom atau local genius dalam terminologi antropologi). Namun hasilnya dipertanyakan, 

hasilnya belum dirasakan oleh guru, siswa, pengambil kebijakan, orang tua, dan 

stakeholder secara siginifikan. Memang tidak mudah untuk menggapai tujuan pendidikan 

budi pekerti secara ideal. Hal ini disebabkan banyak faktor yang mempengaruhinya, baik 

internal maupun eksternal. Faktor internal terkait dengan diri pembelajar, guru, sekolah, 

dan konteks pembelajaran atau kependidikan. Faktor eksternal terkait dengan faktor 

nonpembelajaran atau kependidikan seperti perubahan mindset tentang kehidupan (way of 

life), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan dunia hiburan, 

perubahan gaya hidup (yang semakin menuju pragmatis, materialistis, dan hedonis). 
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Gempuran faktor eksternal sulit terhindarkan. Namun daya resistensi faktor internal juga 

perlu mendapatkan apresiasi. Berdasar kenyataan tersebut, tulisan ini memfokuskan pada 

optimalisasi pragmatis, yakni memaksimalkan pada hasil secara praktis. 

Budi pekerti, local genius, dan local wisdom sangat banyak, bahkan dimungkinkan 

masih banyak yang belum tereksploasi (ini tugas kita). Selain itu, berbagai filosofi yang 

masih belum terungkap karena keterbatasan dan membutuhkan orang-orang pana ing 

pamawas, janma limpat seprapat tamat. Pada jaman sekarang ini tidak mudah mencari 

orang-orang tersebut bagai mencari jarum di dalam sekam. Hal ini disebabkan oleh 

perubahan gaya hidup, kurang mahas ing ngasepi, hamesu tapa brata tanapi ing siyang 

ratri, cegah dhahar lawan nendra. Modernitas jaman membuat dekonstruksi daya pikir 

dari semu bupati menuju esem mentri, dan sekarang lebih banyak pada dhupak bujang. 

Tidak perlu ditangisi dan disesali kenyataan tersebut yang telah terjadi. Akan tetapi, 

aksi-aksi dari para akademisi dan praktisi ditunggu agar antiklimak tidak menuju terjun 

bebas, namun segera bangkit menuju puncak idealisme eksistensi kearifan lokal dan 

kejeniusan lokal terefleksi dalam perilaku budi pekerti anak-anak kita trahing jawi. 

Permasalahannya bagaimana mengoptimalisasikan internalisasi budi pekerti menjadi 

perilaku secara pragmatis, di dalam tantangan, kepungan, dan gempuran faktor ekternal 

dan melebarnya saringan budaya pada faktor internal. 

B. Kearifan Lokal 

Sungguh luar biasa nenek moyang orang Jawa yang genius membuat filosofi 

kehidupan orang Jawa yang menjadi kearifan lokal. Itulah sebabnya kita sering mendengar 

local genius dan local wisdom. Local genius dan local wisdom menjadi sumber pendidikan 

budi pekerti. Itulah sebabnya, tulisan ini mendahulukan bahasan kearifan lokal kemudian 

disusul pendidikan budi pekerti. 

 



Seminar  Nasional  Program  Studi  Pendidikan Bahasa  Jawa 
 

20              Penggalian Nilai-nilai Budi Pekerti dan Kearifan Lokal  Melalui Pengajaran Bahasa dan Sastra Jawa 

Sumber kearifan lokal amat beragam. Namun sumber dari sumber kearifan lokal 

adalah prinsip hidup orang Jawa (way of life) atau lebih dikenal dengan sebutan visi. 

Prinsip hidup atau visi ini memicu ide-ide liar yang melahirkan berbagai cara berpikir, cara 

berperilaku, dan cara bermaterial (menghasilkan produk material). Ketiga hal ini kemudian 

lebih dikenal dengan jenis budaya, yakni budaya pikir, budaya perilaku, dan budaya 

materiil. Budaya pikir merupakan sumber dari dua budaya lainnya. Maksudnya budaya 

pikir melahirkan budaya perilaku dan budaya materiil (Sri Suwito, 2007). 

Budaya pikir memicu atau menstimulasi bagaimana orangbertidak sesuai dengan 

yang dipikirkan jer lair utusaning batin.Misalnya budaya pikir tentang kesantunan, maka 

timbullah undha-usuk basa Jawa.Undha-usuk basa Jawa yang terdiri ngoko dan krama2 

menjadi panduan komunikasi bagi orang Jawa dengan penuh honorifik3 (penghormatan) 

sesuai dengan drajat, pangkat, dan semat. Drajat adalah keturunan. Pangkat adalah 

kedudukan. Semat adalah kehormatan karena ilmu, kekayaan, senioritas, atau usia. 

Kearifan lokal terdiri atas dua kata, kearifan dan lokal. Kearifan berarti 

kebijaksanaan, lokal berarti setempat. Secara semantik tekstual, kearifan lokal berarti 

kebijaksanaan setempat. Kebijaksanaan ini timbul dan berlaku oleh dan untuk masyarakat 

setempat (masyarakat pendukungnya). Bijaksana berarti selalu menggunakan akal budinya 

(pengalaman dan pengetahuannya); arif; tajam pikiran atau pandai dan hati-hati (cermat, 

teliti, dan sebagainya) apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya. Kebijaksanaan adalah 

kepandaian menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya) atau  

kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya (KBBI on line versi 15 

tahun 2015).  Kearifan atau kebijaksanaan dilandasi dengan proses berpikir yang 

mengedepankan karyenak tyasing sasama4 (Panembahan Senapati) dengan tekad 

kemenangan atau keberuntungan bersama (win-win solution).  

                                                             
2Jika ditanyakan tentang basa madya, saya lebih cenderung basa madya sebagai keilmuan dan kajian.Saya 
kurang sependapat sebagai pragmatis edukatif.Basa madya tidak perlu diajarkan karena kurang menujukkan 
sebagai orang berpendidikan dan kurang prestige. Sebagai kajian ilmu stratifikasi  basa Jawa terdiri dari ngoko, 
madya, dan krama. Sebagai edukasi saya mengajukan ngoko dan krama saja. 
3Suwarna dan Suharti. 2014. “Pendidikan Karakter  Hormat Dalam Buku Pelajaran Bahasa Jawa di Sekolah” dalam 
Jurnal Pendidikan Karakter  Tahun IVNo. 2. Yogyakarta: LPPMP UNY         
 
4 Sinom 

Nuladha laku utama,  
tumrape wong tanah Jawi,  
Wong Agung ing Ngeksiganda,  
Panembahan Senapati,  
kepati amarsudi,  
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Sangat luas kearifan lokal Jawa dari yang berupa prinsip hidup yang terekspresi 

dalam prinsip perilaku. Semua itu dapat diekspresikan atau terdokumentasikan dalam 

bentuk budaya material (seperti karya sastra, bentuk bangunan, busana dan tata rias). 

Prinsip hidup (way of life) bersifat abstrak dan terkonkritkan dalam perilaku (life style).  

Budaya material berupa karya sastra seperti Serat Wulangreh karangan Sri Susuhunan 

Paku Buwana IV, Serat Wedhatama karangan KGPAA Mangkunegara IV, Serat Kalatidha 

karangan R.Ng. Ranggawarsita, dan masih banyak  karya monumental lainnya yang dapat 

menjadi warisan generasi berikutnya (heritage).5 

 
Bagan 2. Kearifan lokal 

 

                                                                                                                                                                                              
sudanen hawa kan nepsu, 
pinesu tapa brata, 
tanapi ing siyang ratri, 
amemangun karyenak tyasing sasama. 

 
5 Lihat Kapustakan Jawi. 1956. R.Ng. Poerbatjaraka. Djakarta: Djambatan. 
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Tulisan ini terfokus pada kearifan lokal pragmatis. Artinya kearifan lokal yang 

dapat dipraktikkan bersinergi dengan pendidikan budi pekerti. Tulisan ini tidak membahas 

kearifan lokal pada umumnya, tetapi khusus kearifan lokal yang dapat dipraktikkan dalam 

perilaku masyarakat sekolah (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, staff, karyawan, 

dan siswa) dalam situasi yang kondusif (Wuryandari dkk., 2014). 

C. Pendidikan Budi Pekerti 

Kang aran bebuden luhur, 

dudu pangkat dudu ngelmi, 

uga dudu kapinteran, 

lan dudu para winasis, 

apa maneh kasugihan 

nanging mung sucining ati. 

Yang disebut baik budi, 

bukan kedudukan bukan ilmu, 

juga bukan kepandaian, 

dan bukan (pula) orang yang pintar, 

apalagi kekayaan 

tetapihanya kesucian hati. 

 

(Wulangreh, Paku Buwana IV). 

 

Pendidikan budi pekerti merupakan warisan nenek moyang yang sangat cerdas, 

maka disebut local genius. Di Inggris pendidikan budi pekerti identik dengan value 

education dan di Amerika pendidikan budi pekerti disebut character education (Lickona, 

1998).6 Beberapa waktu lalu pendidikan karakter sangat booming, padahal kita sudah 

memiliki pendidikan budi pekerti. Bahkan pendidikan budi pekerti pernah diajarkan 

sebagai mata pelajaran dari tahun 1950-an hingga tahun 1970-an. Mengapa kita gandrung 

pada pendidikan karakter sementara kita sudah memiliki pendidikan budi pekerti yang 

lebih tua, lebih kontekstual, jenius, dan membumi di negeri sendiri. Maka mari kita gali 

potensi lokal untuk dipublikasikan secara global. Terkadang saya prihatin jika ada yang 

“mendewa-dewakan” ilmu atau referensi dari barat, padahal kita lebih kaya dan genius 

untuk ilmu-ilmu humaniora, filsafat timur, dan kearifan kehidupan. 

Budi pekerti termasuk tembung saroja, yakni penggabungan dua kata yang 

memiliki arti yang mirip atau sama. Sesungguhnya kata budi memiliki artinya mirip 

                                                             
6Lickona, Thomas; Schaps, Eric, & Lewis, Catgerine. 1998. “Eleven Principles of Effective Character 

Education” In  Scholastic Early Childhood Today, Nov/Dec 1998., 13; 3; . ProQuest Eduation Journals. 
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dengan pakarti yakni perilaku. Ditinjau dari pembentukannya budi pekerti terdiri atas kata 

budi dan pekerti. Budi berarti nalar, pikiran, watak (Poerwadarminta, 1939: 51).  Menurut 

Padmopuspito (1996: 1) budi pekerti meliputi cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti berarti 

budi yang dipekertikan (dilaksanakan, dioperasionalkan, diaktulisasikan) secara luhur 

(lihat tembang di atas) dalam kehidupan nyata yang dilandasi dengan kesucian hati atau 

niat yang baik, utama, atau luhur. Berbudi luhur berarti orang yang cipta, rasa, dan karsa 

yang mengandung nilia-nilai luhur. Dalam aktualisasinya, budi pekerti adalah sikap dan 

ucap yang dilandasi oleh olah dan kegiatan berpikir positif (luhur). 

Budi bersifat abstrak, pakarti bersifat konkrit. Pakarti (lahir) merupakan refleksi 

dari budi (batin) karena lair iku utusaning batin. Budi pekerti identik dengan karakter. Hill 

(2002) menyatakan bahwa “Character determines someone’s private thoughts and 

someone’s actions done. Good character is the inward motivation to do what is right, 

according to the highest standard of behaviour, in every situation”. Budi seseoramg 

terefleksikan dari perilakunya. Perilaku ini dapat dipilah menjadi dua, yakni ucap dan sikap 

atau ucap lan patrap. Budi pekerti atau karakter mendorong seseorang untuk berpikir dan 

berbuat baik pada setiap waktu dan tempat. 

 
  

Orang berbudi pekerti luhur adalah orang yang berbudi mulia dan utama. Orang 

yang berbudi pekerti luhur memiliki ucapan dan perbuatan yang terpuji. Ucapan dan 

perbuatan luhur didasari dengan akhlak mulia atau ajaran moral yang baik. Akhlak mulia 

atau moral yang baik terkait dengan ucapan dan perbuatan, yang pada hakikatnya cerminan 

budi pekerti luhur. 

Budi pekerti  luhur merupakan ranah sikap atau domain pendidikan afektif 

(Dimermen, 2009). Budi pekerti seseorang akan tampak dari ucapan dan perbuatan. Oleh 
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karena itu, pendidikan budi pekerti meengacu pada kata-kata dan perilaku. Singkat kata 

kata budi pakerti luhur terkait dengan muna-muni dan tindak-tanduk atau ucap dan patrap 

atau ucap dan sikap. 

1. Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan Budi pekerti 

Dalam buku Pedoman Umum Pendidikan Budi Pekerti pada Jenjang 

Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas (2000: 3 – 4) disebutkan bahwa visi 

pendidikan budi pekerti adalah mewujudkan pendidikan budi pekerti sebagai bentuk 

pendidikan nilai, moral, etika yang berfungsi menumbuhkembangkan individu warga 

negara Indonesia yang berakhlak mulia dalam pikiran, sikap, dan perbuatan sehari-

hari. Inti dari visi ini adalah pelaksaan nilai moral atau akhlak mulia dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Selanjutnya, masih dalam buku yang sama, misi pendidikan budi pekerti 

adalah: 

a. mengoptimalkan substansi dan pelaksanaan mata pelajaran yang relevan. Pelajaran 

bahasa Jawa kaya akan pendidikan budi pekerti. Justru inti pelajaran bahasa Jawa 

mestinya menghantarkan siswa memiliki budi pekerti luhur; 

b. mewujudkan tatanan dan iklim sosial budaya dunia pendidikan yang dikembangkan 

sebagai lingkungan pendidikan yang memancarkan akhlak mulia/moral luhur; Budi 

pekerti luhur diharapakan dapat membudaya dalam perikehidupan di sekolah. 

c. memanfaatkan media massa dan lingkungan masyarakat secara selektif dan adaptif 

guna menudukung upaya penumbuhkembangan nilai-nilai budi pekerti luhur seperti 

televisi, radio, dan internet; 

d. membangun kerja sama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam penerapan 

pendidikan budi pekerti. Ki Hajar Dewantara (RM Suwardi Suryaningrat) 

mengemukakan tripusat pendidikan 1) keluarga, 2) sekolah, 3) masyarakat. 

Selanjutnya diharapkan pembelajar dapat mengembangkan/mempraktikan budi 

pekerti secara mandiri melalui berbagai pergaulan. 

Tujuan pendidikan budi pekerti untuk memfasilitasi siswa agar mampu 

menggunakan pengetahuan, mengkaji, dan menginternalisasikan, serta 

mempersonalisasi nilai, mengembangkan keterampilan sosial yang memungkinkan 

tumbuh dan berkembangnya akhlak mulia dan diri siswa serta mewujudkannya dalam 

perilaku sehari-hari, dalam berbagai konteks sosial budaya yang bhineka (Depdiknas, 
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2000: 5 – 6).  Yang utama dari pendidikan budi pekerti adalah pelaksanaan budi 

pekerti oleh masyarakat sekolah, baik di sekolah, keluarga, dan masyarakat. 

2. Budi Pekerti Berbasis Kearifan Lokal 

Banyak aspek budi pekerti. Namun, seperti pada uraian sebelumnya bahwa 

tulisan ini terfokus pada budi pekerti yang berbasis kearifan lokal (lihat bagan 2). 

Alasannya (1) untuk memfokuskan kajian sehingga lebih mendalam, (2)  kemudahan 

produksi, (3) kemudahan sosialisasi, (4)  kemudahan dalam aktualisasi, (5) kemudahan 

evaluasi dan refleksi. Dari kelima alasan tersebut alasan yang paling mendasar adalah 

asumsi kemudahan dalam aktualisasi atau pelaksanaan.Itu pun di lapangan penuh 

ketidakmudahan karena banyak faktor yang mempengaruhi aktualisasi budi pekerti. 

3. Ucap 

Budi pekerti berujud ucap menyaran pada penggunaan undha-usuk basa Jawa. 

Agar undha-usuk basa Jawa mudah diajarkan dipilah menjadi dua saja ngoko dan 

krama. Masing-masing terpilah menjadi ngoko lugu dan ngolo alus, krama lugu dan 

krama alus. Jika masih dirasakan sulit, ngoko lugu dan krama alus saja yang diajarkan 

atau disebut ngoko dan krama saja. Kedua stratifikasi bahasa Jawa ini sudah 

representatif, dengan argument (1) tidak menyulitkan pembelajar, (2) sudah 

repersentatif mewakili undha-usuk basa Jawa, (3) sudah representatif untuk 

komunikasi. Artinya jika kita berkomunikasi dengan menggunakan dua undha-usuk 

basa Jawa tersebut sudah dianggap cukup. Jika memang sudah akrab, ngoko pun jadi. 

Jika dirasa masih sungkan, gunakan krama sekaliyan. Basa krama ini sangat 

representatif untuk komunikasi kepada siapa saja, baik sudah akrab maupun belum 

dengan prinsip honorifik (penghormatan dan kesantunan). 

Formulanya: 

 

    

 

 

 

Formula 1. Undha-usuk Basa 

1. Basa ngoko: jika pembicara lebih ‘tinggi” (derajat, pangkat, semat) daripada 

mitra bicara dan lebih tinggi sama dengan orang yang dibicarakan. 

Ngoko: 

P1 ≥ p2 ≥ p3  

Ngoko: 

p1 ≤ P2 ≤ P3  
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2. Basa krama: jika pembicara lebih “rendah” (derajat, pangkat, semat) daripada 

mitra bicara dan lebih rendah dari orang yang dibicarakan. 

4. Buku Wicara Berbahasa Jawa 

Untuk dapat memberikan kemudahan dan fasilitas dalam berbicara Jawa, dapat 

dibuat panduan wicara berbahasa Jawa di sekolah. Buku ini berisi berbagai tuturan 

yang biasa terjadi di sekolah. Misalnya: cara menerima telepon, cara menerima tamu, 

cara menunjukkan ruang kepala sekolah, cara meminta pamit siswa mau ke 

“belakang”, laporan setelah selesai, tuturan pewara ketika rapat, sambutan, aba-aba 

upacara, amanat inspektur upacara, kepala sekolah memberi tugas kepada guru atau 

siswa, laporan setelah melaksanakan tugas, dan sebagainya. Adanya buku panduan (1) 

memberikan contoh-contoh tuturan sehari-hari di sekolah, (2) memberikan kemudahan 

berkomunikasi, (3) menambah keberanian dan ke “PD”an untuk berbicara dalam 

bahasa Jawa, (4) tidak ada alasan untuk menolak berbicara berbahasa Jawa, dan (5) 

mudah dalam pemantauan dan evaluasi. 

5. IMMAN (Inggih, Mangga, MAtur nuwun, Nuwun sewu) 

Hiasailah tuturan atau ucapan dengan kata-kata inggih, mangga, matur nuwun, 

nuwun sewu (imman), niscaya Anda sudah seperti orang Jawa. Andaikan masyarakat 

sekolah tidak menggunakan bahasa Jawa dalam berkomunikasi (misalnya berbahasa 

Indoensia), hiasailah tuturan dengan IMMAN (inggih, mangga, matur nuwun, nuwun  

sewu bukan nyuwun sewu) sehingga Anda dianggap memiliki kemampun bertutur 

menggunakan bahasa Jawa 

6. Patrap/Sikap 

a. Ngapurancang 

Ngapurancang adalah sikap berdiri tegak dengan posisi menyilangkan 

tangan di atas pusar dengan pergelangan tangan kanan di atas 

(memegang) pergelangan tangan kiri. Jika seba (menghadap 

raja), dengan posisi sila (bagi pria) dan simpuh (bagi wanita), 

maka posisi pergelangan tangan kiri di atas (memegang) 

pergelangan tangan kanan. Untuk masyarakat sekolah atau 

pada umumnya, ngapurancang sangat produktif, misalnya menghadap kepala 

sekolah, guru, orang tua, atau siapapun yang perlu dihormati. 
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Ngapurancang bermanfaat (1) menghormati mitra bicara, (2) menghargai 

diri sendiri, (3) menunjukkan sikap sopan, (4) dengan tegap pembicara lebih mudah 

dalam mengolah wicara (karena rongga ada mengembang memberikan keleluasaan 

paru-paru untuk bekerja dan keleluasaan organ wicara); (5) memberi kesan 

kebugaran. 

 

b. Jempol 

Menunjuk orang, barang, arah, atau sesuatu apa pun  atau bertanya 

menggunakan jempol menjadi ikon bagi orang Jawa. Dengan jempol (1) mitra 

bicara merasa dihormati, dihargai, ditinggikan, dihebatkan karena jempol; (2) 

meninggikan atau menghormati mitra berarti merendah diri (bukan rendah diri) 

bagi pelaku (pembicara) untuk meninggikan harga diri bagi pelaku jempol, 

bukankah “merendahkan diri dapat meninggikan mutu”. Tunjuk jari dalam kelas 

juda dengan jempol. Jadilah anak yang JEMPOL (Jujur Eling Manut Prigel Open 

Luwes). 

c. Cium dan atau Jabat Tangan 

Kebiasaan cium tangan siswa kepada pimpinan sekolah, guru, staf, dan 

karyawan menunjukkan keberhasilan pembiasaan budi pekerti yang baik. Cium 

tangan tentu diawali dengan berjabat tangan. Ketika cium tangan, jempol orang 

yang dihormati disentuhkan di hidung yang mencium tangan, bukan di dahi dan 

bukan di pipi kanan kiri (cipika-cipiki). Jabat tangan bagi orang-orang yang setaraf 

(misalnya sesama guru, staf, dan karyawan). Siswa kepada kepala sekolah, guru, 

staf melakukan cium tangan. 

d. Berbusana yang Sopan 

Ajining dhiri gumantung lathi, ajining awak gumantung tumindak, ajining 

raga gumantung busana. Itulah pepatah yang indah dan mengandung kesantunan 

dan kesopanan. Berbusana rapi dan sesuai dengan kebutuhan, peraturan, atau 

konteks. Warga sekolah tentu paham kapan berbusana seragam, olah raga, atau 

bebas. 

e. 6S (Senyum Salam Sapa Sopan Santun Semangat) 

Bertemu dengan warga sekolah upayakan mendahului tersenyum, 

mendahului salam, dilanjutkan dengan sapa  untuk menunjukkan keramahtamahan. 
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Semua itu dilakukan dengan sopan dan bahasa yang santun (halus). Dan sambutlah 

tugas dengan semangat. 

 

D. Optimalisasi Pragmatik 

Menurut medianya, ada tiga cara mengoptimalisasi budi pekerti di sekolah, yakni 

media visual, audio, dan audio visual. Optimalisasi pragmatik budi pekerti melalui media 

visual, misalnya pembuatan banner yang berisi kearifan lokal seperti paribasan, saloka, 

bebasan, pitutur, wewaler, wewarah, ideom, busana Jawa, karawitan Jawa, dan 

sebagainya. Banner-banner ini dapat dipasang di pintu masuk, di kelas, atau di tempat-

tempat strategis lainnya. Pemasangan di pintu masuk untuk memberikan kesan pertama 

kepada para tamu. Pemasangan banner di kelas dapat dijadikan media belajar. Pemasangan 

di tempat-tempat strategis untuk memberikan pembiasaan dan pembudayaan kearifan lokal 

atau budi pekerti. Contoh banner/slogan kearifan lokal  

a. Becik ketitik ala ketara; 

b. Aja dumeh; 

c. Tan ngendhak gunaning janma; 

d. Janma tan kena kinira; 

e. Ajining dhiri gumantung lathi; 

f. Ajining awak gumantung tumindak; 

g. Ajining raga gumantung busana; 

h. Ngelmu iku kelakone kanthi laku; 

i. Urip iku hurup; 

j. Sing salah durung mesthi elek, sing bener durung mesthi apik; 

k. Suradira jayaningrat lebur dening pangastuti; 

l. Mangasah mingising pikir, mamasuh malaning bumi, hamemayu hayuning bawana; 

m. Rumangsa handarbeni, melu hangrungkebi, mulat sarira hangrasawani; 

n. Sapa weruh ing panuju sasat sugih pagere wesi; 

o. Ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji, sugih tanpa bandha; 

p. Aja gumunan, aja getunan, aja kagetan, aja aleman; 

q. Aja melik barang kang melok, aja mangro mundhak kendho; 

r. Aja kuminter mundhak keblinger, aja cidra mundhak cilaka, dan sebagainya. 

(Padmosoekotjo. 1956; Soeharti & Hardiyanti Rukama, 1990). 
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Media audio dapat berupa bel yang bermuatan budaya (misalnya gamelan), 

lantunan gending-gending, langgam, atau campursari saat waktu-waku luang (misalnya 

saat istirahat). Ketika warga sekolah pulang dengan iringan gending-gending, misalnya  

Udan Emas, Ladrang Pariwisata, Ladrang Nusantara. 

Media audio visual berupa sajian tayang video di loby atau kanopi pintu masuk. 

Isinya berbagai rekaman kegiatan budaya  yang dilakukan oleh warga sekolah. Oleh karena 

itu, sebaiknya semua kegiatan sekolah direkam video untuk dapat ditayangkan pada plasma 

video seperti rekaman wisuda kelulusan siswa pada akhir tahun, pentas-pentas budaya,  

partisipasi dalam lomba-lomba budaya, dan sebagainya. 

Berdasarkan tahapan setrateginya, optimalisasi pragmatik kearifan lokal dan budi 

pekerti. Tahapan secara progresif dengan PANCALAKSANA Budi Pekerti yakni  (1) 

sosialisasi, (2) implementasi, (3) internalisasi, (4) aktualisasi, dan (5) monitoring dan 

refleksi. 

a. Sosialisasi 

Sosialisasi merupakan upaya untuk penyebarluasan kearifan lokal sebagai 

pendidikan budi pekerti di sekolah. Dengan sosialisasi diperoleh pemahaman yang 

sama tentang kearifan lokal. Berbagai cara untuk sosialisasi, misalnya dengan seminar, 

worskhop, pelatihan, pembuatan slogan, rekaman untuk disiarkan, menggunakan 

selebaran, dan sebagainya. 

b. Implementasi 

Setelah sosialisasi kearifan lokal/pendidikan budi pekerti, dilanjutkan 

implementasi. Kepala sekolah didukung oleh warga sekolah (jika perlu komite 

sekolah) membuat kebijakan pelaksanaan pendidikan budi pekerti berbasis muatan 

lokal. Implementasi ini bersifat mengikat. Artinya semua warga sekolah terkenai 

kebijakan ini, tidak terkecuali. 

c. Internalisasi 

Implementasi kebijakan pendidikan budi pekerti perlu waktu antara 

implementasi dan pelaksanaan. Dengan diterbitkannya kebijakan, warga sekolah 

memerlukan waktu untuk internalisasi berbagai kearifan lokal dan pendidikan budi 

pekerti. Dengan adanya waktu antara, tidak akan terjadi kejutan kebijakan. 
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d. Aktualisasi 

Aktualisasi adalah pelaksanaan budi pekerti di sekolah. Masing-masing warga 

sekolah bertekad dengan semangat untuk mengaktualisasikan (mengekspresikan) budi 

pekerti (yang telah dicanangkan). Aktualisasi sebaiknya secara bertahap, dari yang 

mudah ke yang lebih sulit, yang konkrit ke abstrak, berupaya mendahului, saling 

memberi contoh, saling mengingatkan dengan tidak pernah ragu dan tidak perlu 

sungkan. Jika perlu, ada kompetensi dengan hadiah, mengedepankan reward, tidak 

perlu ada punishment, tetapi dengan sanksi sosial merasa diri atau dapat introspeksi 

diri atau tahu diri. 

e. Monitoring dan Refleksi 

Efektivitas budi pekerti di sekolah dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain 

(1) kebijakan, (2) motivasi menyukseskan (internal dan eksternal), (3) sarana dan 

prasarana, (4) monitoring dan refleksi. Monitoring untuk mengetahui seberapa efektif 

keterlaksanaan budi pekerti di sekolah. Refleksi untuk mengetahui keberhasilan dan 

kekurangan aktualisasi untuk dikaji ulang, rencana ulang (redesign), untuk selalu 

diperbaiki guna efisien mencapai tujuan, yakni suasana budi pekerti di sekolah,  

kearifan lokal yang membudaya menjadi iklim dan jiwa dari masyakat sekolah.  

Monitoring dan refleksi dapat dilakukan oleh guru, osis, ketua kelas, atau tim inti 

sekolah. Pembinaan, monitoring, dan refleksi harus dilaksanakan berkelanjutan hingga 

mencapai tujuan maksimal. 

E. Penutup 

Tidak mudah membumikan kearifan lokal dan budi pekerti di sekolah. Namun, 

bukan berarti tidak bisa. Semua itu dapat dilaksanakan apabila ada tekad bersama dengan 

semboyan nyawiji golong-gilig greget sengguh ora mingkuh (bersatu padu, semangat, 

percaya diri, dan siap melaksanakan tugas). Yang paling mudah dilaksanakan yang bersifat 

praktis-praktis saja namun intensif pelaksanaannya, seperti ngapurancang, jempol, cium 

tangan, IMMAN. Selamat membumikan budi pekerti berbasis muatan lokal. Selamat 

berproses semoga sukses! 
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URUN SENIMAN 

DALAM MENCAPAI NILAI LEWAT KARYA SENI 

 

Trisno Santoso 

ISI Surakarta 

  

A. Awalan 

Karya dapat kita sepakati sebagai hasil cipta manusia, sedangkan seni itu bukan 

ilmu, sehingga kebenaran seni bukanlah kebenaran ilmu. Untuk itu dalam kebenaran seni 

kita mencari indah dan tidak indah, serta enak dan tidak enak. Karya SENI adalah bagian 

dari budaya, sedangkan budaya kita sepakati sebagai cara hidup yang berkembang yang 

dimiliki oleh sekelompok  manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi dengan tanpa 

melanggar syariah, ibadah, dan akidah7.  

Karya Seni itu bukanlah kebutuhan pokok hidup manusia, maksudnya 

kelangsungan hidup manusia tidak tergantung pada seni, ada seni juga bisa hidup tidak ada 

seni juga tetap mampu hidup. Boleh dikatakan bahwa seni itu hanyalah untuk seneng-

seneng, sebagai penghias kehidupan atau hanya untuk memenuhi kebutuhan kesenangan 

saja. Dengan demikian orang yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan kesenangan 

tersebut tidak semua orang sama, ada sebagian yang menyenangi seni rupa, ada juga yang 

senang dengan seni pertunjukan, tetapi ada sebagian orang yang menyenangi keduanya, 

dan ada yang senang pada seni menulis. Itupun kadarnya berbeda-beda antara satu dengan 

yang lain. Sekarang pertanyaannya adalah; bagaimana seni yang menyenangkan?  Tentu 

saja jawabnya adalah senengan, atau dengan kata lain setiap orang mempunyai selera 

kesenangan masing-masing sesuai dengan bekal atau sangu, pengalaman hidupnya, dan 

juga lingkungan yang membentuknya.  

Ungkapan di atas semata-mata hanya ingin mengingatkan pada diri saya sendiri 

bahwa anggapan terhadap baik tidaknya karya seni itu sangat relatif tergantung pada satu 

persatu manusia yang menghayatinya, sangu masing-masing penonton, penikmat, dan 

penghayat. Hal ini saya ungkapkan agar saya tidak terlalu mudah untuk mengatakan karya 

orang lain itu tidak baik. Bolehlah dikatakan bahwa maksud saya tentang ungkapan Seni, 

seneng-seneng, dan senengan adalah salah satu dari banyak cara untuk menghargai karya 

                                                             
7 . Cholil Ridwan dalam Pengajian Akbar di PRPP Semarang  tanggal 27 April 2013 
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seni orang lain sehingga tidak pernah muncul ungkapan bahwa yang baik bahkan yang 

terbaik adalah seniku, atau karya seniku.  

Harapan dari ungkapan tersebut agar dapat memberikan penghargaan kepada 

siapapun yang berkarya seni, sehingga tidak terjadi di antara seniman itu saling mengejek, 

mencemooh, dan mencibirkan karya orang lain. Hal ini terjadi biasanya dikalangan para 

seniman 

Pada waktu saya masih kecil sangat sering melihat pertunjukan kesenian tradisi 

seperti Wayang Kulit, Kethoprak, Jathilan, Ludruk, Wayang Wong dan lain-lain. Peristiwa 

ini juga dialami oleh teman-teman sebaya saya, karena memang tidak banyak pilihan 

tontonan yang lain. Diwaktu bermain kami juga sering bertukar pengalaman dengan 

teman-teman untuk menceritakan dalang, lakon wayang, lakon kethoprak, lakon Ludruk 

ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi saat nonton pertunjukan kesenian tradisi. Hal ini 

mengantarkan kepada anggapan saya bahwa pada masa itu menonton pertunjukan kesenian 

tradisi merupakan kebutuhan untuk mencari tambahan pengetahuan di luar pelajaran 

sekolah. Orang melihat pertunjukan kesenian tradisi siang hari, malam hari, atau bahkan 

dini hari sangat mungkin terjadi, dan merupakan hal yang biasa. 

Seiring dengan perkembangan teknologi, perspektif terhadap pertunjukan kesenian 

tradisi berubah. Hal ini karena waktu untuk melihat pertunjukan kesenian tradisi sudah 

sangat berkurang, dikarenakan desa-desa yang biasa mengadakan pertunjukan kesenian 

tradisi dalam rangka bersih desa, atau hajadan sudah sangat berkurang. Di samping itu 

kepercayaan terhadap pertunjukan kesenian tradisi sudah tergeser oleh tontonan bahan 

impor, kemajuan teknologi memberikan bentuk-bentuk tontonan yang lebih menarik. 

Akibatnya sentuhan-sentuhan terhadap pertunjukan seni tradisi menjadi tipis. 

Karena sejak kecil saya dekat dengan pertunjukan seni tradisi, saya beranggapan 

pula bahwa pertunjukan seni tradisi dapat membentuk respon positif terhadap saya yang 

melihat pertunjukan tersebut, lama-kelamaan terbentuklah asosiasi antara pertunjukan seni 

tradisi dengan saya. Dengan bekal asosiasi tersebut ternyata perkembangan aspek-aspek 

lainnya ikut serta terstimulasi, baik aspek kognitif maupun aspek sosial-emosi, karena 

apabila saya menghadapi permasalahan yang tidak saya ketahui atau tidak dapat saya 

pecahkan, saya akan bertanya kepada orang-orang di sekeliling saya yang mampu, serta 

saya anggap dekat dengan diri saya. 
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Melihat pertunjukan seni tradisi yang dibawakan secara hidup akan membawa saya 

hanyut dalam emosi tokoh yang ditampilkan; kadang timbul perasaan gembira, kadang 

sedih, marah, takut, cemas dan sebagainya. Hal ini akan menjadi sarana pencurahan bagi 

emosi-emosi saya, dan merangsang perkembangan emosi yang sehat.  

Banyak pertunjukan seni tradisi yang membawa misi untuk mengenalkan nilai-nilai 

tertentu kepada penonton. Tidak jarang nilai-nilai itu saling dipertentangkan dengan 

membawa akibat yang bertentangan pula. misalnya nilai kejujuran dipertentangkan dengan 

nilai kelicikan atau kebohongan, nilai kesosialan dipertentangkan dengan nilai 

keserakahan, welas asih dengan kekejaman, congkak dengan andhap asor, dan sebagainya. 

Pada umumnya dalam pertunjukan seni tradisi berpedoman pada “suradira jayaningrat 

lebur dening pangastuti” yang pada akhirnya ditanamkan bahwa nilai-nilai yang baik akan 

membawa akhir suatu kebahagiaan. Melalui proses penanaman seperti ini akan 

menginternalisasi nilai-nilai yang posistif ke dalam sistem moral, baik melalui imitasi, 

identifikasi, maupun modeling, karena saya juga menginginkan dapat memiliki kehidupan 

yang membahagiakan. Itulah penemuan pengalaman saya yang sejak kecil terbiasa 

menonton pertunjukan seni tradisi.  

Ketika melihat pertunjukan, penonton berada dalam kondisi fantasi terpimpin. 

Apabila sering diciptakan kegiatan mereproduksi kesan-kesan atau isi ingatan ke dalam 

bentuk tertentu, maka dalam proses pelaksanaannya penonton akan beralih dari fantasi 

terpimpin menjadi fantasi mencipta yang memunculkan kreativitas penonton dalam bentuk 

imajinasi yang berkembang, contoh yang bisa kita sampaikan misalnya tokoh Pandawa 

yang mempunyai cita-cita untuk mempunyai sebuah kerajaan untuk merubah nasibnya; 

apabila dipertunjukan dengan alur cerita yang mempesona, dan  menarik bagaimana usaha 

yang gigih dan kesungguhan hati yang dilakukan oleh para Pandawa untuk meraih cita 

citanya, dan kemudian berhasil.  

Fantasi akan mampu mengembangkan dunia imajinasi penonton, sekaligus 

mengembangkan rasa percaya diri. Penonton akan merasa bahwa keberhasilan yang  diraih 

oleh Pandawa bukan karena bernasib baik atau faktor keberuntungan, akan tetapi lebih 

disebabkan karena usaha yang gigih dan kesungguhan hati. 

Penonton yang melihat pertunjukan wayang akan terlatih pengembangan 

imajinasinya sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya masing-masing, sehingga 

akan terangsang berkreativitas untuk berkarya, di samping itu juga akan terbiasa untuk 
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memberikan kesimpulan sesuai dengan kondisi jiwa mereka. Yang saya uraikan 

sebelumnya barang kali perolehan apabila menonton pertunjukan wayang dengan benar. 

Sedangkan pertunjukan wayang yang ditonton juga pertunjukan  wayang yang benar.  

Produksi pertunjukan kesenian pada hakekatnya terjadi dari suatu motivasi untuk 

mengkomunikasikan karya seni kepada masyarakat. Motivasi ini datangnya bisa dari 

pribadi seniman, lembaga, penanggap atau organisasi serta instansi-instansi lain yang 

relevan (yang sering terjadi). Kenapa motivasi ini tumbuh? Karena di dalam masyarakat 

pertunjukan kesenian mempunyai kedudukan sebagai sebuah sarana komunikasi antar jiwa. 

Di dalam pertunjukan kesenian tradisi, pimpinan, pelaku, pengiring, penonton, meleburkan 

diri secara bersama-sama untuk menghayati dan dihayati dengan demikian pertunjukan 

kesenian mengeksiskan fungsinya di masyarakat sebagai hiburan dan sebagai salah satu 

sarana yang memberikan pengalaman, dan pengetahuan. 

Sebagai media hiburan, dengan kata lain sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Aristoteles untuk “Mensucikan” dan memberikan keseimbangan bagi perasaan hati yang 

sering kali tertekan. Dapat digunakan sebagai pembersih atau pelebur hati yang barangkali 

mengalami masalah yang sulit untuk dipecahkan. Dapat juga dikatakan sebagai pelepas 

galau. Di samping itu, dapat memberikan pengalaman-pengalaman, pengetahuan, dan 

perasaan baru. 

Pertunjukan kesenian dapat ditinjau dari dua segi yaitu segi artistik dan non artistik. 

Segi artistik mencakup berbagai hal yang ada hubungannya dengan seniman dan gagasan-

gagasan  artistiknya seperti: gerak, rupa, dan suaranya. Adapun non artistik melingkupi 

masalah pengelolaan manajemen.  

B. Permasalahan 

Untuk mewujudkan pertunjukan kesenian yang mampu menampilkan gerak, rupa, 

dan suaranya seperti yang diuraikan sebelumnya memerlukan seorang yang bisa menjadi 

intansi pertama untuk menuangkan gagasan bentuk dan isi secara memadai, dan orang itu 

yang mempunyai jabatan sebagai seniman. 

Seniman adalah kreator yang berhak mendayagunakan imajinasi, ekspresi, 

inteligensi, cita rasa estetisnya untuk kepentingan realitas pertunjukan. Seniman 

dibebaskan untuk memilih gerak, rupa, dan suara sebagai bahan baku ungkapnya agar 

mampu menghasilkan karya pertunjukan seni yang mampu berkomunikasi dengan 

penonton atau penghayatnya.   
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Komunikasi seniman dengan penghayat akan menghasilkan hal-hal seperti yang 

diuraikan sebelumnya. Selanjutnya, kita lihat bersama bagaimana para seniman memilih 

suara yang diungkapkan lewat bahasa untuk mengkomunikasikan karyanya; 

Lagu Soyong 

Ana tangis layung-layung 

Tangising wong wedi mati 

Gedhongana kuncenana 

Wong mati mangsa wurunga 

Ri padha pada soyong mboke lara  

Cepaka paka tanjung mboke lara 

Paka tanjung dening kembang 

Sesekatan mboke lara 

 

Reroncen Tembung Kanggo Mitraku 

Mitraku 

Wayah iki aku kepengin ngabarake warta marang sliramu  

Menawa gendera lelabuhan wis dhuwur kumlebet angawe-awe ing awang-awang 

Minangka cihna wohing lelabuhan kanggo ngrengkuh drajat adil lan mulyaning 

wanita. 

Puluhan, atusan, kepara ewon para wanita dadi pasren nglungguhi laku jantraning 

panguripan 

Mitraku 

Wohing lelabuhan mau pancen mongkokake ati 

nanging jebul isih ana sing luwih perlu lan baku. 

Kudu dislametake lan diupayakake yaiku aklak lan moral.  

Amarga bejating aklak lan moral bakal njlomprongake marang dalaning jurang 

kanisthan, kang tundhoni bakal ngregeti mulyaning lelabuhan. 

 

Mitraku 

Padha mangertia menawa meh kabeh underaning perkara gumantung marang wanita, 

kalebu  perkara kang banget perlu ya kuwi: lebur ajur lan jejeg doyonging negara. 
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Tanggap angrengkuh, anglairake uga mranata calon penerus wanita melu nemtokake 

jejeg adeging negara sing padha ditresnani iki. 

Wis ora wayahe wanita mung ngrasakake pengangen-angen  

Ayo jumangkah tumindak labuh negara, kanthi migunakake samubarang darbek lan 

kagunan sak wutuhe kanggo wujudake makmuring negara. Dene sing luwih baku aja 

nganti ninggalake kodrating manungsa kang linairake dadi wanita kang nglairake 

putra, sing bakale dadi cagak lan cuwak adeging negara. 

Panyuwunku muga-muga para wanita aja padha kleru jumangkah, sarta luput saka 

panjangka anggone padha negesi “perjuangan meraih derajat keadilan dan 

kemuliaan” 

Panyuwunku kang banget perlu, muga-muga para wanita bisa mujudake gegayuhane 

Kartini bisa dadi jati-jating putri, wanita kang luruh wibawa, ngumandhang arum 

watak lan pambegane,  kaya dene padaning tembang kang tansah ngumandhang 

“menjadi putri sejati, putri yang mulia, dan harum namanya”8 

 

Pak Sopir 

Kakang mbakyu ja lali welingku 

Yen kowe lumaku ra perlu kesusu 

Pamrihe supaya slamet tekan nggone 

Mas sopir mbokya mikir 

Montor balik jungkir akeh korban kedrawasan 

Dhuh lae mesakke sing nadhang anak rabine 

Mas sopir ja sembrana 

Aja padha lena elinga totohe nyawa 

Prayoga manuta, lalu lintas peraturane 

Pramrihe kluwarga, bali mulih slamet raharja9 

 

Apabila kita cermati pada ungkapan karya seniman seperti yang saya sampaikan 

mestinya ada yang bisa kita dapatkan, mungkin kesan, atau sesuatu yang menggelitik, 

adapun sesuatu yang menggelitik ini tidak semua seniman mampu membuatnya. Hal inilah 

yang menjadi kendala bagi para penghayat seni tradisi, apalagi bahasa Jawa pada saat ini 
                                                             

8 Karya Siatma Lestari dibacakan dalam  Peringatan  Hari Ibu di Josroyo Indah 2014 
9 Karya Ki Anom Surata 
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sudah tidak begitu akrap lagi dengan generasi kita. Akibatnya nilai-nilai yang terkandung 

dalam pertunjukan seni tradisi tidak berkomunikasi dengan generasi kita.  

Mestinya seni pertunjukan tradisi dapat menjadi suatu sarana untuk menstimulasi 

perkembangan beberapa aspek kejiwaan manusia, sehingga diharapakan manusia akan 

mampu mencapai batas paling atas dari rentang potensi pengalaman hidupnya.  

Untuk itu, seniman harus selalu urun lewat karya yang mampu mengikuti jaman, 

dengan tetap tidak meninggalkan estetika, semoga ajakan saya ini akan menambah 

kebingungan penjenengan semua, demikian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya 

mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kupat janure tuwa yen lepat nyuwun pangapura, 

timun sigarane ayo kanca dha berjuang. 
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PEMBINAAN  KARAKTER SISWA 
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DI LINGKUNGAN SEKOLAH  
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Saripathi 

 Pembinaan karakter siswa menika dados salah satunggaling babagan ingkang 
wigati wonten ing proses piwucalan. Pendidikan karakter sampun dipun-
gatekaken wonten ing pinten-pinten negari kangge nyiapaken generasi penerus 
ingkang nggadhahi kwalitas sae, boten namung kangge kepentingan pribadi, 
ananging ugi kangge warga masyarakat umumipun. Pola pembiasaan 
ngginakaken bahasa Jawa wonten ing sekolah dados salah satunggaling sarana 
ingkang efektif kangge pembinaan karakter siswa. Kanthi mbiyasakaen 
ngginakaken bahasa Jawa antawisipun siswa kaliyan guru, tartamtu nggadhahi 
dampak positif ugi ndadosaken sikap siswa ketingal langkung santun. Kanthi 
srana mekaten siswa saged langkung santun memaknai nilai-nilai luhur budaya 
Jawa, menika saged dados modal kangge siswa nggayuh kompetensi ingkang 
konprehensif ing aspek kognitif, psikomotorik, afektif, ugi bermartabat. 
 
Tembung Wos: Pambiasaan, ngginakaken bahasa Jawa, wonten ing sekolah. 
 

Abstrak 

Pembinaan karakter siswa menjadi salah satu konsentrasi yang tidak kalah 
pentingnya dalam capaian  pembelajaran. Pendidikan karakter telah menjadi 
perhatian berbagai negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang 
berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan individu warga negara, tetapi juga 
untuk warga masyarakat secara keseluruhan. Pola pembiasaan berbahasa Jawa di 
sekolah menjadi salah satu upaya yang efektif dalam pembinaan karakter siswa. 
Dengan cara membiasakan  berbahasa Jawa dalam kepentingan komunikasi 
sehari-hari antara siswa dan guru, akan berdampak positif terhadap perubahan 
sikap siswa yang lebih tampak santun. Melalui perubahan perilaku menjadi lebih 
santun mampu memaknai nilai-nilai luhur budaya Jawa tersebut, akan menjadi 
modal bagi siswa untuk mencapai kompetensi  secara komprehensif baik dari 
aspek kognitif, psikomotorik, maupun afektif dan bermartabat.  

 

 Kata Kunci: Pembiasaan, berbahasa Jawa, di sekolah  
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Abstract 

 Student character building is one of important issue on learning process 
achievement. Character education have be a interested thing in some countries 
to prepared the continuous generation who have a good quality, not only about 
the self-interest, but also for the general citizen in the country. Ordinary system 
for using Javanese language in the school be one of effective effort within 
student character building process. With this method that is using Javanese 
language in the school when the communication process like when the student 
with the teacher can make positive effect to student attitude changing be more 
have good manners. That changing can help the student more easily to 
understand the supreme culture values, it can be student modality to reach the 
comprehensive competence on the kognitive aspect, psikomotoric, affective, and 
prestigious.   
   
 Keywords: Ordinarily, using Javanese language, in the school 

 

A. Pendahuluan 

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam 

undang-undang ini dituangkan pula fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional  yang 

berbunyi: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.”   

Sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang di atas, berbagai upaya 

perwujudan tujuan pendidikan telah banyak dilakukan. Dengan hal ini, pembentukan watak 

dan karakter siswa menjadi suatu permasalahan yang sedang marak diperbincangkan. 

Penguatan pendidikan moral (moral education) atau pendidikan karakter (character 

education)  dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang 

sedang melanda di negara kita. Krisis tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan 

bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, 



Seminar  Nasional  Program  Studi  Pendidikan Bahasa  Jawa 
 

42              Penggalian Nilai-nilai Budi Pekerti dan Kearifan Lokal  Melalui Pengajaran Bahasa dan Sastra Jawa 

pencurian remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan 

perusakan milik orang lain sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat 

diatasi secara tuntas, oleh karena itu betapa pentingnya pendidikan karakter. Mengutip 

pendapat Fauzie (http://www.kompasiana.com) bahwa pendidikan karakter telah menjadi 

perhatian berbagai negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan 

hanya untuk kepentingan individu warga negara, tetapi juga untuk warga masyarakat 

secara keseluruhan. Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai the deliberate us of all 

dimensions of school life to foster optimal character development (usaha kita secara 

sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah/madrasah untuk membantu pembentukan 

karakter secara optimal). Terkait dengan pendidikan karakter, tersebut dengan jelas dalam 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) 

Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab (Hidayatullah, 2009:12). Pendidikan karakter 

memerlukan metode khusus yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Di antara 

metode pembelajaran yang sesuai adalah metode keteladanan, metode pembiasaan, dan 

metode pujian dan hukuman.  

B. Pola Pembiasaan Berbahasa Jawa di Lingkungan Sekolah 

Bahasa Jawa sebagai bahasa daerah masyarakat Jawa telah dikukuhkan melalui 

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 Bahasa, Sastra, dan Aksara 

Jawa adalah bahasa yang dipakai secara turun temurun oleh masyarakat di daerah atau 

penutur lainnya, sebagai sarana komunikasi dan ekspresi budaya. Hadisaputra (2010) 

memaparkan bahwa bahasa Jawa adalah salah satu alat pembentuk sikap maupun budi 

pekerti bangsa. Melalui unggah-ungguhing basa, bahasa Jawa berfungsi sebagai 

pembentuk perilaku para penuturnya. Oleh karena itu, berbahasa dengan dengan 

memperhatikan unggah-ungguhing basa memiliki nilai-nilai luhur yang mampu 

membentuk karakter para penuturnya. 
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Berdasarkan konsep di atas, upaya pemeliharaan bahasa Jawa harus terus 

diupayakan. Berbagai upaya perlu dilakukan agar bahasa Jawa yang memiliki nilai-nilai 

luhur tetap dapat diwariskan kepada generasi di era sekarang ini. Seperti ditegaskan dalam 

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 57 tahun 2013 bahwa 1) Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik 

memiliki kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Jawa, dan secara aktif mampu 

memahami nilai-nilai estetika, etika, moral, kesantunan, dan budi pekerti; 2) Pelindungan 

adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa, sastra, dan aksara Jawa melalui 

upaya penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajaran; 3) Pembinaan adalah upaya 

untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa, sastra, dan aksara Jawa melalui 

pembelajaran di lingkungan pendidikan formal, nonformal, keluarga, dan masyarakat. 

Dalam hal ini, pendidikan formal menjadi salah satu wahana pembelajaran yang cukup 

menjanjikan sebagai tempat untuk pembinaan karakter. Melalui pembelajaran bahasa Jawa 

yang lebih mengedapnkan peneladanan dan pembiasaan akan mampu membangun 

karakter-karakter siswa secara kebih konkrit. Dalam era sekarang ini, proses pembelajaran 

tidak cukup jika hanya mengutamakan aspek kognitif saja. Terlebih   dalam pembelajaran 

bahasa Jawa yang lebih menekankan pada pembentukan budi pekerti dalam perilaku 

sehari-hari. 

Sejalan dengan konsep di atas, pola pembiasaan berbahasa Jawa di sekolah perlu 
sekali dilakukan. Pengembangan karakter peserta didik dapat dilakukan dengan 
membiasakan perilaku positif tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan 
merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap dan bersifat 
otomatis melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang, baik dilakukan secara 
bersama-sama ataupun sendiri-sendiri (Fauzie, http://www.kompasiana.com). Dalam 
penjelasanya lebih lanjut bahwa kegiatan pembiasaan di sekolah akan menghasilkan suatu 
kompetensi. Pengembangan karakter melalui pembiasaan ini dapat dilakukan secara 
terjadwal atau tidak terjadwal baik di dalam maupun di luar kelas. Kegiatan pembiasaan di 
sekolah terdiri atas Kegiatan Rutin, Spontan, Terprogram dan Keteladanan. Searah dengan 
konsep kegiatan pembiasaan di sekolah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud) Anies Baswedan (http://www.dadangjsn.com/2015/07/alur-pembudayaan-
dan-pembiasaan.html) mencanangkan secara resmi Program Penumbuhan Budi Pekerti 
(PBP). PBP adalah pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah, yang dimulai sejak 
masa orientasi peserta didik baru sampai dengan kelulusan, dari jenjang Sekolah Dasar 
(SD), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menegah Kejuruan 
(SMK), dan sekolah pada jalur pendidikan khusus. “Implementasi gerakan penumbuhan 
budi pekerti adalah upaya untuk menjadikan sekolah sebagai taman untuk menumbuhkan 
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karakter positif bagi para peserta didik,” ujar Mendikbud Anies Baswedan pada jumpa pers 
di kantor Kemendikbud, Jumat (24/07/2015). 

Dalam rangka mendukung terlaksananya Program Penumbuhan Budi Pekerti 

(PPBP) seperti uraian di atas, pola pembiasaan yang perlu diterapkan dalam pembelajaran 

bahasa Jawa cukup dimulai dari hal-hal kecil yang sangat memungkinkan untuk dilakukan 

oleh siswa. Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan cara menggantikan tuturan-tuturan 

yang sering diucapkan oleh siswa selama berada di lingkungan sekolah dan biasanya 

disampaikan mengghunakan bahasa Indonesia, diganti dengan tuturan yang berbahasa 

Jawa.  Berikut ini contoh penerapan pembiasaan yang dapat dilakukan oleh siswa. 

NO Tuturan dalam Bahasa Indonesia Tuturan dalam Bahasa Jawa 

1 Selamat pagi Sugeng enjing 

2 Selamat siang Sugeng siyang 

3 Selamat sore Sugeng sonten 

4 Selamat malam Sugeng dalu 

5 Mohon maaf … Nyuwun pangapunten … 

6 Terima kasih Matur nuwun 

7 Mari … Mangga …. 

8 Ya … Inggih … 

9 Tidak … Boten … 

10 Pulang Kondur 

11 Mau menemui Badhe sowan 

12 Sudah  Sampun 

 dll  

 

 Melalui proses pembiasaan dalam penuturan seperti dalam tabel di atas, akan dapat 

diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan proses pembelajaran bahasa Jawa sebagai 

pembengun budi pekerti siswa. Dampak positif yang jelas sekali akan muncul adalah sikap 

santun siswa pada saat menuturkan pernyataan-pernyataan seperti di atas. Kesantunan 

sikap siswa tersebut akan selalu melekat untuk melengkapi keutuhan makna dalam sebuah 

tuturan. Sebagai contoh, ketika siswa mengatakan “Matur nuwun, Pak.” Maka sikap yang 

akan ditunjukkan oleh siswa adalah dalam kondisi berhenti dan dengan posisi badan agak 

membungkuk  dan kepala mengangguk. Meskipun sikap tersebut juga bisa ditunjukkan 
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pada waktu siswa menggunakan bahasa Indonesia, akan tetapi masih memungkinkan siswa 

menuturkan pernyataan itu sambil jalan bahkan agak berlari karena dalam kondisi terburu-

buru. Dengan demikian, dalam upaya pelaksanaan pola pembiasaan ini perlu  adanya  

kedasaran dan tanggung jawab untuk selalu memantau, menegur, dan mengingatkan setiap 

perilaku siswa secara konsisten baik ketika di dalam kelas maupun di luar kelas. 

Pembiasan berbahasa Jawa tersebut dapat dilakukan tidak terbatas hanya kepada guru 

pengampu bahasa Jawa, akan tetapi dibudayakan kepada seluruh civitas akademik di 

lingkungan sekolah. Melalui pembiasaan di sekolah, guru memiliki cukup waktu, paling 

tidak dalam waktu kurang lebih lima jam selama siswa berada di lingkungan sekolah, guru 

dapat melakukan pemantauan terhadap perubahan sikap siswa. Melalui penerapan unggah-

ungguh basa yang diterapkan dalam perilaku sehari-hari di sekolah tersebut, tentunya akan 

mampu membangun sikap perilaku siswa yang lebih santun dan mampu memaknai nilai-

nilai luhur budaya Jawa yang menjadi akar dalam pengembangan budaya bangsa. 

Berangkat dari perilaku yang santun akan mampu menunjukkan pribadi-pribadi yang 

bermartabat. Jika kondisi yang seperti itu selalu tertanam pada diri siswa maka akan 

mampu memperkuat  proses tercapainya tujuan pendidikan yang komprehensif. 

C. Penutup 

Pola pembiasaan berbahasa Jawa di lingkungan sekolah perlu sekali diterapkan 

dalam upaya membangun karakter siswa sebagai modal awal dalam mempersiapkan diri 

sebagai generasi yang bermartabat dan memiliki kompetensi secara komprehensif dari sisi 

kognitif, psikomotorik, dan afektif. Pembiasan mengantikan tuturan-tuturan berbahasa 

Indonesia dalam komunikasi keseharian di sekolah dengan bahasa Jawa akan memberikan 

dampak positif terhadap perubahan sikap siswa yang lebih tampak santun. 
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Saripathi 

Piwucalan bahasa daerah (Jawa) minangka mata pelajaran muatan loka wonten 
ing laladan  Jawa Tengah ngemot pokok bahasan Kompetensi Dasar upacara 
perkawinan adat Jawa Tengah (mantu) wonten SMA saha sederajad se-Jawa 
Tengah, wonten ing KD menika ngrembag babagan ragam basa saha 
pangetrapanipun. Wigatosipun piwucalan wonten KD menika kangge guru SMA 
saha sederajat inggih menika kangge ngembangaken teaching resources kanthi 
cara ngembangaken saha ngetrapaken bahasa Jawa wonten kaprigelan basa ing 
babagan KD Budaya Mantu ngginakaken drama. Drama minangka 
satunggaling piwucalan ingkang dereng nggadhahi kreativitas model 
pembelajaran, amargi dhasaripn taksih ngginakaken model konvensional 
minangka bahan ajar, saingga piwucalan praktik drama namung saged 
dipunlaksanaken dados pementasan utawi piwucalan wonten kelas. Panyeratan 
makalah menika nggadhahi ancas kangge nemokaken panduan wonten KD 
Budaya Mantu ingkang ngemot struktur drama kanthi srana ningali upacara 
perkawinan adat Jawa Tengah. Panduan menika ancasipun kapurih saged 
dipun-ginakaken minangka bahan acuan para guru mata pelajaran bahasa 
daerah (Jawa) ing SMA saha sederajad wonten Jawa Tengah, ingkang badhe 
ngembangaken model pembelajaran drama ing sekolahipun. Asiling 
pangetrapan model piwucalan drama kanthi upacara perkawinan adat Jawa 
Tengah nggadhahi ancas saged maringi sumbangsih inggih menika subyek didik 
saged mangertosi heterogenitas budaya (multikulturalisme) ingkang wonten ing 
lingkungan tumuju dhateng arah pengalaman positif saha saged nguwasani 
piwucalan drama. 

Tembung Wos: Drama, model upacara mantu..  

 

Abstrak 

Pembelajaran bahasa daerah (Jawa) sebagai mata pelajaran muatan lokal di 
wilayah Jawa Tengah di dalamnya terdapat pokok bahasan Kompentensi Dasar 
upacara perkawinan adat Jawa Tengah (mantu) di SMA dan sederajad  se-Jawa 
Tengah, di dalam KD ini mempelajari mengenai ragam basa dan 
implementasinya. Perlunya pembelajaran  pada KD tersebut  bagi guru SMA dan 
sederajad adalah untuk mengembangkan teaching resources dengan cara 
mengembangkan dan mengimplementasikan bahasa Jawa melalui ketrampilan 
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berbahasa dalam hal ini  KD Budaya Mantu dengan drama. Drama sebagai suatu 
pembelajaran belum memiliki kreativitas model pembelajaran yang memadai, 
karena pada dasarnya masih menggunakan model-model konvensional sebagai 
bahan ajar, sehingga pembelajaran praktik drama hanya bisa dilakukan sebagai 
pementasan ataupun pembelajaran di kelas. Penulisan ini bertujuan menemukan 
panduan bahwa di dalam KD Budaya Mantu terdapat struktur drama dengan 
melihat upacara perkawinan adat Jawa Tengah. Panduan ini diharapkan  dapat 
digunakan sebagai bahan acuan para guru pengajar mata pelajaran bahasa daerah 
(Jawa) di SMA dan sederajad di Jawa Tengah, yang akan mengembangkan  
model pembelajaran drama di sekolahnya. Hasil implementasi model 
pembelajaran  drama melalui upacara perkawinan adat Jawa Tengah diharapkan 
mampu memberikan kontribusi subyek didik memahami heterogenitas budaya 
(multikulturalisme) yang ada dilingkungan ke arah pengalaman  positif dan 
menguasai pembelajaran drama.  
 
Kata Kunci:  Drama, model upacara perkawinan  

 

Abstract 

Javanese language learning as local content lesson in Central Java region with 
contain main issue at Basic Competence culture wedding ceremonial at Central 
Java (mantu) in SMA and same degree at Central Java region. In this KD 
studied about language register and the implementation. The necessary of this 
lesson is in the KD for the teachers SMA and same degree is to developt the 
teaching resources with implementation and development of Javanese language 
with language skills on this KD is Budaya Mantu with drama. Drama as one of 
learning doesn’t have creativity on the learning models, because basicly still 
using konvensional models as learning materials, so learning about drama 
practice just do as a drama performance or when learning in the class. This 
written have purposes to find module that on the KD Budaya Mantu have drama 
structure with observing the cultural wedding ceremonial at Central Java. This 
module have a purpose can use as reference the teachers of Javanese language 
on SMA and same degree at Central Java, it will be developed on their school. 
Implementation result about learning model of drama using cultural wedding 
ceremony at Central Java have purposes can give contribution learning subject 
understanding cultural heterogeneity (Multiculturalism) on the habbit to a 
positif experience and drama learning. 
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A. Latar Belakang Penelitian 

Adat-istiadat adalah warisan leluhur yang masih dipertahankan masyarakat, karena 

merupakan tatanan yang mengatur kehidupan secara turun temurun dan masih 

diberlakukan sebagai  pemberdayaan dan penguatan eksistensi tradisi agar tetap terjaga 

keasriannya walaupun mengalami perubahan. Perubahan  itu terjadi sesuai kebutuhan 

komunitas adat dengan mempertimbangkan efektivitas dan kemanfaatan dari tradisi 

tersebut. Upaya pelestarian adat-istiadat sebagai budaya daerah dilakukan untuk 

membangun kepribadian bangsa, apalagi dalam budaya daerah tersebut terkandung nilai-

nilai luhur untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat yang disebut dengan kearifan 

lokal termasuk salah satunya adalah upacara perkawinan adat Jawa Tengah. 

Upacara perkawinan adat Jawa Tengah sebagai bagian adat-istiadat yang masih 

dilakukan dimasyarakat merupakan salah satu Kompetensi Dasar pada Pembelajaran 

Bahasa Daerah (Jawa) yang didalamnya memuat pelajaran berkenaan dengan budaya 

mantu (upacara perkawinan adat Jawa Tengah). Budaya mantu sebagai wujud pelestarian 

kearifan lokal yang diterapkan disekolah. Budaya mantu terdapat rangkaian upacara 

berkaitan dengan bahasan mengenai perpaduan bahasa, sastra dan seni yang dipakai dalam 

upacara tersebut. Kompetensi Dasar Budaya Mantu memuat aspek kebahasaan dan sastra 

yang didalamnya dapat dikontruksi pembelajaran drama.   

Pembelajaran drama di sekolah adalah pembelajaran yang berisi kajian bahasa, 

sastra dan seni, jika hanya ditafsirkan sebagai pembelajaran yang membekali siswa untuk 

bisa mengadakan suatu pementasan, kurang efektif. Persepsi yang demikian ini lambat 

laun juga akan memusnahkan keberadaan drama. Padahal diakui atau tidak, drama adalah 

karya yang amat fleksibel, terbuka, dan menyimpan sejumlah peluang sebagai media 

pendidikan karakter yang disajikan dalam bentuk pertunjukan yang menarik. Melalui 

pembelajaran drama di sekolah, dapat dikembangkan langkah-langkah preventif untuk 

mewujudkan pembelajaran yang efektif dalam mengapresiasikan bahasa, sastra, dan seni, 

serta pengembangan karakter. 

Hasil observasi menunjukan bahwa model pembelajaran drama di Jawa Tengah 

selama ini masih tergolong statis dan kurang berkembang. Dengan demikian banyak guru 

pengajar mata pelajaran drama merasa kesulitan mengimplementasikan drama sebagai 

pembelajaran. Kesulitan lain belum adanya model pembelajaran drama yang dapat 

mengakomodasi pembelajaran mata pelajaran berbasis muatan lokal. 
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Salah satu jalur inovatif pembelajaran drama yang menawarkan perubahan 

menarik, yaitu pembelajaran drama dengan model upacara perkawinan adat Jawa Tengah. 

Penyajian model pembelajaran melalui penelitian meliputi tahap analisis perangkat model 

pembelajaran, pembuatan panduan model pembelajaran yang disertai dengan teaching 

resources (bahan-bahan pengajarannya) sebagai bahan acuan para guru pengajar mata 

pelajaran Bahasa Daerah SMA dan sederajad di Jawa Tengah. 

 

B. Tujuan Khusus 

Pembelajaran ini bertujuan menemukan panduan di dalam KD Budaya Mantu dalam 

upaya mengemas suasana pembelajaran dengan menggabungkan bahasa, sastra, dan seni 

terdapat struktur drama dengan melihat upacara perkawinan adat Jawa Tengah. Panduan 

ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan para guru pengajar mata pelajaran 

bahasa daerah (Jawa) di SMA dan sederajad di Jawa Tengah, yang akan mengembangkan  

model pembelajaran drama di sekolah. Melalui upacara pengantin adat Jawa Tengah 

yang ada di lingkungan, subyek didik bisa belajar drama, membuka peluang guru dan 

subjek didik memiliki kepekaan dalam berbahasa, sastra, dan seni sehingga mampu 

memadukannya dalam bentuk pertunjukan yang estetis.  

C. Urgensi Penelitian  

Penelitian  dilaksanakan untuk mengimplementasikan mata pelajaran sebagai muatan 

lokal tertera dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 

ayat (1) dan pasal 38 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 

tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Acuan bagi satuan pendidikan 

SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK. Implementasi 

pembelajaran muatan lokal ini adalah diadakannya mata pelajaran Bahasa Daerah dalam 

hal ini adalah Bahasa Jawa yang di dalamnya terdapat bahasa dan sastra Jawa. Di dalam 

mata pelajaran tersebut terdapat pembelajaran drama yang di dalamnya terdapat struktur  

berkaitan dengan bahasa, sastra, dan seni. Selain itu, penelitian ini juga berpijak pada 

INPRES NO. 1 TAHUN 2010 tentang Penyempurnaan kurikulum dan metode 

pembelajaran aktif berdasarkan nilai nilai budaya bangsa maka diadakannya mata 

pelajaran Bahasa Daerah dalam hal ini adalah Bahasa Jawa yang di  terdapat  pokok 

bahasan budaya mantu merupakan perpaduan bahasa, sastra, dan seni. Perpaduan tersebut 
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diimplikasikan  dalam sebuah drama, dengan melihat upacara perkawinan adat Jawa 

Tengah terdapat struktur dan tekstur yang mempunyai kemiripan pementasan drama. 

 Perlunya pembelajaran  tersebut bagi guru SMA dan sederajad adalah untuk 

mengembangkan teaching resources. Pembelajaran drama akan membentuk sebuah 

performance art yang akan membuka peluang subyek didik memiliki kepekaan dalam 

memadukan pembelajaran sebagai pertunjukan yang estetis memupuk jiwa kreativitas 

subyek didik pembelajaran di kelas dan seni menjadi terpadu.  

D. Pembelajaran Drama 

Goffman memperkenalkan drama pertama kali dalam kajian sosial psikologis dan 

sosiologi melalui bukunya, The Presentation of Self in Everyday Life (1959). Buku tersebut 

menggali segala macam perilaku interaksi yang dilakukan dalam pertunjukan kehidupan 

sehari-hari yang menampilkan diri sendiri dengan cara yang sama dengan cara seorang 

aktor menampilkan karakter orang lain dalam sebuah pertunjukan drama. Cara yang sama 

ini mengacu kepada kesamaan yang berarti ada pertunjukan yang ditampilkan. Bila 

Aristoteles mengacu kepada teater (drama) maka Goffman mengacu pada pertunjukan 

sosiologi yang lebih bersifat sosial dimasyarakat. Pertunjukan sebagai pembelajaran 

diharapkan  memberi kesan baik untuk mencapai tujuan. 

 Erving Goffman menerangkan secara sederhana tentang teori dramaturgi, dengan 

cara melihat kesamaan antara pertunjukan drama atau teater adalah suatu “tindakan” yang 

dijalankan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari (Harymawan, 2008: 24). Sebuah 

pementasan drama bisa dianggap merepresentasikan peristiwa dan gambaran kehidupan 

(Sahid, 2008: 20 – 21). Berbalik arah bahwa peristiwa upacara pengantin Jawa Tengah bila 

dikontruksi akan tampak struktur dan tekstur sebagai kajian drama. Kaidah dramaturgi 

yang dipergunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan pendapat Kernodle yang 

menyatakan bahwa sebuah performance memiliki struktur dan tekstur, George R. Kernodle 

(1967: 344 – 363). Struktur adalah segala sesuatu yang terkandung dalam naskah, 

sedangkan struktur muncul ketika naskah tersebut dilakonkan atau perform. Struktur 

adalah segala sesuatu yang terkandung dalam naskah yang terdiri dari tema (theme), alur 

(plot) dan tokoh (character), dan tekstur adalah unsur-unsur yang menjadikan teks itu 

terdengar dan terlihat. Tekstur terdiri dari dialog (dialogue), suasana (mood), dan spektakel 

(spectacle). Model ini menunjukkan bahwa teks lakon bukan lagi teks sastra (drama) yang 

sama dengan fiksi dan puisi, tetapi teks yang disiapkan untuk dimainkan dalam upacara 
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adat Jawa Tengah adalah aturan-aturan yang dipakai selama prosesi upacara, sehingga 

memungkinkan pembaca teks drama/lakon membayangkan bagaimana wujud pentasnya 

(George R. Kernodle, 1967, 344 – 363). Mengacu pada pemahaman tersebut, drama 

merupakan pembelajaran yang menggunakan bahasa, sastra dan seni sebagai media untuk 

menggambarkan realitas kehidupan. 

 

E. Pembelajaran drama melalui upacara perkawinan adat Jawa Tengah di SMA dan 

sederajad. 

Penerapan model pembelajaran drama melalui upacara perkawinan Adat Jawa di 

Jawa Tengah telah dilakukan melalui berbagai langkah untuk merancang panduan yang 

dapat dipergunakan sebagai pembelajaran antara lain adalah melalui tahapan melihat 

paradigma pembelajaran drama disekolah, dilanjutkan merancang model yang sudah 

dikonsultasikan terhadap validator dan diujikan terbatas. Pada tahap pelaksanaan 

penelitian dilakukan beberapa kegiatan mulai dari pengembangan, uji coba terbatas, 

hingga apada analisis data hasil dan pembuatan prototype desain model pembelajaran 

melalui beberapa langkah. Selanjutnya, model di terapkan diberbagai tempat guna  

memperoleh data yang dibutuhkan. Data yang sudah terkumpul dianalisis dan hasil yang 

diperoleh signifikan terhadap kebutuhan pembelajaran drama di sekolah.   

Model pembelajaran drama diintegrasikan dalam mata pelajaran bahasa daerah 

budaya mantu  pada pokok bahasan mengenai perpaduan bahasa, sastra, dan seni. Nilai-nilai 

tersebut dicantumkan dalam silabus dan RPP. Pengembangan nilai-nilai itu dalam silabus 

ditempuh melalui cara-cara berikut ini: 1). Mengkaji Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD)  pada Standar Isi (SI) untuk menentukan apakah pembelajaran bahasa, 

sastra, dan seni sudah tercakup di dalamnya. 2). Memperlihatkan keterkaitan antara SK dan 

KD dengan nilai dan indikator untuk menentukan nilai yang akan dikembangkan dengan 

cara mencantumkan pokok bahasan drama  ke dalam silabus dan RPP. Langkah-langkah 

pembelajaran yang dapat dilakukan melalui pendahuluan apersepsi, inti,  dan penutup serta 

pesan moral yang diberikan dalam pembelajaran yang dilakukan.  

Tahap penerapan pembelajaran drama melalui  model upacara perkawinan adat Jawa 

Tengah dimaksudkan untuk sosialisasi model pembelajaran dengan menghasilkan Silabus 

yang di dalamnya  terdapat Kompetensi Dasar Budaya Mantu memuat aspek kebahasaan dan 

sastra yang didalamnya dapat dikontruksi pembelajaran drama. KD Budaya Mantu inilah 
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yang di dalamnya terdapat upacara perkawinan adat Jawa Tengah dan mengambil prosesi 

yang ada di lingkungan subyek didik. Prosesi yang diselenggarakan di lingkungan 

masyarakat ini diambil video berupa kepingan VCD yang dijadikan media dalam 

pembelajaran di kelas. VCD tersebut bisa diperoleh dari prosesi upacara pengantin yang 

dilaksanakan di lingkungan peserta dengan cara memberikan tugas masing-masing 

kelompok di kelas untuk mencari media tersebut.  

Perangkat pembelajaran selanjutnya yang disediakan adalah menyusun RPP yang 

disesuaikan dengan silabus Budaya Mantu. RPP tersebut meliputi Kompetensi Inti, KI-1 

yang meliputi penghayatan dan pengamalam ajaran agama yang dianutnya. KI-2 yang 

berhubungan dengan sikap kepada sesama dilingkungan sosial seperti berperilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 

responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif. KI-3 adalah hasil yang diperoleh dalam 

pembelajaran meliputi memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan  kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural. KI-4 mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan 

ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri 

dan mampu menggunakan metode sasuai kaidah keilmuan. 

Kompetensi Dasar meliputi perilaku terhadap Tuhan, menunjukkan perilaku responsif 

serta menginterprestasi pitutur luhur kawruh budaya mantu lisan maupun tulisan. Indikator 

yang diterapkan adalah memahami konsep, mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, 

menginterpretasi, memproduksi, menyunting, sampai mampu menyajikan dalam bentuk 

wacana  kawruh budaya mantu lisan maupun tulisan. 

Tujuan Pembelajaran yang dilakukan selama dan setelah proses pembelajaran adalah   

peserta didik dapat mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Jawa dan 

menggunakannya sebagai sarana komunikasi dalam memahami, menerapkan, dan 

menganalisis informasi lisan dan tulisan melalui kawruh budaya mantu. Peserta didik dapat  

menunjukkan perilaku responsif, imajinatif, peduli, proaktif, jujur, disiplin, tanggung 

jawab, dan santun dalam menggunakan bahasa Jawa lisan maupun tulisan. Berekspresi 

melalui kawruh budaya mantu, memahami konsep secara lisan maupun tulisan, 
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mengidentifikasi kaidah dan struktur,  mengevaluasi relevensi pitutur luhur, memproduksi 

teks dalam acara adat mantu, menyunting teks, menyajikan wacana dalam acara adat 

mantu lisan maupun tulisan. 

Materi pembelajaran, diputarkan VCD upacara perkawinan adat Jawa Tengah dan teks 

tatacara adat mantu. Subyek didik menyebutkan urutan tata upacara dan mendiskripsikan 

dalam bentuk wacana  yang terdapat pada tayangan VCD yang diputar, seperti lamaran, 

siraman, midodareni, ijab, panggih, boyong pengantin, dan sebagainya. Alokasi waktu 

yang disediakan adalah tiga kali pertemuan, dengan menggunakan metode yang 

dikehendaki oleh guru di kelas. 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan meliputi kegiatan pendahuluan yang 

membahas mengenai pembelajaran mengaitkan upacara pengantin dengan srtuktur drama 

dan menyampaikan cakupan materi. Kegiatan inti adalah mengamati siswa dalam 

memahami konsep kawruh budaya mantu, siswa bertanya jawab tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan kawruh budaya mantu bahwa di dalamnya terdapat unsur drama. 

Subyek didik memahami, mengidentifikasi, menjawab pertanyaan, membahas hasil 

pembelajaran struktur kawruh budaya mantu upacara pengantin adat Jawa dengan struktur 

drama. Langkah berikutnya adalah subyek didik mencari informasi hambatan-hambatan 

yang dialami saat memahami adat mantu upacara pengantin adat Jawa dengan struktur 

drama. Mengasosiasi sikap santun dan sopan dengan menggunakan basa Jawa siswa 

melaporkan hasil diskusinya, responsif, peduli terhadap pembelajaran yang dilakukan. 

Kegiatan akhir hingga subyek didik menyimpulkan, melakukan refleksi serta menyimak 

informasi mengenai rencana tindak lanjut pembelajaran.  

Pertemuan selanjutnya subyek didik menerapkan hasil temuannya bahwa didalam 

upacara perkawinan adat Jawa Tengah terdapat kemiripan struktur drama seperti yang 

sudah dijelaskan oleh guru, hasil temuan tersebut akan dirangkum dijadikan sebagai 

pembelajaran berbasis teks bisa berupa sesorah, wacana, dan sebagainya. Selanjutnya 

subyek didik merencanakan sebuah pementasan drama dengan tema yang diberikan oleh 

guru bersama kelompok masing-masing. Pementasan diawali dengan membuat teks yang 

di dalamnya terdapat struktur drama  meliputi keseluruhan  yang terkandung dalam naskah 

yang terdiri dari tema (theme), alur (plot) dan tokoh (character), tata panggung, tata 

costum, make up, properti, memperagakan tokoh, men-setting tempat, tata iringan, 

penonton, dan manajemen dalam pertunjukan. Seperti teori yang diterapkan dalam 
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pembelajaran drama, maka pertunjukan yang dilakukan tidak mengabaikan tekstur. Tekstur 

adalah unsur-unsur yang menjadikan teks itu terdengar dan terlihat yang  terdiri dari dialog 

(dialogue), suasana (mood), dan spektakel (spectacle).  

Penilaian proses dan hasil belajar meliputi aspek yang dinilai, teknik penilaian, waktu 

penilaian, instrumen penilaian didalam RPP yang diterapkan. Soal yang akan diberikan 

kepada subyek didik dapat dilakukan dengan cara mengambil soal yang disediakan di LKS 

sesuai dengan bahan ajar pembelajaran drama melalui model upacara perkawinan adat Jawa 

Tengah. Hasil pembelajaran subyek didik adalah menganalisa dari VCD upacara 

perkawinan adat Jawa Tengah yang diputar di kelas mempunyai kemiripan terhadap 

struktur drama yang dapat diterapkan menjadi dasar pembelajaran teori pementasan yang 

akan dilakukan.  

 

F. Simpulan 

Drama merupakan pelajaran yang menarik karena mempunyai implementasi 

pembelajaran bahasa, sastra, dan seni pertujukan. Pembelajaran drama melalui upacara 

perkawinan adat Jawa Tengah merupakan model pembelajaran yang inovatif dan 

meningkatkan kreativitas siswa dalam mengapresiasikan karya. Perlunya guru mengetahui  

pembelajaran drama dengan model upacara perkawinan adat Jawa Tengah, adalah untuk 

membidik pembelajaran yang inovatif dalam menerapkan dan mengembangkan KD  dalam 

kurikulum. Pembelajaran drama bukan merupakan pembelajaran yang mahal dan harus 

dipentaskan tetapi melalui upacara perkawinan adat Jawa Tengah  subyek didik dapat 

menerapkan teori drama dengan melihat peristiwa upacara perkawinan dilingkungan 

masing-masing. Implementasi model pembelajaran drama melalui upacara perkawinan adat 

Jawa Tengah diharapkan mampu memberikan kontribusi subyek didik memahami aneka 

ragam budaya di lingkungan sekitar yang heterogenitas (multikulturalisme) yang ada di 

lingkungan ke arah pengalaman positif dan menguasai pembelajaran drama. Upacara 

perkawinan adat Jawa Tengah mempunyai kemiripan terhadap struktur drama yang dapat  

dijadikan teori pembelajaran pementasan. 
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Saripathi 

Ngrembag babagan mitos menika tartamtu nggadhahi gegayutan kaliyan 
satunggaling cariyos wonten ing kabudayan ingkang dipun-anggep nggadhahi 
kaleresan ngenani babagan ingkang sampun dumadi wonten ing wekdal 
kepengker. Mitos Ki Ageng Glego saged maringi dampak babagan gesang 
bebrayan masyarakat Desa Brijo Lor wonten ing Kecamatan Trucuk, Kabupaten 
Klaten. Mitos ingkang tuwuh lan ngrembaka menika nggadhahi daya kakiyatan 
tumrap masyarakat ingkang pitados. Mitos dipun-anggep salah satunggaling 
kapitadosan saha kapesthen mutlak ingkang dipundadosaken rujukan, utawa 
minangka satunggaling dogma ingkang dipun-anggep suci. Tegesipun, mitos 
saged damel pamawas bilih babagan tartamtu menika boten saged dipunterak 
amargi sampun dados pepesthen saking Gusti. Menika nggadhahi teges bilih 
mitos sejatosipun saged damel kapitadosan amargi tokoh mitos menika sanes 
tokoh ingkang sabaenipun saha mitos menika saged nyebabaken ewah-ewahan 
struktur mental saha struktur sosial wonten ing masyarakat.  

Tembung Wos: Mitos, Ki Ageng Glego, hegemoni mitos. 

 

Abstrak 

Mitos merujuk kepada satu cerita dalam sebuah kebudayaan yang dianggap 
mempunyai kebenaran mengenai suatu peristiwa yang pernah terjadi pada masa 
lampau. Mitos Ki Ageng Glego mampu mempengaruhi kehidupan sebagian 
besar masyarakat desa Brijo Lor di Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten. Mitos 
yang berkembang memiliki kekuatan yang secara langsung mencengkeram 
masyarakat penghayatnya. Mitos dianggap sebagai suatu kepercayaan dan 
kebenaran mutlak yang dijadikan sebagai rujukan, atau merupakan suatu dogma 
yang dianggap suci. Artinya, mitos membuat pandangan dunia tertentu seolah-
olah menjadi tidak mungkin ditentang karena memang itulah takdir Tuhan. Hal 
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ini menyiratkan bahwa dalam mitos pada kenyataannya melahirkan sebuah 
hegemoni keyakinan karena tokoh mitos bukan tokoh sembarangan dan mitos 
menghegemoni struktur mental dan struktur sosial masyarakat. 

Kata Kunci : Mitos Ki Ageng Glego, hegemoni mitos. 

 

Abstract 

Myth refer to one of story in a culture which is considered have a trust about an 
event that have occurred in the past. Myth about Ki Ageng Glego can make an 
effect  most of  people in Brijo Lor Village, Trucuk SubDistricts, Klaten District. 
That myths have a direct power to gripping most of  the believers community.  
Myth considered as one of confidence and the gospel truth can be a reference, or  
be one of sacred dogma. It means, myth make the world view seems to be 
impossible challenged because that is a God destiny. It can implisity that myth in 
fact can born a truth hegemony because the myth character is unusual character 
and the myth can make hegemony to psylogical structure and social structure.  
 
Keywords: Myth, Ki Ageng Glego, myth hegemony 
 

A. Pendahuluan 

Mitos termasuk salah satu karya sastra lisan. Di Nusantara khususnya di Jawa, 

keberadaan mitos mendapat tempat yang tinggi dikehidupan masyarakat. Mitos berada di 

dalam siklus masyarakat. Geertz dalam bukunya ’Tafsir Kebudayaan’ menulis; manusia 

adalah binatang-binatang yang diselimuti jaringan-jaringan makna yang dirajutnya sendiri. 

Bagi Geertz, sastra lisan (mitologi) merupakan salah satu formula pembangun struktur 

kebudayaan. Dimana mitos mempengaruhi cara pandang dan gaya hidup masyarakat 

penghayatnya.  

Cerita Mitos Ki Ageng Glego dituturkan secara lisan dan hidup di tengah-tengah 

masyarakat Desa Brijo Lor secara turun temurun. Ki Ageng Glego dikenal sebagai cikal 

bakal atau leluhur desa atas keberadaan kolektif masyarakat Brijo Lor. Ki Ageng Glego 

dianggap sebagai tokoh spiritual Islam yang menyebarkan agama Islam pertama kali di 

Desa Brijo Lor. Media yang digunakan oleh Ki Ageng Glego dalam menyebarkan ajaran 

agama Islam yaitu dengan kesenian reog. Maka, dalam tulisan selanjutnya kesenian reog 

ini disebut dengan Seni Naluri Reog Brijo Lor. Pertunjukan Seni Naluri Reog Brijo Lor 

berbeda dengan seni reog dari daerah asalnya. Seni Naluri Reog Brijo Lor ini sebenarnya 

hanya menampilkan kesenian tari jathilan atau jaran kepang. Anehnya, oleh masyarakat 
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setempat seni ini disebut sebagai kesenian reog. Hal ini telah berlangsung sejak awal 

kemunculannya sampai sekarang ini. Selain itu, uniknya, Seni Naluri Reog Brijo Lor ini 

merupakan seni tradisi atau naluri (kebiasaan turun temurun) sehingga seni ini disebut 

dengan seni naluri atau seni tradisi. Tidak mengherankan jika seni ini masih tetap eksis 

sampai sekarang. 

Keberadaan Seni Naluri Reog Brijo Lor tidak terlepas dari cerita rakyat atau folklor 

yang melingkupi di masyarakat setempat yaitu keberadaan mitos Ki Ageng Glego. Mitos 

menurut Bascom lahir dari suatu fenomena yang dianggap pernah terjadi, yang kemudian 

oleh empu cerita dituturkan sebagai cerita yang suci (dalam Danandjaja, 1984: 60). Cerita 

ini oleh masyarakat dianggap sebagai cerita yang benar-benar terjadi dan dianggap suci, 

sekaligus sebagai cerita yang mengukuhkan Seni Naluri Reog Brijo Lor menjadi keramat 

dan memiliki mitosnya. Pemahaman atas cerita yang bernuansa mitos seringkali diikuti 

dengan adanya penghormatan yang dimanifestasikan ke dalam wujud pengorbanan 

(Endraswara, 2005: 163). Pengorbanan di sini adalah dengan menampilkan seni 

pertunjukan yaitu Seni Naluri Reog Brijo Lor.  

Pertunjukan Seni Naluri Reog Brijo Lor merupakan sastra sebagian lisan. Seni 

Naluri Reog Brijo Lor adalah ritual upacara tahunan atau bersih desa. Proses yang 

dijalankan dalam upacara pengkultusan kepada Ki Ageng Glego, telah menjadi satu dalam 

kepercayaannya, serta telah ditanggapi dengan emosi yang sama oleh masyarakat 

penghayatnya. Meskipun mitos tidak mengandung fakta empiris, tetapi keberadaan mitos 

sendiri menjadi fakta sosial karena dianggap ada oleh orang-orang yang mempercayainya 

(Kleden, 1987:36). Masyarakat penghayat kemudian menempatkan kepercayaan tersebut 

sebagai upacara dimana menjadi salah satu wujud keterikatan masyarakat dengan para 

leluhur mereka dengan menampilkan Seni Naluri Reog Brijo Lor.  

Pertunjukan Seni Reog Naluri Brijo Lor merupakan ungkapan atau simbol untuk 

berkomunikasi kepada dhanyang atau penguasa gaib setempat. Pada dasarnya sebuah 

tarian atau laku dramatik adalah bahasa komunikatif untuk pihak yang lain (Sumardjo, 

1992: 3). Pihak lain adalah nenek moyang atau leluhur mereka. Nenek moyang atau leluhur 

itu dihormati sebagai pendiri desa, pelindung adat, dan pada kebajikan merekalah 

tergantung keselamatan anak cucu mereka (Fischer, 1980:137). Menurut masyarakat 

penghayatnya, hal ini dilakukan karena pertunjukan Seni Reog Naluri Reog Brijo Lor 

sangat sakral dan dianggap keramat. Jika hal ini dilanggar, konon kehidupan masyarakat 
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akan sengsara, banyak terjadi bencana atau pageblug, seluruh usaha yang dilakukan oleh 

warga masyarakat desa akan mengalami kebangkrutan.  

Seni Naluri Reog Brijo Lor tidak berdiri lepas dari masyarakat dimana seni 

pertunjukan muncul, berada dan tumbuh di tengah masyarakat karena sangat lekat dengan 

seni teater (Soemardjo, 1992: 4). Hal ini terjadi karena teater bukan hanya sekedar 

tontonan, sebuah seni pertunjukan, tetapi juga merupakan bagian penting untuk 

memeriahkan suatu upacara religius. Begitu pun dengan keberadaan Seni Naluri Reog 

Brijo Lor.  

Seni Naluri Reog Brijo Lor merupakan seni pertunjukan tradisional. Seni Naluri 

Reog Brijo Lor oleh masyarakat penghayatnya dianggap sakral dan sarat dengan nilai-nilai 

religi atau memiliki kesakralannya. Akan tetapi, seiring perubahan jaman, nilai-nilai itu 

tidak disadari, telah menghegemoni kehidupan masyarakat Brijo Lor.   

Pola struktur masyarakat tanpa disadari telah terpengaruh akan keberadaan mitos Ki 

Ageng Glego dalam Seni Naluri Reog Brijo Lor. Mitos tidak hanya mempunyai makna 

yang dalam, melainkan juga mempunyai peranan yang menentukan dalam kehidupan 

masyarakat. Mitos sebagai cerita yang memberi pedoman dan arah tertentu kepada 

sekelompok orang (Van Peursen, 1988: 34). Mitos memberi warna khas struktur 

masyarakat, seperti di Kampung Naga di Jawa Barat yang masih memegang teguh mitos 

yang ada. Begitu pun yang terjadi di Desa Brijo Lor, Kecamatan Trucuk, Kabupaten 

Klaten. Masyarakat meyakini terdapat satu kekuatan lain yang ada di luar keberadaan 

manusia. 

B. Konsep Mitos 

Mitos merupakan dasar kehidupan sosial dan kebudayaan manusia. Mitos 

mengungkapkan cara berada manusia di dunia ini (Eliade dalam Sutanto, 1987: 71). 

Manusia dalam kehidupannya akan selalu berhadapan dengan berbagai kejadian di alam 

sekitarnya. Mitos merupakan sesuatu yang sakral dan dilakukan secara rutin, dilakukan 

secara perorangan maupun kolektif.  

Banyak hal yang sulit dipercaya berlakunya, tetapi ternyata berlakunya hanya 

penganutnya saja yang meyakini suatu mitos (Yunus, 1981: 94). Hal ini sejalan dengan 

Cassirer bahwa mitos merupakan hukum, norma-norma atau aturan-aturan yang menjadi 

acuan bagi masyarakatnya untuk berperilaku, menilai, dan menentukan sesuatu yang 

dianggap penting dan berharga bagi mereka(dalam Nuraidar, 2010: 115). 
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Mitos adalah suatu cerita yang dianggap suci, dianggap bisa benar-benar terjadi, 

bermakna gaib, dan tokoh pelakunya adalah dewa atau manusia setengah dewa 

(Danandjaja, 1984:2). Peursen (1988: 37 – 41) menganggap bahwa mitos bukan sekedar 

cerita tentang dewa-dewa, tetapi mitos mampu memberikan pedoman dan arah terhadap 

tingkah laku manusia agar lebih bijaksana. Fungsi mitos adalah: 

1. Menyadarkan manusia akan adanya kekuatan-kekuatan gaib 

2. Merupakan jaminan keberlangsungan jaman 

3. Memberikan pengetahuan tentang dunia. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa mitos merupakan cerita  yang sanggup 

memberikan pedoman dan arah tertentu kepada sekelompok orang atau para penghayatnya. 

Mitos benar karena dibuat benar oleh penganutnya, tetapi sesudah kebenaran itu terbentuk, 

mitos diyakini sebagai sesuatu yang tercipta di luar kemauan dan kuasa si penganutnya ( 

Mardimin, 1994: 138).  

C. Cerita Mitos Ki Ageng Glego 

Diceritakan bahwa Ki Ageng Glego merupakan panglima perang dari Kerajaan 

Majapahit. Ki Ageng Glego pada suatu waktu pergi meninggalkan kerajaan Majapahit 

karena difitnah oleh salah satu putra mahkota kerajaan Majapahit.  

Ki Ageng Glego pergi meninggalkan kerajaan Majapahit bersama dengan dua 

sahabatnya yang bernama Jayengresmi dan Selogoro. Di perjalanan, mereka bertemu 

dengan salah satu murid Sunan kalijaga. Ketiganya lalu dikenalkan kepada Sunan Kalijaga. 

Mereka bertiga lalu masuk dan menganut agama Islam. Sunan kalijaga melalui muridnya 

memerintahkan kepada Ki Ageng Glego, Jayengresmi, dan Selogoro untuk berjalan 

menuju wilayah Barat Daya (Kidul-Kulon) dari kerajaan Majapahit dan pada akhirnya 

sampailah di suatu daerah yang sekarang ini bernama Desa Kalikebo, tepatnya di Brijo 

Lor.  

Setelah sampai di daerah tersebut, mereka bertiga berpisah karena perintah Sunan 

Kalijaga kepada masing-masing orang tersebut berbeda. Ki Ageng Glego diperintahkan 

untuk menyebarkan ajaran agama Islam dan meneruskan laku dalam bidang kesusastraan.  

Di daerah Brijo Lor, Ki Ageng Glego kesulitan untuk berdakwah dan mengajak 

orang-orang memeluk agama Islam. Lalu, Ki Ageng Glego memiliki ide, yaitu 

menciptakan kesenian reog yang digunakan untuk mengumpulkan orang-orang. Dan 

melalui kesenian itu, Ki Ageng Glego menyebarkan ajaran agama Islam. Usaha yang 
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dilakukan oleh Ki Ageng Glego tidak sia-sia meskipun hanya beberapa orang saja yang 

mau masuk agama Islam.  

Perjuangan yang dilakukan Ki Ageng Glego ketika menyebarkan agama Islam 

sangat berat. Pada jaman dahulu belum ada rumah dan tempat ibadah. Ki Ageng Glego 

hanya berteduh di bawah pohon besar yang menggambarkan betapa susahnya hidup pada 

jaman itu. Namun, dibalik ketegarannya, Ki Ageng Glego merupakan seorang yang sakti. 

Kesaktian Ki Ageng Glego yang dikenal sampai sekarang adalah ketika memetik buah 

kelapa. Beliau tidak perlu memanjat pohon sampai ke atas, tetapi hanya cukup dengan 

merendahkan atau mentiungke pohon kelapa sehingga buah kelapa dapat dipetik langsung 

dari bawah. Ki Ageng Glego menyebarkan agama Islam sampai akhir hayatnya dan Ki 

Ageng Glego di makamkan di daerah yang bernama Brijo Lor. 

D. Hegemoni Mitologis Ki Ageng Glego 

Masyarakat yang akrab dengan mitos Ki Ageng Glego, baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung telah terpengaruh dengan keberadaan mitos tersebut. 

Masyarakat dalam setiap tindakannya selalu berdasar pada ajaran-ajaran yang telah 

diberikan oleh Ki Ageng Glego melalui perantara glodhog-nya. Masyarakat selalu 

mematuhi segala aturan atau perintah dari perwujudan gaib Ki Ageng Glego yang masuk 

ke dalam glodhog-nya. Buktinya, ketika di desa Brijo Lor sedang terjadi kegaduhan 

disebabkan kemunculan hewan-hewan aneh yang dipercaya sebagai hewan pesugihan 

milik salah seorang warga Brijo Lor. Pada suatu malam, pemilik pesugihan diundang ke 

cungkup makam Ki Ageng Glego secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh 

orang lain atas perintah Ki Ageng Glego melalui glodhog-nya, yaitu Pak Sagino. Dengan 

disaksikan oleh sesepuh Seni Naluri Reog Brijo Lor dan beserta peneliti menyaksikan 

kejadian tersebut. Perwujudan gaib Ki Ageng Glego melalui glodhog-nya memberikan 

penjelasan-penjelasan dan memberikan solusi bahwa mencari harta dengan cara singkat 

tidak baik karena Ki Ageng Glego telah mengamati sejak lama gerak-geriknya. 

Perwujudan Ki Ageng Glego menceritakan secara detail mengenai sejarah pesugihannya. 

Hingga akhirnya, orang tersebut merasa malu karena aibnya dibongkar dan meminta maaf 

kepada Ki Ageng Glego. Hal ini menjelaskan bahwa ternyata mitos mampu mempengaruhi 

kehidupan masyarakat, yaitu sebagai pola panduan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Dalam hal ini hegemoni mitos dalam hal keyakinan bahwa tokoh mitos bukan tokoh 

sembarangan. Mitos sebagai pola panduan hidup masyarakat, mengatur, dan menentukan 
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dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan mitos akan selalu hidup selama masyarakat 

masih mempercayai keberadaannya. 

Mitos Ki ageng Glego bagi masyarakat juga telah mampu menghegemoni struktur 

mental masyarakatnya. Kehidupan sosial masyarakat Desa Kalikebo sebenarnya masih 

berada dalam naungan bayang-bayang kehidupan sosial yang terbungkus oleh 

kepercayaan-kepercayaan magis. Terbukti bahwa terdapat sebagian besar masyarakat yang 

masih terbungkus oleh kepercayaan-kepercayaan magis. Cerita mitos Ki Ageng Glego 

dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai cerita suci dan memiliki kekeramatannya. 

Cerita mitos Ki Ageng Glego melatarbelakangi munculnya Seni Naluri Reog Brijo Lor. 

Eksistensi Seni Naluri Reog Brijo Lor memunculkan sebuah pengakuan terhadap sosok 

seorang Ki Ageng Glego. Ki Ageng Glego dianggap sebagai leluhur atau pepundhen 

masyarakat penghayatnya sekaligus sebagai dhanyang penguasa daerah di Brijo Lor.  

Ki Ageng Glego dikenal oleh masyarakat sebagai seorang yang sakti dan baik hati. 

Masyarakat penghayatnya yang masih meneruskan tradisi masih meyakini akan kekuatan 

Ki Ageng Glego. Keyakinan ini memberi pengaruh langsung terhadap kehidupan para 

anggota seniman Seni Naluri Reog Brijo Lor. Setiap anggota seniman atau yang menjadi 

keturunan Ki Ageng Glego dimanapun tinggal meyakini bahwa hidupnya selalu dilindungi 

oleh Ki Ageng Glego. Menurut hasil wawancara dengan narasumber, Sagino didapatkan 

bahwa ketika salah seorang keturunan dari Ki Ageng Glego sedang menghadapi masalah, 

orang itu cukup memanggil Ki Ageng Glego sebanyak tiga kali. Dengan didasari 

keyakinan yang kuat, maka Ki Ageng Glego akan datang seketika itu juga untuk 

membantu. Masalah-masalah yang sering dihadapi adalah ketika nyawanya sedang 

terancam. Maka kekuatan magis akan muncul dengan sendirinya, apakah itu ilmu kebal 

ataupun ilmu kanuragan atau ilmu beladiri. Sampai sekarangpun, para anggota seniman 

maupun para keturunan masih meyakini akan kekuatan magis yang datang dari dhanyang 

Ki Ageng Glego. Ternyata, keyakinan yang kuat mampu memberi daya sugesti bagi 

pengamalnya.   

 

Meskipun masyarakat desa Brijo Lor memiliki latar belakang dari masyarakat 

agraris, akan tetapi mata pencaharian masyarakat sebagian besar adalah sebagai pedagang. 

Hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh keberadaan mitos Ki Ageng Glego. Informasi yang 

beredar di masyarakat mengatakan bahwa barangsiapa yang mengambil air dari sumur tua 
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peninggalan Ki Ageng Glego, maka segala usaha yang dilakukan akan sukses. Oleh karena 

itu, mitos yang ada telah memunculkan corak atau struktur masyarakat baru yaitu 

masyarakat dagang yang berbasis masyarakat petani.  

Perwujudan gaib yang merasuk ke dalam tubuh Pak Sagino selalu memberikan 

wejangan-wejangan kepada para pemain khususnya dan kepada khalayak ramai pada 

umumnya secara langsung. Wejangan tersebut dilakukan di dalam masjid Al-Fatah. 

Wejangan-wejangan tersebut lalu diteruskan oleh pimpinan Seni Naluri Reog Brijo Lor 

dan kemudian disampaikan kepada seluruh penonton yang hadir ketika menyaksikan 

pertunjukan Seni Naluri Reog Brijo Lor. Wejangan-wejangan berisi himbauan-himbauan 

agar selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan menaati perintah ajaran agama. 

Namun, setiap tahunnya, wejangan-wejangan yang disampaikan selalu berbeda-beda. Hal 

tersebut tergantung situasi dan kondisi pada waktu itu. Wejangan dari makhluk astral atau 

roh Ki Ageng Glego memiliki daya sugestif mental sosial menghipnotis masyarakat untuk 

percaya dan yakin akan kekuatan dibaliknya. Masyarakat pemiliknya menganggap bahwa 

makhluk astral sebagai perwujudan Ki Ageng Glego memiliki pandangan jauh ke masa 

depan. 

E. Nilai Moral Dalam Cerita Mitos Ki Ageng Glego 

Ki Ageng Glego merupakan seorang yang sakti. Kesaktian Ki Ageng Glego yang 

dikenal sampai sekarang adalah ketika memetik buah kelapa. Ki Ageng Glego tidak perlu 

memanjat pohon sampai ke atas, tetapi hanya cukup dengan merendahkan atau mentiungke 

pohon kelapa sehingga buah kelapa dapat dipetik langsung dari bawah. Sebutan nama 

Glego erat terkait dengan nama pohon kelapa, dalam istilah Jawa disebut pohon glugu.  

Pohon glugu sering digunakan sebagai bentuk wangsalan dalam tembang Jawa. 

Wangsalan tersebut berbunyi, “witing klapa jawata ing ngarcapada, salugune wong 

mudha gelem rekasa”. Dalam bahasa Indonesia secara bebas kurang lebih berarti, “pohon 

kelapa, dewa berada di kayangan, selayaknya pemuda mau bekerja keras”. Pohon kelapa  

memiliki makna “lugu; kuat; sentosa”. 

Watak lugu, kuat, dan sentosa diidentikkan dengan watak tokoh dalam pewayangan 

Jawa. Watak lugu diidentikkan dengan watak tokoh Werkudara. Watak kuat diidentikkan 

dengan watak tokoh Arjuna. Watak Sentosa diidentikkan dengan watak tokoh Puntadewa. 

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki sikap atau watak “lugu; kuat; sentosa”.     
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Kesaktian Ki Ageng Glego merupakan karomah dari Tuhan. Kesaktian yang 

diperoleh oleh Ki Ageng Glego tidak didapatkan secara gampang. Banyak hal yang harus 

dilakukan dan dilalui. Salah satunya adalah menjalani laku hidup prihatin.  

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Ki Ageng Glego menggambarkan bahwa 

Tuhan adalah Maha Kuasa. Kepercayaan terhadap keberadaan Tuhan merupakan upaya 

kontemplasi atau perenungan diri bahwa Tuhan adalah Sang Pengatur seluruh alam 

semesta.  

F. Penutup 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ternyata mitos mampu menghegemoni 

dengan sangat kuat bagi masyarakat penghayat Mitos Ki Ageng Glego di desa Brijo Lor. 

Eksistensi tokoh dalam cerita berlanjut kepada eksistensi mengenai cerita. Cerita mitos Ki 

Ageng Glego menceritakan tentang sepak terjang Ki Ageng Glego mengislamkan daerah 

Brijo Lor. Untuk menambah kesakralan cerita, biasanya dibumbui dengan hal-hal yang 

tidak rasional atau anti logika, misalnya kesaktian dari seorang tokoh dalam cerita. 

Masyarakat meyakini akan kekuatan magis yang datang dari dhanyang Ki Ageng Glego. 

Kekuatan magis mampu menancapkan kepercayaan masyarakat akan keberadaan cerita 

mitos yang hidup di tengah-tengah masyarakat bahwa mitos memiliki nilai yang tinggi dan 

sakral untuk dihargai dan dipatuhi setiap aturannya. Ternyata, keyakinan yang kuat mampu 

memberi daya sugesti bagi pengamalnya.  

Wejangan dari makhluk astral atau roh Ki Ageng Glego memiliki daya sugestif 

mental sosial menghipnotis masyarakat untuk percaya dan yakin akan kekuatan mistik. 

Masyarakat pemiliknya menganggap bahwa makhluk astral sebagai perwujudan Ki Ageng 

Glego memiliki pandangan jauh ke masa depan. Banyak pelajaran tentang hidup yang 

dapat dipetik dari cerita Mitos Ki Ageng Glego, salah satunya adalah berusaha dengan 

sungguh-sungguh. 
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Saripathi 
Piwulang bab budi pakerti mboten namung saking materi pasinaon. Minangka 
dados dwija piyambakipun kedah saged milah-milih metode ingkang jumbuh 
kaliyan ancasipun ingkang badhe kacandhak ing pasinaon. Metode Think–Pair-
Share salah satunggaling metode ingkang ngajengaken bab gotong royong, 
ngormati sesami wonten ing piwucalan, saha rikala nyekapaken perkawis. 
Pasinaon ngginakaken metode Think–Pair-Share ugi minangka dados talang 
bab pasinaon kognitif, afektif, lan psikomotorik. 
 
Tembung Wos: Piwulangan, budi pekerti, metode Think-Pair-Share 
 
 

Abstrak 
Pembelajaran budi pekerti tidak hanya bersumber dari materi pembelajaran. 
Sebagai seorang guru harus bisa menentukan metode yang tepat sesuai tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapai. Metode Think–Pair-Share salah satu metode 
yang mengedepankan proses gotong royong, saling menghormati dalam 
pembelajaran, dan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Proses pembelajaran 
dengan metode Think–Pair-Share  juga mengintegrasikan ranah kognitif, afektif, 
dan psikomotorik. 
 
Kata Kunci: Pembelajaran, budi pekerti, metode Think-Pair-Share 
 
 

Abstract 
Learning about budi pekerti not only from the learning material. As a teacher 
should be able to determine appropriate method of learning objective to be 
achieved. Think-Pair-Share is one method that emphasizes the process of mutual 
cooperation, mutual respect in resolving a problem. The learning process by 
using the Think-Pair-Share is also integrating cognitive, affective, and 
psychomotor . 
 
Keywords: Learning, budi pekerti, Think-Pair-Share method 

 



Seminar  Nasional  Program  Studi  Pendidikan Bahasa  Jawa 
 

68              Penggalian Nilai-nilai Budi Pekerti dan Kearifan Lokal  Melalui Pengajaran Bahasa dan Sastra Jawa 

A. Pendahuluan 

Salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan kurikulum adalah proses 

pembelajaran. Metode kooperatif Think-Pair-Share ini bertujuan untuk meningkatkan 

partisipasi siswa dalam kelas melalui diskusi. Melalui proses berpikir-berpasangan-

berbagi peserta didik diajak untuk membuka pikirannya berpikir, mengungkapkan apa 

yang ada di dalam pikirannya, dan berbagi pikiran atau pengalaman dengan teman 

pasangannya (kelompok) bahkan teman antar pasangan (antar kelompok). Metode ini 

mengajak peserta didik untuk mandiri. Maksudnya bukan berarti peserta dilepas sendiri, 

yang dimaksud di sini adalah masih dalam kontrol oleh guru. Dengan metode ini 

diharapkan anak lebih leluasa berpikir apa yang dipikirkan, mengungkapkan apa yang 

diungkapkan, dan diharapkan dengan adanya model berpasangan (kelompok) dapat 

menambah wawasan peserta didik. Di samping itu, dengan metode ini diharapkan mampu 

membentuk budi pekerti peserta dalam hal menghormati pendapat orang lain. Akan tetapi 

ada beberapa kendala yang mungkin terjadi di dalam metode ini yaitu salah satunya 

adalah bagi anak yang pasif akan sulit untuk berkomunikasi dengan teman sekerjanya. 

Tapi itu bukanlah kendala yang fatal di sinilah peran guru diperlukan bagaimana 

memotivasi dan memberi dorongan kepada peserta didik untuk bisa berkembang. Selain 

itu, metode ini juga membutuhkan kepiawaian seorang guru dalam memilih bahan yang 

sekiranya dapat memancing dan memotivasi peserta didik untuk mau berpikir tentu saja 

dengan instruksi-instruksi yang jelas.  

 

B. Budi Pekerti 

Secara etimologi diungkapkan oleh Sudiyatmana (2005: 32) menyatakan tembung 

budi saka basa Sansekerta ”budh” sing tegese: nglilir, tangi, gumregah, sadhar ing 

babagan kajiwan. Sabanjure tembung pekerti sing nguweni teges: tumindak, tumandang, 

makarya, makarti ing babagan karagan. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa kata 

‘budi’ berarti bangun atau sadar. Bangun atau sadar artinya bahwa seseorang sadar 

dengan dirinya apapun yang dilakukan karena perintah dari dirinya sendiri, bukan 

paksakan dari siapapun. Kata ‘pekerti’ berarti melakukan sesuatu pekerjaan (gerak fisik). 

Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang baik. Budi pekerti dimaknai sebagai 

wujud perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena sadar atas apa yang dilakukan. 

Perbuatan baik dilakukan karena dia tau apa esensi yang dilakukan baik buruk, untuk 
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rugi, dan sebab-akibatnya. Perbuatan baik yang dilakukan atas kemauan yang timbul dari 

dalam diri (jiwanya). Begitu juga sebaliknya perbuatan buruk yang seseorang karena 

secara sadar dari dalam dirinya dan mengetahui dampak atau akibat perbuatannya itu. 

Budi perkerti yang sekarang ini terkenal dengan istilah pendidikan karakter. Budi 

pekerti dan pendidikan karakter semuanya merupukan ajaran moral mengenai norma-

norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini diperkuat dengan pendapat Sementara itu, 

Suwandi (2012) menegaskan terdapat sejumlah kata yang dalam pemakaiannya sering 

dipertukarkan, yakni kata budi pekerti, moral, karakter, dan akhlak. Konsep definisi kata-

kata tersebut sebenarnya kata secara umum memiliki arti yang sama. Pendidikan budi 

pekerti mengacu pada pengertian pendidikan akhlak atau watak (karakter). Pendidikan 

budi pekerti memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral. Pendidikan 

moral merupakan norma-norma hidup manusia secara keseluruhan. 

 

C. Metode Think-Pair-share  

Think Pair Share adalah suatu metode pembelajaran kooperatif yang memberi 

siswa waktu untuk berfikir dan merespon serta saling bantu satu sama lain. Pada dasarnya 

pembelajaran kooperatif mempunyai unsur-unsur yang menjadi cirikhasnya, yaitu: 

1. Ketergantungan  positif  

Guru menciptakan suasana yang mendorong agar siswa merasa saling membutuhkan. 

Hubungan yang saling membutuhkan inilah yang dimaksud dengan saling 

ketergantungan positif. Saling ketergantungan positif menuntut adanya interaksi 

promotif yang memungkinkan sesama siswa saling memberikan motivasi untuk 

meraih hasil belajar yang optimal. 

2. Interaksi ( tatap muka)  

Interaksi tatap muka menuntut para siswa dalam kelompok dapat saling bertatap muka 

sehingga mereka dapat saling bertatap muka, melakukan dialog tidak hanya dengan 

guru, tetapi juga sesama siswa. Interaksi semacam itu memungkinkan para siswa dapat 

saling menjadi sumber belajar, sehingga sumber belajar lebih bervariasi. Interaksi 

semacam itu sangat penting karena ada siswa yang merasa lebih penting tentang 

keberadaannya dalam pembelajaran.  
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3. Akuntabilitas individual  

Pembelajaran kooperatif menampilkan wujudnya dalam belajar kelompok. Meskipun 

demikian, penilaian ditujukan untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi 

pelajaran secara individual. Hasil penilaian secara individual tersebut selanjutnya 

disampaikan oleh guru kepada kelompok agar semua anggota kelompok mengetahui 

siapa anggota kelompok yang dapat memberikan bantuan.  

4. Keterampilan menjalin hubungan antar pribadi  

Keterampilan seperti tenggang rasa, sikap sopan terhadap teman, mengkritik ide , 

berani mempertahankan pikiran logis, tidak mendominasi orang lain, mandiri dan 

berbagai sifat lain yang bermanfaat dalam menjalin hubungan antar pribadi tidak 

hanya diasumsikan tetapi secara sengaja diajarkan. Siswa yang tidak dapat menjalin 

hubungan antar pribadi tidak hanya memperoleh teguran dari guru tetapi juga dari 

sesama siswa.  

5.  Proses berkelompok  

Siswa memprotes keefektifan belajarnya dengan cara menjelaskan tindakan mana yang 

dapat menyumbang belajar dan mana yang tidak, serta membuat keputusan ataupun 

tindakan yang dapat dilanjutkan atau yang perlu diubah. 

Metode Think-Pair-Share bisa dikatakan sederhana dalam pembentukan 

kelompok kerja tidak membutuhkan waktu yang lama dan diskusi yang dimaksud di 

sini bukan diskusi layaknya ilmuwan melainkan diskusi santai rileks yang membawa 

suasana terasa nyaman. Pembelajaran ini melatih siswa untuk berani berpendapat dan 

menghargai pendapat teman. Think Pair Share (TPS) adalah strategi diskusi kooperatif 

yang dikembangkan oleh Frank Lyman dan kawan-kawannya dari Universitas 

Maryland pada tahun 1981. Think Pair Share memberikan kepada siswa waktu untuk 

berpikir dan merespon serta saling bantu satu sama lain. Think Pair Share memiliki 

prosedur yang secara eksplisit memberikan siswa waktu untuk berpikir, 

mengungkapkan gagasan, saling membantu satu sama lain. Dengan demikian 

diharapkan siswa mampu bekerja sama, saling membutuhkan, dan saling bergantung 

pada kelompok kecil secara kooperatif. Diungkapkan Susilo (2005) tahap-tahap yang 

perlu ditempuh dalam pelaksanaan Think Pair Share, antara lain:  
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1. Tahap satu, Think (berpikir).  

Pada tahap ini guru memberikan pertanyaan yang terkait dengan materi pelajaran. 

Proses TPS dimulai pada saat ini, yaitu guru mengemukakan pertanyaan yang 

menggalakkan berpikir ke seluruh kelas. Pertanyaan ini hendaknya berupa 

pertanyaan terbuka yang memungkinkan dijawab dengan berbagai macam jawaban. 

Pada tahap ini siswa berpikir secara individu.  

2.  Tahap dua, Pair (berpasangan).  

Guru meminta kepada siswa untuk berpasangan (berkelompok) dan mulai 

memikirkan pertanyaan atau masalah yang diberikan guru tadi dalam waktu 

tertentu. Lamanya waktu ditetapkan oleh guru berdasarkan pemahaman guru 

terhadap siswanya, sifat pertanyaanya, dan skedul pembelajaran. Siswa disarankan 

untuk menulis jawaban atau pemecahan masalah hasil pemikirannya.  

3. Tahap 3, Share (berbagi).  

Pada tahap ini siswa secara individu mewakili kelompok atau berdua maju bersama 

untuk melaporkan hasil diskusinya ke seluruh kelas. Pada tahap terakhir ini siswa 

seluruh kelas akan memperoleh keuntungan dalam bentuk mendengarkan berbagai 

ungkapan mengenai konsep yang sama dinyatakan dengan cara yang berbeda oleh 

individu yang berbeda. 

Pemilihan metode Think Pair Share sebagai sarana penanaman budi pekerti 

tentu saja tidak hanya karena alasan yang kira-kira saja secara teoretis adalah sebagai 

berikut:  

1.  TPS meningkatkan kualitas kontribusi siswa dalam diskusi kelas. Siswa dapat 

mengembangkan kecakapan hidup sosialnya dengan berlatih sosial dimulai dari 

dalam kelas.  

2.  TPS membantu mengatur jalannya diskusi. Siswa mengikuti proses yang telah 

ditentukan sehingga membatasi kesempatan berpikir di luar topik yang telah 

diberikan karena pada akhir diskusi ada beberapa hal yang harus dilaporkan.  

3.  TPS meningkatkan partisipasi siswa dan meningkatkan daya ingat siswa.  

Metode Think Pair Share juga memiliki beberapa keunggulan, sebagai berikut.  

1. TPS mudah diterapkan diberbagai jenjang pendidikan dengan penyesuaian materi 

setiap jenjang pendidikan tersebut.  
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2.  Menyediakan waktu berpikir, mengungkapkan gagasan, dan berdiskusi lebih 

banyak.  

3. Peserta didik menjadi lebih aktif dalam berpikir berkaitan dengan mata pelajaran 

yang dihadapi.  

4. Peserta didik dapat belajar dari teman lain dan belajar memahami orang lain.  

5. Peserta didik belajar menyatukan ide dalam bentuk kesimpulan akhir diskusi.  

 

Sedangkan, sasaran pembentukan budi pekerti dalam metode Think-Pair-Share 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Metode Think-

Pair-Share 

Aspek Penanaman Budi pekerti 

Thinking  Kognitif (pengamatan, 

pemahaman, ingatan, 

analisis, penilaian,  

Sisntesis)  

Sabar, tidak gegabah, 

hati-hati.  

 

Pairing  

 

Afektif (penerimaan, 

sambutan, apresiasi, 

pendalaman)  

Menghargai pendapat  

orang lain, sabar, tidak 

egois.  

 

 

Sharing  

 

Psikomotor (ketrampilan  

bertindak, kecakapan 

ekspresi verba,l dan non 

verbal)  

Keikhlasan, mau 

menerima kekurangan 

dan kelebihan, teman, 

etika, bisa membedakan 

yang baik dan benar, dan 

mereseptif yang benar.  

 

Proses pembelajaran merupakan hal yang penting dalam penerapan suatu 

metode. Di bawah ini dijelaskan tahap pembelajaran sebagai contoh dalam 

pembelajaran tembang macapat dengan metode TPS. 

Tahap Tujuan Tingkah laku guru 

I.  Menyampaikan tujuan 

dan memotivasi siswa 

Guru menyampaikan 

tujuan  pembelajaran yang 
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ingin dicapai pada 

pelajaran tersebut dan 

memotivasi siswa . 

II.  Penyajian  informasi Guru sekilas tentang 

materi tembang macapat 

dan menginformasikan 

kepada peserta didik 

tentang jalannya diskusi. 

III.  Mengorganisasi siswa Guru menjelaskan kepada  

Peserta didik  bagaimana 

caranya membentuk 

kelompok belajar dan 

membantu transisi 

pembentukan kelompok 

secara efektif dan efisien. 

IV.  Membimbing kelompok  

Diskusi 

Guru memantau dan 

membimbing kelompok-

kelompok diskusi jika 

mengalami kesulitan atau 

yang tidak berjalan. 

V.  Kolaborasi antar 

kelompok 

Guru memberikan 

kesempatan untuk 

mengomentari setiap 

kelompok lain yang 

mengemukakan hasil 

diskusinya. 

VI.  Evaluasi Guru mengevaluasi hasil  

belajar dalam bentuk 

komentar dan 

menyimpulkan jawaban 

yang benar dari bahan 

diskusi yang telah dibahas. 
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VII.  Memberikan penghargaan Guru mencari cara-cara 

untuk menghargai baik  

upaya maupun hasil belajar 

individu dan kelompok. 

VIII.  Penanaman Budi pekerti Guru memberikan 

masukan-masukan tentang 

hal apa yang dapat dipetik 

dan diamalkan dari hasil 

pengamatan pada saat 

diskusi dan contoh-contoh 

penerapan amanat yang 

dapat diambil dari tembang 

macapat yang 

didiskusikan. 

IX.  Menembangkan tembang  

Macapat 

Guru mencontohkan  

menembangkan  tembang 

macapat yang telah 

didiskusikan 

 

Sebelum proses diskusi dimulai dalam kelas, tentu saja guru menjelaskan 

tentang teori tembang macapat, unsur pembangun tembang macapat, dan bagaimana 

cara menentukan tema dan amanat pada tembang macapat. Tentu saja semua indikator 

pencapian kompetensi sudah dirumuskan oleh guru yang tertuang dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran. Setelah itu guru bisa memberikan lembar kerja yang 

didalamnya terdapat apa yang harus dilakukan oleh peserta didik dalam berdiskusi 

sebagai contoh. 

 

Isian Kerja Kelompok 

Materi Bahan 

diskusi 

 

Pendapat Simpulan 

Anggota 

1 

Anggota 2 dst… 
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Keterangan: 

Kolom materi: Berisi tembang macapat yang akan didiskusikan 

Kolom bahan diskusi: berisi materi yang didiskusikan misalnya: metrum tembang 

macapat, tema, amanat, dan isi. Semuanya ditentukan berdasarkan indikator pencapaian 

kompetensi yang diinginkan. 

Kolom pendapat: berisi pendapat yang diusulkan oleh masing-masing anggota 

kelompok. 

Kolom simpulan: berisi kesimpulan yang disepakati oleh semua kelompok. 
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Saripathi 

Ing wekdal menika sekedhik sanget tiyang sepuh ingkang nggadhahi wekdal 
kangge nyariosaken satunggaling dongeng dhateng putra-putranipun 
saderengipun tilem. Kanthi alesan sibuk kathah pedamelan utawi sayah amargi 
sedinten mruput nyambut damel, lajeng para tiyang sepuh boten nggagas putra-
putranipun. Peran tiyang sepuh menika sampun dipun-gantosaken dening 
tayangan televisi ingkang tayang 24 jam. Kamangka tayangan televise menika 
saged maringi dampak boten sae dhumateng putra menawi boten kanthi 
bimbinganipun tiyang sepuh. Nitik saking kedadosan menika guru ing sekolah 
minangka dados gantosipun tiyang sepuh kangge maringi nilai-nilai moral 
dhumateng siswa sarana cariyis dongeng. Kanthi dongeng menika, guru 
nggadhahi pangajab siswa saged methik piwulang babagan gesang ingkang 
saged dipun-ginakaken wonten ing gesang saben dinten, saingga piwulang 
babagan budi pekerti luhur saged tumanem wonten siswa. 

Tembung Wos: Dongeng, budi pekerti 

 

Abstrak 

Dewasa ini sangat sedikit orang tua yang mempunyai waktu untuk menceritakan 
sebuah dongeng pada anak-anak mereka sebelum tidur. Dengan dalih sibuk 
banyak pekerjaan atau lelah seharian bekerja, orang tua meninggalkan begitu 
saja anak-anak mereka. Peran mereka telah digantikan oleh tayangan televisi 
yang tayang 24 jam nonstop. Padahal tayangan televisi dapat berdampak negatif 
pada anak apabila tanpa bimbingan orang tua. Melihat kenyataan tersebut, guru 
di sekolah mengambil peran orang tua untuk memberikan nilai-nilai moral pada 
siswa melalui cerita dongeng. Melalui dongeng ini, guru mengharapkan siswa 
dapat mengambil pelajaran hidup yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan 
sehingga dapat tertanam budi pekerti luhur pada siswa. 

Kata Kunci: Dongeng, budi pekerti 
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Abstract 

Nowadays, only few parents have time to tell a folktale to their children before 
sleeping because parents feel tired after working all day. Because of this fact, 
the role of parents  replaced by television programme which is broadcasted 24 
hours. Televison programme can bring negative effect if the children watch it 
without parents guidance. Considering this fact, teachers in the school can give 
moral values to the students through folktale. Through folktale, teachers hope 
that the students can take useful life lesson which can be applied in daily life. 
Later on, we hope that the students can have good morale after apllying the 
lesson.  

Keywords: Folktale, good morale 

 

A. Pendahuluan 

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan ini berpangkal dari 

tingkah laku manusia yang jauh dari budi pekerti luhur. Perbuatan yang tidak terpuji, 

misalnya, melanggar aturan lalu lintas, membakar hutan, menghilangkan nyawa orang, dan 

korupsi, adalah beberapa contoh kasus yang sering kita lihat di media televisi. Mengutip 

pendapat Thomas Lickona (dalam Musfiroh, 2008: 26) bahwa sepuluh tanda perilaku 

manusia yang menunjukkan arah kehancuran suatu bangsa, yaitu: meningkatnya kekerasan 

di kalangan remaja; ketidakjujuran yang membudaya; semakin tingginya rasa tidak hormat 

kepada orang tua, guru, dan figur pemimpin; pengaruh peer group terhadap tindakan 

kekerasan; meningkatnya kecurigaan dan kebencian; penggunaan bahasa yang memburuk; 

penurunan etos kerja; menurunnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara; 

meningginya perilaku merusak diri; semakin kaburnya pedoman moral. Terkait dengan 

permasalahan tersebut, maka perlu penanaman budi pekerti sejak dini di lingkungan 

keluarga, sekolah, maupun masyarakat.  

Hal ini mengingat setiap orang memiliki watak yang berbeda-beda. Watak, selain 

bawaan sejak  lahir,  juga terbentuk oleh pendidikan, serta pengaruh nilai-nilai yang 

beredar dalam masyarakat dan lingkungan, sehingga tumbuh watak-watak tertentu yang 

melekat pada sosok-sosok pribadi yang unik. Watak-watak tersebut misalnya watak yang 

buruk meliputi malas, mudah putus asa, pembohong, pemboros, tidak disiplin, dan korup; 

yang baik meliputi rajin, pekerja keras, jujur, hemat, disiplin, dan dapat dipercaya. Jika 

watak individu yang buruk itu terbawa ke dalam wilayah politik dan kekuasaan, maka yang 

muncul adalah pemerintahan yang korup dan tidak dapat dipercaya. Ketika pemerintahan 
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sudah kacau, maka bangsa ini akan terpuruk. Untuk mengantisipasi watak-watak yang 

buruk terbentuk, pendidikan budi pekerti perlu ditanamkan. Misalnya, di lingkungan 

keluarga orang tua memberikan teladan yang baik untuk anak-anaknya, di lingkungan 

sekolah para guru menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembentukan karakter 

yang baik, dan di lingkungan masyarakat diciptakan atmosfer yang positif, yang 

mendukung pertumbuhan karakter yang positif. Pada tulisan ini, penulis akan menyajikan 

gagasan penanaman budi pekerti melalui karya sastra, dongeng. 

B. Pembahasan 

1. Pendidikan Budi Pekerti 

Pada pembahasan ini penulis akan menggunakan kata moral, budi pekerti, dan 

karakter dengan maksud yang sama, dengan merujuk kata moral pada KBBI (2008: 

1041) yaitu akhlak; budi pekerti; susila. Pendidikan budi pekerti secara operasional 

adalah upaya untuk membekali peserta didik melalui bimbingan, pengajaran, dan 

latihan selama pertumbuhan dan perkembangan dirinya sebagai bekal masa depannya 

agar memiliki hati nurani yang bersih, berperangai baik, serta menjaga kesusilaan 

dalam melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan dan sesama makhluk (Zuriah, 2011: 

20). Selanjutnya, pembentukan karakter moral menurut Damon (dalam Nucci dan 

Narvaez, 2014: 81) dilakukan dengan 1) keteladanan karakter dan perilaku pribadi 

yang diinginkan oleh orang tua dan guru dan pihak-pihak lain yang berwenang, yang 

terbuka dan tegas tentang pendapat mereka tentang apa yang benar dan salah, 2) 

membimbing anak dalam mempraktikan perilaku prososial, dan 3) memperlihatkan 

siswa pada contoh-contoh aspirasi moral, otoritas moral, dan perilaku yang matang 

dalam literatur, sejarah, dan budaya. Hal ini mengandung arti bahwa dalam pendidikan 

budi pekerti, nilai-nilai yang ingin dibentuk adalah nilai-nilai akhlak yang mulia, yaitu 

tertanamnya nilai-nilai akhlak yang mulia ke dalam diri peserta didik yang kemudian 

terwujud dalam tingkah lakunya. 

Berikut rangkuman delapan kekuatan karakter seperti yang dikutip dari 

Handbook Pendidikan Moral dan Karakter (Nucci dan Narvaez, 2014: 551). 

a. Pelajar seumur hidup dan pemikir yang kritis 

 berusaha memperoleh pengetahuan yang mencirikan orang berpendidikan 

 mendekati pembelajaran sebagai proses seumur hidup 

 menunjukkan keterampilan analisis kritis 
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 mengambil secara serius perspektif orang lain 

 mencari pendapat ahli dan bukti-bukti yang handal 

 membangun hubungan dan mengintegrasikan pengetahuan 

 menghasilkan solusi alternatif 

 menunjukkan kesediaan untuk mengakui kesalahan dan mengubah pemikiran 

b. Pelaku yang rajin dan mampu 

 berusaha mencapai keunggulan; memberikan upaya terbaik 

 menunjukkan inisiatif dan disiplin diri 

 mengetahui standar kualitas dan menciptakan produk berkualitas tinggi; bangga 

dalam pekerjaan 

 menetapkan tujuan pribadi dan menghargai kemajuan 

 tabah dalam menghadapi kesulitan 

c. Pribadi dengan keahlian sosial dan emosi 

 memiliki kepercayaan diri yang sehat dan sikap positif 

 menunjukkan kesopanan dalam situasi sosial 

 mengembangkan hubungan interpersonal yang posisif yang mencakup kepekaan 

terhadap perasaan orang lain dan kemampuan ‘memberi kepedulian’ 

 berkomunikasi secara efektif 

 bekerja dengan baik dengan orang lain 

 menyelesaikan konflik secara adil 

 menunjukkan kecerdasan emosi, termasuk pengetahuan diri dan kemampuan 

untuk mengelola emosi 

d. Pemikir yang beretika 

 memiliki ketajaman moral, termasuk penilaian yang baik, penalaran moral, 

kebijaksanaan etis 

 memiliki kesadaran nurani yang terbangun dengan baik, termasuk rasa 

kewajiban untuk melakukan hal yang benar 

 memiliki identitas moral yang kuat yang didefinisikan oleh komitmen moral 

seseorang 
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 memiliki kompetensi moral, atau pengetahuan moral, yang diperlukan untuk 

menerjemahkan ketajaman, nurani, dan identitas menjadi perilaku moral yang 

efektif 

e. Agen moral yang menghormati dan bertanggung jawab dengan komitmen pada 

tindakan moral yang konsisten 

 menghormati hak-hak dan martabat semua orang 

 memahami bahwa menghormati termasuk hak nurani untuk tidak setuju dengan 

cara menghormati keyakinan atau perilaku orang lain 

 memiliki rasa kemampuan diri yang kuat dan tanggung jawab pribadi untuk 

melakukan apa yang benar 

 bertanggung jawab atas kesalahan 

 menerima tanggung jawab untuk menetapkan contoh yang baik dan menjadi 

pengaruh positif 

 mengembangkan dan melatih kapasitas kepemimpinan moral 

f. Pribadi dengan disiplin diri yang mengejar gaya hidup yang sehat 

 menunjukkan kontrol diri di berbagai situasi 

 mengejar kesehatan fisik, emosi, dan mental 

 membuat pilihan pribadi yang bertanggung jawab yang berkontribusi bagi 

pengembangan diri terus menerus, gaya hidup sehat, dan masa depan positif. 

g. Anggota komunitas yang berguna dan warga negara yang demokratis 

 berguna untuk keluarga, kelas, sekolah, dan komunitas 

 menunjukkan nilai-nilai sipil dan keterampilan yang diperlukan untuk partisipasi 

dalam proses demokrasi 

 menghargai warisan demokrasi dan nilai-nilai demokrasi bangsa 

 menunjukkan kesadaran kesalingtergantungan dan rasa tanggung jawab pada 

kemanusiaan 

h. Pribadi spriritual yang merancang kehidupan yang bertujuan mulia 

 mempertimbangkan pertanyaan eksistensial (“Apa makna hidup?”, “Apa tujuan 

hidup saya?” 

 mencari kehidupan yang bertujuan mulia 

 merumuskan tujuan hidup dan cara-cara untuk mengejarnya 
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 memupuk apresiasi nilai-nilai transenden seperti kebenaran, keindahan, dan 

kebaikan 

 mengejar kebahagiaan sejati 

 memiliki kehidupan batin yang kaya 

 mengejar hubungan yang mendalam, bermakna---misalnya, dengan orang lain, 

alam, atau kekuatan yang lebih tinggi  

 

Selanjutnya, harapan figur siswa yang berwatak dan berkepribadian kuat 

memiliki ciri-ciri berikut ini: 

1. memiliki rasa percaya pada diri sendiri 

2. tahu mensyukuri diri dan lingkungannya 

3. menolong orang lain sampai ia dapat menolong dirinya sendiri 

4. bertindak dan bersikap tegas 

5. senang memelihara kesehatan dan mau melihat kekurangan yang ada pada diri 

sendiri dan orang lain 

6. jujur, dapat dipercaya dan selalu menepati janji, teguh memegang janji dan 

amanat 

7. dapat menjauhkan diri dari rasa iri, dengki, rakus, dendam, khawatir, ragu-ragu, 

dan takut disaingi 

8. tidak menyombongkan diri atas prestasi dan kelebihan diri 

9. bersikap bijaksana dan berani memikul tanggung jawab serta berani memikul 

kegagalan 

10. riang dan ramah tamah dalam keadaan apa pun 

11. sabar dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa 

12. membiasakan bertindak cepat 

13. tidak merasa rendah diri dan dapat menghargai diri sendiri 

14. sopan santun dan berbudi bahasa yang baik 

15. tidak suka bertengkar dan menyendiri 

16. bersikap tenang dalam menghadapi bahaya 

17. berpikir dahulu sebelum bertindak 

18. memiliki rasa ingin tahu tentang hal baru 

19. tidak mudah putus asa dan pantang menyerah 
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20. memiliki tujuan yang jelas 

21. berpikir kreatif dan berimajinasi yang konstruktif dan inovatif 

22. mudah mengucapkan terima kasih serta minta maaf jika merasa bersalah dan 

mengecewakan orang lain (Sugiharti dalam Zuriah, 2011: 138). 

Rusnak (dalam Nucci dan Narvaez, 2014: 135) mengusulkan enam prinsip 

pendidikan karakter untuk pendekatan umum di sekolah, 1) pendidikan karakter 

seharusnya tidak dilihat sebagai mata pelajaran atau program studi. Sebaliknya, harus 

diintegrasikan ke dalam setiap mata pelajaran di sekolah dan merupakan bagian dari 

pengalaman yang direncanakan untuk setiap siswa; 2) pendidikan karakter harus 

dilihat sebagai ‘pendidikan aksi’ yang melibatkan komitmen dan tindakan pada pihak 

guru dan siswa; 3) pendidikan karakter dibentuk dan dibangun oleh lingkungan 

sekolah---suasana, iklim atau etos yang positif dari sekolah tertentu; 4) pendidikan 

karakter harus menjadi bagian dari misi dan kebijakan yang dihasilkan oleh sekolah; 

5) pendidikan karakter harus diajarkan oleh guru yang mumpuni dan bebas untuk 

mengajar tanpa hambatan kurikulum yang terpusat, 6) pendidikan karakter perlu 

melibatkan seluruh sekolah dan masyarakat setempat. 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mewujudkan 

pendidikan budi pekerti di sekolah, dalam kegiatan sehari-hari guru harus dapat 

menjadi teladan atau model yang baik bagi murid-murid di sekolah. Misalnya, jika 

guru ingin mengajarkan kesabaran kepada siswanya, maka terlebih dahulu guru harus 

mampu menjadi sosok yang sabar di hadapan murid-muridnya. Begitu juga ketika 

guru hendak mengajarkan tentang pentingnya kedisiplinan kepada murid-muridnya, 

maka guru tersebut harus mampu memberikan teladan terlebih dahulu sebagai guru 

yang disiplin dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Tanpa keteladanan, murid-murid 

hanya akan menganggap ajakan moral yang disampaikan sebagai sesuatu yang omong 

kosong belaka, yang pada akhirnya nilai-nilai moral yang diajarkan tersebut hanya 

akan berhenti sebagai pengetahuan saja tanpa makna. 

2. Karya Sastra 

Pengajaran sastra diyakini dapat membantu proses pembentukan karakter siswa, 

karena di dalam karya sastra terkandung nilai-nilai positif, nilai-nilai budaya, sosial, 

moral, kemanusiaan, hingga agama. Siswa adalah generasi muda, generasi penerus 

bangsa. Wajah bangsa Indonesia di masa depan sangat tergantung pada bagaimana 
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membentuk karakter siswa sejak sekarang. Oleh karena itu, membangun karakter siswa 

sejak sekarang menjadi pekerjaan orang tua di rumah dan para guru di sekolah. Jika 

gagal membentuk karakter yang positif dan unggul pada diri siswa, bisa-bisa masa 

depan bangsa ini akan makin terpuruk, dan mudah dijajah oleh bangsa lain. Peran 

pengajaran sastra menjadi penting melalui kontribusinya menyajikan nilai-nilai moral 

di dalam karya sastra. 

Kegiatan mendengarkan, membaca, atau pun menulis karya sastra dapat ikut 

meningkatkan kepekaan seseorang. Ketajaman perasaan terhadap lingkungan dapat 

membentuk suatu sikap peduli terhadap peristiwa yang terjadi di masyarakat, sebab 

karya sastra merupakan refleksi kehidupan, yang di dalamnya tersaji nilai-nilai moral 

serta berbagai kearifan hidup yang teraktualisasi secara imajinatif melalui bahasa yang 

menarik dan inspiratif. 

Salah satu bentuk karya sastra ialah dongeng. Dongeng adalah cerita yang 

tidak benar-benar terjadi (KBBI, 2008: 364). Dongeng ialah bentuk sastra lama yang 

bercerita tentang suatu kejadian yang penuh khayalan yang dianggap oleh masyarakat 

suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Salah satu jenis dongeng adalah fabel. Fabel 

adalah cerita yg menggambarkan watak dan budi manusia yg pelakunya diperankan 

oleh binatang, biasanya berisi pendidikan moral dan budi pekerti (KBI, 2008: 404). 

Peran pelajaran sastra makin penting ketika pelajaran budi pekerti dan 

Pancasila tidak diberikan lagi di sekolah, sementara waktu yang tersedia untuk 

pelajaran agama juga sangat terbatas dan rata-rata guru agama hanya sempat 

memberikan pengetahuan secukupnya tentang agama sehingga pemahaman dan 

penghayatan agama siswa rata-rata masih kurang. Dengan begitu, karya sastra tidak 

sekadar mampu merefleksikan realitas diri (batin) pengarang dan masyarakatnya, tapi 

juga dapat menjadi salah satu sumber inspirasi, pencerahan, sekaligus agen perubahan 

sosial.  

Aristoteles didukung oleh MacIntyre (dalam Nucci dan Narvaez, 2014: 170) 

berpendapat bahwa bentuk pemahaman diri manusia yang paling mendasar adalah 

narasi: bahwa, satu-satunya cara di mana agen manusia bisa sampai pada pemahaman 

yang tepat tentang diri mereka sebagai diri individu atau diri sosial yang bertindak di 

dunia adalah melalui bentuk narasi sejarah, mitos agama, sastra imajinatif, dan 

seterusnya. Dalam pandangan ini, sastra dan seni dapat dianggap sebagai bentuk asli 
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pengetahuan dan penyelidikan dengan potensi yang besar bagi agen manusia untuk 

memahami diri mereka sendiri, dan hubungan mereka satu sama lain.  

Poe (dalam Wellek dan Warren 1995: 25) menjelaskan bahwa karya sastra 

mempunyai fungsi untuk menghibur dan sekaligus mengajarkan sesuatu. Sastra 

menghibur karena memberikan makna terhadap kehidupan atau memberikan 

pelepasan pada penikmatnya ke dalam dunia imajinasi. Karya sastra juga dapat 

menjadi sarana untuk menyampaikan pesan tentang kebenaran. Dengan melihat fungsi 

sastra tersebut, maka pengajaran sastra akan ikut berperan dalam membentuk 

karakter yang positif pada diri siswa. Dengan demikian, pembelajaran karya sastra 

cocok diberikan kepada siswa untuk menanamkan budi pekerti. Mula-mula siswa 

diajak untuk meminati karya sastra. Minat dibangun secara pelan-pelan melalui 

praktek pengajaran sastra yang menciptakan situasi pengajaran yang menyenangkan.  

Berikut ini sinopsis sebuah dongeng jenis fabel yang penulis jadikan contoh 

yang dapat diambil pelajaran hidup dan nilai moralnya yang tercermin dalam peristiwa 

yang dialami oleh tokoh utamanya. 

Sinopsis Maong Ngangsa (tidak disebutkan nama pengarangnya) yang dimuat pada 

edisi nomor 44 tahun 2014:  

Alkisah ada Cecak yang sedang dalam cengkeraman Maong. Cecak berusaha 

melepaskan diri, namun Maong semakin erat mencengkeram. Cecak merayu Maong, 

dia memberi iming-iming ada makanan yang lebih besar dan mengenyangkan daripada 

Cecak. Maong percaya pada Cecak sehingga ia melepaskannya. Selanjutnya, Cecak 

mengantarkan Maong ke rumah Wirok. Pada saat yang sama, Ular Sawa juga sedang 

mengintai Wirok. Saat Wirok keluar secara bersamaan Maong dan Ular Sawa 

berusaha memangsa. Malang, keduanya gagal memangsa Wirok. Akhirnya, Ular Sawa 

marah pada Maong dan menggigitnya. 

Watak tokoh utama, Cecak,  yaitu bersikap tenang dalam menghadapi bahaya, 

tidak mudah putus asa dan pantang menyerah, dan berpikir kreatif. Watak Cecak 

tersebut diharapkan dapat dijadikan contoh karakter baik yang bisa ditiru oleh siswa. 

Siswa dapat bersikap tenang dalam menghadapi bahaya, tidak mudah putus asa dan 

pantang menyerah, dan berpikir kreatif. Apabila di dalam lingkungan keluarga, 

sekolah, dan masyarakat karakter itu melekat dalam diri siswa, maka  penanaman 

karakter melalui karya sastra dapat dinyatakan berhasil. 
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C. Penutup 

Seorang pembaca dapat memetik pelajaran moral atau pekerti terpenting dan 

paling berharga pada sebuah karya sastra. Selain itu, pembaca juga dapat melakukan 

refleksi kritis atas diri mereka sendiri sehingga akan lahir kearifan baru, cakrawala 

hidup yang lebih luas, dan penghargaan kepada sesama manusia. 
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Luwiyanto 

Program Studi Pendidikan Bahasa Jawa 

Unwidha Klaten 

luwiyanto@unwidha.ac.id  

 

Saripathi 
 
Teks sastra-sejarah saged dipunsebat ugi historiografi tradisional, ingkang 
minangka rekaman sejarah masyarakat ingkang panyeratipun dipunjumbuhaken 
kaliyan trap-trapipun pikir masyarakatipun. Mila menika, panyeratan teks 
sastra-sejarah saged ewah jumbuh kaliyan ewahipun panganggitipun. Wujud 
ewah-ewahan punika  saged awujud prasaja namung saged ugi kanthi njlimet. 
Cara panyeratan teks punika saged dipunlebetaken minangka kearifan 
panganggitipun rikala rumiyin. Bukti ewah-ewahan tradisi teks sastra-sejarah 
wau saged dipunpirsani wontenipun teks Serat Seh Jangkung inggih anggenipun 
mbabar bab wekdal cariyos. Cara panganggit anggenipun mbabar wekdal 
kalawau sanget njlimet. Tradisi makaten wau ngengetaken dhateng cara-cara 
nyerat memori utawi cathethan padintenan ingkang biasa dipundamel tiyang-
tiyang mancanegara. 
 
Tembung Wos:  Serat Seh Jangkung, struktur waktu, penulisan memori, dan 

kearifan  
 

Abstrak 
 

Teks sastra-sejarah disebut juga historiografi tradisional, yang merupakan 
rekaman sejarah suatu masyarakat yang penulisannya disesuaikan dengan 
tingkat pikir  masyarakat itu sendiri. Dengan begitu penulisan teks sastra-sejarah 
bisa jadi mengalami perubahan seiring perubahan manusia penulisnya. 
Perubahan tersebut bisa dalam kadar sederhana tetapi bisa juga rumit. Strategi 
penulisan teks juga dipandang sebagai bentuk kearifan penuls pada masanya. 
Bukti perubahan penulisan teks sastra sejarah itu adalah Serat Seh Jangkung 
dalam hal pemanfaatan unsur waktu dalam menyampaikan suatu peristiwa 
cerita. Cara pengarang Serat Seh Jangkung mengungkapkan unsur waktu sangat 
rinci sehingga mengingatkan pada tradisi penulisan memori atau catatan harian 
yang sering dilakukan oleh orang-orang Barat.  
 
Kata kunci: Serat Seh Jangkung, struktur waktu, penulisan memori, dan 

kearifan  
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Abstract 
 

Literary-historical texts are also called as traditional historiography. It is a 
historical record of a society. This record is adapted to the level of thought in 
the society. Therefore, literary-historical writing of the text could be amended as 
the change  of the authors. The  change can be in modest levels but can also be 
tricky. This strategy of texts writing is also seen as a form of author’s wisdom at 
his time. Evidence of the changes in the writing of the history of literary text 
implies in Serat Seh Jangkung, in which how the author utilizes  time element in 
delivering  evenst in the story. The author explores the time elements in daetail. 
It reminds to the tradition of memory or diary writings that are often done by 
Westerners. 
 
Keywords: Serat Seh Jangkung, the structure of time, memory write, and wisdom 

 

A. Pendahuluan  

Tradisi historiografi bisa beragam dalam metode yang digunakan dalam bukti yang 

diterima dan dalam gambaran dunia yang dicoba untuk dibenarkan. Namun demikian, 

semua bentuk historiografi mulai yang paling sederhana sampai yang paling rumit dalam 

kegiatan literer harus menyangkut pengaitan peristiwa-peristiwa berstruktur tertentu dalam 

suatu kerangka waktu dan tempat (Fox, 1986: 2). Dengan kata lain bahwa tradisi 

historiografi erat kaitannya dengan tingkat kultural masyarakat (Kartodirdjo, 1968: 24). 

Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila terdapat tradisi kesejarahan yang berbeda dari 

berbagai kesatuan kultural. Historiografi adalah ekspresi kultural dan pantulan dari 

keprihatinan sosial masyarakat atau kelompok sosial masyarakat atau kelompok sosial 

yang menghasilkannya (Kartodirdjo, 1982: 17). Dengan kata lain, bahwa historiografi 

merupakan rekaman sejarah suatu masyarakat yang penulisannya disesuaikan dengan 

tingkat pikir  masyarakat itu sendiri (Luwiyanto, 2012: 118). 

Salah satu bentuk historiografi yang ada di Indonesia adalah babad di Jawa. Babad 

termasuk dalam historiografi tradisional yang membentangkan riwayat. Unsur penting 

dalam pembicaraan penulisan sejarah adalah ruang dan waktu. SSJ yang digubah oleh 

Sumahatmaka terjadi tahun 1934 M yang sebenarnya berdasarkan pada sebuah naskah  asli 

dari Pati yang bergaya pesisiran (Luwiyanto, 1996: 18 – 19) 

 

B. Paparan Waktu dalam Serat Seh Jangkung 

Waktu merupakan unsur yang dipandang penting dalam teks berjenis sastra sejarah. 

Unsur waktu yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah waktu yang menunjuk pada 
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rentang waktu berlangsungnya peristiwa yang terdapat dalam SSJ. Hal ini lazim disebut 

waktu cerita. Waktu cerita dapat diketahui dengan cara menelusuri tanda-tanda penunjuk 

waktu terjadinya peristiwa yang terdapat dalam teks, mengurutkannya secara kronologis, 

lalu menentukan rentang waktu antara peristiwa yang paling awal dan peristiwa yang 

paling akhir pada urutan tersebut (Sudjiman, 1993: 85). 

SSJ ditandai oleh banyaknya petunjuk waktu. Tanda-tanda penunjuk waktu dalam 

SSJ sangat bervariasi, dan dapat dikategorikan  menjadi dua, yaitu waktu yang “pasti” dan 

waktu relatif. Waktu yang “pasti” ada yang menyatakan sesaat, misalnya:  enjang wanci 

pukul pitu (SSJ, iii:4e), kongsi antuk pitung dina (SSJ, iv:2a), tigang dalu tigang ari (SSJ, 

vii:6b), dan sebagainya. Di samping itu, ada yang menyatakan waktu dalam jangka waktu 

lama, misalnya: ing antara sawarsa winilis (SSJ, i:23i). Begitu juga yang termasuk dalam 

waktu relatif, misalnya : sampun alama (SSJ, iv:4a), besuk sasi ngarep (SSJ,viii:6c), dan 

sebagainya. Di samping unsur penanda waktu tersebut yang jelas, ada hal lain yang dapat 

membantu memudahkan menemukan rentang waktu cerita yaitu penggunaan pola alur 

maju dalam teks SSJ, artinya cerita diungkapkan secara berurutan ke depan, dari awal 

sampai akhir. 

Untuk menentukan rentang waktu cerita SSJ, perlu ditetapkan waktu dan peristiwa 

paling awal dan paling akhir yang terdapat dalam SSJ. Peristiwa yang paling awal adalah 

saat keberangkatan Seh Jangkung dari desa Miyana untuk mengembara, sedangkan 

peristiwa yang paling akhir adalah peristiwa pernikahan Raden Rahmad dengan Rara 

Kuning di Demak. 

Pernikahan Raden Rahmad dengan Rara Kuning terjadi pada waktu tiga tahun 

setelah Raden Rahmad mengabdi di Demak (SSJ, xxvi:5b). Pada hal Raden Rahmad pergi 

ke Demak tak lama dari kematian ayahnya, Raden Mukmin (Raden Tirtakusuma). Dalam 

SSJ disebutkan bahwa Raden Mukmin meninggal dunia pada tahun 1605 Jw (SSJ, xxiv:23) 

atau bila disetarakan dengan tahun masehi sama dengan tahun 1682 M. Jadi, pernikahan 

tersebut terjadi sekitar tahun 1608 Jw atau 1682 M. 

Penentuan waktu peristiwa paling akhir yang terdapat dalam SSJ akan dimulai 

dengan menentukan waktu kelahiran Raden Mukmin. Selisih waktu antara pernikahan 

Raden Mukmin dan kematian ayahnya, Seh Jangkung, tidak terlalu lama, diduga masih 

dalam tahun yang sama. Pada hal Seh Jangkung meninggal dunia pada tahun 1563 Jw 

(SSJ, xx:50f-51d) atau tahun 1641 M. Raden Mukmin diboyong ke desa Landoh ketika 
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berusia delapan tahun (SSJ, xiv:21b), lalu dikhitan ketika berusia lima belas tahun (SSJ, 

xvii:18d), dan enam tahun kemudian ia menikah (SSJ, xviii:1f-g). Jadi, Raden Mukmin 

lahir sekitar tahun 1542 Jw atau tahun 1621 M. 

Berdasarkan keterangan penunjuk waktu, pengembaraan Seh Jangkung sejak dari 

desa Miyana sampai pernikahannya dengan Dewi Pandanarum dari Cirebon  (ibu Raden 

Mukmin)  berlangsung sekitar tahun 1531 Jw atau tahun 1610 M. Dengan demikian, waktu 

cerita SSJ adalah mulai tahun 1531 Jw (1610 M) sampai dengan tahun 1608 Jw (1685 M), 

dan mempunyai rentang waktu kira-kira 77 tahun Jawa atau 75 tahun berdasarkan 

perhitungan tahun masehi. 

Berdasarkan hasil penelusuran rentang waktu dan ruang kejadian cerita itu, 

ditambah dengan penanda-penanda-penanda waktu yang terdapat dalam SSJ, selanjutnya 

disusun gambaran kronologi tahun relatif atas beberapa peristiwa yang terdapat dalam SSJ 

disertai padanannya dalam tahun masehi, sebagai berikut 

 

Miyana  Kudus  Palembang  Cirebon 

1531-1534 

M 

----

 

1535-1537 

Jw 

-----

 

1538-1539 

Jw 

------

 

1540-1545 

Jw 

1610-1613 

M 

 1614-1616 M  1617-1618 

M 

 1619-1624 

M 

   

 

Berdasarkan bagan di atas dapat dilihat bahwa rentang waktu yang terlama adalah 

pada episode di Landoh, yaitu sekitar 55 tahun Jw atau 53 tahun Masehi. Aktivitas Seh 

Jangkung sampai akhir hidupnya berlangsung selama 32 tahun Jw atau 31 tahun masehi. 

Hal itu dapat mendukung keberadaan desa Londoh sebagai pusat pengisahan. Dalam 

struktur waktu cerita dapat dilihat adanya pengetatan atau pelonggaran waktu cerita dalam 

suatu peristiwa. 

 

 Mataram  Landoh  Demak 

-----

 

1546-1548 Jw ----- 1549-1604 

Jw 

------ 1605-1608 Jw 

 1625-1627 M  1628-1681 M  1682-1685 M 
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C. Serat Seh Jangkung dan Penulisan Teks Sastra-Sejarah 

Struktur waktu dalam penulisan teks sastra sejarah, misalnya babad, hikayat, 

tambo, sarasilah, dan lontara, mempunyai “gaya” masing-masing. Di samping itu, masing-

masing jenis teks itu juga mempunyai tipe-tipe penulisan. Beberapa tipe penulisan teks 

sastra- sejarah di Indonesia  diklasifikasikan oleh Teeuw  (1976) dalam tulisannya yang 

diberi judul “Some remarks on the tudy of so-called historical texs in Indonesian 

languages” adalah sebagai berikut. 

1.  Teks sejarah yang bertipe lakon wayang 

2.  Teks sejarah yang bertipe lakon Panji 

3.  Teks sejarah yang bertipe cerita Rama 

 4.  Teks sejarah yang bertipe ajaran dedaktik-moralistik 

 5.  Teks sejarah yang bertipe kitab raja-raja Persia-India 

        6.  Teks sejarah yang bertipe sastra lisan tentang mitos raja-raja Melayu yang  berasal dari 

alam gaib 

 7.  Teks sejarah yang bertipe legenda Alexander Agung 

 8.  Teks sejarah yang bertipe hikayat Amir Hamzah 

 9.  Teks sejarah yang bertipe cerita tradisional penglipur lara 

10.Teks sejarah yang bertipe Nagarakertagama 

 

Beberapa “gaya” penulisan teks sejarah tersebut yang menarik perhatian adalah 

pemaparan unsur waktu cerita. Rupanya unsur waktu yang cukup penting dalam penulisan 

teks sejarah terlihat beragam pemaparannya, ada yang longgar, sedang, tetapi ada juga 

yang ketat. Berdasarkan pembacaan beberapa teks sejarah di Indonesia, lebih khusus lagi 

di Jawa, secara umum para penulis teks sejarah kurang menaruh perhatian pada waktu 

cerita. Mereka lebih mengutamakan pada jalan ceritanya. Peristiwa dalam cerita umumnya 

disampaikan dalam waktu relatif, misalnya: dahulu kala, beberapa tahun kemudian, tidak 

berapa lama, dan sebagainya. Bagaimana dengan SSJ di atas? 

SSJ mempunyai “gaya” penulisan paparan waktu yang berbeda dengan tersebut di 

atas. Waktu berlangsungnya suatu peristiwa dalam cerita disampaikan secara rinci dan 

jelas. Hubungan peristiwa satu dengan lainnya dapat diketahui melalui paparan waktu. 

Bahkan, rekonstruksi waktu ceritanya dapat disusun dengan baik, dari peristiwa paling 
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awal sampai dengan peristiwa paling akhir dalam cerita tersebut. Lalu apa yang 

melatarbelakangi terjadinya perubahan penulisan tersebut?  

SSJ digubah oleh seorang abdi dalem kraton Surakarta yang bernama Raden Mas 

Ngabei Sumahatmaka pada tahun 1934 M. Sebagai abdi dalem keraton tentu saja tidak 

lepas dari pengaruh “luar”. Di lingkungan keraton, ada kecenderungan untuk menciptakan 

orde sebaik-baiknya dengan strukturisasi kelakukan, pikiran, dan segala ekspresi hidup 

manusia lebih kuat. Manusia–manusia penghuni atau pendukungnya lebih bersifat agresif 

ke suatu perubahan. Mereka tidak tanggung-tanggung menyesuaikan dengan 

perkembangan jaman. Hal itu bisa dimaklumi karena di dalam lingkungan tersebut 

masyarakatnya termasuk orang-orang terpandang/bangsawan, sehingga tidak 

mengherankan apabila di Surakarta pada waktu Belanda berpengaruh di sana terjadi proses 

akulturasi budaya yang menyebabkan timbulnya tradisi penulisan sejarah yang mirip 

dengan arsip-arsip Belanda (Kartodirdjo, 1986: 409). Demikian juga kemungkinan yang 

terjadi pada penulisan SSJ. Keterkaitan Sumahatmaka dengan budaya di sekelilingnya 

rupanya telah mempengaruhinya. 

D.  SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diperoleh keterangan bahwa SSJ disusun 

menjadi bukti adanya kearifan lokal seorang penulis dalam mengikuti adanya perubahan 

penulisan teks sejarah di Jawa. Rupanya penulis SSJ menyadari tentang perlunya 

memaparkan unsur waktu cerita secara baik. Terlihat upaya sadar sejarah dalam menulis 

”sejarah” masa lalu.  
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PEMBELAJARAN BUDI PEKERTI AJARAN R.M. SOSRO KARTONO 

“SINAU MACA MAWI KACA, SINAU MAOS MAWI RAOS” 
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Saripathi 

Babagan budi pekerti sampun kathah dipunsunari wonten ing sadhengah papan 
langkung-langkung saking para dwija basa Jawa, ingkang dipunjalari saking 
kathahipun fenomena negatip ingkang sampun kalampahan wonten ing masyarakat. 
icalipun nilai moral kadosdene kenakalan remaja, pergaulan bebas, tawuran, lan 
tumindak desktruktif sanesipun mratelakaken wontening perkawis negatip saking 
majengipun teknologi lan komunikasi ingkang langkung santer. Dereng optimalipun 
daya kekiyatan anggenipun nampi teknologi kalawau lan dereng kiyatipun akulturasi 
bangsa ndadosaken sawijining prakara kadosdene sirnanipun moralitas generasi 
mudha. Prakara punika dipun gatosaken sanget dening para dwija, panggilut basa 
Jawa, lan masyarakat. Pramila dipunbetahaken revitalisasi nilai-nilai budi pekerti 
kanthi maneka warna, upaminipun ngagem karya sastra Jawa. Salah satunggalipun 
inggih menika ajaran Raden Mas Sosro Kartono ingkang nyuwanten; “sinau maca 
mawi kaca, sinau maos mawi raos”. Dipunajab unen-unen punika saged dados 
pepadhang dhateng para dwija satemah mangertosi “pentingnya pembentukan karakter 
generasi mudha. 
 
Tembung Wos: Budi pekerti, pasinaon, Raden Mas Sosro Kartono. 
 
 

Abstrak 

Pembelajaran budi pekerti banyak disoroti terutama oleh kalangan pendidik, sebagai 
imbas dari fenomena negatif yang ada dalam masyarakat. Menurunnya nilai moral 
seperti kenakalan remaja, pergaulan bebas, tawuran, dan tindak desktruktif lainnya 
disangkakan merupakan dampak negatif dari kemajuan teknologi dan komunikasi yang 
begitu pesat. Belum optimalnya daya saring dan akulturasi bangsa menyisakan masalah 
pada menurunnya moralitas generasi muda. Hal ini disadari betul oleh para pendidik, 
pemerhati, dan masyarakat. Oleh karenanya diperlukan revitalisasi nilai-nilai budi 
pekerti melalui pembelajaran bahasa Jawa di sekolah. Nilai budi pekerti tersebut bisa 
dipetik melalui karya sastra Jawa salah satunya ajaran Raden Mas Sosro Kartono yang 
berbunyi “Sinau maca mawi kaca, sinau maos mawi raos”. Diharapkan ungkapan 
tersebut kembali menyadarkan para akademisi tentang pentingnya pembentukan 
karakter generasi muda.   

 
Kata kunci: Budi pekerti, pembelajaran, Raden Mas Sosro Kartono.  
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Abstract 

Learning character much highlighted mainly by educators, as the impact of negative 
phenomena in society. Declining moral values such as juvenile delinquency, 
promiscuity, brawls, and other destructive acts are presumed is the negative impact of 
advances in technology and communication is so rapid. Unoptimal strain and 
acculturation of the nation's power leaves a problem in the declining morality of the 
younger generation. It is well recognized by educators, observers, and the public. 
Therefore a revitalization of moral values through the Java language learning in 
schools. The character value can be gleaned through Javanese literature one Raden 
Mas Sosro Kartono teachings that reads "Sinau maca mawi kaca, sinau maos mawi 
Raos". The expression is expected to re-awaken the academics about the importance of 
character building of young generation. 

 
Keywords: Character, learning, Raden Mas Sosro Kartono. 

 

A. Pendahuluan 

Tantangan siswa pada jaman ini semakin besar dan kompleks. Derasnya hujan 

informasi menantang siswa untuk pandai memilih dan memilah apa yang bermanfaat bagi 

mereka. Jaman ini disebut juga sebagai era keterbukaan, era yang membawa dampak luar 

biasa bagi perubahan kehidupan manusia. jaman ini bisa disebut juga sebagai revolusi 

teknologi. Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat celah dan sekat antar 

negara menjadi terbuka lebar. Negara berkembang mempunyai posisi yang serba salah. 

Tidak mengikuti ketinggalan, mengikuti kebingungan. Jelasnya, negara yang memilih 

untuk tetap terisolasi dengan dunia luar dapat dipastikan akan kesulitan mempertahankan 

eksistensinya. Namun jika mengikuti tanpa kesiapan hanya akan terbawa arusnya, bahkan 

jika tidak cukup tangkas dan sigap malah menimbulkan kekacauan.  

Perubahan jaman disadari oleh Kasali (2014: 116) yang mengatakan bahwa, untuk 

pertama kali dunia kerja dan sekolah diisi empat generasi sekaligus, generasi kertas-

pensil, generasi komputer, generasi internet, dan generasi telepon pintar. Terjadi celah 

antargenerasi, “tulis dan temui saya” (generasi kertas), “telepon saja” (generasi komputer), 

“kirim via surel” (generasi internet), tetapi generasi terbaru mengatakan, “cukup sms 

saja”. Pendapat Kasali merupakan peringatan (alarm) yang membangunkan kita dari tidur 

panjang. Sinyal untuk segera tersadar, memahami perubahan yang terjadi dan bertindak 

agar dapat bertahan.  

Malahan sinyal yang diberikan oleh Kasali mendapat tanggapan yang manis oleh 

sebagian besar kaum akademisi, pemerhati pendidikan, dan masyarakat yang mulai 

melihat dampak negatif (baca: kemerosotan moral) akibat era keterbukaan tersebut. 
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Kesadaran tersebut menimbulkan ketakutan, yang memicu para pendidik untuk segera 

melakukan usaha preventif (pencegahan) atau mungkin lebih tepatnya tindakan 

pengobatan. Pengobatan terhadap merosotnya moral atau budi pekerti. Kemerosotan 

moral akan berdampak kuat pada hilangnya jati diri, Kehilangan jati diri berarti akan 

kehilangan arah. Kehilangan tuntunan dan pedoman. Bangsa yang masyarakatnya 

kehilangan jati diri hanya akan menjadi bangsa gado-gado yang tidak jelas juntrungnya.  

Lunturnya nilai budi pekerti dan etika kesopanan pada kalangan remaja (siswa) 

membawa keresahan bagi para orang tua. Berita baiknya keresahan tersebut direspon oleh 

pendidik dengan cepat. Kesadaran pentingnya pendidikan budi pekerti dibuktikan dengan 

diadakannya perbincangan di dalam forum-forum ilmiah10 beberapa waktu lalu. Di 

beberapa tempat juga diadakan workshop atau pelatihan, penelitian, dan pengabdian 

terkait dengan pentingnya nilai pendidikan budi pekerti.  

Pranoto (2007) dalam bukunya Spiritualitas Kejawen secara ringkas menjelaskan 

bahwa walaupun kemajuan teknologi dengan hebat mendominasi dunia nyata, namun 

masih tetap ada persoalan rasa lan karsa pada setiap diri manusia yang tidak bisa dijawab 

oleh kemajuan teknologi. Pencarian katentremaning batin dan kautamaning urip juga 

merupakan salah satu hal yang sulit dijawab walau dengan kemajuan teknologi yang 

paling canggih karena hal ini menyangkut pada hakekat hidup dan rasa lan karsa dari 

rasaning batin serta pada pemahaman sapa ingsun. Berdasarkan pengertian tersebut dapat 

ditarik simpulan bahwa penanaman nilai-nilai budi pekerti sangat diperlukan untuk 

mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh teknologi.  

Satoto (2015) menyadari betul pentingnya pembelajaran budi pekerti dalam 

kerangka pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Satoto menyimpulkan bahwa sistem 

pendidikan dan model pembelajaran bahasa Jawa perlu disempurnakan, sesuai dengan 

tujuannya.  

Selama ini masih banyak pengajar yang terjebak pada penyampaian materi. Guru 

dan dosen berlari mengejar ketercapaian materi (tuntas), sesuai dengan ketentuan 

kurikulum. Tidak sedikit pula guru bahasa Jawa yang mengeluhkan kurangnya alokasi 

waktu pembelajaran. Materi banyak sedangkan waktunya sedikit. Terbayangkan 

bagaimana kondisi pembelajaran di dalam kelas. Kegiatan yang dilakukan dengan 

                                                             
10 UM-Malang (2012), Universitas Widya Dharma Klaten (2013),UNY (2014), Universitas Muhammadiyah 
Purworejo (2015). 
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ketergesaan tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Pada akhirnya esensi dari 

pembelajaran bahasa Jawa, yaitu pendidikan budi pekerti lambat laun terlupakan. 

Pendidikan budi pekerti yang berhasil tidak hanya terlihat dalam perkataan ~pinter 

unggah-ungguh basa, tetapi juga dalam sikap dan perbuatan yang senantiasa 

mencerminkan kedamaian jiwa. Jiwa yang damai adalah jiwa yang mampu menyelaraskan 

keadaan dirinya dengan lingkungannya, yang tenang dalam menghadapi berbagai tekanan 

dari luar. Memahami konsep diri dan lingkungannya, peran, tanggung jawab, termasuk 

relasi dengan sesama.  

Salah satu cara untuk mewujudkan hal itu adalah dengan memasukkan kasusastran 

Jawa dalam interaksi baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sudah terbukti bahwa 

sastra Jawa tidak hanya indah secara kebahasaan ataupun penyajiannya, namun juga indah 

isinya karena mengandung nilai-nilai kehidupan. Salah satu kasusastran Jawa yang 

menarik dan mudah untuk dipraktekkan adalah unen-unen atau lelungidan. Makalah ini 

fokus pada satu unen-unen yaitu konsep ajaran Raden Mas Sosro Kartono yang berbunyi 

Sinau maca mawi kaca, sinau maos mawi raos. Dari sekian banyak ajaran Raden Mas 

Sosro Kartono, ajaran inilah yang menurut penulis paling pas untuk mengingatkan 

kembali esensi dari pembelajaran bahasa Jawa. Bahwa pembelajaran bahasa Jawa 

bukanlah seputar penguasaan materi dan teori tetapi juga pemahaman akan pentingnya 

nilai-nilai budi pekerti yang penting bagi masa depan siswa. Dengan demikian, muncul 

pertanyaan: Bagiamanakah pembelajaran budi pekerti dalam ajaran Raden Mas Sosro 

Kartono “Sinau maca mawi kaca, sinau maos mawi raos?”  

 

B. Sekilas Tentang Ajaran Raden Mas Sosro Kartono  

Menurut Kumitir4 (2015) Raden Mas Panji Sosrokartono lahir di Mayong pada 

hari Rabu Pahing tanggal 10 April 1877 M. Beliau adalah putera R.M. Adipati Ario 

Sosroningrat, bupati Jepara. Semenjak kecil beliau sudah mempunyai keistimewaan, 

beliau cerdas dan mempunyai kemampuan membaca masa depan.  

Setelah tamat dari Eropesche Lagere School di Jepara, melanjutkan pendidikannya 

ke H.B.S. di Semarang. Pada tahun 1898 meneruskan sekolahnya ke negeri Belanda. 

Mula-mula masuk di sekolah Teknik Tinggi di Leiden, tetapi merasa tidak cocok, 

sehingga pindah ke Jurusan Bahasa dan Kesusastraan Timur. Beliau merupakan 
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mahasiswa Indonesia pertama yang meneruskan pendidikan ke negeri Belanda, yang pada 

urutannya disusul oleh putera-putera Indonesia lainnya.  

Dengan menggenggam gelar Docterandus in de Oostersche Talen dari Perguruan 

Tinggi Leiden, beliau mengembara ke seluruh Eropa, menjelajahi pelbagai pekerjaan. 

Selama perang dunia ke I, beliau bekerja sebagai wartawan perang pada Koran New York 

Herald dan New York Herald Tribune. Kemudian, setelah perang usai, beliau menjadi 

penerjemah di Wina, tapi beliau pindah lagi, bekerja sebagai ahli bahasa pada kedutaan 

Perancis di Den Haag, dan akhirnya beliau hijrah ke Jenewa. Sebagai sarjana yang 

menguasai 26 bahasa, beliau bekerja sebagai penerjemah untuk kepentingan Perserikatan 

Bangsa-Bangsa di Jenewa. Singkat cerita, Raden Mas Sosro Kartono meninggalkan 

pekerjaannya dan pulang ke Indonesia untuk kemudian lebih banyak berkutat dalam 

bidang kesastraan dan filsafat, serta membantu orang-orang baik melalui ajarannya 

maupun perbuatannya. Jiwa Jawanya telah mengantarkan dia sebagai salah seorang yang 

dituakan (dianggap tahu) dan menjadi tempat bertanya bagi banyak orang.   

Ketika membicarakan tentang ajaran yang diamalkan oleh Raden Mas Sosro 

Kartono maka tidak lengkap rasanya jika tidak membahas dunia kesastraan. Ungkapan 

sinau maca mawi rasa, sinau maos mawi raos termasuk dalam ranah kesusastraan. Sastra 

selain indah juga mengandung nilai budi pekerti luhur yang dapat dijadikan tuntunan 

dalam kehidupan. Seperti juga telah diungkapkan oleh Subalidinata (1968: 7) yang 

mengatakan bahwa “kasusastran iku kalebu kabudayan. Kasusastran yaiku: wohing 

budining manungsa kang diwujudake sarana sastra kang becik. Kang dikarepake sastra 

kang becik yaiku becik bahasane, pangrakite, isine, lsp.” Jika dialihaksarakan dalam 

bahasa Indonesia kurang lebih sebagai berikut: “kesusastraan itu termasuk dalam 

kebudayaan. Kesusastraan yaitu hasil budidaya manusia yang diwujudkan dengan sarana 

sastra yang baik. Yang dimaksud sastra yang baik adalah bahasanya, membuatnya, isinya, 

dan lain sebagainya.” dari pendapat Subalidinata sangat jelas, bahwa keindahan sastra 

tidak hanya terletak dari bahasanya yang puitis, tetapi juga dari isinya.  

Ketika berbicara keindahan sastra Jawa, maka tak lepas pula dengan yang 

namanya kehidupan spiritualitas orang Jawa. Spriritualitas atau dalam arti luas sering 

disebut dengan berfilsafat. Ciptoprawiro (2000: 21) menyebutnya dengan istilah filsafat 

metafisika. Dia juga mengatakan bahwa berfilsafat dalam arti luas dalam kebudayaan 

Jawa berarti ngudi kasampurnan. Manusia mencurahkan seluruh eksistensinya, baik 
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jasmani maupun rohani, untuk mencapai tujuan itu. Usaha tersebut merupakan suatu 

kesatuan, suatu kebulatan.  

C. Pembelajaran Budi Pekerti Dalam Ajaran Raden Mas Sosro Kartono “Sinau Maca 

Mawi Kaca, Sinau Maos Mawi Raos” 

Santosa (2010: 134), dalam bukunya mengatakan: Sinau maca mawi kaca, sinau 

maos mawi raos yaiku ajar maca dhiri pribadhi nggunakake kaca lan rasa. Iki salah 

sijine ajaran Raden Mas Sosrokartono, sing maknane sinau maca nggunakake kaca 

pengilon mau bisa menehi weruh apa kang ora diweruhi dening manungsa. Maca 

nggunakake rasa, jalaran kanthi rasa mau apa kang disinaoni bisa dirasakake tekan ati, 

ora mandheg ana pikiran wae. Sinau maca nganggo kaca nduweni karep kang jero. 

Tegese, anggone sinau ora mung mburu bisa maca kaya umume bocah kelas siji, nanging 

bisa ngonceki pathi sarine kanthi nggathuk-nggathukake rasa awake dhewe, uga wong 

liya. Dene sinau maca nggunakake rasa, sejatine kena ditembungake ngolah rasa murih 

bisa ngerteni awake dhewe, nyawiji karo wong liya, uga karo alam sing kasat mata lan 

ora kasat mata.  

Jika dialih-aksara ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih berbunyi: Belajar 

membaca dengan cermin, belajar membaca dengan rasa. Hal ini adalah salah satu ajaran 

Raden Mas Sosrokartono, yang maknanya belajar membaca menggunakan cermin karena 

cermin dapat menunjukkan apa yang tidak dapat dilihat oleh manusia secara langsung. 

Adapun belajar membaca dengan rasa, artinya dengan menggunakan rasa, apa yang 

dipelajari dapat meresap sampai ke hati, tidak berhenti di otak saja. Ungkapan belajar 

membaca menggunakan cermin memiliki makna yang dalam. Artinya, belajar membaca 

bukan sekadar mengejar kemampuan membaca sebagaimana umumnya anak kelas satu 

SD, tetapi sekaligus mengupas makna atau intisari dari apa yang dipelajari, serta 

mengaitkannya dengan realitas yang terjadi pada diri sendiri dan orang lain. Adapun 

belajar membaca dengan rasa sebenarnya bisa diistilahkan sebagai mengolah rasa agar 

dapat memahami diri sendiri, menyatu dengan orang lain serta dengan alam, baik yang 

kasat mata maupun tidak.  

Pembelajaran sinau maca mawi kaca, sinau maos mawi raos apabila diuraikan 

maka mengandung empat poin utama yang dapat dijadikan tuntunan. Pertama, jangan 

menilai orang hanya dari luarnya saja. Poin pertama ini mengingatkan para guru untuk 

tidak membeda-bedakan siswanya, entah itu dari warna kulit, kecerdasannya, maupun 
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latar belakangnya. Guru diharapkan bisa menjadi teladan baik dalam sikap maupun 

perbuatan. Seperti yang telah diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara “Ing ngarsa sung 

tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani”. Penting sekali menanamkan 

pengertian kepada siswa bahwa kedudukannya sama, baik dalam hak dan kewajiban. 

Penanaman nilai ini penting sekali, karena siswa akan melihat dan meniru sikap gurunya 

(role model). Dengan begitu siswa akan terdidik dan terinspirasi gurunya, sehingga 

tercipta sikap saling menghargai antar teman.  

Kedua, belajar untuk memahami. Selama ini para siswa belajar untuk sekedar 

mendapatkan nilai. Predikat terbaik di kelas ataupun di sekolahnya. Orientasi yang salah 

ini dibentuk sejak lama dan telah mendarah daging menjadi penyakit dalam pendidikan. 

Akibatnya, output yang dihasilkan juga berorientasi pada angka. Padahal pembelajaran 

dikatakan berhasil apabila siswa mampu memahami pengetahuan tersebut. Sehingga 

dengan begitu, siswa dan guru akan merasa bahagia saat proses belajar mengajar 

berlangsung. Dengan demikian tidak akan ada kondisi siswa merasa jenuh, stres, dan 

tertekan.  

Sebagai contoh pembelajaran bahasa Jawa materi kesusastraan, guru sebaiknya 

tidak lagi berorientasi tentang kemampuan penguasaan materi secara harfiah, yaitu siswa 

mampu membedakan antara bebasan, paribasan, saloka, pepindhan, isbat, wangsalan, 

sanepa, dan lain sebagainya. Hal ini tentu akan memberatkan siswa. Kebingungan dan 

kejenuhan, terlebih lagi jika gurunya juga kurang menguasai materi maka akan 

mengakibatkan ketersesatan ilmu pengetahuan. Justru yang paling utama adalah 

bagaimana siswa dapat menerapkan bebasan, saloka, pepindhan, dan lain sebagainya itu 

dalam interaksi sehari-hari. Guru mampu membawa kasusastran tersebut dalam 

percakapan yang alami.  

Ketiga, belajar ke dalam. Hal ini berarti kita dituntun untuk menyadari hakikat 

belajar secara lebih dalam lagi. Saat ini, manusia cenderung belajar keluar. Memperkaya 

ilmu pengetahuan, mempelajari berbagai macam hal yang bersifat sekuler. Sehingga 

menyebabkan kemiskinan rohani. Hal nyata yang terlihat adalah cepat panik, marah, stres, 

sulit beristirahat karena memikirkan banyak hal yang berdampak pada merosotnya budi 

pekerti, termasuk tidak menikmati proses belajar mengajar. Ketika manusia mau belajar 

ke dalam, melihat ke dalam diri, maka seperti yang diajarkan oleh Raden Mas Sosro 

Kartono, manusia akan mampu mengenali dirinya, mengendalikan nafsunya, dan 
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mengenal lingkungannya. Oleh karenanya, penting sekali mempelajari budaya dan sastra 

Jawa karena mengandung nilai budi pekerti yang bermanfaat bagi pembentukan karakter 

guru dan siswa.  

Keempat, menyatu dengan alam. Ketika sudah memahami eksistensi diri dan 

sesama, maka selanjutnya adalah pemahaman tentang alam. Banyak sekali manfaat nyata 

yang didapat ketika manusia selaras dengan alam. Contoh Cholisin (2011)4 Suatu 

pengalaman menarik dituturkan Muhammad Arasy (“Memajukan Sekolah Pinggiran”, 

Kompas, 2 November 2011) Kepala SMAN 3 Palu. Untuk membangkitkan keterpurukan 

SMAN 3 Palu, Sulawesi Tengah, yang mengalami kebakaran pada Maret 2002, dengan 

melakukan penghijauan. Ia yakin dengan suasana hijau pepohonan dan tanaman hias di 

sekeliling sekolah dapat memberikan ketenangan, kesejukan, dan semangat belajar para 

siswa dan guru. Semangat penghijauan dijadikan mata pelajaran muatan lokal. Ia 

memotivasi guru untuk memakai penghijauan sebagai pintu masuk memperkuat 

pendidikan karakter siswa yang cinta lingkungan. Sekolah juga  menerapkan tata  tertib  

yang membangun karakter siswa. Ia  juga memberikan ruang ibadah siswa dari pemeluk 

agama yang berbeda dalam menerapkan keberagaman dan toleransi. Sekolah yang semula 

dipandang sebagai sekolah pinggiran, menjadi “kiblat” sekolah berwawasan lingkungan, 

dan sekolah percontohan karakter tingkat provinsi. 

Keempat poin tersebut dapat terlaksana apabila ada peran serta guru secara aktif. 

Bukan rahasia lagi bahwa guru adalah elemen penting dalam dunia pembelajaran. Sampai 

sekarang pun guru masih menjadi sosok sentral. Paradigma masyarakat tentang sosok 

guru adalah orang yang serba tahu menjadi magnet bagi orang tua untuk mempercayakan 

pendidikan anaknya kepada mereka. Input yang ditanamkan seorang guru kepada 

siswanya, akan memberikan output yang sama pula. Menyadari peran penting seorang 

guru, maka diharapkan guru semakin bijaksana dalam mengajar siswanya di dalam kelas. 

Memahami betul konsep sinau maca mawi kaca, sinau maos mawi raos.  

D. Simpulan  

Pembelajaran budi pekerti melalui ajaran Raden Mas Sosro Kartono yaitu sinau 

maca mawi kaca, sinau maos mawi raos bisa dan mungkin sekali untuk dilaksanakan. 

Ajaran tersebut terbukti  mengandung  nilai-nilai budi pekerti yang bermanfaat bagi dunia 

pendidikan. Memberikan perspektif baru mengenai konsep belajar. Bahwa pembelajaran 
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yang efektif dan berhasil adalah  pembelajaran yang memberi manfaat bagi perkembangan 

intelektual dan budi pekerti siswa.  
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KEARIFAN LOKAL YANG TERDAPAT DALAM  

DONGENG TRADISIONAL JAWA  

 

Dyah Padmaningsih, Sujono, Y. Suwanto 

Jurusan Sastra Daerah 

Universitas Sebelas Maret 

 

Saripathi 

Panaliten menika mawi irah-irahan: “Kearifan Lokal wonten Dongeng 
Tradisional Jawa”. Papan panggenanipun panaliten menika wonten Eks 
Karesidenan Surakarta. Panaliten menika nggadhahi ancas kangge maringi 
gambaran bentuk kearifan lokal wonten ing dongeng tradisional Jawa. Bentuk 
panaliten inggih menika deskriptif kualitatif. Sumber data lisan asalipun saking 
informan lajeng sumber tulisipun saking kempalaning dongeng saha artikel 
ingkang ngemot dongeng tradisional Jawa. Data panaliten menika ujudipun 
kata, frasa, ukara ingkang dipun-ginakaken wonten dongeng tradisional bahasa 
Jawa saking sumber lisan saha tulis. Pengempalan data ngginakaken teknik 
studi pustaka saha wawancara. Kangge nganalisis tigang masalah menika 
ngginakaken metode padan. Adhedhasar saking asiling analisis data. kearifan 
lokal inkang dipuntemokaken wonten dongeng tradisional Jawa inggih menika 
(1) nilai-nilai moral religi wonten dongeng; (2) nilai-nilai moral sosial wonten 
salebeting dongeng; saha (3) nilai-nilai moral individual.  

Tembung Wos: Kearifan lokal, dongeng tradisional Jawa. 

 

Abstrak 
Penelitian ini berjudul: “Kearifan Lokal yang terdapat dalam Dongeng 
Tradisional Jawa”. Lokasi penelitian di Eks Karesidenan Surakarta. Penelitian 
ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk kearifan lokal yang terdapat pada 
dongeng tradisional Jawa. Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Sumber data lisan berasal dari informan dan sumber tulis dari kumpulan 
dongeng dan artikel yang memuat dongeng tradisional Jawa. Data penelitian ini 
berupa kata, frasa, kalimat berbahasa Jawa yang dipakai dalam dongeng 
tradisional bahasa Jawa baik dalam sumber lisan maupun tulis. Pengumpulan 
data menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka. Untuk menganalisis 
ketiga masalah tersebut menggunakan metode padan. Berdasarkan hasil analisis 
data, kearifan lokal yang ditemukan dalam dongeng tradisional Jawa adalah (1) 
nilai-nilai moral religi yang terdapat dalam dongeng, (2)  nilai-nilai moral sosial 
yang terdapat dalam dongeng, dan (3) nilai-nilai moral individual.  

 
Kata Kunci: Kearifan lokal, dongeng tradisional Jawa. 
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Abstract 

This research is about local wisdom which is in Javanese traditional fairy tale. 
The research aims to describe the form of local wisdom which is in Javanese 
traditional fairy tale. The location of this research is out town of Surakarta. It is 
descriptive qualitative research. It describes and analyses language 
phenomenon in fairy tale based on the fact in the real life. The sources of data 
are informants and written texts from scripts, fairy tale collection and articles 
telling about Java traditional fairy tale. The research data are Javanese words, 
phrases, sentences used in Javanese traditional fairy tale orally or written. The 
methods of data collection used are interview and literature study. Identity 
method is used to analyze problem. From data analysis, it shows that there are 
three Javanese traditional fairy tale. They are (1) religion moral values, (2) 
social moral values, and (3) individual moral values reflected in Javanese 
traditional fairy tale.  
 
Keywords: Local wisdom, Javanese traditional fairy tale 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dongeng merupakan cerita rakyat yang bersifat fiktif dan kisah nyata yang 

disampaikan secara lisan. Dongeng termasuk foklor karena disampaikan dari mulut ke 

mulut, Dongeng termasuk karya sastra prosa yang menceritakan tentang kisah, kejadian, 

yang diwariskan secara turun-temurun pada generasi berikutnya hingga sekarang. 

Dongeng tidak terikat oleh aturan, ruang dan waktu, bahasanya sederhana, bebas, dan 

alur ceritanya mudah untuk diikuti. Dalam perkembangannya banyak dongeng yang 

dikemas baik nama tokoh, alur, dan pesan atau isi agar menarik perhatian bagi yang 

mendengarkannya.  

Tradisi mendongeng dikalangan masyarakat sekarang ini jarang terdengar. Begitu 

juga kebiasaan orang tua mendongeng sebagai pengantar tidur bagi anak-anak sudah 

jarang dilakukan lagi, dengan alasan kesibukan orang tua terkait dengan pekerjaan.  

Dongeng tradisional Jawa banyak mengandung kearifan lokal yang telah 

diwariskan pada generasinya yang berupa nilai-nilai luhur yang positif. Dongeng lebih 

diperuntukkan bagi anak, isinya berupa nasihat, keteladanan, maupun pendidikan moral 

atau budi pekerti yang bisa diterima oleh anak sesuai perkembangan jiwa dan 

pengalaman pikirnya. 

Materi dongeng bagi anak perlu disesuaikan dengan tingkat kecerdasan dan emosi 

anak, contohnya dongeng untuk anak TK berisi pesan kasih sayang, hormat orang 
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tua/guru, disiplin, sedangkan untuk SD bisa ditingkatkan agar penalarannya berkembang. 

Manfaat dongeng sangat besar bagi anak.  

Selain itu, dalam mendongeng diperlukan bahasa yang mudah dipahami dengan 

penyajian yang menarik, seperti suara tokoh harus berbeda, nada sebagai penekanan 

harus jelas, menggunakan alat peraga, body language yang menarik, agar dapat menarik 

perhatian anak. Dalam artikel ini akan mengkaji kearifan lokal yang terdapat dalam 

dongeng tradisional Jawa yaitu ajaran moral yang meliputi nilai-nilai moral religi, nilai-

nilai moral sosial, dan nilai-nilai moral individual. 

 

B. Tinjauan Pustaka  

1. Pengertian Dongeng 

Dongeng adalah rangkaian peristiwa yang menyangkut suatu kejadian baik nyata 

maupun fiksi yang disampaikan kepada orang lain. Dongeng indentik dengan cerita 

rekaan, yang disampaikan dari mulut ke mulut, sehingga sulit untuk dipercaya 

kebenarannya. Dongeng menceritakan hal-hal yang aneh, ajaib, ghoib, dan tidak masuk 

akal. Dongeng lebih diperuntukkan pada anak, isinya berupa nasehat, keteladanan, 

maupun pendidikan moral atau budi pekerti. Dongeng termasuk karya sastra prosa yang 

dipercayai masyarakat akan keberadaanya, walaupun banyak dongeng menggambarkan 

peristiwa secara fiksi atau tidak dianggap benar-benar terjadi, hanya sebagai bentuk 

hiburan. Isi dongeng kebanyakan melukiskan suatu kebenaran, keteladanan, pelajaran 

moral bahkan ada yang berupa sindiran (Danandjaja, 2007: 83)  

Dongeng termasuk foklor karena disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut, 

tentang waktunya bebas sesuai dengan kondisi pendongeng. Dongeng termasuk ke 

dalam foklor, karena foklor juga ilmu yang menjelaskan tentang kebudayaan yang 

berada di masyarakat seperti ilmu gosip dan dongeng. Didukung oleh Danandjaja (2007: 

2) “Foklor adalah sebagian dari kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan 

turun-temurun diantara kolektif macam apa saja, secara tradisional, dalam versi yang 

berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat 

atau alat pembantu pengingat.” 

Dongeng adalah cerita khayal dari hasil imajinasi penciptanya, semata-mata seperti 

kisah nyata sehingga sulit dipercaya kebenarannya. Dalam dongeng ada beberapa 

dongeng yang menceritakan yang ajaib, aneh, dan tidak masuk akal. Dahulu dongeng 
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diciptakan untuk anak kecil, isinya penuh dengan nasihat. Dongeng tidak bisa 

dipastikan kapan muncul pertama kalinya dan siapa penciptanya maka dongeng 

termasuk  sastra lisan, disampaikan dari mulut ke mulut. 

Menurut Danandjaja (2007: 83), “Dongeng adalah cerita pendek kolektif 

kesusastraan lisan. Selanjutnya dongeng adalah cerita prosa rakyat yang tidak dianggap 

benar-benar terjadi. Dongeng diceritakan terutama untuk hiburan, walaupun banyak 

juga yang melukiskan kebenaran, berisikan pelajaran (moral), atau bahkan sindiran”. 

Selanjtnya, menurut Bascom dalam Danandjaja (2007: 50) “Dongeng adalah prosa 

rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi oleh empunya cerita dan dongeng tidak 

terikat oleh waktu maupun tempat.” 

Manfaat dongeng bagi anak-anak antar lain untuk mengembangkan daya imajinasi, 

meningkatkan keterampilan berbahasa, membangkitkan minat baca anak, membangun 

kecerdasan emosional anak, dan membentuk rasa empati. Dengan demikian, diharapkan 

anak dapat menerapkan apa yang sudah mereka dengarkan dalam kehidupan sehari-hari 

Berdasarkan pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dongeng adalah 

cerita pendek berupa prosa yang tidak benar-benar terjadi dan diceritakan hanya untuk 

hiburan, walaupun di dalamnya berisikan pelajaran moral atau bahkan sindiran. 

2. Kearifan lokal 

Menurut Rahyono (2009: 7) kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia 

yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman 

masyarakat. Artinya, kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui 

pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain. Nilai-nilai 

tersebut akan melekat sangat kuat pada masyarakat tertentu dan nilai itu sudah melalui 

perjalanan waktu yang panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut. 

Haryati Soebadio berpendapat bahwa kearifan lokal merupakan suatu 

identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu 

menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri 

(Ayatrohaedi, 1986: 18 – 19). Ciri-cirinya adalah:  

1. mampu bertahan terhadap budaya luar, 

2. memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, 

3. mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, 

4. mempunyai kemampuan mengendalikan, dan 
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5. mampu memberi arah pada perkembangan budaya 

(Ayatrohaedi, 1986: 40). 

Kearifan lokal budaya Jawa pada umumnya dapat dilihat melalui pemahaman 

dan perilaku masyarakat Jawa. Pemahaman dan perilaku itu dapat dilihat melalui (1) 

norma-norma lokal yang dikembangkan, seperti laku Jawa, pantangan dan kewajiban, 

(2) ritual dan tradisi masyarakat Jawa serta makna di baliknya, (3) lagu-lagu rakyat, 

legenda, mitos, dan cerita rakyat Jawa yang biasanya mengandung pelajaran atau pesan-

pesan tertentu yang hanya dikenali oleh masyarakat Jawa, (4) informasi data dan 

pengetahuan yang terhimpun pada diri sesepuh masyarakat, pemimpin spiritual, (5) 

manuskrip atau kitab-kitab kuno yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat Jawa, (7) 

cara-cara komunitas lokal masyarakat Jawa dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari, 

(8) alat dan bahan yang dipergunakan untuk kebutuhan tertentu, dan (9) kondisi sumber 

daya alam atau lingkungan yang biasa dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat 

sehari-hari (Sartini, 2004). 

Manfaat lain yang jauh lebih besar adalah untuk melestarikan budaya Jawa. 

Menurut Rahyono (2009: 9), pemelajaran kearifan lokal mempunyai posisi yang 

strategis. Posisi strategis itu, antara lain (1) kearifan lokal salah satu pembentuk 

identitas, (2) kearifan lokal bukan merupakan sebuah nilai yang asing bagi pemiliknya, 

(3) keterlibatan emosional masyarakat dalam penghayatan kearifan lokal kuat, (4) 

kearifan lokal mampu menumbuhkan harga diri, dan (5) kearifan lokal mampu 

meningkatkan martabat bangsa dan negara. Jika hal ini dijadikan panduan dalam 

menyusun bahan ajar, tentu posisi strategis itu tidak hanya berdampak pada pemilik 

budaya masyarakat Jawa, tetapi dapat juga berdampak pada pembelajarannya. 

C. Metodologi Penelitian 

Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di wilayah eks 

Karesidenan Surakarta. Sumber data dalam penelitian ada dua yaitu sumber data primer 

dan sekunder. Sumber data primer berasal dari informan yang berupa tuturan tentang 

dongeng tradisional Jawa di masyarakat Surakata. Sumber data sekunder adalah data tulis, 

artikel, buku tentang dongeng tradisional Jawa. Data penelitian ini berupa kata, frasa, 

kalimat berbahasa Jawa yang dipakai dalam dongeng tradisional bahasa Jawa baik dalam 

sumber lisan maupun tulis. 
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Metode adalah cara mendekati, mengamati, dan menganalisis gejala yang ada 

(Kridalaksana, 2001: 123). Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui dua cara yaitu 

pengumpulan data lisan dengan metode simak dan pengumpulan data tulis melalui studi 

pustaka dengan harapan peneliti mendapatkan data sebanyak-banyaknya dari dua sumber 

tersebut. 

Menganalisis berarti mengurai atau memilah-bedakan unsur-unsur yang 

membentuk satuan lingual atau mengurai suatu satuan lingual ke dalam komponen-

komponennya atau mengandung pengertian penentuan identitas suatu satuan lingual. 

Penentuan identitas itu didasarkan atas petunjuk dari kerangka pikiran atau didasarkan atas 

pengujian berdasarkan segi-segi tertentu dari suatu  lingual yang kita teliti (Subroto, 2010: 

55). 

Untuk menganalisis ketiga masalah tersebut menggunakan metode padan. Metode 

padan adalah metode yang dipakai untuk mengkaji atau menentukan identitas satuan 

lingual tertentu dengan memakai alat penentu yang berada di luar bahasa, terlepas dari 

bahasa dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan (Subroto, 2010: 55). 

D. Hasil Dan Pembahasan  

Kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau 

wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam 

kehidupan di dalam komunitas ekologis. Kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku 

hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. 

Kearifan lokal yang ditemukan dalam dongeng tradisional Jawa adalah: Nilai-nilai 

moral religi, nilai-nilai moral sosial, dan nilai-nilai moral individual. 

1. Nilai-nilai moral religi yang terdapat dalam dongeng  

a. Ajaran moral yang berhubungan dengan Tuhan 

Dalam dongeng Kancil dengan Merak mengandung kearifan lokal yang 

berupa ajaran moral yang berhubungan dengan Tuhan yaitu rasa bersyukur kepada 

Tuhan dan tidak mensyukuri atas pemberianNya. Rasa Syukur atas Karuniannya  

terlihat pada kutipan cerita berikut ini: 

“Sandangan wulu kang tememplek ing awakku iki paringane Gusti Kang Akarya 

Jagat. Aku mung tinanggenah ngrumat lan njaga supaya tetep katon endah,” 

wangsulane merak kanthi sareh. Anggonku seneng dandan lan ngupakara kaendahan 

iki mung wujud syukur marang gusti!” bacute tanpa linandhesan rasa umuk. 
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Dari kutipan di atas merupakan simbol atau pralambang untuk manusia agar 

selalu bersykur terhadap anugerah atau pemberian yang Kuasa, baik berupa 

keindahan, rejeki, mapun kenikmatan lain. Rasa sombong perlu untuk dijauhi, ketika 

manusia memiliki kelebihan dibanding dengan orang lain. Rasa syukur ini perlu 

diajarkan pada anak melalui berbagai sarana, seperti dongeng, sehingga orang tua 

atau guru setelah mendongeng perlu menyarikan ajaran apa yang baik untuk anak, 

karena secara tidak langsung akan membantu pengembangan penalaran bagi anak. 

Sedang rasa tidak mensyukuri atas pemberianNya terlihat pada kutipan berikut ini. 

“Sakarepmu anggone kandha rak, aku mung  jaluk tulung supaya aku bisa nduweni  

wulu kaya kowe” kandhane Kancil setengah meksa. 

Ajaran ini tidak pantas untuk ditiru. Oleh karena itu, menjadi kewajiban 

orang tua dan dan guru setelah mendongeng perlu menjelaskan ajaran yang 

terkandung di dalamnya, agar anak bisa membedakan benar dan salah. 

b. Ajaran moral yang berhubungan antar sesama 

Dongeng Cindelaras menceritakan kejahatan selir yang bekerja sama dengan 

tabib istana. Selir raja berpura-pura sakit, lalu tabib istana dipanggil untuk 

mengobati, dan tabib mengatakan sakitnya selir akibat racun di minuman selirnya, 

dan yang menaruh adala permaisuri. Akibatnya permaisuri diusir dari istana, karena 

marahnya Baginda. Sang patih diperintah membuah dan membunuh permaisuri 

sesampainya di hutan. Namun patih mengetahui kejahatan selir, permaisuri tidak 

dibunuh. Sebagai barang bukti kedang sang patih dilumuri darah kelinci.  

Berbulan-bulan permaisuri berada di hutang, karena saat itu permaisuri dalam 

keadaan hamil, maka lahirlah bayi laki-laki yang diberi nama Cindelaras. Cindelaras 

tubuh sehat dan menjadi anak yang kuat, cerdas dan rupawan. Keseharian Cidelaras 

berteman dengan binatang, dia juga memelihara ayam jago yang sehat dan kuat, serta 

keanehan suaranya saat berkokok. “kukuruyuk ... Cindelaras, omahe tengah alas, 

bapak raden Putra...” . Lalu Cindelaras melaporkan kejadian tersebu pada ibunya, 

lalu ibunya menceritakan asal usulnya, setelah tahun cerita dirinya. Kebetulan di 

istana ada pertandingan adu ayam piala selir baginda. Setelah mendapat ijin ibunya, 

Cindelaras ke istana ingin mengikuti lomba sabung ayam. Dalam sabung ayam 

Cindelaras selalu memenangkan pertandingan. Kemenangan itu di dengar Raden 

Putra dan meminta Cidelaras masuk istana. Lalu ayamnya diadu dengan ayamnya   



 Seminar  Nasional  Program  Studi  Pendidikan  Bahasa  Jawa 
 

Penggalian Nilai-nilai Budi Pekerti dan Kearifan Lokal  Melalui Pengajaran Bahasa dan Sastra Jawa  109 

Putra dari selir sang Raja. Sebelum dimulai, ayam Cindelaras berkokok lagi, dan itu 

diulang berkali-kali  Ayam Cindelaras menang dan baginda menanyakan jati dirinya, 

dan Cindelaras mengakui seperti apa yang diceritakan ibunya. Akhirnya baginda 

mengakui salah, dan selir serta putranya dibuah ke hutang. Permaisuri dibawa 

kembali ke istana. Berkumpul kembali hidup bahagia bersama Cindelaras. 

Dari cerita tersebut, menceritakan perjalanan hidup Cindelaras, yang terpisah 

dari ayahnya, yang di akhir cerita, ayah, ibu, dan anak berkumpul lagi hidup bahagia. 

Hal ini diakui oleh baginda bahwa telah membuat kesalahan dan minta maaf, 

Cindelaras dan permaisuri memaafkannya. 

2. Nilai-nilai moral social yang terdapat dalam dongeng dongeng tawon dan semut  

Dalam cerita ini, menceritakan kerukunan antara persahabatan tawon dan semut, 

Pipo nama seekor tawon yang hidup sendiri karena telah ditinggal mati kedua orang 

tuanya. Dia hidup mengembara, dalam pengembaran tersebut Pipo mengalami kesulitan 

dalam mencari makan karena musin kemarau yang panjang. Dari kejauhan Pipo melihat 

semut bernama Kriwil yang kesulitan membawa telurnya. Keduanya sama-sama 

kesusahan mencari makan. Akhirnya keduanya bersahabat, dan bersama-sama mencari 

makan. Setelah sekian lama pengembara, keduanya menemukan air dan buah kurma. 

Lalu keduanya minum dan makan hingga kenyang. Setelah itu keduanya mencari 

tempat untuk istirahat, dan ditemukan pohon yang berdekatan dengan sumber air, 

sehingga tidak mengalami kelaparan lagi. Keduanya hidup rukun, saling bekerja sama, 

aman, tentram dan saling menyayangi, keduanya tidak saling mengganggu. 

Data di atas mengandung kearifan lokal yang berupa: kerukunan, kerja sama, 

bersabat dan saling menyayangi, sehingga sampai sekarang madu yang dihasilkan oleh 

tawon (lebah) tidak dikerubuti semut, bila itu madu asli, demikian pula tawon walau 

dalam keadaan lapar tidak mengganggu atau makan telurnya semut. Dongeng tersebut 

menggambarkan kehidupan manusia, supaya selalu rukun, bersahabat, tidak saling 

memfitnah atau merugikan yang lain, suka menolong, kasih sayang, peduli nasib orang 

lain. 

3. Nilai-nilai moral individual  

Nilai-nilai moral individual yang meliputi: (1) kepatuhan, (2) pemberani, (3) 

rela berkorban, (4) jujur, (5) adil dan bijaksana, (6) menghormati dan menghargai, (7) 
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bekerja keras, (8) menepati janji, (9) tahu Balas Budi, (10) baik budi pekerti, (11) 

rendah hati, dan (12) hati-hati dalam bertindak.   

 

 Dongeng Ande-ande Lumut 

Ada sebuah kisah hiduplah seorang janda di desa Dadapan yang bernama Nyi 

Minah ,ia mempunyai dua orang anak putra, salah satunya bernama Ande-ande Lumut,  

yang gagah perkasa tetapi sampai sekarang Nyi Suminah mengeluh karena anaknya 

belum menikah.  

Disisi lain dikisahkan hiduplah seorang ibu di Desa Coral Wulusan yang 

bernama Nyi Menah mempunyai enam anak putri diberi nama yaitu Kleting Abang, 

Kleting Ijo, Kleting Biru, Kleting Ungu, Kleting Ireng, lan Klening Kuning, tetapi 

kelima saudaranya itu sangat benci terhadap Klenting Kuning karena Klenting Kuning 

sangat cantik dan elok tubuhnya, sehingga sering dianiaya oleh kelima saudarannya. 

Singkat cerita kelima saudara itu ingin pergi ke desa seberang untuk melihat 

pemuda yang ganteng ialah Ande-ande Lumut yang mau mencari teman hidupnya, 

namun antara desa Dadapan lan Desa Coral Wulusan harus melewati sungai yang 

berarus besar. Selain itu, disungai tersebut dikuasai oleh Yuyu Kangkang. Berangkatlah 

mereka, setelah sampai di sungai tersebut kelima gadis itu ditanyai  oleh Yuyu 

Kangkang.   

”mau menyeberang putri-putri cantik ,boleh saya seberangkan tetapi ada 

syaratnya yaitu apabila kamu sudah saya seberangkan kamu harus siap untuk saya cium, 

itulah persyaratannya.” kata Yuyu Kangkang .”  

Karena kelima gadis itu ingin pergi ke desa seberang, dan harus melewati sungai 

tersebut, maka syaratnya Yuyu Kangkang diterima dan setelah diseberangkan maka 

diciumlah kelima gadis tersebut satu persatu. Setelah sampai di Rumah Nyi Menah 

kelima Kleting tersebut mengutarakan keinginannya untuk menjadi istri Ande-ande 

Lumut, lalu Nyi Menah menyampaikan keinginan tersebut, tetapi oleh Ande-ande 

Lumut ditolak karena kelima gadis tersebut sisanya si Yuyu Kangkang. 

Setelah pekerjaan Kleting Kuning selesai, dia ikut melamar Ande-ande Lumut di 

desa Dadapan, sesampainya di sungai besar dia minta tolong pada Yuyu Kangkang 

untuk diseberangkan tetapi ditolak maka sada lanang yang dibawanya dipukulkan ke 

Sungai yang mengakibatkan sungai tersebut kering, sehingga Kleting Kuning bisa 
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sampai diseberang. Yuyu Kangkang minta maaf dan memohon pada Kleting Kuning 

supaya air sungai tersebut dikembalikan. Akhirnya sada lanang dipukulkan di sungai, 

airnya bisa kembali. Setelah sampai di Dadapan, Klenting Kuning menemui Nyi Minah 

untuk melamar Ande-ande Lumut. Pada awalnya Nyi Menah tidak mau karena, wajah 

Klenting Kuning dilumuri kotoran ayam dan berbau, namun Ande-ande Lumut justru 

menerima. Setelah saling bertemu keduanya kembali pada aslinya, Ande-ande Lumut 

adalah penyamaran Pangeran Inu Kertapati dan Kleting Kuning adalah Galuh Candra 

Kirana. Akhirnya keduanya menikah dan hidup rukun. Saat pernikahan Nyi Menah dan 

Nyi Minah beserta kelima anaknya diundang ke Istana. 

Dari cerita tersebut mengandung kearifan lokal tentang kepatuhan, pemberani, 

rela berkorban, dan jujur yang tergambar pada pribadi Kleting Kuning. Walaupun disia-

siakan, dia tetap patuh tidak pernah berontak, jujur, dan rela berkorban pada orang 

tuanya ataupun kelima saudaranya, semua pekerjaan dia selesaikan tanpa mengeluh 

serta selalu menepati janji. Begitu pula saat berhadapan dengan Yuyu Kangkang dengan 

berani melawannya. Selain itu, sifat adil dan bijaksana, menghormati dan menghargai, 

tahu balas budi, baik budi pekerti, rendah hati, dan hati-hati dalam bertindak dimiliki 

oleh Ande-ande Lumut dan istrinya. 

  

E. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, kearifan lokal yang ditemukan dalam dongeng 

tradisianal  Jawa adalah: 

1. Nilai-nilai moral religi yang terdapat dalam dongeng  

a. Ajaran moral yang berhubungan dengan Tuhan 

b. Ajaran moral yang berhubungan dengan Tuhan 

c. Ajaran moral yang berhubungan diri sendiri 

2. Nilai-nilai moral sosial 

3. Nilai-nilai moral individual  
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Saripathi 

Ancasipun panaliten kangge ngandharaken: (1) struktur dramatik wayang santri 
anggitanipun Ki Enthus Susmono; (2) nilai pendhidhikan salebeting cariyos 
wayang santri; (3) ujud bahan ajar saking cariyos wayang santri; (4) relevansi 
wayang santri minangka bahan ajar Basa Jawi wonten Sekolah Menengah 
Pertama. Panaliten menika migunakaken metodhe deskriptif kualitatif. Teknik 
analisis dhata migunakaken analisis interaktif. Asil saking panaliten saged 
dipunpendhet dudutannipun kados menika: (1) struktur dramatik wayang santri 
inggih menika alur, paraga, lan watak paraga, latar, undheran, lan amanat; (2) 
nilai pendhidhikan ringgit santri inggih menika nilai religi, nilai moral, saha 
nilai sosial; (3) bahan ajar saking cariyos ringgit santri awujud dhialog crita 
ringgit santri migunakaken Basa Jawi Krama lan Ngoko; (4) ringgit santri 
dening Ki Enthus Susmono saged dipun-ginakaken minangka bahan ajar Basa 
Jawi wonten SMP. 
 
Tembung Wos: Struktur dramatik, nilai pendhidhikan, bahan ajar 
 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) struktur dramatik wayang 
santri karya Ki Enthus Susmono; (2) nilai pendidikan dalam cerita wayang 
santri; (3) bentuk bahan ajar dari cerita wayang santri; dan (4) relevansi wayang 
santri sebagai bahan ajar Bahasa Jawa di Sekolah Menengah Pertama. Penelitian 
ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis interaktif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan 
sebagai berikut: (1) struktur dramatik wayang santri berupa alur, tokoh dan 
penokohan, latar, tema, dan amanat; (2) nilai pendidikan wayang santri berupa 
nilai religi, nilai moral, dan nilai sosial; (3) bentuk bahan ajar berupa dialog 
cerita wayang santri dengan menggunakan Bahasa Jawa Krama dan Ngoko; (4) 
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wayang santri karya Ki Enthus Susmono dapat digunakan sebagai bahan ajar 
Bahasa Jawa di SMP. 
 
Kata Kunci: Struktur dramatik, nilai pendidikan, bahan ajar 
 
 

Abstract 

This study have purposes to described (1) the dramatic structure of the santri 
puppet by Ki Enthus Susmono; (2) the educational values were contained in the 
santri puppet; (3) the form of learning materials that can be produced from 
stories of santri puppet; and (4) the relevance of the santri puppet as Javanese 
language learning materials in Junior High School. This study was used 
qualitative descriptive method. The data analysis technique was used interactive 
analysis. The study results were showed that: (1) the dramatic structure of the 
santri puppet are plot, figures, and characterizations, setting, theme, and 
messages; (2) the education values of the santri puppet are religion value, moral 
value, and social value; (3) the learning materials in the form of dialogue stories 
of santri puppet by using the Java language Krama and Ngoko; (3) santri 
puppet by Ki Enthus Susmono can be used as Javanese language learning 
materials in Junior High School. 
 
Keywords: Dramatic structure, the education values, learning materials  
 

A. Pendahuluan 

Bahan ajar yang digunakan biasanya berasal dari buku teks serta media lain 

seperti internet, majalah, dan koran. Hal tersebut merupakan hasil observasi di lapangan, 

Bahan ajar dari media lain belum tentu mengandung nilai-nilai, padahal dalam bahan ajar 

harus terdapat nilai pendidikan sebagai teladan bagi peserta didik. Sanjaya (2006: 276) 

menyatakan “konsep yang berada dalam pikiran manusia itulah yang disebut dengan nilai”. 

Mohajer (2005: 38) dalam jurnal internasional menyatakan program yang berkaitan dengan 

pendidikan nilai mengajak semua untuk turut aktif dalam mengupayakan pendidikan nilai 

kepada generasi muda. Sementara Singh (2011: 4) dalam jurnal internasional menyatakan 

bahwa nilai pendidikan membantu siswa memahami dan menerapkan nilai-nilai dalam 

keseharian. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran Bahasa Jawa, yaitu 

membentuk budi pekerti siswa yang sesuai nilai luhur budaya Jawa. 

Majid (2008: 28) menyatakan, “bahan ajar merupakan informasi, alat, maupun 

teks yang diperlukan guru untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran 
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di sekolah”. Widodo (2008: 40) berpendapat  bahwa disadari atau tidak bahan ajar 

memiliki manfaat yang cukup besar bagi guru dan siswa. Berbicara mengenai bahan ajar, 

bahan ajar yang diperoleh dari media lain belum tentu berangkat dari fenomena budaya di 

masyarakat, padahal dalam masyarakat biasanya terdapat budaya lokal yang dapat diangkat 

sebagai bahan ajar. Salah satu budaya lokal di Tegal adalah wayang santri karya Ki Enthus 

Susmono. Cerita yang diangkat dalam wayang santri sesuai realitas masyarakat sehingga 

mudah dipahami. Suyami (2006: 30) menyebutkan bahwa pertunjukan wayang 

mengandung tiga unsur, yaitu sebagai tontonan, tuntunan, serta tatanan.  

Wayang santri sebagai drama tradisional memiliki struktur dramatik yang 

membangun cerita. Sujiman dalam Ismawati (2013: 23) berpendapat, “dramatik 

merupakan kata sifat yang menyatakan: (1) sesuatu yang berkaitan dengan drama; (2) 

sesuatu yang berada dalam drama; (3) sesuatu yang bersifat seperti drama”.  Adapun 

Pratiwi (2014: 28) juga menyatakan pendapatnya bahwa sebuah drama dibangun atas dua 

unsur utama yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. 

Selaras dengan pendapat di atas, Waluyo (2006: 14 – 30) menyebutkan bahwa sebuah 

drama memiliki struktur yang terdiri dari beberapa unsur,  antara lain plot atau kerangka 

cerita, penokohan dan perwatakan, dialog, setting, tema, amanat, serta petunjuk teknis.  

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus permasalahan dalam penelitian ini 

adalah: (1) struktur dramatik wayang santri karya Ki Enthus Susmono; (2) nilai pendidikan 

dalam wayang santri; (3) bentuk bahan ajar dari cerita wayang santri; dan (4) relevansi 

wayang santri sebagai bahan ajar Bahasa Jawa di SMP. 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang 

digunakan antara lain video pementasan wayang santri karya Ki Enthus Susmono dengan 

lakon Anjala Anjali, Lupit Ngaji, dan Lupit Seneng Tetulung yang diperoleh dari youtube. 

Sumber data lainnya berupa informasi dari narasumber, antara lain Ki Enthus Susmono 

selaku dalang wayang santri; dua dosen ahli bidang pengajaran sastra Universitas Sebelas 

Maret Surakarta, yaitu Drs. Imam Sutardjo, M.Hum. dan Budi Waluyo, S.S., M.Pd.; guru 

Bahasa Jawa SMP yang meliputi Wiwin Mar’atusholikha, S.Pd. dari SMP ICBS Tegal, 

Zuzun Herawati, S.Pd. dari MTS N Tegal, dan Muflikhah, S.Pd. dari SMP N 11 Tegal; 

serta tiga siswa SMP, yaitu Laily Wafiqoh siswi MTS N Tegal, Syahla Mahdiyah siswi 

SMP ICBS Tegal, dan Yoka Armono Putra siswa SMP Negeri 11 Tegal. Pengumpulan 
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data menggunakan teknik simak catat dan wawancara. Validitas yang digunakan adalah 

triangulasi teori dan sumber, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 

interaktif yang meliputi tiga komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan  penarikan 

simpulan.  

C. Struktur Dramatik Wayang Santri 

Struktur dramatik yang pertama yaitu alur. Alur yang digunakan dalam lakon 

Anjala Anjali, Lupit Ngaji, dan Lupit Seneng Tetulung adalah alur linear, dimana konflik 

yang terjadi diceritakan secara runtut dari awal hingga akhir. Pada lakon Anjala Anjali 

menceritakan kakak beradik, yaitu Anjala dan Anjali yang berebut kembang wora-wari 

yang merupakan benda warisan. Adapun lakon Lupit Ngaji mengisahkan perjalanan Lupit 

dalam memberantas angkara murka yang berasal dari pohon Sidaguri. Sedangkan pada 

lakon Lupit Seneng Tetulung menceritakan tokoh Lupit yang membasmi kejahatan. 

Struktur dramatik berikutnya adalah penokohan. Dalam cerita wayang santri karya 

Ki Enthus Susmono, tokoh yang ada terbagi menjadi tiga kategori, yaitu tokoh protagonis, 

antagonis, dan tritagonis. Pada lakon Anjala Anjali, tokoh protagonis meliputi Anjala dan 

Anjali, tokoh antagonis yaitu siluman babi, tokoh tritagonis meliputi Resi Hutama, 

Slenteng, dan utusan siluman babi. Dalam lakon Lupit Ngaji, tokoh protagonisnya adalah 

Lupit, tokoh antagonis meliputi Suga Kampala, dan tokoh tritagonis meliputi Bantara 

Angin, Slenteng, Pak Lurah, Pak Carik, hansip, Pak Marto, masyarakat Banjardawa, dan 

prajurit Suga Kampala. Sedangkan dalam lakon Lupit Seneng Tetulung tokoh protagonis 

adalah Lupit, tokoh antagonis yaitu Raden Mas Sancaka, sedangkan tokoh tritagonis 

meliputi kyai Ma’ruf, Slenteng, Putri Tawang Sih, dan Syekh Badrun Qomari.  

Struktur dramatik yang ketiga yaitu latar atau setting. Dalam cerita lakon Anjala 

Anjali, Lupit Ngaji, serta Lupit Seneng Tetulung hanya terdapat setting tempat, baik yang 

dijelaskan secara implisit maupun eksplisit. Setting tempat dalam lakon Anjala Anjali 

antara lain pesantren Simbar Wulan, di tengah hutan Pring Gadhing, dan telaga Malih 

Warna. Adapun setting tempat pada lakon Lupit Ngaji antara lain halaman Pesantren 

Banyu Bening, Desa Banjardawa, dan alas  Guntil Wulung. Sedangkan setting tempat pada 

lakon Lupit Seneng Tetulung yaitu  di tengah alas Awang Uwung, bawah pohon asem, dan 

sumur tua.  

Struktur dramatik selanjutnya adalah tema. Tema dalam lakon Anjala Anjali 

adalah ‘bocah kang duraka bakal cilaka’, tema pada lakon Lupit Ngaji adalah ‘murid 
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duraka kalah klawan murid prayoga’. Sedangkan tema dalam lakon Lupit Seneng Tetulung 

adalah ‘guru duraka, ora patut digugu lan ditiru’. Struktur yang terakhir adalah amanat. 

Amanat dalam lakon Anjala Anjali mengenai kepatuhan anak terhadap orang tua; serta 

saudara kandung tidak diperkenankan untuk berselisih. Amanat dalam lakon Lupit Ngaji 

bahwa seseorang harus bersabar ketika menuntut ilmu; apabila seseorang diberi amanah 

maka harus dilaksanakan dengan baik. Adapun amanat dalam lakon Lupit Seneng Tetulung 

bahwa guru harus memberikan contoh dan teladan yang baik; serta kewajiban untuk 

memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. 

D. Nilai Pendidikan dalam Wayang Santri 

Waluyo (2000: 10) berpendapat, “Wayang adalah refleksi dari budaya Jawa”, 

maksud pernyataan tersebut bahwa wayang merupakan pencerminan dari kehidupan, nilai 

dan tujuan kehidupan, moralitas, harapan, dan cita-cita orang Jawa. Martinah (2013: 158) 

dalam sebuah jurnal mengemukakan bahwasanya muatan nilai-nilai yang tersirat dalam 

karya sastra pada umumnya berpa nilai religius, nilai moral, nilai sosial, dan nilai estetika 

atau keindahan. 

Nilai pendidikan yang pertama adalah nilai religi. Pada lakon Anjala Anjali 

terdapat nilai religi, yaitu ketika seseorang tengah dikuasai emosi harus diredam dengan 

bacaan istighfar. Nilai religi berikutnya bahwa manusia harus berikhtiar agar memperoleh 

takdir yang baik. Adapun nilai religi pada lakon Lupit Ngaji mengenai ajaran tauhid, 

bahwa tiada sesembahan lain yang wajib diibadahi selain Allah. Selanjutnya digambarkan 

bahwa muslim dianjurkan membaca basmallah ketika memulai aktivitas. Sementara nilai 

religi dalam lakon Lupit Seneng Tetulung menjelaskan bahwasanya orang yang benar pasti 

akan ditolong Allah. Sementara pada lakon Lupit Seneng Tetulung nilai religinya mengenai 

pentingnya memohon ampun atas kesalahan yang dilakukan. 

Nilai pendidikan selanjutnya adalah nilai moral. Pada lakon Anjala Anjali, nilai 

moral yang dapat dipetik adalah mengenai kepatuhan, dimana seorang anak seharusnya 

patuh terhadap orang tua. Nilai moral yang dapat dipetik dalam lakon Anjala Anjali 

mengenai pentingnya melaksanakan amanah yang telah dipercayakan. Nilai moral dalam 

lakon Lupit Ngaji bahwa orang yang menuntut ilmu tidak diperkenankan untuk mengeluh. 

Nilai moral selanjutnya bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk membela kebenaran 

dan mencegah kemungkaran. Sementara nilai moral pada lakon Lupit Seneng Tetulung 
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bahwa seorang guru, yaitu harus bijaksana dalam menghadapi persoalan hidup. Nilai moral  

berikutnya bahwa manusia harus selalu menjaga kehormatan dirinya. 

Nilai pendidikan yang terakhir adalah nilai sosial. Nilai sosial dalam lakon Anjala 

Anjali adalah mengenai pentingnya sikap saling menghormati dan menyayangi. Nilai sosial 

berikutnya adalah mengenai sikap tolong menolong yang harus dikerjakan oleh sesama 

manusia. Adapun dalam lakon Lupit Ngaji dan Lupit Seneng Tetulung, nilai sosial yang 

dapat dipetik juga mengenai sikap tolong menolong yang harus dilakukan kepada semua 

makhluk hidup, baik kepada manusia, hewan, maupun tumbuhan tanpa mengharap 

imbalan. 

E. Bentuk Bahan Ajar dari Cerita Wayang Santri  

Bentuk bahan ajar dari cerita wayang santri berupa dialog antartokoh, seperti 

naskah kethoprak. Dialog tersebut menggunakan bahasa Jawa baku sesuai dengan unggah-

ungguh, yaitu berupa bahasa Jawa ngoko yang digunakan untuk percakapan kepada tokoh 

yang sebaya maupun tokoh yang memiliki kedudukan atau kehormatan sama, serta berupa 

bahasa Jawa krama yang digunakan kepada orang yang lebih tua atau yang lebih 

dihormati. 

Komponen yang terdapat dalam bahan ajar antara lain dialog percakapan yang 

menceritakan kisah wayang santri, gambar pementasan wayang santri untuk menarik minat 

peserta didik, penjabaran nilai pendidikan yang terkandung dalam cerita, kamus cilik atau 

glossarium untuk memudahkan peserta didik memahami kata-kata yang dianggap sulit, 

serta latihan soal untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap cerita yang 

disajikan. 

F. Relevansi Wayang Santri sebagai Bahan Ajar Bahasa Jawa di SMP 

Dalam pembelajaran Bahasa Jawa Kelas VII SMP terdapat Kompetensi Dasar 

mengenai membaca pemahaman yang dapat dilihat pada kurikulum mata pelajaran muatan 

lokal (Bahasa Jawa) jenjang pendidikan SMP/SMPLB/MTS Negeri dan Swasta Provinsi 

Jawa Tengah, yaitu pada kelas VII (tujuh) semester 2 pada Standar Kompetensi Membaca, 

berikut adalah tabelnya. 
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No STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 
1. MEMBACA 

Mampu membaca bacaan sastra, 
nonsastra dalam berbagai teknik 
membaca, dan bacaan berhuruf 
Jawa. 

 
3.1  Membaca pemahaman bacaan 
       sastra (cerita kethoprak) atau 
       bacaan nonsastra dengan 
       tema tertentu. 

Tabel 1. Kompetensi Dasar Membaca Pemahaman Bacaan Sastra 

 

Salah satu bahan ajar yang dapat digunakan pada KD tersebut adalah bahan ajar 

dari wayang santri karya Ki Enthus Susmono. Untuk memperkuat kelayakan wayang santri 

sebagai bahan ajar Bahasa Jawa SMP, peneliti melakukan wawancara beberapa pihak yang 

telah membaca sinopsis dan bentuk bahan ajar wayang santri ketiga lakon. Ki Enthus 

Susmono, dalang serta kreator wayang santri menyebutkan bahwa secara umum wayang 

santri dapat digunakan sebagai bahan ajar di sekolah karena cerita tersebut memuat nilai-

nilai yang dapat diteladani siswa. Adapun Drs. Imam Sutardjo, M.Hum. dan Budi Waluyo, 

S.S., M.Pd. berpendapat bahwa wayang santri dapat digunakan sebagai bahan ajar Bahasa 

Jawa tingkat SMP karena bahan ajar yang disajikan sesuai dengan kemampuan siswa SMP 

dari segi isi maupun bahasa.  

Guru bahasa Jawa tingkat SMP, yaitu Zuzun Herawati, S.Pd., Wiwin  

Mar’atusholikha, S.Pd.,  dan  Muflikhah, S.Pd., mengemukakan bahwa cerita wayang 

santri dapat digunakan sebagai bahan ajar karena memiliki filosofi tinggi, yaitu 

mengandung ajaran moral yang dapat diimplikasikan dalam kepribadian dan kehidupan 

siswa. Bahan ajar wayang santri juga dapat menarik minat siswa karena termasuk hasil 

budaya lokal masyarakat Tegal sehingga memotivasi siswa untuk mempelajarinya secara 

mendalam. Sementara Laily Wafiqoh, Syahla Mahdiyah, dan Yoka Armono Putra 

berpendapat bahwa wayang santri dapat digunakan sebagai bahan ajar karena alur cerita 

yang mudah dipahami.  

G. Simpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) struktur 

dramatik wayang santri karya Ki Enthus Susmono berupa alur, tokoh, dan penokohan, 

latar, tema, serta amanat. Dalam menyampaikan struktur dramatik kepada siswa, guru 

dapat memberikan tambahan atau inovasiterkait dengan struktur yang kurang lengkap 

sehingga lebih menghidupkan cerita wayang santri; (2) nilai pendidikan wayang santri 

karya Ki Enthus Susmono berupa nilai religi, nilai moral, dan nilai sosial. Dalam 
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menjabarkan nilai pendidikan, guru dapat menjelaskan kepada siswa mengenai nilai-nilai 

apa saja yang dapat diterapkan dalam kehidupan; (3) bentuk bahan ajar dari cerita wayang 

santri berupa dialog menggunakan Bahasa Jawa Krama dan Ngoko. Guru dapat 

menggunakan bahan ajar wayang santri dalam pembelajaran Bahasa Jawa; (4) wayang 

santri karya dapat dijadikan sebagai bahan ajar Bahasa Jawa tingkat SMP karena sarat akan 

nilai pendidikan dan sesuai dengan kriteria bahan ajar yang baik. 
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Saripathi 

Kesenian ingkang mijil saha ngrembaka wonten satunggaling masyarakat 
menika gumantung lan ugi dipunpengaruhi dening budaya saking masyarakat 
kasebat. Semanten ugi kesenian kethoprak ingkang minangka produk saking 
kebudayaan Jawa, ugi sanget kathah dipunpengaruhi kaliyan sedaya bab 
ingkang gegayutan kaliyan masyarakat Jawa. Ajaran budi pekerti saha kearifan 
lokal ugi saged dipuntemokaken wonten ing naskah kethoprak ingkang 
minangka sumber cariyosipun saking pementasan kethoprak. Babagan kasebat 
saged dipuntemokaken saking bahasa ingkang dipun-ginakaken, bentuk 
kesenian ingkang wonten salebeting naskah, saha norma adat istiadat ingkang 
wonten ing satunggaling masyarakat.  

Tembung Wos: Kethoprak, kearifan lokal, budaya Jawa 

Abstrak 

Kesenian yang tumbuh berkembang di suatu masyarakat sangat bergantung dan 
dipengaruhi oleh budaya yang ada dalam masyarakat tersebut. Sama halnya 
dengan kesenian kethoprak yang merupakan produk dari kebudayaan Jawa, juga 
sangat kental dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat Jawa. 
Ajaran budi pekerti dan kearifan lokal budaya Jawa juga bisa ditemukan dalam 
naskah kethoprak yang merupakan sumber cerita dari pementasan kethoprak. 
Hal tersebut dapat ditemukan dari bahasa yang digunakan, bentuk kesenian yang 
terdapat di dalamnya, dan norma adat istiadat yang ada dalam sebuah 
masyarakat. 

Kata kunci: Kethoprak, kearifan lokal, budaya Jawa 

Abstract 

The art which grow and thrive in the society very dependent and influenced with 
the culture of that society. Same thing with kethoprak which is a product from 
Javanese culture, also very thick with everything about Javanese society. 
Teaching of manners and Javanese local wisdom also can find at kethoprak texts 
which is the source of kethoprak performing. That thing can find at the language 
used; art forms in there; and the customs norms in the society. 
 
Keywords: Kethoprak, local wisdom, Javanese culture   
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A. Pendahuluan 

Wujud kesenian yang terdapat dalam masyarakat sangat beragam. Keberagaman 

wujud kesenian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti adat istiadat, bahasa, norma-

norma kepercayaan, pandangan hidup, yang kesemua faktor tersebut apabila diruntut 

merupakan suatu produk dari sebuah kebudayaan. Menurut Koentjaraningrat (2004: 2) isi 

dari kebudayaan sangatlah kompleks, yaitu mencakup masalah sistem religi dan upacara 

keagamaan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa dan sastra, 

kesenian, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan. Jadi, bisa 

dikatakan kesenian merupakan produk dari suatu kebudayaan. 

Dalam masyarakat Jawa terdapat beberapa bentuk kesenian yang bersumber dari 

kebudayan tradisional. Kesenian tradisional Jawa atau teater rakyat Jawa jika ditinjau 

berdasarkan lokasi dapat dibedakan menjadi: (a) pertunjukkan wayang purwa atau wayang 

kulit purwa; (b) wayang orang; (c) kethoprak; (d) sulap; (e) tayub; (f) ludruk; (g) tarian 

kuda kepang, dan sebagainya. Jadi, bisa dikatakan kethoprak merupakan salah satu bentuk 

kesenian dari masyarakat Jawa, dalam hal ini masuk ke dalam genre teater tradisional. 

(Sutardjo, 2010: 62). 

B. Kajian Teori 

1. Sejarah Kethoprak 

Mengenai sejarah kapan lahirnya kethoprak banyak pendapat yang menyatakan 

dan berbeda antara satu dengan lainnya. Banyak ahli yang menyatakan bahwa asal 

mula lahirnya kethoprak berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Hal ini sesuai data 

Badan Kesenian Jawatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, dalam penelitiannya menyatakan bahwa kethoprak 

lahir di Surakarta pada tahun 1908 diciptakan oleh almarhum Raden Mas Tumenggung 

Wreksodiningrat, pada saat beliau  mengadakan latihan kethoprak. Pada saat itu RMT 

Wreksodiningrat melatih para pemuda di kampung Widyataman untuk berlatih 

kethoprak yang pada awal mula pertunjukannya dengan menggunakan tari-tarian. Jika 

pada tahun 1908 bertepatan dengan masa latihan RMT. Wreksodiningrat merupakan 

tahun lahirnya kethoprak, maka tahun 1909 merupakan tahun pentas pertama kethoprak 

yang bertepatan dengan perkawinan agung Kanjeng Pangeran Adipati Arya Paku Alam 

VII dengan Gusti Bendara Raden Ajeng Retna Puwasa, putri Sri Susuhan Paku 
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Buwana di Surakarta yang berlangsung di dalam Kepatihan Surakarta pada tanggal 5 

Januari 1909. 

Kesenian kethoprak pada masa itu tumbuh dan berkembang di kalangan 

masyarakat awam, yaitu masyarakat kampung Widyataman atau sekarang lebih dikenal 

dengan nama Madyataman. Kethoprak merupakan produk dari buah pemikiran dan 

ekspresi seni masyarakat yang lebih mengedepankan sisi solidaritas antarpemainnya. 

Hal ini berbeda dengan kesenian lain seperti wayang purwa, wayang wong, seni 

karawitan klasik, dan seni tari yang merupakan kesenian adiluhung atau seni yang 

berasal dari lingkungan keraton. Tidak jarang juga kesenian kethoprak digunakan oleh 

masyarakat sebagai sarana protes terhadap pemerintahan Belanda dan Jepang pada 

jaman penjajahan.  

Kethoprak pada masa RMT Wreksodiningrat pertama kali dipentaskan dengan 

menyanyikan lagu-lagu dan tari-tarian dengan iringan musik menggunakan lesung. Hal 

ini dikarenakan pada masa itu kethoprak sebagai sarana syukur para petani atas hasil 

panen yang diperolehnya. Oleh karena itu, pada masa itu kesenian kethoprak lebih 

dikenal dengan nama kethoprak lesung, karena instrumen lesung sebagai pengiring 

utama dalam setiap pementasan kethoprak.  

Sejarah kethoprak sebagai seni rakyat mengalami proses interaksi yang 

menyebabkan bentuk kethoprak dari waktu ke waktu memiliki ciri khas sesuai 

perkembangan jaman. Menurut Iswantoro (1997: 198) periodisasi kethoprak ada tiga, 

yaitu. 

a. Periode Kethoprak Lesung (1887–1925) dengan cirinya: tetabuhan lesung ada tari, 

nyanyian atau tembang, cerita dan kostum masih sederhana. 

b. Periode Kethoprak Peralihan (1925–1927) dengan cirinya: tetabuhan campuran 

lesung, rebana, dan alat musik baru, ada tari, nyanyian atau tembang. 

c. Periode Kethoprak gamelan  (1928  sampai  sekarang) dengan  cirinya: tetabuhan 

gamelan lengkap, cerita, nyanyian/tembang, kostum, rias. 

Perkembangan kethoprak pada masa sekarang sudah sangat kompleks, yaitu 

para pemain kethoprak sudah menggunakan kostum dan tata rias sesuai peran atau 

tokoh yang diperankan. Dari segi iringan juga sudah menggunakan iringan gamelan 

komplit, malah terkadang dikolaborasikan dengan alat musik modern. Kethoprak 

jaman sekarang juga sudah menggunakan tata panggung dan tata lampu yang menarik, 
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sehingga bisa menyuguhkan sebuah pementasan yang memiliki nilai artistik. Hal ini 

digunakan untuk menarik minat penonton menyaksikan pertunjukan kethoprak. 

2. Naskah dan Cerita dalam Kethoprak 

Kesenian kethoprak merupakan salah satu karya sastra yang masuk dalam genre 

drama, yaitu drama tradisional. Ahmat (dalam Dewojati, 2012: 83) berpendapat bahwa 

teater atau drama tradisional merupakan suatu bentuk drama yang dihasilkan oleh 

kreativitas kolektif masyarakat dari berbagai suku dan etnis di Indonesia. Sama halnya 

dengan drama modern, sebuah naskah kethoprak juga memiliki struktur atau unsur 

pembangun. Unsur pembangun dalam karya sastra menurut Waluyo (2006: 7 – 30) 

unsur-unsur intrinsik dalam karya sastra meliputi plot, penokohan, dialog, setting, 

tema, amanat, dan petunjuk teknis. Adapun mengenai unsur intrinsik naskah kethoprak 

tidak akan dibahas secara detail dalam pembahasan ini.  

Istilah naskah dalam kethoprak sudah merupakan hal sangat familiar, hal ini 

dikarenakan dalam sebuah pementasan kethoprak tidak terlepas dari adanya naskah 

yang merupakan sumber cerita atau lakon. Hal tersebut senada dengan pendapat Satoto 

(2012: 65) yang mengemukakan bahwa kedudukan naskah lakon ialah sebagai sumber 

cerita yang harus ditafsirkan oleh seluruh unsur teater sebelum dipentaskan. Seorang 

sutradara kethoprak sebelum melakukan pementasan kethoprak sudah pasti menulis 

naskah untuk dijadikan acuan mengenai lakon atau cerita apa yang akan dipentaskan. 

Akan tetapi, pada awal perkembangannya para sutradara kethoprak tidak menggunakan 

naskah, melainkan hanya menyampaikan garis besar adegan cerita. Hal ini biasa 

dilakukan sebelum pementasan, para pemain semua berkumpul mendengarkan intruksi 

dari sutradara atau dalang mengenai pembagian peran dalam cerita dan pembabakan 

cerita dalam pementasan. Mengenai proses penuangan sebelum pentas kethoprak juga 

dijelaskan oleh Mintarja (1997: 30) yang menyatakan bahwa proses pembekalan 

sebelum pementasan kethoprak biasa disebut dengan istilah penuangan. Kesenian 

kethoprak pada awalnya sama sekali tidak mempergunakan naskah. Segala sesuatunya 

dilakukan secara spontan atau improvisasi, sehingga segala sesuatu yang menyangkut  

pertunjukan lakon  kethoprak  tergantung  pada  para  pelakunya. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa keberhasilan satu pementasan lakon kethoprak tergantung 

kekuatan para pelaku mengangkat cerita itu diatas pentas. Terlepas dari hal di atas 

mengacu kepada situasi pada saat ini banyak kethoprak semakin digemari tidak hanya 
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oleh para seniman tua, tetapi juga banyak generasi muda yang mulai menyelami 

kesenian kethoprak. Tentu saja hal ini menimbulkan perubahan dalam proses latihan 

dan pementasan kethoprak, dari yang semula dilakukan hanya dengan penuangan 

sebelum pentas, menjadi proses kethoprak yang menggunakan naskah ditulis lengkap 

dengan dialog setiap tokoh. Hal ini ditujukan untuk mempermudah para seniman yang 

kelasnya masih pemula untuk belajar kethoprak, karena mereka hanya cukup membaca 

dan belajar dari naskah yang ditulis oleh sutradara. Dengan bekal ‘naskah’ itu pemain 

tahu bagaimana mereka hadir di atas pentas. Tentu saja bagi para pemula, akan merasa 

kesulitan ketika harus beradegan dan membawakan peran di atas panggung. Itulah 

sebabnya para pelaku pemula memerlukan satu cara penulisan ‘naskah’ kethoprak yang 

berbeda. 

Cerita dalam kethoprak biasa membahas mengenai kehidupan di lingkungan 

kerjaan, cerita kepahlawanan, legenda, mitos, maupun cerita yang mengenai cerita 

yang berkembang di suatu daerah. Kesenian kethoprak juga merupakan teater rakyat 

yang mengangkat kisah kepahlawanan dan perjalanan hidup keluarga kerajaan 

(Lisbijanto, 2013: 1). Cerita yang umum dipentaskan dalam kethoprak biasanya 

menceritakan mengenai kisah-kisah di lingkungan kerajaan, mulai dari kerajaan 

Majapahit sampai kerajaan Mataram Islam. Lakon yang mengisahkan ketika jaman 

Majapahit dikenal dengan lakon Gedhog. Lakon tersebut disesuaikan dengan kostum 

para pemain yang masih menggunakan kostum jaman Kerajaan Majapahit (belum 

menggunakan baju bagian atas, banyak aksesoris terbuat dari logam, dan masih kental 

dengan budaya Hindu). Adapun lakon yang membabarkan mengenai cerita pada jaman 

Kerajaan Demak, Pajang, sampai Mataram Islam bisanya disebut dengan istilah lakon 

Metaraman. Hal ini juga didukung dengan kostum para pemain menggunakan kostum 

yang sudah agak sopan karena pengaruh agama Islam yang berkembang pada masa 

kerajaan Demak. Kostum yang digunakan dalam lakon Metaraman seperti penggunaan 

blangkon atau sorban sebagai penutup kepala, sorjan, dan untuk bawahannya sudah 

menggunakan kain batik atau dalam bahasa disebut jarik, serta aksesoris yang terbuat 

dari logam sudah sangat jarang digunakan.   

3. Kearifan Lokal Budaya Jawa 

Mengenai definisi dari kebudayaan banyak ahli yang menyatakan definisi 

tentang kebudayaan. Ratna (2014: 188) dalam bukunya menyatakan bahwa kebudayaan 
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berasal dari kata “buddhayah” (Sansekerta) merupakan bentuk jaman dari kata 

“buddhi” berarti akal, dalam bahasa Barat disebut “culture”, dari kata “colere” 

(Latin) berarti mengolah, mengerjakan. Mengacu pendapat di atas dapat dikatakan 

bahwa budaya merupakan produk dari akal dan pikiran manusia, dalam hal ini 

masyarakat suatu daerah. Tidak hanya mengacu kepada buah pikiran yang berwujud 

konkret seperti senjata tradisional, kesenian, pakaian adat, tetapi sampai ke ranah 

sistem yang dianut dan dilaksanakan dalam suatu masyarakat. Pernyataan tersebut 

diperkuat dengan pendapat Soebadio (dalam Sutardjo, 2010: 12) yang menegaskan 

kebudayaan merupakan sistem nilai dan gagasan utama. Sistem nilai dan gagasan 

utama sebagai hakikat kebudayaan terwujud dalam tiga sistem budaya, yaitu sistem 

ideologi, sosial, dan sistem teknologi.  

Kebudayaan merupakan produk pola pemikiran dari suatu masyarakat yang 

mendiami suatu daerah. Hal ini yang menjadikan perbedaan kebudayaan antara suatu 

daerah dengan daerah lainnya. Perbedaan kebudayaan bisa karena perbedaan letak 

geografis, suku, etnis, agama dan kepercayaan, serta norma yang berlaku di suatu 

daerah. Dari setiap perbedaan yang terdapat di setiap kebudayaan melahirkan sebuah 

ciri khas atau penanda yang membedakan kebudayaan satu dengan lainnya. Ciri khas 

yang dimiliki oleh suatu kebudayaan ini biasa disebut dengan kearifan lokal. Hal ini 

seperti yang diungkapkan Ngakan (dalam Akhmar dan Syarifudin, 2007: 31) kearifan 

lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi 

dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Maka dari itu kearifan lokal tidaklah 

sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. Perbedaan ciri khas 

yang menjadi kearifan lokal suatu budaya dapat dilihat dari produk budaya yang 

berwujud konkret, seperti kesenian, makanan khas, baju adat, bahasa dan sastra, serta 

dari adat istiadat keseharian masyarakat. Contoh dari kearifan lokal budaya yang bisa 

dilihat misalnya pakaian adat daerah dari suku Jawa pasti berbeda dengan pakaian adat 

dari daerah Papua. Apabila dilihat bentuk pakaian adat dari suku Jawa menggunakan 

pakaian yang lebih sopan, ditandai dengan pakainnya yang tertutup. Bentuk tari 

tradisional dari daerah Sunda berbeda dengan tari tradisional dari daerah Yogyakarta 

maupun Surakarta. Tari dari daerah Sunda lebih mengedepankan gerak yang lincah 

serta dikolaborasikan dengan instrumen musik dengan tempo yang lebih cepat atau 

rancak. Apabila tari tradisional dari daerah Jawa, khususnya daerah Yogyakarta dan 
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Surakarta lebih mengedepankan segi kehalusan yang didukung dengan iringan gemelan 

Jawa dengan nada yang lebih halus. Kearifan lokal dari suatu budaya tidak lantas 

menumbuhkan pemikiran bahwa budaya yang satu lebih baik dari budaya lainnya, 

karena penciptaan dari sebuah kebudayaan tentu saja sudah disesuaikan dengan kondisi 

sosial dari masyarakat di lingkup kebudayaan tersebut. Apabila ditinjau lebih 

mendalam dari setiap ciri yang membedakan kebudayaan satu dengan lainnya 

terkandung suatu ajaran budi pekerti yang mengacu ke arah tindakan yang sesuai 

dengan norma.  

C. Pembahasan 

Kesenian kethoprak yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Jawa 

sudah dibahas detail dalam pembahasan sebelumnya. Selain itu, juga sudah dibahas 

mengenai kesenian yang merupakan salah satu produk dari suatu kebudayaan. Apabila 

merujuk pada pembahasan di atas maka dapat dikatakan bahwa kesenian kethoprak 

merupakan suatu produk dari kebudayaan, dalam hal ini kebudayaan Jawa. Selain sebagai 

suatu bentuk kesenian yang mengedepankan segi estetis dalam setiap pertunjukannya. 

Kethoprak apabila dikaji secara lebih rinci terdapat ajaran budi pekerti dan kearifan lokal 

dalam pementasan kethoprak. Ajaran budi pekerti dan kearifan lokal budaya dalam 

kethoprak dapat ditemukan dalam naskah kethoprak yang merupakan sumber cerita dari 

pementasan kethoprak. Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini akan diuraikan 

mengenai ajaran budi pekerti dan kearifan lokal budaya yang ditinjau dari aspek bahasa, 

bentuk kesenian tradisional, dan adat istiadat yang dianut dalam masyarakat.  

a. Bahasa 

Bahasa dalam sebuah drama merupakan unsur fundamental yang penting. 

Bahasa dalam naskah kethoprak terintegrasi dalam dialog antartokoh. Bahasa yang 

digunakan untuk naskah kethoprak mempunyai ciri khas tersendiri, salah satu 

diantaranya menggunakan bahasa Jawa. Hal ini didasari karena kethoprak sejatinya 

merupakan kesenian yang berasal dari Jawa, walaupun dewasa ini terdapat pementasan 

kethoprak yang menggunakan bahasa Indonesia untuk kepentingan tertentu. Akan 

tetapi, pada dasarnya pementasan kethoprak menggunakan bahasa Jawa. Bahasa naskah 

kethoprak juga menggunakan bahasa Jawa yang indah, yang biasa digunakan dalam 

lingkungan kerajaan atau keraton Jawa. Hal ini dikarenakan kebanyakan naskah 

kethoprak menceritakan kisah ketika pada jaman kerajaan (dari Majapahit sampai 
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Mataram). Misalnya terdapat dalam penggalan naskah “Kala Gumarang” berikut yang 

menggunakan bahasa di lingkungan keratin, tidak seperti bahasa Jawa pada keseharian. 

 

“001. P. Senopati : Keparengan langkung rumiyin mangga sami hangunjukaken 

syukur wonten ngersanipun Pangeran ingkeng Murbeng Kawasa 

denea pandhega, pandherek saha panyengkuyung Mataram 

sakukubanipun taksih pinaringan karahayon. 

002. Mandaraka : Kaluhuran Kanjeng Panembahan, kula dalah nayaka namung 

nengga dhawuh sampeyan ndalem. 

003. P. Senopati : Inggih wa, saestunipun wa Mandaraka tumedhak para nayaka 

dalah kawula ing Mataram enggala mangertosi, awit menika 

perkawis nagari.” (Kala Gumarang: 1) 

 

Cuplikan dialog di atas merupakan dialog antara Panembahan Senopati dengan 

Patih Mandaraka pada saat pertemuan kerajaan atau pasewakan. Pada dialog di atas 

ditemukan beberapa kata seperti: “pandhega, nayaka, sampeyan ndalem, tumedhak” 

yang merupakan istilah-istilah yang jarang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, tetapi 

sering digunakan dalam lingkungan kerajaan. 

Selain penggunaan istilah-istilah dalam lingkungan kerajaan, dalam naskah 

kethoprak juga terdapat ciri khas, yaitu penyusunan kata-kata yang dirangkai menjadi 

sebuah susunan kalimat yang bernilai estetika tinggi. Tembang macapat, semboyan atau 

sesanti Jawa juga sering ditemukan dalam naskah kethoprak untuk memperkental rasa 

kesusastraan melalui rangkaian kata yang indah. Seperti dalam dialog tokoh Retna 

Pembayun dalam naskah Sang Pembayun karangan Trisno Santoso. Retna Pembayun 

merasakan kesengsaraan para rakyat Metaram karena pada saat itu masih banyak terjadi 

peperangan yang memakan banyak korban, terutama para rakyat kecil dan orang yang 

tidak berdosa.  

 

“007 Pembayun :Mesakaken panandhanging para kawula, korbaning prang 

sungsun matimbun tanpa wilangan namung nuruti derenging 

pepenginan. Dhuh Hyang Agung nyuwun pangayoman teteping 

darma, jiwa raga, kagunan lan samukawis darbek kula, kawula 
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unjukaken kangge nambak harjaning bumi. Kula tansah 

nyenyadhang lumunturing sih kekiyatan jaya-jaya wijayanti, rawe-

rawe rantas malang-malang putung.” (Sang Pembayun: 1). 

b. Kesenian Jawa 

Selain kekhasan dalam penggunaan bahasa dalam naskah kethoprak juga 

ditemukan beberapa bentuk kesenian Jawa. Kesenian Jawa dalam naskah kethoprak 

digunakan untuk mendukung pementasan supaya lebih bernilai artistik ketika 

disaksikan. Beberapa contoh kesenian Jawa yang sering dijumpai dalam pementasan 

kethoprak diantaranya, yaitu penggunaan gamelan, tembang Jawa, dan tari tradisional. 

Contoh penggunaan tembang macapat dalam naskah kethoprak bisa dilihat dalam 

naskah Kala Gumarang ketika adegan antara Nyai Adisara dengan Adipati Rangga 

Jumena. Pada saat itu Nyai Adisara menembangkan tembang macapat sinom dari Serat 

Wedhatama karangan KGPAA Mangkunegara IV. Adapun cuplikan dialog dalam 

adegan tersebut adalah sebagai berikut: 

 

“211. Adisara : Nulada laku utama 

 Tumrape wong tanah Jawi, 

 Wong agung ing ngeksi ganda 

 Panembahan Senopati 

212. R. Jumena : Kosik, kosik. Lha ukarane aja ngono, kuwi rak yen Metaram. 

213. Adisara : Lajeng kados pundi kanjeng. 

214. R. Jumena : Wong Agung Rangga Jumena, nenggih ing Madiun Nagri. 

Ngono coba balenana.” (Kala Gumarang: 18) 

 

Penggunaan tembang macapat juga terdapat dalam naskah Sang Pembayun pada 

saat adegan Ki Ageng Mangir Wonoboyo sedang duduk melamun di teras rumahnya. 

 

“Satu tahun telah berlalu Pembayun dipersunting oleh Mangir Wonobaya, Mangir 

duduk melalum sambil nembang Mijil. 

Lara-lara laraning kang ati 

Nora kaya ingong 

Barang karya wus nglakoni kabeh 
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Loro-loro kang durung nglakoni 

Mukti karo sugih bekjane wak ingsun 

 

Wiwit alit sampun gesang yatim 

Nampa tresna cowong 

Ndherek bapa ginilut wulangreh 

Dhinawuhan ajar mesu dhiri 

Murih bagya mulya gesang mbenjangipun” (Sang Pembayun: 69 – 70) 

 

Selain tembang macapat dalam naskah Sang Pembayun juga terdapat contoh 

kesenian lain, yaitu tari tradisional. Contoh tarian ini terdapat pada saat Retna 

Pembayun dan para Abdi Keparak menari tari golek manis dihadapan ayahnya, 

Panembahan Senopati. 

 

D. Penutup 

Kethoprak merupakan salah satu kesenian Jawa yang muncul pada sekitar tahun 

1908 di Surakarta. Kesenian kethoprak merupakan seni rakyat yang pada awal 

pertunjukannya ditujukan untuk menyambut musim panen dan dibawakan oleh para petani 

dengan menari sembari menembangkan lagu-laguan. Sesuai dengan perkembangan waktu 

kesenian kethoprak juga mengalami perkembangan, dari semula hanya menggunakan 

lesung sebagai musik pengiring, sampai dengan kethoprak yang menggunakan gamelan 

lengkap seperti sekarang. Cerita dalam kethoprak juga sangat beragam, akan tetapi lebih 

banyak menceritakan mengenai cerita di lingkungan kerajaan (dari Kerajaan Majapahit 

sampai Mataram Islam). Dalam naskah kethoprak juga terdapat beberapa contoh kearifan 

lokal budaya Jawa, hal ini tidak terlepas kedudukan kethoprak sebagai salah satu produk 

dari kebudayaan Jawa. Kearifan lokal dalam naskah kethoprak dapat dilihat dari bahasa 

yang digunakan, bentuk kesenian seperti tembang macapat ataupun tari yang terdapat di 

dalamnya. 
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Saripathi 

Sastra minangka materi pokok ingkang dipunwulangaken wonten piwulangan 
wonten ing sekolah, mliginipun wonten ing piwulangan basa. Geguritan 
minangka salah satunggaling kasusastran ingkang dipundadosaken materi 
wonten ing piwulangan basa. Salah satunggaling ciri wonten ing geguritan, 
inggih menika panganggenipun bahasa kias (figurative language) kangge 
ngandharaken maksud saking geguritan. Wonten ing suwalikipun bahasa kias 
ngemot maksud utawi piwulang ingkang badhe dipunandharaken dening 
panganggit. Dados, ancasipun siswa kedah saged ndungkap piwulang wonten 
ing geguritan minangka pambentuking karakter dhiri pribadhinipun. Ancas 
saking piwulangan babagan geguritan inggih menika siswa saged langkung 
ngembangaken kaprigelan basanipun, langkung ningkataken kawruh babagan 
budaya saking latar belakang budaya wonten ing karya sastra, saha saged 
ngembangaken cipta rasa kadosta: (1) indera, (2) penalaran, (3) perasaan, (4) 
kesadaran sosial, saha (5) rasa religius. Pamilihanipun materi inggih menika 
geguritan ingkang badhe dipun-ginakaken, kedah dipun-gatosaken dening guru, 
boten namung babagan pamilihan basa, aspek psikologis, saha piwulang 
salebeting geguritan. 

Tembung Wos: Geguritan, basa kias, pambentuking karakter. 

Abstrak 

Sastra merupakan materi pokok yang diajarkan dalam pembelajaran di sekolah, 
khususnya pembelajaran bahasa. Puisi merupakan salah satu bentuk dari karya 
sastra yang dijadikan materi dalam pembelajaran bahasa. Salah satu kekhasan 
dalam puisi, yaitu penggunaan bahasa kias (figurative language) untuk 
menyampaikan maksud dari puisi tersebut. Di balik penggunaan bahasa kias 
terdapat maksud atau pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui puisi 
yang ditulisnya. Oleh karena itu, diharapkan siswa mampu menyingkap amanat 
dalam puisi sebagai pembentuk karakter dirinya. Hasil akhir yang diharapkan 
dari pembelajaran puisi, yaitu siswa dapat lebih mengembangkan keterampilan 
bahasanya, meningkatkan pengetahuan budaya melalui latar belakang budaya 
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dalam karya sastra, dan mengembangkan cipta rasa yang meliputi: (1) indera, (2) 
penalaran, (3) perasaan, (4) kesadaran sosial, dan (5) rasa religius. Pemilihan 
materi dalam hal ini puisi yang digunakan, juga harus diperhatikan oleh guru, 
baik dalam hal pemilihan bahasa, aspek psikologis, maupun amanat yang 
terkandung dalam puisi.   

Kata Kunci: Puisi, bahasa kias, pembentukan karakter 

Abstract 

Literature as main material which taught on learning in the school, especially 
on language learning. Poetry as one of literature product which being learning 
material in language learning. One of charateristics of poetry is the use of 
figurative language to explain the intent from the poetry. Behind the use of 
figurative language there are purposes and messages which will be explained 
from the author. So, students be excepted can find and explain messages from 
the poetry for their characters building. Purposes from this learning are make 
the students can development their language skills, improve culture knowledge 
from the cultural background in literatur, and can development sense of idea 
such as: (1) senses, (2) reasoning, (3) feeling, (4) social awareness, and (5) 
religious sense. Material selection that is poetry which will be used for learning 
material should  be concern from teacher, not only about the language selection, 
psychological aspect, and the messages contain in the poetry.  

Keywords: Poetry, figurative language, characters building 

 
A. Pendahuluan 

Sastra memiliki nilai yang amat positif dalam pendidikan. Moody (1971: 6 – 8) 

menyatakan bahwa ada 3 manfaat pengajaran sastra yaitu (1) membantu siswa 

memperoleh keterampilan berbahasa; (2) membantu siswa memperoleh pengetahuan 

tentang kehidupan manusia dan dunia seluruhnya, dan (3) membantu siswa dalam 

mengembangkan indera dan intelektualnya. Dibandingkan dengan studi lain, sastra 

memberi kemungkinan lebih banyak untuk mengantar siswa pada berbagai permasalahan 

hidup. Waluyo (dalam Suaka, http://ww- w.balipost.co. id/balipost-cetak/a, 2. html) 

menyatakan bahwa pengajaran sastra mempunyai potensi untuk mengembangkan dimensi 

kreativitas karena sastra sendiri merupakan hasil kreativitas pengarang. Di samping itu 

sastra dipandang dapat mengembangkan kecakapan emosional siswa, menumbuhkan 

perasaan untuk berempati, berbagi suka, dan bekerja sama (Ghosien, 2001: 10). 



Seminar  Nasional  Program  Studi  Pendidikan Bahasa  Jawa 
 

134             Penggalian Nilai-nilai Budi Pekerti dan Kearifan Lokal  Melalui Pengajaran Bahasa dan Sastra Jawa 

Sayangnya, pemilihan materi puisi dalam pembelajaran sastra seringkali kurang 

memperhatikan kebutuhan siswa. Pembelajaran sastra seringkali hanya membahas puisi 

yang ada dalam buku teks. 

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan betapa pentingnya pengajaran 

sastra bagi perkembangan mental, keperibadian, maupun kreativitas siswa. Mengacu pada 

kenyataan tersebut makalah ini mencoba mengetengahkan tinjauan terhadap manfaat puisi 

sebagai pembentuk kepribadian siswa dalam pembelajaran sastra.  

B. Pembahasan 

 Puisi adalah bentuk kesusteraaan yang menggunakan pengulangan suara sebagai 

ciri khasnya (Mulyono, 1951: 58). Dari pendapat ini dapat dikatakan bahwa puisi 

merupakan bentuk kata-kata yang ritmis yang mengungkapkan pengalaman yang 

imajinatif, emosional, dan intelektual penyair (Suharianto, 1982: 21). Waluyo (2001: 1) 

menyatakan bahwa puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, 

dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemeliharan kata-kata kias 

(imajinatif). Senada dengan pendapat di atas, Sayuti memberikan batasan puisi sebagai 

"sebentuk pengucapan bahasa yang memperhitungkan adanya aspek bunyi-bunyi di 

dalamnya, yang mengungkapkan pengalaman imajinatif, emosional, dan intelektual 

penyair yang ditimba dari kehidupan individual dan sosialnya; yang diungkapkan dengan 

teknik pilihan tertentu sehingga puisi mampu membangkitkan pengalaman tertentu pula 

dalam diri pembaca atau pendengamya." (2002: 4).  

Dari sisi bentuk batin puisi, Johnson (Tarigan, 1984: 5) menyatakan bahwa puisi 

adalah peluapan yang spontan dari perasaan yang penuh daya yang berpangkal pada emosi 

yang berpadu kembali dalam kedamaian. Senada dengan pendapat tersebut, Carlyle 

(dalam Kennedy, 1971: 331) memberikan batasan puisi sebagai ungkapan pikiran yang 

bersifat musikal. Sementara Woodworm (dalam Pradopo, 1987: 6) menyatakan bahwa 

puisi adalah pernyataan perasaan yang imajinatif, yaitu perasaan yang direkakan atau 

diangankan. Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa puisi adalah karya 

sastra yang mengungkapkan perasaan dan pikiran penyair secara imajinatif dengan 

menggunakan bahasa yang dipadatkan.  

Puisi memiliki bahasa yang khas dan bersifat multy interpretable. Dalam puisi, faktor 

bahasa sangat dipertimbangkan oleh penyair untuk memperoleh kepuitisan atau efek 

puitis. Salah satu sarana kepuitisan yang amat penting dalam puisi adalah bahasa kias 
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(figurative language). Kata (bahasa kias) diartikan sebagai suatu bentuk ekspresi yang 

digunakan untuk menyampaikan arti/makna atau meningkatkan pengaruh dengan 

membandingkan atau mengidentifikasikan suatu benda dengan benda lain yang 

mempunyai suatu arti konotasi yang akrab dengan pembaca atau pendengar (Mc Arthur, 

1992).  

Untuk memperoleh efek puitis, penyair menggunakan berbagai bahasa figuratif 

seperti hiperbola, simile, metafora, personifikasi, maupun sinedoke. Di antara berbagai 

jenis majas yang sering digunakan penyair, metafora paling banyak digunakan. Ini sesuai 

dengan apa yang disampaikan oleh Furman bahwa puisi dan kaiya tulis simbolik 

merupakan ladang metafora. Tanpa metafora, puisi akan kehilangan kekuatan 

pengucapannya yang justru menjadi daya tarik dalam puisi. Puisi adalah buah karya yang 

dapat digunakan untuk melihat kehidupan dan emosi seseorang melalui metafora 

(http://caxton. slockton. edu/hotcocoatalk/stories/story- reader56).  

Dari berbagai pandangan di atas dapat dikatakan bahwa mutu sebuah puisi terletak 

pada bahasa yang dipilih penulisnya. Satoto (2001: 8) menyatakan bahwa "mutu sebuah 

puisi sebagai jenis karya sastra banyak ditentukan oleh kemampuan  penulisnya  untuk  

mengeksploitasi  kemungkinan-lemungkinan penggunaan bahasa serta gaya bahasa yang 

tidak saja mempunyai nilai komunikatif efektif, namun juga mempunyai aspek-aspek 

stilistik, estetik, dan artistik". Secara umum bahasa pada puisi mempunyai beberapa ciri 

yaitu (1) adanya pemadatan bahasa; (2) pemilihan kata khas; (3) penggunaan kata konkret; 

(4) pengimajian; (5) irama; dan (6) fata wajah (Waluyo, 2001: 2). Bahasa puisi dipadatkan 

agar mempunyai kekuatan gaib. Sebagai contoh puisi "Doa" karya Chairil Anwar di 

bawah ini: 

 

Tuhanku  
Dalam termangu  
Aku masih menyebut namaMu  
 
Biar susah sungguh  
Mengingat kau penuh seluruh  
 
CayaMu panas suci  
Tinggal kerdip lilin di kelam sunyi  
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Puisi di atas mempunyai bahasa yang padat, singkat, namun mempunyai kekuatan 

sehingga indah dibaca. Meski hanya terdiri dari 3 bait dan masing-masing hanya berisi 3 

dan 2 larik, puisi di atas terasa mempunyai kekuatan untuk menyampaikan pesan penulis 

pada pembaca bahwa dalam kegoyahan imannya kepada Tuhan (termangu), penyair masih 

menyebut nama Tuhan (dalam doa-doanya). Dan ia sangat sulit berkonsentrasi dalam 

berdoa untuk berkomunikasi dengan Tuhan (biar susah sungguh) secara total (penuh 

seluruh). Di akhir puisinya, penulis ingin menyatakan bahwa karena kegoyahan iman dan 

kesulitannya untuk berkonsentrasi dalam doa, maka caya iman dari Tuhan tinggal cahaya 

kecil yang siap padam (tinggal kerdip lilin di kelam sunyi). Dalam pemilihan kata khas 

terdapat banyak faktor yang menjadi pertimbangan pengarang yaitu (a) adanya makna 

kias; (b) pentingnya digunakan lambang (penggantian suatu hal/benda dengan hal/benda 

lain); dan (c) perlunya pertimbangan adanya persamaan bunyi (rima) yang harmonis. 

Disamping bahasa yang indah, puisi di atas juga sarat akan nilai kehidupan yang baik 

yaitu mengajarkan untuk selalu mengingat Tuhan. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah 

yang harus selalu bersandar kepadaNya dan selalu menjaga iman kepadaNya agar tak 

pernah padam.  

Bahasa kias (figuratif) banyak digunakan oleh penulis puisi untuk memperoleh 

efek estetis. Bahasa kias yang banyak digunakan penulis dalam puisinya antara lain 

simile, metafora, personifikasi, sinedoke, maupun hiperbola. Misalnya puisi surat cinta di 

bawah ini :  

 

Ku tulis surat ini  

Kala hujan gerimis  

Bagai bunyi tambur mainan  

Anak peri dunia yang goib  

Dan angin mendesah  

Mengeluh dan mendesah  

 

Puisi karya Rendra di atas sarat akan bahasa kias (figuratif) seperti personifikasi 

(Dan angin mendesah). Simile (Bagai bunyi tambur mainan). Penggunaan bahasa figuratif 

tersebut menjadikan puisi "Surat Cinta" memiliki efek estetis yang kuat. Estetika dalam 
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puisi di atas akan dapat membentuk sifat halus pada diri siswa disamping menambah 

pengetahuan akan kosa kata. 

Rima (persajakan) oleh Sayuti (2002: 104) dibagi atas tiga jenis, yaitu: (1) 

persajakan di awal baris (anafora): (2) persajakan di tengah: dan (3) persajakan di akhir. 

Lebih lanjut Sayuti menyatakan bahwa Rima dalam puisi dimaksudkan penulis untuk 

menambah estetis suatu ekspresi puisi (2002: 177). Persajakan di awal baris (anafora) 

tampak pada puisi karya Subagio:  

 

Ah, sajak ini  

Mengingatkan aku pada langit dan mega  

Sajak ini mengingatkan kepada kisah dan keabadian  

Sajak ini melupakan aku kepada pisau dan tali  

Sejak ini melupakan kepada bunuh diri 

 

( "Sajak", Simphoni hal 15)  

 

Penggunaan bentuk anafora tampak pada pengulangan kata "sajak ini". Pola 

anaforis digunakan penulis untuk memfokuskan perhatian pembaca ke arah yang oleh 

penyair dikehendakt sebagai aspek yang mengemuka.  

Pemanfaatan sajak tengah (persamaan bunyi yang terdapat di tengah baris di antara 

dua baris) terdapat pada puisi Sutarji berikut:  

 

 

PERJALANAN KUBUR  

 

………. 

Sungai pergi ke laut membawa kubur-kubur  

Laut pergi ke laut membawa kubur-kubur  

Awan pergi ke hujan membawa kubur-kubur  

Hujan pergi ke akar pohon ke bunga-bunga  

Membawa kuburmu Alina 
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Sajak tengah pada puisi di atas berfungsi memberi intensitas tertentu dalam 

menumbuhkan suasana puitik yaitu penghayatan atas kematian sebelum mati yang 

sebenarnya.  

Persajakan akhir paling banyak digunakan oleh penyair. Sajak akhir dapat bersifat 

sajak mutlak dan bisa tidak (Sayuti, 2002: 113). Contoh penggunaan sajak akhir dapat 

dilihat dalam puisi "Lanskap" karya Sapardi Joko Damono di bawah ini: 

Sepasang burung, jalur-jalur kawat, langit semakin tua  

Waktu hari hampir lengkap, menunggu senja  

Putih, kita pun putih memandang setia  

Sampai habis semua senja  

Sebagaimana terurai di atas puisi sarat akan bahasa figuratif yang bersifat indah 

dan halus, dengan demikian bahasa puisi akan menjadikan siswa mempunyai kehalusan 

budi dan kepekaan perasaan. Dari sudut pandang linguistik. Stem (1987) menyatakan 

bahwa bahasa yang digunakan dalam puisi sangat membantu siswa dalam meningkatkan 

kemampuan mereka dalam bidang memahami bacaan (membaca pemahaman) disamping 

menambah perbendaharaan kosa kata.. Iser (1978) menyatakan bahwa pemahaman 

terhadap isi puisi akan mendorong siswa mencari dan menemukan strategi membaca yang 

tepat. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa puisi amat penting diajarkan karena :  

1. Membantu keterampilan bahasa dengan diberikan secara terpadu, (sastra diberikan 

dalam membaca, menulis, menyimak, dan wicara berupa: mendongeng, deklamasi, 

bercerita, main drama, membaca cerita, mendengarkan dongeng, menulis cerita, 

menggambar komik, meringkas cerita, menulis drama pendek, dan sebagainya).  

2. Meningkatkan pengetahuan budaya melalui latar belakang budaya di dalam karya 

sastra tersebut. Karya sastra adalah dokumen sosial budaya yang sangat kaya. Aspek 

budaya ita tidak hanya dipaparkan atau dideskripsikan, namun dikemukakan dengan 

dimensi kedalamannya.  

3. Mengembangkan cipta dan rasa, yang meliputi: (1) indera, (2) penalaran, (3) perasaan, 

(4) kesadaran sosial, dan (5) rasa religius.  

4. Menunjang pembentukan watak. Karya sastra memungkinkan siswa untuk mampu 

mengadakan diskriminasi, judgement, dan mengambil keputusan. Segala hal yang 

dihadapi harus didiskriminasikan agar kemudian dapat memberikan pertimbangan 

mana yang baik dan mana yang jelek yang kemudian menjadi dasar untuk mengambil 
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keputusan. Orang yang berwatak baik akan memberikan keputusan yang baik (sisi 

yang baik di antara dua dikotomi pilihan).  

Dalam melaksanakan PBM sastra, guru dituntut mampu memilih materi 

dengan tepat. Teks puisi yang akan digunakan oleh guru sebagai materi hendaknya 

benar-benar memenuhi kriteria sebagai teks sastra yang baik. Gatindou (2001) 

menyatakan ada 4 syarat yang harus dipertimbangkan guru dalam memilih teks sastra 

yaitu (1) tingkat kesulitan teks sastra harus sesuai dengan kemampuan siswa, (2) isi 

teks sastra sesuai dengan latar belakang budaya siswa, (3) mengandung nilai-nilai 

universal, dan (4) panjang pendek teks sesuai dengan alokasi waktu.  

Senada dengan Gatindou, Waluyo menyarankan 3 hal sebagai pertimbangan 

dalam pemilihan materi pengajaran puisi yaitu : (1) aspek bahasa (yang memiliki 

kesesuaian dalam tingkat kemudahan, kelayakan, dan kecukupan untuk jenjang 

sekolah tertentu), (2) aspek psikologis yang mempertimbangkan perkembangan 

psikologis siswa dengan rincian (a) masa aestitis, (b) masa romantik, (c) masa realistis, 

dan (d) masa generalisasi, (3) aspek latar belakang sosial budaya (hal-hal yang 

dianggap tabu atau tidak pantas untuk daerah atau suku tertentu hendaknya 

dihilangkan).  

Tomlinson menyarankan 7 kriteria pemilihan puisi sebagai materi pengajaran 

sastra, yaitu: (1) bersifat umum, (2) sederhana, (3) memiliki kedalaman makna, (4) 

menggunakan bahasa kini, (5) singkat/pendek, (6) mudah dibayangkan, (7) bersifat 

mendorong jiwa. Dari tiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa materi 

pengajaran sastra yang baik adalah yang sesuai dengan tingkat kemampuan, 

perkembangan psikologis, dan latar belakang budaya siswa.  

C. Kesimpulan 

1. Sastra dapat diajarkan secara bersama-sama dengan pengajaran bahasa melalui 

pembinaan keterampilan berbahasa (membaca, menyimak, berbicara, dan menulis).  

2. Puisi yang baik adalah memenuhi syarat (1) sesuai dengan kemampuan siswa, (2) 

sesuai dengan perkembangan psikologi siswa, (3) mengandung nilai-nilai positif dan 

kehalusan bahasa. 
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GERAKAN LITERASI SEKOLAH  

DALAM PENUMBUHAN PENDIDIKAN BUDI PEKERTI ANAK 

Atikah Anindyarini dan Sumarwati 

FKIP Universitas Sebelas Maret 

Saripathi 

Panyeratan artikel menika nggadhahi ancas ngandharaken babagan gerakan 
literasi sekolah, strategi maos ingkang efektif wonten ing gerakan literasi 
sekolah, saha sumbangsihipun sastra kangge nuwuhaken pendidikan budi 
pekerti lare. Gerakan Literasi Sekolah minangka program saing pamarintah 
ingkang nggadhahi ancas ningkataken minat maos saha nyerat siswa. Kagiyatan 
menika dipunlaksanakaken siswa saben dintenipun kirang langkung gangsal 
welas menit saderengipun piwulangan dipunwiwiti. Kagiyatan menika saged 
kasil menawi guru trep saha leres anggenipun ndampingi siswa. Guru leresipun 
saged ngetrapaken strategi ingkang efektif rikala maos. Dhawuhi siswa supados 
ngetrapaken kagiyatan maos saha nyerat kanthi terpadu dados salah 
satunggaling cara ingkang efektif. Sasampunipun maos, siswa didhawuhi 
kapurih nyerat ulang punapa kemawon ingkang dipunwas wonten ing buku 
ingkang dipunsedhiayakaken khusus kangge Gerakan Literasi Sekolah menika. 
Salintunipun saged ningkataken kaprigelan maos, nyerat, saha micara siswa, 
kanthi Gerakan Literasi Sekolah ancasipun siswa kapurih langkung tresna 
dhumateng kasusastran. Sasampunipun maos sedaya asiling kasusastran siswa 
kapurih saged methik piwulang-piwulang saking cerita. Salajengipun, siswa 
dipungadhang saged ngetrapaken karakter-karakter ingkang sae menika wonten 
ing gesang saben dintenipun. Kanthi rinasuking karakter-karakter sae wonten 
ing gesang saben dintenipun, saged dipunngendikakaken Gerakan Literasi 
Sekolah menika kasil nuwuhakaken pendidikan budi pekerti lare.  

Tembung Wos: Gerakan Literasi Sekolah, strategi maos ingkang efektif, 
nuwuhaken, pendidikan budi pekerti, nresnani kasusastran 

Abstrak 

Penulisan artikel ini bertujuan memaparkan tentang gerakan literasi sekolah, 

strategi membaca yang efektif dalam gerakan literasi sekolah, serta peran sastra 

untuk menumbuhkan pendidikan budi pekerti anak. Gerakan Literasi Sekolah 

merupakan program dari pemerintah yang bertujuan meningkatkan minat baca 

tulis siswa. Kegiatan ini dilaksanakan oleh siswa setiap hari selama kurang lebih 

lima belas menit sebelum pembelajaran dimulai. Kegiatan ini akan berhasil jika 
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guru mendampingi siswa secara tepat. Guru sebaiknya bisa menerapkan strategi 

yang efektif dalam membaca. Menyuruh siswa untuk melakukan kegiatan 

membaca dan menulis secara terpadu adalah salahsatu cara yang efektif yang 

bisa dilakukan oleh guru. Setelah membaca, siswa disuruh untuk menuliskan 

kembali apa yang dia baca di dalam buku tulis yang disediakan khusus untuk 

kegiatan gerakan literasi sekolah ini.  Selain bisa meningkatkan keterampilan 

membaca, menulis dan berbicara siswa, dengan gerakan literasi sekolah siswa 

diharapkan bisa mencintai sastra. Setelah membaca sebuah karya sastra, siswa 

bisa mengambil pesan-pesan moral dari cerita tersebut. Selanjutnya, siswa 

diharapkan bisa mengimplementasikan karakter-karakter yang baik tersebut 

dalam kehidupan mereka sehari-hari.   Dengan terinternalisasinya karakter-

karakter baik dalam kehidupan sehari-hari siswa, bisa dikatakan gerakan literasi 

sekolah berhasil dalam menumbuhkan pendidikan budi pekerti anak.    

Kata Kunci: Gerakan literasi sekolah, strategi membaca yang efektif, 

penumbuhan, pendidikan budi pekerti, mencintai sastra. 

Abstract  

This article writing aimed to explain about school literacy movement, effective 

reading strategy in school literacy movement, and the role of letters in growing 

nobler character education among children. School Literacy Movement is the 

government’s program aiming to improve the students’ reading and writing 

interest. This activity was conducted everyday by students for about fifteen 

minutes before the learning begins. This activity will be successful if the teacher 

facilitates the students appropriately. Teacher should be able to apply an 

effective reading strategy. Asking the students to do reading and writing activity 

in integrated manner is one of effective ways the teacher can do. After reading, 

the students are asked to rewrite what they read in his notebook provided 

specifically for this school literacy movement. In addition to improving the 

students’ reading, writing and speaking skill, the through school literacy 

movement is expected to make the students love letters (literature). After reading 

a literary work, the students can take moral messages from the story. 

Furthermore, the students are expected to implement the good characters in 
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their daily life. Through well-internalized characters in the students’ daily life, it 

can be said that school literacy movement successfully grows the noble 

character education among children.  

Keywords:  School Literacy Movement, effective reading strategy, growing 

noble character, Education, love literature 

A. Pengantar 

Pendidikan karakter merupakan pondasi bangsa yang sangat penting dan perlu 

ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Oleh karena itu, pemerintah harus membina dan 

membangun bangsa dengan menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter. Hal ini sejalan 

dengan apa yang pernah dinyatakan oleh Soekarno tentang pentingya nation and character 

building sebagai bagian integral dari pembangunan bangsa. Menurutnya, karakter suatu 

bangsa berperan besar dalam mempertahankan eksistensi bangsa. Cukup banyak contoh 

empiris yang membuktikan bahwa karakter bangsa yang kuat berperan besar dalam 

mencapai tingkat keberhasilan dan kemajuan bangsa. Contoh yang bisa dilihat adalah Cina. 

Negeri ini bisa dikatakan tidak lebih makmur dibandingkan dengan Indonesia pada era 70-

an. Namun, dalam kurun waktu kurang dari 30 tahun, dengan disiplin dan kerja keras, Cina 

berhasil bangkit menggerakkan mesin produksi nasionalnya (Muslich, 2011: 5). Hal ini 

sangat mungkin terjadi, karena pada dasarnya bangsa-bangsa yang maju biasanya 

mempunyai karakter-karakter yang merupakan kombinasi antara semangat juang, disiplin, 

dan kerja keras.  

Ada beberapa langkah yang dapat diambil pemerintah untuk membangun karakter 

bangsa. Salah satu di antaranya dengan meningkatkan daya saing bangsa dalam bentuk 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah 

untuk membangun karakter anak di sekolah yaitu dengan menumbuhkan minat baca anak.  

Para pakar pendidikan sepakat bahwa pintu gerbang penguasaan ilmu pengetahuan adalah 

dengan banyak membaca. Dengan banyak membaca, masyarakat Indonesia dapat 

membuka jendela dunia (Sularso dalam http://gpmb.perpusnas.go.id/. Hal ini sangat 

beralasan karena dengan rendahnya minat baca, masyarakat akan tertinggal dalam 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. .    

 Bagaimana kondisi minat baca masyarakat Indonesia? Berdasarkan survey 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) pada tahun 
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2011, minat baca masyarakat Indonesia tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan 

indeks membaca masyarakat Indonesia sebesar 0,001. Ini artinya, bahwa dari seribu 

penduduk, hanya ada satu orang yang masih memiliki minat baca tinggi. Selain itu, pada 

tahun  2012, Indonesia menempati posisi terendah 124 dari 187 negara dunia dalam 

penilaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Mardiah dalam 

http://bpsdmkp.kkp.go.id/apps/perpustakaan). Dengan melihat data-data tersebut di atas 

tentunya kita sangat prihatin terhadap kondisi minat baca bangsa kita. Namun, tentunya 

kita tidak perlu mengambinghitamkan pemerintah atau pihak-pihak lain dengan kondisi  

tersebut. Yang perlu dilakukan adalah segera mawas diri dan bekerja bersama-sama 

dengan pihak-pihak yang terkait untuk segera melakukan sesuatu agar bisa mengubah 

keadaan yang cukup memprihatinkan ini.  

 Adapun untuk meningkatkan minat baca masyarakat bisa dilakukan melalui 

beberapa jalur, yaitu bisa melalui diri sendiri, keluarga, lingkungan/masyarakat, jalur 

pendidikan, maupun jalur instansi Pembina (perpustakaan) (Mardiah dalam 

http://bpsdmkp.kkp.go.id/apps/perpustakaan). 

 Dari beberapa jalur tersebut, tentunya jalur yang pertama itulah yang sangat 

menentukan keberhasilan individu agar mempunyai minat baca yang tinggi. Karena 

motivasi diri merupakan salah satu penentu dari sebuah keberhasilan. Namun tentunya 

jalur yang pertama perlu didukung pula oleh jalur-jalur yang lain untuk bisa 

memaksimalkan potensi individunya. Selain jalur individu, jalur yang penting untuk 

meningkatkan minat baca masyarakat bisa dilakukan melalui jalur sekolah. Jalur sekolah 

juga dianggap sebagai jalur yang cukup efektif untuk meningkatkan minat baca 

masyarakat.   

Berdasarkan paparan di atas, maka dalam artikel ini akan dibahas tentang gerakan 

literasi sekolah, strategi membaca yang efektif dalam gerakan literasi sekolah, serta peran 

sastra untuk menumbuhkan pendidikan budi pekerti anak.  

 

1. Gerakan Literasi Sekolah 

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud) sedang mengupayakan Gerakan Literasi Sekolah. 

Berdasarkan Peraturan No 21 tahun 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

mewajibkan setiap siswanya untuk membaca buku sebelum memulai jam pelajaran 
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selama kurang lebih lima belas menit. Jenis buku yang dibaca para siswa bebas, asalkan 

mengandung muatan budi pekerti. Namun, yang paling diutamakan adalah buku 

dongeng (karena buku dongeng bersifat menghibur dan mendidik, sehingga anak-anak 

biasanya akan lebih tertarik untuk membacanya). Buku dongeng atau buku cerita yang 

dibaca bisa buku-buku yang tersebar di seluruh penjuru nusantara.     

 Literasi erat kaitannya dengan istilah kemahirwacanaan. Literasi secara luas 

dimaknai sebagai kemampuan berbahasa yang mencakup kemampuan menyimak, 

berbicara, berpikir membaca, dan menulis, serta kemampuan berpikir yang menjadi 

elemen di dalamnya. Tomkins mengemukakan bahwa literacy merupakan kemampuan 

menggunakan membaca dan menulis dalam melaksanakan tugas-tugas yang bertalian 

dengan dunia kerja dan kehidupan di luar sekolah (Resmini dalam http://file.upi.edu./). 

Gerakan literasi sekolah ini menjadi salah satu cara mengembangkan strategi 

dan diplomasi untuk menumbuhkan budi pekerti siswa. Kepala Badan Bahasa 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Mahsun menyatakan bahwa 

gerakan Literasi Sekolah merupakan penerapan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 21 tahun 2015 tentang Pendidikan Budi Pekerti. 

(Rachman dalam http://m.republika.co.id/berita/).  

Kata yang dipakai adalah ‘penumbuh’. Menurut Baswedan, menumbuhkan budi 

pekerti berbeda maknanya dengan menanamkan budi pekerti. Menumbuhkan artinya 

memberikan ruang bagi tumbuhnya budi pekerti dalam diri anak. Kalau menanamkan 

berarti kita memasukkan sesuatu dari luar diri si anak. Karena pada dasarnya, anak-anak 

sudah memiliki modal dasar budi pekerti (dalam Maulipaksi dalam 

http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/). 

 Sejalan dengan Baswedan, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa kemendikbud, Mahsun (dalam Ayuningtyas dalam http: //www.tempo.co/read/) 

mengatakan bahwa dalam jangka panjang, Gerakan Literasi Sekolah ini diharapkan 

dapat menghasilkan anak-anak yang memiliki literasi yang tinggi. Membiasakan dan 

memotivasi siswa untuk mau  membaca dan menulis agar bisa menumbuhkan budi 

pekerti. Oleh karena itu, buku-buku yang dibagikan dalam Gerakan Literasi Sekolah ini 

adalah buku-buku yang yang dapat menumbuhkan budi pekerti. Buku yang dijadikan 

acuan sebagai bahan literasi di sekolah di antaranya buku cerita atau dongeng lokal, 

buku-buku yang menginspirasi seperti biografi tokoh lokal dan biografi anak bangsa 
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yang berprestasi, buku-buku sejarah yang membentuk semangat kebangsaan atau cinta 

tanah air. 

Menurut Mahsun, kegiatan literasi ini tidak hanya membaca, tetapi juga 

dilengkapi dengan kegiatan menulis yang harus dilandasi dengan keterampilan atau kiat 

untuk mengubah, meringkas, memodifikasi, menceritakan kembali dan seterusnya. 

Untuk bisa memahami suatu bacaan, siswa tentunya perlu melakukan suatu kegiatan 

yang bisa memaksimalkan potensi membacanya. 

2. Strategi Membaca yang Efektif  

Kegiatan membaca yang efektif telah dibahas oleh Hernowo dalam bukunya 

Mengikat Makna 2001 dan Mengikat Makna Update 2009.. Menurut beliau, dalam 

konsep “mengikat makna”, yang diperlukan adalah tiga hal. Yang pertama, yaitu 

menyediakan ruang privat, yang kedua memadukan kegiatan membaca dan menulis 

dalam satu paket kegiatan yang diselenggarakan secara kontinu dan konsisten, dan yang 

ketiga, yaitu berusaha sekuat daya untuk menemukan makna ketika melakukan kegiatan 

membaca dan menulis (Hernowo, 2009: 11). 

Selanjutnya Hernowo menjelaskan tentang bagaimana cara menemukan makna. 

Hal tersebut dijelaskan Hernowo berdasarkan pendapat Johnson dalam bukunya 

Contextual Teaching and Learning (CTL) Menurut Johnson dalam Hernowo (2009: 11),  

sesuatu itu memiki makna jika sesuatu itu penting dan berarti bagi pribadi seseorang. 

Makna baru dapat ditemukan seseorang jika seseorang itu mengaitkan atau 

mengontekskan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Agar “mengikat makna” benar-benar 

dapat dilaksanakan secara sempurna, seseorang harus membangun “ruang privat” 

sebagai tempat menjalankan kegiatan membaca dan menulis secara terpadu dan saling 

mendukung. Yang dimaksud ruang privat, yaitu sebuah tempat yang mana di ruangan 

itu seseorang memiliki kebebasan untuk memilih buku apa yang mau dibaca dan tulisan 

apa yang mau ditulis. “Ruang privat” ini tidak nyata. Ia berada di dalam pikiran kita. Di 

ruangan privat ini, ketika seseorang mempunyai keinginan membaca dan menulis, dia 

tidak dicengkeram oleh aturan-aturan tentang membaca dan menulis.  

Adapun untuk bisa melakukan kegiatan membaca secara efektif, seseorang perlu 

melakukan kegiatan membaca dan menulis sekaligus. Kemudahan dan kelancaran 

menulis akan diperoleh jika seseorang banyak membaca. Begitupula ketika seseorang 

membaca, sebaiknya menyediakan waktu sejenak untuk menulis ketika selesai 
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membaca, sehingga terhindar dari kesia-siaan membaca. Di sinilah inti “mengikat 

makna” sesungguhnya.  

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh Hernowo tersebut di atas, tentunya 

sangat relevan dengan apa yang telah dicanangkan pemerintah dengan gerakan 

literasinya. Siswa dibebaskan untuk memilih bacaan apa saja asalkan mengandung 

muatan budi pekerti. Buku yang disarankan untuk dibaca siswa adalah buku-buku cerita 

atau buku-buku dongeng yang di dalamnya terkandung muatan budi pekerti. Siswa akan 

lebih mudah memahami tentang nilai-nilai budi pekerti jika nilai-nilai budi pekerti 

tersebut ada di dalam sebuah cerita. Lewat tokoh-tokoh cerita, siswa bisa memilih mana 

karakter-karakter tokoh yang bisa diteladani dan mana karakter-karakter tokoh yang 

tidak bisa diteladani. Melalui cerita, siswa akan lebih mudah mengingat-ingat tentang 

karakter-karakter tokoh-tokoh yang ada dalam cerita, pesan-pesan moral yang ingin 

disampaikan penulis, dan tentunya diharapkan siswa bisa menceritakan kembali inti 

ceritanya.    

Agar siswa bisa mengungkapkan kembali apa yang dia baca, sebaiknya siswa 

juga melakukan kegiatan menulis. Sebaiknya, setiap siswa menuliskan apa yang dia 

baca di dalam buku tulis yang khusus digunakan untuk menuliskan kembali apa yang 

sudah dibacanya. Bisa saja buku ringkasan hasil membaca itu diberi nama BUKU 

MENGIKAT MAKNA, seperti istilahnya Hernowo atau diberi nama BUKU 

GERAKAN LITERASI SEKOLAH. Tentunya, buku tersebut sebaiknya juga 

dikumpulkan kepada gurunya untuk dibaca sehingga guru bisa mengetahui kemampuan 

membaca siswa. Dalam buku tersebut perlu dituliskan kapan kegiatan membaca 

dilakukan, buku apa yang dibaca, penulisnya siapa, dan penerbitnya apa. Setelah itu 

dituliskan secara ringkas isi bacaannya. Selanjutnya, siswa bisa menyampaikan pesan-

pesan moral dari bacaan yang dibaca. Bila itu sebuah cerita siswa bisa menentukan 

karakter-karakter tokoh yang mana yang bisa diteladani dan karakter-karakter tokoh 

yang mana yang tidak bisa diteladani. Dengan kegiatan membaca dan menulis secara 

terpadu ini, tentunya siswa akan lebih mudah memahami dan mengingat-ingat bacaan-

bacaan apa saja yang pernah dibacanya. Suatu hari, ketika siswa ingin mengetahui buku 

atau cerita apa saja yang pernah dibacanya siswa bisa membuka kembali buku 

MENGIKAT MAKNA atau BUKU GERAKAN LITERASI SEKOLAH tersebut. Inilah 
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yang dimaksud dengan mengikat makna. Dengan diikat maknanya, akan lebih 

memudahkan siswa untuk mengingat kembali maknanya.  

Untuk keberhasilan kegiatan ini, sebaiknya metode yang diterapkan menjadikan 

anak tidak hanya mampu menghafal, tapi juga mengetahui, mengingat, dan paham apa 

yang diingatnya. Oleh karena itu, dalam kegiatan literasi sekolah ini peran guru tidak 

hanya menunggui siswa dalam kegiatan membaca mereka tetapi juga berperan aktif 

sebagai pendamping, fasilitator, dan motivator. Setelah siswa menyelesaikan bacaannya, 

guru bisa bertanya jawab dengan siswa berkaitan dengan apa yang dibaca. Siswa juga 

bisa menceritakan kembali secara lisan apa yang sudah dibacanya di depan kelas. 

Tentunya kegiatan membaca, menulis, dan berbicara ini tetap memperhitungkan waktu 

yang tersedia. Jika memang, pada hari tersebut waktunya tidak memungkinkan bisa 

dilanjutkan pada hari berikutnya.   

Melalui kegiatan membaca, menulis, dan berbicara secara terpadu diharapkan 

kemampuan literasi siswa akan meningkat. Hal ini seperti dinyatakan oleh Hernowo 

(2009: 35) yang mengungkapkan bahwa dengan seringnya beliau membaca dan 

menulis, hal tersebut menjadi pendorong baginya untuk terus membaca dan menulis. 

Selain itu, dengan banyaknya kata yang masuk ke dalam dirinya, hal tersebut 

berpengaruh terhadap kemampuan berbicaranya. Hernowo merasa sangat lancar dalam 

berbicara. Kegagapannya dulu ketika berbicara menjadi mudah untuk diatasi. 

Selain bisa meningkatkan keterampilan membaca, menulis, dan berbicara siswa, 

dengan gerakan literasi sekolah siswa diharapkan bisa mencintai sastra. Setelah 

membaca sebuah karya sastra, siswa bisa mengambil pesan-pesan moral dari cerita 

tersebut. Selanjutnya, siswa diharapkan bisa mengimplementasikan karakter-karakter 

yang baik tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini sejalan dengan 

pernyataan Direktur Pembinaan SMP, kementerian Pendidikan Nasional 

(Kemendiknas), Didik Suhardi, “Pendidikan budaya dan karakter bangsa ini sebaiknya 

ditekankan pada implementasi, harus dipraktikkan sehingga titik beratnya bukan hanya 

pada teori. “Menurut Didik, banyak keluhan dari masyarakat tentang menurunnya 

tatakrama, etika, dan kreativitas karena melemahnya pendidikan budaya dan karakter 

bangsa. (Muslich, 2011: 8).  

Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional 

menurut UUSPN No.20 tahun 2003 Bab 2 Pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan 
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nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab  

(UUSPN, 2003: 7). Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya bisa dilakukan 

melalui sastra.  

B. Peran Sastra untuk Menumbuhkan Budi Pekerti Anak 

Sastra dapat menjadi solusi untuk dapat menanamkan budi pekerti yang luhur pada 

generasi bangsa. Oleh karenanya, seorang tokoh legendaris Umar bin Khattab pernah 

berwasiat kepada rakyatnya, ”Ajarilah anak-anakmu sastra, karena sastra membuat anak 

yang pengecut menjadi jujur dan pemberani.”(Rohinah, 2011: 12). Selanjutnya dijelaskan 

oleh Rohinah (2011) bahwa melalui karya sastra, anak-anak bisa meresepsi nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya. Dengan media sastra, anak akan lebih untuk menyerap ajaran 

tentang moral, etika, sosial, dan lain-lain. Sastra memiliki peran yang penting dalam dalam 

perkembangan moral, sosial, dan psikolog anak-anak. Peran sastra diantaranya adalah 

dengan menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan kepekaan terhadap norma-

norma kemanusiaan baik dalam konteks individual maupun konteks sosial. Dengan 

kecintaannya terhadap sastra, anak lebih mudah bersosialisasi, peka terhadap lingkungan, 

mempunyai solidaritas yang tinggi terhadap sesama manusia.  

Melalui sastra, anak lebih mudah untuk memahami dan merefleksi bagaimana suatu 

nilai menjadi penting untuk diwujudkan dalam keseharian mereka. Hal ini sejalan dengan 

pernyataan Suryanto, Suhita, Mujiyanto (2014: 49) yang menyatakan bahwa melalui 

pembelajaran apresiasi sastra cerita anak dapat ditanamkan nilai-nilai etis spiritual, yang 

diharapkan akan terwujud budi pekerti siswa dalam kehidupan sehari-hari.  

Dengan demikian, suatu nilai yang diwujudkan dalam bentuk perilaku anak itulah 

yang disebut karakter (Kesuma, 2011: 11).  Jadi suatu karakter melekat dengan nilai dari 

perilaku tersebut.  

Individu yang berkarakter baik atau unggul adalah seseorang yang berusaha 
melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan YME, diri-Nya, sesama, lingkungan, 
bangsa dan Negara serta dunia internasional pada umumnya dengan mengoptimalkan 
potensi (pengetahuan) dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi, dan motivasinya 
(perasaannya) Aqib (2011: 3). 
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Karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan, pelaksanaan, dan kebiasaan. 

Menurut Buchori (dalam Aqib, 2011: 11), pengembangangan karakter seharusnya 

membawa anak ke pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, 

akhirnya ke pengalaman nilai secara nyata. Ki Hajar Dewantoro menerjemahkannya 

dengan kata cipta, rasa, dan karsa.    

C. PENUTUP 

Gerakan Literasi yang dicanangkan oleh pemerintah bertujuan meningkatkan minat 

baca dan tulis masyarakat Indonesia. Hal ini utamanya dilatarbelakangi oleh rendahnya 

minat baca masyarakat Indonesia dibandingkan minat baca masyarakat dari negara-negara 

maju. Dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca bacaan yang ada 

muatan budi pekertinya, diharapkan akan mulai tumbuh minat baca siswa dan sekaligus 

bisa memahami dan meresepsi nilai-nilai budi pekerti yang ada di dalamnya.  

Keberhasilan gerakan literasi sekolah akan bisa dicapai bila guru mendampingi 

siswa secara aktif dan bisa mencari strategi yang tepat dalam kegiatan membaca. Salah 

satu strategi yang bisa diterapkan dalam kegiatan membaca yaitu dengan memadukan 

kegiatan membaca dan menulis sekaligus. Setelah membaca, siswa bisa menuliskan 

kembali apa yang dibacanya di dalam buku tulisnya. Sebaiknya, kegiatan itu bisa 

dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.  

Ketika membaca karya sastra, siswa bisa mengidentifikasi nilai-nilai budi pekerti 

yang terkandung di dalamnya. Bisa meneladani karakter-karakter baik dari tokoh yang 

diceritakan serta bisa mengimplementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan 

terinternalisasinya karakter-karakter baik dalam kehidupan sehari-hari siswa, bisa 

dikatakan gerakan literasi sekolah berhasil dalam menumbuhkan pendidikan budi pekerti 

anak.    
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SEKELUMIT DEKONSTRUKSI 

DALAM CERITA WAYANG RAMAYANA 

 

Budi Waluyo 

Program Studi Pendidikan Bahasa Jawa 

Universitas Sebelas Maret 

 

Saripathi 

Medalipun maneka teori ingkang enggal lan kathah saged mbiyantu kangge 

mangertosi karya sastra ingkang ugi maneka warna. Dekonstruksi minangka 

salah satunggaling teori postrukturalisme ingkang nyobi manggihi mapinten-

pinten kekirangan ingkang wonten salebenting teori ingkang sampun wonten 

kados ing teori strukturalisme. Kanthi mbabaripun teori postrukturalisme boten 

ateges teori strukturalisme boten relevan lan kedah dipuntilar. Wontenipun 

prabeda pamanggih prayoginipun dipunmangertosi minangka kathahing teori 

ingkang wusananipun saged mbiyantu ngrembakakaken pangertosan kangge 

mbabar utawi mbedhah karya sastra. Ramayana minangka salah satunggaling 

mahakarya ingkang sampun kondhang-kaloka ngantos cariyosipun dipunanggep 

saestu wonten. 

Tembung Wos: Dekonstruksi, Mahabharata 

Abstrak 

Lahirnya teori-teori baru yang sangat beragam akan membantu kita memahami 

karya sastra secara beragam pula. Dekonstruksi merupakan salah satu teori 

postrukturalisme yang mencoba menemukan berbagai kekurangan teori-teori 

terdahulu sebagaimana terkandung dalam strukturalisme. Dengan lahirnya teori 

postrukturalisme tidak berarti bahwa teori strukturalisme tidak relevan dan 

dengan demikian harus ditinggalkan. Perbedaan pandangan tentang sastra 

sebaiknya dipahami sebagai keragaman teori yang pada akhirnya akan 

membantu kita mengembangkan pemahaman dalam menganalisis karya sastra. 
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Ramayana merupakan salah mahakarya yang sangat fenomenal sehingga 

dianggap ceritanya dianggap benar-benar ada. 

Kata Kunci: Dekonstruksi, Ramayana. 

Abstract 

Inception the new theories which very diverse help us to understand about the 

literature product with diverse. Decontruction is one of poststucturalism theory 

it try to find weakness from some past theories as contained in stucturalism. 

With the born of poststructuraism theory doesn’t mean that structuralism theory 

isn’t relevant and must be abandoned. The diverent point of view about the 

literature preferably as theory diversity which finally can help us to development 

the comprehension for literature analysis. Ramayana is a famous literature work 

and considered a truly story.  

Keywords: Decontruction, Mahabarata 

 

A. Pendahuluan 

Aliran postrukturalisme berkembang sejajar dengan postmodernisme, dengan 

tujuan yang relative sama  tetapi dengan tradisi dan latar belakang social yang berbeda. 

Postrukturalisme lahir sebagai akibat stagnasi strukturalisme, sedangkan postmodernisme 

lahir sebagai akibat jalan buntu modernisme (Ratna, 2005: 140). Postrukturalisme 

merupakan paradigma baru yang digunakan dalam menganalisis karya sastra. Sebagai 

paradigma baru, teori postrukturalisme tidak terlepas dari teori yang mendahuluinya, yaitu 

strukturalisme. Postrukturalisme memandang bahwa teori terdahulu memiliki banyak 

kelemahan dan dipandang perlu mendapat penyempurnaan. 

Dekonstruksi merupakan salah satu teori postrukturalisme yang bermaksud 

memahamai karya sastra dengan sudut pandang yang berbeda. Dekonstruksi menjadi 

paham yang amat penting dan berpengaruh, karena bermaksud mengadakan penolakan 

terhadap logosentrisme (berpusat pada kata) atau fonosentrisme (berpusat pada ujaran), 

istilah yang dikemukakan oleh Jacques Derrida, terhadap paham strukturalisme. Ia 

memusatkan perhatiannya pada usaha-usaha yang terus menerus untuk menghancurkan 

dan meniadaakan pemusatan (decentering) (Faruk dalam Pradopo, 2001: 166). 



Seminar  Nasional  Program  Studi  Pendidikan Bahasa  Jawa 
 

154             Penggalian Nilai-nilai Budi Pekerti dan Kearifan Lokal  Melalui Pengajaran Bahasa dan Sastra Jawa 

Model pendekatan dekonstruksi ini dalam bidang kesastraan khususnya fiksi, 

dewasa ini terlihat banyak dimintai orang sebagai salah satu model atau alternatif dalam 

kegiatan pengkajian kesusastraan (Nurgiyantoro, 2000: 59). Selanjutnya tulisan ini 

bermaksud mencoba menganalisis prosa fiksi dalam cerita Mahabharata. 

B. Penerapan Teori Dekonstruksi dalam Cerita Ramayana 

Cerita wayang purwa merupakan bentuk kesenian tradisional yang paling disukai 

masyarakat Indonesia, Jawa pada khususnya. Khusus bagi masyarakat Jawa, cerita wayang 

telah menjadi salah satu sumber tontonan, tuntunan, dan tatanan. Nilai–nilai filosofis dan 

ajaran–ajaran yang terkandung di dalamnya adalah nilai–nilai luhur yang telah mampu 

melewati ujian dari waktu ke waktu. Sejak dari jaman dahulu sampai sekarang, 

pertunjukan wayang tidak pernah berhenti, padahal wayang sudah ada sejak ratusan tahun 

yang lalu. Hal ini terbukti dengan masih adanya pertunjukan wayang sampai sekarang. 

Walaupun sudah banyak perubahan jalan ceritanya, tetapi hal itu tidak mengurangi isi yang 

terkandung di dalamnya. 

Ramayana adalah sebuah mahakarya ciptaan Walmiki. Secara garis besar, pokok 

ceritanya dibagi menjadi tujuh cerita atau yang sering disebut dengan istilah sapta kandha. 

Sapta artinya tujuh dan kandha bagian cerita Ramayana. Berikut akan disampaikan 

beberapa analisis dekonstruksi yang menyangkut tokoh yang terdapat dalam cerita 

tersebut. 

1. Rama  

Rama merupakan salah satu tokoh utama dalam cerita Ramayana. Banyak tokoh yang 

menjadi pengikut rama ketika perang melawan Alengka terjadi. Sebab utama terjadinya 

perang besar yang memakan begitu banyak korban adalah diculiknya Sinta. Kehilangan 

seseorang kemudian terjadi perang yang pada akhirnya menimbukan banyak sekali 

korban. 

Rama juga digambarkan seseorang yang kurang menghargai dan menghormati istri. Hal 

ini terjadi ketika Sinta kembali kepadanya akan tetapi sebelum itu harus masuk ke 

dalam api untuk membuktikan kesuciaannya. Setelah terbukti masih suci, pada 

kesempatan yang lain Rama kembali meragukan kesetiaan Sinta dan akhirnya Sinta 

bersumpah jika dirinya tidak suci maka bumi pertiwi tidak akan menerima jasadnya. 

Seketika itu tanah menjadi terbelah dan Sinta masuk ke dalam tanah dan menandakan 

bahwa ia masih suci. 
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2. Gunawan Wibisana  

Gunawan wibisana adalah adik dari prabu rahwana dari alengka. Ketika terjadi perang, 

gunawan memiih untuk memihak rama yang diyakininya berada dipihak yang benar. 

Bergabungnya Gunawan kepada pihak musuh merupakan salah satu tindakan yang 

kurang baik karena sebelumnya ia hidup di negara Alengka, dibesarkan di Negara 

Alengka, makan dan minum dari hasil bumi yang ada di Alengka. Apabila seseorang 

melakukan hal seperti ini, di mana letak cinta kepada tanah dan airnya atau nilai 

patriotnya? Selain itu Gunawan juga menjadi tokoh yang menunjukkan kelemahan-

kelemahan Negara Alengka kepada pihak musuh. 

3. Rahwana  

Rahwana adalah raja Alengka. Adapun sisi baik Rahwana adalah dengan setia 

menunggu kerelaan Sinta untuk dijadikan istrinya walaupun sampai ia gugur tidak 

pernah mendapatkannya. Rahwana jika mau bisa saja memaksa Sinta ketika berada di 

Alengka dalam waktu yang cukup lama.  

Rahwana juga digambarkan sebagai tokoh yang tidak pernah menyerah dalam mengejar 

titisan Dewi Widawati. Ia merupakan pejuang cinta yang tidak pernah terkendala 

masalah usia. Apapun ia lakukan untuk mendapatkan titisan Dewi Widawati. Apapun 

yang menghalangi akan disingkirkannya “rawe-rawe rantas, malang-malang putung”. 

 

C. Kesimpulan 

Meskipun tidak semua teori dekonstruksionisme merupakan perspektif baru dalam 

menafsirkan karya sastra, akan tetapi teori ini mulai banyak dibicarakan orang. Teori 

dekonstruksi berusaha memahami karya sastra dari sudut pandang yang berbeda, berusaha 

menemukan segala sesuatu yang selama ini kurang mendapat perhatian. Dekonstruksi 

memungkinkan untuk melakukan penjelajahan intelektual dengan apa saja tanpa harus 

terikat dengan suatu aturan yang dianggap telah berlaku universal. 

Dengan demikian perbedaan pendapat dalam menafsirkan karya sastra sebaiknya 

dipahami sebagai sesuatu hal yang menunjukkan adanya dinamika kehidupan sastra sebab 

di dalam perbedaan tersebut justru terkandung ide-ide baru yang pada gilirannya akan 

menghasilkan berbagai pendapat yang baru pula.  
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KEARIFAN LOKAL DAN SASTRA JAWA  

SEBAGAI ILMU BANTU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 

(SUATU RENCANA AWAL DAN STRATEGI) 

 

Rahmat & Yudi Ariana 

FKIP Universitas Sebelas Maret 
 

Saripathi 

Masalah-masalah sing němbe dirasakake dening bangsa mbokměnawa bisa 
karampungake dening cara kang preventif saka jěro, umpamane saka 
pendhidhikan. Nganti těkan saiki tuwuh pola lan metode pasinaon sing anyar, 
umpamane yakuwi pasinaon kang manunggal. Mula saka iku, tulisan iki arěp 
coba nawakake salah sawijining alternatif kanggo pasinaon Pendidikan 
Kewarganegaraan, yakuwi kanthi ndadekake kearifan lokal lan sastra Jawa 
minangka ilmu bantu. Babagan iki adhědhasar kanyatan sing ana ing 
masyarakat lan uga saka panyawang ing pasinaon.  

Tembung Wos: Piwulangan, pendidikan kewarganegaraan, kearifan lokal 
sastra Jawa 

Abstrak 

Permasalahan yang dihadapi oleh suatu bangsa kiranya dapat diselesaikan 
misalnya melalui pendidikan. Dalam perkembangannya sampai saat ini muncul 
berbagai pola dan metode pembelajaran baru, misalnya pembelajaran yang 
terintegrasi. Untuk itu, tulisan ini akan mencoba menawarkan sebuah alternatif 
bagi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu dengan menjadikan 
kearifan lokal dan sastra Jawa sebagai ilmu bantu. Hal ini didasarkan pada 
kondisi yang terjadi dalam masyarakat dan juga berasal dari pengamatan dalam 
proses pembelajaran.  

Kata Kunci: Pembelajaran, pendidikan kewarganegaraan, kearifan lokal sastra 
Jawa 

Abstract 

The problem faced by a nation could be solved through education. Nowdays, 
there are some emerging patterns and new learning methods such as integrated 
learning. Specificly, this article offers an alternative teaching and learning 
method for civil education. This method underlines the strength of auxiliary 
science integrating two basic elements, the local knowledge and Javanese 
literature. This proposed idea here is based on conditions that occur in the 
community and also from the observations in the learning process.  
 
Keywords: Learning, civiv education, Javanese literature local wisdom 
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A. Pengantar 

Kearifan lokal pada dasawarsa ini mendapatkan banyak perhatian. Kemunculannya 

dikait-kaitkan dalam berbagai bidang, baik itu pendidikan, pembangunan, maupun 

kehidupan bermasyarakat. Perhatiannya terletak pada eksplorasi dan pemanfaatan sumber 

daya lokal meliputi kesantunan, adat-istiadat, dan pola pikir untuk dapat dijadikan alat 

bantu atau solusi dalam memecahkan suatu permasalahan. Sementara itu, sastra yang 

mempunyai sifat prodesse dan delectare yaitu memberi manfaat dan nikmat (Teeuw, 2013: 

120) sepertinya belum secara maksimal dijadikan sebagai alat bantu untuk ikut 

memecahkan beberapa permasalahan kehidupan. Padahal dalam sastra banyak terkandung 

amanat dan nilai-nilai pendidikan yang dapat digali dan dipelajari. Apabila keduanya 

dikolaborasikan tentu akan tercipta sebuah alternatif baru yang dapat diterapkan sebagai 

ilmu bantu untuk solusi bersama. 

Berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat dari 

kemerosotan moral dan etika yang mendorong terjadinya kenakalan remaja (misalnya, 

merusak fasilitas umum, tempat pariwisata, dan bangunan cagar budaya), memudar dan 

hilangnya kepekaan sosial (misalnya, tidak memberikan kesempatan untuk orang tua, ibu 

hamil, dan kaum difabel ketika menggunakan fasilitas umum, atau contoh lain seperti 

merokok sembarangan di tempat umum, tidak mau antri, serta membuang sampah 

sembarangan), dan munculnya tindak kriminal (seperti pencurian, perampokan, 

penculikan, bahkan pembunuhan) telah menjadi hal yang memprihatinkan dan dapat 

dikatakan sebagai situasi darurat sehingga memerlukan penanggulangan.  

Banyak upaya sebenarnya telah ditempuh oleh negara ini untuk menanggulangi 

penyakit masyarakat yang salah satunya melalui pendidikan di sekolah sampai perguruan 

tinggi. Kurikulum di sekolah dan pendidikan tinggi disusun sedemikian rupa untuk 

membentuk manusia Indonesia yang berkarakter, diantaranya dengan menyisipkan materi 

tentang ajaran moral, kepemimpinan, hak dan kewajiban, kerjasama, dan menumbuhkan 

sikap kreatif serta inovatif di setiap pembelajaran. Adapun salah satu pembelajaran yang 

secara dominan dipersiapkan untuk membentuk manusia Indonesia yang berkarakter itu 

adalah Pendidikan Kewarganegaraan. 

Berdasarkan aspek kebermanfaatan, maka tulisan ini akan mencoba mensinergikan 

ketiga aspek seperti yang telah dituliskan diawal, yaitu kearifan lokal - sastra Jawa - 

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sebuah ramuan unggul dengan tujuan untuk 
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menciptakan pembelajaran yang mengutamakan pencapaian karakter yang baik 

berlandaskan pengetahuan dan sastra lokal. Dalam hal ini kearifan lokal dan sastra Jawa 

akan dijadikan ilmu bantu pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (di daerah Jawa 

Tengah, Jawa Timur, dan DIY). Adapun ruang lingkup pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan yang akan dibahas dalam tulisan ini terpusat pada jenjang pendidikan 

tinggi (tingkat universitas). 

1. Karakteristik Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan yang diselenggarakan di perguruan tinggi 

merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa dengan bobot 2 

sks. Biasanya diberikan pada semester awal di semua program studi. Materi yang 

disampaikan secara umum terdiri dari 7 sampai 8 bab. Adapun rincian materi 

Pendidikan Kewarganegaraan secara umum meliputi, Filsafat Pancasila, Identitas 

Nasional, Hak dan Kewajiban, Negara dan Konstitusi, Demokrasi, Rule of Law dan 

HAM, Geopolitik Indonesia, dan Geostrategi Indonesia. Adapun dasar hukum 

Pendidikan Kewarganegaraan tertuang dalam kutipan berikut ini. 

Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 
kurikulum perguruan tinggi wajib memuat mata kuliah Pancasila, 
Kewarganegaraan, Agama, dan Bahasa Indonesia. Mata kuliah 
Kewarganegaraan yang selanjutnya dikenal dengan Pendidikan 
Kewarganegaraan (PKn) merupakan pendidikan yang mencakup Pancasila, 
UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka 
Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang 
memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Narmoatmojo, dkk., 2014:viii). 

Kutipan di atas sejalan dengan visi dan misi pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan, yaitu untuk membentuk mahasiswa menjadi ilmuwan dan 

profesional yang memiliki kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis berkeadaban, 

menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif 

dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila 

(Winarno, 2014:xi). 

2. Kearifan Lokal dan Sastra Jawa sebagai Ilmu Bantu 

Definisi ilmu bantu dalam konteks tulisan ini ialah suatu disiplin atau bidang 

yang dijadikan alat untuk membantu ilmu yang lain. Disiplin atau bidang ilmu yang 

dijadikan sebagai alat bantu ini adalah kearifan lokal dan sastra Jawa. Keduanya 



Seminar  Nasional  Program  Studi  Pendidikan Bahasa  Jawa 
 

160             Penggalian Nilai-nilai Budi Pekerti dan Kearifan Lokal  Melalui Pengajaran Bahasa dan Sastra Jawa 

dijadikan ilmu bantu untuk Pendidikan Kewarganegaraan sehubungan dengan 

pembelajaran di perguruan tinggi. Berikut ini beberapa contoh kearifan lokal dan 

sastra Jawa yang dapat dijadikan materi tambahan dalam pembelajaran PKn. 

3. Kearifan Lokal 

Berdasarkan pengertian tentang kearifan lokal di awal tulisan ini yaitu segala 

hal yang berhubungan dengan kesantunan, adat-istiadat, dan pola pikir masyakarat. 

Adapun kearifan lokal yang dimaksud, bersumber dari kearifan lokal masyarakat 

Jawa. Berikut ini beberapa contoh kearifan lokal masyarakat Jawa. 

a. Menyapa  

Dalam budaya masyarakat Jawa tindakan menyapa disebut dengan istilah 

‘sapa aruh’ atau ‘aruh-aruh’. Tindakan menyapa menjadi sebuah keharusan bagi 

masyarakat Jawa, baik itu untuk orang yang sudah dikenal maupun belum. Ada 

dua cara yang dilakukan, yang pertama dengan cara menganggukkan kepala. Yang 

kedua, dengan cara memanggil nama, nama panggilan, atau kata ganti seperti 

‘mas’ atau ‘mbak’. 

b. Rewang  

Rewang adalah budaya Jawa yang mempunyai arti sejumlah orang yang 

membantu urusan masak-memasak pada sebuah keluarga yang akan 

menyelenggarakan suatu acara, biasanya untuk acara pernikahan namun bisa juga 

untuk acara lain, seperti supitan atau syukuran. 

c. Měrti Desa 

Berupa kegiatan yang diselenggarakan oleh satu masyarakat desa yang mana 

mereka secara kolektif mengadakan suatu rangkaian acara yang berkaitan lěluhur 

dengan pelestarian lingkungan, yang mana sebagai anggota masyarakat harus 

mendoakan lěluhur, antarindividu saling bekerja sama dan bergotong-royong 

untuk menjaga sekaligus melestarikan sumber daya alam. 

   Aruh-aruh, Rewang, dan Měrti Desa merupakan tiga contoh dari sekian 

banyak kearifan lokal masyarakat Jawa. Ketiga kearifan lokal tersebut apabila 

dicermati mengandung ajaran atau nilai-nilai tentang hubungan hidup bermasyarakat, 

kerjasama, kesantunan, gotong-royong, dan kesadaran terhadap lingkungan hidup. 

Sementara itu, contoh lain kearifan lokal masyarakat Jawa dapat dilihat dari 

keseharian masyarakat Jawa itu sendiri. 
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B. Sastra Jawa 

Sejarah sastra Jawa mencatat karya tulis sastra Jawa tertua berupa puisi berbahasa 

Jawa Kuna yang ditulis sekitar tahun 856 (Ras, 2014: 3). Setelah itu, dilanjutkan dengan 

karya sastra yang tergolong dalam Sastra Jawa Pertengahan. Ikhtisar tentang Sastra Jawa 

Pertengahan, Zoetmoelder (1994: 510) menyatakan bahwa masih sedikit penelitian tentang 

Sastra Jawa Pertengahan. Selanjutnya, diteruskan dengan sastra Jawa Baru dengan ciri 

khas sastra istana, yaitu karya-karya sastra yang banyak ditulis di dalam kraton, meskipun 

kurun waktu itu karya sastra Jawa juga ditulis di luar istana. Ras (2014: 245) menyebut 

golongan sastra ini sebagai karya sastra Jawa bagian 3 kurun waktu 1511 – 1920 M dengan 

peristiwa pertama yang dituliskan dalam genre kronika kerajaan, yaitu Babad Tanah Jawi. 

Berikut ini karya sastra Jawa yang dapat dijadikan sebagai suplemen pembelajaran PKn. 

1. Kakawin Nagarakretagama  

Adalah salah satu karya sastra Jawa Kuna yang digubah oleh Mpu Prapanca 

(Achmad, 2014: 36). Banyak sumber mengatakan bahwa karya sastra ini berisi tentang 

tata pemerintahan negara. Lebih lanjut, Achmad (2014: 37&41) berpendapat bahwa teks 

Nagarakretagama berisi tentang wilayah-wilayah kekuasaan Majapahit yang harus 

menyerahkan upeti. Selain itu, juga berisi tentang ajaran kepemimpinan. 

2. Bharatayudha 

Asal epic ini adalah dari India. Adapun ceritanya ialah perang antara Pandhawa dan 

Korawa (Poerbatjaraka, 1952: 24). Sementara itu, (Zoetmoelder, 1994: 349—350) 

mengatakan bahwa Kakawin Bharatayudha mengikuti kisah peperangan antara para 

Pandhawa dan Korawa seperti epos aslinya dari India dimulai dengan persiapan perang 

agung dan berakhir dengan pembantaian kebanyakan pahlawan Pandhawa dalam malam 

sesudah pertempuran. Begitu populernya cerita ini, maka karya hadir dalam beberapa 

versi baik, baik itu yang ditulis dengan bahasa Jawa Kuna maupun bahasa Jawa Baru. 

3. Ramayana 

Sama seperti Bharatayudha, Ramayana merupakan kisah yang berasal dari India. 

Zoetmoelder (1994: 277) menyebutkan bahwa Ramayana adalah sebuah epos agung 

yang bercerita tentang Rama dan Sita. Konon karya ini digubah oleh Walmiki. Kisah ini 

pernah dan masih digemari oleh masyarakat di seluruh Asia Tenggara. Sementara itu, 

Aryani (2012: 156) berpendapat bahwa kisah Ramayana populer di Nusantara. Dalam 

tradisi Melayu dikenal dengan sebutan Hikayat Sri Rama, sedangkan dalam sastra Jawa 
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Baru dikenal dengan Serat Rama. Penelitian dengan tema ini juga telah dilakukan oleh 

Sumarsih (1985), yaitu tentang kisah Ramayana dalam versi Cirebon, sehingga, dapat 

dikatakan banyak orang yang mengenal dengan baik kisah Rama dan Sita ini. 

4. Asthabrata 

Adalah teks yang populer dalam sastra Jawa Baru. Asthabrata merupakan teks 

tentang sifat delapan dewa. Kedelapan dewa tersebut ialah Surya, Candra, Yama, Bayu, 

Indra, Agni, Baruna, dan Kuwera. Kedelapan dewa tersebut mencerminkan perwujudan 

dari unsur-unsur alam semesta. Adapun teks Asthabrata secara garis besar tentang 

ajaran kepemimpinan. Teks Asthabrata merupakan salah satu teks Jawa yang populer, 

sehingga muncul beberapa versi sesuai skriptorium lahirnya teks. Misalnya, Asthabrata 

versi Pakualaman yang ditulis oleh Suryodilogo (2012). 

5. Serat Nitipraja 

Merupakan teks sastra Jawa Baru yang oleh Poerbatjaraka (1952: 100) digolongkan 

ke dalam karya sastra Jaman Islam. Isi teksnya adalah ajaran tentang negara, tentang 

tata pemerintahan negara serta perhatian pemimpin terhadap rakyat kecil. Pendapat lain 

dikemukakan oleh Ras (2014: 262) dalam kutipan di bawah ini. 

Karya Sultan Agung yang lain adalah kitab Nitipraja (1641) yang berisi tuntunan 

hidup bagi raja serta pejabatnya dan mengenai peraturan untuk kelakuan yang benar 

bagi rakyat. Nitipraja ditulis dengan mencontoh kitab Niti Sruti, sebuah karya puisi 

yang berisi pengajaran ilmu politik, perilaku yang arif dan hubungan yang ideal antara 

raja dan rakyat. 

 

6. Novel Ibu Pertiwi 

Adalah sebuah novel Jawa yang dikarang oleh Endang Wahjoeningsih pada tahun 

1941 yang memperlihatkan secara terbuka dalam arti mengajak para pembaca untuk 

melangkah lebih maju dalam masalah kebangsaan (Widati, dkk., 2001: 164). Novel-

novel Jawa yang lain juga masih banyak yang berpotensi dijadikan contoh  materi 

pembelajaran, misalnya novel Jawa dengan judul Kirti Njunjung Drajat. 

7. Cerkak Endog Sapetarangan, Pecah Siji Pecah Kabeh 

Widati, dkk., (2001:232) menyebut sebuah cerkak atau cerita pendek yang berjudul 

Endog Sapetarangan, Pecah Siji Pecah Kabeh yang berisi peringatan kepada 

masyarakat agar selalu waspada terhadap segala hal dalam situasi perang, terutama 
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mewaspadai orang-orang pribumi yang mengkhianati perjuangan bangsa. Cerkak ini 

dikarang oleh Andaja dan termuat dalam Panji Pustaka, nomor 30, 1943. 

Karya-karya sastra Jawa di atas seperti kakawin, serat, novel, maupun cerkak 

merupakan contoh karya sastra Jawa yang dapat dijadikan sebagai materi bantu dalam 

perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan. Contoh-contoh karya sastra Jawa di atas 

masing-masing mengandung nilai-nilai seperti ajaran kepemimpinan, kepahlawanan, 

keteladanan, kenegaraan, kebangsaan dan perjuangan bangsa. 

 

C. Rencana Awal dan Strategi  

   Sebagai rencana awal ialah mendeskripsikan dan menyajikan contoh-contoh 

alternatif dari kearifan lokal dan sastra Jawa. Adapun deskripsi dan contoh sudah disajikan 

di depan. Contoh-contoh dari kearifan lokal dan sastra Jawa tersebut adalah sedikit dari 

banyak contoh-contoh yang lain dari kearifan lokal dan sastra Jawa. Agar berhasil sebagai 

ilmu bantu untuk pembelajaran PKn, maka diperlukan sebuah strategi pembelajaran. 

 Strategi pembelajaran bukan hanya terbatas prosedur atau tahapan kegiatan belajar 

saja, melainkan termasuk juga pengaturan, materi atau paket program pembelajaran yang 

akan disampaikan kepada peserta didik (Dick dan Carey dalam Aqib, 2014: 69). Adapun 

strategi yang diterapkan dalam rangka menjadikan kearifan lokal dan sastra Jawa sebagai 

ilmu bantu pembelajaran Pendidikan Kewarganageraan ialah dengan memasukkan kearifan 

lokal dan atau sastra Jawa itu ke dalam pembelajaran PKn melalui penyusunan materi yang 

terintegrasi di antara kedua atau ketiganya. Misalnya, pada saat pembelajaran PKn dengan 

materi Negara dan Konstitusi maka dapat menggunakan kutipan-kutipan dari karya sastra 

Jawa berjudul Kakawin Nagarakretagama atau Serat Nitipraja. Sementara itu, contoh-

contoh dari kearifan lokal di atas dapat digunakan sebagai contoh dalam materi 

pembelajaran tentang Identitas Nasional. 

 Kendala yang menjadi pertanyaan kemudian ialah bagaimana wujud materi 

pembelajaran apabila diambilkan dari sumber berbahasa Jawa, sementara peserta didik 

tidak saja hanya berasal dari orang Jawa tetapi juga dari suku bangsa yang lain? 

Jawabannya sederhana, yaitu dengan menghadirkan kutipan-kutipan berbahasa Jawa yang 

disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. 

 Strategi yang kedua berkaitan dengan pemanfaatan contoh-contoh kearifan lokal 

maupun sastra Jawa menjadi sebuah media pembelajaran yang menarik. Misalnya, dengan 
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penayangan video maupun tayangan visual tentang kisah Ramayana atau rekaman lain 

tentang kearifan lokal masyarakat Jawa. Selain itu, karakter tokoh wayang dapat pula 

dihadirkan dalam bentuk wayang kulit.  

Sementara itu, dengan diterapkannya kearifan lokal dan sastra Jawa tentunya akan 

berpengaruh terhadap metode pembelajaran. Metode pembelajaran PKn akan menjadi 

semakin bervariasi, yang semula mungkin banyak tenaga pendidik yang menggunakan 

metode ceramah dan diskusi, maka dengan adanya pola baru ini metode pembelajaran juga 

dapat berubah, misalnya dengan metode mendongeng, kemudian juga dapat dengan 

metode demonstrasi dan sosiodrama. 

D. Penutup 

 Kearifan lokal dan sastra Jawa adalah dua bidang kajian yang selalu menarik banyak 

perhatian, baik itu budayawan, seniman, penikmat sastra dan budaya, peneliti, dan juga 

tenaga pendidik. Berbagai ulasan sering kita jumpai baik itu di surat kabar atau majalah 

dan juga sebagai artikel ilmiah pada jurnal, prosiding, dan buku. Selain itu, menjadi kajian 

penulisan akhir mahasiswa. Di balik kekayaannya sebagai lumbung ilmu, ajaran 

kesantunan, etika dan moral, serta pola pikir maka kearifan lokal dan sastra Jawa 

hendaknya tidak hanya “diekploitasi” sebatas kajian itu saja, tetapi hendaknya dapat 

dijadikan sebagai ilmu bantu. 

 Berdasarkan rencana awal dan strategi, maka kearifan lokal dan sastra Jawa dapat 

dijadikan sebagai ilmu bantu pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Hal itu dimulai 

dengan menguraikan aspek-aspek kearifan lokal dan sastra Jawa yang kiranya mengandung 

esensi yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

Adapun cara yang dapat ditempuh yaitu menjadikan kisah-kisah sastra Jawa sebagai 

suplemen pembelajaran, misalnya saat dosen menjelaskan materi bab Hak dan Kewajiban 

maka dosen dapat menambahkan materi kisah Bharatayudha, Ramayana, atau teks 

Asthabrata yang ketiganya mengandung isi hak dan kewajiban seorang pemimpin. Oleh 

sebab itu, rencana selanjutnya ialah penyusunan buku ajar PKn dengan yang memuat 

ajaran-ajaran kearifan lokal dan sastra Jawa. 

 Rencana awal dan strategi yang coba kami hadirkan ini, semoga dapat menjadi 

inspirasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi lain yang 

mempunyai kearifan dan sastra lokal. Sehingga, kearifan dan sastra lokal di seluruh 
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Indonesia tetap dapat terjaga dan terlestarikan. Misalnya, pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan ini Bali dapat menggunakan ilmu bantu kearifan lokal dan sastra Bali, 

begitu daerah lain di Indonesia. 

Terakhir, kearifan lokal dan sastra Jawa mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai ilmu 

bantu untuk kajian-kajian yang lain seperti ekonomi, politik, sosial, pariwisata, bahkan 

ilmu kesehatan. Untuk dapat menempuh ke jalan itu, maka hendaknya diperlukan 

rancangan dan strategi pengembangannya. Adapun langkah yang pertama ialah identifikasi 

permasalahan kemudian dilanjutkan dengan analisis kebutuhan. Sehingga, kearifan lokal 

dan sastra Jawa benar-benar dapat dijadikan sebagai ilmu bantu untuk kajian yang lain.  
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SANEPA CERMINAN KARAKTER TUTUR MASYARAKAT JAWA  
 

Kenfitria Diah Wijayanti 
Program Studi Pendidikan Bahasa Jawa 

Universitas Sebelas Maret 
 

 

Saripathi 

Tiyang Jawi nggadhahi sakathahing kabudayan, salah satunggalipun budaya lisan 
ingkang awujud sanepa. Sanepa saged dipuntegesi minangka reroncenipun tembung 
ingkang ajeg panganggenipun lan ngginaaken komposisi kosok wangsul. Pangginaning 
sanepa ing salebeting pacelathon mujudaken kasantunan pacelathon ingkang boten 
langsung. Artikel punika ngrembag babagan tegesing sanepa adhedhasar komposisi 
relasi tembung ingkang dipun-ginaaken. Adhedhasar asil analisis dipunmangertosi bilih 
mupangat sanepa saged dipunpantha dados tigang jinis, inggih punika kangge 
nyindhir, pitutur, kaliyan pangalem. 

Tembung Wos: Sanepa, kosok wangsul, karakter micara tiyang Jawi 

Abstrak 

Masyarakat Jawa memiliki kekayaan budaya, diantaranya adalah budaya lisan yang 
berwujud sanepa. Sanepa dapat diartikan sebagai rangkaian kata yang tetap susunannya 
dan berkomposisi bandingan. Penggunaan sanepa dalam tuturan merepresentasikan 
kesantunan tutur tak langsung. Artikel ini mengulas mengenai pemaknaan sanepa 
berdasarkan komposisi relasi kata yang digunakan. Berdasarkan hasil analisis diketahui 
bahwa fungsi sanepa dapat dikategorikan menjadi tiga yakni sebagai sindiran, nasehat, 
dan pujian.  

Kata kunci: Sanepa, antonimi, karakter tutur masyarakat Jawa 

Abstract 

Java community has a wealth of culture , including the intangible oral culture sanepa. 
Sanepa can be interpreted as a series of fixed word structure and consisting of 
composition comparison. Sanepa use in speech indirect speech represents modesty. This 
article reviews the meaning sanepa based compositions related words are used. Based 
on the results of analysis show that sanepa functions can be categorized into three 
namely as satire, advice, and praise . 

Keywords: Sanepa, antonym, Javanese speech character  
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A. Pendahuluan 

Sudah menjadi kebutuhan bagi manusia untuk berkomunikasi antarsesama, karena 

kodratnya adalah sebagai makhluk sosial. Dalam berkomunikasi diperlukan kerjasama 

antara penutur dengan mitra tutur agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara utuh. 

Tuturan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa seringkali tidak seperti apa yang dituturkan, 

atau dapat dikatakan sebagai maksud terselubung. Ungkapan wong Jawa nggone pasemon 

sangat familiar kita dengarkan. Hal ini sesuai dengan karakter masyarakat Jawa yang 

identik dengan pasemon ‘pesan terselubung’. Orang Jawa yang telah mampu membaca 

semu berarti tergolong jalma limpat seprapat tamat. Maksudnya, orang tersebut telah 

mengetahui pesan apa pun meskipun hanya berupa isyarat halus. Penggunaan semu secara 

tidak langsung menandai tingkat penguasaan bahasa sebagai cermin budaya. Pada dasarnya 

orang Jawa sangat menjaga hubungan antarsesama, karena itulah untuk menghindari 

konflik lebih senang menggunakan tuturan tak langsung seperti sanepa. Keunikan sanepa 

yakni pada penggunaan makna balikan sebagai penghalusan tuturan. Pembentukan 

identitas bangsa dapat dimulai dari pemberdayaan bahasa daerah yang mencerminkan 

sebuah karakter. Bahasa Jawa sebagai salah satu bahasa daerah yang muncul di Indonesia 

patut mendapatkan kesempatan untuk dikelola secara lebih baik. Melalui sanepa kita dapat 

melestarikan salah satu wujud budaya Jawa yang sudah tidak mendapat perhatian penuh 

dari masyarakat, karena teralihkan oleh isu-isu politik maupun ekonomi yang dianggap 

lebih mendesak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengulas keunikan sanepa sebagai 

cerminan karakter tutur masyarakat Jawa.  

B. Kajian Pustaka 

1. Sanepa 

Sanepa merupakan ungkapan perbandingan yang tetap susunannya dan terdiri atas 

kata keadaan bersambung dengan kata benda (Dhanu, 2007: 260). Perbandingan yang 

terdapat dalam sanepa termasuk antonimi oposisi kutub yang semu. Kata pembanding 

tidak berantonimi secara langsung, melainkan terkait hubungan kata yang 

dibandingkannya tersebut. Hal ini dapat kita lihat dalam aplikasi sanepa berikut: eseme 

pait madu ‘senyumnya pahit madu’ kata pait dipasangkan dengan madu yang bukan 

merupakan pasangan antoniminya, namun apabila dianalisis lebih mendalam madu 

memiliki kaitan dengan rasa manis yang berhubungan antonimi oposisi kutub dengan rasa 
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pahit. Apabila dikategorikan sanepa dapat dipilah menjadi tiga jenis, yakni: a) sindiran, b) 

nasehat, dan   c) pujian. 

2. Antonimi 

Antonimi atau lawan kata merupakan pembandingan dua kata atau lebih yang 

memiliki makna berlawanan. Antonimi terbagi menjadi lima jenis yakni:  

a) antonimi mutlak, contoh: lanang >< wadon ‘pria >< wanita’ 

b) antonimi oposisi kutub, contoh: kuru >< lemu ‘kurus >< gemuk’ 

c) antonimi hubungan, contoh: dosen >< mahasiswa ‘dosen >< mahasiswa’ 

d) antonimi hierarkial, contoh: RT >< RW  >< Lurah >< Camat 

e) antonimi majemuk, contoh: merem >< kedhep >< melek ‘memejamkan mata >< 

berkedip >< membuka mata ’ 

Dalam sanepa antonimi yang digunakan tidak secara tegas, namun komposisinya terdiri 

dari antonimi oposisi kutub dengan kata yang yang memiliki relasi pembanding. Kata 

yang berelasi ini membutuhkan penelusuran lebih dalam dalam pemaknaannya.  

3. Karakter Tuturan Masyarakat Jawa 

Masyarakat Jawa dalam menyampaikan gagasan-gagasannya kepada orang lain tidak 

secara terus terang melainkan secara simbolis. Ajaran-ajaran moral yang menyangkut 

sikap hidup khas Jawa selalu dirahasiakan. Sistem simbol itu juga tidak terlepas dari 

sistem sosial, gaya hidup, agama, dan mobilitas sosial. Penyampaian sikap dan perilaku 

yang tersamar merupakan bentuk kehalusan budi. Hal ini secara tidak langsung 

mencerminkan sifat masyarakat Jawa yang tidak vulgar. Walaupun sedang marah, tetap 

disampaikan secara semu. Sikap seperti ini bertujuan untuk menjaga hubungan sosial, 

karena sifat orang Jawa adalah menghindari terjadinya konflik. 

Dalam berkomunikasi masyarakat Jawa mengenal adanya kehalusan tuturan. Tuturan 

yang dianggap santun apabila terkatakan secara tidak langsung atau terselubung. Mitra 

tutur yang tanggap ing sasmita akan mampu menangkap makna maupun maksud tuturan 

tersebut. Selain itu, masyarakat Jawa juga memiliki pola pikir othak-athik gathuk. Segala 

sesuatu yang dialami akan selalu dionceki ‘dikupas’ untuk menemukan hakikatnya.  

Othak-athik gathuk dipahami sebagai tindakan menganalisis suatu masalah dengan 

mencari keterkaitan antara satu sudut pandang dengan sudut pandang yang lainnya. Dua 

karakter tersebut menjadi modal nenek moyang menciptakan sanepa dalam gaya tuturan 

masyarakat Jawa.  
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C. Pembahasan 

Masyarakat Jawa memiliki gaya bertutur yang bervariasi, salah satunya adalah sanepa. 

Sanepa dalam masyarakat Jawa sering digunakan pada saat ingin menuturkan gagasan 

yang dirasa bisa menyinggung perasaan lawan tuturnya. Sesuatu yang di-sanepa-kan 

merupakan balikan dari hal yang disebutkan di awal. Berikut uraian sanepa yang 

berkembang dalam masyarakat Jawa. 

1. Ambune arum jamban: Ambune banger 

Ambune arum jamban merupakan sanepa yang akrab di telinga masyarakat Jawa. 

Penanda lingual ambune ‘baunya’ dideskripsikan arum ‘harum’, namun pada saat orang 

mendengar kata di akhir sanepa tersebut menjadi berpikir ulang karena ada kata jamban 

‘WC atau toilet’. Kata arum mendapat balikan kata jamban. Hal ini difungsikan untuk 

menyindir atau mengatakan bahwa baunya busuk atau tidak enak sekali bagaikan bau 

toilet. Kata arum digunakan untuk menghaluskan maksud tuturan.  

2. Rasane legi bratawali: Rasane pait banget 

Pada sanepa rasane legi bratawali terdapat penanda lingual rasane ‘rasanya’ 

dideskripsikan legi ‘manis’, namun kata akhir dalam sanepa ini bertolak belakang yakni 

bratawali ‘sejenis jamu’ yang rasanya pahit sekali. Tujuan penutur menggunakan 

sanepa ini adalah ingin menuturkan bahwa rasanya pahit sekali seperti jamu bratawali, 

tetapi rasa pahit itu diawali dengan penggunaan kata manis untuk menghaluskan makna. 

Fungsi sanepa ini adalah sebagai sindiran. 

3. Tatune arang kranjang: Tatune kerep banget 

Tatune arang kranjang memiliki makna lukanya serapat lubang di keranjang. Pada 

sanepa ini terdapat penanda lingual tatune ‘lukanya’ dideskripsikan arang ‘jarang’, 

namun kata akhir dalam sanepa ini bertolak belakang yakni kranjang ‘keranjang’ yang 

lubangnya kerap dan merata di seluruh bagian. Tujuan penutur menggunakan sanepa ini 

adalah ingin menuturkan bahwa lukanya banyak sekali seperti lubang pada keranjang. 

Fungsi sanepa ini adalah sebagai sindiran. 

4. Polahe anteng kitiran: Polahe akeh banget 

Penanda lingual anteng ‘tenang’ disandingkan dengan kata kitiran ‘kincir’ yang 

selalu bergerak apabila terkena angin dan gerakannya aktif memutar. Tujuan penutur 

menggunakan sanepa ini adalah ingin menuturkan bahwa gerakannya aktif sekali lincah 

bagaikan kincir yang memutar karena terkena angin. Biasanya sanepa ini ditujukan 
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untuk menyindir anak atau seseorang yang tingkahnya sangat aktif, namun tuturan 

tersebut tidak secara langsung diungkapkan akan tetapi terbungkus dalam kata anteng 

yang pada kenyataannya adalah berbalikan. Fungsi sanepa ini adalah sebagai sindiran 

sekaligus sebagai nasehat agar si mitra tutur bisa berlaku tenang atau menyuruh untuk 

beristirahat dari aktivitasnya tersebut. 

5. Awake kuru semangka: awake lemu banget 

Pada sanepa awake kuru semangka terdapat penanda lingual awake ‘badannya’ 

dideskripsikan kuru ‘kurus’, namun kata akhir dalam sanepa ini bertolak belakang yakni 

semangka ‘semangka’ yang bentuknya bulat. Tujuan penutur menggunakan sanepa ini 

adalah ingin menuturkan bahwa badannya gendut atau bulatnya seperti semangka, tetapi 

untuk mengungkapkan badan yang gendut itu diawali dengan penggunaan kata kuru 

untuk menghaluskan makna. Fungsi sanepa ini adalah sebagai sindiran sekaligus 

nasehat kepada si mitra tutur agar mengontrol pola hidupnya karena tubuhnya terlalu 

gemuk. 

6. Bobote abot kapuk: bobote entheng banget 

Bobote abot kapuk merupakan sanepa yang akrab di telinga masyarakat Jawa. 

Penanda lingual bobote ‘beratnya’ dideskripsikan abot ‘berat’, namun pada saat orang 

mendengar kata di akhir sanepa tersebut menjadi berpikir ulang karena ada kata kapuk 

‘kapas’. Kata abot mendapat balikan kata kapuk.  Hal ini difungsikan untuk menyindir 

atau mengatakan bahwa beratnya ringan sekali. Kata abot digunakan untuk 

menghaluskan maksud tuturan. Fungsi sanepa ini adalah sebagai sindiran. 

7. Ulate bening leri: ulate mrengut 

Pada sanepa ulate bening leri terdapat penanda lingual ulate ‘ekspresi wajah’ 

dideskripsikan bening ‘jernih atau cerah’, namun kata akhir dalam sanepa ini bertolak 

belakang yakni leri ‘air cucian beras’ yang warnanya keruh. Tujuan penutur 

menggunakan sanepa ini adalah ingin menuturkan bahwa ekspresi wajahnya keruh atau 

muram sekali seperti air cucian beras, tetapi ekspresi muram itu diawali dengan 

penggunaan kata bening untuk menghaluskan makna. Fungsi sanepa ini adalah sebagai 

sindiran sekaligus nasehat agar si mitra tutur bersikap lebih ramah dengan 

memunculkan senyum pada ekspresi wajahnya. 
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8. Tembunge resik peceren: tembunge rusuh banget 

Sanepa tembunge resik peceren terdapat penanda lingual tembunge ‘bicaranya’ 

dideskripsikan resik ‘bersih’, namun kata akhir dalam sanepa ini bertolak belakang 

yakni peceren ‘selokan’ yang airnya kotor sekali. Tujuan penutur menggunakan sanepa 

ini adalah ingin menuturkan bahwa tuturannya kotor sekali seperti selokan, tetapi kotor 

itu diawali dengan penggunaan kata resik ‘bersih’ untuk menghaluskan makna. Fungsi 

sanepa ini adalah sebagai sindiran sekaligus nasehat agar si mitra tutur lebih berhati-hati 

dalam berujar dengan mengucapkan kata-kata yang pantas didengar. 

9. Playune rindhik asu digitik: playune banter banget 

Playune rindhik asu digitik merupakan sanepa yang akrab di telinga masyarakat 

Jawa. Penanda lingual playune ‘larinya’ dideskripsikan rindhik ‘pelan’, namun pada 

saat orang mendengar kata di akhir sanepa tersebut menjadi berpikir ulang karena ada 

kata asu digitik ‘anjing yang dicambuk’. Kata rindhik mendapat balikan kata asu digitik.  

Hal ini difungsikan untuk mmengatakan bahwa larinya cepat sekali bagaikan anjing 

yang dicambuk. Fungsi sanepa ini adalah sebagai pujian kepada mitra tutur yang gesit 

dan tangkas. 

10. Balunge atos debog: balunge empuk banget 

Sanepa balunge atos debog terdapat penanda lingual balunge ‘tulangnya’ 

dideskripsikan atos ‘keras’, namun kata akhir dalam sanepa ini bertolak belakang yakni 

debog ‘batang pohon pisang’ yang lunak sekali. Tujuan penutur menggunakan sanepa 

ini adalah ingin menuturkan bahwa tulangnya lunak sekali seperti batang pohon pisang, 

tetapi lunak itu diawali dengan penggunaan kata atos ‘keras’ untuk menghaluskan 

makna. Fungsi sanepa ini adalah sebagai sindiran kepada mitra tutur karena kurang 

tangguh dan kuat dalam melakukan tindakan. 

 

Ulasan sanepa di atas menegaskan bahwa karakter tutur masyarakat Jawa adalah 

menghindari konflik, sepertihalnya pada ungkapan ngluruk tanpa bala, menang tanpa 

ngasorake. Maksud yang disampaikan penutur tidak terasa begitu menyakitkan karena 

terbungkus oleh kata balikan yang mengandung antonimi beroposisi kutub secara semu. 

Kata yang diperbandingan merupakan penghalusan dari maksud tuturan.  
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D. Simpulan 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan yakni sanepa merupakan wujud 

karakter tutur masyarakat Jawa yang diungkapkan secara terselubung. Kata yang 

digunakan dalam sanepa berkomposisi tetap dan menggunakan kata bandingan. 

Pembanding kata bersifat antonimi beroposisi kutub semu yakni menggunakan kata yang 

berelasi. Dalam menelaah relasi kata membutuhkan kesamaan latar belakang pengetahuan 

serta adanya konteks tuturan. Melalui ulasan analisis di atas sanepa dapat dikategorikan 

menjadi tiga yakni sindiran, nasehat, dan pujian.  
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Saripathi 
 

Basa minangka piranti komunikasi boten namung paring kawigaten ing asiling 
komunikasi, ananging ugi prosesipun. Wonten ing cak-cakanipun, komunikasi kedah 
nggatosaken kesantunan basa supados penutur lan mitra tutur saged resep ing 
penggalih. Kesantunan basa minangka salah satunggaling nilai adiluhung lan kearifan 
lokal ing salebeting budaya Jawa nggatosaken unggah-ungguh basa. Ananging, 
unggah-ungguh basa ing generasi mudha sakmenika sengsaya mandhap. Salah 
satunggaling upaya kangge nguri-uri mawi jalur pendhidhikan inggih menika kanthi 
mbungkus materi piwucalan unggah-ungguh basa Jawa mawi wujud parikan utawi 
pantun. Materi ingkang dipunparingaken antawisipun kadospundi anggenipun 
ngginakaken unggah-ungguh basa,menapa kemawon  titikan ingkang mligi saking 
saben ragam basa, kaliyan tuladha bedanipun tetembungan ing saben ragam basa.  
 
Tembung Wos: Piwulang basa, unggah-ungguh basa, parikan. 
 

Abstrak 
 

Bahasa sebagai alat komunikasi tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga proses. 
Dalam penggunaannya, komunikasi memperhatikan kesantunan berbahasa untuk 
menyamankan penutur dan mitra tutur. Kesantunan berbahasa Jawa sebagai salah satu 
nilai adiluhung dan kearifan lokal dalam budaya Jawa memperhatikan unggah-ungguh 
basa. Namun, penguasaan unggah-ungguh basa Jawa di kalangan generasi muda 
semakin menurun. Salah satu upaya inovatif pelestarian  melalui jalur pendidikan 
adalah dengan mengemas materi ajar unggah-ungguh basa Jawa dalam bentuk parikan 
atau pantun. Materi yang disampaikan antara lain cara penggunaan unggah-ungguh 
basa, ciri khas dari masing-masing ragam bahasa, dan contoh perbedaan penggunaan 
kata dalam berbagai ragam. 
 
Kata Kunci: Pembelajaran bahasa, unggah-ungguh basa, parikan 
 

Abstract 
Languange as a communication tools not only oriented to the result but also the 
process. In the use of language as communication we have to pay attention with the 
politeness utterances to make the speaker and the receiver are comfortable. Politeness 
in Javanese language as one of the precious value and local wisdom in Javanese 
culture pay attention to the unggah-ungguh basa. But now a days, the mastery of 
unggah-ungguh basa in young generation are more decreases. One of the innovation to 
make the youth more interest with their own mother tongue is with poetry and prose in 
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the teaching learning process. The materials such as how to use unggah-ungguh basa, 
the specific of the Javanese languageand grammar, and the example words of it. 
 
Keywords: Language learning, unggah-ungguh basa, parikan. 

 
. 

A. Pendahuluan 

Salah satu fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Di dalam komunikasi, 

penggunaan bahasa tidak hanya berorientasi pada hasil, yaitu tercapainya tujuan 

komunikasi, tetapi juga berorientasi pada proses. Jika penutur hanya mementingkan tujuan 

atau hasil maka bukan hal yang tidak mungkin jika pencapaian tujuan tersebut disertai 

dengan meninggalkan kesan tidak senang pada diri mitra tutur. Komunikasi yang baik 

ditengarai dengan adanya kenyamanan dalam menyampaikan pesan baik pada diri mitra 

tutur maupun pada diri penutur. Salah satu cara berkomunikasi yang dapat membuat 

peserta tuturnya nyaman dalam berkomunikasi adalah dengan menerapkan kesantunan 

dalam berbahasa. 

Tiap bahasa memiliki kaidah atau kriteria kesantunan yang terikat kepada 

kebudayaannya masing-masing. Demikian juga dengan bahasa Jawa. Dalam peristiwa 

komunikasi pada masyarakat yang berlatarkan budaya Jawa, parameter kesantunan 

berbahasa yang digunakan adalah kesantunan berbahasa Jawa. Kehalusan rasa dan 

penghormatan kepada orang lain adalah hal pokok yang menjadi jati diri kebudayaan Jawa 

yang diwujudkan dengan budaya tutur yang halus. Ini adalah suatu nilai adiluhung 

pembentuk kepribadian bangsa yang bersumber pada kebudayaan lokal. Nilai adiluhung 

ini hendaknya dapat dipertahankan. 

Kehalusan bahasa Jawa antara lain ditandai dengan adanya penggunaan unggah-

ungguh basa. Namun sayangnya, pemahaman mengenai unggah-ungguh basa, terutama di 

kalangan generasi muda semakin rendah. Oleh karena itu, perlu adanya suatu terobosan 

atau alternatif upaya pelestarian baik melalui jalur pendidikan maupun non-pendidikan. 

Terobosan baru ini hendaknya bersifat inovatif dan mampu menarik minat generasi muda 

tentang pentingnya penggunaan unggah-ungguh basa Jawa dalam komunikasi.  

Inovasi dalam dunia pendidikan dapat dilakukan baik dalam bentuk inovasi materi 

ajar, metode pembelajaran, inovasi media pembelajaran, dan lain-lain. Inovasi dalam 

materi ajar dapat dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam bentuk lain 

yang lebih menarik. Misalnya, materi ajar yang biasanya berbentuk teks penjabaran 
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kemudian dikemas ke dalam bentuk puisi, lagu, gurindam, pantun, jembatan keledai, atau 

cerita rekaan. 

Kebudayaan Jawa juga memiliki berbagai macam karya sastra adiluhung yang 

termasuk dalam bentuk puisi. Puisi tradisional Jawa antara lain berbentuk mantra, pantun 

atau parikan, wangsalan, tembang macapat (Nurnaningsih, 2015: 157). Pengemasan 

materi ajar dalam bentuk parikan atau pantun adalah sesuatu yang baru dalam 

pembelajaran. Hal tersebut dapat dijadikan suatu inovasi untuk menarik perhatian peserta 

didik terhadap materi mengingat parikan atau pantun memiliki bentuk yang khas dan 

menarik. 

B. Pembahasan 

1. Kesantunan Berbahasa Jawa dan Realisasinya 

Kesantunan berbahasa sendiri secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu 

‘kesantunan’ dan ‘berbahasa’. Kesantunan berasal dari kata dasar santun yang berarti 

halus dan baik (Sugono dkk, 2008: 1381). Di dalam bahasa Inggris, kata kesantunan 

adalah arti dari kata polite yang apabila ditelusur lebih jauh lagi berasal dari bahasa 

Latin politus yang berarti budi bahasa yang halus (Watts, 2003: 32). Kata ‘berbahasa’ 

berkaitan dengan penggunaan bahasa. Jadi, kesantunan berbahasa berarti penggunaan 

bahasa yang halus dan baik, tidak kasar. 

Begitu pula dengan masyarakat Jawa, menjaga hubungan baik dengan orang 

lain adalah perilaku yang utama. Seperti yang tercantum pada tembang Sinom dalam 

Serat Wedhatama karya KGPAA Mangkunegara IV yang berbunyi ‘Amemangun 

karyenak tyasing sasama’ (berusaha menjaga perasaan orang lain) salah satu caranya, 

yaitu dengan santun dalam berbahasa. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 

kesantunan berbahasa Jawa telah menjadi salah satu nilai luhur budaya Jawa yang 

melekat pada kehidupan masyarakat Jawa dengan tujuan untuk menciptakan 

komunikasi yang lancar dan kondusif dengan orang lain.  

Budaya Jawa memiliki kriteria-kriterianya sendiri yang menentukan santun 

tidaknya suatu penggunaan bahasa. Kesantunan berbahasa Jawa mencakup aspek isi 

tuturan dan unggah-ungguh basa. Kedua aspek ini sama penting kedudukannya dalam 

menentukan kesantunan berbahasa dalam berkomunikasi.  

Aspek isi tuturan berkaitan dengan pesan yang disampaikan dalam komunikasi 

dimana pesan tersebut tidak menimbulkan kerugian di pihak mitra tutur. Menurut 
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Gunarwan dalam Tobing (2007: 107 – 108) penutur bahasa Jawa ketika bertutur 

hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip: kurmat (menghormati orang lain), andhap 

asor (rendah hati), empan papan (dapat menempatkan diri), dan tepa selira (tenggang 

rasa). Prinsip kurmat menggambarkan bahwa untuk menjaga kerukunan dalam 

bermasyarakat, seseorang diharapkan dapat menghormati dan tidak memandang 

rendah orang lain. Prinsip andhap asor menggambarkan bahwa masyarakat Jawa 

hendaknya menghindari untuk memuji diri sendiri. Prinsip empan papan  

menunjukkan bahwa masyarakat Jawa hendaknya dapat menempatkan dirinya sesuai 

dengan stratanya. Sementara itu, teori tepa selira menghendaki agar masyarakat Jawa 

dalam menjalani kehidupan sosialnya mampu bertenggang rasa dan siap menolong 

orang lain. 

Sementara itu, aspek unggah-ungguh basa adalah aspek yang juga menjadi ciri 

khas bahasa Jawa yang juga menentukan santun atau tidaknya suatu penggunaan 

bahasa. Unggah-ungguh basa yang masih berlaku dalam kehidupan masyarakat Jawa 

di masa modern seperti sekarang ini, yaitu ragam basa ngoko dan krama. Ragam basa 

ngoko dibagi menjadi dua yaitu ngoko lugu dan basa ngoko alus, sedangkan ragam 

basa krama dibagi menjadi basa krama dan basa krama alus. Menurut Harjawiyana 

dan Supriya (2009: 13 – 14), penggunaan unggah-ungguh basa dalam bahasa Jawa 

dipengaruhi oleh faktor umur, kekerabatan, derajat pangkat atau kedudukan, kekayaan, 

dan keturunan. 

Namun sayangnya, penguasaan unggah-ungguh basa Jawa  di era globalisasi 

sekarang ini berada pada kondisi yang memprihatinkan. Gunarwan (2006) dalam 

artikelnya yang berjudul “Kasus-kasus Pergeseran Bahasa Daerah: Akibat Persaingan 

dengan Bahasa Indonesia” menjelaskan secara rinci tentang terpinggirnya bahasa 

daerah, termasuk di dalamnya bahasa Jawa. Penjelasan tersebut juga disertai data 

empiris yang menggambarkan bagaimana tingkat penggunaan bahasa Jawa di 

kalangan masyarakat tutur Jawa. Data empiris tersebut disajikan dalam bentuk tabel 

berikut ini. 
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No. Kelompok Umur N Nilai 

1. 41-50, 51-60, ≥ 61 82 4,568 

2. 31- 40 46 4,113 

3. 21-30 40 3,513 

4. < 20 28 2,786 

Tabel 1. Nilai pemilihan bahasa di ranah rumah responden Jawa berdasarkan 

variabel kelompok umur (empat kategori) 

Keterangan:  

1 = selalu / hampir selalu menggunakan bahasa Indonesia 

2 = Penggunaaan  Bahasa Indonesia > Bahasa Jawa 

3 = Penggunaan Bahasa Indonesia = Bahasa Jawa 

4 = Penggunaan Bahasa Indonesia < Bahasa Jawa 

5 = selalu / hampir selalu bahasa Jawa. 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk penggunaan bahasa di 

lingkungan rumah, bahasa Indonesia sudah mendesak dan hampir mengambil alih 

posisi bahasa Jawa sebagai bahasa interaksi di dalam rumah. Banyaknya pola asuh 

keluarga yang membiasakan mendidik anak sejak dini menggunakan bahasa Indonesia 

membuat anak semakin asing dengan bahasa daerahnya (dalam hal masalah ini bahasa 

Jawa) dan pada akhirnya penguasaan bahasa daerahnya rendah. Hal ini dapat dilihat 

pada data bahwa semakin rendah usia seseorang, kuantitas penggunaan bahasa 

Jawanya semakin menurun. Atau dengan kata lain, generasi muda lebih memilih untuk 

menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Jawa. 

Kondisi tersebut menyiratkan suatu pesan bagi para guru bahasa Jawa dan 

pelestari bahasa Jawa untuk lebih intens memberikan pemahaman kepada generasi 

muda mengenai penggunaan unggah-ungguh basa. Pemahaman dapat diberikan 

melalui jalur pendidikan, keteladanan, atau pelatihan di masyarakat.  

Mengingat pentingnya aspek unggah-ungguh basa Jawa, materi ini dijadikan 

sebagai salah satu materi pembelajaran bahasa Jawa baik pada tingkat SD, SMP, dan 

SMA. Pembelajaran bahasa Jawa telah berlangsung beberapa tahun tetapi tingkat 

penguasaan unggah-ungguh basa Jawa belum menunjukkan peningkatan yang 

siginifikan. Oleh karena itu, perlu adanya suatu inovasi-inovasi baru, salah satunya 



Seminar  Nasional  Program  Studi  Pendidikan Bahasa  Jawa 
 

178             Penggalian Nilai-nilai Budi Pekerti dan Kearifan Lokal  Melalui Pengajaran Bahasa dan Sastra Jawa 

inovasi dalam pengemasan materi ajar unggah-ungguh basa ke dalam bentuk parikan 

atau pantun.  

 

2. Pengemasan Materi Pembelajaran Unggah-Ungguh Basa Jawa dalam Bentuk 

Parikan 

Parikan atau pantun adalah salah satu bentuk puisi tradisional Jawa yang 

memiliki keunikan bentuk dan bunyi. Keunikan bentuk parikan sesuai dengan 

pernyataan Maridi dkk (2015: 6) yang menyatakan bahwa parikan yaiku tetembungan 

utawa unen-unen sing nduweni pathokan utawa paugeran ajeg ‘Parikan adalah 

deretan kata-kata yang memiliki pedoman atau aturan yang tetap. Keunikan bentuk 

parikan karena diikat oleh aturan-aturan sebagai berikut: 

a. Satu paragraf terdiri dari dari dua baris atau empat baris 

b. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran atau pembuka sedangkan baris 

ketiga dan keempat merupakan isi parikan 

c. Bersajak a-b-a-b 

Berbagai aturan ini pada akhirnya membentuk suatu bentuk bahasa yang unik dan 

enak didengar. Keunikan inilah yang menyebabkan parikan atau pantun menjadi suatu 

karya sastra yang menarik. 

Pengemasan materi unggah-ungguh basa dalam bentuk parikan atau pantun 

dapat dilakukan dengan mengkreasikan bahasa ke dalam bentuk parikan yang di 

dalamnya memuat tentang materi unggah-ungguh basa. Tentu saja hal ini menuntut 

adanya kreativitas guru atau pendidik. Materi yang dapat disampaikan antara lain 

mengenai cara penggunaan unggah-ungguh basa, ciri khas dari masing-masing ragam 

bahasa, atau contoh perbedaan penggunaan kata dalam berbagai ragam. Bentuk-bentuk 

parikan atau pantun yang memuat materi unggah-ungguh basa antara lain dapat 

dilihat dalam contoh berikut ini.  

a. Parikan yang memuat materi unggah-ungguh basa, khususnya mengenai 

bagaimana cara penerapannya dalam komunikasi 

(1) Ayo catur karo aku 

    Dolanane ing Sitinggil 

    Matur karo bapak ibu 

    Nganggo basa Krama Inggil 



 Seminar  Nasional  Program  Studi  Pendidikan  Bahasa  Jawa 
 

Penggalian Nilai-nilai Budi Pekerti dan Kearifan Lokal  Melalui Pengajaran Bahasa dan Sastra Jawa  179 

 

(2) Dolan menyang omah tuwa 

    Ana sumur ora kerumat 

   Nganggo ngoko apa krama 

   Ndelok umur, drajat, semat 

 

Pada parikan (a1) dan (a2), dua baris pertama merupakan sampiran dan dua 

baris berikutnya merupakan isi yang berupa materi tata cara penggunaan unggah-

ungguh basa. Isi parikan (a1) menjelaskan tentang aturan penggunaan unggah-

ungguh basa ketika berbicara dengan bapak atau ibu, yaitu menggunakan ragam 

krama inggil. Krama inggil merupakan ragam bahasa yang digunakan untuk 

berbicara dengan orang yang lebih tinggi dalam hal usia, kedudukan, kekayaan, 

maupun status sosialnya. Sementara itu, parikan (a2) menjelaskan tatacara 

penggunaan unggah-ungguh basa yang penerapannya memperhatikan umur, 

drajat (kedudukan), dan semat (kekayaan) dari mitra tutur. Faktor-faktor tersebut 

adalah faktor sosial yang menentukan kapan dan kepada siapa kita menggunakan 

ragam ngoko dan ragam krama. 

b. Parikan yang memuat materi unggah-ungguh basa, khususnya mengenai 

perbedaan kata dalam ragam ngoko dan ragam krama. 

(1) Mangan rawon karo kanca 

     Rawon pedhes balung kikil 

     Yen takon kramane nyuwun pirsa 

     Yen nyilih kramane nyuwun ngampil 

 

(2)  Luru-luru godhong pare 

      Pare satus seneng eram 

     Aku turu bapak sare 

     Aku adus bapak siram 

 

 Pada parikan (b1) menyebutkan contoh penggunaan kata dalam ragam bahasa 

krama inggil. Ragam krama inggil dari kata takon ‘bertanya’, yaitu nyuwun pirsa 

dan ragam krama inggil dari kata nylih ‘meminjam’, yaitu nyuwun ngampil. Pada 
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parikan (b2) disebutkan perbedaan penggunaan kata dalam ragam ngoko dan 

ragam krama. Ragam ngoko digunakan untuk aktivitas yang dilakukan oleh diri 

sendiri atau orang yang lebih muda sedangkan ragam krama digunakan untuk 

menyebutkan aktivitas yang dilakukan oleh orang yang lebih tua atau status 

sosialnya lebih tinggi, missal orang tua, bapak ibu guru, dll. Hal ini menyebabkan 

kata yang digunakan pun menjadi berbeda. Kata ‘tidur’ untuk diri sendiri 

menggunakan ragam ngoko menjadi turu atau tilem, sedangkan untuk bapak atau 

orang yang lebih dihormati menjadi sare. Kata ‘mandi’ untuk diri sendiri 

menggunakan ragam ngoko menjadi adus, sedangkan untuk bapak atau orang yang 

lebih dihormati menjadi siram. 

c. Parikan yang memuat materi unggah-ungguh basa, khususnya mengenai ciri 

khas ragam ngoko dan ragam krama. 

Mlayu-mlayu karo keceh 

Nyekel bulus ing segara 

Ngoko lugu ngoko kabeh 

Yen alus kriyane krama 

 

Parikan (c) berisi tentang rumus atau ciri khas ragam ngoko dan ngoko alus. 

Untuk ragam ngoko rumus atau ciri khasnya adalah semua kata menggunakan 

ragam ngoko sedangkan pada ragam ngoko alus, salah satu rumus atau ciri 

khasnya adalah mengganti  predikat atau tembung kriya dengan kata ragam krama. 

C. Penutup 

Bahasa akan punah atau mati jika ditinggalkan dan tidak digunakan oleh 

penuturnya. Nilai-nilai luhur dalam bahasa Jawa, seperti nilai menghormati orang lain, 

kesantunan, kehalusan rasa dan budi pekerti, serta kerukunan adalah alasan mengapa 

bahasa Jawa perlu untuk dilestarikan. Pelestarian bahasa Jawa ini tidak dapat 

dibebankan kepada salah satu pihak saja. Ini merupakan kewajiban dan tanggung 

jawab yang menuntut sumbangsih dari semua pihak, generasi muda, keluarga, sekolah, 

dan pemerintah. 

Pelestarian bahasa Jawa melalui dunia pendidikan dapat dilakukan dengan 

memasukkan, mengenalkan, dan membiasakan berbagai nilai luhur dan kearifan lokal 

budaya Jawa ke dalam materi pembelajaran bahasa Jawa. Salah satu nilai luhur dan 
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kearifan lokal bahasa Jawa terletak pada kehalusan bahasanya yang menggunakan 

unggah-ungguh basa sebagai penanda kesantunan berbahasa dalam komunikasi. 

Unggah-ungguh basa Jawa ini hendaknya tetap lestari, salah satunya melalui upaya 

inovatif pengemasan materi ajar dalam bentuk parikan. 
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NILAI BUDI PEKERTI DALAM GANCARAN TRADISIONAL JAWA 
SEBAGAI SARANA PEMBENTUKAN MORAL YANG BAIK  

BAGI PARA GENERASI MUDA 
 

Favorita Kurwidaria 

Program Studi Pendidikan Bahasa Jawa 

Universitas Sebelas Maret 

 

Saripathi  

Salah satunggaling prekawis ingkang karaosaken, awit saking majeng lan 
ngrembakanipun teknologi saha globalisasi inggih punika kirangipun kawruh lan 
seserepan para generasi mudha babagan aspek kabudayanipun. Salah satunggaling 
panandha inggih punika para generasi mudha samangke, kathah ingkang sampun 
nilaraken nilai-nilai budayanipun, mliginipun bab sikap saha tindak tanduk ing 
gesang padintenan. Kasusastran Jawa tradisional utawi modern minangka produk 
budaya Jawa ingkang saged dados sarana panggulawenthah bab moral budi pakerti 
tumrap para generasi mudha. Salah satunggal wujudipun inggih punika gancaran 
tradisional, kadosta: paribasan, bebasan, saloka, isbat, lsp. Bentuk-bentuk 
kasusastran kasebut sejatosipun kathah ngandhut momotaning budi pakarti ingkang 
saged dados patuladhan, amargi wosipun wonten ingkang jumbuh kalihan prinsip 
nilai keberagamaan, nilai kemandirian, saha nilai kesusilaan. Menawi para generasi 
mudha saged anuladha saha ngetrepaken wonten ing gesang padintenan, tamtu 
sageda mujudaken para generasi mudha ingkang unggul, berbudaya, saha saged 
damel kiyatipun jatidhiri lan kapribadhen bangsa.  

Tembung Wos: Kasusastran Jawa, nilai budi pakarti, pendidikan moral generasi 
mudha 

 

Abstrak 

Salah satu permasalahan yang dirasakan dari adanya perkembangan teknologi 
dan globalisasi adalah adanya pelemahan pengetahuan dan pemahaman para 
generasi muda terhadap aspek kebudayaannya. Salah satu indikasinya yaitu 
para generasi muda dewasa ini sudah mulai banyak meninggalkan nilai-nilai 
budayanya, khususnya dalam hal sikap dan perilaku mereka sehari-hari. 
Kesusastraan Jawa tradisional maupun modern merupakan produk budaya 
Jawa yang dapat menjadi sarana pendidikan moral budi pekerti bagi para 
generasi muda. Salah satu wujudnya yaitu gancaran tradisional, berupa: 
paribasan, bebasan, saloka, isbat, dan sebagainya. Bentuk-bentuk kesusastraan 
tersebut pada hakekatnya mengandung nilai-nilai budi pekerti yang dapat 
dijadikan pembelajaran, karena isinya sesuai dengan prinsip nilai 
keberagamaan, nilai kemandirian, dan nilai kesusilaan. Apabila para generasi 
muda dapat meneladani dan menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan, maka 
akan dapat menciptakan generasi yang unggul dan berbudaya serta 
memperkokoh jatidiri dan kepribadian bangsa. 
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Kata kunci: Kesusastraan Jawa, nilai budi pekerti, pendidikan moral generasi muda 

 

Abstract 

One of the effect of technological development and the globalization that there 
are weakness of culture knowledge and comprehension, especially on the 
Javanese young generation. One of the indication is now most of the young 
generation has started being gradually leave values of the culture especially on  
the attitudes and behavior. Javanese literature be one of product from Javanese 
culture it can means of morality character education for the young generation. 
One of the Javanese literature form is prose, there are: paribasan, bebasan, 
saloka, isbat. From that literature form it contains characters values which 
includes common values, values of independence, and the value of decency. If all 
of the young generations can imitate and appied that values in the everyday live, 
so it can create a good cultured generation and strengthening the nation identity 
and personality.  

Keywords: Javanese literature, characters values, moral education for the 

young generation 

A. Pendahuluan  

Perkembangan teknologi dan globalisasi tidak dapat dipungkiri telah banyak 

membawa pengaruh dan perubahan bagi masyarakat Indonesia, baik dampak/pengaruh 

positif maupun negatif. Pengaruh tersebut mencakup berbagai bidang kehidupan, baik 

politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Salah satu dampak yang cukup banyak dirasakan 

adalah pada aspek budaya. Arus globalisasi yang masuk sedikit banyak telah membawa 

pengaruh budaya dari luar. Budaya tersebut belum tentu sesuai dengan jati diri dan 

kepribadian bangsa, namun seringkali justru banyak diimitasi oleh masyarakat kita tanpa 

adanya filter yang kuat. Hal ini tampak pada perilaku para generasi muda yang mulai 

berangsur meninggalkan budayanya, baik dari aspek pengetahuan akan budayanya 

(kognitif), minat terhadap budayanya (afektif), maupun sikap/perilaku yang sesuai dengan 

jati diri dan kepribadian budaya/bangsanya (psikomotorik). Hal ini sependapat dengan 

Marsono (2007: 177) bahwa di era globalisasi ini budaya seperti pragmatis, materialis, dan 

hedonistik lebih dikedepankan, sedangkan nilai-nilai humanistis mulai ditinggalkan. 

Fenomena tersebut juga telah diungkapkan secara tegas oleh Samsina (2011: 372) dalam 

makalahnya yang berjudul “Budaya Dilestari Bahasa Diperkasa Melalui Ungkapan Puisi 
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Melayu”, yang menyatakan bahwa kondisi bahasa dan budaya Melayu saat ini mengalami 

keterpurukan dan terpinggirkan oleh arus global. Untuk itu perlu adanya upaya menggugat 

kedaulatan dan martabat bahasa dan budaya Melayu agar tidak terkikis oleh peradaban 

global tersebut.  

Fenomena tersebut juga tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada bahasa, 

sastra dan budaya Jawa. Masyarakat Jawa khususnya generasi muda telah banyak 

mengalami pelemahan terhadap pengetahuan dan penerapan bahasa dan budayanya. Hal ini 

tampak dari sikap mereka, misalnya dalam berbahasa Jawa. Sebagian besar mereka 

cenderung tidak dapat memahami/menerapkan bagaimana pemakaian bahasa Jawa yang 

baik dan benar. Dari aspek sikap/perilaku, misalnya, mereka mulai meninggalkan sikap 

santun/tata krama, acuh tak acuh/indvidualisme, suka mencari jalan pintas walau dengan 

cara yang tidak baik, tidak mau berprihatin, sampai mengarah pada perilaku yang 

destruktif.  

Gejala melemahnya pengetahuan dan minat generasi muda terhadap bahasa, sastra 

dan budaya Jawa serta sikap yang mencerminkan budi pekerti luhur, sedikit banyak telah 

teratasi dengan adanya pembelajaran muatan lokal bahasa Jawa. Pembelajaran muatan 

lokal bahasa Jawa memang wajib diajarkan dari jenjang SD, SMP, dan SMA, di wilayah 

Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. Pembelajaran muatan lokal bahasa Jawa diharapkan 

tidak hanya memberi wawasan nilai budaya Jawa saja, akan tetapi juga dapat 

mengembangkan aspek kognitif dan afektif (pengetahuan dan minat) peserta didik terhadap 

bentuk-bentuk kebudayaan Jawa, serta aspek psikomotorik (sikap dan perilaku) peserta 

didik. Di sinilah peran seorang pendidik/guru bahasa Jawa menjadi bertambah, yaitu selain 

harus dapat mengajarkan materi terkait dengan pembelajaran bahasa dan sastra Jawa, juga 

harus dapat berperan sebagai motivator pengembangan nilai budi pekerti yang baik bagi 

peserta didik.   

Pembelajaran bahasa Jawa dinilai memiliki relevansi terhadap upaya peningkatan 

perilaku peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai budi pekerti. Hal ini disebabkan 

karena kebudayaan suatu masyarakat itu mencerminkan nilai-nilai kesantunan/budi pekerti, 

sistem kepercayaan, sikap, sistem kemasyarakatan, bentuk ritual serta artefak sebagai 

produk kebudayaan yang akan terealisasi dalam cara berujar dan bertingkah laku (Spencer, 

2001: 4).  
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Wujud kebudayaan Jawa, khususnya budaya verbal, memiliki variasi bentuk/jenis 

yang cukup beragam. Salah satu bentuk tersebut adalah kasusastran Jawa. Subalidinata 

(1994: 1) memberikan batasan pengertian tentang kasusastran yaitu sebagai hasil buah 

pemikiran serta akal budi manusia yang berwujud racikan bahasa lisan atau tulisan yang 

berisi keindahan. Kasusastran Jawa yang ada dalam masyarakat saat ini dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu sastra tradisional dan modern (Sutardjo, 2008: 95). Sastra tradisional 

banyak dikarang dalam bentuk basa pinathok/tembang, yang umumnya terikat dengan 

konvensi, serta ada pula yang berbentuk prosa (gancaran). Sedangkan sastra modern juga 

terdiri atas basa pinathok (geguritan) dan gancaran (prosa) yang lebih bersifat bebas (tidak 

terikat aturan). Jika diamati dan dikaji lebih mendalam, kasusastran Jawa tradisional 

banyak memiliki nilai kearifan lokal, baik dari aspek bentuk maupun isinya. Dari aspek 

bentuk, kasusastran Jawa memiliki nilai kekhasan/keestetisan serta keindahan bahasa, 

karena umumnya diungkapkan dengan basa rinengga (bahasa yang indah), misalnya 

terdapat purwakanthi (persajakan), dasanama tembung kawi, simbolisme maupun kiasan. 

Sedangkan jika dilihat dari aspek isi/makna yang terkandung, banyak terdapat nilai moral, 

religi, sosial dan budaya yang dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan budi pekerti 

dalam rangka pembentukan moral generasi muda yang lebih baik.  

Di dalam materi pembelajaran mengenai bentuk-bentuk kasusastran Jawa, guru 

dapat mengambil contoh-contoh atau cakepan dari serat Jawa karya para pujangga Jawa. 

Misalnya wangsalan, dapat mengambil contoh cakepan dari serat karya Mangkunegara IV. 

Paribasan dapat diambil dalam serat-serat karya Yasadipura, Ranggawarsita, maupun 

Pakubuwana IV. Selain dari aspek bentuknya, guru juga perlu menyampaikan isi/makna 

dari bentuk kasusastran tersebut. Hal ini tentu dapat menambah nilai manfaat sebagai 

upaya pendayagunaan dan pelestarian bentuk-bentuk kebudayaan Jawa. Oleh karena itu, 

bentuk kasusastran tersebut perlu untuk dipotensikan dan disosialisasikan kembali dalam 

kehidupan saat ini, dengan cara yang selektif dan bijaksana agar selaras dengan 

perkembangan jaman.  

 

B. Kajian Teori   

1. Wujud dan Isi Kasusastran Jawa Tradisional yang Berbentuk Gancaran 

Kasusastran atau kesusastraan, merupakan pengungkapan dari fakta artistik dan 

imajinatif sebagai manifestasi kehidupan manusia dan masyarakat melalui bahasa sebagai 
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mediumnya dan memiliki efek yang positif terhadap kehidupan manusia (kemanusiaan) 

(Esten, 1978:9). Adapun piwulang kesusastraan Jawa disini adalah pembelajaran 

mengenai kasusastran Jawa. Subalidinata (1994: 1) menyatakan kasusastran sebagai 

buah hasil pemikiran manusia, yang diungkap dengan bahasa lisan maupun tulisan yang 

mengandung unsur keindahan. Adapun bentuk kasusastran Jawa meliputi sastra 

tradisional dan modern (Sutardjo, 2008: 95). Di dalam sastra tradisional terdapat bentuk 

yang digubah dalam wujud basa pinathok/tembang (puisi) serta gancaran (prosa). 

Masing-masing memiliki karakteristik/unsur pembangun tersendiri. Adapun bentuk 

kasusastran Jawa tradisional yang berwujud basa pinathok menurut Sutardjo (2008: 103) 

yaitu: sulukan, sekar ageng, tengahan, cilik (tembang macapat), parikan, wangsalan, 

geguritan. Sedangkan yang berwujud gancaran (prosa) menurut Subalidinata (1994: 7), 

yaitu: paribasan, sanepa, panyandra, isbat, dan cangkriman. Pembahasan nilai budi 

pekerti dalam piwulang kasusastran Jawa pada makalah ini, dibatasi hanya mengenai 

bentuk kasusastran Jawa tradisional yang berwujud gancaran (prosa) yang berupa 

paribasan, dan isbat.  

Paribasan, bebasan dan saloka, merupakan jenis ungkapan tradisional Jawa yang 

termasuk gancaran seringkali disamakan pengertiannya. Namun demikian jika diamati 

lebih lanjut terdapat karakteristik/ciri yang membedakan. Paribasan yaitu rangkaian kata 

yang sudah tetap penggunaannya, dan mengandung makna tertentu (Subalidinata, 1994: 

7). Lebih lanjut menurut Sutardjo (2008: 95) makna paribasan dapat menggunakan kata 

kiasan (entar) tetapi tidak mengandung perumpamaan. Bebasan dan Saloka juga 

merupakan bagian dari paribasan. Hanya saja pada bebasan selain ungkapannya 

bermakna kias (entar) juga mengandung perumpamaan. Perumpamaannya adalah 

mencakup keadaan, sifat, watak serta perbuatan seseorang. Sedangkan pengertian saloka 

mirip dengan bebasan. Keduanya sama-sama memiliki makna perumpamaan dan kata-

katanya bersifat kias (entar). Pemakaiannya juga sama-sama tetap, artinya tidak boleh 

ada perubahan unsur-unsurnya. Perbedaannya, dalam saloka yang diandaikan adalah sifat 

watak seseorang, dan yang digunakan sebagai pengandaian biasanya berupa binatang, 

tumbuhan maupun benda lainnya.  

Isbat merupakan bentuk ungkapan yang hampir sama dengan saloka. Isbat 

berasal dari bahasa Arab yang berarti ibarat. Perbedaan dengan saloka yaitu dalam isbat 

mengandung perumpamaan yang isinya tentang ilmu gaib, ilmu kebatinan atau ilmu 
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kesempurnaan hidup (Padmosoekotjo, 1960: 107). Sedangkan panyandra adalah 

ungkapan seperti perumpamaan, yang membandingkan sesuatu (orang atau keadaan) 

dengan ungkapan lain yang setanding. Pembandingnya berkaitan dengan unsur 

keindahan. Umumnya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang baik/menyatakan 

pujian. Misalnya: Drijine mucuk eri “jari-jarinya memucuk seperti duri”. Ungkapan 

tersebut memberi ibarat jari yang indah yaitu yang memucuk seperti halnya duri. Hasil 

sastra lainnya dengan berbagai bentuknya, baik berupa puisi/tembang, prosa, maupun 

drama berbahasa Jawa juga banyak berisi ajaran budi pekerti yang dapat memberikan 

kontribusi besar terhadap kehidupan dan jati diri berbangsa dan bernegara 

2. Hakekat dan Ruang Lingkup Nilai Budi Pekerti  

Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa 

pengertian budi pekerti dapat dikaji dari beberapa sudut pandang, antara lain: etimologis 

(asal usul kata), leksikal (susunan kata), konsepsional (teoretis) dan operasional (praktis). 

Secara etimologis, istilah budi pekerti, atau dalam bahasa Jawa disebut budi pakerti, 

dimaknai budi berarti pikir, dan pakerti berarti perbuatan. Dengan demikian, budi pakerti 

dapat diartikan sebagai perbuatan yang dibimbing oleh pikiran atau perbuatan yang 

merupakan realisasi dari isi pikiran; atau perbuatan yang dikendalikan oleh pikiran.  

Ruang lingkup materi budi pekerti menurut Rianto (2001: 4 – 10) secara garis 

besar dapat dikelompokkan dalam tiga hal dimensi yaitu: 1) Nilai-nilai keberagamaan 

yang terdiri atas: (a) kekhusyukan hubungan dengan Tuhan; (b) kepatuhan terhadap 

Tuhan; (c) perbuatan baik dan ikhlas; (d) pembalasan atas perbuatan baik dan buruk dan; 

(e) rasa syukur. 2) Nilai-nilai kemandirian yang terdiri atas: (a) harga diri; (b) disiplin; 

(c) Etos kerja (kemauan untuk berubah, hasrat mengejar kemajuan, serta cinta ilmu 

tekhnologi dan seni). 3) Nilai-nilai kesusilaan yang meliputi: (a) cinta dan kasih sayang; 

(b) kebersamaan dan gotong royong; (c) kesetiakawanan; (d) tolong menolong; (e) 

tenggang rasa; (f) hormat menghormati; (g) tata krama dan sopan santun dan; (h) rasa 

malu dan kejujuran. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil beberapa kriteria 

umum tentang seseorang yang berbudi pekerti luhur.  

3. Nilai Budi Pekerti dalam Kasusastran Jawa Tradisional yang Berbentuk Gancaran 

Wujud dan isi kasusastran Jawa dapat ditinjau dari berbagai perspektif, baik dari 

unsur bahasa yang membangun tuturannya, maupun dari aspek isi/makna yang 

terkandung di dalamnya. Keseluruhan aspek yang membangun, baik dari aspek bentuk 
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maupun isi/makna, masing-masing terkandung muatan nilai kearifan lokal, sebagai 

kekayaan budaya yang mampu menjadi penguat jati diri dan budi pekerti masyarakat. Hal 

ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya mengatasi masalah 

degradasi moral generasi muda dewasa ini.  

Pembahasan nilai budi pekerti dalam piwulang kasusastran Jawa pada makalah 

ini, dibatasi hanya mengenai bentuk kasusastran Jawa yang berwujud gancaran (prosa) 

tradisional yang berwujud paribasan, termasuk bebasan, saloka serta isbat.  

a. Nilai budi pekerti dalam gancaran tradisional Jawa yang termasuk dalam dimensi 

keber-agama-an, yaitu:  

(1) Manungsa winenang ngudi, purba wasesa ing astane Gusti 

   ‘Manusia hanya dapat berusaha, berhasil tidaknya ada di tangan Tuhan’ 

       Ungkapan tersebut termasuk jenis paribasan, karena tidak mengandung 

sebuah perumpamaan. Ungkapan tersebut dapat bermakna bahwa manusia memiliki 

kelebihan untuk dapat menggapai segala yang diinginkan dengan usahanya, namun 

hasil akhirnya adalah kehendak dari Tuhan. Hal ini mengandung nilai budi pekerti 

yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Seseorang hendaknya 

wajib berikhtiar/berusaha serta perlu mengimbanginya dengan berdoa dan 

melaksanakan kewajiban agama sesuai dengan apa yang diperintahkan-Nya. 

Apabila ia dapat berhasil maka keberhasilannya itu tidak semata-mata karena hasil 

usahanya saja, akan tetapi ada kehendak Tuhan di dalamnya. Sehingga dengan 

pengetahuan demikian, akan menjauhkan seseorang dari rasa sombong. Sedangkan 

ketika seseorang gagal, itu juga salah satunya karena kehendak Tuhan, sehingga 

manusia tidak berputus asa, dan dapat berfikir bahwa itu yang terbaik baginya. Hal 

ini sangat relevan dengan kehidupan para generasi muda dewasa ini. Selain mereka 

harus berusaha secara ikhtiar, juga perlu diimbangi dengan berdoa. Secara tidak 

langsung pemahaman ini akan menggiring mereka pada sikap religius. Disamping 

itu ungkapan ini juga dapat memberi motivasi ketika mereka gagal. Kegagalan 

seyogyanya dapat disikapi dengan bijak, tidak berputus asa, menyesali secara 

berlebihan, patah semangat bahkan sampai melakukan tindakan yang merugikan 

diri sendiri seperti halnya bunuh diri. Dengan pemahaman ungkapan tersebut, maka 

manusia akan cenderung berusaha semaksimal mungkin dalam berusaha. Berhasil 
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tidaknya dapat diterima secara ikhlas, karena semuanya itu merupakan kehendak 

dari Tuhan.  

(2) “Sabegja-begjaning wong lali, isih begja wong kang eling lawan waspada” 

‘Seberuntungnya orang lupa, masih beruntung orang yang ingat dan waspada’.  

     Ungkapan yang termasuk paribasan ini, terdapat dalam serat Kalatidha 

karya Ranggawarsita. Ungkapan ini merupakan refleksi dari kondisi/kehidupan 

yang digambarkan sebagai jaman kalabendu/edan. Ungkapan ini sebagai 

sanggahan dari adanya ungkapan sebelumnya yaitu “jaman edan, yen ora edan, 

ora keduman”. Jaman edan disini bermakna konotatif, yaitu jaman dimana 

banyak terjadi degradasi moral, orang yang curang, tidak jujur, lupa pada Tuhan 

yang maha melihat, malah justru mendapat hasil/bagian yang banyak yang 

dikatakan sebagai begja. Sedangkan orang yang jujur, taat aturan, karena eling 

malah banyak dipinggirkan/dimusuhi dan mendapat hasil/bagian yang sedikit. 

Selanjutnya, dalam ungkapan “sabegja-begjaning wong lali, isih begja wong kang 

eling lawan waspada”, menyiratkan nilai budi pekerti yaitu kepatuhan terhadap 

perintah Tuhan, bahwasanya walaupun seseorang yang lupa dianggap sebagai 

orang yang beruntung, akan tetapi sebenarnya dimata Tuhan masih 

beruntung/masih lebih baik orang yang ingat dan waspada, yaitu ingat akan 

perintah Tuhan dan waspada terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar 

agama.  

       Hal ini sebenarnya memiliki relevansi dengan kehidupan generasi muda 

saat ini. Mereka hendaknya dalam berbuat dan berperilaku selalu mengutamakan 

nilai-nilai moral, akhlak dan nilai religi sehingga tidak semata-mata mengejar 

keuntungan pribadi. Apalagi dengan melakukan perbuatan yang curang/tidak 

jujur, seperti melakukan penipuan, manipulasi. Ungkapan ini juga dapat sebagai 

pembelajaran antikorupsi. Ketika mereka dewasa nanti diharapkan dapat menjadi 

generasi penerus yang dapat membangun kehidupan berbangsa yang bermartabat 

jauh dari penyimpangan nilai moral dan kemerosotan akhlak. 

         Berbeda dengan ungkapan sebelumnya, ada ungkapan yang mengandung 

perumpamaan, namun masih berkaitan dengan dimensi nilai ke-agama-an, yaitu:  

(3) Kodhok ngemuli lenge   



Seminar  Nasional  Program  Studi  Pendidikan Bahasa  Jawa 
 

190             Penggalian Nilai-nilai Budi Pekerti dan Kearifan Lokal  Melalui Pengajaran Bahasa dan Sastra Jawa 

      Ungkapan pada data (3) termasuk dalam bentuk kasusastran yang berupa 

isbat, yaitu ilmu yang berkaitan dengan olah batin. Ungkapan tersebut 

mengandung perumpamaan/kiasan. Kodhok diibaratkan sebagai jiwa, suksma atau 

ruh. Sedangkan leng disini diibaratkan seperti halnya badan, raga, jasmani. 

Ngemuli maksudnya menjaga, mengendalikan, menguasai. Ungkapan tersebut 

dapat diartikan sebagai jiwa yang dapat menguasai/mengendalikan nafsunya. Jika 

dilihat dalam kehidupan dewasa ini, gejala degradasi moral, terutama di kalangan 

generasi muda, lebih disebabkan karena kurangnya kemampuan diri dalam 

menjaga/mengendalikan hawa nafsunya. Contohnya adalah banyak kasus 

kenakalan remaja, seks bebas, perkelahian, sampai pada perbuatan anarkis. 

Kesemuanya itu jika dirunut lebih lanjut, maka penyebab utamanya adalah 

kurangnya kemampuan seseorang dalam mengendalikan hawa nafsunya. 

Ungkapan tersebut memberi sebuah pelajaran bahwa seseorang perlu dapat 

menguasai/mengendaikan hawa nafsunya. Jangan sampai hawa nafsu itu yang 

mengendalikan jiwanya. Jika seseorang bisa mengendalikan hawa nafsunya, 

jiwanya akan menjadi muthmainnah (suci). Jiwa yang sucilah yang sejatinya akan 

dapat mencapai kesempurnaan hidup. 

b. Nilai budi pekerti dalam gancaran tradisional Jawa yang termasuk dalam dimensi nilai 

kemandirian  

(4) Bebek mungsuh mliwis  

  Pada data (4) terdapat ungkapan yang mengandung sebuah perumpamaan 

berupa hewan Bebek dan Mliwis. Perumpamaan ini dapat digolongkan ke dalam 

saloka. Ungkapan tersebut mengandung maksud orang pandai yang bersaing dengan 

orang pandai dan pemenangnya ialah yang lebih cekatan (ubed), mandiri, terampil, 

dan pekerja keras. Hal ini sangat relevan sekali dengan kondisi para generasi muda 

jaman sekarang, khususnya terkait dengan adanya pergeseran pandangan para remaja 

saat ini. Banyak kaum remaja yang beranggapan bahwa orang pandailah yang akan 

memenangkan persaingan, sedangkan orang yang kurang pandai akan tersisih, 

sehingga ia yang merasa kurang pandai terkadang sudah patah semangat. Namun 

dalam peribahasa itu dapat memberi tambahan pengertian, bahwa untuk bisa mencapai 

keberhasilan tidak hanya dibutuhkan kepandaian saja, namun juga softskill yang 

meliputi keterampilan, kemandirian, serta kemauan untuk berusaha yang 
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sesungguhnya dapat memberi pengaruh signifikan terhadap proses keberhasilan 

seseorang.  

(5) Dadi uwong aja kegedhen empyak kurang cagak  

  Pada data (5) terdapat ungkapan yang juga mengandung perumpamaan, yaitu 

untuk mengumpamakan seseorang dengan keadaan/sifatnya. Ungkapan ini termasuk 

dalam jenis bebasan yang memiliki makna ‘terlalu besar atap namun tiangnya kecil’. 

Ungkapan ini menggambarkan seseorang yang memiliki keinginan tinggi/besar namun 

tidak diimbangi dengan usaha yang memadai. Hal ini dapat memberikan nasehat 

kepada para generasi muda, agar tidak mencontoh sifat yang demikian. Para remaja 

memang perlu memiliki cita-cita yang tinggi, akan tetapi harus diimbangi dengan 

usaha yang memadai. Cita-cita itu tidak akan bisa tercapai kalau hanya diimpikan saja 

serta tidak berusaha untuk menggapainya. Selain berkaitan dengan cita-cita, dapat juga 

dikaitkan dengan suatu keinginan. Apabila seseorang memiliki keinginan hendaknya 

harus disesuaikan dengan keadaan. Jangan sampai keinginan tersebut malah terlalu 

membebani diri dan orang yang ada disekitarnya 

c. Nilai budi pekerti dalam gancaran tradisional Jawa yang termasuk dalam dimensi nilai 

kesusilaan   

(6) Mulat sarira hangrasa wani  

        Ungkapan yang tidak mengandung perumpamaan pada data (6) termasuk 

dalam jenis paribasan. Ungkapan tersebut di jaman modern ini dapat dipersingkat 

menjadi satu frasa yaitu instropeksi diri. Ungkapan ini mengadung nilai budi 

pekerti yang berkaitan dengan diri pribadi, yaitu agar manusia senantiasa harus 

bisa berinstropeksi diri. Instropeksi tersebut diwujdukan dengan melihat ke dalam 

dirinya sendiri, apa kekurangannya, apa kesalahannya, serta apa yang telah 

diperbuatnya. Ia harus dapat berani untuk menilai diri sendiri. Dengan sifat 

instropeksi seseorang akan dapat mawas diri, sehingga berani memperbaiki 

kekurangan, mau meminta maaf atas kesalahan yang telah ia perbuat, serta tidak 

akan mengulangi lagi kesalahan yang serupa. Hal tersebut juga akan menimbulkan 

sikap kewasapadaan seseorang dalam bertindak.  

(7) Rukun agawe santosa, crah agawe bubrah  

        Peribahasa ini termasuk dalam paribasan. Ungkapan paribasan tersebut 

sangat kuat dipegang oleh masyarakat Jawa, karena isi/makna dari ungkapan 
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tersebut berkaitan dengan hubungan kemasyarakatan seseorang. Seiring dengan 

perkembangan jaman dewasa ini, semboyan tersebut sepertinya tinggal istilahnya 

saja, tanpa dipahami dengan baik maknanya. Ungkapan tersebut menyiratkan 

sebuah keadaan di mana kerukunan akan menjadikan kukuhnya tatanan kehidupan 

bermasyarakat, sedangkan permusuhan, perselisihan akan menyebabkan rusaknya 

kehidupan masyarakat. Ungkapan ini perlu untuk dapat diketahui dan dilakukan 

oleh para generasi muda, karena banyak mengandung nilai budi pekerti yang 

berkaitan dengan hubungan dengan sesamanya. Para pemuda yang perlu 

bersosialisasi dan beraktualisasi dengan lingkungan masyarakat yang lebih luas, 

hendaknya mampu menjaga kerukunan, menghindari perselisihan serta 

mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama.  

(8) Manjing ajur ajer  

 Ungkapan tradisional yang mengandung persajakan konsonan atau 

purwakanthi sastra tersebut termasuk dalam bentuk paribasan. Ungkapan tersebut 

dapat bermakna ‘masuk dan menyatu’. Kata manjing ‘masuk’ dan ajur ajer 

‘menyatu’ disini dapat dimaknai sebagai sesuatu yang telah menjadi satu dan 

menyatu dalam keharmonisan. Artinya dalam hubungannya dengan kehidupan 

sosial masyarakat, seseorang perlu dapat menyesuaikan diri dan menjalin 

hubungan yang harmonis. Penyesuaian diri dalam hal ini tentulah yang berkaitan 

dengan nilai-nilai akhlak yang baik, moral serta etika, dalam membangun 

kerukunan dan keharmonisan bersama. Hal ini berpijak bahwa di suatu daerah 

pasti memiliki aturan, adat istiadat, maupun kebiasaan tersendiri, seperti dalam 

peribahasa ‘Desa mawa cara, negara mawa tata’. Oleh karena itu dalam 

kehidupan bermasyarakat seseorang juga harus dapat menyesuaikan diri dengan 

aturan atau adat dalam masyarakat sejauh tidak bertentangan dengan prinsip yang 

dianutnya. Dengan paribasan ini dapat memupuk jiwa toleransi dan kerjasama 

antar sesama manusia. Paribasan ini relevan dengan nilai budi pekerti yang 

termasuk dalam dimensi kesusilaan. Adapun kaitannya dengan kehidupan para 

remaja yaitu hendaknya para remaja dapat proaktif dalam kegiatan 

kemasyarakatan. Para remaja yang mulai beranjak dewasa, seyogyanya dapat 

beraktualisasi diri dan ikut membantu kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan 
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masyarakat, misalnya mengikuti kegiatan karangtaruna, ikut menjaga ketertiban 

lingkungan. 

 

C. Penutup  

  Di dalam kebudayaan Jawa terkandung berbagai nilai kearifan lokal serta nilai luhur 

budaya yang dapat berguna bagi kehidupan masyarakat. Salah satu produk budaya tersebut 

yaitu berupa kesusastraan atau kasusastran. Kasusastran Jawa baik yang berbentuk 

prosa/gancaran serta puisi/basa pinathok apabila dicermati dan dipahami secara 

mendalam, kesemuanya mengandung nilai budi pekerti yang dapat membentuk 

keharmonisan hubungan, baik hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan diri sendiri 

serta dengan manusia lainnya. Nilai budi pekerti tersebut perlu untuk diketahui dan 

dipahami oleh para generasi muda yang saat ini telah banyak mengalami pelemahan 

budaya. Oleh karena itu melalui piwulang kasusastran Jawa sebagai materi pembelajaran 

bahasa Jawa, diharapkan dapat menjadi sarana pendayagunaan bentuk-bentuk budaya agar 

tetap lestari dan dapat memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa.  
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Saripathi 

Mantra menika sanget caket kaliyan gesang saha panggesanganipun tiyang 
Jawi. Mantra kathah sanget jinisipun saha dipun-ginakaken kangge kepentingan 
ingkang maneka warni. Salah satunggaling mantra ingkang misuwur inggih 
menika japamantra jaran goyang ingkang dipun-ginakaken kangge mikat 
satunggaling wanita.  

Tembung Wos: Mantra, japamantra Jaran Goyang. 

Abstrak 

Mantra sangat dekat dengan hidup dan kehidupan masyarakat jawa. Mantra 
banyak sekali jenisnya dan digunakan untuk berbagai kepentingan pula. Salah 
satu mantra yang cukup terkenal adalah japamantra jara goyang yang digunakan 
untuk memikat hati perempuan. 

Kata Kunci: Mantra, japamantra Jaran Goyang. 

Abstract 

Mantra is so close with Javanese peoples life. There are many kind of mantras 
and use for many interst in life. One of famous kind of mantra is japamantra 
jaran goyang i use for captivate the women heart.  

Keywords: mantra, japamantra Jaran Goyang. 

A. Latar Belakang 



 Seminar  Nasional  Program  Studi  Pendidikan  Bahasa  Jawa 
 

Penggalian Nilai-nilai Budi Pekerti dan Kearifan Lokal  Melalui Pengajaran Bahasa dan Sastra Jawa  195 

Makalah ini berjudul Analisis wacana tekstual dan kontekstual Japamantra Jaran 

Goyang. Menurut Padmosoekotjo (1967: 14) aji Jaran Goyang dianggo nggunani 

(ngarah) wanita. Japamantra yang ditujukan kepada seorang wanita supaya wanita yang 

”dikenai’ japamantra tersebut jatuh cinta kepada pria yang mengirimkan mantra itu 

(walaupun dengan perantara orang lain). Bagi masyarakat Jawa adalah suatu hal yang 

dianggap tidak sopan (ora ngerti tata krama) jika seorang perempuan mengutarakan isi 

hatinya lebih dulu kepada pria. Umumnya seorang prialah yang pantas atau lebih dulu 

mengungkapkan isis hatinya.  

Apabila ada seorang pria yang mencintai wanita, maka biasanya pria tersebut 

mengungkapkan secara langsung dan adapula yang tidak langsung, tetapi dengan 

perantara orang lain, misalnya orang tua, saudara dan teman. Tetapi tidak semua orang 

yang mengungkapkan cintanya selalu mendapat balasan seperti apa yang diinginkan. 

Adalah suatu hal yang sangat mengecewakan dan menyakitkan apabila perasaan cintanya 

tidak diterima. Bagi masyarakat Jawa, dalam mengungkapkan sesuatu dengan bahasa 

yang halus (wong jawa nggone semu, sinamun ing samudana). Untuk menolak cinta 

seseorangpun dengan menggunakan bahasa yang halus, misalnya kula badhe pados 

kawruh rumiyin (saya masih ingin mencari ilmu dulu), kula tasih pengin piyambakan 

(saya masih ingin sendiri), kula badhe pados cepemgan rumiyin (saya akan mencari 

pekerjaan dulu) dan lain-lain. Semua jawaban tersebut sangat halus dan tidak 

menyakitkan, tapi pada dasarnya adalah penolakan. 

Ada peribahasa ”Cinta ditolak dukun bertindak”, biasanya orang yang terlanjur 

mabuk kepayang akan menggunakan berbagai macam cara agar pujaan hatinya jatuh 

cinta kepadanya. Salah satunya adalah meminta bantuan paranormal. Kodrat bisa 

diwiradat ’kodrat bisa dirubah’, seseorang yang sesungguhnya tidak suka ataupun tidak 

cinta, maka perasaannya bisa diubah supaya menjadi suka dan cinta. 

Penulis memilih Japamantra Jaran Goyang karena sering kali mendengar apabila 

ada seorang pria ditolak cintanya maka dianjurkan agar wanita yang menolaknya di 

“Jaran Goyang saja”. Jadi, sudah jelas jika mantra ini hanya ditujukan kepada wanita 

saja. Sedangkan yang ditujukan kepada pria adalah japamantra Semar Mesem. 

B. Kajian Teori 

Dari berbagai pendapat para ahli berkenaan dengan pengertian wacana, maka 

dapat di ketahui bahwa wacana memiliki ciri: 
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a. Bentuk, yakni satuan lingual yang lebih luas daripada kalimat. 

b. Makna, satuan lingual itu mengandungpesan atau isi yang lengkap. 

c. Fungsi, satuan lingual itu berfungsi di dalam komunikasi. 

d. Tidak terbatas pada bahasa lisan atau tulis 

e. Tidak terbatas pada faktor sosial dan psikologis. 

Jadi, wacana adalah satuan lingual yang lebih luas daripada kalimat. Secara 

hierarki, dalam gramatikal merupakan bentuk tertinggi. Satuan lingual tersebut telah 

memiliki makna dan pesan yang lengkap, yang berfungsi dalam komunikasi dan interaksi 

sosial (Sumarlam, 2009: 113). 

Selanjutnya, japamantra adalah kata-kata  (yang dianggap) mempunyai kekuatan 

gaib. Kata-kata dalam japamantra biasanya disebut rapal. Mengucapkan rapal (yang 

dianggap) mempunyai kekuatan gaib dengan mengeluarkan suara disebut ngemelake 

rapal; sebaliknya, mengucapkan rapal  (yang dianggap) mempunyai kekuatan gaib tanpa 

mengeluarka suara (di dalam hati) disebut matek rapal (Dhanu, 2007: 125) 

Japamantra dibaca dengan suara atau dibaca di dalam hati oleh seseorang karena 

memiliki keinginan tertentu dan ditujukan kepada Tuhan, diri sendiri, orang lain, 

makhluk halus, atau terhadap barang. Japamantra yang ditujukan kepada Tuhan biasanya 

mempunyai tujuan agar orang yang mengucapkannya dikabulkan permohonannya. 

Japamantra yang ditujukan kepada diri sendiri didasarkan tujuan orang yang 

mengucapkannya mempunyai kekuatan gaib. Dengan kekuatan gaib yang diperolehnya, 

orang tersebut berharap akan memiliki kesaktian sehingga dapat mengalahkan musuh, 

menangkap musuh dan sebagainya. Japamantra yang ditujukan kepada orang lain atau 

kepada barang didasarkan pada tujuan agar dapat (1) memasukkan kekuatan gaib pada 

tubuh orang lain atau pada barang, (2) menghilangkan kekuatan gaib yang ada pada tubuh 

orang lain atau pada barang sehingga tidak membahayakan orang yang mengucapkan 

japamantra. Japamantra yang ditujukan kepada makhluk halus bertujuan agar dapat (a) 

mendatangkan makhluk halus yang akan dimintai pertolongan oleh si pengucap 

japamantra, dan (b) mengusir makhluk halus yang mengganggu. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Japamantra Jaran Goyang adalah 

japamantra yang ditujukan kepada orang lain dengan tujuan agar yang dikenai mantra 

tersebut jatuh hati, merasa cinta, dan sayang kepada si pengirim japamantra tersebut 

(walaupun dengan perantara orang lain). 
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C. Pembahasan 

Analisis tekstual Japamantra Jaran Goyang yang meliputi analisis aspek 

gramatikal  yang terdapat dalam penelitian adalah sebagai berikut 

a. Analisis aspek gramatikal 

Peranti wacana yang biasa digunakan untuk mendukung kepaduan wacana dari 

segi aspek gramatikal meliputi pengacuan (reference), penyulihan (substitution), 

pelesapan (ellipsis), dan perangkaian (conjunction). 

1) Pengacuan (reference) 

Pengacuan (reference) merupakan salah satu jenis kohesi gramatikal berupa 

satuan lingual tertentu yang mengacu pada satuan lingual lain (atau suatu referen) 

yang mendahului atau mengikutinya. Dalam japamantra jaran goyang, terdapat tiga 

jenis pengacuan yaitu pengacuan persona, demonsratif, dan komparatif. 

a) Pengacuan Persona  

Pada Japamantra Jaran Goyang, dapat ditemukan dua pronomina persona, 

yaitu: 

(1) Pronominal persona pertama tunggal, yang terdiri atas 

(a) Pronominal persona pertama tunggal bentuk bebas ingsun ‘saya’, -ku 

‘saya’ seperti tampak pada kutipan (2), (7), (7), dan (16): Niyat ingsun 

matek ajiku si jaran goyang ‘niat saya matek ajiku si Jaran Goyang’, Niyat 

ingsun matek ajiku si jaran goyang ‘niat saya matek aji saya si Jaran 

Goyang’, Sira mulya ingsun kongkon ’kamu mulia, saya suruh’, dan Aku 

durung pati-pati lunga ‘aku tidak akan pergi’. 

(2) Pronomina persona kedua tunggal terdapat pada nomor (7): Sira mulya ingsun 

kongkon ‘kamu mulia saya suruh’. 

(3) Pronomina jenis ketiga terikat lekat kanan -ne ‘-nya’ tampak pada kutipan (8), 

dan (17). Untuk nomor 9 dan 13, walaupun ada kata –ne ‘nya’ tidak masuk 

kategori ini karena pada teks yang dimaksud adalah diri sendiri: Golekana 

jabang bayine….‘carilah jabang bayinya….’, Yen durung caket jabang bayine 

‘jika belum dekat jabang bayinya’ 

Pronomina persona pertama tunggal aku, ku, dan ingsun pada kutipan 

(2), (7,), (7), dan (16) termasuk pengacuan endoforis karena unsur yang diacu 
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berada dalam konteks, yaitu si pembaca japamantra. Pronominal persona kedua 

tunggal sira ‘kamu’ pada kutipan nomor (7) termasuk jenis pengacuan 

endoforis karena unsur yang diacu berada di dalam teks. Sementara itu, 

Pronomina jenis ketiga bentuk terikat tunggal –ne ‘nya’ pada kutipan (8) dan 

(17) termasuk jenis pengacuam eksoforis karena unsur yang diacu berada di  

luar teks, yaitu orang yang dikenai japamantra tersebut. 

b) Pengacuan Demonstratif 

Pengacuan demonstratif pada Japamantra Jaran Goyang hanya meliputi satu 

pengacuan yaitu pengacuan demonstratif tempat (lokasional) yang diungkapkan 

dengan kata Ning ngarep lawang Medinah yang terdapat pada nomor (15). 

(a) Ning ngarep lawang Medinah ‘didepan pintu Medinah’. 

2) Penyulihan (Substitusi) 

Penyulihan (substitusi) merupakan salah satu jenis kohesi gramatikal yang 

berupa penggantian satuan lingual tertentu (yang telah disebutkan) dengan satuan 

lingual lain dalam wacana untuk memperoleh unsure pembeda. Dalam Japamantra 

Jaran Goyang terdapap penyulihan sebagai alat kohesi gramatikal, yakni penyulihan 

satuan lingual jabang bayine ‘jabang bayi/saudaranya’ yang mengirim japamantra 

tersebut dan jabang bayine ‘jabang bayi/saudaranya’ yang dikenai japamantra 

tersebut. Penyulihan satuan lingual jabang bayine ‘jabang bayi/saudaranya’ yang 

mengirim japamantra itu terjadi dua kali, yaitu pada nomor (9), (13) sedangkan 

penyulihan jabang bayine ‘jabang bayi/saudaranya’ yang dikenai japamantra terjadi 

dua kali, yaitu nomor (8) dan (17). 

Substitusi sebagai pendukung kepaduan wacana lagu ini cukup dominan 

dimanfaatkan oleh penciptanya, khususnya substitusi nominal. Selain yang sudah 

disebutkan diatas, juga masih terdapat substitusi nominal antara kata jabang ‘jabang’ 

dengan bayi ‘bayi’. Kata jabang dan bayi mempunyai kesamaan arti. Dalam bahasa 

Jawa, kata yang sama artinya dan diulang disebut tembung Saroja. Substitusi ini dalam 

wacana (dalam Japamantra Jaran Goyang) berfungsi untuk (1) menghadirkan variasi 

bentuk, artinya antara unsur terganti dengan unsur penggantinya berbeda bentuk 

satuan lingualnya tetapi mengacu pada arti yang sama; maka karena bentuknya brbeda 

maka substitusinya juga berfungsi untuk (2) menciptakan dinamisasi narasi, dan (3) 

menghilangkan kemonotan. 



 Seminar  Nasional  Program  Studi  Pendidikan  Bahasa  Jawa 
 

Penggalian Nilai-nilai Budi Pekerti dan Kearifan Lokal  Melalui Pengajaran Bahasa dan Sastra Jawa  199 

 

3) Pelesapan 

Pelesapan (elipsis), yaitu penghilangan satuan lingual tertentu. Pelesapan 

dalam Japamantra Jaran Goyang terdapat pada kutipan (9) (10), (11), (12) dan (17). 

(9a) caketna Ǿ marang jabang bayine……(sebut jenenge dhewe)’dekatkan pada jabang 

bayinya…..(sebut nama sendiri)’, (9b) caketna dhewekke marang jabang 

bayine……(sebut jenenge dhewe)’dekatkan dia pada jabang bayinya…..(sebut nama 

sendiri)’. 

(10a) yen bocah Ǿ turu gugahen ‘kalau anak, bangunkanlah’, (10b) yen bocahe turu 

gugahen ‘kalau anaknya tidur, bangunkalah’. 

(11a) yen Ǿ wis nglilir lungguhna ‘jika sudah tidur, bangunkanlah’, (11b) yen 

dhewekke wis nglilir lungguhna ‘jika dia sudah tidur, bangunkanlah’. 

(12a) yen Ǿ wis ngadeg lakokna ‘jika sudah berdiri, jalankanlah’, (12b) yen dhewekke 

wis ngadeg lakokna ‘jika diasudah berdiri, jalankanlah’ 

(17a) Yen Ǿ durung caket jabang bayine …..(sebut jenenge sing dimaksud), ‘kalau 

belum dekat jabang bayinya (sebut nama yang dimaksud)’. (17b) Yen aku durung 

caket jabang bayine …..(sebut jenenge sing dimaksud) ‘kalau belum dekat jabang 

bayinya (sebut nama yang dimaksud)’. 

Pada kutipan-kutipan tersebut diatas, terdapat pronominal persona pertama, 

dan ketiga yang dilesapkan. Pelesapan pronomina persona pertama tunggal berbentuk 

aku ‘saya’ terdapat pada nomor (17a). Pelesapan pronomina persona ketiga bentuk 

tunggal dhewekke ‘dia’ terdapat pada nomor (9a), (11a), dan (12a). 

Selain pelesapan objek nomor (17a), (9a), (11a), dan (12a), juga terdapat 

pelesapan preposisi dan konjungsi seperti tampak pada kutipan berikut: 

(4) tak sabetake gunung jugruk ‘kucambukkan gunung runtuh’, (4a) Ǿ tak sabetake 

gunung jugruk ‘Ǿ kucambukkan gunung runtuh’, (4b) menawa tak sabetake gunung 

jugruk ‘jika kucambukkan gunung runtuh’, (5) tak sabetake segara asat 

‘kucambukkan samudera kering’, (5a) Ǿ tak sabetake segara asat ‘Ǿ kucambukkan 

samudera kering’, (5b) menawa tak sabetake segara asat ‘jika kucambukkan 

samudera kering’, (6) tak sabetake lemah bongkah ‘kucambukkan tanah pecah’, (6a) 
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Ǿ tak sabetake lemah bongkah ‘Ǿ kucambukkan tanah pecah’, (6b) menawa tak 

sabetake lemah bongkah ‘jika kucambukkan tanah pecah’. 

Pada kutipan tersebut diatas tampak jelas adanya pelesapan preposisi menawa 

‘jika’ didepan kata tak sabetake ‘kucambukkan’. Pelesapan dalam japamantra 

tersebut tentu bukan tanpa tujuan.  

D. Kesimpulan 

Japamantra jaran goyang adalah japamatra yang dipergunakan oleh seorang pria 

untuk menakhlukan wanita dengan tujuan agar wanita yang dikenai japamantra tersebut 

merasa kasihan, cinta dan sayang, maka japamantra ini termasuk dalam japamantra 

pengasihan. 

Secara tekstual, baris japamantra jaran goyang sebagai sebuah wacana menampakkan 

kepaduan bentuk dan keserasian makna. Kepaduan tersebut didukung oleh aspek 

gramatikal, pengacuan pronolina persona, subtitusi, dan pelesapan. Keserasian diperkuat 

aspek repetisi, sinonimi, kolokasi, dan hiponimi.  
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Saripathi 

Basa Jawa minangka salah satunggaling basa ingkang kathah jinisipun saha 
nggadhahi gegayutan kaliyan unggah-ungguh. Wonten ing pangrembakanipun, 
basa Jawa nglampahi proses ewah-ewahan. Punika dipunsebabaken 
antawisipun amargi pangaribawa basa sanesipun, gunggungipun panggina 
basa, lan sanes-sanesipun. Penyederhanaan bentuk utawi jinis basa Jawa dados 
sekawan minangka salah satunggaling ujud kangge nglestantunaken tanpa 
ngirangi kaidah kesopanan saha tatakrama wonten basa.  

Tembung Wos: Basa Jawa, penyederhanaan, unggah-ungguh basa Jawa 

Abstrak 

Bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa yang banyak jenisnya dan berkaitan 

dengan unggah-ungguh. Dalam perkembangannya, bahasa Jawa mengalami 

perubahan-perubahan. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya pengaruh 

bahasa lain, jumlah pemakai, dan lain sebagainya. Penyederhanaan bentuk/jenis 

bahasa Jawa menjadi empat merupakan salah satu wujud pelestarian tanpa 

mengurangi kaidah kesopanan dan etika dalam berbahasa 

Kata Kunci: Bahasa Jawa, penyederhanaan, unggah-ungguh basa Jawa 

Abstract 

Javanese language is one of many kinds of languages and have associated with 
unggah-ungguh. On progress, Javanese language throught on modification. 
That caused of many things, such as influence from the other language,  the 
numbers of users, and etcetera. The form and type simplication of Javanese 
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language to four forms be one of preservation ways without decreasing the rule 
of politeness and language manner.  

Keywords: Javanese language, simplication, unggah-ungguh basa Jawa 

 

A. Pendahuluan 

Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan dalam hidup dan 

kehidupan manusia. Bahasa tidak hanya menyangkut tentang masalah komunikasi, akan 

tetapi berkaitan juga dengan etika dan tata krama. Salah satu bahasa yang berkaitan dengan 

etika adalah bahasa Jawa yang lebih dikenal dengan istilah unggah-ungguh atau undha-

usuk. Andayani (2011: 84) menyatakan unggah-ungguh bahasa Jawa adalah perangkat 

aturan yang digunakan oleh pemakai bahasa Jawa dengan tujuan untuk memelihara rasa 

saling menghargai atau menghormati kepada orang lain dalam berbahasa yang tampak 

pada (1) sikap serta tingkah laku, (2) tutur bahasa yang tercermin dalam pemilihan kata, 

dan (3) pembentukan kalimat serta lagu bicara. Poedjosoedarmo (1979) menjelaskan 

bahwa bahasa Jawa dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: (1), ngoko, (2) madya, (3) krama. 

Nanging tigang perangan kasebat tasih dipunperang malih dados sanga, inggih menika: (1) 

ngoko lugu, (2) basa antya, (3) antya basa, (4) madya krama, (5) madyantara, (6) madya 

ngoko, (7) mudha krama, (8) kramantara, kaliyan (9) wredha krama 

Unggah-ungguh bahasa Jawa banyak sekali ragamnya, akan tetapi yang akan 

diuraikan di sini hanyalah empat, yaitu ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu, dan krama 

alus. Hal tersebut berdasarkan pada apa yang dinyatakan oleh Sasangka (2009: 128) yang 

menegaskan bahwa secara emik, unggah-ungguh bahasa Jawa dapat dibedakan menjadi 

dua bentuk, yaitu ngoko dan krama, sedangkan secara etik unggah-unggah bahasa Jawa 

terdiri atas ngoko lugu dan ngoko alus; krama lugu dan krama alus. Pendapat tersebut 

dipertegas oleh Sumarlam (2011: 3) “bahwa berdasarkan hasil diskusi dalam berbagai 

pertemuan ilmiah, disarankan oleh pakar bahwa tingkat tutur bahasa Jawa kini perlu 

disederhanakan menjadi empat saja, yakni bahasa Jawa ngoko lugu, ngoko alus, krama 

lugu, dan krama alus”. 

1. Ragam Ngoko 

  Ragam ngoko adalah bentuk unggah-ungguh bahasa Jawa yang berintikan 

leksikon ngoko, atau yang menjadi unsur inti di dalam ragam ngoko adalah leksikon 

ngoko, bukan leksikon yang lain. Afiks yang muncul pada ragam inipun semuanya 
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berbentuk ngoko (misalnya di-, -e, dan -ake). Ragam ngoko mempunyai dua varian, 

yaitu ngoko lugu dan ngoko alus (Sasangka, 2009: 102).   

 

a. Ngoko Lugu 

Ngoko lugu dalah bentuk unggah-ungguh bahasa Jawa yang semua kosa 

katanya berbentuk ngoko dan netral (leksikon ngoko dan netral) tanpa terselipkan 

krama, krama inggil, atau krama andhap, baik untuk O1, O2, maupun O3 (Sasangka, 

2009: 102). Secara ringkas dapat didefinisikan bahwa ngoko lugu adalah unggah-

ungguh bahasa Jawa yang semua kata-katanya adalah murni ngoko, baik awalan atau 

akhiran juga ngoko, tidak boleh diubah ke bentuk krama dan lainnya. Adapun Ngoko 

lugu digunakan antara lain: 

1) Oleh seseorang yang sudah akrab. 

 Contoh:  

“Omahku sakwetan kali Bogowonto”. 

‘rumah saya sebelah timur sungai Bogowonto’. 

2) Oleh seseorang yang umurnya lebih tua kepada yang umurnya lebih muda. 

     Contoh: 

    “Le, sesok sore aku direwangi negor wit maoni ya !”. 

    ‘Nak, besok sore saya dibantu menebang pohon mahoni ya!’. 

3) Oleh seseorang yang status sosial/jabatannya tinggi kepada orang yang  

status/jabatannya lebih rendah. 

    Contoh 

    “Man, sesok menyanga pasar, tukoke wedhus kanggo kurban”. 

    ‘Man, besok pergilah ke pasar, belikan kambing untuk korban’. 

4) Digunakan ketika berbicara dalam hati. 

    Contoh: 
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    “Uripku kok mung kaya ngene” 

    ‘hidupku kenapa hanya seperti ini’ 

 

b. Ngoko Alus 

Ngoko alus adalah bentuk unggah-ungguh yang di dalamnya bukan hanya 

terdiri atas leksikon ngoko dan netral saja, melainkan juga terdiri atas leksikon, 

melainkan juga terdiri atas leksikon krama inggil, krama andhap, dan krama. Namun 

leksikon krama inggil, krama andhap, atau leksikon krama yang muncul dalam 

ragam ini sebenarnya hanya digunakan untuk menghormati mitra wicara (O2 atau 

O3). Leksikon krama inggil yang muncul di dalam raga mini biasanya hanya terbatas 

pada kata benda (nomina), kata kerja (verba), atau kata ganti orang (pronomina). Jika 

leksikon krama andhap muncul dalam raga mini, biasanya leksikon itu berupa kata 

kerja, dan jika leksikon krama muncul dalam ragam ini, leksikon itu bisanya berupa 

kata kerja atau kata benda (Sasangka, 2009: 106). Selanjutnya, ngoko alus dapat 

diartikan ngoko yang kata-katanya terdiri atas leksikon ngoko dan krama, awalan, 

dan akhiran tidak boleh dijadikan krama. Kata-kata yang menyatakan pronominal 

kedua (O2) diganti. Misal, kowe menjadi sliramu atau panjenengan. Adapun ngoko 

alus digunakan antara lain: 

1) Oleh orang muda kepada orang tua karena menghargai. 

   Contoh: 

   “Mas, aku mau arep nyilih motor, nanging panjenengan ora ana” 

‘Mas, tadi saya mau pinjam sepeda motor, tapi kamu tidak ada’ 

2) Oleh orang tua kepada yang lebih muda karena menghargai. 

   Contoh: 

   “Nak Tono, sliramu mundhut montor nang toko apa?” 

   ‘Nak Tono, kamu membeli motor di toko apa? 

3) Oleh anak kepada orang tua. 
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   Contoh: 

   “Pak, menawa tindak Solo aja dina Setu.” 

   ‘Pak, jika pergi ke Solo jangan hari Sabtu.’ 

4) Oleh sesama anak/sebaya karena menghormati orang orang ketiga. 

   Contoh: 

   “Man, bapakmu le tindak mrene karo sapa?” 

    ‘Man, ayahmu pergi ke sini dengan siapa?’ 

2. Ragam Krama 

  Ragam krama adalah bentuk unggah-ungguh bahasa Jawa yang berintikan 

leksikon krama, atau yang menjadi unsur inti di dalam ragam krama adalah leksikon 

krama, bukan leksikon yang lain. Afiks yang muncul dalam raga mini pun semuanya 

berbentuk krama (misalnya, afiks dipun-, -ipun, dan -aken). Ragam krama digunakan 

oleh mereka yang belum akrab dan oleh mereka yang merasa dirinya lebih rendah satus 

sosialnya daripada lawan bicara. Ragam krama mempunyai dua bentuk varian, yaitu 

krama lugu dan krama alus (Sasangka, 2009: 111 – 112). 

a. Krama Lugu 

Secara semantik, krama lugu dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk ragam 

krama yang kadar kehalusannya rendah. Meskipun begitu, jika dibandingkan dengan 

ngoko alus, ragam krama lugu tetap menunjukkan kadar kehalusan. Masyarakat 

awam menyebut raga mini dengan sebutan krama madya (Sasangka, 2009: 112). 

Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa krama lugu adalah unggah-ungguh bahasa Jawa 

yang semua kata-katanya menggunakan leksikon krama, awalan, dan akhiran juga 

krama. Misalnya kata aku ‘saya’ menjadi kula, kowe ‘kamu’ menjadi sampeyan. 

Adapun krama lugu digunakan: 

1) Oleh orang yang sebaya akan tetapi belum akrab. 

   Contoh: 

   ‘Nyuwun pangapunten mas, kula mangke badhe tumbas buku”. 

   ‘Mohon maaf mas, nanti saya akan membeli buku’. 
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2) Oleh orang tua kepada yang lebih muda akan tetapi belum akrab. 

   Contoh: 

   “Nak, punapa sampeyan gadhah buku primbon? 

   ‘Nak, apakah kamu punya buku primbon? 

3) Oleh orang yang baru kenal, misal ketika bertemu dengan penjual Koran di dalam 

bus. 

   Contoh: 

   “Pak, reginipun koran punika pinten?” 

   ‘Pak, harga Koran ini berapa?’ 

b. Krama Alus 

Krama alus adalah bentuk unggah-ungguh bahasa Jawa yang semua 

kosakatanya terdiri atas leksikon krama dan dapat ditambah dengan leksikon krama 

inggil atau krama andhap. Meskipun begitu, yang menjadi leksikon inti dalam ragam 

ini hanyalah leksikon yang berbentuk krama. Leksikon madya dan leksikon ngoko 

tidak pernah muncul di dalam tingkat tutur ini. Selain itu, leksikon krama inggil atau 

krama andhap secara konsisten selalu digunakan untuk penghormatan terhadap mitra 

wicara. Secara semantis, ragam krama alus dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk 

ragam krama yang kadar kehalusannya tinggi (Sasangka, 2009: 119). Selanjutnya, 

dapat disimpulkan bahwa krama alus merupakan unggah-ungguh yang semua kata-

katanya menggunakan ragam krama dan krama inggil, awalan, dan akhirannya juga 

dijadikan krama. Misalnya tembung aku ‘saya’ menjadi kula, kowe ‘kamu’ menjadi 

panjenengan. Adapun krama alus digunakan antara lain: 

1) Oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. 

           Contoh 

         “Bapak, menapa benjing-enjing siyos tindak dhateng Solo?” 

           ‘Bapak, apakah besok bapak jadi pergi ke solo?’ 

2) Oleh orang yang statusnya lebih rendah kepada orang statusnya lebih tinggi 
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    Contoh 

    “Bapak, mangga panjenengan kula aturi pinarak ing griya kula.” 

     ‘Bapak, mari silahkan singgah di rumah saya.’ 

3) Orang yang usianya lebih tua kepada orang yang statusnya sosialnya lebih tinggi, 

misal abdi kepada anak juragan. 

    Contoh   

    “Den, menapa panjenengan sampun dhahar?” 

     ‘Den, apakah kamu sudah makan?’ 

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa bahasa-

bahasa tersebut digunakan untuk kepentingan komunikasi dan penghormatan, baik 

kepada orang yang lebih tua, lebih muda, status sosialnya lebih tinggi, baru kenal dan 

lain sebagainya. Jadi ketika kita berbicara hendaknya harus laras dan leres. Laras 

maksudnya sesuai dengan keadaan atau melihat empan-papan sedangkan leres 

maksudnya sesuai dengan paramasastra. Tabel berikut akan menjelaskan contoh-contoh 

anggota tubuh dalam bahasa ngoko lugu, krama lugu, krama inggil dan bahasa 

Indonesia 

Tabel 1. Contoh Bahasa Ngoko Lugu, Krama Lugu, dan Krama Inggil 

No Ngoko Lugu Krama Lugu Krama Inggil 

1 Awak Badan Salira 

2 Endhas Sirah  Mustaka 

3 Rambut Rambut Rikma/Weni/Rema 

4 Unyeng-unyeng Unyeng-unyeng Panengeran 

5 Embun-Embunan Embun-Embunan Pasundhulan  

6 Githok Githok Griwa 
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7 Bathuk Bathuk Palarapan 

8 Tlapukan Tlapukan Pakejepan 

9 Idep Idep Ibing 

10 Mata Mripat Paningal/Soca 

11 Alis Alis Imba  

12 Irung  Irung Grana 

13 Pipi Pipi Pangarasan 

14 Cangkem Lesan  Tutuk 

15 Lambe Lathi Lathi 

 

B. Kesimpulan  

Jenis atau ragam bahasa Jawa yang begitu banyak membuat pemakai bahasa 

menjadi bingung sehingga perlu dilakukan langkah-langkah atau strategi supaya bahasa 

tersebut tidak punah. Penyederhanaan pemakaian jenis bahasa Jawa menjadi empat 

merupakan salah satu wujud pelestarian tanpa mengurangi prinsip hormat atau 

penghormatan dari O1 kepada 02. 
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NOTULEN SEMINAR NASIONAL BAHASA JAWA 

 

PEMAKALAH 1 Prof. Dr. Sumarlam, M.S. 

PENGGALIAN NILAI-NILAI BUDI PEKERTI BERBASIS MATERI 

PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA JAWA SEKOLAH DASAR DAN 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

 Pengkajian mengenai kearifan lokal Jawa, yaitu budi pekerti luhur pada materi 

pembelajaran bahasa dan sastra Jawa pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah 

Pertama. 

 Makalah ini disusun menggunakan tiga langkah: 

1. Identifikasi nilai-nilai budi pekerti yang tercermin dalam buku ajar bahasa Jawa SD 

dan SMP yang menjadi sampel penelitian, yaitu buku terbitan PT. Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri tahun 2015. 

2. Mencermati dan mendaftar materi pembelajaran yang mengandung nilai budi pekerti. 

3. Merumuskan cara penggalian nilai-nilai budi pekerti. 

 Bangsa yang maju adalah bangsa yang mandiri, bangsa yang terhormat bermartabat dan 

memiliki jati diri yang kuat. Menjadi bangsa yang mandiri dapat diwujudkan dengan 

melestarikan dan mengembangkan jati diri, serta memperkuat jati diri bangsa melalui 

penggalian dan penanaman nilai budi pekerti.   

 Menurut identifikasi nilai-nilai budi pekerti, terdapat 10 klasifikasi materi pembelajaran 

bahasa dan sastra Jawa yang dapat menjadi sumber penggalian budi pekerti, yaitu: 

berbagai cerita, tembang, peristiwa, teks, sandiwara, pidato, pacelathon, geguritan, 

aksara Jawa, serta ungkapan tradisional. 
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 Penggalian nilai-nilai budi pekerti dapat dilakukan melalui 18 cara, yaitu melalui bacaan 

bertema kepribadian; mencari nilai budi pekerti dalam fabel; memahami unggah-ungguh 

melalui tembang dolanan; memahami watak dan perilaku pandhawa dan punakawan 

kemudian meneladaninya; mencontoh watak dan perilaku dalam fabel; mengenal sosok 

pahlawan dan meneladaninya; menembangkan, memahami, meresapi dan 

mengimplementasikan pitutur luhur tembang dalam keseharian; memahami isi cerita dan 

menceritakan kembali isi cerita dengan bahasa Jawa krama; mengenal lebih dekat 

peristiwa budaya di sekitar; memahami dan mengambil hikmah dari peristiwa alam; 

memahami dan meneladani piwulang becik dalam bacaan; menerapkan unggah-ungguh 

bahasa Jawa secara baik dan benar; membaca, menulis, memahami dan melestarikan 

aksara Jawa; memahami isi teks berita dan melaksanakan ajakan baik yang terkandung 

di dalamnya; memahami isi iklan dan pesan serta menyampaikan pesan secara baik; 

memahami isi teks sandiwara, praktik bersandiwara dengan meneladani perilaku baik dari 

tokoh sandiwara dan menerapkan unggah-ungguh Bahasa Jawa secara benar; memahami, 

menulis, serta mengambil hikmah positif dari geguritan yang dibaca maupun ditulis; 

memahami struktur dan menulis teks pidato, praktik pidato, menerapkan unggah-ungguh 

bahasa Jawa secara benar. 

 Siapapun kita harus mampu menjadi teladan bagi generasi muda sehingga tercipta 

masyarakat, bangsa, dan negara yang berbudi pekerti baik dan berkarakter mulia. 

 Upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan bangsa yang berkarakter mulia antara 

lain: 

1. Memperkenalkan kembali nilai-nilai budi pekerti kepada generasi muda dan siswa. 

2. Mengajak dan membimbing generasi muda untuk mengidentifikasi dan 

mendeskripsikan nilai budi pekerti yang terkandung dalam berbagai sumber. 

3. Memahamkan dan meyakinkan generasi muda betapa pentingnya nilai budi pekerti 

dalam membangun karakter. 

4. Menginternalisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai budi pekerti secara terus-

menerus dalam keseharian sehingga generasi tua maupun muda benar-benar memiliki 

karakter dan jati diri yang kuat. 

Penanya: 

1. Nuning Zaidah (Universitas PGRI Semarang) 
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Unen-unen Jawa banyak yang lahir akibat ketidakberdayaan orang Jawa terhadap tekanan 

penjajah. Kesannya seperti lahir dari keputus-asaan. Apakah unen-unen dalam bahasa 

Jawa itu hanya gathukan saja? 

Jawab: Memang benar, unen-unen bahasa Jawa lahir dari ketidakberdayaan akibat 

tekanan penjajah, misal alon-alon waton kelakon, sabar lan narima. Meski demikian, 

esensi dari unen-unen tersebut sangat bagus untuk diterapkan dalam keseharian, asalkan 

penerapannya sesuai dengan konteks.  

2. Kayis Luluk (Pendidikan Bahasa Jawa FKIP UNS) 

Saat ini banyak anak yang tidak bisa berbahasa Jawa. Padahal dia berasal dari Jawa. 

Dalam lingkungan keluarga juga tidak diajarkan bahasa Jawa. Bagaimana cara efektif 

yang kita lakukan sebagai guru untuk mengajarkan bahasa Jawa?  

Jawab: Pada awalnya harus dipaksa agar pada akhirnya anak didik terbiasa kemudian 

menjadi bisa. Ada habituasi atau pembiasaan dari diri sendiri, keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. Pembiasaan dimulai dari diri sendiri. Kita harus mampu memberikan 

keteladanan untuk anak didik tentang bagaimana menggunakan bahasa Jawa yang baik 

dan benar. Dimulai dari perubahan sederhana, sedikit demi sedikit. Misalnya untuk tahap 

awal, ngoko alus dulu. Yang harus dibiasakan untuk dikrama-kan itu kata kerja dan 

anggota badan. Misal: Bapak wis kondur. 

 

PEMAKALAH 2: Trisno Santoso, S.Kar., M.Hum. 

  

URUN SENIMAN UNTUK MENCAPAI NILAI LEWAT KARYA SENI 

 
 Karya seni adalah hasil cipta manusia yang berhubungan dengan keindahan. Di dalamnya 

terkandung nilai-nilai yang ingin disampaikan seniman pada penikmat seni. Jadi 

kebenaran seni bukan seperti kebenaran ilmu. Dalam seni, yang dicari adalah indah dan 

tidak indah serta enak dan tidak enak.  

 Enak dan tidak enak dalam konteks perasaan kita ketika melihat suatu karya seni. 

Biasanya karya seni terasa enak ketika karya yang kita lihat sesuai dengan apa yang 

sering kita jumpai dan yang sesuai dengan kebudayaan kita. Misalnya kita sebagai orang 

Jawa merasa enak mendengarkan tembang Jawa, gamelan Jawa. Tapi suku lain belum 

tentu merasakan perasaan yang sama. 
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 Seni bisa dikatakan hanya untuk seneng-seneng, memenuhi kebutuhan kesenangan, 

sebagai hiasan kehidupan. Setiap orang memiliki selera yang berbeda, senengannya tidak 

sama. Jadi tidak ada istilah karya seniku terbaik.  

 Karya seni tradisional Jawa merupakan sumber tambahan pengetahuan di luar pelajaran 

sekolah. Jika dicermati, seni tradisional Jawa bisa menstimulasi aspek kognitif dan aspek 

sosial-emosi, misalnya ketika melihat pertunjukan seni Jawa, kita bisa terhanyut dalam 

emosi tokoh yang ditampilkan sehingga menjadi sarana pencurahan emosi dan 

merangsang perkembangan emosi yang sehat. Banyak seni tradisi Jawa yang membawa 

misi untuk mengenalkan nilai-nilai tertentu pada penonton. Pertunjukan seni tradisional 

berpedoman pada Suradira jayaningrat, lebur dening pangastuti yang pada akhirnya 

ditanamkan bahwa nilai-nilai yang baik akan membawa suatu kebahagiaan hidup. Proses 

penanaman seperti ini akan menginternalisasi nilai-nilai positif ke dalam sistem moral, 

baik melalui imitasi, identifikasi, maupun modelling. 

 Melalui tontonan berupa seni tradisi Jawa, penonton diajak mengembangkan imajinasi 

sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan masing-masing sehingga akan merangsang 

kreatifitas untuk berkarya dan menginternalisasikan nilai-nilai budi pekerti mulia ke 

dalam dirinya. 

 Seni merupakan sarana komunikasi jiwa antara seniman selaku kreator dengan penonton 

atau penghayatnya. Komunikasi seniman dan penghayat melalui gerak, rupa, dan suara 

akan membawa keduanya meleburkan diri untuk menghayati dan dihayati sehingga 

mampu mengeksiskan fungsi pertunjukan seni sebagai hiburan pelepas galau, serta 

sebagai sarana pemberi pengalaman, pengetahuan, dan perasaan baru. Oleh karena itu, 

seniman harus selalu berperan serta menanamkan nilai-nilai budi pekerti mulia melalui 

karyanya dengan tetap mengikuti zaman dan tidak meninggalkan estetika. 

Penanya: 

1. Alfiah (Universitas PGRI Semarang) 

Pelafalan di era sekarang seperti ngêmutaken dan ngémutaken yang banyak siswa ataupun 

guru sulit membedakan lafalnya. Selain itu dalam melafalkan da dan dha, masih banyak 

siswa yang tidak bisa membedakannya dalam penggunaan, karena terbiasa dengan 

ucapan bahasa Indonesia. Bagaimana solusi menyikapi fenomena seperti ini di lapangan, 

baik sebagai guru, mahasiswa ataupun anggota masyarakat? 
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Jawab: Penggunaan lafal yang benar dapat dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari diri 

sendiri, keluarga, baru lingkungan. Kita membiasakan diri untuk mengucapkan dengan 

pelafalan benar, misalnya menggunakan lafal da ataupun dha dengan benar walaupun 

tulisannya tanpa disertai diaklitik. Setelah itu dibiasakan di keluarga dan ditularkan 

kepada lingkungan sekitar. Sebenarnya diaklitik memang perlu diadakan kembali. 

2. Nuning Zaidah (Universitas PGRI Semarang) 

Dalam membuat sebuah teks sandiwara bahasa Jawa untuk ajang perlombaan, kami 

selalu membuat sebuah sajian sesuai dengan realitas sejarah maupun relevan dengan 

peristiwa keseharian yang sarat akan nilai moral dan kritik sosial. Apakah yang harus 

diperhatikan agar teks sandiwara Jawa tersebut bisa memenangkan perlombaan? karena  

menurut pengalaman kami, teks sandiwara bahasa Jawa yang bagus dan sarat makna 

belum cukup untuk bisa memenangkan lomba. 

Jawab: Kethoprak biasanya memang mengangkat tema sesuai realitas sejarah dan relevan 

dengan peristiwa keseharian, bahkan bisa memuat kritik sosial. Itu sangat bagus. Namun, 

karena seni tidak memiliki patokan yang jelas, maka sebuah teks sandiwara bahasa Jawa 

untuk ajang perlombaan harus dibuat dengan menyesuaikan tema perlombaan serta selera 

juri. Bisa jadi teks yang bagus itu tidak menang perlombaan, tapi malah dilirik banyak 

orang untuk dipentaskan. 

3. Kayis Luluk (Pendidikan Bahasa Jawa FKIP UNS) 

Saat ini banyak anak yang tidak bisa berbahasa Jawa. Padahal dia berasal dari Jawa. 

Dalam lingkungan keluarga juga tidak diajarkan bahasa Jawa. Bagaimana cara efektif 

yang kita lakukan sebagai guru untuk mengajarkan bahasa Jawa?  

Jawab: Gunakan konsep tepung – srawung – dunung. Anak dikenalkan dengan bahasa 

Jawa, kemudian dibiasakan dalam pergaulan sehingga dia tahu. Memang harus perlahan, 

karena pembiasaan itu prosesnya agak lama. Tapi kalau tidak dibiasakan akan hilang. 

Pada prinsipnya, dalam bahasa Jawa itu penutur selalu menempatkan diri serendah-

rendahnya di hadapan mitra tutur. Jadi, bahasa Jawa itu meninggikan derajat mitra 

tuturnya. 

 

PEMAKALAH 3 : Prof. Dr. Suwarna Dwijanagara, M.Pd. 

OPTIMALISASI PRAGMATIS PENDIDIKAN BUDI PEKERTI BERBASIS 

KEARIFAN LOKAL DALAM PERIKEHIDUPAN SEKOLAH 
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 Pengkajian pada makalah ini difokuskan pada kearifan lokal pragmatis, yaitu kearifan 

lokal yang dapat dipraktikkan dalam perilaku masyarakat sekolah. 

 Telah banyak seminar, workshop, FGD, penataran, pelatihan, artikel, dan penelitian 

tentang budi pekerti dan kearifan lokal, namun hanya sebatas pragmatisme budi pekerti, 

belum bisa dirasakan hasilnya. 

 Modernitas zaman membawa perubahan gaya hidup sehingga jarang sekali didapati orang 

yang pana ing pamawas, janma limpat seprapat tamat.  

 Filosofi kehidupan orang Jawa menjadi sumber local wisdom. Selanjutnya, local wisdom 

tersebut menjadi sumber dari pendidikan budi pekerti.  

 Sumber dari sumber kearifan lokal adalah prinsip hidup orang Jawa (way of life) atau visi. 

Visi ini memicu terciptanya budaya pikir. Budaya pikir melahirkan budaya perilaku dan 

budaya materiil. 

 Budi pekerti identik dengan karakter. Budi seseorang terefleksikan dari perilakunya. 

Perilaku ini dipilah menjadi dua yakni ucap dan sikap atau ucap lan patrap. Budi pekerti 

mendorong seseorang untuk berpikir dan berbuat baik pada setiap waktu dan tempat. 

 Budi pekerti berwujud ucap mengarah pada penggunaan undha-usuk basa Jawa. Agar 

mudah diajarkan, dipilah menjadi dua, yaitu ngoko dan krama. Formula undha-usuk 

basa: 

1. Basa ngoko: jika pembicara lebih tinggi derajat, pangkat, semat daripada mitra bicara 

dan lebih tinggi atau sama dengan orang yang dibicarakan. 

2. Basa krama: jika pembicara lebih rendah derajat, pangkat, semat daripada mitra 

bicara dan lebih rendah atau sama dengan orang yang dibicarakan. 

Tata krama ngedohake panyendhu. Untuk memudahkan terwujudnya budi pekerti ucap, 

dapat digunakan media berupa panduan wicara berbahasa Jawa di sekolah yang berisi 

berbagai tuturan yang biasa terjadi di sekolah serta membiasakan untuk menghiasi tuturan 

dengan IMMAN (Inggih, Mangga, Maturnuwun, Nuwunsewu). 

 Budi pekerti berwujud patrap atau sikap dapat berwujud sikap khas Jawa berupa 

ngapurancang (sikap berdiri tegak dengan menyilangkan tangan di atas pusar dengan 

pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri); menunjuk dengan 

menggunakan jempol; cium dan atau jabat tangan; berbusana sopan; serta 6S (senyum, 

salam, sapa, sopan, santun, semangat). 

 Menurut medianya, ada 3 cara mengoptimalisasi budi pekerti di sekolah, antara lain: 
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1. Media visual, yaitu melalui pembuatan banner yang berisi kearifan lokal seperti 

paribasan, saloka, bebasan, pitutur, wewaler, wewarah, idiom, busana Jawa, 

karawitan Jawa, dll yang dipasang di tempat strategis untuk pembiasaan dan 

pembudayaan budi pekerti. 

2. Media audio, berupa bel yang bermuatan budaya, lantunan gendhing-gendhing, 

langgam atau campursari ketika istirahat. 

3. Media audio visual, berupa display video kegiatan seni budaya. 

 Berdasarkan tahapan strateginya, optimalisasi pragmatik kearifan lokal dan budi pekerti 

memiliki lima tahapan (PANCALAKSANA Budi Pekerti), yaitu: sosialisasi, 

implementasi, internalisasi, aktualisasi, serta monitoring dan refleksi. 

 Untuk membumikan budi pekerti di sekolah, dibutuhkan kesatuan tekad, semangat, 

implementasi budi pekerti berwujud ucap dan patrap secara intensif. 

Penanya: 

1. Alfiah  (Universitas PGRI Semarang) 

Kenapa yang menarik minat pendengar adalah penyampaian materi dengan membawa 

esensi saru dan lucu? Apakah memang generasi bangsa ini telah mengarah ke degradasi 

mental? 

Jawab: Seorang pembicara memiliki taktik dan strategi yang berbeda-beda dalam 

menyampaikan suatu materi. Strategi yang digunakan pun harus dapat merangkul 

semuanya, baik dari anak-anak, remaja, dewasa, siswa, guru ataupun mahasiswa. Selain 

itu juga harus berbasis IT, ada unsur Jawa-nya seperti pada saat ini pembicara harus bisa 

menggunakan gamelan, tembang, ataupun bumbu-bumbu lainnya yang bisa menarik 

perhatian mereka. 

2. Rosi Rahmawati (Pendidikan Bahasa Jawa FKIP UNS) 

Apa yang disebut revolusi mental? Strategi apa yang harus diterapkan oleh pendidik agar 

materi yang disampaikannya dapat mengarah ke revolusi mental? 

Jawab: Yang dinamakan revolusi mental ini perubahan mental secara cepat. Intinya 

revolusi mental itu mengarah ke perubahan agar anak didik kembali pada local wisdom, 

membumikan kearifan lokal dan budi pekerti. Mereka diajak menerapkan budaya ucap 

dan patrap Jawa yang tujuannya agar mereka berwatak utama, berkarakter mulia. 

Strateginya menggunakan model yang disukai semua orang, misal menyisipkan media 
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visual, audio, atau audio visual. Menurut saya, mental sulit untuk direvolusi, tapi bisa 

untuk direvolusi. Harus sedikit demi sedikit, tidak bisa dalam waktu singkat. Semua 

bentuk sastra Jawa dapat dimanfaatkan sebagai media revolusi mental tersebut. Sebagai 

contoh, seorang guru dapat memperbaiki mental siswanya melalui tembang-tembang 

jawa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat terapkan pada anak, sehingga anak 

dapat menerima dan tertanamkan mental yang baik pada dirinya. 

3. Nuning Zaidah (Universitas PGRI Semarang) 

Bagaimana mengimplementasikan drama ke dalam Kompetensi Dasar budaya? 

Jawab: Buat saja dialog yang isinya mencerminkan materi budaya yang akan 

disampaikan. Misal ketika menyampaikan materi seputar budaya mantu, buat saja drama 

sederhana yang dialognya memuat materi seputar adat mantu Jawa, misalnya tentang 

urut-urutan upacara mantu seperti tembungan, lamaran, nebus kembar mayang ataupun 

sesadeyan dhawet. Upacara-upacara adat yang ada di dalamnya bisa diubah menjadi 

dialog-dialog yang bisa diperagakan oleh siswa. 

4. Kayis Luluk  (Pendidikan Bahasa Jawa FKIP UNS) 

Saat ini banyak anak yang tidak bisa berbahasa Jawa. Padahal dia berasal dari Jawa. 

Dalam lingkungan keluarga juga tidak diajarkan bahasa Jawa. Bagaimana cara efektif 

yang kita lakukan sebagai guru untuk mengajarkan bahasa Jawa?  

Jawab: Untuk efektivitas pengajaran bahasa Jawa, kita memerlukan sinergi dari tiga 

tataran, yaitu: 

1. Tataran politis: ditetapkan melalui peraturan, baik peraturan perundang-undangan 

maupun aturan sekolah. Misalnya peraturan sekolah yang mewajibkan seminggu 

sekali ada hari khusus bahasa Jawa. 

2. Tataran akademis: diterapkan dalam pendidikan di sekolah melalui pelajaran bahasa 

Jawa. 

3. Tataran pragmatis: dalam keluarga dibiasakan berbahasa Jawa, menerapkan patrap 

Jawa. Nanti bahasa Indonesia diserahkan kepada pihak sekolah. 
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