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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kata satra dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta yaitu akar 

kata sas-, yang berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk atau instruksi, 

sedangkan akhiran –tra, yang biasanya menunjuk alat, sarana. Maka secara 

keseluruhan sastra berarti alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi atau 

pengajaran. Awalan su- berarti baik atau indah. Susastra merupakan bahasa Jawa 

yang mengandung makna suatu keindahan. Sastra merupakan pengungkapkan dari 

fakta artistik dan imajinatif sebagai manifestasi kehidupan manusia dan masyarakat 

melalui bahasa sebagai medium dan memiliki efek yang positif terhadap kehidupan 

manusia.  

Karya sastra menampilkan suatu gambaran kehidupan, sedangkan kehidupan 

merupakan suatu kenyataan sosial. Oleh karena itu, hubungan karya sastra dengan 

kenyataan kehidupan sosial, mencakup tiga hal yaitu hubungan antar masyarakat, 

antarmasyarakat dengan orang seorang, antarmanusia, dan antar peristiwa yang 

terjadi dalam batin seseorang. Karya sastra sebagai hasil perenungan dari pengarang 

memunculkan persoalan–persoalan hidup dan kehidupan manusia. Sastra 

memberikan wawasan yang umum tentang masalah mansiawi, social, maupun 

intelektual  melalui bahasa tulis.  

Karya sastra sebagai hasil ekspresi pikiran dan perasaan manusia melalui 

bahasa selalu mengalami perkembangan yang sesuai dengan tingkat peradaban 

manusia. Manusia sebagai makluk Allah yang paling sempurna dibandingkan dengan 

makluk ciptaan lainnya. Kesempurnaan manusia inilah yang membedakan dengan 

makluk ciptaan lain karena pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan itulah yang 

melahirkan pandangan dan ide–ide yang berkaitan mental manusia. Sastra adalah 

ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, 

semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran yang kongkret yang 

membangkitkan pesona dengan alat bahasa (Sumarjo & Saini, 1986: 3). 
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Karya sastra melukiskan corak, cita-cita, aspirasi, dan perilaku masyarakat, 

sesuai dengan hakikat dan eksistensinya karya sastra merupakan interpretasi atas 

kehidupan (Hudson dalam Al Ma’ruf, 2010: 1). Karya sastra baik puisi, fiksi, maupun 

drama merupakan daya kreasi dan imajinatif dari kehidupan sosial budaya sastrawan 

yang diekspresikan melalui karya–karyanya. Di antara ketiga karya sastra tersebut, 

fiksi lebih mendominasi karya lain,  terutama novel. Hal ini terbukti dengan 

munculnya karya sastra fiksi terutama novel dan penulis–penulis baru yang namanya 

mencuat lewat karya novel. Penulisan novel–novel baru, tidak semuanya melahirkan 

ide–ide baru, tetapi ada yang bersumber dari cerita jaman dahulu ditulis sesuai 

dengan keadaan sosial masyarakat sekarang. Tak ada karya satra yang lahir dalam 

kekosongan budaya (Teeuw dalam Pradopo, 2010: 57). Berdasarkan pendapat 

tersebut bahwa manusia selalu menciptakan suatu kebudayaan baru yang relevan 

dengan kehidupan masyarakat pada masanya. Sebagai sebuah karya sastra, novel 

memberikan suatu gambaran berbagai permasalahan hidup dan kehidupan. Namun 

sebagai sebuah karya sastra novel, pengarang mengemukakan hal itu berdasarkan 

pengalaman dan pengamatan terhadap kehidupan sehingga bersifat subjektif. 

Karya sastra merupakan bagian integral kebudayaan memiliki dua aspek yaitu 

aspek ekstrinsik dan aspek instrisik. Aspek ekstrinsik menganggap bahwa karya 

sastra sebagai fakta sosial, yang dengan sendirinya dipecahkan atas dasar kenyataan 

yang sesungguhnya. Sastra dalam perkembangannya seperti periode, pengarang 

dengan biografinya, pengarang sebagaia kelompok sosial tertentu, penerbitan, 

penyebarluasan,sensor dan sebagainya. Sedangkan aspek instrinsik merupakan 

hakikat objek yang menganggap karya sastra sebagai imajinatif dan kreativitas yang 

dianalisis dan dipahami sebagai penelitian dalam karya sastra. Penelitian terhadap 

karya sastra benar-benar bersifat individual, subjektif, dan kontemplatif, sama seperti 

cara yang dilakukan oleh pengarang pada saat terjadinya proses kreatif. 

Perbedaan objek penelitian antara sastra lama dan baru tidak terpengaruh 

terhadap teori dan metode penelitian. Artinya bahwa baik sastra lama maupun sastra 

baru dapat diteliti dengan menggunakan metode yang sama. Keseluruhan gejala dan 

aktivitas kemanusiaan memiliki dan terdiri dari atas unsur-unsur yang dengan 

sendirinya dapat dianalisis dengan teori strukturalisme. Sastra lama tidak harus 
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dianggap memiliki kedudukan yang lebih rendah, tetapi sebaliknya kedudukan sastra 

lama sejajar dengan sastra modern, oleh karena itu memiliki hak yang sama dalam 

pemilihan objek penelitian. Hal ini berkaitan dengan sastra lama sebagai khazanah 

kultural, dalam rangka mendokumentasinya, untuk menghindari kepunahan. 

Penelitian terhadap khazanah sastra lama, selain untuk mengantisipasi agar 

tidak mengalami kepunahan, juga berfungsi untuk mengungkapkan nilai-nilai kultural 

yang luhur terkandung dalam karya tersebut, seperti diketahui bahwa sastra lama 

merupakan rekaman sejarah masa lampau yang dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi 

generasi penerusnya, karena sastra lama sangat kaya dengan nilai-nilai kehidupan. 

Kebesaran suatu bangsa pada dasarnya ditentukan oleh seberapa jauh bangsa tersebut 

menghargai dan memelihara warisan nenek moyangnya. Karya sastra, melalui 

medium bahasanya sebagai salah satunya warisan nenek moyang yang perlu 

dilestarikan keberadaannya. 

Novel Centhini 40 Malam Mengintip Sang Pengantin karya Sunardian 

Wirodono merupakan sebuah episode yang mengambil dari sebuah buku kuna yaitu 

Serat Centhini. Serat Centhini termuat  sejumlah 26 ilmu pengetahuan, yaitu   

sejarah, ramalan, etika, kepurbakalaan, kesosialan, bahasa dan sastra, agama,- agama, 

filsafat, keajaiban, kejiawaan, ilmu   senjata  wesi aji, ilmu kuda, ilmu mengendarai 

kuda, asmara, kesenian, ilmu bangunan  rumah, obat – obatan dan penyakit, ilmu 

bumi, tumbuh – tumbuhan, pertanian, primbon, kesenangan dan pertunjukkan, cerita 

– cerita, tatacara, pendidikan, tipe – tipemanusia, magi hitam, dan campuran 

(Wirodono, 2012: 20). Pada umumnya generasi sekarang kurang memahami   makna 

dan tujuan yang tertulis dalam buku tersebut. Oleh karena itu untuk memahami hal 

tersebut ,banyak penulis yang menafsirkan maknanya kedalam bentuk novel. 

Serat Centhini merupakan sebuah ensiklopedi kebudayaan Jawa yang ditulis 

dalam bentuk cerita berbingkai sebagai contoh bagaimana gambaran perilaku 

kehidupan masyarakat Jawa yang ditulis oleh para pujangga atas perintah dari raja – 

raja Surakarta. Yang menarik, adalah gaya penuturan Serat Centhini sesungghnya full 

humor. Khususnya ketika bertutur tentang seks, atau memberikan laporan pandangan 

mata mengenai tingkah laku dan perilaku masyarakat Jawa, bahkan ketika 

menuliskan tamu – tamu undangan dalam pesta perkawinan Amongraga – 
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Tambangraras. Ada ratusan tamu. Mulai dari Lurah (kepala desa), sanak saudara, 

blantik, para ulama dan pedagang. Nama mereka disebut satu persatu, hingga bait – 

bait tembang hanya berisi daftar nama (Sunardian Wirodono, 2012: 15).   

Serat Centhini ditulis tahun 1815 oleh tiga pujangga Keraton Surakarta, yakni 

Ki Ngabehi Ranggasutrasna, Raden Tumenggung Sastranegara, dan Ki Ngabehi 

Sastradipira. Sebagai sebuah karya sastra yang memenuhi syarat sebagai karya 

monumental yang memiliki pengaruh luas dan lengkap menyangkut perilaku 

kehidupan yaitu tentang adat-istiadat, obat-obatan, makanan dan minuman, 

pengetahuan tentang hewan, tanaman, agama, sejarah, dan bahkan tentang seks. Serat 

Centhini mulai jilid VI dan bersambung jilid VII sebenarnya banyak bertutur 

mengenai urutan upacara pengantin Jawa, mulai dari ijab, panggih, pahargyan, 

kemudian sepasaran, ngunduh pengantin, mendirikan rumah, dan boyongan 

(Wirodono, 2012: 25). Serat Centhini sebuah karya sastra berupa bait–bait tembang, 

kemudian dikreasi dengan bentuk novel yang menarik untuk dibaca, sehingga 

pembaca lebih mudah memahami isi dari tembang tersebut. 

Novel Centhini 40 Malam Mengintip Sang Pengantin karya Sunardian 

Wirodono (yang selanjutnya disebut novel Centhini) adalah salah satu novel tafsir 

Serat Centhini bersumber sepenuhnya pada jilid V, VI, dan VII berdasar Serat 

Centhini Latin dari Yayasan Centhini Yogyakarta, yang diupayakan oleh Karkono 

Kamadjaja Partokusuma dan diterbitkan sebagai buku pada tahun 1989.  Sunardian 

Wirodono dalam upaya penafsirannya membandingkan pula dengan beberapa versi 

lain, seperti Empat puluh Malam dan Satunya Hujan (2004). Dalam Serat Centhini 

yang asli tidak tercantum pengintipan pengantin, bahkan tidak diceritakan secara 

detail malam permalam (Wirodono, 2012: 24).  

Novel Centhini merupakan salah satu novel yang berlatar belakang budaya 

Jawa, bermuatan gagasan filosofis kehidupan para tokoh perempuan. Kehadiran novel 

warna lokal di tengah–tengah era globalisasi yang sekarang ini  dapat memberi angin 

segar tentang keberadaan cerita kuno yang diangkat ke permukaan dalam peradaban 

dunia moderen. Ragam sastra warna lokal ini terutama adalah sastra Jawa yang 

didominasi oleh cerita kerajaan Surakarta dan Yagyakarta. 
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 Novel Centhini merupakan sastra warna lokal  Jawa dengan dilatarbelakangi 

sejarah Kerajaan Mataram dan masuknya agama Islam di Jawa. Penelitian yang 

berkaitan dengan novel warna kelokalan budaya daerah, terutama novel Jawa dapat 

dilakukan dengan analisis wacana, khususnya yang berkaitan dengan komposisi 

fakta–fakta sosiokultural, mengandaikan keterlibatan total kondisi–kondisi 

sosiohistoris di sekitarnya. Artinya, wacana, termasuk unit-unit yang lebih kecil, 

seperti kata dan kalimat, dipahami sebagai unsur naratif, yang secara genetis dapat 

ditelusuri melalui interaksi sosial, yaitu sebagai manifestasi kultural ( Ratna, 2011: 9). 

Dengan sekian banyak upacara dan ritual masyarakat Jawa yang sekarang ini 

sudah berkurang, maka akan merubah tata kehidupan masyarakat yang sekarang. 

Novel Centhini dipilih sebagai objek penelitian dengan alasan bahwa novel tersebut 

merupakan novel lokal Jawa yang tidak hanya mengenai sastra atau seni, tetapi 

mengisahkan seluruh dimensi kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Jawa 

termasuk mitos–mitos yang sampai saat ini masih dipercayai oleh masyarakat Jawa. 

Penelitian novel Centhini sebagai karya sastra imajinatif dan kreatif 

memerlukan pemahaman dan perasaan yang individual, dan subjektif. Perasaan 

religiusitas sangat menyentuh perilaku manusia, sehingga mempunyai kesensitifan 

dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Novel tersebut juga tidak terlepas dari  

permasalahan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Jawa, terutama aspek 

keagamaan, sejarah dan budaya, tata cara kehidupan masyarakat serta filsafat 

masyarakat Jawa.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan strukturalisme dan kajian semiotik. 

Pendekatan strukturalisme untuk menjelaskan struktur yang membangun novel, 

sedangkan kajian semiotik untuk menafsirkan makna kata-kata, frasa-frasa, kalimat-

kalimat, dan paragraf-paragraf yang terdapat pada novel Centhini. 

B.  Ruang Lingkup Masalah 

Ruang Lingkup masalah sangat diperlukan dalam setiap penulisan karya 

ilmiah. Hal ini dimaksudkan untuk memperlancar dan mempermudah serta 

membatasi permasalahan agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran terhadap 

masalah yang menjadi objek penelitian. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan 

peneliti adalah adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Berdasarkan beberapa 
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pertimbangan tersebut, pembatasan ruang lingkup penelitian ini adalah pada dimensi 

religiusitas yang terdapat pada novel Centhini. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada tiga masalah dalam penelitian 

ini. 

1. Bagaimanakah struktur yang membangun novel Centhini 40 Malam 

Mengintip Sang Pengantin karya Sunardian Wirodono ? 

2. Bagaimana dimensi religiusitas yang terdapat pada novel Centhini 40 Malam 

Mengintip Sang Pengantin karya Sunardian Wirodono? 

3. Bagaimanakah implementasi hasil penelitian pada novel Centhini 40 Malam 

Mengintip Sang Pengantin karya Sunardian Wirodono  sebagai bahan ajar 

sastra di SMA ? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ada tiga tujuan yang dicapai dalam 

penelitian ini. 

1. Mendeskripsikan struktur yang membangun novel Centhini 40 Malam 

Mengintip Sang Pengantin karya Sunardian Wirodono. 

2. Mendeskripsikan dimensi religiusitas yang terkandung pada novel Centhini 40 

Malam Mengintip Sang Pengantin karya Sunardian Wirodono. 

3. Mendeskripsikan implementasi hasil penelitian novel Centhini 40 Malam 

Mengintip Sang Pengantin karya Sunardian Wirodono sebagai bahan ajar 

sastra di SMA. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat secara teoretis 

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan 

terhadap ilmu pengetahuan. Terutama dalam dunia sastra, khususnya pada karya fiksi. 

Penelitian novel lokal hendaknya memberikan apresiasi terhadap karya sastra lama 

demi pengembangan dan peningkatan pengetahuan terhadap kehidupan masyarakat 

khususnya dimensi  religiusitas yang terdapat pada novel Centhini. 
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2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis adalah sebagai berikut. 

a. Menambah pengetahuan bagi para pembaca yang berkaitan dengan pengkajian 

novel, khususnya novel–novel lokal Jawa. 

b. Menjadi bahan rujukan bagi peneliti yang akan menganalisis tentang novel–novel 

Jawa, khususnya Novel – novel yang menafsirkan isi Serat Centhini. 

c. Menambah pengalaman yang cukup berarti bagi peneliti dan selanjutnya dapat 

digunakan sebagai pembinaan apresiasi sastra di sekolah dengan nilai–nilai 

pendidikan yang ada. 

 


