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  BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Berbahagialah kita bangsa Indonesia, bahwa hampir di setiap daerah di 

seluruh tanah air hingga kini masih tersimpan karya-karya sastra lama. Penggalian 

karya sastra lama akan menghasilkan pandangan hidup serta landasan falsafah 

yang mulia dan tinggi nilainya. Modal semacam ini, yang tersimpan dalam karya-

karya sastra lama, akhirnya akan dapat menunjang kekayaan sastra Indonesia pada 

umumnya. Pemeliharaan, pembinaan, dan penggalian sastra lama jelas akan besar 

sekali bantuannya dalam usaha kita untuk membina kebudayaan nasional pada 

umumnya dan pengarahan pendidikan pada khususnya (Rasjid:1980:1). 

Dalam rangka pembangunan nasional, pengenalan dan pemahaman 

terhadap nilai-nilai yang pernah hidup pada masyarakat masa lampau merupakan 

modal utama bagi pembangunan kebudayaan nasional, yaitu kebudayaan yang 

dalam GBHN digariskan sebagai perwujudan cipta, rasa, dan karsa bangsa untuk 

mengembangkan harkat dan martabat bangsa. Hal itu akan meningkatkan kualitas 

hidup bangsa, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan 

kebanggaan nasional.  

Usaha yang perlu dilakukan adalah menumbuhkembangkan kemampuan 

mengangkat nilai-nilai warisan budaya lama itu dan menstransformasikannya 

dalam kehidupan sekarang. Dengan demikian, dapat dipahami penegasan Bachtiar 

dalam makalah Chamamah (1996:7) bahwa kebudayaan nasional hendaknya 
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berpijak pada sejarah dan kebudayaan yang tidak berakar pada sejarah akan 

terlihat mengambang. Ia tidak terikat pada apa pun. Akibatnya, akan mudah 

melayang pergi dan hilang. Maka makin kuat pengetahuan suatu bangsa terhadap 

masa lampaunya makin kuat kebudayaan yang dibangunnya dan makin kuat rasa 

keakuan bangsanya. Dari sini menjadi jelas bahwa memahami karya sastra 

(naskah) lama mempunyai peranan yang penting bagi masyarakat masa kini, 

masyarakat yang sedang membangun. 

Rusyana (1999:2) menyatakan bahwa hasil penggalian dan penggarapan 

karya sastra akan memberikan rasa kepuasan rohani dan kecintaan kepada 

kebudayaan sendiri dan selanjutnya juga merupakan perisai terhadap pengaruh 

kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian dan kepentingan 

pembangunan bangsa Indonesia. Penghayatan hasil karya sastra akan memberikan 

keseimbangan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern di satu 

pihak, dengan pembangunan jiwa di lain pihak. Kedua hal ini sampai sekarang 

masih dirasa belum dapat saling isi mengisi, padahal keseimbangan atau 

keselarasan antara kedua masalah ini besar sekali peranannya bagi pembangunan 

dan pembinaan lahir dan batin. Melalui karya sastra diperoleh nilai-nilai, tata 

hidup, dan saran kebudayaan sebagai sarana komunikasi masa lalu, kini, dan masa 

depan. 

Jaruki (1999:1) menyatakan bahwa dalam karya sastra terkandung sesuatu 

yang paling berharga, yaitu sebagai warisan rohani  bangsa Indonesia. Selanjutnya 

Rusyana juga menyatakan bahwa (1999:8) penduduk kepulauan Indonesia sejak 

seribu tahun yang lalu sudah bersastra. Mereka mengolah dan mengembangkan 
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sastra sepanjang perjalanan hidupnya, termasuk pengalaman kontak dengan 

berbagai gelombang kebudayaan yang datang ke kepulauan Nusantara. Kontak-

kontak itu tidak menyebabkan hilangnya kebudayan sendiri, malah sebaliknya 

menambah kekayaannya dengan melakukan penciptaan baru melalui penggunaan 

bahan-bahan dari luar. Perkembangan dan khazanah sastra klasik Indonesia 

menunjukkan ketahanan dan dinamika bangsa Indonesia sepanjang perjalanan 

sejarahnya. Pengalaman seribu tahun pada masa lalu itu dapat dijadikan rujukan 

dalam menyongsong seribu tahun yang akan datang.  

Untuk itulah, Alwi, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 

dalam Jaruki (1999:iii) menyatakan bahwa masalah kesusastraan, khususnya 

sastra daerah dan sastra Indonesia, merupakan masalah kebudayaan nasional yang 

perlu digarap dengan sungguh-sungguh dan berencana. Sastra daerah dan sastra 

Indonesia itu merupakan warisan budaya yang diwariskan turun-temurun oleh 

nenek moyang bangsa Indonesia. Dalam sastra daerah dan sastra Indonesia 

terkandung nilai-nilai budaya yang tinggi. Nilai-nilai yang terkandung pada sastra 

daerah dan sastra Indonesia itu akan hilang dalam kemajuan zaman jika tidak 

dibudayakan dalam kehidupan masyarakat. Hal yang lebih terperinci lagi 

dinyatakan oleh Ikram (1997:32) yaitu jurang telah tumbuh antara sastra lama dan 

manusia modern akan bertambah besar bila tidak ada pemeliharaan yang terarah 

dalam bentuk pelajaran sekolah dan pengadaan buku mengenai sastra itu sendiri. 

Keasingan ini akan menyebabkan pula orang enggan mempelajarinya, yang 

mengakibatkan karya-karya sastra lama tidak dipelihara dan akhirnya punah. Jika 
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kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, bisa memungkinkan bahwa suatu saat tidak 

ada lagi orang menaruh minat terhadap sastra daerah.  

Selanjutnya menurut Munawar (1978:5) di kalangan peminat dan peneliti 

sastra baik di sekolah maupun dalam masyarakat pada umumnya sudah lama 

dirasakan kekurangan akan bahan bacaan sastra lama sebagai penunjang 

pengajaran dan juga sebagai bacaan umum bagi mereka yang ingin mengenal 

suatu jenis sastra yang pernah berkembang di kawasan Indonesia. Hal senada 

dinyatakan oleh Jamin dan Tasat (1978:iii) kekayaan sastra Melayu lama yang 

tersimpan dalam kumpulan-kumpulan naskah karya sastra di Indonesia sebagian 

diterbitkan itu, diterbit ulang dari buku-buku terbitan Balai Pustaka yang bernilai 

baik tetapi sekarang jarang atau tidak lagi ditemukan dalam toko buku. Hal 

tersebut dinyatakan juga oleh Syamsiar (1989:xi) bahwa nasib syair (karya sastra 

lama) dalam masyarakat Melayu Riau pada saat ini hampir hilang. Boleh 

dikatakan generasi muda sekarang ini tidak lagi menyenangi syair, bahkan melihat 

buku syair pun mereka tidak pernah lagi. Hal ini disebabkan antara lain, buku-

buku syair itu sudah langka ditemui. Menurut Eko (2007:3) sastra Melayu lama 

atau sastra Melayu klasik yang merupakan salah satu khazanah kebudayaan 

Indonesia kini hampir dilupakan oleh generasi muda. Untuk itulah, bagi 

masyarakat kiranya berlaku peribahasa “tak kenal maka tak sayang”, padahal 

sebagai orang Indonesia kita hendaknya dapat memelihara dan mempelajari sastra 

lama sebagai warisan nenek moyang di samping sastra baru.  

Mudyaharjo dalam (Hendrayani, 2003:4) menyebutkan bahwa “Masalah 

pendidikan yang sedang kita hadapi dewasa ini antara lain makin terasa terjadinya 



 

 

5 
 
 
 
 
 

 

perubahan nilai-nilai yang diharapkan”. Dengan melihat permasalahan dalam 

pendidikan seperti kata Mudyaharjo, tentunya memberi pemikiran bahwa ada 

suatu kekhawatiran dalam dunia pendidikan. 

Jadi, jelaslah bahwa masalah nilai-nilai budaya ini memang perlu 

diperkenalkan dan penting untuk diajarkan. Hal ini diperkuat oleh konsep tujuan 

pendidikan nasional di Indonesia yang merujuk pada nilai-nilai, terkristalisasi 

secara sah tersirat dan tersurat dalam UUD 1945. Secara tersirat terdapat dalam 

bab pembukaan. Secara tersurat dinyatakan dalam Bab XIII tentang Pendidikan 

dan Kebudayaan Pasal 32. Pasal 32 ayat 1 disebutkan bahwa negara memajukan 

kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin 

kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai 

budayanya (UUD, 2007:23). Dengan uraian tersebut terlihat jelas bahwa antara 

pendidikan dan kebudayaan saling berkontribusi. Dalam hal ini, kajian nilai 

budaya tentunya menjadi penting dan harus mendapat perhatian. Dengan 

mengkaji aspek nilai budaya, kita akan dapat menyelami beberapa gejala yang 

berpengaruh penting dalam proses pendidikan sebab melalui pendidikan nilai-nilai 

budaya itu dapat diawetkan. Dengan demikian, nilai-nilai itu tidak menjadi hilang, 

melainkan tetap dipertahankan dan tetap dilestarikan. Tanpa pendidikan yang 

berlandaskan budaya, maka segera saja suatu nilai budaya akan lenyap dan tidak 

dapat diikuti oleh generasi berikutnya. Dengan demikian, jelaslah bahwa nilai 

budaya perlu ditransformasikan melalui pendidikan kepada generasi muda 

khususnya pada peserta didik.  
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Selanjutnya Rusyana (1984:16) menyebutkan tujuan pengajaran sastra itu 

pada dasarnya meliputi tujuan memperoleh pengalaman apresiasi dan ekspresi 

sastra, untuk memperoleh pengetahuan tentang sastra dan untuk memperoleh 

sikap yang menghargai akan nilai-nilai yang baik.  

Sesungguhnya karya sastra lama yaitu syair pernah berkembang dengan 

pesatnya (Badudu, 1984:15) pada abad pertengahan, syair mendapat tempat yang 

penting tetapi dewasa ini bentuk syair sudah terdesak ke tepi. Selanjutnya jika 

diamati secara teliti dan berdasarkan data empiris, keadaan pengajaran sastra di 

sekolah-sekolah dewasa ini terlihat gambaran yang cukup menyedihkan. Bila 

memperhatikan keadaan tersebut di atas, tentu saja akan berpengaruh pada 

pengetahuan sastra khususnya syair. Oleh karena itu, dengan berbagai 

permasalahan di atas maka diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk menjaga 

agar nilai-nilai tersebut tetap lestari melalui pendidikan. Salah satu di antara 

sekian banyak jalan yang dapat ditempuh untuk menumbuhkan dan meningkatkan 

minat terhadap sastra lama terutama syair adalah melalui pengajaran di sekolah. 

Sesungguhnya dalam karya sastra lama yaitu khususnya syair terkandung nilai-

nilai budaya yang kiranya penting untuk diajarkan. 

Berdasarkan kenyataan tersebut, penelitian terhadap karya sastra lama, 

yaitu syair sebagai alternatif bahan ajar merupakan salah satu upaya yang 

dilakukan untuk meningkatkan apresiasi sastra klasik siswa. Selama ini, beberapa 

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan syair belum ada yang mengaitkan 

dengan pembelajaran. Menurut Braginsky (1993:63), jika dibandingkan dengan 

penelitian terhadap genre prosa seperti hikayat, penelitian terhadap syair relatif 
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masih sedikit karena studi intensif terhadap syair baru mulai sejak tahun 1960, itu 

pun hanya pada tahap transliterasi. Transliterasi terhadap Syair Abdul Muluk 

dilakukan oleh Sitti Syamsiar (1989) dan selanjutnya teks tersebut juga telah 

diteliti melalui kajian Filologi. Penelitian Filologi tersebut dilakukan oleh Maizar 

Karim (1995) dengan judul Syair Abdul Muluk: Kajian Filologis. 

Berdasarkan hasil kajian Filologi tersebut, maka penulis ingin menelaah 

karya sastra lama Syair Abdul Muluk sebagai satu karya sastra yang patut menjadi 

pertimbangan sebagai alternatif bahan ajar di Sekolah Menengah Pertama. 

Sehubungan dengan kegiatan penelitian ini penulis akan mengkaji karya sastra 

lama bentuk syair karya Raja Ali Haji dengan kajian mengenai nilai-nilai budaya 

(berhubungan dengan diri sendiri, sesama, alam, dan Tuhan), isi struktur (alur, 

setting, tokoh dan penokohan dan tema) dan kebahasaan (kosakata) serta 

bagaimana keterbacaan terhadap karya sastra tersebut. Sesungguhnya pada teks 

inilah yang menjanjikan sumber nilai dan wawasan untuk memahami nilai-nilai, 

struktur, dan kebahasaan. Syair tersebut dijadikan sebagai objek penelitian 

didasarkan pada pendapat Ahmad dalam (Syamsiar:1989:ix) bahwa hasil karya 

Raja Ali Haji terkandung nilai-nilai budaya yang bersifat edukatif, sarat dengan 

pesan-pesan budaya dan filsafat hidup sehingga telah banyak dibaca peneliti, 

sastrawan, budayawan, dan ahli-ahli kebudayaan Indonesia. Di samping itu, 

generasi penerus perlu mengenal kembali secara lebih jauh, tokoh yang 

berperanan dalam menyumbangkan ide, gagasan dan buah pikirannya untuk 

kemajuan ilmu dan kebudayaan. Selain itu berdasarkan KTSP SMP 2007 terdapat 

pembelajaran syair. Karya sastra lama, yaitu syair merupakan materi pokok dalam 
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pembelajaran apresiasi sastra. Pada pembelajaran syair terdapat bahasan mengenai 

kaitan tema (isi struktur) dalam syair dengan masalah budaya (nilai-nilai budaya), 

dan bahasan mengenai karya sastra lama Indonesia yang bermutu yang telah lama 

diciptakan dan memenuhi kriteria sebagai karya sastra klasik yang baik. 

Harapan penulis dengan kajian ini dapat menemukan nilai-nilai budaya, 

struktur, dan kebahasaan serta bagaimana keterbacaan dari syair tersebut. 

Selanjutnya akan berguna bagi kepentingan pendidikan sebagai bahan ajar yaitu 

puisi lama di Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

 

1.2 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah yaitu mengenai 

nilai budaya, isi struktur, dan bahasa serta keterbacaan Syair Abdul Muluk karya 

Raja Ali Haji. Kenyataan dalam kehidupan ditemukan banyak sekali sistem nilai 

budaya, dan nilai budaya itu cakupannya sangat luas. Untuk lebih terfokus pada 

objek kajian, maka kriteria kajian nilai budaya akan dibatasi. Kriterianya itu akan 

terangkum dalam empat masalah dasar dalam kehidupan manusia yang menjadi 

landasan bagi kerangka variasi sistem nilai budaya, yaitu (1) masalah mengenai 

hakikat dari hidup manusia sebagai pribadi, (2) masalah mengenai hakikat 

hubungan manusia dengan sesamanya, (3) masalah mengenai hakikat dari 

hubungan manuia dengan alam sekitarnya, dan (4) masalah mengenai hakikat dari 

hubungan manusia dengan Tuhannya.  

Selanjutnya mengenai kajian pada penelitian ini difokuskan pada struktur 

isi prosa atau cerita naratif (syair) meliputi plot, landas tumpu (setting), tokoh, dan 
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tema. Kajian ini berlandaskan pada pendapat Fowler, bahwa struktur prosa naratif, 

termasuk syair, dapat diarahkan pada teks, wacana, isi. Teks (texs) merupakan 

struktur permukaan suatu naskah (textual surface structure). Penelitian struktur 

teks meliputi tipografi, rangkaian kalimat, paragraf, dan sebagainya. Catatan kaki, 

lampiran, indeks, dan biografi pengarang tidak termasuk teks sehingga tidak 

termasuk sebagai objek penelitian. Penelitian struktur wacana naratif meliputi 

sudut pandang, gaya, dan nada. Penelitian struktur isi prosa atau cerita naratif 

meliputi plot, landas tumpu (setting), tokoh, dan tema (Fowler dalam Aji, 2004:7). 

Sesungguhnya pada kajian ini peneliti menempatkan pendekatan struktural 

sebagai pendekatan yang sangat penting dalam usaha mendeskripsikan dan 

memahami karya sastra, termasuk syair, meskipun pendekatan ini telah dianggap 

kuno dan ditinggalkan oleh para kritikus sastra. Mereka ini beralih pada 

pendekatan yang bertumpu pada respons pembaca (reader response), suatu 

pendekatan yang mereka nilai mampu memberi jawaban yang lebih baik atas 

sebuah karya sastra dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan yang 

berkembang sebelumnya (pendekatan yang bertumpu pada pengarang dan 

pendekatan yang bertumpu pada karya sastra). Perlu dicatat bahwa dalam 

menganalisis sebuah sebuah karya sastra, pertama dan utama kritikus menghadapi 

karya sastra itu sendiri. Seorang kritikus yang menggunakan pendekatan yang 

bertumpu pada pengarang pertama kali sudah pasti dan harus menghadapi karya 

sastra. Setelah menghadapi dan membaca karya sastra, barulah kritikus tersebut 

mengumpulkan informasi mengenai pengarangnya untuk memahami karya sastra 

tersebut. Demikian juga kritikus yang menggunakan pendekatan respons pembaca 
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(reader response), pertama kali yang dihadapi dan dibacanya adalah karya sastra. 

Setelah membaca karya sastra tersebut, barulah dia memberikan respons atau 

tanggapan atas karya sastra yang dikaji. Dengan demikian, seorang pembaca atau 

kritikus sastra sesungguhnya perlu memahami struktur karya sastra meskipun 

dirinya tidak menggunakan pendekatan struktural dalam usahanya memahami 

sebuah karya sastra. 

Kajian selanjutnya pada penelitian syair ini juga diarahkan pada aspek 

kebahasaan yang digunakan dalam syair tersebut. Hal ini disebabkan bahasa 

merupakan sebuah sistem tanda. Sistem tanda bahasa berupa fonem, kosakata, 

sintaksis, dan semantik. Untuk lebih fokusnya peneliti hanya akan mengkaji 

sistem tanda bahasa, yaitu kosa kata pada penelitian ini. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman mengenai kesesuaian syair 

sebagai bahan ajar sastra lama di SMP, penelitian ini diarahkan pada aspek nilai-

nilai budaya, isi struktur dan kebahasaan dalam syair. 

 Untuk lebih jelasnya dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut. 

1. Apa sajakah nilai-nilai budaya yang terdapat dalam Syair Abdul Muluk 

karya Raja Ali Haji ditinjau dari segi hakikat hubungan manusia dengan diri 

sendiri, dengan sesama, dengan alam, dan dengan Tuhan? 

2. Apa sajakah isi struktur Syair Abdul Muluk karya Raja Ali Haji ditinjau dari 

segi alur, landas tumpu (setting), tokoh/penokohan, dan tema? 
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3. Apa sajakah aspek kebahasaan yang ditinjau dari kosakata yang terdapat 

dalam Syair Abdul Muluk karya Raja Ali Haji? 

4. Bagaimanakah kemampuan keterbacaan nilai-nilai budaya, struktur, dan 

kebahasaan dari Syair Abdul Muluk karya Raja Ali Haji? 

5. Apakah Syair Abdul Muluk karya Raja Ali Haji layak dijadikan sebagai 

alternatif bahan ajar puisi lama berdasarkan nilai-nilai budaya, isi struktur, 

dan aspek kebahasaan? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan 

memahami nilai-nilai budaya, isi struktur, dan kebahasaan dari Syair Abdul Muluk 

karya Raja Ali Haji untuk kepentingan alternatif bahan ajar pembelajaran karya 

sastra lama di SMP. 

 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: 

1. mendeskripsikan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam Syair Abdul 

Muluk karya Raja Ali Haji ditinjau dari segi hakikat hubungan manusia 

dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan alam, dan dengan Tuhan, 

2. mendeskripsikan isi struktur Syair Abdul Muluk karya Raja Ali Haji 

ditinjau dari segi alur, landas tumpu (setting), tokoh/penokohan, dan tema, 



 

 

12 
 
 
 
 
 

 

3. mendeskripsikan aspek kebahasaan ditinjau dari kosakata yang terdapat 

dalam Syair Abdul Muluk karya Raja Ali Haji, 

4.  mendeskripsikan keterbacaan nilai-nilai budaya, isi struktur, dan 

kebahasaan dari Syair Abdul Muluk karya Raja Ali Haji, 

5. mendeskripsikan kesesuaian Syair Abdul Muluk karya Raja Ali Haji 

sebagai alternatif bahan ajar puisi lama di SMP.   

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Sejalan dengan tujuan penelitian, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi berbagai kepentingan. 

1. Teoretis: menambah dan memperluas wawasan pengetahuan tentang analisis 

karya sastra, terutama syair, bagi peneliti maupun penikmat karya sastra. 

2. Praktis: menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi guru yang mengajarkan 

karya sastra lama, khususnya syair, dalam hal memilih sebagai alternatif 

bahan ajar di SMP. 

 

1.6  Definisi Operasional 

Untuk lebih memahami peristilahan yang digunakan dalam penelitian, 

berikut ini dikemukakan definisi operasionalnya. 

1.  Nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal penting atau berguna bagi kemanusiaan. 

Nilai budaya berarti konsep-konsep mengenai apa yang ada pada masyarakat 

tentang masalah dasar yang sangat penting dan bernilai dalam kehidupan serta 

berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia berkaitan dengan 
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hubungan kewajiban kepada diri sendiri, sesama manusia, alam, dan dengan 

Tuhannya 

2. Isi struktur adalah alur, landas tumpu (setting), tokoh/penokohan, serta tema 

sebagai bagian dan pembangun dari struktur cerita. 

3.  Kebahasaan adalah segala hal yang berkaitan dengan kosakata sebagai sistem 

bahasa yang menjadi media utama penciptaan cerita. 

4.  Sastra lama atau sastra klasik adalah karya sastra yang menggunakan bahasa 

Melayu lama. 

5.  Syair adalah karangan hasil imajinasi pengarang sebagai ungkapan perasaan, 

pengalaman, pemikiran dari penghayatan akan kehidupan yang telah diberi 

makna dan ditafsirkan yang diekspresikan melalui media bahasa. Cipta sastra 

itu terdiri atas empat larik dan setiap larik-larik itu memperlihatkan pertalian  

makna serta membentuk rangkaian cerita sehingga terbentuklah beberapa buah 

bait yang mengandung makna. 

6. Keterbacaan adalah tingkat kemampuan siswa dalam hal membaca dan 

memahami nilai-nilai budaya (nilai budaya berhubungan dengan diri sendiri, 

sesama, alam, dan Tuhan), struktur (alur, latar, tokoh/penokohan, dan tema), 

dan kebahasaan (kosakata) dalam Syair Abdul Muluk sebagai bahan ajar yang 

dituangkan melalui unsur bahasa.  

7.  Analisis deskriptif adalah cara kerja yang digunakan dengan menganalisis dan 

untuk menguraikan atau mendeskripsikan Syair Abdul Muluk. Pendeskripsian 

syair tersebut mengetengahkan fakta yang berhubungan dengan nilai-nilai 
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budaya, struktur, kebahasaan, dan keterbacaan oleh siswa yang akan dijadikan 

sebagai alternatif bahan ajar. 

8.  Alternatif bahan ajar adalah pilihan Syair Abdul Muluk sebagai media atau 

sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran sastra lama.  

 

 

 


