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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu tumpuan serta puncak keagungan bangsa adalah berupa 

karya sastra lama. Nilai-nilai budaya suatu bangsa yang dalam kurun waktu 

tertentu sangat dapat dicermati lewat media yaitu karya sastra, karena karya 

sastra selain sebagai kreatifitas pemikiran personal ataupun masyarakat juga 

merupakan implementasi akan segala aspek kehidupan suatu masyarakat 

tertuang di dalamnya. Budaya bangsa Indonesia pada masa lampau mempu-

nyai nilai tinggi, nilai tinggi tersebut seperti bernilai estetik atau indah, etika 

atau moral, filsafat dan religius. Kesemuanya tersebut dapat dilihat dan 

dipahami pada generasi sekarang melalui peninggalan-peninggalannya yang 

diantaranya adalah berupa naskah. 

Naskah-naskah nusantara yang ada pada saat ini memang telah banyak 

diteliti oleh para peneliti dari bangsa sendiri maupun dari bangsa lain. Namun 

demikian dibanding naskah yang belum tertangani jauh lebih banyak jumlah-

nya, sebab masih kurangnya ahli yang menguasai pernaskahan, pentingnya 

pengkajian terhadap naskah naskah lama mempunyai nilai yang amat penting 

dan menarik untuk dikaji. Naskah merupakan dokumen negara yang dapat 

memberi gambaran yang mencukupi mengenai peradaban dan perasaan yang 

ada dalam masyarakat. 
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Dari peradaban manusia itulah terciptanya sebuah karya sastra yang 

mencerminkan keadaan manusia saat itu. Penciptaan sebuah karya sastra 

disebabkan adanya jiwa yang mendasar dari pengarangnya yang memuat 

pengalaman pribadi, mengenai lingkungan, sosial budaya yang ada di sekitar 

penciptanya, serta adanya minat pada dunia realita yang berlangsung sepan-

jang masa. 

Naskah yang ada didalam suatu karya sastra terdapat juga unsur sastra 

yang sampai saat ini tidak saja dinilai sebuah karya seni yang memiliki budi, 

imajinasi dan emosi, tetapi tetaplah dianggap sebagai karya kreatif yang 

dimanfaatkan sebagai konsumsi intelektual di samping sebagai konsumsi 

emosi. Sastra terlahir sebagai akibat dorongan manusia untuk mengungkap-

kan emosi serta realitas masyarakat yang menjadi bagian dari keberadaannya, 

sehingga ia mampu dinikmati oleh “audience” sebagai konsumsi emosi 

sebagai fungsinya yang menyenangkan dan berguna “dulce et utile”. (BPK, 

1997 : 17). 

Menurut Jan Van Luxemburg sastra bersifat otonom tidak mengacu 

pada yang lain, namun sastra bersifat komunikatif (Jan Van Luxemburg, 1984 

: 5) sang penyair hanya mencari keselarasan dalam karya sastra itu sendiri 

karena karya sastra itu sendiri merupakan luapan emosi penyair. Mempelajari 

isi naskah kita dapat mengerti dan memahami mendekati dan menghayati 

pikiran-pikiran yang terkandung di dalamnya, serta ide-ide yang merupakan 

pedoman hidup.  
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Sastra klasik secara kultural dipengaruhi oleh kebudayaan asing 

terutama oleh kebudayaan India dan Arab, maka teks-teks itu sudah pasti 

banyak mengandung kata-kata Arab dan Sansekerta, disamping Jawa kuno 

dan paling banyak didokumentasikan (Sulastin Sutrisno, 1981. 20). 

Agar dapat mengetahui dan menangkap isinya sesuai dengan maksud 

pengarang maka teks perlu diterjemahkan dalam bahasa yang mudah di-

tangkap dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Seperti halnya naskah 

Serat Sewaka yang merupakan hasil karya sastra yang ditulis oleh R. Ng. 

Yasadipura II (R. Tg. Sastranagara). Serat Sewaka sengaja penulis jadikan 

bahan penelitian karena isi dari naskah tersebut mengandung ajaran moral 

dan etika. 

Hal-hal utama yang melatarbelakangi penelitian tentang ajaran moral 

dan etika yang terkandung dalam Serat Sewaka yaitu adalah sebagai berikut. 

Pertama, Serat Sewaka merupakan warisan budaya bangsa yang merupakan 

sastra tulis yang mengandung nilai tinggi dan berhubungan dengan aturan tata 

cara pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, melihat secara mendalam 

fungsi apa yang dapat ditarik oleh penikmat karya sastra. Ketiga, apresiasi 

sastra yaitu bagaimana masyarakat luas dapat mengenal kesusastraan dan 

usaha untuk menggelutinya secara keseluruhan. 

Alasan penulis dalam memilih naskah Serat Sewaka, karena naskah 

tersebut mengandung cukup banyak nilai yang patut kita gali dan kita lestari-

kan, misalnya nilai etika dan nilai moralitas yang ada dalam masyarakat. 

Etika dalam Serat Sewaka sebagai ajaran yang harus kita pegang dan 
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bagaimana caranya menjadi seorang pegawai yang baik agar disenangi baik 

oleh atasannya maupun oleh rekan sejawat, sebagai pegawai diharapkan 

mampu mengabdi dan giat dalam bekerja, selalu melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, setia dan taat akan perintah atasan. 

Dilihat dari segi isi Serat Sewaka memberikan ajaran-ajaran moral 

kepegawaian yang relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 

1980 yang didalamnya berisi tentang kewajiban yang harus ditaati dan 

larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap pegawai. Dengan demikian 

ajaran-ajaran tersebut dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menjalan-

kan tugas dan kewajiban oleh setiap pegawai pada khususnya dan pekerjaan 

pada umumnya. 

Serat Sewaka juga pernah diteliti oleh Sri Rukmini (1988) dengan 

judul Serat Sewaka (Sebuah Tinjauan Filologis). Penelitian yang dilakukan 

Sri Rukmini yang mengambil tinjauan Filologis mengkaji sebuah karya sastra 

yang ditinjau secara unsur filologis, yang menitikberatkan tentang pengkajian 

naskah secara filologis sehingga di sini peneliti kembali mengkaji tentang 

nilai etika dan moralitasnya serta relevansinya pada masa sekarang. 

 
B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah yang dimaksud disini pada hakekatnya berguna 

untuk membatasi masalah dalam sebuah penelitian, sehingga tujuan dari 

penelitian ini nantinya menjadi jelas dan terarah. Penelitian ini dititikberatkan 

pada keterjalinan struktur yang terdapat dalam Serat Sewaka, yang terbatas 

pada keterjalinan unsur-unsur yang terdapat dalam Serat Sewaka yang 
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terbatas pada keterjalinan unsur-unsur yang terdapat dalam tembang macapat 

dan nilai moralitas dari sebuah karya sastra berupa naskah lama dalam 

membangun makna totalitas. Pembahasan yang berkenaan dengan adanya 

aspek etika dan aspek moralitas serta relevansinya pada masa sekarang. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah sebagaimana 

telah diuraikan di atas, maka pada kesempatan ini peneliti dapat merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pola struktur yang terdiri dari tema, amanat, alur, setting 

(latar), penokohan yang terdapat dalam Serat Sewaka karya R.Ng. 

Yasadipura II (Tg. Sasranagara) ? 

2. Bagaimanakah isi ajaran yang terkandung dalam Serat Sewaka tersebut ? 

3. Bagaimanakah relevansi isi dari ajaran Serat Sewaka pada masa sekarang ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu 

penelitian. Hal ini dimaksud untuk memberikan arah yang jelas pada 

penelitian yang dilakukan. Sejalan dengan perumusan masalah yang ada 

dapat dijelaskan tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai 

berikut: 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 6 

1. Mendeskripsikan unsur-unsur struktural yang meliputi tema, amanat, alur, 

latar (seting) dan penokohan dari Serat Sewaka R.Ng. Yasadipura II (Tg. 

Sasranagara). 

2. Mendeskripsikan tentang unsur etika dan ajaran moral yang ada di dalam 

Serat Sewaka. 

3. Mengungkapkan relevansi ajaran Serat Sewaka dengan realitas pada masa 

sekarang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Sebuah penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara 

teoritis maupun praktis. Demikian pula dalam penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk 

dapat membantu mengembangkan wawasan sastra dalam khasanah pene-

litian sastra, khususnya karya-karya sastra yang berupa naskah lama.  

2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberi kemudahan 

tentang pengembangan wawasan sastra dalam khasanah penelitian sastra, 

khususnya karya sastra lama bagi para penikmat karya sastra. 
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