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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Suatu karya sastra  tentu mempunyai nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya. Antara lain dapat berupa nilai moral, nilai estetik, serta nilai 

kehidupan. Ketiga nilai tersebut tidak dapat dipisahkan. Nilai moral terlihat 

dalam sikap pengarang terhadap apa yang diungkapkan dalam sebuah cipta 

sastra dan dalam cara bagaimana pengarang mengungkapkannya, sedangkan 

nilai kehidupan terlihat dalam pengadaan pengarang secara keseluruhan 

terhadap masalah kemanusiaan di dalam cipta sastranya.  

Kebudayaan pada kenyataannya mengalami penurunan, terutama untuk 

masyarakat generasi muda (milenial) yang mudah dipengaruhi oleh kemajuan 

teknologi. Anggraini dan Kusniarti (2015) menjelaskan bahwa kebudayaan 

lokal telah terkikis seiring waktu karena globalisasi dan modernisasi. Hal 

tersebut akan menyebabkan sebuah kebudayaan yang berfungsi sebagai 

pedoman untuk perbuatan baik akan punah. dalam segala situasi jika memuat 

kebudayaan akan memungkinkan manusia untuk mengembangkannya 

karakter dengan berpegang pada sebuah pemahaman mengenai kebudayaan 

yang sudah dimiliki. 

 Unsur budaya adalah pembentuk suatu kebudayaan. Melalui kebudayaan 

akan membentuk sebuah kecerdasan yang bersumber dari pengetahuan lokal 

dari suatu kelompok masyarakat guna mengatur serta melestarikan adat 

tradisi serta lingkungan sekitar. Hal tersebut ditegaskan kembali pada 

penelitian yang dilakukan oleh  Pornpimon (2014)  kebudayaan lokal tidak 

hanya dapat dilestarikan melalui dibangunnya tempat bersejarah atau 

berbentuk artefak, tetapi kebudayaan yang tak jarang dituangkan oleh 

pengarang dalam bentuk sastra. Oleh karena itu, kebudayaan lokal perlu 

dipelihara dan dilestarikan karena merupakan sebuah tradisi dari budaya 

setempat yang jadikan suatu pedoman hidup dalam sekelompok masyarakat 

dengan waktu yang berabad-abad.  Kebudayaan dapat ditelaah melalui unsur 

budaya yang terbagi menjadi tujuh unsur yaitu, sistem religi, sistem bahasa, 
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sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan, sistem peralatan hidup, sistem 

mata pencaharian, dan kesenian (Koentjaraningrat, 1994:2).  

Unsur budaya yang dipaparkan oleh Kontjaranigrat dijadikan sebagai 

pedoman nilai yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat lokal sebagai 

pembentukkan kepribadian manusia yang beretika dengan tujuan agar 

masyarakat dapat hidup teratur dan seimbang serta menjadi identitas khas 

masyarakat lokal itu sendiri. Sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi yang 

hidup dalam pikiran masyarakat dianggap berharga dalam hidup. Sebagai 

makhluk hidup manusia tidak hanya terbentuk dari budaya atau peraturan 

dalam masyarakat. Akan tetapi, untuk menyempurnakannya manusia perlu 

mengikuti tujuan moral yang diturunkan oleh Tuhan melalui Nabi-nya 

(Trustan, 2011).  

Etika profetik merujuk pada gagasan tentang sifat atau perilaku Nabi. 

Kuntowijoyo mengatakan bahwa sebuah sastra dapat dikatakan baik apabila 

sebuah sastra yang di dalamnya memuat mengenai nilai-nilai yang tercakup 

dalam etika profetik. Etika profetik ini adalah ilmu yang digagas oleh 

Kuntowijoyo yang di dalamnya membahas mengenai 3 aspek yaitu, etika 

humanisasi, etika liberasi, dan etika transendensi (Kuntowijoyo, 2019:9). 

Ketiga aspek dalam etika profetik itu saling berkaitan dan bertujuan untuk 

menjadikan manusia sebagai makhluk yang bertoleransi, memiliki kesadaran 

diri, serta menyadari tentang kekuasaan Tuhan.  

Etika humanisasi memiliki ciri mengedepankan atau menjunjung tinggi 

martabat sesama manusia atau memanusiakan manusia. Esensi kemanusiaan 

dipengaruhi dengan budaya akal dan pendidikan (Rae, 2010). Melalui 

humanisasi seseorang dapat menghilangkan rasa kebencian, kekerasan dan 

segala hal yang melanggar rasa kemanusiaan. Sejalan dengan pendapat 

Kuntowijoyo (2013:10) Humanisasi dibutuhkan dalam sekelompok 

masyarakat karena terdapat 3 keadaan yang tentu dihadapi oleh masyarakat 

yaitu,  dehumanisasi, agresivitas, dan loneliness.  

Etika liberasi berarti sebuah bentuk untuk membebaskan manusia dari 

segala macam ketidakadilan seperti kekejaman, kemiskinan, pemerasan, 

dominasi dan hegemoni hingga membuat terbelenggunya manusia. 
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Keberadaan tatanan sosial menunjukkan bahwa beberapa akan memerintah 

dan memiliki kekuasaan atas orang lain, dan kekuatan manusia selalu 

membawa penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian 

terhadap yang miskin, yang membutuhkan, yang diperbudak dan yang 

menderita akibat kehilangan haknya (Kepes, 2016). 

Etika transendensi di dalam etika profetik adalah sifat percaya bertakwa 

kepada Tuhan. Menurut Kuntowijoyo (2013:25) transendensi mencakup rasa 

takut (khauf), berharap kepada tuhan (raja’), berpasrah (tawakal), dan 

menerima apapun pemberian dari Tuhan (qana’ah), bersyukur tiada henti, 

serta selalu ikhlas. Etika transendensi yang berada dalam etika profetik 

bertujuan untuk mengarahkan segala tindakan manusia yang tercakup di 

dalam etika humanis dan etika liberasi. Melalui bertakwa kepdaa Tuhan dapat 

menuntun pada perilaku yang bajik sehingga manusia dapat menyampaikan 

kesalehan dan kebenaran dalam hidup dengan keyakinan yang tulus terhadap 

orang lain (Ebrahimi dan Yusoff, 2017).  

Trianton (2013) melakukan sebuah penelitian novel yang berjudul Estetika 

Profetik Ahmad Tohari Dalam Khazanah Budaya Cablaka, pada penelitian 

ini membahas mengenai estetika profetik pada karya Ahmad Tohari. Pada 

penelitian terdahulu hanya mengkaji dengan kajian etika profetik. Sedangkan 

pada penelitian ini selain mengkaji etika profetik tapi juga menganalisis 

mengenai unsur budaya. Meskipun objek penelitian nya juga menganalisis 

kumpulan cerpen, akan tetapi dengan pengarang yang berbeda.  

Anggarista (2020) meneliti mengenai lokalitas Dayak Benuaq. Penelitian 

ini berjudul Lokalitas Benuaq Kalimatan dalam Novel Api Awan Asap Karya 

Korrie Layun Rampan. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui 

lokalitas dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan yang termuat dalam novel. 

Penelitian yang dilakukan Anggarista ini menggunakan novel karya Korrie 

Layun Rampan sebagai objek sedangkan penelitian yang dilakukan 

menggunakan kumpulan cerpen karya Korrie Layun Rampan. Selain itu, 

lokalitas yang ditemukan juga berbeda. Penelitian terdahulu hanya 

menemukan dua bentuk lokalitas yaitu sistem mata pencaharian dan sistem 
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kesenian, berbeda dengan penelitian yang dilakukan menemukan tujuh unsur 

lokalitas. 

Pada penelitian ini menggunakan kumpulan cerpen. Cerpen merupakan 

salah satu sastra populer yang memuat nilai-nilai kehidupan yang ada pada 

masyarakat. Termasuk kumpulan cerpen yang ditulis oleh Korrie Layun 

Rampan berjudul Teluk Wengkay dan Melintasi Malam ini. Pada kumpulan 

cerpen ini memiliki latar tempat di wilayah Kalimantan Timur yang 

menggambarkan nilai-nilai kehidupan dari sebuah budaya lokal yang terus 

tertanam dalam masyarakat Dayak Benuaq. Melalui penggambaran budaya 

lokal yang digambarkan oleh Korrie Layun Rampan ini dapat membuat 

pembaca mengetahui sebuah budaya asing yang selama ini tidak mereka 

ketahui sehingga dapat menjadi pengalaman dan pembelajaran.  

Kumpulan cerpen yang ditulis oleh Korrie Layun Rampan ini merupakan 

suatu karya sastra yang baik, didasari oleh pendapat Kuntowijoyo bahwa 

sebuah karya sastra dapat dikatakan baik jika telah memuat etika profetik. 

Kumpulan cerpen ini juga menggambarkan mengenai sifat tawakkal yang 

merupakan bagian dari etika transendensi, cara memanusiakan manusia yang 

merupakan bagian dari etika humanis, dan menggambarkan peneggakan 

keadilan yang merupakan bagian dari etika liberasi. Ketika sebuah karya 

sastra telah mencapai pembacanya, itulah yang diharapkan agar menjadi 

inspirasi bagi pembacanya dan tentunya agar pembaca dapat mengetahui 

bentuk multikultural yang harmonis di Indonesia (Salahudin dkk, 2019). 

Melalui karya sastra siswa dapat dilatih keterampilan berbahasanya. 

Pengajaran yang dilakukan oleh guru dengan cara yang kreatif, efektif dan 

tidak membosankan adalah sebuah merupakan sebuah kewajiban yang harus 

dilakukan meskipun waktu dan tenaga yang harus di korbankan (Cohen, 

2010:4). Melalui pembelajaran sastra siswa dapat menghayati dan 

mengapresiasi sastra dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah makna dan 

pemahaman akan pengetahuan yang termuat di dalam karya sastra. Moody 

(1971:44) yang menegaskan bahwa pemilihan karya sastra jika dipilih dengan 

cara yang baik dan secara imajinatif maka akan memunculkan antusiasme 

yang tinggi sehingga dapat meningkatkan ketertarikan siswa dalam membaca 
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sehingga siswa dapat memperoleh makna dari bacaan tersebut dan secara 

tidak langsung dapat membentuk karakter pada peserta didik. Pada kurikulum 

2013 pembelajaran yang berkaitan dengan sastra yang termuat dalam mata 

pelajaran bahasa Indonesia pada tingkat SMP kelas IX pada KD 3.2 yang 

berbunyi “Menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek yang 

dibaca atau didengar”. Serta KD 4.2 yang berbunyi “Mengungkapkan 

pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan 

struktur kebahasaan” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah unsur budaya dalam kumpulan cerpen Teluk Wengkay 

dan Melintasi Malam karya Korrie Layun Rampan? 

2. Bagaimanakah etika profetik dalam kumpulan cerpen Teluk Wengkay 

dan Melintasi Malam karya Korrie Layun Rampan?  

3. Bagaimanakah pemanfaatan kumpulan cerpen Teluk Wengkay dan 

Melintasi Malam karya Korrie Layun Rampan terhadap pembelajaran 

sastra di SMP? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan unsur budaya dalam kumpulan cerpen Teluk 

Wengkay dan Melintasi Malam karya Korrie Layun Rampan. 

2. Untuk mendeskripsikan etika profetik dalam kumpulan cerpen Teluk 

Wengkay dan Melintasi Malam karya Korrie Layun Rampan. 

3. Untuk mendeskripsikan pemanfaatan kumpulan cerpen Teluk Wengkay 

dan Melintasi Malam karya Korrie Layun Rampan terhadap 

pembelajaran sastra di SMP? 

D. Manfaat Penelitian 

Selain tujuan penelitian, tentu saja pada penelitian ini terdapat manfaat 

yang terbagi menjadi dua, yakni manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

Manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam pengkajian 

sebuah karya sastra, terutama mengenai unsur budaya dan etika 

profetik dalam karya sastra. 
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b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan yang dapat 

dipergunakan bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan 

penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peserta didik 

Penelitian bisa dijadikan sebagai bahan dalam memahami unsur 

budaya dan etika profetik dalam kumpulan cerpen dan 

diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. 

b. Bagi guru 

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan ajar sastra di sekolah 

disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. 

c. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan dalam meneliti karya 

sastra khususnya dalam melakukan penelitian relevan maupun 

penelitian lanjutan. 
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