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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra bertugas mengungkapkan kekaburan dan ketidakjelasan dalam 

suatu fenomena manusia yang di dalamnya penuh makna dan dapat digali melalui 

penelitian. Karena makna kerap kali kaitannya dengan fungsi yang kabur dan tidak 

jelas (Endraswara, 2011: 7). Salah satu karya sastra adalah puisi, yang hadir untuk 

mengkomunikasikan pengalaman dalam bentuk yang artistik. Bentuk karya sastra 

yang paling padat dan terkontrasi merupakan puisi, yang kepadatan komposisinya 

ditandai dengan sedikitnya pemakaian kata, akan tetapi mengungkap banyak hal. 

(Siswantoro, 2010: 23-26) 

Menurut Riffaterre (1978: 1) puisi selalu bersifat dinamis, yang artinya 

berubah dari waktu ke waktu karena adanya evolusi selera dan konsep estetik yang 

berubah. Namun esensi yang tetap pada sebuah puisi adalah menyatakan suatu hal 

secara tidak langsung. Puisi juga disebut pendramaan pengalaman yang bersifat 

penafsiran dalam bahasa yang bermetrum. Pengkajian puisi dapat dilakukan 

melalui beragam sudut pandang, salah satunya dikaji unsur dan strukturnya. Puisi 

merupakan 2 karya estetis yang bermakna dan memiliki arti, bukan hal yang kosong 

tak bermakna (Pradopo, 2005: 3-5). Tradisi berpuisi merupakan tradisi kuno dalam 

masyarakat, memahami puisi biasanya berdasarkan pengamatan ciri karakteristik 

dan unsur puisi, hal tersebut yang membuat puisi berbeda dengan karya yang 

lainnya (Waluyo, 2003: 1-3). 
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Puisi di Jawa dikenal dengan sebutan gurit, guritan, maupun geguritan yang 

juga merupakan bentuk dwipurwa (bentuk ulang suku awal) dari kata gurit. 

(Wiryatmaja, 1997: 23). Geguritan berisi ungkapan pikiran, perasaan maupun 

pengalaman penyair yang bersifat imajinatif dan tersusun  dan merupakan karya 

sastra Jawa yang berbentuk puisi modern yang terlepas dari aturan seperti guru 

gatra, guru lagu, dan guru wilangan (Saputra, 2001: 8). Hal yang dikomunikasikan 

oleh penyair puisi Jawa modern ini bertumpu pada rasa kemanusiawiannya dengan 

menggunakan kata-kata bahasa Jawa yang mengacu pada kehidupan yang 

digumulinya dengan kekhasan bahasa dan budayanya dalam orientasi 

mengindonesia, serta mengimbau keterlibatan penyambutan pada khalayaknya 

(Sutadi, 1997: 35). 

Mulanya segala karya sastra merupakan religi, namun istilah religius 

membawa konotasi pada agama. Religius dan agama memang berkaitan erat, 

berdampingan bahkan dapat melebur dalam satu kesatuan. Namun keduanya 

mengarah pada makna yang berbeda. Religius merupakan sesuatu yang 1) melintasi 

agama, 2) melintasi rasiolisasi, 3) menciptakan keterbukaan antar manusia, dan 4) 

tidak identik dengan sifat pasifisme (Moedjanto dan Sunardi, 1995: 209-212). 

Religius pada dasarnya adalah bersifat mengatasi atau lebih dalam dari pada agama 

yang tampak, formal, dan resmi, karena ia tidak bekerja dalam pengertian 

pengertian (otak), tetapi dalam pengalaman dan penghayatan dan konseptualisasi 

(Mangunwijaya, 1982: 11-12, 16). Pendapat Mangunwijaya tentang religiusitas ini 

cukup berbeda dengan pendapat lainnya, beliau memahami religius sebagai suara 

hati nurani dan belum menyangkut pada keyakinan atau kepercayaan yang 
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dianutnya. Hal tersebut tidak lepas dari pandangan beliau bahwa arti religio bukan 

berarti agama, melainkan memeriksa lagi, menimbang-nimbang, merenungkan 

keberatan hati nurani. Artinya Mangunwijaya lebih berfokus memandang 

religiusitas kepada pribadi dan nurani pribadinya, bukan sesuatu yang 

mempengaruhi atau mengilhami pribadinya kepada sesuatu yang kekuasaannya 

mutlak dan tak terbatas yang mampu membolak-balikkan hati nuraninya. 

Antologi geguritan Sesanti Tedhak Siti merupakan karya sastrawan Jawa, 

Iman Budi Santosa. Beliau merupakan sastrawan Jawa yang lahir di Magetan, 

tanggal 28 Maret 1948 dan wafat pada 10 Desember 2020. Iman Budhi Santosa 

ketika masih muda tahun 1968-1969 mendirikan PSK (Persatuan Studi Klub) 

komunitas penyair muda di Malioboro, bersama dengan Umbu Landu Paranggi. 

Beliau menyelesaikan pendidikan di sekolah perkebunan dan pertanian, lalu 

bekerja sebagai pegawai negeri di Dinas Perkebunan Jawa Tengah. Hingga 

kemudian bertempat tinggal di Yogyakarta, menulis sastra dan kebudayaan 

Indonesia-Jawa. 

Iman Budhi Santosa aktif menulis dan banyak karyanya yang sudah 

dipasarkan di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Beberapa karya Iman Budi 

Santosa yaitu berupa cerpen, novel dan esai dimuat menjadi antologi dan majalah. 

Beberapa judul karyanya yang mendapatkan penghargaan salah satunya geguritan 

berjudul “Seorang Buruh Harian” mendapatkan juara 1 lomba penulisan puisi TBY 

(1992). Geguritan“Tembang Tanah Sebrang” yang mendapat juara III dari Tabloid 

Jawa Anyar (1993). Antologi geguritan “Matahari-matahari Kecil” yang masuk 

nominasi Khatulistiwa Award (1995). Adapun karya lain yang sudah beredar di 
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tengah masyarakat, antara lain antologi geguritan berjudul “Sesanti Tedhak Siti”, 

karya sastra lainnya berjudul “Sinau Budi Pekerti Saka Lakon Ramayana”, 

“Profesi Wong Cilik”, dan esai sastra budaya berjudul Kalakani. 

Penelitian analisis strata norma geguritan pernah dilakukan sebelumnya. 

Ada beberapa penelitian yang menggunakan teori Strata Norma Roman Ingarden. 

Penelitian pertama merupakan penelitian yang dilakukan Fiki Amalia (2018) 

berjudul Serat Piwulang Patrapaning Ngagesang (Suntingan Teks Dan Analisis 

Strata Norma Roman Ingarden). Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis 

suntingan teks Serat Piwulang Patraping Ngagesang dan analisis strata normanya. 

Penelitian berikutnya berjudul Analisis Strata Norma Strata Norma Roman 

Ingarden Pada Puisi “Ibu Pertiwi” dan “Royan Reformasi” karya Hasan Aspahani 

yang dilakukan oleh Dian, dkk (2022). Penelitian tersebut bertujuan untuk 

mengungkapkan analisis strata norma yang terdapat pada kedua puisi. Perbedaan 

dari penelitian ini adalah penulis meneliti dari segi nilai (value) sedangkan dari 

penelitian tersebut meneliti tentang analisis strata normanya. 

Penelitian analisis strata norma menggunakan Strata Norma Roman 

Ingarden lainnya juga pernah dilakukan oleh Kuntari (2020) yang berjudul Makna 

Angan-Angan Dalam Lirik Lagu Christmas Song Dan Mabataki : Strata Norma 

Roman Ingarden yang bertujuan mengungkapkan makna angan-angan pada kedua 

lirik lagu. 

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Lina Fitria Sari (2021) yang berjudul 

Semangat Hidup Dalam Kumpulan Puisi Aku Ingin Jadi Peluru Karya Wiji Thukul 

Tinjauan Strata Norma Roman Ingarden. Penelitian tersebut bertujuan untuk 
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mendeskripsikan semangat hidup yang terdapat dalam kumpulan puisi Aku Ingin 

Jadi Peluru karya Wiji Thukul melalui analisis strata norma Roman Ingarden. 

Penelitian Anita Sriyuni Lestari (2021) yang berjudul Analisis Strata Norma 

Roman Ingarden Pada Lagu Bima Dalam Album “Pop Kenangan” Karya Aan 

Saputra yang bertujuan untuk mendeskripsikan strata norma Roman Ingarden pada 

lirik lagu “Mori Kese” dan “Daraka Nawa Ina” karya Aan Saputra. 

Alasan lain yang melatarbelakangi pengambilan antologi geguritan 

“Sesanti Tedhak Siti” karya Iman Budhi Santosa objek penelitian sebagai berikut. 

1. Karya sastra antologi geguritan Sesanti Tedhak Siti karya Iman Budhi Santosa 

mengandung berbagai nilai religius, dan nilai itu hidup dan terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2. Peneliti tertarik dengan antologi geguritan Sesanti Tedhak Siti karya Iman Budhi 

Santosa karena buku tersebut terdapat karya-karya Iman Budhi sejak tahun 1980 

hingga 2014. 

Naskah geguritan Sesanti Tedhak Siti ini belum pernah diteliti 

menggunakan teori struktural Roman Ingarden pada sebelumnya. Dalam hal ini 

penulis mengkaji menggunakan teori struktural Roman Ingarden dengan objek 

naskah teks geguritan yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya. Melihat penelitian-penelitian yang sudah ada, sebagai pandangan 

dalam mengkaji objek dengan kajian struktural Roman Ingarden, memperoleh 

banyak keuntungan dengan melibatkan pembaca untuk menilai karya sastra. 

Alasan dilakukannya penelitian menggunakan Analisis Strata Norma 

Roman Ingarden yang terfokus terhadap nilai religius yang terkandung yakni 
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karena terdapat nilai-nilai religius yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari melalui karya sastra antologi geguritan Sesanti Tedhak Siti karya Iman Budhi 

Santosa ini.   

Judul yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah “Nilai Religius dalam 

Antologi “Geguritan Sesanti Tedhak Siti” Karya Iman Budhi Santosa (Analisis 

Strata Norma Roman Ingarden)”. 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah dijelaskan di atas, maka perlu 

pembatasan masalah agar topik pembahasan tidak keluar dari apa yang akan di 

bahas pada penelitian tersebut. Antologi geguritan Sesanti Tedhak Siti dapat diteliti 

dari berbagai pendekatan, agar tidak terlalu luas peneliti membatasi dari aspek 

struktural menurut Roman Ingarden meliputi kajian struktur lapis makna (lapis 

bunyi, lapis arti, dan lapis objek), lapis dunia, dan lapis metafisis, juga aspek bentuk 

nilai religius Jawa serta implementasi nilai religius dalam kehidupan sehari hari. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang akan 

dikaji dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimanakah struktur geguritan Sesanti Tedhak Siti karya Iman Budhi Santosa 

menurut teori Roman Ingarden? 

2. Bagaimanakah bentuk-bentuk nilai religius yang terdapat pada antologi geguritan 

Sesanti Tedhak Siti? 

3. Bagaimanakah implementasi nilai religius dalam kehidupan sehari-hari? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban atas 

permasalahan diatas yaitu: 

1. Mendeskripsikan struktur naskah antologi geguritan Sesanti Tedhak Siti karya Iman 

Budhi Santosa meliputi lapis bunyi, lapis arti, lapis objek, lapis dunia, dan lapis 

metafisis. 

2. Mengungkapkan bentuk-bentuk nilai religius yang terdapat pada antologi geguritan 

Sesanti Tedhak Siti. 

3. Menjelaskan bentuk-bentuk implementasi nilai religius dalam kehidupan sehari-

hari. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan secara teoretis dapat memperkaya 

khazanah puisi Jawa modern atau geguritan, khususnya sebagai sumber referensi 

bagi mahasiswa sastra yang hendak mengkaji puisi dengan struktur analisis strata 

norma puisi Roman Ingarden. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan secara praktis dapat menambah referensi 

penelitian karya sastra Jawa dan menambah wawasan kepada pembaca tentang 

religius yang ada dalam antologi geguritan Sesanti Tedhak Siti karya Iman Budhi 

Santosa. Serta, data dalam penelitian ini agar dapat dimanfaatkan untuk penelitian 

sejenis atau penelitian selanjutnya. 

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



8 

 
 

F. Landasan Teori 

1. Puisi 

Puisi mengekspresikan pikiran-pikiran seseorang yang bisa membangkitkan 

perasaan dan merangsang imajinasi pancaindra dalam susunan kata maupun kalimat 

yang berirama. Pemikiran imajinasi yang direkam dan diekspresikan, dinyatakan 

degan menarik dan memberi kesan yang penting. Oleh karena itu puisi adalah 

rekaman dan interpretasi pengalaman manusia yang penting dan digubah dalam 

wujud yang berkesan (Pradopo, 2014: 7). Menurut Sri Suhita dan Rahmah 

Purwahida (2018: 6) puisi termasuk salah satu genre sastra yang berisi ungkapan 

perasaan penyair, mengandung rima dan irama yang diungkapkan dengan pilihan 

diksi yang cermat dan tepat.  

Dari definisi mengenai puisi diatas, puisi merupakan salah satu karya sastra 

yang ekspresif dan dituangkan dalam sebuah kata, frasa, klausa, dan kalimat yang 

berirama dan memiliki kesan atau makna khusus dalam penyampaiannya kepada 

pembaca. Dalam karya sastra Jawa, terdapat puisi Jawa modern atau geguritan. 

2. Geguritan 

Geguritan menurut Padmosoekotjo (1960) berasal dari kata dasar ‘gurit’ yang 

berarti kidung atau tembang. Arti lain mengenai kata ‘gurit’ adalah tulisan yang 

ditata atau dibentuk sedemikian rupa dan memiliki makna. Lebih lanjut, 

Padmosoekotjo (1960) menjelaskan bahwa geguritan adalah karya sastra yang 

memiliki aturan tertentu. Aturan-aturan tertentu tersebut dapat berupa jumlah baris 

setiap bait, jumlah suku kata setiap baris yang tetap, rima bahasa di akhir baris, dan 

biasanya pada awalnya ada kata sun gurit yang menandakan aktivitas mengarang 

dari pengarang geguritan.  
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Geguritan berasal dari tembung lingga yaitu gurit artinya tulis, gambar, 

nyanyian. Geguritan bisa untuk menggambarkan isi hati atau memberi pelajaran 

dan pengingat bagi yang membaca (Winoto, 2010). Geguritan adalah hasil karya 

sastra dari seseorang atau pengarang yang menggunakan kata atau ungkapan yang 

menarik, serta ditujukan untuk pembaca atau pendengar dan tidak terikat oleh 

aturan yang terdapat dalam puisi Jawa tradisional, sehingga dapat dihayati 

maknanya (Waluyo, 2010). Geguritan merupakan salah satu karya sastra Jawa yang 

termasuk dalam genre puisi. Geguritan terbagi menjadi dua jenis, yaitu geguritan 

gagrag lawas dan geguritan gagrag anyar.  

Geguritan gagrag lawas berbentuk kakawin, kidung, atau syair-syair tembang 

macapat yang masih terikat aturan baku seperti guru lagu, guru gatra, dan guru 

wilangan dengan kosakata dari bahasa Jawa kuno ataupun dari bahasa Kawi. 

Sedangkan geguritan gagrag anyar tidak terikat aturan-aturan baku, cenderung 

lebih bebas dari segi strukturnya maupun dari segi bahasanya. 

3. Teori Strata Norma Roman Ingarden 

Teori struktural strata norma Roman Ingarden diperkenalkan oleh seorang filsuf 

Polandia, Roman Witold Ingarden. Norma yang dimaksud di sini adalah norma 

implisit yang harus ditarik dari setiap pengalaman individu karya sastra dan 

bersama-sama merupakan karya sastra yang murni sebagai keseluruhan (Wellek 

dan Werren, 2014: 169). 

Karya sastra tidak hanya merupakan satu sistem norma, melainkan terdiri dari 

beberapa strata (lapis) norma. Masing-masing norma menimbulkan lapis norma lain 

di bawahnya. Norma-norma itu adalah sebagai berikut: 
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a. Lapis Bunyi (Sound Stratum) 

Rangkaian bunyi yang dibatasi jeda pendek, agak panjang, dan panjang 

bukanlah suara yang tidak berarti. Suara tersebut disesuaikan dengan konvensi 

bahasa, disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan arti. Bunyi memiliki 

sifat estetis yang dapat mempengaruhi sasaran, menimbulkan rasa dan 

memperdalam ucapan. Bunyi juga memiliki pola atau aturan khusus yang 

bertujuan untuk memunculkan nilai seni dan efek puitis (Pradopo, 2014:22) 

Analisis bunyi berdasarkan huruf dapat diperoleh melalui beberapa unsur 

yang berfungsi sebagai penentu makna dan nilai estetis. Rangkaian bunyi 

sebagai norma dalam puisi adalah sebagai berikut:  

1) Irama 

Jeda dan tekanan pada pembacaan puisi bertujuan untuk menciptakan 

suasana tertentu. Kondisi ini dapat menghubungkan imaji pembaca 

dengan intuisi penyair. Irama merupakan bunyi yang teratur, terpola, 

menimbulkan variasi bunyi, sehingga dapat menimbulkan suasana 

(Hasanuddin, 2002:56) 

2) Asonansi dan Aliterasi 

Pemanfaatan  bunyi  vokal  dan  konsonan  menjadikan  sebuah  puisi  

memiliki kemerduan bunyi, terlebih jika digunakan secara berulang-

ulang. Aliterasi merupakan pengulangan  bunyi  konsonan  yang  dominan. 

Asonansi  adalah  pengulangan  bunyi vokal yang dominan dalam sebuah 

puisi. 

3) Onomatope 
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Bunyi-bunyian dari peniruan suara benda maupun binatang adalah 

onomatope.  

4) Anafora dan Epifora 

Pengulangan bentuk kata pada awal baris (anafora) maupun akhir baris 

(epifora) pada puisi yang berfungsi menimbulkan efek tertentu.  

5) Repetisi 

Perulangan bentuk bunyi, suku kata, kata dan kalimat yang berfungsi 

memberi penekanan dalam sebuah konteks untuk memperoleh makna 

yang mendalam pada pemaknaan karya sastra. 

b. Lapis Arti (Units of Meaning) 

Lapis arti merupakan rangkaian fonem, suku kata, kata, frase, dan 

kalimat yang kesemuanya merupakan satu kesatuan arti (Pradopo, 2014:15). 

Lapis arti dalam strata norma merupakan lapis kedua yang ditimbulkan dari 

lapis bunyi. Arti dari sebuah puisi dapat ditangkap melalui dua cara, yaitu 

memahami arti denotatif yang sesuai dengan apa yang tertulis, dan memahami 

arti secara konotatif. Lapis arti menimbulkan lapis ketiga yang berupa latar, 

pelaku, objek-objek yang dikemukakan, dan dunia pengarang yang berupa 

cerita atau lukisan. 

c. Lapis objek  

Lapis  satuan  arti  menimbulkan  lapis  yang  ketiga  dari  lapis  makna  

berupa objek-objek yang dikemukakan, latar, pelaku, dan dunia pengarang. 

Dunia pengarang merupakan dunia  imajinasi  pengarang  yang  diciptakan  
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oleh  pengarang  yang  terdiri dari gabungan latar, pelaku, dan objek-objek 

yang dikemukakan. 

d. Lapis Dunia 

Lapis dunia yang merupakan lapis keempat dalam analisis strata 

norma Roman Ingarden adalah lapis yang tidak perlu dinyatakan secara 

gamblang, namun dapat dipahami secara implisit (Pradopo, 2014:15). Lapis 

ini ditimbulkan oleh adanya lapis hal-hal yang dikemukakan. 

e. Lapis Metafisis 

Lapis kelima adalah lapis metafisis yang menyebabkan pembaca 

berkontemplasi atau melakukan sebuah perenungan. Lapis metafisis berkaitan 

erat dengan filosofi dari sebuah puisi. Lapis metafisis memiliki sifat tragis, 

sublim dan suci. Akan tetapi tidak semua karya sastra mengandung lapis 

metafisis ini, namun  strata  ini  dapat digunakan sebagai bahan perenungan 

bagi pembaca atau pendengar. (Pradopo, 2014:15). 

4. Nilai Religius 

Religius bersifat keagamaan yang bersangkut paut dengan religi. Religi 

diartikan lebih luas daripada agama, kata religi menurut asal kata berarti ikatan atau 

pengikatan diri. Religius sastra adalah seperangkat dimensi yang muncul dari sikap 

ide dan pandangan hidup atau penulis sastra dan akhirnya terefleksi dalam 

karyanya. Agama menurut sastra religius bukan kekuasan melainkan sebagai 

pedemokrasian (Atmosuwito, 1989:123-126).  

Pada awalnya segala sastra adalah religi, istilah religius membawa konotasi 

pada makna agama. Religius dan agama memang erat berkaitan. berdampingan 
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bahkan dapat melebur dalam satu kesatuan, namun sebenarnya keduanya mengarah 

pada makna yang berbeda. Dengan demikian religius bersifat mengatasi lebih luas 

dari agama yang tampak formal dan resmi. Religius merupakan sesuatu yang 1) 

melintasi agama, 2) melintasi rasiolisasi, 3) menciptakan keterbukaan antar 

manusia, dan 4) tidak identik dengan sifat pasifisme (Moedjanto dan Sunardi, 1995: 

209-212). Religius pada dasarnya adalah bersifat mengatasi atau lebih dalam dari 

pada agama yang tampak, formal, dan resmi, karena ia tidak bekerja dalam 

pengertian pengertian (otak), tetapi dalam pengalaman dan penghayatan dan 

konseptualisasi (Mangunwijaya, 1982: 11-12, 16).  

Penghayatan religi yang bersifat langsung berhubungan dengan bagaimana 

persepsi manusia (tokoh) tentang Tuhan, tentang kehidupan, nasib, dan kematian. 

Sedangkan penghayatan religi yang bersifat tidak langsung berhubungan dengan 

cara bagaimana manusia (tokoh) menyikapi hukum formal agama sebagai dasar 

atau acuan tindakan religi dalam kehidupannya (Tirto Suwondo, 2002: 26). Secara 

lengkapnya yaitu seperti berikut: 

a. Persepsi Manusia tentang Tuhan 

1) Keimanan 

Iman artinya percaya, jadi iman kepada Tuhan artinya percaya 

kepada Tuhan, yaitu percaya bahwa Tuhan itu Maha Esa, Maha 

Memberi, dan Maha Segalanya. 

2) Keteringatan/Ketaatan 

Menurut pandangan hidup Jawa, eling (marang Pangeran) ingat 

(kepada Tuhan) merupakan salah satu bentuk penghayatan religi yang 
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cukup signifikan karena di balik ungkapan itu tercermin suatu 

keyakinan bahwa memang manusia tidak bisa berpaling dari-Nya. Oleh 

karena itu landasan iman (percaya) adalah manusia harus selalu ingat 

kepada Tuhan yang memberi hidup. 

3) Kepasrahan 

Sikap hidup Jawa seperti pasrah-sumarah tanpa syarat bukan 

merupakan sikap yang negatif melainkan mengandung dimensi positif. 

Sikap itu dikatakan demikian karena dengan cara berpasrah manusia 

menjadi sadar keterbatasan-keterbatasannya, akhirnya bisa bertahan, 

dapat mengantisipasi kemungkinan yang menimbulkan kegelisahan, 

tidak hancur, dan sebagainya sehingga menemukan alternatif lain yang 

lebih baik. 

b. Persepsi Manusia tentang Kehidupan 

1) Ikhlas (Rila) 

Sikap rila (rela, ikhlas) berarti “bersedia (melepaskan)”. Sikap 

tersebut dalam hal ini harus dipahami sebagai suatu tindakan dalam arti 

positif, bukan dalam arti negatif, sebagai kemampuan untuk 

melepaskan (sesuatu) penuh pengertian, bukan membiarkannya secara 

lepas pasif. Oleh karena itu bagi orang Jawa, sikap rila merupakan suatu 

bentuk penghayatan hidup yang intens untuk mencapai suatu keadaan 

harmoni, selaras, atau ketenteraman. 

2) Menerima (Nrima) 
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Sikap nrima (menerima) berarti “menerima (kenyataan)”. 

Termasuk salah satu sikap hidup Jawa yang sering disalah tafsirkan 

sebagai cermin kemalasan atau kesediaan menelan segalanya secara 

apatis. Sebaliknya, sikap nrima merupakan tindakan bahwa manusia 

dalam keadaan kecewa atau kesulitan pun tetap bereaksi dengan 

rasional, tidak hancur, dan tidak menentang secara percuma, dan bagi 

yang paham akan selalu “gembira dalam keprihatinan” atau “prihatin 

dalam kegembiraan”.  

3) Sabar 

Sikap sabar erat kaitannya dengan rila dan nrima, sabar merupakan 

konsep yang merujuk pada tingkat tertinggi tentang kemampuan 

pengekangan diri. Tujuannya adalah berjalan dengan hati-hati, atau 

sabar berarti mempunyai nafas panjang dalam kesadaran bahwa suatu 

saat nasib baik akan tiba pada waktunya. 

4) Hormat (Urmat) 

Sikap urmat cenderung berhubungan dengan tindakan yang tepat di 

dunia karena tujuannya tidak lain untuk mencapai suatu keselarasan 

sosial. Sikap ini didasari oleh cita-cita tentang suatu masyarakat yang 

teratur baik, dan semua orang tahu tempat dan tugasnya masing-masing 

tidak mengembangkan ambisi, tidak bersaing satu sama lain, sehingga 

mereka puas dengan kedudukan masing-masing dan berusaha 

menjalankan tugas sebaik mungkin dan menjaga seluruh masyarakat 
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sebagai satu kesatuan yang selaras sesuai dengan tuntunan tata-krama 

sosial. 

5) Rukun 

Rukun artinya berada dalam keadaan selaras dan berimbang, tenang 

dan tenteram, tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu dengan 

maksud untuk saling membantu (Suseno, 1988: 39). Tujuannya ialah 

mempertahankan masyarakat dalam keadaan harmonis, damai, suka 

bekerja sama, saling menerima, dalam suasana tenang dan sepakat. 

Bersikap rukun berarti berusaha menghilangkan tanda-tanda 

ketegangan, baik pribadi maupun masyarakat hingga hubungan sosial 

dapat tetap baik. 

c. Persepsi Manusia tentang Nasib 

Nasib selalu dikaitkan dengan suatu yang bersifat fatalis yang 

menganggap bahwa manusia hidup di dunia hanya sekadar menjalani nasib 

sebab hidupnya sudah ditentukan atau ditakdirkan oleh Tuhan. Paham 

fatalisme tersebut cenderung kurang menghargai aspek personal dan 

tanggung jawab manusia (Simuh, 1985: 72) karena nasib yang menimpa 

manusia dianggap sebagai pepesthen ‘takdir’ (Radjiman, 1997: 1). Sikap 

fatalistik merupakan sikap statis dan pasif, yang menerima apa adanya 

tanpa berikhtiar atau berusaha untuk mengubahnya, dalam bahasa Jawa 

diistilahkan thenguk-thenguk nemu kethuk ‘duduk berdiam diri (tidak 

berusaha), tetapi menemukan kenong kecil’. 

d. Persepsi Manusia tentang Kematian 
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Kematian merupakan takdir Tuhan, manusia tidak dapat menolak dan 

tidak dapat meminta karena kematian hak mutlak Tuhan. Di dalam ajaran 

agama, kematian merupakan misteri yang hanya diketahui oleh Tuhan, hal 

itu disadari betul oleh masyarakat Jawa. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Strategi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena 

objek penelitian ini merupakan karya sastra. Metode ini merupakan suatu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan dari perilaku yang dapat diamati. (Moleong, 2003:3). Tujuan 

penelitian deskriptif kualitatif ini untuk memperoleh gambaran atau deskripsi yang 

tersktuktur secara sistematis, akurat dan faktual sesuai dengan fakta-fakta yang ada 

mengenai kualitas dari objek yang dikaji, yaitu karya sastra yang berbentuk 

geguritan, spesifiknya pada 11 teks antologi geguritan Sesanti Tedhak Siti karya 

Iman Budhi Santosa. Melalui jenis penelitian ini peneliti dapat mendeskripsikan 

lapis norma Roman Ingarden, nilai religius dan mendeskripsikan bentuk 

implementasi nilai religius dalam kehidupan sehari-hari yang terdapat pada antologi 

11 geguritan Sesanti Tedhak Siti karya Iman Budhi Santosa. 

Adapun strategi penelitian yang akan digunakan adalah metode studi 

pustaka (library research), yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan 

informasi yang tersedia dalam ruang perpustakaan (majalah, buku, naskah, catatan, 

sejarah, dokumen, dan lain-lain) (Kartono, 1990:33). 
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2. Sumber Data dan Data 

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2013: 157) menyatakan bahwa sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

a. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini adalah antologi geguritan Sesanti Tedhak Siti karya 

Iman Budhi Santosa.  

b. Data 

Data dalam penelitian ini adalah nilai religius dalam 11 teks antologi 

geguritan Sesanti Tedhak Siti, antara lain: 

1. Ajar Wedi Karo Pucuking Eri ‘Belajar Takut dengan Ujung Duri’ 

2. Sesanti Tedhak Siti ‘Ritual Sesanti Tedhak Siti’ 

3. Dongenge Tukang Menek Klapa ‘Dongengnya Pemanjat Pohon Kelapa’ 

4. Kebetheng Grimis Dawa ‘Terjebak Gerimis Lama’ 

5. Dongenge Mbakyu Bakul Jamu ‘Dongengnya Mbak Penjual Jamu’ 

6. Gurit Kaca Benggala ‘Cerminan Puisi’ 

7. Aji Godhong Jati Aking ‘Nilai Sebuah Daun Jati’ 

8. Dongenge Mbah Wongso Kayu ‘Dongengnya Mbah Wongso Kayu’ 

9. Ajar Manah Marang Ekalaya ‘Belajar Memanah Kepada Ekalaya’ 

10. Pang-pang Garing Alas Jati Wonosari ‘Rerantingan Kering Hutan Jati 

Wonosari’ 

11. Dudu Mampir Ngombe ‘Bukan Singgah untuk Minum’ 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Analisis Isi 
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Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi 

(content analisys). Analisis isi merupakan teknik yang digunakan untuk 

menemukan karakteristik sebuah genre pesan dan dilakukan secara objektif dan 

sistematis dalam berbagai bentuk karya sastra (Moleong, 2010:163). Teknik ini 

cara kerjanya dengan mengumpulkan data yang terdapat pada teks naskah 

antologi geguritan Sesanti Tedhak Siti karya Iman Budhi Santosa dengan 

teknis membaca, menyimak, mencatat dan mengelompokkan ke dalam 

kategori tertentu sesuai fakta literer yang hendak dikumpulkan dalam hal ini 

nilai religius. 

b. Teknik Wawancara 

Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi melalui kegiatan 

interaksi sosial antara peneliti dengan apa yang diteliti. Wawancara merupakan 

cara untuk memperoleh data dengan percakapan, yaitu antar pewawancara 

dengan yang diwawancara (Moleong, 2010:186). 

 Pada metode ini pertanyaan diajukan wawancara secara luring dan daring 

melalui telepon whatsapp dan videocall dikarenakan adanya pandemi Covid-

19. Sehubungan karena penulis sudah meninggal dunia, wawancara pertanyaan 

diajukan kepada salah satu murid dan rekan kerja Iman Budhi Santosa semasa 

hidup, yaitu Latief S. Nugraha yang merupakan murid Iman Budhi Santosa. 

Sedangkan wawancara daring dengan Ahmad Zamzuri yang merupakan salah 

satu pegawai di Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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4. Teknik Analisis Data 

Data yang muncul berupa kata-kata yang telah dikumpulkan dengan cara 

pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih tulis. Tahap-tahap yang 

digunakan dalam analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Reduksi data yang berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi 

kualitatif berlangsung (Hubberman, 1992: 16). Reduksi data dapat diartikan 

sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis 

saat membaca.  Hasil wawancara serta pengamatan dijadikan sebagai data 

kemudian dilanjutkan reduksi data yang sesuai dan tepat. 

2. Penyajian data adalah menyajikan data dengan analitis dan sintetis dalam 

bentuk uraian dari data yang terangkat dengan bukti tekstual yang ada 

(Sangidu, 2004: 4). Sajian data mengenai isi geguritan dengan nilai religius 

disertai dengan penjelasan agar data yang disajikan lebih jelas dan rinci. 

3. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah data dianalisis kemudian dirumuskan 

guna mendapatkan landasan (pengkajian) yang kuat, yaitu dengan cara 

mereduksi secara cermat dan berusaha mendapatkan kesimpulan setelah data 

diperoleh secara siklus. Penarikan kesimpulan tidak secara langsung, tetapi 

didapat dari kumpulan data yang dikumpulkan dan selesai direduksi dan 

disajikan. Setelah memperoleh kesimpulan tahap berikutnya adalah verifikasi, 

yaitu pengecekan kembali pada catatan yang telah dibuat peneliti kemudian 

dibuat simpulan sementara (Sangidu, 2004: 74) 

Urutan teknik analsis data yang pertama menggunakan teori strata norma 

Roman Ingarden untuk menemukan struktur puisi berdasarkan lapis bunyi, 
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lapis arti, lapis objek, lapis dunia, dan lapis metafisis. Kemudian data diolah 

menggunakan teori nilai religius Tirto Suwondo yang meliputi persepsi 

manusia tentang Tuhan, persepsi manusia tentang kehidupan, persepsi manusia 

tentang nasib, dan persepsi manusia tentang kematian. Setelah menemukan 

struktur dan nilai religius kemudian data tersebut dicari implementasinya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran singkat 

mengenai laporan hasil penelitian. Penelitian ini terbagi menjadi tiga bab yang 

disusun sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, jenis 

penelitian, alat penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, , metode dan 

teknik pengumpulan data, metode dan teknik analisis data, metode penyajian hasil 

analisis data, dan sistematika penulisan.  

Bab II Pembahasan, berisi uraian hasil analisis dan pembahasan data tentang 

analisis strata norma, nilai religius yang terdapat pada geguritan Sesanti Tedhak Siti 

karya Iman Budhi Santosa, serta implementasi nilai religius dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Bab III Penutup, terdiri atas simpulan hasil analisis dan saran. Pada bagian 

akhir dilanjutkan data dan lampiran. 
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