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ABSTRAK 
 
 
 SETYOWATI. Analisis Nilai Moral Serat Kancil Salokadarma.  Di bawah 

bimbingan Bp Prapto Yuwono, M.Hum.  Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. 

Cerita Kancil sangat terkenal di nusantara, seperti Malaysia; Singapura dan 

beberapa daerah di Indonesia, salah satunya adalah di Jawa.  Di Jawa teks Kancil 

berwujud naskah, memiliki beberapa versi salah satunya adalah Serat Kancil 

Salokadarma (SKSD).  SKSD mengandung nilai moral dan menggambarkan keadaan 

sosial budaya masyarakat pada saat serat tersebut ditulis, kedua keistimewaan tersebut 

yang menjadi permasalahan pada penelitian ini.  Untuk menemukan nilai moral pada 

SKSD penulis menganalisis menggunakan teori Franz Magnis Suseno tentang nilai 

moral Jawa.  Pendekatan sosiologi sastra, digunakan untuk mengetahui kondisi sosial 

budaya yang terekam pada susunan cerita yang membentuk suatu kritik sosial. 

Hasil akhir yang penulis peroleh pada penelitian ini adalah munculnya nilai 

rukun dan hormat yang termasuk nilai kejawen pada SKSD.  Nilai moral tersebut 

merupakan respon dari suatu kondisi sosial budaya masyarakat yang terjadi pada masa 

penulisan SKSD.  Sehingga SKSD merupakan suatu kritik sosial yang mempertahankan 

nilai kejawennya dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sastra adalah lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai medium; 

bahasa itu sendiri merupakan ciptaan sosial (Damono, 1979:1).  Menurut A Teeuw, 

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

pengajaran  (1984:23).  Sedangkan, menurut Rene Wellek dan Austin Warren, sastra 

adalah suatu kegiatan kreatif, sebuah karya seni (1989:3).  Bertolak dari pernyataan 

tersebut dapat dikatakan bahwa sastra identik dengan teks dan karya tulis, seperti 

definisi yang tertera pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, sastra merupakan 

karya tulis, yang jika dibandingkan dengan tulisan lain, memiliki berbagai ciri 

keunggulan, seperti keaslian, keartistikan, keindahan dalam isi dan ungkapannya 

(1991:882). 

Teks tulisan dapat berupa tulisan tangan (yang biasa disebut naskah) dan 

tulisan cetakan (Baried, 1985:4).  Wacana yang berupa teks klasik1 itu mengemban 

fungsi tertentu, yaitu membayangkan pikiran dan membentuk norma yang berlaku, 

                                                 
1 Teks kuno.  Teks yang ditulis pada zaman dulu, yaitu saat manusia sudah mengenal tulisan.  Karya 
sastra yang bernilai tinggi serta langgeng dan sering dijadikan tolak ukur atau karya susastra zaman 
kuno yang bernilai kekal.   
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baik bagi orang sejaman maupun bagi generasi mendatang (Baried, 1985:5).  Dari 

sekian banyak naskah yang tersebar di berbagai daerah, terutama di wilayah Jawa, 

teks kancil merupakan salah satu jenis teks klasik.   

Teks kancil menceritakan petualangan Kancil di hutan, termasuk 

kecerdikannya dalam menghadapi musuh-musuhnya.  Tokoh Kancil merupakan 

tokoh binatang yang sangat terkenal di nusantara, seperti di Aceh; Simalungun; dan 

negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura2.  Karena kepopulerannya tersebut, 

tidak sedikit peneliti yang tertarik melakukan penelitian tentang Kancil baik dari segi 

cerita maupun penokohan (lihat sub bab 1.6) termasuk penulis sendiri.  Kancil 

merupakan hewan berbentuk mirip rusa dengan ukuran tubuh yang kecil mirip tikus 

(karena itu disebut mouse deer).  Hewan ini masih ada di daerah Jawa dan merupakan 

hewan asli Jawa, hewan ini disebut juga tragulus javanicus (KBBI, 1991:439).  

Kancil tergolong dalam kategori tokoh hewan licik atau cerdik (trickster 

figure), binatang pandai yang dapat memperdayai hewan yang lebih besar dan kuat 

(Faurot, 1995:47).  Bertolak dari pengkategorian Kancil sebagai jenis hewan yang 

cerdik dan licik serta anggapan bahwa yang kuat dan besar belum tentu menang dari 

yang kecil dan lemah, maka dapat dikatakan bahwa Kancil merupakan tokoh binatang 

yang mewakili tipe manusia yang lemah tetapi dapat mengatasi kekurangannya 

dengan kecerdasan yang dimilikinya.  Begitu terkenalnya cerita ini di Indonesia, 

sehingga wajar jika terdapat beragam versi cerita terutama di daerah Jawa.  

                                                 
2 Untuk lebih jelasnya baca, Asdi S Dipodjojo, 1966. Sang Kantjil: Tokoh Tjerita Binatang Indonesia. 
Djakarta:Gunung Agung, hlm 24-76 
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Versi tertulis cerita kancil ada beberapa yaitu, Serat Kancil Amongsastra; 

Serat Kancil Amongpraja; Serat Kancil Kridhamartana; Serat Kancil Salokadarma 

dan Naskah Van Dorp.  Serat Kancil Amongsastra (selanjutnya disingkat menjadi 

SKAS) karangan Ki Rangga Amongsastra hingga saat ini dianggap sebagai Serat 

Kancil yang tertua (Dipodjojo, 1966:24), serat ini terdiri dari 16 episode3.  Selain 

SKAS, Serat Kancil yang masih merupakan buku induk yaitu Serat Kancil Naskah 

Van Dorp4:disebut Van Dorp karena tidak diketahui nama pengarangnya, nama itu 

diambil dari nama penerbit (Dipodjojo, 1966:29).  Serat Kancil Naskah Van Dorp 

(selanjutnya disingkat menjadi SKNVD) terdiri atas 18 episode.  Naskah kancil yang 

terdapat di perpustakaan FSUI (sekarang FIBUI) dikenal dengan nama SKAS dengan 

tebal 380 halaman dengan judul Dongeng Sato Kewan (Behrend, 1998:60).  Meski 

naskah ini diberi judul SKAS, tetapi setelah penulis membaca garis besar ceritanya 

mirip dengan cerita pada SKNVD, maka penulis menganggap bahwa naskah ini 

merupakan salah satu varian dari SKNVD5.   

Persamaan cerita SKAS dan SKNVD, terletak pada bagian awal cerita SKAS 

dengan bagian tengah cerita SKNVD, antara lain: pada episode Kancil mencuri 

                                                 
3 Bagian cerita, disebut juga babak atau bab pada suatu buku. 
4 Van Dorp atau lengkapnya G.C.T Van Dorp, merupakan nama penerbitan swasta Belanda yang 
berdiri pada tahun 1800-an, penerbit ini menerbitkan serat kancil dengan judul , Serat Kantjil, awit 
Kantjil Kalahiraken ngantos doemoegi Pedjahipoen wonten ing Nagari Mesir mawi Kasekaraken.  
Buku itu terbit  dalam bahasa Jawa pada tahun 1879 di Semarang. 
5 Bandingkan antara urutan cerita naskah van dorp yang disebutkan Asdi S Dipodjojo pada buku Sang 
Kantjil: Tokoh Tjerita Binatang Indonesia, hlm 30 dengan urutan cerita pada deskripsi naskah dalam 
Katalog Induk Naskah Nusantara FSUI.  Terdapat persamaan pada bagian awal, yaitu kelahiran Kancil 
dari seorang manusia bernama Dewi Sungkawa hingga perjalanannya di Mesir.  Bahkan persamaaan 
cerita juga terlihat pada tengah cerita seperti Kancil membunuh 11 ekor anak babi dan Kancil 
menangkap raksasa.  Namun adapula bagian cerita yang dihilangkan seperti Kancil menghitung buah 
Beringin. 
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timun; Kancil mengalahkan raksasa; dan Kancil masuk sumur kemudian menipu 

Gajah.   Perbedaan cerita ada pada bagian awal cerita di mana pada SKNVD 

(Dongeng Sato Kewan) terdapat cerita mengenai kelahiran Kancil dari seorang 

manusia (Dewi Sungkawa) hingga perjalanan Kancil ke Mesir dan kemudian 

meninggal. 

Serat Kancil Salokadarma (selanjutnya ditulis SKSD) telah ditransliterasi 

oleh Sri Suharini dan diterbitkan dengan judul Serat Kancil oleh Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan penerbit Balai Pustaka pada tahun 

1986.  Selaku penerbit, nama Balai Pustaka sudah tidak asing lagi.  Balai Pustaka 

didirikan oleh Commissie Voor Inlandschee School en Volklectuur pada tanggal 22 

September 1917 oleh pemerintah Belanda.  Pendirian Balai Pustaka merupakan 

implementasi diberlakukannya politik etis pada masa itu (awal abad 20).      

Berdasarkan keterangan yang penulis himpun, terdapat keganjilan pada isi 

cerita kancil versi transliterasi dengan judulnya.  Pada hasil transliterasi terdapat 

keterangan pada pupuh6 pertama dan pada7 pertama bahwa SKSD mulai ditulis pada 

tanggal 6 bulan Muharam kira-kira tahun 1805 (tata sirna esthining bumi).  Serat itu 

merupakan karangan dari R. Panji Sasrawijaya (pupuh pertama pada ke enam).  

Keterangan pada teks tersebut, bertentangan dengan keterangan yang diuraikan oleh 

Asdi S Dipodjojo pada buku berjudul Sang Kantjil Tokoh Tjerita Binatang Indonesia.  

Pada buku tersebut dijelaskan bahwa SKSD dikarang oleh R Arya Sasraningrat 

                                                 
6 Pupuh, bagian dari wacana yang berbentuk puisi, dapat disamakan dengan bab untuk wacana prosa 
(Saputro, 2001:193) 
7 Pada, yaitu bait (Saputro, 2001:192) 
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berangka tahun 1891 (1966:35).  Pada buku yang sama dijelaskan pula mengenai 

Serat Kancil Kridhamartana yang secara garis besar ceritanya sama dengan SKSD.  

Serat ini (Kridhamartana) dikarang oleh R Panji Natarata dan diterbitkan pada tahun 

1909 (1966:39-40).   

Keterangan mengenai Serat Kancil Kridhamartana yang terhitung baru, 

terdapat pada deskripsi naskah dengan kode L181 berjudul Serat Kancil 

Kridhamartana yaitu di dalam Katalog Induk Naskah Nusantara Jilid I: Museum 

Sonobudoyo Yogyakarta, pada katalog tersebut dijelaskan bahwa, teks (berjudul Serat 

Kancil Kridhamartana) ini menyebutkan R. Panji Sasrawijaya sebagai pengarang 

teksnya (1990:329).  Menurut katalog itu, identifikasi mengenai pengarang salah,  

penulisan dimulai pada hari Rabu Pon, 6 Muharam, Jimawal 1805, dengan 

sengkalan8 ‘Tata Sirna Esthi ing Bumi’ atau 2 Februari 1876 (keterangan ini sama 

dengan keterangan pada versi transliterasi terbitan Balai Pustaka).  Tetapi meski 

tertulis pada kolofon bahwa Yogyakarta sebagai tempat penulisan, keterangan 

tambahan dari Panti Boedaja memberi tambahan data bahwa teks tersebut merupakan 

hasil karangan Pakualaman diperkuat dengan adanya sasmitaning tembang9 yang 

dipakai menurut adat di Pura Pakualaman, yaitu pada awal tiap pupuh, bukan pada 

gatra10 terakhir pupuh sebelumnya (Behrend, 1990:329).  Secara garis besar urutan 

cerita SKSD versi R. Panji Sasrawijaya memang mirip dengan Serat Kancil 
                                                 
8 Kronogram, penunjuk angka tahun melalui lambang-dapat berupa bahasa, gambar, ataupun seni rupa 
yang secara konvensional mempunyai ekuivalen dengan angka atau bilangan tertentu (Saputro, 
2001:194). 
9 Isyarat nama dan atau pola metrum (Saputro, 2001:194). 
10 Satuan baris dalam macapat, tetapi kemudian digunakan pula sebagai istilah dalam puisi Jawa pada 
umumnya (Saputro, 2001:189). 
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Kridhamartana, jika keterangan pada deskripsi naskah benar, maka dapat dikatakan 

bahwa terdapat kesalahan pada judul yang diberikan oleh pengalih aksara.  Akan 

tetapi  mengenai hal tersebut penulis tidak memiliki wewenang apapun dalam 

melakukan perubahan sehingga untuk lebih memudahkan, maka penulis tetap 

memakai judul SKSD, sesuai keterangan pada versi transliterasi.  

SKSD merupakan teks berbentuk tembang11 macapat12.  SKSD terdiri dari 11 

episode.  Sebagian cerita SKSD serupa dengan SKAS dan naskah SKNVD, seperti 

pada episode Kancil dan Keyong adu lari dan Kancil mencuri timun, sedangkan 

perbedaannya terdapat pada akhir cerita.  SKSD merupakan buku induk yang 

termuda.  Berbeda dengan Serat Kancil lainnya, SKSD agak kehilangan sifat 

dongengnya.  Pada seluruh ceritanya tampak jelas bahwa si pengarang memiliki 

tujuan-tujuan tertentu, yaitu penggambaran masyarakat pada waktu itu (khususnya 

daerah Yogyakarta dan Surakarta) serta ajaran berupa ilmu kebatinan (Dipodjojo, 

1966:36).  Hal-hal tersebutlah yang membedakan SKSD dengan Serat Kancil lainnya. 

  Bertolak dari pendapat bahwa sastra merupakan cermin proses sosial 

ekonomis belaka (Damono, 1979:2) maka cerita kancil dapat dikatakan tidak hanya 

sekedar dongeng pengantar tidur, namun memiliki keistimewaan lain yaitu, 

membayangkan beberapa hal di luar teks, seperti keadaan sosial budaya masyarakat; 

peristiwa apa yang terjadi dan dikritisi oleh pengarang; dan pesan apa yang ingin 
                                                 
11 Tembang yaitu (sekar), susunan titilaras sebagai perangkat untuk membaca puisi tradisional, 
terutama macapat. (Saputro, 2001:195) 
12 Macapat merupakan maca-pat lagu ‘tembang tahapan keempat’ dalam perjalanan puisi Jawa 
bertembang; macapat berasal dari manca-pat, yakni sebuah konsep pemikiran pengklasifikasian dalam 
kebudayaan Jawa; macapat dapat berarti kependekan dari maca papat-papat ‘membaca empat demi 
empat (suku kata)’ (Saputro, 2001:103-104)  
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disampaikan pengarang.  Penelitian mengenai hal di luar teks penting untuk 

dilakukan supaya sebagai penikmat sastra kita tidak hanya sekedar membaca saja, 

melainkan juga mengetahui pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui karya 

sastranya.   

Sesuai tipe karya sastra Jawa pada umumnya, dalam semua versi Jawa cerita 

binatang Jawa berbentuk siklus (cyclus), yaitu dari awal (kelahiran) hingga akhir 

(kematian) (Dipodjojo, 1966:36).  Demikian pula naskah ini, juga berbentuk siklus, 

mulai dari kelahiran Kancil hingga proses kedewasaan Kancil.  Tipe cerita seperti ini 

menggambarkan pola pikir masyarakat Jawa dalam memahami hidup yaitu ada awal 

dan ada akhir dikenal dengan istilah sangkan paraning manungsa (Ciptoprawiro, 

1986:22). 

Berdasarkan hasil penelitian Philip Frick McKeane, masyarakat Jawa dalam 

rangka pengasuhan anaknya mempergunakan dongeng sang kancil untuk 

menanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalam dongeng itu ke dalam benak 

anaknya (Danandjaja, 2002:96).  Nilai adalah sesuatu yang dipentingkan manusia 

sebagai subjek menyangkut segala sesuatu yang baik dan buruk (Sulaeman, 1992:19).  

Bidang yang berhubungan dengan nilai adalah etika.  Masyarakat Jawa cenderung 

menerapkan nilai-nilai moral (etika) sejak dini.  Anak-anak sebagai generasi penerus 

kerap dididik dengan ajaran moral sebagai bekal untuk berinteraksi dengan 

masyarakat.   

Pada etika Jawa kita mengenal dua kaidah dasar masyarakat Jawa yang 

menjadi tolak ukur kebaikan seseorang dan menentukan pola pergaulan dalam 
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masyarakat yaitu prinsip hormat dan prinsip kerukunan.  Prinsip hormat diterapkan 

dalam perbuatan maupun bahasa yang digunakan sehari- hari (unggah-ungguh) 

sedangkan prinsip kerukunan berkaitan dengan prinsip hormat diterapkan pada 

perbuatan untuk menciptakan suasana tenang dan damai.  Kedua prinsip itu disadari 

penuh oleh masyarakat Jawa, sebagai seorang anak ia telah membatinkan dan ia sadar 

bahwa perbuatannya harus sesuai dengan dua prinsip itu (Suseno, 2003:38).  Prinsip 

rukun dapat meliputi pengendalian diri (emosi) pada masyarakat Jawa dikenal dengan 

ethok-ethok (pura-pura); gotong royong; dan musyawarah.  Sedangkan prinsip hormat 

dapat meliputi hormat pada diri sendiri dan kepada orang lain.  Baik prinsip 

kerukunan maupun prinsip hormat, penting untuk diterapkan di lingkungan 

masyarakat supaya tercipta suasana yang damai dan tenteram.  Inti dari konsep rukun 

dan hormat adalah nilai kejawen.  Nilai kejawen yang dimaksud adalah nilai yang 

telah ada pada diri setiap orang Jawa dan menjadi identitas diri orang Jawa..  Baik 

nilai kejawen maupun kedua prinsip itu terkandung dalam beberapa teks Jawa, 

termasuk Kancil.  Mengingat betapa pentingnya nilai moral bagi masyarakat Jawa, 

maka penelitian mengenai nilai moral masih cukup relevan untuk dilakukan. 

Penelitian mengenai konsep moral, terutama kerukunan dan hormat pada 

Serat Kancil pernah dibahas dalam suatu ceramah oleh Asdi S Dipodjojo 

(pembahasan mengenai isi tulisan akan dijelaskan pada sub bab 1.6) dan termuat pada 

salah satu bab dalam buku berjudul Pendidikan, Moral, dan Ilmu Jiwa Jawa.  

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan ceramah tersebut, terletak 

pada tujuan penelitian.  Pada ceramah Asdi S Dipodjojo yang berjudul, Moralisasi 
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Masyarakat Jawa Pada Cerita Binatang, diterangkan mengenai prinsip rukun dan 

hormat sebagai nilai yang terkandung dalam Serat Kancil (SKAS dan SKSD) dan 

pahatan pada patung yang bertema cerita binatang.  Sedangkan, tujuan penelitian 

yang dilakukan penulis dapat dilihat pada sub bab selanjutnya. 

  

1.2 Permasalahan 

1. Nilai-nilai moral apa yang disampaikan oleh SKSD? 

2. Mengapa nilai moral itu muncul? apakah merupakan respon atau kritik dari 

kondisi sosial budaya masyarakat pada saat serat itu dibuat?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengungkap nilai moral yang terdapat pada SKSD. 

2. Memahami situasi kontekstual yang melatar belakangi nilai moral masyarakat 

Jawa pada saat SKSD dibuat. 

 

1.4 Landasan Teori 

Cerita kancil merupakan salah satu dongeng anak yang terkenal di Asia.  

Cerita itu tidak hanya menghibur tetapi juga mengandung ajaran moral.  Hal ini 

diperkuat oleh definisi dongeng dari James Danandjaja dalam bukunya yang berjudul 

Folklor Indonesia yaitu, 
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Dongeng adalah cerita prosa rakyat yang tidak benar-benar terjadi.  Dongeng diceritakan 
terutama untuk hiburan, walaupun banyak juga yang melukiskan kebenaran, berisikan 
pelajaran (moral) atau bahkan sindiran (2002:83) 
 

 Kutipan di atas menegaskan fungsi fabel (dalam hal ini cerita binatang) 

sebagai suatu bentuk ajaran moral.  Konsep moral yang seperti apa dan teori-teori apa 

yang akan digunakan untuk meneliti akan diuraikan di bawah ini. 

 

1.4.1 Konsep Moral Pada Masyarakat Jawa 

 Kata moral selalu mengacu kepada baik buruknya manusia sebagai manusia.  

Terdapat beberapa pengertian dan pemahaman mengenai moral.  Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (1991) moral berarti  (ajaran tentang) baik-buruk yang 

diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya, akhlak budi 

pekerti, susila.   

Ajaran moral adalah ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, 

patokan-patokan, kumpulan peraturan dan ketetapan, entah lisan atau tertulis, tentang 

bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik  

(Suseno, 1987:14). 

 Pada buku Keluarga Jawa karangan Hildred Geertz (1983) dijelaskan 

mengenai tipe orang Jawa yang tidak suka ribut-ribut dan cenderung menghindari 

konflik.  Oleh Franz Magnis Suseno pendapat Hildred ini, dikutip pada buku Etika 

Jawa, dan dijelaskan bahwa ada dua kaidah yang paling menentukan pola pergaulan 

dalam masyarakat Jawa.  Kaidah pertama mengatakan, bahwa dalam setiap situasi 

manusia hendaknya bersikap sedemikian rupa hingga tidak sampai menimbulkan 
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konflik.  Kaidah kedua menuntut agar manusia dalam cara bicara dan membawa diri 

selalu menunjukkan sikap hormat kepada orang lain sesuai dengan derajat dan 

kedudukannya.  Kaidah pertama disebut prinsip kerukunan, kaidah kedua disebut 

prinsip hormat  (2003:38). 

 Meski, kedua prinsip tersebut bukanlah prinsip moral melainkan prinsip 

penata masyarakat (Suseno, 2003:80).  Namun, kedua prinsip tersebut memiliki segi 

moral bahwa masyarakat Jawa tidak menyetujui secara moral, kalau seseorang, 

berdasarkan pertimbangannya sendiri, tidak bertindak menurut kedua prinsip itu 

(Suseno, 2003:80). 

 Rukun merupakan ukuran ideal bagi hubungan sosial; mempunyai pengertian 

serasi, kerja sama, gotong royong dan peniadaan perselisihan sebanyak-banyaknya 

(Geertz, 1983:51).  Berlaku rukun berarti meninggalkan ketegangan dalam 

masyarakat atau antara pribadi-pribadi sehingga hubungan sosial tetap kelihatan 

selaras dan baik-baik (Suseno, 2003:39).  Prinsip rukun meliputi beberapa hal seperti 

gotong royong, musyawarah dan sikap batin seperti jujur, adil, pasrah, nrima dan 

sebagainya.    

 Prinsip hormat mengajarkan bahwa setiap orang dalam cara bicara dan 

membawa diri selalu harus menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai 

dengan derajat dan kedudukannya (Suseno, 2003:60).  Dengan kata lain prinsip 

hormat mengajarkan masyarakat untuk menghormati dan menghargai orang yang 

berkedudukan, berumur dan berpendidikan lebih tinggi.  Prinsip ini diterapkan pada 

sikap dan perbuatan sendiri, mirip konsep tepa slira.  Prinsip hormat mengatur 
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hubungan anggota-anggota masyarakat Jawa secara hirarkis, setiap orang segera tahu 

di mana dia harus berada pada waktu dan situasi itu, bahasa Jawa yang bagaimana 

yang harus dipakai dan sikap yang harus ditunjukkan (Dipodjojo, 1985:26).  

 

1.4.2 Pengertian Sosiologi Sastra 

Sastra adalah lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai medium; 

bahasa itu sendiri merupakan ciptaan sosial.  Sastra menampilkan gambaran 

kehidupan dan kehidupan itu sendiri adalah suatu kenyataan sosial (Damono, 

1979:1).  Sosiologi adalah telaah yang obyektif dan ilmiah tentang manusia dan 

masyarakat; telaah tentang lembaga dan proses sosial.  Sosiologi mencoba mencari 

tahu bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana ia berlangsung, dan 

bagaimana ia tetap ada (Damono, 1979:7). 

 Sosiologi sastra dapat diartikan sebagai pendekatan terhadap sastra yang 

mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan (Damono, 1979:2).  Sosiologi sastra 

dapat menjadi bagian dari ilmu sastra dan dapat pula menjadi bagian dari ilmu 

sosiologi.  Batas keduanya sulit dibedakan, tetapi menurut Suripan Sadi Hutomo pada 

buku Sosiologi Sastra Jawa dan terdapat pada bagian prakata dijelaskan bahwa garis 

demarkasi kedua bidang ini adalah terletak pada karya sastra itu sendiri.  Karya sastra 

yang baik, biasanya menjadi bagian dari sosiologi sastra yang bernaung dibawah ilmu 

sastra.  Sebaliknya, karya sastra apapun juga, baik atau buruk adalah santapan 

sosiologi sastra yang berada di bawah payung ilmu sosiologi (1997:vii). 
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 Istilah pendekatan sosio-kultural terhadap sastra dapat kita temui dalam buku 

yang ditulis Grebstein (1968:161-169), seperti dikutip dalam buku Sosiologi Sastra 

Sebuah Pengantar Ringkas karangan Sapardi Djoko Damono bahwa, 

Karya sastra tidak dapat dipahami secara selengkap-lengkapnya apabila dipisahkan dari 
lingkungan atau kebudayaan atau peradaban yang telah menghasilkannya.  Ia, harus dipelajari 
dalam konteks yang seluas-luasnya , dan tidak hanya dirinya sendiri.  Setiap karya satra 
adalah hasil dari pengaruh timbal balik yang rumit dari faktor-faktor sosial dan kultural, dan 
karya sastra itu sendiri merupakan objek kultural yang rumit (1979:5) 
 

Pembahasan hubungan sastra dan masyarakat biasanya bertolak dari frase De 

Bonald bahwa sastra adalah ungkapan perasaan masyarakat (Welleck, 1989:110). 

Masalah sosiologi sastra menurut Wellek dan Warren (1956:84) seperti 

dikutip Sapardi Djoko Damono dalam Sosiologi Sastra Sebuah Pengantar Ringkas, 

diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu pertama, sosiologi pengarang yang memasalahkan 

status sosial, ideologi sosial, dan lain-lain yang menyangkut pengarang sebagai 

penghasil sastra.  Kedua, sosiologi sastra yang memasalahkan karya sastra itu sendiri; 

apa yang tersirat dalam karya sastra dan apa yang menjadi tujuannya.  Ketiga, 

sosiologi yang mempermasalahkan pembaca dan pengaruh sosial karya sastra 

(1979:3).  Dari ketiga klasifikasi itu sosiologi sastra dapat dikatakan sebagai 

pendekatan ekstrinsik dengan pengertian yang agak negatif. 

 Sastra sebagai cermin masyarakat mendasari pemikiran penulis bahwa setiap 

karya sastra merupakan cermin atau gambaran dari masyarakat.  Tetapi tidak seluruh 

karya sastra mencerminkan masyarakat, ada pula karya sastra yang sama sekali tidak 

memberikan gambaran mengenai masyarakat pada masa penulisan karya sastra 
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berlangsung.  Pendekatan umum yang dilakukan terhadap hubungan sastra adalah 

mempelajari sastra sebagai dokumen sosial, sebagai potret kenyataan sosial (Wellek, 

1989:122).  Berdasarkan pernyataan tersebut maka, informasi mengenai masalah 

sosial yang terkandung pada karya sastra dapat disesuaikan dengan kenyataan sosial 

yang saat itu berlangsung atau pernah terjadi.  Perkembangan masyarakat yang 

merupakan bagian dari sejarah masyarakat Indonesia membentuk beberapa kelompok 

yang didasari oleh beberapa faktor yaitu perkembangan birokrasi; perkembangan 

ekonomi; dan perkembangan sistem pendidikan Barat (Leirissa, 1985:11).  

Perkembangan tersebut berpengaruh terhadap kondisi sosial budaya masyarakat Jawa 

yang terkandung pada cerita kancil. 

      

1.5 Pendekatan dan Metodologi Penelitian 

Pendekatan sosiologi sastra dilakukan untuk membantu penulis dalam 

mencari hubungan antara teks dengan kondisi sosial budaya, karena sosiologi sastra 

merupakan pendekatan sastra yang mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan 

(Damono, 1979:2).   Dalam pendekatan ini, untuk mengetahui strukturnya, dilakukan 

analisis teks, selanjutnya struktur tersebut dipergunakan untuk memahami lebih 

mendalam lagi mengenai gejala sosial yang terjadi di luar sastra.  Sesuai dengan 

bahan kajian pada penelitian ini yaitu teks sastra,  maka tidak salah jika penulis 

menggunakan pendekatan sosiologi sastra untuk membantu menganalisis data 

sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.  
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Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode 

kepustakaan.  Metode kepustakaan digunakan karena penelitian ini memanfaatkan 

sumber pustaka sebagai acuan dalam penganalisisan.  Sehingga metode ini menurut 

penulis cukup tepat digunakan dalam menganalisis sekaligus menginterpretasikan 

data.  Bahan kepustakaan berasal dari buku yang memuat informasi mengenai 

budaya, sejarah sosial budaya masyarakat Jawa dan cerita kancil.  Selain dari buku, 

tidak menutup kemungkinan bahan kepustakaan yang digunakan berupa artikel dari 

koran, jurnal atau majalah.  Adapun langkah kerja yang dilakukan penulis adalah 

sebagai berikut, bahan kajian (SKSD) yang telah dibagi atas 11 episode dianalisis 

sesuai teori Franz Magnis Suseno untuk menemukan kandungan nilai moral yang 

dimiliki.  Di samping menyandingkan antara nilai moral dengan kriteria nilai moral, 

penulis menganalis struktur ceritanya untuk mendapatkan kaitan antara nilai moral 

dengan kondisi sosial budaya masyarakat sesuai teori sosiologi sastra.  Setelah dua 

hasil analisis ditemukan, penulis kemudian menyimpulkan kedua hasil menjadi suatu 

inti berupa kritik sosial atas kondisi yang terjadi. 

Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 

deskriptif, tujuan penulisan deskriptif adalah mendeskripsikan apa-apa yang saat ini 

berlaku, pada penelitian ini selain mendeskripsikan dibutuhkan pula upaya untuk 

menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang saat itu terjadi atau ada 

(Mardalis, 1990:26).  Dengan teknik penulisan tersebut, diharapkan pembaca dapat 

dengan mudah memahami dan membayangkan apa yang disampaikan penulis.   
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1.6 Penelitian Terdahulu 

 Cerita kancil sebagai suatu dongeng anak-anak, telah dikenal secara luas.  

Tidak hanya di Jawa tetapi daerah lain seperti Aceh, dan Simalungun, serta negara 

tetangga yaitu Malaysia (Melayu).  Karena kepopuleran cerita tersebut, tidak sedikit 

peneliti-peneliti yang tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai cerita kancil.  

Sebagian besar meneliti dari segi sastra dan tidak sedikit menghubungkannya dengan 

budaya. 

 Salah satu peneliti asing yang membuat penelitian tentang cerita kancil adalah 

Philip Frick McKeane (1971) berjudul The Mouse-deer (Kantjil) in Malay-

Indonesian Folklore:Alternative Anlyses and the Significance of a Trickster Figure in 

South-East Asia.  Dalam karangannya itu, McKeane menganalisis cerita kancil 

episode Sang Kancil dan Harimau dan Dongeng Sang Kancil dan Buaya.   

 Di dalam artikel tersebut, McKeane mengulas cerita kancil dengan dua 

pendekatan yaitu historis difusionis13 dan strukturalis14.  Pada pendekatan strukturalis 

ia dapat mengungkapkan hipotesis watak bangsa Indonesia (lebih khusus orang 

Jawa).  Menurut McKeane metode difusionisme  dapat menerangkan pada kita asal 

cerita Kancil, tetapi tidak dapat menerangkan bagaimana dongeng-dongeng itu dapat 

berhubungan dengan kebudayaan setempat. 

                                                 
13 Difusi merupakan persebaran kebudayaan yang disebabkan adanya migrasi manusia (Endraswara, 
2003:97).  Historis berarti sejarah.  Histories difusionis dapat diartikan sebagai pendekatan melalui 
sejarah kebudayaan pada masyarakat (objek penelitian) 
14 Strukturalis merupakan suatu pendekatan terhadap objek penelitian, secara struktural (dalam hal ini 
selain dari struktur bahasa dapat juga melalui struktur cerita. 
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 Pada metode strukturalis, McKeane berhasil mengulas secara struktural cerita 

kancil, dan menyimpulkan bahwa tokoh Kancil merupakan perwakilan dari 

kepribadian folk Jawa. 

Sebelumnya, Prof Kern pernah mengulas tentang SKAS dalam artikel 

berjudul Bijdragen Taalland en Volkenkunde Voor Ned, Indie (1880).  Artikel ini 

hanya berisi pembicaraan buku karangan dari Dr. W. Palmer Van den Broek yang 

mengulas buku Serat Kancil juga menjadi salah satu sumber data yang digunakan 

Asdi S Dipodjojo dalam menulis buku Sang Kantjil Tokoh Tjerita Binatang 

Indonesia.   

Di perpustakaan FIBUI, terdapat 3 penelitian mengenai Serat Kancil.  

Pertama, berjudul Serat Kancil, karangan Siswo Kuntjoro (1962).  Sayangnya 

penelitian berbentuk skripsi ini tidak ada di tempatnya, entah rusak atau hilang.  

Kedua, Serat Kancil Salokadarma, Sebuah Perbandingan Motif Ajaran Keyong 

Kepada Kancil Dengan Motif Ajaran di Dalam Serat Wedhatama, Cabolek, dan 

Wirid.  Skripsi karangan Ganefara Abing (1991) ini berisikan perbandingan cerita 

Kancil episode ajaran Keyong kepada Kancil dengan beberapa serat wulang, seperti 

serat Wedhatama, Cabolek dan Wirid, yang juga memuat cerita mirip dengan ajaran 

Keyong dan Kancil yaitu menyatunya kawula dan gusti.  Ketiga, Rubah dan Kancil 

Suatu Gambaran Tatanan Dunia, Studi Bandingan Beberapa Fabel Karya La 

Fontaine dan Satjadibrata.  Disertasi karangan Yati Haswidi Aksa (1990) ini, 

menggunakan cerita kancil karangan Satjadibrata yang termasuk cerita kancil asal 

Sunda dan membandingkannya dengan cerita binatang dengan tokoh utama Rubah, 
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karangan La Fontaine, penulis cerita anak terkenal asal Perancis.  Pembahasan 

dilakukan dengan metode analisis logika naratif.  Dari penelitian tersebut dapat 

ditemukan persamaan serta perbedaan sekuen cerita Kancil dan Rubah serta pesan 

moral yang terdapat pada cerita tersebut. 

Penelitian selanjutnya terdapat di Perpustakaan Nasional, berjudul Nilai-nilai 

Moral yang Terkandung Dalam Dongeng (1992).  Laporan tersebut merupakan hasil 

penelitian Drs. Yundi Fitrah terhadap 2 cerita kancil yaitu, Sang Kancil dan Harimau 

dan Sang Kancil dan Buaya yang merupakan cerita rakyat dari daerah Jambi.  

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan wawancara, serta teknik 

analisis struktur dalam menganalisis sumber data.  Dari penelitian tersebut peneliti 

menjelaskan nilai-nilai moral apa yang terdapat pada dua cerita kancil itu.  Sayangnya 

penelitian tersebut kurang lengkap, artinya tidak seluruh tujuan penelitian dapat 

tercapai. 

Selanjutnya, pada buku Pendidikan, Moral, dan Ilmu Jiwa Jawa (1985), yang 

berisikan ceramah dari 4 ahli.  Salah satunya adalah Asdi S Dipodjojo dengan 

ceramah berjudul Moralisasi Masyarakat Jawa Lewat Cerita Binatang.  Ceramah ini 

mengetengahkan cerita binatang yang mengandung ajaran moral yang mendidik 

masyarakat untuk berbuat dan bertingkah laku yang baik.  Pada ceramah tersebut, 

dijelaskan mengenai prinsip kerukunan dan hormat sebagai kaidah pokok masyarakat 

Jawa terealisasi dalam beberapa cerita Kancil dan diperluas dengan pandangan 

kebatinan Jawa seperti cerita Kuwuk yang menjadi guru kebatinan kemudian 

ditangkap karena tidak dapat menjawab pertanyaan bersifat kebatinan dan 
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mengganggu kerukunan masyarakat.  Kemudian Harimau yang juga guru kebatinan 

datang menemui Kancil.  Mereka kemudian saling tanya jawab, mengenai hal-hal 

yang berhubungan dengan hidup dan kebatinan.  Pada pertandingan tersebut Kancil 

kalah.  Dalam makalah tersebut, Dipodjojo hanya menyampaikan dua contoh tersebut 

namun tidak secar mendalam.  Kemudian dilanjutkan dengan moralisasi pada pahatan 

(patung) bertemakan cerita binatang. 

Menurut informasi yang penulis dapat.  Di perpustakaan Universitas Gadjah 

Mada, juga terdapat skripsi tentang Kancil berjudul Tinjauan Umum Serat Kancil 

Amongsastra, adapun penjelasan mengenai skripsi ini tidak begitu lengkap.  

sayangnya judul ini hanya ada pada katalog skripsi saja.  Baik tahun terbit maupun 

nama pengarang tidak diketahui. Skripsinya sendiri tidak dapat ditemukan.     

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Bab 1 Berisi Pendahuluan, terdiri dari Latar belakang masalah, 

Permasalahan, Tujuan penulisan, Landasan teori, Metode penelitian, 

penelitian terdahulu dan sistematika penulisan 

Bab 2  Bab ini menjelaskan konteks sosial budaya pada SKSD, meliputi 

kilasan tentang  kondisi sosial dan budaya masyarakat termasuk 

keraton pada kurun waktu cerita tersebut ditulis.   

Bab 3  Berisi hasil analisis SKSD dan hubungannya dengan konteks sosial 

budaya yang terdapat pada bab 2  

 Bab 4   Berisi Kesimpulan 
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BAB 2 

KONTEKS SOSIAL BUDAYA SEKITAR DITERBITKANNYA 

SERAT KANCIL SALOKADARMA  
 

2.1 Pengantar 

 Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai konteks sosial budaya yang 

muncul di sekitar penulisan atau penerbitan SKSD.  Konteks atau context dapat 

berarti hubungan kata-kata untuk memahami apa yang dikatakan.  Konteks dapat pula 

berarti suasana atau keadaan, situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian 

(KBBI, 1991:458).  Dalam penelitian ini pengertian konteks yang kedualah yang 

akan penulis jadikan pedoman untuk diuraikan. 

  Keadaan sosial budaya yang terjadi di sekitar penulisan suatu teks menarik 

untuk diamati.  Hal itu menarik karena tidak semua karya sastra mencerminkan 

keadaan sosial budaya, akan tetapi pada teks SKSD kita dapat menemukannya.  

Keadaan yang dimaksud dapat ditemukan di beberapa episode dari 11 episode yang 

ada pada SKSD.  Dari penelitian mengenai konteks, kita sedikit banyak dapat lebih 

memahami kondisi sosial budaya.  Hal ini penting, mengingat karya sastra tidak dapat 

dipahami secara lengkap apabila dipisahkan dari lingkungan atau kebudayaan 

(Damono, 1979:5) karena sastra merupakan cermin masyarakat.  Secara tidak 

langsung, dengan penelitian ini  kita juga dapat menyusun suatu sejarah masyarakat.  
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Pendapat tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Vladimir Jdanov (1956) pada 

karangannya yang berjudul Some Recent Soviet Studies in Literature dan terdapat 

pada buku Sosiologi Sastra karangan Robert Escarpit yaitu, Sastra harus dipandang 

dalam hubungan yang tak terpisahkan dengan kehidupan masyarakat, latar belakang 

unsur sejarah dan sosial yang mempengaruhi pengarang (...) dan harus mengabaikan 

sudut pandang subjek dan arbitrer yang mengangap buku sebagai suatu karya yang 

independen dan berdiri sendiri (2005:8).   

 Sesuai keterangan pada SKSD yang menjelaskan bahwa teks tersebut ditulis 

pada tahun Jawa 1805 (tata sirna esthi ing bumi) atau jika disesuaikan dengan 

kalender nasional yaitu 2 Februari 1876, maka penulis akan menguraikan mengenai 

peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kurun waktu tersebut sampai saat SKSD yang 

berangka tahun 1891 diterbitkan, sehingga terdapat jeda waktu selama 25 tahun.  

Mengenai naskah yang berisi cerita sama persis dengan SKSD yaitu, Serat Kancil 

Kridamartana, dicetak tahun 1901.  Meskipun terdapat kesimpangsiuran baik 

terhadap ciri maupun keterangan pada teks yang menyatakan bahwa serat ini 

merupakan Serat Kancil Kridamartana, tetapi penulis hanya memusatkan perhatian 

pada keterangan di dalam teks.  Artinya, tidak msalah meski teks ini merupakan 

saduran ataupun salinan, penulis hanya memperhatikan tahun pembuatan seperti 

tertera pada teks.  Sehingga penulis tetap akan mengkaitkan teks dengan keadaan 

sosial budaya yang terjadi pada kurun waktu 1876-1891. 

 Keadaan sosial budaya yang akan penulis kemukakan dibatasi dengan 

peristiwa yang terjadi pada awal abad 19 yaitu tahun 1800-an hingga menjelang akhir 
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abad 19 yaitu tahun 1891.  Adapun peristiwa atau keadaan yang penulis kemukakan 

tidak hanya di bidang sosial dan budaya masyarakat saja, namun juga menyinggung 

masalah politik dan agama atau kepercayaan yang merupakan bagian dari sosial dan 

budaya.  Di samping itu karena pengarang SKSD merupakan seorang pujangga yang 

tinggal di daerah kadipaten Pakualaman (Yogyakarta), maka masalah yang disorot 

tidak hanya menyangkut masyarakat saja melainkan daerah sekitar kadipaten, 

termasuk keraton, terutama perilaku para raja dan bangsawan, mengingat jika kita 

membicarakan kondisi masyarakat selalu erat kaitannya dengan pemimpin saat itu.  

Di bawah ini penulis akan mengelompokkan situasi atau keadaan masyarakat.  

Berdasarkan pendapat Leirissa mengenai perkembangan masyarakat Indonesia yang 

disebabkan 3 faktor yaitu perkembangan Birokrasi; ekonomi dan pendidikan 

(Leirissa, 1985:11), maka penulis mengelompokkan kondisi yang berkaitan dengan 

teks sesuai tiga faktor di atas, mengingat pada umumnya suatu kondisi tercipta karena 

adanya faktor pendukung seperti ekonomi, sosial, politik, dan ekonomi.  Sehingga 

pada sub bab pertama yaitu kondisi sosial budaya di bawah kolonial akan 

menguraikan mengenai proses birokrasi dan ekonomi selama kolonial berkuasa pada 

kurun waktu abad ke 19, dilanjutkan dengan perkembangan religi karena berkaitan 

dengan ekonomi dan birokrasi, terakhir perkembangan pendidikan, karena berkaitan 

dengan kehadiran teks. 

 

2.2. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat di Bawah Kolonial 
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 Untuk menjelaskan mengenai kondisi sosial budaya masyarakat sebelum dan 

sekitar tahun 1876, tidak ada salahnya jika kita menengok ke beberapa tahun silam.  

Tepatnya pada saat pecahnya kekuasaan feodal di Jawa.  Semenjak perjanjian giyanti 

tanggal 13 Februari 1755 menghasilkan kesepakatan pembagian wilayah kerajaan 

Mataram menjadi dua wilayah kerajaan yaitu kasunanan Surakarta dan kasultanan 

Yogyakarta, terjadi perubahan di berbagai bidang mulai dari sosial, politik hingga 

budaya.  Perubahan ini menandai runtuhnya feodalisme15 yang selama bertahun-tahun 

mengakar di kalangan masyarakat Jawa.  Perubahan ini juga menandai berubahnya 

pola tradisi masyarakat yang sebelumnya memang telah mengikis secara perlahan 

menjadi semakin cepat mengikis.  Raja Jawa bukan lagi penguasa tunggal tanah 

Jawa, melainkan terbagi menjadi tiap daerah, itupun tidak mutlak, karena penguasa 

sebenarnya adalah para kolonial yaitu Belanda. 

 Pembagian wilayah yang ditetapkan menimbulkan kebingungan dan kesulitan 

bagi masyarakat Jawa saat itu.  Hal itu terjadi karena beberapa wilayah yang 

disepakati menjadi milik salah satu kerajaan, berada di wilayah kerajaan yang 

satunya.  Misalnya, wilayah yang menurut perjanjian menjadi wilayah kasultanan 

ternyata berada di dalam wilayah kasunanan, demikian sebaliknya wilayah yang 

menjadi salah satu wilayah kasunanan, berada di wilayah kasultanan.  Kondisi ini 

menyebabkan kejahatan kerap terjadi dan lolos dari hukum.  Sehingga meresahkan 

masyarakat yang tinggal di kedua wilayah tersebut.  Baik pihak kasultanan maupun 

                                                 
15 Suatu mental attitude, sikap mental terhadap sesama dengan mengadakan sikap khusus karena 
adanya pembedaan dalam usia atau kedudukan, 
Marbangun Hardjowirogo, 1989. Manusia Jawa. Jakarta: Haji Masagung, hlm 11.  
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kasunanan tidak dapat melakukan tindakan apapun, selain karena campur tangan 

kolonial atas kekuasaan mereka, juga dikarenakan permusuhan yang membayangi 

kedua kerajaan tersebut.   

Perubahan berjalan seiring dengan perkembangan.  Perkembangan yang 

dimaksud menimbulkan kelompok baru yang disebut masyarakat Indonesia.  

Perkembangan tersebut meliputi 3 hal yaitu, perkembangan birokrasi; perkembangan 

ekonomi; dan perkembangan sistem pendidikan Barat (Leirissa, 1985:11). 

Perkembangan birokrasi berhubungan dengan perluasan kekuasaan Belanda 

sejak tahun 1870.  Dimulai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Belanda, mulai dari 

Sabang hingga Merauke.  Birokrasi tradisional di kerajaan besar seperti di Jawa 

berubah secara menarik.  Kekuasaan feodal raja Jawa, disetir oleh pihak Belanda.  

Pejabat birokrasi tradisional (priyayi) termasuk para raja, diharuskan tunduk pada 

residen (pejabat Belanda)16.  Para priyayi harus menjamin agar perdagangan antara 

Batavia dengan pedalaman tetap berjalan dengan benar (Leirissa, 1985:12-13)  Hal 

ini dilakukan, mengingat krisis ekonomi yang melanda akibat perang Diponegara 

pada tahun 1825-1830, yang konon menghabiskan banyak biaya dan menguras 

konsentrasi pemerintah.  Dengan berakhirnya perang, menandakan semakin 

kokohnya kekuasaan Belanda (Masjkuri, 1976: 106).  

                                                 
16 Kedatangan Daendels sebagai gubernur jenderal yang baru, menetapkan peraturan upacara pada 18 
Juli 1808 yang intinya berisi kewajiban para raja dan pejabat untuk memperlakukan para minister 
(residen) dengan istimewa, seperti duduk sama tinggi dengan para raja di upacara-upacara yang 
dilangsungkan keraton serta mendapat penghormatan dari para raja dan bawahan, saat menghadiri 
sustu acara.   Hal ini sempat dipertentangkan oleh sultan yang mengakibatkan HB IV dicopot dari 
jabatannya, digantikan putranya HB V. 
Dr. Soekanto, Sekitar Yogyakarta 1755-1825, hlm 59-60  
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Tidak cukup dengan menguasai perdagangan, setelah Inggris yang 

sebelumnya sempat menduduki Jawa meninggalkan tanah Jawa setelah perang 

berakhir, pihak Belanda yang sempat meneruskan kebijakan sistem sewa tanah 

(landelijks stelsel)17, menggantinya dengan memberlakukan sistem tanam paksa 

(Cultuur stelsel)18, yang menimbulkan reaksi beragam.  Pada sistem tanam paksa, 

petani dipaksa untuk menanam tanaman yang saat itu paling laku diperdagangkan di 

pasar internasional.  Orang-orang Belanda tidak hanya tidak memahami, namun juga 

tidak peduli mengenai kondisi tanah di Jawa.  Selama sistem tanam paksa para 

pegawai Eropa dari pemerintahan kolonial langsung melaksanakan dan mengawasi 

penanaman paksa tersebut.  Hal ini tentunya menguntungkan bagi pihak Belanda 

dalam hal peningkatan efisiensi.  Namun, sebaliknya bagi rakyat menambah beban 

yang harus dipikul.  Dalam pelaksanaannya tanam paksa semakin merugikan rakyat, 

terutama dengan adanya pemakaian tanah rakyat yang seharusnya hanya seperlima, 

terkadang melampaui hingga hampir separuhnya atau lebih.  Hal ini tentunya 

membahayakan mengingat jika penduduk desa dikerahkan hanya untuk menggarap 

tanaman untuk export, maka penanaman tanaman untuk bahan makanan mereka 

tertunda atau tidak sempat digarap karena tidak cukup waktu dan tenaga (Kartodirdjo, 

1975:70-72).  Tentunya kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial 

dan budaya masyarakat.  Keadaan sosial masyarakat mengalami kemunduran dan 
                                                 
17 Landelijk= bersuasana pedesaan, meliputi seluruh negri, stelsel=seluruh prinsip-prinsip atau aturan-
aturan (yang harus dipakai sebagai pedoman). 
Prof. Drs. S. Wojowasito, 2001, Kamus Umum Belanda Indonesia, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 
hlm 361 dan 631 
18 Cultuur=penanaman, tanah garapan; cultuurstelsel=undang-undang penanaman teh, kopi, tembakau 
dan sebagainya.  
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sistem nilai budaya mulai mengendur terutama nilai moral para pejabat pemerintah 

seperti kepala desa dan pejabat lainnya.  Mereka lebih mementingkan kemakmuran 

mereka sendiri dengan menguras tenaga rakyatnya.      

  Gaya hidup dan budaya sangat erat kaitannya dengan faktor politik kolonial.  

Situasi pemerintahan kolonial mengharuskan penguasa bergaya hidup, berbudaya, 

serta membangun gedung dan rumah tempat tinggalnya dengan menggunakan ciri-ciri 

yang berbeda dengan rumah pribumi.  Ciri-ciri khas ini dipergunakan untuk 

menunjukkan jati diri mereka sebagai anggota kelompok golongan yang berkuasa dan 

untuk membedakan kedudukannya dengan rakyat pribumi.  Mereka tinggal 

berkelompok di bagian wilayah kota yang dianggapnya terbaik (Kartodirdjo, 

1990:211).  Adapun gaya hidup yang dimaksud antara lain mengenai arsitektur rumah 

yang diubah menjadi gaya Eropa, kemudian pakaian kebaya yang berubah menjadi 

gaun yang biasa dipakai noni Belanda.  Belum lagi perubahan gaya hidup seperti 

pesta yang diadakan hampir di setiap kesempatan.  Pesta tersebut memungkinkan 

seluruh orang (pejabat dan undangan) berbaur menjadi satu, tidak peduli dia 

keturunan raja atau bahkan raja sendiri.  Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan 

nilai kejawaan yang telah menjadi tradisi, disamping mempermalukan/melecehkan 

kekuasaan raja-raja Jawa.       

Kondisi budaya masyarakat di Yogyakarta dan Surakarta, terutama di sekitar 

ibukota juga mengalami sedikit perubahan.  Di wilayah Yogyakarta kebudayaan Jawa 

disebut dengan kebudayaan kepahlawanan, sebab kebudayaan itu sangat dipengaruhi 

oleh cita-cita keksatriyaan.  Kebudayaan itu sangat menjunjung tinggi bentuk hidup 
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kebangsawanan yang bersumber pada karya sastra klasik Jawa dan wayang 

(Masjkuri, 1976: 129).  Karya sastra dan wayang adalah hal yang penting karena kaya 

dengan sikap hidup dan teladan-teladan, yang menarik hati orang Jawa untuk 

mengikutinya.  Di dalamnya terkandung pendidikan supaya orang memiliki cita-cita 

untuk menjadi pahlawan yang suci, yang tanpa rasa takut dan sifat tercela, yang 

tabah, sederhana, teguh dan dapat menguasai diri sendiri dengan cara yang sempurna 

(Masjkuri, 1976:129).   

 

2.3 Perkembangan Religi Masyarakat Jawa 

Mengenai agama dan kepercayaan yang dianut di kedua wilayah yaitu, 

Yogyakarta dan Surakarta tidak jauh berbeda.  Islam sebagai agama warisan kerajaan 

Demak masih mendominasi.  Bahkan pada masa Sunan Pakubuwana IV (PB IV) dari 

wilayah kasunanan (Surakarta), banyak tradisi lama yang diganti.  Sunan PB IV 

banyak dipengaruhi oleh orang-orang terdekatnya yang sangat fanatik (Nurhayarini, 

1998:133).  Beberapa perubahan yang dilakukan antara lain: pakaian prajurit yang 

bergaya Belanda diganti menjadi pakaian Jawa; tiap Jum’at Sunan selalu shalat di 

Masjid Besar; tiap hari Sabtu diadakan latihan ‘watangan’ perang-perangan dan 

semua abdi dalem yang menghadap raja diwajibkan berpakaian santri; abdi dalem 

yang dinilai tidak patuh pada syariat agama digeser atau dipecat; dan mengangkat 

adiknya dengan nama ‘Mangkubumi’ dan ‘Buminata’ (Nurhayarini, 1998:133-134).  

Berbeda dengan kasultanan yang masih memegang tradisi, seperti melakukan upacara 

peringatan seperti grebeg mulud dan sekaten. 
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Berbicara tentang agama di Jawa, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat 

Jawa terbagi dalam beberapa aliran atau kepercayaan mengenai agama.  Beberapa 

orang ada yang menganggap agama sebagai identitas saja, tidak peduli agama apa 

yang dianut.  Namun, ada pula yang menganggap agama sebagai segalanya, penuntun 

hidup di dunia dan akhirat.  Kedua pendapat tersebut dapat dikatakan tidak salah 

tetapi juga tidak sepenuhnya benar, tergantung pemahaman masing-masing.  Islam 

sebagai agama mayoritas mengukuhkan diri sebagai agama terkuat di Indonesia 

khususnya di Jawa.  Penyebaran agama Islam dimulai sejak abad 15, menurut Babad 

Tanah Jawi, penyebaran agama Islam di Jawa dilakukan oleh Wali Sanga 

(Muchtarom, 1988:20).  Cerita mengenai para Wali yang berilmu tinggi, banyak 

tersebar di dalam naskah-naskah Jawa, terutama di dalam babad-babad sebagai suatu 

bentuk legitimasi.  Salah satu cerita yang sempat menimbulkan pro kontra di 

kalangan masyarakat Jawa adalah cerita mengenai Syekh Siti Djenar19 yang diadili 

oleh para wali karena dianggap telah menyalahi aturan Islam yang sesungguhnya.  

Dapat dikatakan bahwa cerita para wali sangat mempengaruhi pemikiran dan 

kepercayaan masyarakat saat itu mengenai agama. 

Memasuki abad 17 Islam berkembang semakin pesat, hal ini ditandai dengan 

semakin banyaknya masyarakat yang memeluk Islam dan menunaikan ibadah haji.  

                                                 
19 Keberadaan tokoh ini, hingga kini masih menjadi pertentangan antara fiktif dan kenyataan.  Konon 
Syekh Siti Djenar bukan pribumi melainkan pria keturunan Cina, karena itu berkulit kuning (jenar).  
Terdapat dua versi kematian mengenai dirinya.  Di kalangan pesantren selalu ditekankan bahwa dia 
dihukum pancung, karena ajarannya yang dianggap menyesatkan rakyat, sedangkan seperti 
diterangkan Abdul Munir Mulkan dan Achmad Chodjim bahwa dia mati karena memilih kematiannya 
sendiri.  Selengkapnya lihat, Suwardi Endraswara, 2003. Mistik Kejawen:Sinkretisme, Simbolisme, dan 
Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa. Jogjakarta, hlm. 90-95     
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Tahun 1810 Daendels mengeluarkan dekrit yang memerintahkan agar para kyai yang 

pergi melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain membawa paspor.  Hal ini 

dilakukan untuk mengawasi mereka  agar jangan melakukan kerusuhan–kerusuhan.  

Dalam tahun 1825 , Belanda mengeluarkan suatu resolusi yang bertujuan membatasi 

jumlah jemaah haji.  Karena pembatasan yang dilakukan Belanda terhadap Islam, 

maka pertumbuhan kelompok masyarakat yang betul-betul menghayati dan 

melaksanakan ajaran-ajaran Islam sangat terlambat.  Menurut pengamatan Poensen, 

pada akhir abad 19 mayoritas orang Jawa sebenarnya tidak mengenal Islam kecuali 

puasa, sunatan, dan pelarangan makan daging Babi.  Poensen menyimpulkan bahwa 

dalam hal kepercayaan orang Jawa tidak dapat disebut orang Islam.  Dalam 

kehidupan agama sehari-hari orang Jawa lebih banyak menyebut nama mahluk halus, 

sedangkan nama Allah jarang terdengar atau dianggap sederajat dengan mahluk halus 

tersebut (Dhofier, 1990: 11).      

Setelah Belanda mencabut resolusi pada tahun 1852, jumlah peserta jamaah 

haji meningkat dan dari merekalah penyediaan guru-guru pengajar Islam bertambah.  

Namun, karena Islam tidak dapat memainkan peranan penting dalam pencaturan 

politik di kota, maka pusat studi pindah ke desa-desa.  Akibat selanjutnya, pola 

pikiran para kyai hanya didasarkan pada kepentingan terbatas, yaitu kekuasaan agama 

dan kepentingan usaha penyebaran ajaran-ajaran dan inti Islam yang sebenarnya.  

Dalam pola pikiran kyai, terbuka kemungkinan untuk menerima kepemimpinan orang 

kafir (Belanda) selama ia tidak menghancurkan tujuan para kyai untuk menyebarkan 

Islam (Dhofier, 1990:11).     
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Dua aliran yang dianggap mewakili kepercayaan Islam di Jawa ada dua yaitu 

abangan dan santri.  Kepercayaan-kepercayaan religius para abangan merupakan 

campuran khas penyembahan unsur-unsur alamiah secara animis yang berakar dalam 

agama-agama Hinduisme yang semuanya telah ditumpangi oleh ajaran Islam 

(Muchtaron, 1988:20).  Tradisi keagamaan abangan terutama sekali terdiri dari pesta 

keupacaraan yang disebut slametan, kepercayaan yang kompleks dan rumit terhadap 

mahluk halus, dan seluruh rangkaian teori dan praktek pengobatan, sihir dan magi 

(Geertz, 1983:6).   Berbeda dengan abangan, orang santri kolot disebut lebih luwes 

dalam menghadapi upacara seperti slametan.  Mereka menjalankan salat lima waktu 

dan salat Jum’at, sedangkan abangan hampir tidak pernah.  Orang santri sejak kecil 

telah dididik dengan ajaran agama yang kuat, mereka tidak segan memanggil ustad 

dan jika ingin lebih memperdalam ilmu agama, biasanya pergi ke pesantren 

(Muchtarom, 1988:34). 

.  Masalah agama tampaknya memberi tempat tersendiri bagi masyarakat Jawa 

pada masa itu.  Adanya perbedaan pandangan, semakin rawan menimbulkan konflik 

antar masyarakat.  Kefanatikan terhadap agama menimbulkan gerakan-gerakan 

keagamaan20 yang hadir tidak pada tempatnya.  Disaat rakyat menderita karena 

penjajahan, tampaknya gerakan agama menjadi semacam letupan kecil yang sewaktu-

waktu dapat meledak, padahal jika dipikir dengan lebih matang, masalah demikian 

                                                 
20 Gerakan keagamaan yang dimaksud adalah gerakan yang mengatasnamakan salah satu organisasi 
agama.  Hal yang diributkan sebagian besar berkaitan dengan kepercayaan pada ajaran agama  yang 
diyakini dengan keadaan masyarakat yang tidak sesuai dengan apa yang diyakini itu.  Sebagian besar 
gerakan juga memunculkan mitos seperti lahirnya juru selamat, ratu adil dan erucakra. Untuk 
mendapat simpati dari masyarakat.     
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tidak harus dipermasalahkan, mengingat penderitaan yang dialami.  Termasuk 

gerakan agama yang terjadi di Jawa sekitar tahun 1850-an, Ahmad Rifangi21 adalah 

satu dari sekian banyak tokoh agama yang merasa muak terhadap keadaan Islam di 

Jawa.  Seperti telah dijelaskan di atas bahwa di Jawa tidak hanya ada Islam santri, 

tetapi juga Islam abangan.  Islam abangan yang mencampurkan Islam dan budaya 

Jawa pra Islam dianggap Ahmad sudah banyak menyeleweng dan tidak murni lagi.  

Secara keras, Ahmad dan anggota kelompoknya memisahkan diri dari masyarakat 

yang bukan kelompoknya.  Mereka hanya berbaur dan berhubungan dengan anggota 

kelompoknya sendiri.  Sikap antipati tersebut, menyulut rasa ketidaksukaan 

masyarakat yang bukan kelompok mereka.  Masyarakat itu sudah menyampaikan 

protes mereka, yang sayangnya tidak diacuhkan oleh pemerintah (Kartodirdjo, 

1975:296). 

Selama tahun 1850-an yaitu sewaktu Ahmad Rifangi tengah mencanangkan 

semangat reformasinya, pejabat pemerintah mencoba membiarkannya.  Tetapi 

kemudian, karena dia mencanangkan ide-ide anti pemerintah, maka residen 

Pekalongan dan Bupati Batang sering mengusulkan agar dia ditangkap dan dibuang.  

Pada akhirnya H. Rifangi ditahan pada tahun 1859 dan kemudian dibuang ke Ambon.  

Kasus Ahmad Rifangi merupakan salah satu dari sekian banyak gerakan agama yang 

terjadi di Jawa.  Berkembangnya pesantren di Jawa turut berperan dalam proses 
                                                 
21 Tokoh agama yang kabarnya menuntut ilmu agama di Timur Tengah, saat kembali dari studinya ke 
Jawa, dia menjadi salah satu pemuka agama (kyai) dan mendirikan perkumpulan bernama sekte 
Budiah, aliran ini memiliki banyak pengikut terutama di daerah sekitar Pekalongan.  Dahulu orang 
mengaanggap bahwa seseorang yang telah menunaikan ibadah haji atau belajar/tinggal cukup lama di 
sana (Arab atau Mesir), dianggap tahu banyak (mengerti) soal agama, sehingga wajar jika pengikut 
Ahmad Rifangi cukup banyak. 
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pembentukan ideologi dan pemikiran mengenai Islam.  Pesantren sebagai tempat 

pendidikan agama, lama- kelamaan mengundang rasa khawatir dari pihak Belanda.  

Mereka khawatir di dalam pesantren diajarkan hal-hal lain selain agama.  Karena 

itulah pemerintah Belanda menerapkan politik asosiasi22, yaitu pemerintah akan 

membiarkan dan bahkan membantu Islam berkembang sejauh itu bersifat keagamaan, 

sebaliknya akan mengawasi sejauh mempunyai motif sosial dan politik.  Snouck 

Hurgronje23 berpendapat bahwa Islam yang oleh para penganutnya dianggap sebagai 

suatu keutuhan, pada kenyataannya terpilih menjadi tiga bidang aktivitas yaitu 

ibadah, kemasyarakatan, dan kenegaraan.  Oleh karena itu, pemerintah disarankan 

untuk tidak melakukan campur tangan terhadap masalah ibadah, bahkan seharusnya 

memberikan bantuan, tetapi sebaliknya harus bersikap tegas dan membatasi ruang 

gerak aktivitas kemasyarakatan dan politik. 

Mengenai Islam abangan, sering dikaitkan dengan nilai kejawaan atau dikenal 

dengan kejawen.  Kejawen atau kejawaan dalam bahasa Indonesia adalah ‘kejawaan’ 
                                                 
22 Associate-Politiek,=Politik yang bertujuan hendak mempersatukan pihak yang dijajah dengan yang 
menjajah, dengan maksud supaya politik penjajahan tiada terasa bagi yang dijajah. 
S. Hidayat, 1956. Kamus Pengetahuan Umum dan Politik, Jember:Sumber Ilmu, hlm 73 
23  Snouck Hurgronje merupakan adviseur pertama dari lembaga bernama Het Kantoor Voor 
Indlandsche Zaken yang berwenang memberikan nasehat pada pemerintah dalam masalah pribumi 
yang didirikan pada 1899, pada dasarnya lembaga ini menjalankan tugas pengelolaan masalah sosial 
dan politik, sejalan dengan garis politik etis yaitu mengambil sikap akomodatif terhadap segala bentuk 
gejolak dalam masyarakat Indonesia.  Secara khusus lembaga ini melakukan penelitian sosial, 
khususnya yang berkaitan dengan masalah aktual penduduk pribumi, bahasa-bahasa daerah dan 
masalah Islam.  Sebagai adviseur pertama, Snouck Hurgronje bertugas sejak 1899 sampai 1906, 
dikenal luas sebagai seorang Islamolog yang banyak memberi nasehat kepada Gubernur Jenderal Van 
Heutz dalam menghadapi perang Aceh.  Hurgronje dapat dikatakan sebagai peletak dasar politik 
kolonial terhadap Islam di Indonesia, yang dikenal dengan sebutan ‘politik asosiasi’.  Hurgronje 
merupakan tokoh yang banyak menimbulkan kontroversi, namun bagaimanapun juga harus diakui 
sumbangan Hurgronje yang tak ternilai besarnya terhadap studi Islam di Indonesia khususnya yang 
langsung berkaitan dengan proses rekayasa sosial pemerintah kolonial. (Subianto, 1989:62), di kutip 
dari Taufik Abdullah, ‘Kata Pengantar”, dalam Snouck Hurgronje, Islam di Hindia Belanda, Jakarta, 
Bharata, 1973, hlm 9   
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dan ‘jawanisme’.  Kata yang terakhir ini menjadi sebutan deskriptif bagi elemen-

elemen kebudayaan Jawa yang dianggap Jawa secara hakiki dan hal itu didefinisikan 

sebagai suatu kategori unik.  Elemen-elemen itu diduga berasal dari periode Hindu-

Budha dalam sejarah Jawa, yang kemudian menyatu dalam sebuah filsafat –dalam 

pengertian sebuah sistem tertentu mengenai prinsip-prinsip bertindak dalam 

kehidupan.  Sebagai sebuah sistem pemikiran, Jawanisme itu cukup rumit dan luas, 

meliputi kosmologi, mitologi, seperangkat konsepsi yang mistis pada hakikatnya dan 

hal-hal lain yang serupa itu (Mulder, 2001: 8-9).  Dengan kata lain kejawen identik 

dengan mistik.  Sistem berpikir orang Jawa yang percaya kepada mitos mendominasi 

perilaku hidup mereka.  Sistem berpikir mistis sering mempengaruhi pola-pola hidup 

yang bersandar pada nasib.  Sistem berpikir mistis biasanya terpantul dalam tindakan 

nyata yang disebut laku24.  Orang Jawa gemar menjalankan laku yang identik dengan 

prihatin.  Laku juga senada dengan tirakat, yang lebih eksplisit lagi dinamakan tapa 

brata25.  Karena itu, orang Jawa sering menjalankan tapa ngrowot, tapa ngidang, 

mutih26.  Berbagai bentuk laku tersebut dilakukan untuk membersihkan diri secara 

batin (Endraswara, 2003:6-7). 

                                                 
24 Dalam Baoesastra Djawa, laku berarti tumindak (tindakan), berjalan, dan melakukan kewajiban 
(Poerwadarminta, 1939:257).  Dalam mistik kejawen, laku dapat berarti melakukan suatu tindakan 
yang bermuatan spiritual, seperti tapa dan puasa.  Kata laku juga mengacu pada tindakan kita dalam 
mengamalkan sesuatu atau memenuhi suatu kewajiban. 
25 Wujud dari laku, dapat berupa puasa ataupun tirakat.  Puasa yang dimaksud dapat berupa 
mengurangi makan dan minum, tidak tidur, dan berpantang seksual.  Hal itu dilakukan untuk mencapai 
suatu tujuan, dapat berupa mendapat ngelmu, kesaktian, atau suatu keinginan guna mencapai 
kesempurnaan hati dan membersihkan diri secara batin.   
26 Ngrowot=makan yang tidak berbiji, ngidang= hanya makan sayuran, dan mutih=hanya makan nasi 
tanpa garam maupun lauk pauk (Endraswara, 2003:7) 
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Kejawen bersifat lentur dan akomodatif, sehingga dapat menerima keyakinan 

lain.  Kejawen juga menerima Hindu, Budha, Islam, dan Kristen, yang dimasak manis 

dalam paham kaum abangan.  Abangan adalah bagian religiusitas Jawa yang tulen.  

Mereka mencoba mengafiliasi, mengadopsi, dan terjadi proses hibridanisasi kultur.  

Akibatnya kejawen menjadi semakin kompleks dan penuh misteri.  Kejawen ini boleh 

dikatakan bersifat longgar.  Kejawen adalah sebuah komunitas atau kolektif 

(Endraswara, 2003:6-7).  Kejawen adalah jati diri Jawa.  Kendati masyarakat Jawa 

sudah maju, namun dalam hal tertentu mereka selalu kembali ke budaya asli yaitu 

kejawen.  Yang paling menonjol dalam perilaku kejawen adalah pemakaian sumber-

sumber ajaran berupa serat wirid, yang memuat ngelmu tuwa, yang ditaati oleh 

masyarakat kejawen (Endraswara, 2003:8). 

Hildred Geertz mengemukakan dalam Keluarga Jawa bahwa kekuatan nilai 

kejawen tercermin pada kata rukun.  Rukun dipercaya sebagai cara pemecahan 

tradisional untuk mengatasi perselisihan.  Seperti telah dijelaskan pada bagian 

pendahuluan bahwa rukun merupakan ukuran ideal bagi hubungan sosial; mempunyai 

pengertian serasi, kerja sama, gotong royong dan peniadaan perselisihan sebanyak-

banyaknya (1983:51).  Nilai kejawen tidak hanya ampuh untuk mengatasi 

perselisihan, melainkan juga pada masalah kehidupan pribadi, seperti memilih jodoh 

(cenderung memperhatikan bibit, bebet dan bobot), proses pertunangan atau 

pinangan, bahkan perceraian, dan warisan.  Nilai kejawen juga berperan pada proses 

kedewasaan seseorang.  Pada hubungan antar saudara, nilai kejawen berpengaruh 

pada pengendalian diri sehingga terhindar dari pertentangan dengan keinginan orang 
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lain serta tidak sangat dikecewakan oleh diri sendiri (1983:115).  Konsepsi kejawen 

tentang kedewasaan erat hubungannya dengan pandangan mereka tentang hubungan 

otoritas serta tingkah laku dan sikap yang diharapkan sesuai dengan hubungan 

tersebut.  Nilai kejawen juga berkaitan dengan nilai hormat.  Hormat kepada orang 

yang lebih tua seperti ayah, ibu, kakek, nenek, dan kakak telah ditanamkan pada anak 

sejak kecil hingga dewasa.  Dapat dikatakan bahwa dalam menjalani hidupnya 

masyarakat Jawa menerapkan nilai kejawen yang terangkum dalam nilai rukun dan 

hormat. 

Kejawen erat pula kaitannya dengan kebatinan.  Praktek kebatinan adalah 

usaha untuk berkomunikasi dengan realitas asali: sebagai cabang pengetahuan, 

kebatinan mempelajari manusia dalam dunia dan dalam kosmos (Niels Mulder, 

1984:22).  Paham dasar kebatinan adalah mengatakan bahwa manusia terdiri atas 

sifat-sifat lahir dan potensi-potensi batin.  Setiap yang ada berkewajiban moral untuk 

menciptakan harmoni antara aspek-aspek lahir dan batin.  Karena alasan tersebut, 

maka masyarakat diatur agar berada dalam keseimbangan.  Tatakrama mengatur 

tingkah laku interpersonal, adat mengatur tingkah laku komunal, upacara agama dan 

praktek-praktek mistik mengatur hubungan formal antara masyarakat dan alam 

adiduniawi, sedangkan naluri dan emosi manusia diatur oleh aturan-aturan moral 

yang dikenakan atas tingkah laku perseorangan yang menekankan nrima; sabar; 

waspada-eling; andapasor; dan prasaja (Niels Mulder, 1984:22).  Kebatinan dan 

realitas apabila dipadukan akan berakhir ada tingkat rasa.  Rasa bermakna sama 

dengan perasaan.  Selain itu, rasa berhubungan dengan watak fundamental sebuah 
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substansi, atau keberadaan sejati.  Seringkali orang Jawa menjajarkan rasa ketimbang 

nalar; akal atau instrumen untuk memahami dunia fenomenal dan urusan-urusan 

keduniaan.  Dapat dikatakan bahwa sikap kebatinan ini merupakan bentuk mistik 

yang ke arah manunggaling kawula gusti27.              

     

2.4 Perkembangan Pendidikan  

Dengan berkembangnya teknologi, masyarakat bisa mendapatkan informasi 

mengenai keadaan di luar, termasuk peristiwa-peristiwa yang terjadi.  Pemberlakuan 

sistem tanam paksa yang telah membuat rakyat semakin menderita, mulai diketahui 

oleh masyarakat Belanda.  Mereka baru menyadari bahwa, kesejahteraan mereka 

didapat dari penderitaan rakyat Indonesia.  Dari rasa simpati terhadap masyarakat 

Indonesia itu, timbul protes  keras di negri Belanda sendiri karena tindakan 

pemerintah Belanda di Indonesia (untuk selanjutnya disebut Hindia-Belanda) 

melanggar nilai-nilai kemanusiaan.  Golongan intelektual yang memprotes 

penderitaan yang dialami masyarakat Indonesia saat itu mendesak pemerintah untuk 

mengembalikan hak masyarakat yang teraniaya, apalagi pada tahun 1878, kerajaan 

Belanda telah mengeluarkan undang-undang anggaran belanja, yang menentukan 

bahwa sebagian dari pendapatan negara harus disediakan untuk keperluan-keperluan 

di daerah jajahan.  Dengan demikian pemerintah Belanda mempunyai hutang pada 

Hindia Belanda.  Berdasarkan hal itu pula, akhirnya pada tahun 1901, Belanda 

                                                 
27 Bersatunya kawula (manusia) dan gusti (Tuhan).  Merupakan salah satu bentuk pemikiran manusia 
Jawa mengenai religi, yaitu bersatunya manusia dengan Tuhan-nya.  Ajaran ini banyak terdapat pada 
suluk dan serat wirid. 
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memberlakukan politik etis.  Politik ini terbagi atas dua segi yaitu, segi ekonomi dan 

segi sosial budaya (Leirissa, 1985:23).  Pelaksanaan politik etis tersebut dipertegas 

melalui pernyataan Ratu Wilhemina di hadapan Staten General pada tahun 1911 yang 

menekankan perlunya pemerintah Belanda menjalankan ‘kewajiban moral’-nya 

terhadap tanah jajahan (Subianto, 1989:61).   

Dalam segi ekonomi, politik ini tidak berbeda dengan politik liberal yaitu 

modal swasta masih diberi kesempatan untuk bergerak di daerah koloni, dan 

pemerintah menjamin dengan pasukan dan birokrasinya.  Sedangkan pada segi sosial 

budayanya sering juga dinamakan assosiatie politiek.  Segi kedua ini mengharuskan 

pemerintah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan 

penduduk dan meningkatkan nilai budaya (Subianto, 1989:61).  Salah satunya dengan 

meningkatkan pendidikan, maka dimulailah perkembangan pendidikan yang 

mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Indonesia.  Pada tahun 1867 

dibentuk Departemen Pendidikan di dalam birokasi negara kolonial.  Pada tahun 

1848, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 25.000 gulden untuk membangun 

sekolah bagi orang pribumi di Jawa.  Jumlah tersebut pada tahun 1882 membengkak 

menjadi seperempat juta gulden (Setiadi, 1991:25).  Tujuan paling dasar dari 

penyelenggaraan pendidikan yakni mencetak kaum pribumi berpendidikan yang 

diperlukan untuk mengisi berbagai bidang kerja yang ada.  Lebih jauh, kaum etis 

pada masa itu melihat pendidikan sebagai jalan penting bagi pribumi untuk mengenal 

peradaban Barat demi kepentingaan ‘persesuaian’ tersebut (Leirissa, 1985:23). 
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Berdasarkan Gouvernements Besluit (kepurtusan Pemerintah)  No 12 tanggal 

14 September 1908, pemerintah penjajahan Belanda membentuk Commissie Voor de 

Indlandsche School-en Volkslectuur (Komisi untuk Bacaan Sekolah Pribumi dan 

Bacaan Rakyat) disebut Volkslectuur saja dengan 6 anggota diketuai oleh G.A.J 

Hazeu.  Tugas yang dibebankan pada komisi ini adalah memberikan pertimbangan 

kepada Departement Van Onderwijs en Eeredienst (Departemen Pengajaran)  dalam 

memilih naskah yang akan diterbitkan sebagai buku bacaan untuk digunakan di 

sekolah-sekolah pribumi dan untuk bacaan rakyat (Balai Pustaka Sewadjarnja, 

1948:6). Namun demikian tujuan didirikannya lembaga ini sebenarnya tidak lain dari 

upaya menciptakan legitimasi sosial bagi sistem politik yang ada melalui bahan 

bacaan yang dianggap sesuai dengan ideologi kolonial (Subianto, 1989:62).   

Langkah pemerintah Belanda untuk mulai menangani bacaan bagi rakyat ini 

dilandasi pertimbangan bahwa pada awal abad XX itu telah muncul sekelompok 

pribumi terdidik.  Kelompok terdidik itu lama kelamaan menyadari pertumbuhan rasa 

kebangsaan akibat kegemaran mereka membaca dan menambah pengetahuan mereka 

dengan bacaan dari penerbit swasta dan import (Christantiowati, 1996:40).  

Berdasarkan pertumbuhan rasa kebangsaan itulah, maka pemerintah Belanda 

memutuskan untuk menangani sendiri penerbitan buku-buku bacaan untuk rakyat 

Indonesia.   

 Keputusan pemerintah No. 95 tanggal 30 September 1848 yang isinya 

memberi wewenang pada Gubernur Jenderal untuk mengeluarkan uang dari anggaran 

belanja untuk sekolah-sekolah bagi orang Jawa, terutama mendididik orang Jawa 
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menjadi pegawai negri (Balai Pustaka Sewadjarnja, 1948: 3), menjadi alasan Belanda 

dalam memberlakukan penyortiran buku bacaan dengan dalih mendidik orang Jawa 

yang nantinya akan bekerja sebagai pegawai pemerintah.  

Pada tanggal 22 September 1917 berdasarkan Gouvernments Besluit No 63, 

didirikan Kantoor Voor de Volksletuur atau dikenal dengan nama Balai Poestaka.  

Dengan adanya Balai Pustaka yang berdiri sendiri tidak lagi menangani buku-buku 

sekolah, dengan sendirinya pekerjaan Komisi Bacaan Rakyat diambil alih.  Kendati 

tidak secara resmi dibubarkan, komisi Bacaan Rakyat jarang sekali dimintai 

pertimbangan dan anggota-anggotanya yang mengundurkan diri tidak pernah 

digantikan, maka lama kelamaan komisi ini bubar dengan sendirinya 

(Christantiowati, 1996:52).  Balai Pustaka secara perlahan menggantikan posisi 

Komisi Bacaan Rakyat.  

 Pada perkembangannya, Balai Pustaka dianggap mewakili pikiran-pikiran 

golongan Belanda yang agak ‘enlightened’, yang sedikit banyak mengandung 

‘ethische politiek’, seperti yang timbul di negri Belanda pada masa perubahan dari 

abad 19 ke 20 (Bunga Rampai Kenangan Pada Balai Pustaka, 1992:21).   Dengan 

demikian, pendirian komisi bacaan rakyat (Balai Pustaka) di tahun 1908 bertujuan 

untuk mengadakan bahan bacaan yang sesuai untuk rakyat, yang mencegah 

dipergunakannya kepandaian membaca dan berpikir digunakan untuk hal yang 

kurang patut, sehingga merusakkan tata tertib dan keamanan negri (Balai Pustaka 

Sewadjarnja, 1948:6).  
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Tujuan yang dikemukakan diatas tidak sepenuhnya berdasarkan kepentingan 

rakyat (Indonesia) semata, melainkan kepentingan pihak Belanda.  Politik etis 

dicanangkan untuk meredam protes dan kritik yang terjadi di negri Belanda kala itu, 

sedangkan pihak Belanda sendiri merasa khawatir dengan berkembangnya 

pendidikan yang menyebabkan berkembangnya kepandaian masyarakat akan 

mengancam kekuasaan Belanda di Indonesia.  Karenanya, pemerintah Belanda 

membentuk komisi bacaan rakyat (Balai Pustaka) sebagai sensor atas berkembangnya 

penerbitan saat itu yaitu, penerbit swasta yang menerjemahkan buku-buku asing tanpa 

penyensoran.  Buku-buku yang oleh Belanda disebut sebagai ‘bacaan liar’, yaitu 

tulisan para nasionalis termasuk sejumlah nasionalis kiri, yang bertujuan 

membangkitkan semangat nasionalisme dalam rangka menentang ideologi dan 

praktek-praktek kolonial.  Melalui Balai Pustaka, secara sadar pemerintah kolonial 

melakukan proses penyaringan (Subianto, 1989:62).  Selain itu, bacaan bermuatan 

mitos juga menjadi salah satu bacaan yang dilarang karena membodohi rakyat.  

Karena itu tidak heran jika naskah berbau mitos dan mistik seperti SKSD, tidak 

diterbitkan oleh Balai Pustaka.  Justru Serat Kantjil Mawi Sekar karangan Kyai 

Rangga Amongsastra yang diterbitkan oleh Dr. W. Palmer van den Broek (1878)  

diterbitkan versi anak-anaknya, dengan judul Serat Kantjil Tanpa Sekar oleh Ng. 

Wirapoestaka alias Ki Padmasoesastra.  

 Salah satu tujuan lain dari pemerintah Belanda mengenai Balai Pustaka 

adanya keinginan menyaingi pendidikan Islam.  Keinginan ini sebenarnya telah 

dimulai oleh Snouck Hurgronye, kemudian dilanjutkan oleh Van der Plas dengan 
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politik budaya dan bahasanya, agar orang-orang Indonesia jangan dikeluarkan dari 

lingkungannya, sebab kalau keluar dari lingkungan itu, bisa-bisa akulturasi 

dikalahkan oleh persatuan Indonesia (Bunga Rampai kenangan, 1992:88).  

Balai Pustaka sebagai penerbit milik pemerintah, memiliki misi khusus.  

Selain memiliki fungsi sebagai penerbit buku bacaan yang ‘diharapkan’ dapat 

mendidik dan mencerdaskan bangsa Indonesia.  Badan usaha ini, juga memiliki misi 

khusus sebagai perantara pemikiran pihak Belanda dalam menjalankan proses 

kolonialisasi di Indonesia.  Buku yang diterbitkan Balai Pustaka pun isinya, tidak 

lepas dari campur tangan kolonial.  Dapat dikatakan bahwa Balai Pustaka merupakan 

alat pihak kolonial untuk menyampaikan pemikiran mereka lewat buku-buku yang 

diterbitkan.  Buku terbitan Balai Pustaka merupakan cermin kondisi sosial budaya 

masyarakat saat itu, meski tidak sepenuhnya tersirat.    
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BAB 3 

KAITAN ANALISIS MORAL DENGAN SITUASI 

KONTEKSTUAL 

 

3.1 Pengantar 

 Pada bab pertama, penulis telah menjelaskan mengenai muatan moral pada 

SKSD.  Hampir semua dongeng (dalam hal ini cerita kancil) sarat akan ajaran moral.  

Perbedaannya hanya pada cara penyampaiannya saja.  Sebagian besar ajaran moral 

yang tersirat di dalam dongeng, dapat dilihat hanya dengan membacanya sekali saja.  

Akan tetapi, ada dongeng yang tidak dapat begitu saja ditemukan nilai moral yang 

sesungguhnya.  Karena itu, pada bab ini penulis akan menjelaskan dan menguraikan 

analisis dari nilai moral yang berhasil penulis dapatkan dari membaca sekaligus 

mengamati cerita kancil. 

  Kata Saloka dan Darma berasal dari bahasa Sansekerta.  Saloka atau sloka 

dalam bahasa Jawa berarti kata seperti peribahasa namun mengandung arti kiasan.  

Sedangkan kata darma atau dharma dalam bahasa Jawa, berarti kewajiban, 

keutamaan, pekerjaaan yang baik, undang-undang (Poerwadarminta, 1939:65) 
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 Salokadarma dapat bermakna puisi tentang adat, kebiasaan, hukum dan 

norma.  Dengan kata lain, Salokadarma dapat bermakna puisi yang berisikan ajaran 

moral.   Sesuai maknanya, SKSD memang berbentuk puisi tembang dengan isi 

berupa ajaran moral. 

 Judul Salokadarma merujuk pada harapan penulis bahwa serat kancil ini 

dapat dijadikan pedoman atau cermin bagi pembaca mengenai arti kebijakan dalam 

hidup.  Pengarang cerita ini tampaknya juga berharap supaya isi cerita ini dapat 

menjadi suatu penanda atau aturan yang dapat dipahami sekaligus dijalani oleh 

pembaca. 

SKSD terdiri dari 11 judul cerita (episode) yang saling berkaitan, namun jika 

dilepas dapat berdiri menjadi satu cerita utuh, sehingga pembaca tidak perlu bertanya-

tanya mengenai cerita sebelum dan selanjutnya.  Selain itu serat ini dibuat dalam 

bentuk tembang macapat dengan total 72 pupuh.  Adapun urutan ceritanya adalah 

sebagai berikut,  

1. Kerbau dan Harimau (Pupuh 1-9) 

2. Kelahiran Kancil (Pupuh 9-11) 

3. Kancil diperdaya Keyong (Pupuh 12-18) 

4. Kancil mencuri timun (Pupuh 18-24) 

5. Kancil menipu gajah (Pupuh 24-26) 

6. Kancil menjadi raja di Gebangtinatar (Pupuh 27-29) 

7. Kijang menginjak anak Berang-berang (Pupuh 30-35) 

8. Buaya menipu Banteng (Pupuh 35-44) 
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9. Wauwa diutus Kancil menemui Srenggala (Pupuh 45-50) 

10. Persidangan Musang (Pupuh 50-55) 

11. Kancil mendapat pengajaran dari Srenggala (Pupuh 56-72) 

Kesebelas cerita di atas akan dianalisis pada bab ini.  Masing-masing cerita yang 

telah dianalisis akan dimasukkan ke salah satu klasifikasi nilai.   

 Sesuai dengan judul bab, maka bab ini merupakan analisis dari SKSD.  Pada 

bab ini penulis akan menguraikan mengenai nilai moral yang penulis temukan pada 

SKSD.  Pertama-tama penulis akan menguraikan klasifikasi nilai moral menurut 

Franz Magnis Suseno, kemudian penulis akan mengklasifikasikan nilai moral yang 

penulis simpulkan dari hasil pengamatan pada SKSD.  Nilai moral apa saja yang 

ditemukan. akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.  Hasil dari temuan moral itu 

akan penulis kaitkan dengan konteks sosial budaya masyarakat sesuai uraian pada bab 

2.  Hal tersebut dilakukan, mengingat tujuan dari penelitian ini adalah memahami 

situasi kontekstual yang melatarbelakangi nilai moral pada saat Serat Kancil dibuat.  

Sehingga penulis beranggapan bahwa nilai moral tersebut sengaja dibuat untuk 

mengkritisi keadaan sosial budaya masyarakat yang berlaku saat SKSD dibuat. 

 

3.2 Temuan Nilai Moral 

 Sesuai dengan tujuan awal penelitian, yaitu menemukan ajaran moral yang 

terdapat pada SKSD, maka pada bab ini penulis akan menguraikan nilai moral yang 

berhasil penulis temukan. 
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 Untuk memudahkan penganalisisan, penulis telah mengelompokkan nilai 

moral menjadi dua nilai yaitu rukun dan hormat.  Alasan mengapa harus dibagi dua 

yaitu rukun dan hormat, karena bahan kajian penelitian ini merupakan naskah 

berbahasa dan beraksara Jawa.  Dengan kata lain isi ceritanya tentu terpengaruh oleh 

budaya Jawa, termasuk ide atau nilai-nilai yang dikandungnya.  Rukun dan hormat 

merupakan kaidah dasar masyarakat Jawa yang berarti suatu nilai yang telah tertanam 

(berakar) di dalam pikiran dan tindakan orang Jawa.  Hal ini diperkuat dengan 

pernyataan  Franz Magnis Suseno bahwa  

Terdapat dua kaidah yang paling menentukan pola pergaulan dalam masyarakat Jawa.  
Kaidah pertama mengatakan, bahwa dalam setiap situasi manusia hendaknya bersikap 
sedemikian rupa hingga tidak sampai menimbulkan konflik.  Kaidah kedua menuntut, agar 
manusia dalam cara bicara dan membawa diri selalu menunjukkan sikap hormat terhadap 
orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya.  Kaidah pertama disebut  prinsip 
kerukunan, kaidah kedua sebagai prinsip hormat (2003:38). 
  

Maka pada penelitian ini, prinsip rukun dan hormat dapat dianggap mewakili nilai 

moral yang terdapat di dalam SKSD 

Pernyataan diatas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan McKean 

mengenai beberapa cerita kancil yang diteliti; dan (terdapat) pada buku karangan 

James Danandjaja berjudul Folklor Indonesia (2002:96) 

Dari isi dongeng-dongeng sang kancil kita dapat juga menyimpulkan bahwa kancil mewakili 
tipe orang Jawa atau Melayu-Indonesia sebagai lambang kecerdikan yang tenang yang oleh 
McKean disebut sebagai cool intelligence dalam menghadapi kesukaran selalu dapat dengan 
cepat memecahkan masalah yang rumit tanpa banyak ribut-ribut tanpa banyak emosi 
(McKeane, 1971:83-84) 
Penyelesaian masalah tanpa ribut-ribut dan tanpa banyak emosi merupakan 

salah satu bagian dari prinsip kerukunan.  Tampaknya, dua kaidah yang dikemukakan 

oleh Franz Magnis Suseno dapat dikatakan, mewakili tipe orang Jawa secara 

keseluruhan.  Pendapat tersebut menguatkan pendapat penulis bahwa SKSD pada 
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intinya mengajarkan nilai moral berdasarkan dua kaidah dasar tersebut yaitu prinsip 

rukun dan hormat.  Pada sub bab selanjutnya penulis akan menjelaskan terlebih 

dahulu mengenai prinsip rukun dan hormat menurut Franz Magnis Suseno 

berdasarkan buku Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafati Tentang Kebijaksanaan 

Hidup Orang Jawa, yang dikarangnya.  Selanjutnya, penulis baru akan menerangkan 

sekaligus mengklasifikasikan kembali kedua prinsip sesuai hasil pengamatan penulis 

terhadap konteks cerita serta nilai moral yang terkandung pada cerita SKSD tersebut. 

 

3.2.1 Prinsip Rukun dan Hormat Menurut Franz Magnis Suseno

 Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun berarti baik dan damai; tidak 

bertengkar (tentang pertalian persahabatan) (1991:850).  Dengan kata lain rukun lebih 

diartikan sebagai suatu keadaan atau situasi yang baik dan damai.  Menurut Niels 

Mulder seperti dikutip oleh Franz Magnis, rukun berarti ‘berada dalam keadaan 

selaras’, ‘tenang dan tenteram’, ‘tanpa perselisihan dan pertentangan’, ‘bersatu dalam 

maksud untuk saling membantu’ (Suseno, 2003:39).  

 Dalam pandangan Jawa permasalahan bukan pada bagaimana cara 

menciptakan keselarasan, melainkan lebih kepada tidak mengganggu keselarasan 

yang diandaikan sudah ada.  Prinsip kerukunan juga tidak menyangkut suatu sikap 

batin atau keadaan jiwa, melainkan penjagaan keselarasan dalam pergaulan (Suseno, 

2003:39-40). 

 Menurut Franz Magnis pula, untuk menjaga keselarasan tersebut, masyarakat 

Jawa mengembangkan norma-norma kelakuan yang bisa dilakukan untuk 
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mengendalikan emosi-emosi.  Norma tersebut terangkum dalam sikap mawas diri dan 

menguasai emosi yang juga dikenal dengan sebutan seni kontrol diri.  Dari orang 

Jawa kecil hingga dewasa diharapkan agar dalam berbicara, dalam segala tindak-

tanduknya, selalu diperhatikan reaksi-reaksi semua hadirin dan agar ia selalu berlaku 

sedemikian rupa sehingga tidak muncul pertentangan-pertentangan.  Ia akan bicara 

tenang, tanpa emosi, sehingga lawan bicara tidak hanya dapat menjawab dengan ‘ya’ 

atau ‘tidak’ dan oleh karena itu barangkali merasa terpaksa harus mengambil sikap 

konfrotatif.   

 Dalam menghadapi suatu permintaan atau tawaran, orang Jawa terbiasa untuk 

tidak langsung menolak.  Selain mengiyakan, jika memang tidak ingin terlihat 

menolak, biasanya orang Jawa akan mengatakan alasan yang seakan-akan dilakukan 

untuk kepentingan lawan bicara, bukan untuknya.  Selain itu, orang Jawa mengenal 

sikap ethok-ethok, yaitu berpura-pura.  Ethok-ethok berarti bahwa di luar lingkungan 

keluarga inti orang tidak memperlihatkan perasaan-perasaannya yang sebenarnya.  

Walaupun seseorang tengah diliputi kesedihan mendalam, ia diharapkan tersenyum.  

Apabila mendapat kunjungan dari orang yang kita benci, maka kita harus tetap 

kelihatan gembira (Suseno, 2003:43). 

 Orang Jawa cenderung tidak mau mencampuri urusan orang atau tetangga 

sebelah rumahnya.  Mencampuri urusan orang dapat menimbulkan emosi dan konflik, 

karena itu sebisa mungkin sifat ingin tahu itu dihilangkan.  Salah satu sarana yang 

cukup ampuh untuk mencegah timbulnya konflik adalah dengan tata krama.  Tata 

krama merupakan suatu bentuk penerapan nilai moral yang dipentingkan masyarakat.  
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Tata krama tersebut menyangkut gerak badan, urutan duduk, isi dan bentuk suatu 

pembicaraan. 

 Kerukunan dapat diwujudkan pula dalam suatu tindakan, yaitu gotong royong 

dan musyawarah.  Gotong royong merupakan praktek yang berkembang di 

masyarakat pedesaan.  Pekerjaan yang dapat dilakukan bersama, seperti memperbaiki 

rumah penduduk yang baru tertimpa bencana, ataupun membantu tetangga dalam 

membuat pesta.  Musyawarah yaitu pengambilan keputusan dengan saling 

berkonsultasi, juga merupakan salah satu bagian dari nilai kerukunan.  Menurut 

orang-orang Jawa, musyawarah lebih unggul dibanding pengambilan keputusan lewat 

voting yang dikatakan berasal dari barat.  

  Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, masih ada segi lain yang perlu 

diperhatikan.  Prinsip kerukunan memang senantiasa menuntut kerelaan-kerelaan 

tertentu.  Untuk mencegah konflik orang harus bersedia menerima kompromi, harus 

sering kali rela untuk tidak memperoleh haknya dengan sepenuhnya.     

 Kaidah kedua yang memainkan peranan besar dalam mengatur pola interaksi 

dalam masyarakat Jawa ialah prinsip hormat.  Prinsip ini mengatakan bahwa setiap 

orang dalam cara bicara dan membawa diri selalu harus menunjukkan sikap hormat 

terhadap orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya.  Prinsip hormat 

berdasarkan pendapat, bahwa semua hubungan dalam masyarakat teratur secara 

hirarkis itu bernilai pada dirinya sendiri dan oleh karena itu orang wajib untuk 

mempertahankannya dan untuk membawa diri sesuai dengannya.  Mereka yang 

berkedudukan tinggi harus diberi hormat.  Sedangkan sikap yang tepat terhadap 
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mereka yang berkedudukan lebih rendah adalah sikap kebapakan atau keibuan dan 

rasa tanggung jawab (Suseno, 2003:60). 

 Kesadaran akan kedudukan sosial masing-masing pihak meresapi seluruh 

kehidupan orang Jawa.  Dalam bahasa Jawa tidak ada kemungkinan untuk menyapa 

seseorang dan bercakap-cakap dengannya tanpa sekaligus memperlihatkan bagaimana 

kita menaksirkan kedudukan sosial kita dibandingkan dengan dia.  Pemakaian bahasa 

yang membedakan tingkat sosial seseorang itu, seringkali disebut juga dengan istilah 

unggah-ungguh.   

 Kefasihan dalam mempergunakan sikap-sikap hormat yang tepat 

dikembangkan pada orang Jawa sejak kecil melalui pendidikan dalam keluarga.  

Sebagaimana diuraikan oleh Hildred Geertz pendidikan itu tercapai melalui tiga 

perasaan yang dipelajari oleh anak-anak Jawa dalam situasi-situasi yang menuntut 

sikap hormat, yaitu wedi, isin, dan sungkan (Suseno, 2003:63)  Wedi berarti takut, 

baik sebagai reaksi terhadap ancaman fisik maupun sebagai rasa takut terhadap akibat 

kurang enak suatu tindakan.   

 Isin berarti malu, juga dalam arti malu-malu, merasa bersalah, dan 

sebagainya.  Sungkan adalah suatu perasaan yang dekat dengan perasaan isin, tetapi 

berbeda dengan cara seorang anak merasa malu terhadap orang asing.  Sungkan 

adalah malu dalam arti yang lebih positif.  Berbeda dengan rasa isin, perasaan 

sungkan bukanlah suatu rasa yang hendaknya dicegah.  Wedi, isin, dan sungkan 

merupakan suatu kesinambungan  perasaan-perasaan yang mempunyai fungsi sosial 

untuk memberi dukungan psikologis terhadap tuntutan-tuntutan prinsip hormat.  
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Dengan demikian individu merasa terdorong untuk selalu menggunakan sikap 

hormat, sedangkan kelakuan yang kurang hormat menimbulkan rasa tak enak. 

 

3.2.2 Prinsip Rukun dan Hormat Pada Serat Kancil Salokadarma

 Pada sub bab di atas telah dijelaskan mengenai prinsip rukun dan hormat 

menurut Franz Magnis Suseno.  Sayangnya pada bukunya yang berjudul Etika 

Jawa:Sebuah Analisa Falsafati Tentang Kebijaksanaan Hidup Orang Jawa, Franz 

Magnis tidak secara jelas memberikan klasifikasi, nilai mana saja yang termasuk ke 

dalam prinsip rukun dan hormat.  Pada sub bab ini, penulis akan mencoba untuk 

mengklasifikasikan sendiri prinsip rukun dan hormat berdasarkan pengamatan penulis 

terhadap SKSD.  Selain berdasarkan pengamatan, nilai moral yang penulis sampaikan 

didasarkan pula pada konteks sosial budaya yang telah penulis sampaikan pada bab 2.   

Prinsip rukun dibagi atas berbagai sikap moral.  Dalam penelitian ini penulis 

membagi sikap moral tersebut dalam tiga klasifikasi yaitu, musyawarah; gotong 

royong; dan pengendalian diri.  Pembagian tersebut didasarkan atas pengamatan 

penulis terhadap isi cerita SKSD, kemudian diperbandingkan dengan uraian 

mengenai prinsip rukun yang terdapat pada buku Etika Jawa.  Dari pengamatan 

tersebut, penulis beranggapan bahwa ketiga klasifikasi tersebut dapat mewakili nilai 

moral yang sesungguhnya ingin disampaikan pengarang.    

 Untuk prinsip hormat, penulis juga melakukan klasifikasi dengan dasar yang 

sama.  Klasifikasi dibagi atas dua yaitu hormat kepada diri sendiri dan hormat kepada 

orang lain.  Selain alasan yang telah dikemukakan pada paragraf sebelumnya, penulis 
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juga memiliki alasan lain mengenai pembagian prinsip hormat.  Meski pada buku 

Etika Jawa, Frans Magnis Suseno hanya menyampaikan mengenai rasa hormat 

seseorang terhadap orang lain yang lebih tua atau senior saja, namun penulis 

beranggapan bahwa selain hormat pada orang lain, tidak ada salahnya menghormati 

diri sendiri pula.  Mengenai prinsip hormat pada diri sendiri, juga pernah 

diungkapkan oleh Frans Magnis dalam bukunya yang berjudul Etika Dasar:Masalah-

Masalah Pokok Filsafat Moral.  Dalam SKSD, secara tidak sadar (atau sebenarnya 

disadari secara penuh) pengarang menerapkan sikap hormat pada diri sendiri.  Hal 

itulah yang menyebabkan penulis menambahkan sikap hormat terhadap diri sendiri. 

Pada sub bab selanjutnya penulis akan menguraikan prinsip rukun yang 

terbagi atas beberapa klasifikasi yaitu gotong royong; musyawarah; dan pengendalian 

diri (emosi).  Ketiga klasifikasi itu penting mengingat ketiga sikap tersebut dapat 

menciptakan suasana rukun, seperti yang diidealkan.  Yang lebih penting adalah 

ketiga sikap itu tercermin dalam SKSD .  

 Untuk menciptakan suatu keadaan yang rukun, masyarakat Jawa telah 

mengembangkan norma kelakuan yang mengatur dan dapat mencegah terjadinya 

emosi yang bisa menyebabkan konflik.  Norma tersebut dirangkum dalam keinginan 

untuk selalu mawas diri dan menguasai emosi, termasuk tuntutan untuk bersifat 

tenang.  Masalah pengendalian diri ini akan diuraikan lebih lanjut pada sub bab-sub 

bab selanjutnya.   

 

3.3. Analisis Nilai Moral Serat Kancil Salokadarma 
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 Prinsip rukun dan hormat pada dasarnya berpusat pada satu tujuan yaitu 

menghindari konflik sehingga suasana damai dan selaras dapat terwujud.  Mengenai 

nilai moral seperti apa yang termasuk ke dalam prinsip rukun dan hormat tentunya 

memiliki keberagaman pendapat.  Sesuai uraian pada sub bab sebelumnya (3.2.2) 

dalam penelitian ini, penulis telah memilih beberapa sikap moral yang merupakan 

wujud dari prinsip kerukunan dan hormat.  Pemilihan ini berdasarkan atas 

pengamatan penulis terhadap SKSD.   

Teknisnya adalah sebagai berikut, setelah penulis membaca keseluruhan cerita 

Kancil, penulis mengelompokkan nilai moral pada setiap episode.  Nilai moral yang 

merupakan inti dari setiap episode SKSD, kemudian dimasukkan ke salah satu dari 

dua kaidah dasar, yaitu rukun dan hormat.  Nilai moral yang telah dikelompokkan 

kemudian dianalisis kembali.  Analisis dilakukan untuk menemukan konteks dari 

nilai moral pada teks.  Dengan kata lain, penulis mengaitkan antara hasil analisis nilai 

moral dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang telah diuraikan pada bab dua. 

 Untuk prinsip kerukunan, penulis mengelompokkannya menjadi tiga nilai 

yaitu, gotong royong; musyawarah; dan pengendalian diri.  Sedangkan untuk prinsip 

hormat, terbagi atas dua nilai yaitu, hormat kepada orang lain; dan hormat kepada diri 

sendiri.  Pada sub-bab ini, penulis akan melakukan analisis nilai moral terlebih 

dahulu.  Baru pada sub bab selanjutnya, penulis akan menjelaskan kaitan antara hasil 

analisis nilai moral dengan konteks sosial budaya masyarakat.    

 

3.3.1 Prinsip Rukun 
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 Ungkapan crah agawe bubrah, rukun agawe santosa yang berarti 

pertengkaran atau konflik, menyebabkan rusak porak-poranda sedangkan rukun 

membuat kuat atau sentosa (Widayat, 2005:67), tampaknya dapat mewakili 

pentingnya kerukunan bagi masyarakat terutama masyarakat Jawa.  Keinginan untuk 

tidak adanya konflik dan pertengkaran, kemungkinan bertolak dari sejarah kerajaan-

kerajaan Jawa yang penuh konflik dan pertumpahan darah.  Sehingga wajar jika 

masyarakat Jawa menanamkan arti hidup rukun secara turun temurun.  Berikut ini 

merupakan hasil analisis penulis terhadap SKSD mengenai nilai moral yang 

disampaikan dengan maksud untuk mengkritisi kondisi masyarakat pada saat serat ini 

dibuat.  Nilai moral yang penulis akan sampaikan merupakan bagian dari prinsip 

kerukunan. 

a. Gotong royong 

 Gotong royong berarti bekerja bersama-sama; tolong menolong; bantu 

membantu (KBBI, 1991:324).  Praktek gotong royong mewujudkan kerukunan.  

Terutama di desa-desa, praktek tersebut masih dilakukan.  Menurut Koentjaraningrat, 

ada tiga nilai yang disadari orang desa dalam melakukan gotong royong: pertama, 

orang itu harus sadar bahwa hidupnya pada hakikatnya selalu tergantung kepada 

sesama; kedua, orang itu harus selalu bersedia membantu sesamanya; ketiga, orang 

itu harus bersikap konform, artinya harus selalu ingat bahwa ia sebaiknya jangan 

berusaha untuk menonjol (Suseno, 2003:50-51). 

 Pada SKSD tiga nilai tersebut, tersirat dalam beberapa episode.  Pada episode 

Kerbau dan Harimau (pupuh6-8), diceritakan bahwa Kerbau meminta bantuan 
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Kenthus28 untuk menghadapi Harimau.  Dengan keinginan untuk membantu Kerbau, 

Kenthus mencoba membantu dengan mengelabui Harimau.  

Saha makmum puja taki-taki 
Ngatas kareng manon 
Kenthus dupi terang pamyarsane 
Marang kebo dennya gung prihatin 
Temahan tresna sih 
Wruh nalar ingkang wus (Mijil, pada 9) 
 

Terjemahan Bebas: 
Seraya ikut berdoa dengan sungguh-sungguh 
Kepada Tuhan 
Ketika Kenthus telah jelas 
Mengetahui akan keprihatinan kerbau 
(Ia) menjadi iba mengetahui pikiran yang telah lalu  
 

Hal ini tentunya sesuai dengan nilai pertama dan kedua seperti yang telah disebutkan 

di atas.  Kerbau mewakili sifat manusia yang pada hakikatnya tidak dapat hidup tanpa 

bantuan orang lain  (hidup bergantung pada sesamanya (manusia lain)).  Sedangkan 

Kenthus mewakili sifat manusia yang baik, yang selalu bersedia membantu orang lain 

tanpa pamrih.        

 Sikap gotong royong, juga terlihat pada episode Keyong mengelabui Kancil 

(Pupuh 12 dan 13).  Diceritakan Kancil menantang Keyong untuk adu lari, dengan 

kepandaiannya, Keyong mengajak saudara-saudaranya bekerjasama membantunya 

memenangkan pertandingan, seperti terlihat pada penggalan tembang ini, 

...Pepak sagung nwung kridha 
para niti surti sasmita lungit 
sinung wruh kawit witipun 
denira pasulayan 

                                                 
28 Kenthus merupakan hewan sebangsa Kintel (sebangsa kodok yang bisa melembung).  Kenthus dapat 
juga berarti hewan sebangsa kancil berwajah mirip banteng kecil. 
W.J.S. Poerwadarminta, 1939, Baoesastra Djawa. Batavia: J.B. Wolters Uitgevers-Maatshagpij, hlm, 
210 dan 224  
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lawan kancil daruna purwaranipun 
sadaya kul keyong rembag  
dene timbuling pamikir... 
 
...Mangkana pamuwusira 
heh kang guyub kabeh ana ing pinggir  
suk-sukan gandhulan lumut 
let patang meter padha 
yen si kancil wus lumayu nguwuh-uwuh 
kang neng ngarep sumaura 
heh kancil ingsun wus dhingin... (Pangkur, pada 3&4)  

 
Terjemahan Bebas: 
Lengkap seluruhnya 
Pertanda masa menit 
Diberitahu awalnya  
Ia berkelahi dengan Kancil 
 
Demikian katanya 
Hai (kalian) yang berkumpul di pinggir 
Berdesak-desakan menggantung di lumut 
Berselang- seling setiap empat meter  
Jika kancil sudah berlari memanggil-manggil 
Yang didepan berkata  
Hai Kancil aku sudah duluan 

 

Kerjasama antara Keyong dan saudara-saudaranya mencerminkan nilai gotong 

royong, Keyong tidak akan dapat mengalahkan Kancil tanpa bantuan saudara-

saudaranya.  Sebagai sesama Keyong, para Keyong bersedia menolong si Keyong 

yang akan bertanding.  Mungkin, pengarang memiliki pendapat, bahwa dengan 

bersatu, meski lawan lebih besar dan kuat pasti dapat dikalahkan.    

Secara tidak langsung, sikap gotong royong, juga terdapat pada episode 

Kancil menjadi raja di Gebangtinatar (pupuh 27-28).  Seperti terlihat pada penggalan 

tembang ini, 

Kathah lamun winarna ing tulis 
Yata raden Behi Amongpraja 
Amisudha kewan akeh 

 55Analisis nilai..., Setyowati, FIB UI, 2006



Pangkat sapatutipun... 
 
Wus misuwur tanah ngendi-endi 
Yen ing Gebangtinatar samangkya  
Wus dadya nagara gedhe 
Ingkang umadeg ratu 
Raden Behi Mongpraja Kancil 
Trah yogiswara rama rembesing madu tus  
Bibiting andani swara  
Gemah ripah karta tentreming nagari  
Kontap kotamanira (Dhandhanggula, pada 16&23)  
 

Terjemahan Bebas: 
Panjang jika diceritakan melalui tulisan 
Tersebutlah Raden Behi Amongpraja 
Mewisuda banyak hewan dengan pangkat yang pantas 
 
Telah terkenal di banyak negeri 
Bahwa saat ini Gebang Tinatar itu  
Telah menjadi negara besar 
(adapun) yang menjadi raja  
(adalah) Raden Behi Amongpraja Kancil 
keturunan pendeta (yang) berdarah  luhur 
berasal dari keturunan terkenal 
negara sejahtera makmur, tertib dan teratur 
terkenal keutamaannya.  
   

Tanpa bantuan hewan-hewan lain yang berperan sebagai punggawa dan 

rakyat, Kancil tidak mungkin dapat menjadikan negerinya makmur dan damai.  Dari 

cerita itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa suatu negara, tidak akan menjadi 

besar tanpa dukungan dari rakyatnya sendiri.  Sebagai rakyat kita harus gotong 

royong, bekerjasama membantu mengamankan dan mengembangkan negeri kita.  

 Pada pupuh ke 48, episode Pengadilan Musang.  Diceritakan bahwa Wauwa 

menasehati Musang yang berpikiran dangkal mengenai posisi raja dan rakyatnya.  

Musang diceritakan tidak mau meronda (menjaga keamanan negrinya), di samping itu 

dia juga menolak memberi hormat pada Kancil yang, merupakan rajanya, hal ini 

terlihat pada penggalan tembang berikut, 
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Nora bosen pating klesik 
Ngecakken patrol parondhan 
Akeh kang nekad dadine  
Suda wedine mring prentah  
Nggempalken ketentremen 
Saka panggawemu kuwuk 
Iku kang wis tetela (Asmaradhana, pada 15) 

   

Terjemahan Bebas: 
Tidak bosan saling berbisik 
Melakukan patroli ronda 
Sehingga banyak yag nekat 
Tidak ada masalah pada mereka  
Berkurang ketentraman 
Dari pekerjaanmu Kuwuk 
Itu yang telah jelas 
 

Secara tidak langsung, Wauwa mengatakan bahwa negara akan rusak apabila rakyat 

tidak mau gotong royong.   

b. Musyawarah 

 Musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai 

keputusan atas penyelesaian masalah (KBBI, 1991:677).  Musyawarah diartikan pula 

sebagai proses pengambilan keputusan dengan saling berkonsultasi (Magnis Suseno, 

2003:51). 

 Menurut Niels Mulder seperti dikutip oleh Franz Magnis, secara ideal 

musyawarah adalah prosedur dimana semua suara dan pendapat didengarkan.  Semua 

suara dan pendapat dianggap sama benar dan membantu untuk memecahkan masalah.  

Musyawarah berusaha untuk mencapai kebulatan kehendak atau kebulatan pikiran, 

yang bisa diterjemahkan sebagai keseluruhan atau kebulatan kehendak atau kebulatan 

pikiran, yang bisa juga diterjemahkan sebagai keseluruhan atau kebulatan keinginan 
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dan pendapat para partisipan.  Kebulatan itu merupakan jaminan kebenaran dan 

ketepatan keputusan yang mau diambil, karena kebenaran termuat dalam kesatuan 

dan keselarasan kelompok yang bermusyawarah.  Kebenaran jangan dicari di luar 

kelompok atau dengan mereka yang paling berkuasa: keputusan yang tepat 

merupakan fakta sosial yang mencerminkan keseluruhan para partisipan.  Tidak ada 

pemungutan suara dalam musyawarah, musyawarah merupakan proses pertimbangan; 

pemberian dan penerimaan; dan kompromis; dimana semua pendapat harus dihormati 

(Magnis Suseno, 2003:51).   

 Pada SKSD, terdapat beberapa bagian cerita yang menunjukkan pentingnya 

musyawarah.  Pada episode terakhir (pupuh 44-45) diceritakan, Kancil sebagai raja 

Gebang Tinatar mengadakan pertemuan dengan para punggawanya (disebut juga 

penghulu).   

Amongpraja angandika aris 
Heh timabangan paman karsaningwang  
Yun katemuwa samangke 
Kaya tan kucem bendhuk  
Ngadu kawruh kang ganal ga’ib... 
 
Ingkang sampun putus ing pangesthi  
Dados kumpul santosa mupakat  
Karsaning nagri tetepe 
Jaksa patih pangulu  
Kumpul guyup ingkang perkadring ... 
 
...Radyan ngabehi dhawuh  
lah rembugen prakara kirik 
dennya bangkang parentah  
tan nedya mangesthi... (Dhandhanggula, pada 2, 6&7) 

 

Terjemahan Bebas : 
Amongpraja berkata pelan 
Hai pertimbangkanlah keinginanku paman 
(jika) ingin bertemu sekarang 
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seperti celeng tanpa cahaya 
mengadu ilmu gaib yang kasar 
yang telah paham pada keinginan  
sehingga kumpul sentosa mufakat (musyawarah) 
(akan) ketetapan negara 
Jaksa, patih dan penghulu 
Berkumpul bersatu untuk berdiskusi 
Raden Ngabehi memerintahkan  
Hai masalah anak babi diskusikanlah 
Dia melanggar perintah  
Tak ingin mengabdi 
 
Pada pertemuan itu, Kancil meminta pendapat para punggawanya mengenai tindakan 

yang harus dilakukannya terhadap Srenggala29 yang dianggap mengancam posisi 

Kancil sebagai raja.  Pada pertemuan itu, para punggawa diminta menyampaikan 

pendapatnya mengenai apa yang harus dilakukan Kancil.  Meski, salah satu 

punggawanya mengatakan bahwa Srenggala masih punya waktu tiga tahun untuk 

menghadap, namun Kancil memutuskan untuk menemui Srenggala, setelah 

sebelumnya mengutus salah satu punggawanya untuk menemui Srenggala terlebih 

dahulu.  Tindakan Kancil mengadakan pertemuan merupakan salah satu bentuk 

tindakan musyawarah yang ternyata memang merupakan warisan dari leluhur.  Akan 

tetapi, tidak semua musyawarah dapat berjalan sesuai keinginan.  Dapat dilihat bahwa 

pada akhirnya keputusan berada di tangan pemimpin rapat (dalam hal ini Kancil).  

Sehingga terkadang keputusan diambil berdasarkan perasaan hati dan nafsu sesaat 

saja.  Seperti Kancil yang dengan tidak sabar memutuskan untuk menemui sendiri 

Srenggala, padahal penasihatnya telah memperingatkan bahwa menurut kesepakatan 

yang telah disepakati, baru tiga tahun lagi Srenggala bersedia bertemu.  . 

                                                 
29 Sejenis anjing hutan 
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 Adanya persamaan antara musyawarah dan gotong royong, pada dasarnya 

memang sulit untuk dipungkiri.  Kedua tindakan tersebut memang saling mendukung.  

Dengan musyawarah secara tidak langsung kita bergotong royong, dalam hal ini 

untuk menyelesaikan suatu masalah.  Musyawarah dilakukan untuk memutuskan 

suatu masalah dan masalah dapat diselesaikan dengan kerjasama dari para anggota 

yang hadir, kerjasama itulah yang disebut dengan gotong royong.   

c. Pengendalian Diri 

 Pengendalian diri sering kali disebut dengan seni kontrol diri.  Orang Jawa 

melakukan pengendalian diri untuk menghindari konflik.  Menurut penulis, 

pengendalian diri dapat dikategorikan sebagai pengendalian emosi.  Orang Jawa 

terkenal dengan sikap tenang dan diam saat menghadapi masalah.  Sikap inilah yang 

dianggap sebagai kelemahan tetapi bagi orang Jawa sendiri sikap itu merupakan 

kekuatan.  Sikap seperti nrima, rela (rila), pasrah, sumarah, dan legawa, merupakan 

sifat yang dapat dikatakan terpuji meski tidak salah pula dianggap sebagai sifat plin 

plan, pengecut dan bodoh. 

 Pada dasarnya pengendalian diri berkaitan dengan nafsu dan emosi (ego) 

seseorang.  Merupakan hal yang wajar jika seseorang memiliki egonya sendiri.  

Istilah ego dipergunakan untuk menunjuk pada puncak kesadaran dan pusat kegiatan 

kita, pada pengemudi dan inti dari kita, dimana kita menyadari kedirian kita dan 

menentukan kita (Suseno, 1975:63). 

 Pada Serat Kancil ini, kita bisa melihat bagaimana Kancil terjebak oleh 

egonya sendiri.  Pada episode, Kancil Mencuri  Timun (pupuh 18-20), diceritakan 
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Kancil yang mencuri timun tertangkap karena kecerobohannya sendiri.  Awalnya, 

Kancil dapat mencuri timun tanpa tertangkap, suatu kali dia melihat orang-orangan 

sawah tengah berdiri tegak, Kancil yang pintar mengetahui bahwa orang-orangan itu 

palsu, sehingga ditendangnya orang-orangan itu sampai jatuh.  Esoknya, saat melihat 

orang-orangan itu masih berdiri tegak Kancil dengan angkuhnya menendang kembali 

orang-orangan sawah itu.  Tetapi, yang terjadi sungguh di luar dugaan.  Orang-

orangan sawah itu tampaknya telah diberi semacam perekat dari getah yang sangat 

lengket sehingga kaki Kancil melekat pada orang-orangan sawah dan tidak dapat 

melepaskan diri.  Akhirnya Kancil dibawa Sutatruna (pak tani) untuk dimasak.  Pada 

saat dikurung itulah Kancil menyadari egonya dikalahkan oleh superegonya karena 

lebih mementingkan keinginannya tanpa memikirkan hal lain atau akibat 

perbuatannya, dia mengalami kesialan.  Dia menyesali keangkuhannya, menyadari 

dirinya pandai dia menjadi lupa diri sehingga kurang waspada. 

Kancil lesu lisah ing tyas  
Pulut lengket midreng jisim 
Dupi wus nir dayanira  
Mangkana osiking ati  
Oo dene ta dadi 
Rubeda sewu miliyun  
tan wurung puput jiwa... (Sinom, pada 13) 

  
Nabda dhuh Sang Suci murweng bumi  
sumangga kemawon 
Kawula mung sumarah sapangreh 
Tan rumaos adarbe jisim 
Katamaning pasthi 
Sirna trahing pungkur (Mijil, pada 9)    

  

Terjemahan Bebas: 

 Kancil lesu lemas di hatinya 

 61Analisis nilai..., Setyowati, FIB UI, 2006



Getah lengket melekat tubuh 
Saat itu sudah tak berdaya 
Karena itu bisikan hati 
Oh beginikah jadinya 
Halangan seribu milyar 
Urung bunuh diri... 
 
Berkata (lah ia) sang Suci penguasa bumi  
Silahkan saja 
Hamba hanya bisa pasrah pada kehendakmu 
Tidak merasa memiliki jiwa 
Kena suratan  
Lenyap keturunan dahulu. 
 
 

Masalah eling dan waspada, tampaknya termasuk dalam golongan pengendalian diri.  

Waspada sering juga disebut mawas diri, merupakan salah satu norma pencegah 

terjadinya konflik.  Pengendalian diri harus dilakukan untuk mencegah timbulnya 

konflik, mengingat seseorang sangat mudah tersulut emosi sehingga terjadi 

pertengkaran.  Dalam melakukan suatu tindakan pun harus didasarkan pada 

pengendalian diri.  Artinya, dalam memutuskan sesuatu tidak boleh tergesa-gesa 

harus dipikirkan terlebih dahulu baik buruknya serta akibat dari tindakan tersebut.  

Pada SKSD ajaran untuk tidak sembarangan memutuskan sesuatu dapat kita lihat dari 

hampir keseluruhan episode.  Sebut saja pada episode pertama, yaitu Harimau dan 

Kerbau (pupuh 1-3), dimana tanpa berpikir panjang Kerbau menyanggupi apapun 

permintaan harimau jika harimau bersedia menolongnya.  Akibatnya, saat Harimau 

menagih janji, Kerbau tidak dapat menyanggupi, karena dengan demikian dia akan 

kehilangan nyawa. 
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 Pada episode ketiga yaitu, saat Kancil bertanding melawan Keyong (pupuh 

12).  Tanpa berpikir panjang Kancil menyanggupi untuk adu lari dengan Keyong.  

Demikian halnya saat Kancil mencuri timun (18-19), dorongan emosi sesaat 

membuatnya kurang waspada sehingga tertangkap.  Pada saat Kancil berhasil lolos 

dari jerat Sutatruna pun, dia tetap kurang waspada akibatnya terjatuh ke lubang, 

kemudian ditolong oleh Gajah (pupuh 24).  Lain halnya saat Buaya menipu Banteng.  

Karena terlena oleh bujuk rayu Buaya, maka Banteng kurang waspada sehingga 

tertipu dan nyaris jadi santapan buaya.  Baik Buaya dan Banteng sama-sama merasa 

benar.  Menurut Buaya orang yang bodoh mudah sekali ditipu.   

Terakhir saat Kancil adu pintar dengan Srenggala.  Tanpa mengetahui 

seberapa besar kemampuan dirinya dan lawannya (Srenggala) Kancil menerima 

tantangan Srenggala.  Karena kurang waspada, ditambah ilmu yang dimiliki Kancil 

tidak sepadan dengan Srenggala maka Kancil kalah.   

 

3.3.2  Prinsip Hormat 

 Hormat berarti menghargai (tahzim, khidmat); perbuatan yang menandakan 

rasa khidmat atau takzim (seperti menyembah, menunduk) (KBBI, 1991:357).  

Dalam prinsip hormat orang Jawa mendasarkannya pada sikap dan perbuatannya 

sendiri.  Konsep yen pengin diajeni ya ajenana wong liya yang berarti bila ingin 

dihormati ya hormatilah orang lain, merupakan bentuk yang pada dasarnya mirip 

dengan konsep tepa slira.  Ada kemungkinan konsep menghormati orang lain akan 
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menghasilkan sikap dihormati, merupakan konsekuensi logis dari konsep tepa slira  

tersebut (Widayat, 2005:68). 

 Sesuai uraian pada sub bab sebelumnya bahwa penulis membagi prinsip 

hormat menjadi dua klasifikasi yaitu hormat pada diri sendiri dan hormat pada orang 

lain.  Pengklasifikasian tersebut diperlukan untuk lebih memahami nilai moral yang 

ingin disampaikan pengarang.  Hormat pada orang lain merupakan hal yang sehari-

hari dilakukan oleh orang-orang.  Bertemu orang yang lebih tua; lebih senior; 

dan/atau berkedudukan tinggi, kita terbiasa memberi hormat.  Lain hanya dengan 

hormat kepada diri sendiri.  Sebagian orang menganggap tindakan itu semakin 

mempertebal sifat ego dan angkuh pada individu.  Namun, menurut penulis sikap 

hormat pada diri sendiri diperlukan, supaya seseoang tidak merasa rendah diri.  Selain 

itu sikap tersebut tidak sepenuhnya salah.  Meski ada ungkapan bahwa jika ingin 

dihormati kita harus menghormati orang lain.  Namun, tidak ada salahnya jika kita 

belajar menghormati diri sendiri sebelum menghormati seseorang. 

 Uraian mengenai kedua prinsip hormat ini, akan penulis sampaikan pada sub-

sub bab selanjutnya. 

a. Hormat Kepada Orang Lain 

 Prinsip hormat bukanlah suatu sikap batin, melainkan suatu kelakuan.  

Kelakuan yang dimaksud adalah tindakan individu terhadap individu lain.  Prinsip ini 

tidak memberikan privilese-privilese ekonomis melainkan hanya menuntut 

pengakuan senioritas dalam sikap lahiriah (Magnis Suseno, 2003:68).  Hormat 

kepada orang lain, dicirikan sebagai hormat dalam hal sikap dan berbicara.  Sikap 
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yang dimaksud dapat berupa menunduk atau menganggukkan kepala saat bertemu 

orang yang lebih tua atau senior.   

 Dalam hal berbicara, orang Jawa mengenal istilah unggah-ungguh basa.  

Unggah-ungguh atau tingkatan bahasa dipergunakan saat berbicara, tingkatan bahasa 

yang paling tinggi adalah Krama, tingkatan kedua atau menengah yaitu madya dan 

tingkat terendah yaitu Ngoko.  Ketiga tingkatan tersebut selain menunjukkan posisi 

atau kedudukan seseorang juga menunjukkan rasa hormat kita pada orang yang lebih 

tua/senior, atau sebaliknya menunjukkan rasa hormat orang lain kepada diri kita 

pribadi. 

 Pada SKSD sikap hormat pada orang lain ditunjukkan lewat beberapa cerita, 

seperti pada kisah Harimau dan Kerbau, diceritakan Kerbau meminta bantuan pada 

Kenthus yang kabarnya seorang brahmana.  Kenthus mewakili ciri dan sifat manusia 

yang pantas untuk dihormati.   

Kang subrata dhepok Ngampelgading  
Kenthus prawira nom 
Baut munah ing prakara gedhe  
Nalar ingkang dahat ribet sungil 
Kang sundhitan klempit  
Malang-malang putung (Mijil, pada 4) 
 
Terjemahan Bebas: 
Yang bertapa di padepokan Ngampel Gading 
Kenthus perwira muda 
Pintar memecahkan masalah besar 
Pikirannya yang sangat sulit susah 
Dengan sogokan 
Yang menghalangi musnah, 
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Ketenangan dan kebijaksanaan tokoh ini mewakili kedudukannya sebagai seorang 

brahmin.  Tokoh-tokoh pemuka agama, memang pantas untuk dihormati mengingat 

mereka dianggap lebih dari orang lain.  Lebih tua; lebih tahu (berwawasan); dan lebih 

pintar. 

 Sikap hormat juga ditampilkan saat Kancil yang setelah dikalahkan oleh 

Keyong memberi hormat dan meminta Keyong mengajarkannya ilmu.  Pada episode 

itu kita dapat melihat bagaimana Kancil sebagai seseorang yang ilmu pengetahuannya 

masih belum sempurna meminta Keyong untuk mengajarkan.  Sebagai guru dari 

Kancil, Keyong dihormati oleh Kancil.  Rasa hormat Kancil kepada Keyong 

menunjukkan bahwa prinsip hormat sebenarnya tidak hanya untuk orang yang lebih 

tua atau senior saja, tetapi juga berlaku untuk teman atau saudara dengan tingkat 

pendidikan yang  lebih tinggi.    

b. Hormat Kepada Diri Sendiri 

 Manusia wajib untuk selalu memperlakukan diri sebagai sesuatu yang bernilai 

pada sisinya sendiri.  Prinsip ini berdasarkan paham bahwa manusia adalah person, 

pusat berpengertian dan berkehendak, yang memiliki kebebasan dan suara hati, 

mahluk berakal budi. 

 Prinsip ini mempunyai dua arah pertama, kita dituntut untuk tidak 

membiarkan diri kita diperas, diperalat, diperkosa atau diperbudak.  Dengan kata lain 

kita harus memiliki harga diri.  Kedua, jangan membiarkan diri terlantar.  Kita 

memiliki kewajiban bukan hanya kepada orang lain melainkan kepada diri sendiri.  

meski prinsip ini tidak begitu sesuai dengan prinsip orang Jawa, akan tetapi pada 
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akhirnya masih ada orang Jawa yang berprinsip demikian.  Dengan kata lain prinsip 

ini mengajarkan manusia untuk belajar menghormati diri sendiri jika ingin orang lain 

menghormati  dirinya.  Meski sikap ini menjurus ke arah ‘egoisme’ namun prinsip ini 

cukup baik untuk diterapkan jika tidak dilakukan secara berlebihan.  Artinya sifat 

egois adalh sifat yang wajar, jika tidak terlalu berlebihan. 

 Pada SKSD, prinsip ini terlihat pada sifat Kancil.  Kancil terlalu menghormati 

dirinya sendiri, dia tidak ingin dianggap rendah dan karena memiliki otak yang cerdas 

dia merasa dirinya yang paling pintar dan hebat, karena itu dia menjadi sombong.  

Sifatnya yang tidak ingin kalah dan tidak ingin diremehkan itu disebabkan karena 

rasa hormat kepada diri sendiri yang dimiliki Kancil terlalu berlebih dan tidak pada 

tempatnya.  Berbeda dengan Keyong yang berbesar hati, Keyong menghormati 

dirinya dengan tujuan yang benar, Keyong tidak ingin Kancil menginjak harga 

dirinya terus, karena harga dirinya itulah, maka Keyong memutuskan untuk 

bertanding. 

 Rasa hormat pada diri sendiri juga tampak pada Srenggala, yang berusaha 

untuk menghormati dirinya, demi menjaga harga dirinya sebagai seorang pemuka 

agama yang dihormati.  Juga karena dia merasa ilmunya lebih dari Kancil, maka ia 

tidak mau  menghadap Kancil.  Tindakan ini sebenarnya dapat menimbulkan konflik, 

namun pada akhirnya Kancil yang ilmunya masih belum begitu sempurna mengakui 

kehebatan Srenggala.  Terutama setelah Srenggala menyindir kekuasaan Kancil 

sebagai raja Gebang Tinatar lewat pertanyaan-pertanyaannya.  Menurut Srenggala 

Kancil bukanlah pencipta isi bumi seperti air, udara dan tanah, namun Kancil malah 
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menarik keuntungan dari rakyat dengan meminta pajak tiap tahun.  Keinginan Kancil 

untuk dihormati membuatnya tidak dapat menerima jika ada orang yang 

menyainginya dan mengancam kekuasaannya.  Karena itu lewat cerita ini, pengarang 

memberikan suatu tanda bahwa hendaknya sifat Kancil yang terlalu menghormati 

dirinya sehingga mengarah ke sifat egoisme tidak patut untuk ditiru.       

 

3.4 Hubungan Antara Hasil Analisis Dengan Konteks Sosial Budaya  Sekitar 

Penulisan SeratKancil 

 Hasil analisis SKSD yang telah dijelaskan di atas sedikit banyak telah 

memberikan gambaran pada kita mengenai ajaran moral yang terdapat di dalam cerita 

Kancil.  Mengacu pada pernyatan bahwa sastra mencerminkan kondisi saat itu, maka 

dapat dikatakan bahwa karya sastra sedikit banyak bercerita mengenai kondisi sosial 

masyarakat, kala karya tersebut dibuat. 

 Hubungan teks dengan konteks inilah yang sekiranya menjadi pusat dari 

penelitian ini.  Pada sub bab ini, yang akan dibahas tidak sebatas kaitan antara nilai 

moral dalam teks dengan konteks saja melainkan unsur lain seperti muatan cerita 

yang sebenarnya memberikan suatu kritikan sosial bagi masyarakat saat itu.  Berikut 

ini penulis akan menjelaskan lebih jauh mengenai kaitan kontekstualnya.  Mengenai 

pemilihan peristiwa-peristiwa sebagai konteks dari cerita kancil ini didasarkan oleh 

pemahaman terhadap cerita kancil.  Setelah analisis dilakukan dan menghasilkan nilai 

moral, peristiwa yang terjadi pada sekitar abad 19 diteliti satu persatu, 

diperbandingkan dengan pemahaman pada cerita Kancil.  Kemudian jika ada 
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kesamaan pada struktur cerita dengan  keadaan sosial budaya, maka peristiwa itulah 

yang dianggap sebagai inspirasi dari cerita.  

 

3.4.1 Nilai Rukun dan Hubungannya dengan Konteks 

 Hasil analisis pada sub bab 3.3.1 menghasilkan tiga nilai moral yang 

terangkum dalam salah satu dari dua kaidah dasar orang Jawa yaitu prinsip rukun 

(kerukunan).  Ketiga nilai tersebut adalah gotong royong; musyawarah; dan 

pengendalian diri.  Ketiga nilai tersebut menandai suatu konteks sosial budaya 

disekitar penulisan SKSD.  Dapat dikatakan bahwa nilai moral tersebut mewakili 

suatu kondisi masyarakat sebelum dan selama penulisan.  

 Nilai gotong royong mewakili masyarakat desa terutama di wilayah Jawa, 

dalam kehidupan sehari-hari.  Pada SKSD nilai ini terdapat pada cerita Kerbau dan 

Harimau, yaitu saat Kerbau meminta bantuan Kenthus untuk menghadapi Harimau.  

Nilai yang dapat dipetik pada cerita tersebut yaitu gotong royong,  menjelaskan 

bahwa manusia harus saling menolong dan tidak dapat hidup tanpa bantuan orang 

lain.  Hal ini seakan mencerminkan masyarakat Jawa kala itu, yang sulit sekali untuk 

bergotong royong menghadapi kolonial.  Kenthus yang secara fisik lebih lemah dari 

Harimau saja, berani berlaku adil dengan membantu Kerbau.  Padahal Kenthus bisa 

saja menolak, mengingat Harimau terkenal dengan keliaran dan kebuasannya.  

Namun, demi menolong sesama Kenthus tetap berani maju.  Semangat gotong royong 

Kenthus inilah yang seharusnya dimiliki masyarakat Indonesia dalam menghadapi 

kolonial.  Sayangnya gotong royong diantara masyarakat tidak didukung sepenuhnya 
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oleh masyarakat lain.  Selain karena takut akan ancaman Belanda, juga tak ingin 

bernasib sama dengan Pangeran Diponegoro yang pada tahun 1835-1830 sempat 

memberontak.  Kala itu, nyaris seluruh masyarakat Jawa saling bergotong royong, 

bahu membahu melawan Belanda.  Agaknya semangat gotong royong inilah yang 

ingin disampaikan oleh pengarang. 

 Konteks nilai ini terdapat pula pada cerita Keyong dan Kancil serta 

pengadilan Musang.  Kerjasama antara Keyong dan kawan-kawannya menghadapi 

Kancil bagaikan kerjasama antara Pangeran Diponegoro dengan pengikut-

pengikutnya.  Sehingga timbul anggapan bahwa, jika Keyong yang berjalan lambat 

dan bertubuh kecil saja dapat mengalahkan Kancil yang lebih besar dan pandai, 

masakan masyarakat Jawa yang jumlahnya lebih banyak dari tentara kolonial tidak 

dapat bersatu dan menggunakan akal untuk mengenyahkan kolonial. Sama halnya 

dengan Musang.  Hanya dengan mengandalkan anggotanya yang tidak terlalu banyak 

ditambah kesombongan dirinya yang tidak tunduk pada perintah Kancil, mendapat 

kesulitan tersendiri.  Sikap Musang yang tidak ingin tunduk pada aturan dan merasa 

bahwa Islam yang diajarkan oleh kelompoknya adalah ajaran yang sesungguhnya, 

sangat merugikan dirinya.  Ditambah dengan pemberontakannya yang hanya 

berdasarkan agama dan kelompoknya sendiri tanpa kerjasama dengan kelompok lain 

membuatnya mudah untuk dihentikan.  Hal ini serupa dengan peristiwa yang terjadi 

pada sekitar tahun 1850-an, saat Ahmad Rifangi memberlakukan Islam keras, yang 

menimbulkan keresahan tidak hanya di kalangan rakyat melainkan merambat hingga 

pemerintah setempat (lihat bab 2).  Selain pemberontakan tersebut, di Jawa pada 
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masa itu banyak pemberontakan kecil yang mengatasnamakan Islam, namun karena 

sifatnya yang hanya berkelompok sehingga pemberontakan tersebut mudah dihadapi.  

Seharusnya hal tersebut tidak terjadi jika, nilai gotong royong ditanamkan di 

kalangan kelompok-kelompok Islam tersebut. 

Musyawarah sebagai suatu nilai tradisional merupakan salah satu nilai yang 

dianggap membanggakan, karena sifatnya kekeluargaan dan tidak dimiliki oleh orang 

barat.  Musyawarah mencerminkan hubungan sosial masyarakat Jawa tradisional 

yang masih sering mengadakan pertemuan seperti rapat desa dengan mengadakan 

musyawarah atau dengar pendapat.  Pertemuan atau rapat secara rutin dilakukan 

masyarakat (desa) hampir setiap minggunya.  Bukan hanya masyarakat desa saja 

yang sering mengadakan pertemuan, di pesantren-pesantren, tradisi pertemuan yang 

tentunya disertai dengan musyawarah untuk membahas suatu masalah masih rutin 

dilakukan.  Berbicara soal pesantren, tidak lengkap jika tidak membicarakan soal 

agama Islam.  Islam sebagai agama mayoritas di Jawa mengalami perkembangan 

yang cukup drastis.  Namun pertemuan-pertemuan yang sering dilakukan oleh 

penghuni pesantren tidak selamanya berjalan mulus.  Pihak kolonial cenderung 

mencurigai tingkah para santri yang sering berkumpul saat mengaji maupun 

beribadah.  Mereka khawatir kalau-kalau mengaji hanya kedok mereka untuk 

menutupi pergerakan rahasia mereka melawan pemerintah kolonial. 

 Pengendalian diri berkaitan dengan emosi.  Sikap orang Jawa yang cenderung 

menghindari konfik, dimanfaatkan oleh pihak kolonial dalam menguasai pulau Jawa.  

Sifat nrima, rela, pasrah, dan sumarah, merupakan sifat khas masyarakat Jawa yang 
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kerap menjadi kelebihan sekaligus kelemahan.  Sikap nrima masyarakat Jawa 

menerima nasib menyebabkan mereka sering dirugikan.  Pihak kolonial, 

memperlakukan masyarakat Jawa saat itu dengan semena-mena, perlakuan itu 

diterima oleh masyarakat dengan harapan bahwa suatu saat Tuhan akan membalas.  

Sikap nrima tersebut serupa dengan sifat Gajah, yang menerima saja saat ditipu 

Kancil, Gajah tidak membalas perlakuan Kancil apalagi merasa dendam.  Serupa 

dengan sifat raja-raja Jawa seperti HB III dan PB VII yang tidak dapat melakukan 

apapun saat pemerintah kolonial berkuasa.   

   

3.4.2 Nilai Hormat dan Hubungannya Dengan Konteks 

 Nilai hormat pada masyarakat Jawa tercermin tidak hanya dari perilaku, 

melainkan juga dari perkataan (ucapan).  Sikap ini sudah menjadi tradisi secara turun 

temurun.  Sikap hormat yang ditunjukkan dalam tradisi, sering dianggap sebagai 

sikap feodal.  Perjanjian Giyanti menandai runtuhnya feodalisme tersebut.  Para raja 

yang sebelumnya berkuasa penuh dan dihormati mulai mengalami penurunan 

kekuasaan.  Terutama pada saat Daendels menjadi gubernur jenderal di Jawa (1801).  

Daendels menerapkan beberapa peraturan yang intinya melecehkan aturan keraton.  

Hal inilah yang mungkin menyebabkan pengarang menyisipkan nilai hormat pada 

cerita kancil.  Diceritakan Kancil yang menjadi raja Gebang Tinatar, sangat dihormati 

dan dielu-elukan rakyatnya, terutama setelah negeri Gebang Tinatar tampak aman dan 

makmur.  Setiap terjadi tindak pidana, akan langsung diselesaikan dengan adil.  

Contohnya seperti saat anak Berang-berang mati terinjak Kijang.  Pada akhirnya ibu 
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Berang-berang mendapat keadilan dengan dihukumnya Ketam yang ternyata menjadi 

penyebab utama terjadinya kecelakaan tersebut.  Hal ini yang kemungkinan 

diharapkan si pengarang SKSD.  Adanya keadilan untuk setiap tindak pidana, sangat 

diharapkan terwujud.  Padahal pada kenyatannya, pada masa itu keadilan nyaris sulit 

terwujud disebabkan, wilayah kekuasaan kerajaan yang saling berseberangan, seperti 

sebagian wilayah kekuasaan Yogyakarta ada di wilayah Surakarta dan sebaliknya 

beberapa wilayah kekuasaan Surakarta ada di wilayah Yogyakarta.  Disamping itu 

keadaan negara yang jauh dari makmur dan aman, sangat meresahkan masyarakat.  

Mereka tidak hanya harus bekerja keras, mereka juga harus rela hidup serba 

kekurangan akibat tindakan semena-mena kolonial.  Raja Yogyakarta maupun raja 

Surakarta sama-sama kehilangan kehormatannya sebagai raja di mata rakyatnya 

sendiri.  mereka hanya bisa pasrah saat kolonial merubah banyak aturan terutama 

aturan leluhur yang sifatnya sakral, seperti yang dilakukan Daendels. 

 Tidak selamanya masyarakat Jawa hanya diam saja menghadapi penghinaan 

yang diberikan pemerintah kolonial.  Hal tersebut digambarkan oleh pengarang 

SKSD dengan menghadirkan tokoh Keyong yang memiliki harga diri.  Keyong tidak 

dapat bersabar lagi dengan penghinaan yang dilakukan Kancil, karenanya Keyong 

menantang Kancil bertanding.  Pertandingan dimenangkan Keyong.  Ternyata 

Keyong tidak hanya pandai tetapi juga baik hati dan berlapang dada.  Dia bersedia 

memaafkan kesalahan Kancil sekaligus mengajarkan pada Kancil mengenai arti hidup 

yang sesungguhnya.  Memiliki harga diri merupakan salah satu bentuk sikap 

menghormati diri sendiri.  Hal ini yang tampaknya ingin disampaikan pengarang.  
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Meski pada hakekatnya nilai ini tidak terdapat (tidak lumrah) di dalam budaya Jawa 

karena dianggap tidak sopan, tidak tahu tata krama, dan dapat menyebabkan rasa 

sombong dan besar kepala.  Namun, dalam kenyataannya sifat ini dibutuhkan.  Sebut 

saja HB II yang tidak terima harga dirinya diinjak oleh pihak koloni.  Karena tidak 

menerima penghinaan tersebut, dia dicopot dari jabatannya sebagai raja, digantikan 

oleh HB III.  Pangeran Diponegoro pun demikian, beliau tidak ingin pihak kolonial 

menginjak harga diri bangsanya lagi, karena itu dia melakukan pemberontakan yang 

sempat membuat pihak koloni kewalahan.  Seperti Keyong, Pangeran Diponegoro 

juga termasuk ahli dalam ilmu agama.  Namun, agama Islam yang dianutnya masih 

terpengaruh dengan tradisi Jawa pada umumnya.  Tradisi yang dimaksud seperti 

selametan; bersemedi (bertapa); dan percaya pada hal yang bersifat kebatinan.  Hal 

ini serupa seperti Keyong yang mengajarkan ilmu agama, namun dia sendiri 

mengajarkan konsep manunggaling kawula gusti terhadap Kancil.  Konsep 

manunggaling kawula gusti tersebut merupakan konsep khas Jawa.  

 

3.4.3 Pengaruh Teks Lain Pada Serat Kancil 

 Seperti yang telah penulis kemukakan di atas bahwa pada dasarnya isi cerita 

kancil mengajarkan nilai moral khususnya nilai yang terdapat pada masyarakat Jawa.  

Maka, tidak salah jika pada sub bab sebelumnya penulis menghubungkan antara nilai 

moral pada SKSD yang diduga sengaja ditampilkan pengarang untuk mengkritisi 

kondisi sosial budaya termasuk peristiwa yang terjadi pada kurun masa penulisan 

SKSD dilakukan. 
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 Penulis berpendapat bahwa tidak hanya dengan mengajarkan nilai moral 

pengarang SKSD dapat mengungkapkan perasaannya.  Hal-hal atau peristiwa yang 

terjadi di luar teks tentunya mempengaruhi isi teks kancil.  Dengan kata lain apa yang 

terjadi pada masyarakat saat itu termasuk hal yang berkaitan dengan karya sastra dan 

seni, sedikit banyak mempengaruhi pengarang dalam menulis SKSD. 

 Seperti telah dijelaskan pada bab 2 bahwa dalam hal seni dan budaya 

masyarakat Jawa khususnya Yogyakarta  pada  sekitar tahun 1800, terkenal dengan 

sebutan kebudayaan kepahlawanan.  Disebut demikian, karena kebudayaan itu sangat 

dipengaruhi oleh cita-cita kepahlawanan atau cita-cita keksatriyaan.  Kebudayaan itu 

sangat menjunjung tinggi bentuk hidup kebangsawanan, yang bersumber pada karya 

sastra klasik Jawa dan wayang (Masjkuri, 1976:129).  Karya sastra dan wayang 

adalah hal yang penting, karena kaya dengan sikap hidup dan teladan-teladan, yang 

menarik hati orang Jawa untuk mengikutinya.  Di dalamnya terkandung pendidikan 

supaya orang memiliki cita-cita untuk menjadi pahlawan yang suci, yang tanpa rasa 

takut dan sifat tercela, yang tabah, sederhana, teguh, dan dapat menguasai diri sendiri 

dengan cara yang sempurna (Masjkuri, 1976:129).   Pemilihan tokoh Kancil sebagai 

tokoh utama, kemungkinan didasarkan atas tren pada masa itu, berkenaan dengan 

tokoh pahlawan yang diidam-idamkan orang Jawa.  Kancil dianggap dapat mewakili 

kriteria pahlawan yang tanpa rasa takut, tabah, sederhana, teguh dan dapat menguasai 

diri.  Meski, tidak dapat dipungkiri pula bahwa tokoh Kancil memiliki kekurangan 

dalam hal sifat tercela seperti licik, nakal, suka menipu, sombong dan suka mau 

menang sendiri (egois).  Namun sifat tambahan tersebut semakin ‘memanusiawikan’ 
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tokoh Kancil sehingga jauh dari kesan sempurna dan terlalu ‘tinggi’.  Tipe karya 

sastra bertema kepahlawanan juga terdapat pada beberapa karya sastra terkenal salah 

satunya adalah Dewaruci.  Dapat dikatakan bahwa Serat Dewaruci mempengaruhi 

(dipengaruhi?) beberapa karya sastra lainnya seperti pada cerita Nawaruci dan Bima 

suci yang mirip, bahkan ajaran pada serat Dewaruci mirip dengan salah satu episode 

pada SKSD yaitu pada bagian Kancil diperdaya Keyong.  Pada episode itu 

diceritakan, setelah Kancil berhasil diperdaya oleh Keyong, Kancil mendapat 

pengajaran berupa ‘ilmu sejati’.  Proses pemberian ilmu tersebut mirip dengan salah 

satu bagian cerita Dewaruci, ketika Bima mendapat ‘ilmu sejati’ dari Dewaruci.  

Bahkan cerita ini berulang sebagian pada episode Srenggala memberi ajaran pada 

Kancil, di mana Srenggala menyatukan dirinya dengan Kancil.  Ajaran yang memberi 

inti mengenai manunggalnya Kawula dan Gusti ini, memang populer di kalangan 

masyarakat Jawa saat itu, hal ini dipertegas dalam serat Wirid dan Cabolek yang juga 

membahas mengenai ajaran tersebut.  Adanya persamaan cerita pada suatu teks 

dengan teks lain, dapat dikatakan merupakan hal yang biasa atau lumrah mengingat 

pada masa tersebut, belum dikenal apa yang disebut dengan hak cipta.  Tidak ada 

yang dapat membuktikan yang mana teks yang lebih dahulu ada dan yang mana teks 

yang muncul belakangan kecuali dari keterangan pada teks seperti, candra sengkala, 

itupun masih diragukan kebenarannya.      

 Kegandrungan masyarakat Jawa pada tokoh para wali penyebar agama Islam, 

turut berperan dalam cerita.  Episode Kancil berhadapan dengan Srenggala, serupa 

dengan cerita Para wali yang dipimpin Sunan Ampel dengan Syekh Siti Djenar.  Jika 
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pada cerita para wali, Syekh Siti Djenar diceritakan tewas akibat hukuman yang 

diberikan para wali, maka pada cerita Kancil berbeda.  Kancil yang ditokohkan mirip 

para wali (pada teks disebutkan bahwa Kancil merupakan waliyullah) kalah saat adu 

pengetahuan dengan Srenggala yang menurut penulis berkarakter sama dengan Syekh 

Siti Djenar.  Srenggala tidak hanya menang, tetapi juga diangkat sebagai Juru 

Mertani, atau penasihat Kancil.  Kemungkinan pengarang memiliki pemikiran bahwa 

seharusnya baik para wali maupun Syekh Siti Djenar dapat hidup berdampingan 

dengan damai (rukun) karena mereka sama-sama memeluk agama Islam, namun 

dengan pemikiran (tafsiran) berbeda.  Perbedaan pendapat itu seharusnya dapat 

dimusyawarahkan dengan baik sehingga dapat diambil jalan terbaik.  Bukannya 

malah langsung menganggap keyakinannyalah yang paling benar dan menyalahkan 

orang lain yang dianggap sesat.  Episode tersebut tampaknya sengaja dibuat 

pengarang untuk menyadarkan masyarakat yang saat itu  sedang gandrung dalam hal 

agama, untuk menghormati keyakinan orang lain.  Banyaknya pesantren yang 

didirikan, menambah beberapa aliran Islam baru muncul dengan pemikiran dan 

persepsi Islam yang berbeda pula.  Sehingga timbul pula pemikiran dari beberapa 

kelompok bahwa Islam yang mereka yakini merupakan Islam yang murni 

(sesungguhnya), sedangkan Islam yang tidak sama konsep berpikirnya dengan Islam 

‘mereka’ dianggap tidak benar (kafir).  Pengaruh cerita para wali yang terdapat pada 

SKSD juga membuktikan bahwa pada masa itu adanya saling pengaruh 

mampengaruhi antar teks adalah hal yang wajar, dan tidak ada larangan untuk 
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mengadaptasi (menjiplak) salah satu cerita atau menyisipkannya pada teks lain 

sehingga menjadi cerita yang berbeda. 

 Pemilihan nama tempat untuk setting cerita pun sebenarnya memiliki tujuan 

khusus.  Tempat tinggal Kenthus (almarhum ayah Kancil) terletak di Ngampel Denta, 

hal ini seakan memberi persepsi bahwa Kenthus adalah sunan Ampel (?) mengingat 

pada cerita ini, Kenthus diceritakan sebagai seorang juru damai (hakim) sekaligus 

Brahmin (tokoh agama).  Terlebih enam bulan sebelum meninggal Kenthus sudah 

tahu bahwa dia akan meninggal.  Kenthus diibaratkan sebagai seseorang yang sakti.  

Saat Kancil lahir pun terdapat pertanda-pertanda yang menunjukkan dirinya akan 

menjadi orang ‘besar’ kelak seperti turunnya cahaya dari langit ke arah rumah 

Kenthus saat Kancil lahir.  Saat Kancil bertapa dia memilih gua Langse sebagai 

tempat tujuannya, menurut cerita gua Langse adalah tempat dimana Sultan Agung 

dulu pernah bertapa.  Pemilihan nama tempat tersebut dapat mendukung tokoh Kancil 

sebagai seseorang yang dilahirkan sebagai orang suci..  Pengarang ingin supaya 

karakter Kancil yang biasa-biasa saja menjadi tampak layak sebagai tokoh utama.  

Untuk lebih memahami kaitan antara nilai moral dan konteks sosial yang telah 

dijelaskan pada bab-bab di atas dapat dilihat pada lampiran 3 halaman 120.   

 

3.5 Nilai Kejawen Pada Serat Kancil 

 Ciri khas kebudayaan Jawa terletak pada kemampuan luar biasa kebudayaan 

Jawa untuk membiarkan diri dibanjiri oleh gelombang-gelombang kebudayaan yang 

datang dari luar dan dalam banjir itu mempertahankan keasliannya.  Kebudayaan 
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Jawa justru tidak menemukan diri dan berkembang kekhasannya dalam isolasi, 

melainkan dalam pencernaan masukan-masukan kultural dari luar.  Hinduisme dan 

Budhisme dirangkul, tetapi akhirnya ‘dijawakan’.  Agama Islam masuk ke pulau 

Jawa, tetapi kebudayaan Jawa hanya semakin menemukan identitasnya (Suseno, 

2003:1).  Pernyataan tersebut tampaknya tidak sekedar ungkapan semata, namun 

benar-benar terjadi. 

 Pada SKSD kita dapat menemukan nilai ‘kejawaan’ yang diberikan pengarang 

terhadap buah pikirannya.  Kejawaan atau dikenal dengan istilah kejawen, adalah 

identitas yang diselubungi oleh nuansa spiritual dan etnisme-kultural (Mulyana, 

2005:5).  Identitas tersebut nampak jelas secara perlahan pada setiap tahapan cerita 

kancil.  Pada awal cerita Kancil kita dikenalkan dengan tokoh Kenthus seorang 

brahmin yang tinggal di pertapaan bernama Ngampel Denta, Kenthus menolong 

Kerbau menghadapi Harimau yang ingin memakannya, berkat kepandaian Kenthus, 

Kerbau berhasil lolos dari niat buruk Harimau.  Berdasarkan wangsit yang 

diterimanya, Kenthus kemudian bertemu dan menikahi seekor kambing bernama 

Wedhus Prucul.  Saat Wedhus Prucul mengandung, Kenthus meninggal.  

Sebelumnya, yaitu enam bulan sebelum kematiannya Kenthus telah mengetahui 

bahwa tidak lama lagi dirinya akan mati30.  Beberapa bulan setelah kematian 

Kenthus, Wedhus Prucul melahirkan, dia memberi nama putranya Bagus Yatim atau 

disebut dengan Kancil.  Saat Kancil lahir tampak sinar terang menyinari 

                                                 
30 Mengenai tanda-tanda kematian terdapat pada serat Asmaralaya, tanda-tandanya yaitu, kurang dari 
tiga bulan perasaan manusia sudah berkurang, cahaya rasa padam, berarti rasa hati pun padam; dan 
seluruh tubuh terasa sakit, bisa pilek, batuk, pusing, mulas, lungkrah dan lesu (V.2-13) 
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kelahirannya.  Bahkan diceritakan bahwa sehari setelah Kancil lahir, nabi Adam 

datang menengok.   

 Dari cerita di atas kita dapat melihat pencampuradukan unsur-unsur cerita 

bermuatan keagamaan pada cerita di atas.  Tokoh Kenthus yang diceritakan seorang 

brahmin, tinggal di Ngampel Denta, yaitu tempat asal Sunan Ampel (Wali pertama 

dari sembilan wali).  Hal tersebut menandakan pencampuran dua agama berbeda 

yaitu Hindu dan Islam.  kemudian pertemuan antara Kenthus dan Wedhus Prucul 

yang terjadi karena campur tangan dewa.  Wedhus Prucul yang bersemadi mendapat 

wisikan untuk menemui jodohnya di Ngampel Denta, Kenthus pun sudah mengetahui 

bahwa Wedhus Prucul adalah jodohnya.  Semedi, wangsit dan wisik merupakan 

istilah yang populer pada masyarakat Jawa, ketiganya lahir dari pencampuran 

kebudayaan Jawa dengan agama atau kepercayaan tertentu.  Kematian Kenthus yang 

telah diketahui sebelumnya oleh Kenthus sendiri merupakan salah satu ajaran 

kejawaan bahwa enam bulan sebelum meninggal, orang Jawa biasanya telah 

mengetahui atau mendapat firasat (pertanda) melalui berbagai tanda/kejadian.  

Kematian Kenthus di saat Kancil masih di dalam kandungan mirip dengan kisah ayah 

Nabi Muhammad yang meninggal saat Muhammad masih di dalam kandungan.  

Kelahiran Kancil yang disertai cahaya terang, menyimbolkan kelahiran seorang yang 

‘terpilih’.  Sedangkan kedatangan nabi Adam untuk menengok Kancil semakin 

menandakan posisi Kancil sebagai seseorang yang suci dan terhormat. 

 Saat Kancil beranjak remaja, cerita bergulir seputar kenakalan Kancil.  Karena 

memiliki otak yang cerdas, Kancil sering menipu hewan lain dan bersikap sombong, 
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Kerbau yang pernah ditolong oleh Kenthus, ayah Kancil hanya dapat menasehati 

namun tidak pernah digubris.  Pada saat Keyong berhasil memperdaya dirinya, Kancil 

mulai berubah sikap, ilmu yang dimilikinya semakin bertambah karena ajaran dari 

Keyong.  Meski demikian sifat nakal dan licik Kancil tidak sepenuhnya hilang, dia 

tetap nakal, kali ini dengan mencuri timun kemudian dengan licik dia menipu 

Srenggala.  Saat Kancil terjatuh ke sumur dan nyaris putus asa, dia meneriakkan lafal 

thoyyibah, Gajah yang mendengar, kemudian datang menolong.  Meski sadar ditipu, 

namun Gajah dengan tulus dapat memaaafkan kesalahan Kancil, hal ini yang 

tampaknya yang membuat Kancil menyadari kesalahannya dan berniat untuk 

bertobat.  Kancil kemudian bertapa di gua Langse.  Suatu malam dia didatangi 

seorang kakek-kakek yang mengangkatnya sebagai utusan Nabi Sulaeman atau 

Waliyullah hal ini disimbolkan dengan pemberian surat kekuasaan dan stempel 

berbentuk huruf ‘W’.  Begitu tapanya selesai dan kembali ke hutan, Kancil dielu-

elukan oleh para hewan dan diangkat menjadi raja di Gebang Tinatar.  Kancil yang 

awalnya anak nakal berubah menjadi raja penguasa negri Gebang Tinatar.  Dia 

mengangkat teman-temannya sesama binatang bertindak sebagai punggawa 

(mentri)nya.  Tidak lupa Kancil menyuruh orang untuk menjemput ibunya, Wedhus 

Prucul, tinggal bersama.  Perubahan Kancil sejak masa kecil hingga remaja 

merupakan suatu proses pendewasaan Kancil, dari sosok anak nakal yang tidak 

mendapat bimbingan dari figur seorang ayah, berubah melalui suatu proses menjadi 

seorang dewasa yang bertanggung jawab bahkan dipercaya memegang peranan 

penting yaitu menjadi raja.  Sikap berbakti dan tahu balas budi ditunjukkan lewat 

 81Analisis nilai..., Setyowati, FIB UI, 2006



perintah Kancil dengan menjemput ibunya, Kancil juga menunjuk teman sesama 

binatang sebagai punggawanya dan memberi mereka jabatan yang sesuai dengan 

keahlian mereka.  Lewat kisah ini Kancil semakin mempertegas nilai kejawaan yang 

dimilikinya dengan melakukan tapa di gua Langse, yang kabarnya merupakan gua, di 

mana Sultan Agung, salah satu raja Jawa (Mataram) yang paling terkenal sebagai raja 

yang selain sakti juga bijaksana, pernah bertapa.  Dalam tradisi lama, upaya 

mendapatkan kuasa/kesaktian dilakukan dengan praktek-praktek yogaistik dan laku 

tapa yang ekstrim.  Meskipun praktek yogaistik ini mengambil bentuk yang berbeda-

beda termasuk puasa; berjalan tanpa tidur; meditasi; berpantang seksual; penyucian 

ritual, dan berbagai tipe pengorbanan, satu gagasan sentral melandasinya; semua 

ditujukan untuk memumpun atau menghimpun esensi asali (Anderson, 2000:50).  

Tampaknya pernyataan dia atas ada benarnya mengingat setelah tapanya usai Kancil 

diangkat menjadi penguasa negeri Gebang Tinatar dan di bawah kekuasaannya, 

negeri itu semakin damai dan tenteram.    

 Selanjutnya diceritakan bagaiman keamanan dan kedamaian negeri Gebang 

Tinatar di bawah kekuasan Kancil.  Setiap hari Senin dan Kamis diadakan pertemuan 

untuk membahas berbagai masalah dan persoalan.  Keadilan juga dijalankan dengan 

seadil-adilnya.  Terbukti, pada kasus yang menimpa Kijang yang menginjak mati 

anak berang-berang.  Penyebab utama terjadinya peristiwa tersebut ternyata seekor 

Ketam (kutu).  Ketam mendapat hukuman mati atas keteledorannya menggigit kaki 

Kijang sehingga menimbulkan kematian anak Berang-berang.  Sikap adil dan 

bijaksana Kancil juga ditunjukkan saat Banteng tertipu oleh Buaya dan nyaris 
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kehilangan nyawa.  Dengan kecerdikannya, Kancil berhasil menyelamatkan Buaya 

sehingga dengan sendirinya buaya bertobat, mengakui kesalahannya.  Penegasan akan 

kebijaksanaan dan keadilan Kancil sebagai seorang raja tentunya menjadi satu 

kritikan tersendiri, mengingat tidak banyak raja yang mampu bersikap demikian. 

 Akan tetapi tidak selamanya tokoh Kancil diceitakan sempurna, ada kalanya 

sifat dasar manusia yang penuh emosi dan ego dimiliki oleh seorang pemimpin.  

Konflik yang disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan dan keyakinan, lumrah 

terjadi terutama di tengah masyarakat yang memiliki perbedaan mendasari sikap dan 

perbuatan.  Pada serat ini diceritakan mengenai Musang yang merupakan pemimpin 

suatu aliran Islam di negri Gebang Tinatar.   Islam yang diajarkan oleh Musang 

bertolak belakang dari apa yang menurut Kancil sebagai Islam yang sesungguhnya.  

Karena dianggap meresahkan masyarakat, Musang akhirnya disidang dan 

dimasukkan ke dalam penjara.  Selain Musang ada pula Srenggala yang bertindak 

sebagai seorang guru agama.  Srenggala memiliki murid (pengikut) yang jumlahnya 

semakin lama semakin banyak.  Popularitas Srenggala, membuat Kancil khawatir 

tersaingi dan nantinya tersingkir.  Kancil menyuruh salah satu punggawanya yaitu 

Wauwa untuk menemui Srenggala dan memintanya menghadap Kancil.  Srenggala 

menolak, dia malah menasehati Wauwa dan mengajarkan beberapa ilmu mengenai 

hidup kepada Wauwa hingga Wauwa merasa betah dan tidak ingin pulang.  Srenggala 

berjanji tiga tahun lagi baru akan menghadap.  Belum sampai tiga tahun, Kancil 

makin khawatir mendengar perguruan Srenggala maju pesat.  Kancil memanggil 

seluruh punggawanya untuk berdiskusi mengenai langkah apa yang seharusnya 
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dilakukan.  Akhirnya Kancil mengutus Banteng untuk menjemput Srenggala.  

Sesampainya di padepokan Srenggala, Banteng malahan merasa malu karena disindir 

oleh Srenggala.  Banteng kembali ke Gebang Tinatar dan menceritakan pada Kancil 

pengalamannya.  Kancil kembali mengutus Wauwa untuk ke tempat Srenggala.  

Wauwa memberi jalan dengan mempertemukan Srenggala dan Kancil di tempat yang 

telah ditentukan.  Pada hari yang ditentukan Srenggala dan Kancil bertemu.  Tidak 

dinyana Kancil membawa beberapa punggawanya menemui Srenggala.  Jelas, 

Srenggala merasa Kancil sengaja ingin mengadilinya.  Akhirnya disepakati bahwa 

mereka akan adu pintar.  Sayangnya Kancil tidak dapat menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh Srenggala, seperti bagaimana dan mengapa manusia dapat lahir, 

kemudian dewasa dan akhirnya menjadi tua dan meninggal, kemudian mengapa 

Kancil sebagai seorang raja menarik pajak atas tanah yang dimiliki oleh rakyat, 

padahal belum tentu Kancil mengetahui berapa banyak tanah yang ada, dan Kancil 

tidak menciptakan angin, bumi dan air jadi sama sekali tidak berhak menarik apapun 

dari rakyat.  Kancil tidak dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh 

Srenggala.  Kancil menyerah dan bersedia menyerahkan kepemimpinannya kepada 

Srenggala.  Srenggala menolak, dia tidak ingin menjadi raja.  Akhirnya diputuskan 

bahwa Kancil mengangkat Srenggala sebagai juru mertani, penasihatnya.  Srenggala 

kemudian menerangkan pada Kancil mengenai jawaban atas pertanyaaan yang 

diajukannya.  Srenggala bahkan meminta Kancil untuk membebaskan Musang.  Di 

akhir cerita dijelaskan bahwa negri Gebang Tinatar semakin makmur dan damai. 
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 Dari cerita diatas kita dapat memahami bahwa pengarang berusaha 

memberikan solusi atau pemecahan terhadap masalah keagamaan dari sudut 

pandangnya sendiri.  menurut penulis, pengarang ingin mengungkapkan perasaannya 

lewat cerita ini.  Dia berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berseteru dan saling 

menjatuhkan karena masalah agama.  Bagi pengarang setiap agama itu sebenarnya 

sama-sama mengajarkan kebaikan, lewat tokoh Musang pengarang berusaha 

memberikan gambaran bahwa orang yang salah sudah selayaknya dimaafkan, apa 

yang dianggap telah dirusak hendaknya diperbaiki, bukannya malah diberi hukuman.  

Tokoh Srenggala yang dengan bijak menyadarkan Kancil dengan nasehatnya yang 

pada intinya meminta Kancil sebagai raja harus dapat bersikap netral dan tidak 

berpihak pada suatu ajaran.  Setiap agama seharusnya dapat hidup berdampingan 

dengan rukun dan damai, rasa hormat menghormati sangat diperlukan untuk 

menciptakan suasana yang rukun.  Srenggala yang juga beragama Islam, memiliki 

pengetahuan batin yang luas.  Pada cerita ini pula pengarang tampaknya ingin 

menyampaikan bahwa perbedaan itu pastinya ada, multi tafsir dalam suatu agama 

tentunya akan menjadi hal yang sebenarnya lumrah.  Timbulnya dua aliran Islam di 

Jawa yang disebut dengan Abangan dan Santri contohnya.  Cara kedua aliran ini 

mentafsirkan Islam yang mereka percayai, tidak bisa kita katakan salah. 

 Dari beberapa uraian yang telah penulis kemukakan di atas, pada dasarnya 

bermuara pada satu pendapat yang penulis simpulkan setelah mengamati dan 

menganalisis SKSD ini.  Pada dasarnya SKSD ini sebenarnya berpulang pada 

pendapat awal yang disampaikan di awal paragraf pada sub bab ini, bahwa 
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kebudayaan Jawa mampu menerima pengaruh luar yang masuk untuk kemudian 

dijawakan.  Nilai kejawaan tersebut tidak dapat begitu saja dihilangkan, mengingat 

hal tersebut sudah menjadi ciri khas kebudayaan Jawa.  Nilai moral seperti rukun dan 

hormat menjadi dasar sikap hidup masyarakat Jawa yang tidak suka adanya konflik.  

Dengan menerima setiap pengaruh yang masuk dan menyesuaikannya dengan budaya 

Jawa seperti agama Hindu, Budha dan Islam yang kemudian dijawakan dengan tetap 

mengadakan upacara ritual seperti slametan atau upacara ritual lainnya seperti Bersih 

desa, tentunya dengan mantra/doa yang diambil dari ayat Al Quran atau sutra, 

menandakan masih kuatnya nilai kejawen dalam kehidupan masyarakat Jawa 

khususnya yang masih memegang tradisi. 

 Pada SKSD ini kita dapat melihat bagaimana nilai kejawen ditunjukkan lewat 

pencampuran ajaran agana seperti Hindu (kedudukan ayah kancil sebagai seorang 

Brahmin), dan Islam.  Dikarenakan saat itu agama Islam menjadi agama mayoritas31, 

maka tidak heran jika ajaran agama Islamlah yang paling banyak 

dibicarakan/diajarkan seperti pada saat Keyong mengajari Kancil mengenai makna 

agama dan Islam yang sesungguhnya, kemudian kutipan ayat-ayat suci Al Quran 

untuk menguatkan argumennya.  Namun seperti telah dijelaskan bahwa nilai kejawen 

tidak lupa disertakan, seperti ajaran mengenai Manunggaling Kawula Gusti yang 
                                                 
31 Tentang jumlah penganut agama di Jawa pada abad ke 19 secara pasti belum ditemukan datanya.  
Tapi sebagai gambaran untuk perbandingan, dapat dikemukakan di sini yang menunjukkan bahwa 
jumlah penganut agama Islam adalah yang terbanyak di Jawa ialah penolakan yang dikemukakan oleh 
para Bupati di Bandung, Sumedang dan Cianjur, atas adanya usaha dari pihak Residen untuk 
mengizinkan dua orang Belanda untuk mengajarkan Kristen di daerahnya.  Para butersebut 
menyatakan bahwa orang-orang Sunda itu semuanya beraga Islam, walau belum seluruhnya taaat 
menjalankan syariat., untuk lebih lengkap periksa Afschrift No. 4349/32,7 Desenber 1913, no. 3762/8 
Desember 1912, koleksi G.A.J hazeu: ‘Cristelijk Zending Actie’ (Ismail, 1997:32)   
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ditunjukkan oleh Keyong dan Srenggala, serta ajaran ‘ilmu/raos (rasa) sejati’ yang 

hanya dikenal di kalangan masyarakat Jawa.  Penjelasan tersebut sampai pada satu 

titik yaitu, melalui SKSD, pengarang berusaha mempertahankan nilai kejawen yang 

ditakutkan akan luntur seiring berkembang dan menguatnya Islam.  Sehingga dengan 

adanya serat ini diharapkan pembaca dapat tetap mengamalkan dan mempertahankan 

kebudayannya dan diharapkan pula pembaca yang tidak memahami nilai kejawen 

dapat menerima nilai ini tetap tumbuh dan berkembang, bukannya mencoba untuk 

menghapuskan dan menghancurkannya dengan dalih nilai tersebut tidak sesuai 

dengan ajaran Islam dan dianggap ‘kafir.’                     
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BAB 4 

KESIMPULAN 

 

 Dari uraian pada bab-bab sebelumnya(1-3), ada beberapa hal yang dapat kita 

simpulkan pada skripsi ini yaitu sebagai berikut, 

1. Cerita kancil di Indonesia khususnya di Jawa sangat populer.  Hal itu terbukti 

dengan adanya beragam versi dari cerita kancil dengan judul dan isi yang 

hampir sama.  SKSD menjadi salah satu serat kancil termuda (Lihat bab satu 

halaman 6). 

2. Pada saat SKSD ditulis terjadi beberapa peristiwa yang berpengaruh terhadap 

penulisan SKSD.  Keadaan sosial budaya ikut mempengaruhi terutama 

kekuasaan kolonial yang menimbulkan penderitaan di masyarakat.  

3. Pada SKSD penulis menemukan beberapa nilai moral yang terkandung di 

dalam cerita tersebut.  Nilai-nilai tersebut penulis kelompokkan berdasarkan 

dua kaidah dasar yang menentukan pergaulan masyarakat, yaitu rukun dan 

hormat.  Adapun mengenai prinsip rukun meliputi beberapa nilai yaitu, 

gotong royong; musyawarah; dan pengendalian diri.  Sedangkan prinsip 

hormat meliputi, hormat pada diri sendiri dan pada orang lain yang lebih tua 

atau senior.  Kedua prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan suasana 
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yang tenang dan damai tanpa adanya konflik, hal ini sesuai dengan tipikal 

orang Jawa yang tidak suka ribut-ribut dan cenderung menghindari konflik.   

4. Terdapat kritik sosial mengenai keadaan sosial budaya masyarakat Jawa pada 

sekitar abad 19 melalui serat kancil tersebut, terbukti dengan munculnya 

kritikan pada salah satu episode SKSD, di mana tokoh Srenggala yang 

mewakili tokoh agama atau masyarakat menasehati Kancil yang mewakili 

kalangan bangsawan (dalam hal ini raja).  Kritikan yang dilontarkan 

Srenggala kepada Kancil, mengenai pajak tanah; dan kriteria raja yang baik.  

Pajak tanah yang dimaksud berkaitan dengan sistem sewa tanah yang 

diberlakukan oleh Inggris dan sempat diteruskan oleh Belanda pada 

pertengahan abad 19, oleh Srenggala hal ini disindir dengan mengatakan 

bahwa, tanah; air; dan udara merupakan ciptaan Tuhan bukan manusia 

sehingga manusia tidak berhak menarik pajak atau uang dari ketiga sumber 

tersebut.  Para bangsawan keraton, terutama raja juga mendapat kritikan 

berupa ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi penjajah, mereka 

cenderung mementingkan diri dan kepuasan masing-masing tanpa 

memperhatikan rakyat, padahal raja ada karena rakyat.  Ajaran moral yang 

tersirat pada setiap episode SKSD dibuat untuk menandakan suatu 

kondisi/peristiwa sosial budaya yang berlangsung saat atau sebelum serat 

tersebut ditulis.  Sedangkan masalah sosial budaya termasuk politik dan 

keagamaan ikut mewarnai cerita pada serat ini sehingga terasa penuh dengan 

makna.  Misalnya gerakan keagamaan yang terjadi pada sekitar tahun 1850-
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an, disinggung pada cerita mengenai musang yang ditangkap karena 

memberontak sekaligus mengajarkan ajaran yang dianggap tidak sesuai 

dengan agama (ajaran sesat).  Kaitan antara ajaran moral yang terdapat pada 

SKSD dengan keadaan sosial budaya, antara lain dengan dikemukakannya 

nilai gotong royong, bagaimana nilai tersebut sebenarnya penting untuk 

dilakukan (diamalkan) terutama pada masa itu (abad 19) mengingat 

masyarakat yang terjajah mengalami penderitaan.  Nilai gotong royong 

penting sebagai wujud persatuan untuk menghadapi penjajah.  Selain itu nilai 

hormat pada diri sendiri juga penting, mengingat tidak selamanya kita dapat 

bersabar menerima penghinaan yang terjadi pada masa itu, tidak ada salahnya 

jika kita melawan, membela harga diri kita dan bangsa.        

5. Pada serat SKSD pengarang ingin memunculkan nilai kejawen untuk 

menghadapi nilai-nilai dan pengaruh luar yang masuk untuk menghindari 

hilangnya identitas kejawen pada diri kita.  Pengaruh kejawen pada SKSD ini 

memang terasa sekali, mengingat cerita kancil sebenarnya ditujukan untuk 

anak-anak.  Namun demikian cerita ini masih memiliki unsur-unsur yang 

cukup menghibur selain ajaran-ajaran moral yang tersirat di beberapa cerita.  

Sehingga dapat dikatakan bahwa SKSD memiliki makna mendalam tidak 

hanya dari segi cerita tetapi juga dari kandungan moral dan makna sosial 

dibaliknya.                 

Dari beberapa kesimpulan di atas, dapat disimpulkan kembali bahwa, SKSD 

bukan sekedar dongeng pengantar tidur belaka, melainkan lebih dari itu.  Cerita pada 
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serat ini cukup menghibur, namun kurang cocok untuk anak-anak.  Pada serat ini, kita 

dapat menemukan nilai moral yang tersirat lewat jalinan cerita, nilai yang dimaksud 

terdiri dari dua nilai yaitu rukun dan hormat.  Adapun keadaan sosial budaya yang 

melatarbelakangi munculnya nilai tersebut adalah berkuasanya kolonial yang 

mengakibatkan pengaruh yang besar pada bidang ekonomi; sosial; budaya dan 

agama.  Pengaruh tersebut menimbulkan penderitaan bagi rakyat terutama rakyat 

kecil, tingkat ekonomi kolonial mengalami pertumbuhan sedangkan masyarakat kecil 

mengalami penurunan.  Di bidang sosial budaya terjadi perubahan terutama pada 

gaya hidup, akibat pengaruh barat, banyak masyarakat yang telah kehilangan ciri dan 

tradisinya.  Di bidang agama, meski mengalami perkembangan namun diiringi 

dengan tumbuhnya ideologi-ideologi baru yang menyebabkan konflik.   

 Situasi-situasi yang disebutkan di atas, menyebabkan makin mengikisnya akar 

budaya asli Jawa.  Nilai kejawaan (kejawen) yang telah ada sejak masa pra Hindu 

mulai mengalami pengikisan.  Nilai kejawen itulah yang sebenarnya ingin 

disampaikan oleh pengarang SKSD, meski pengaruh asing datang silih berganti, 

namun hendaknya orang Jawa tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kejawaan yang 

telah ada sejak lahir, salah satu cara untuk mengingatkan kembali mengenai nilai 

kejawaan tersebut, adalah dengan membuat cerita yang ringan dan mudah dicerna 

supaya mudah pula dipahami seperti SKSD.  
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LAMPIRAN 1 

 

DESKRIPSI TOKOH 

 

1. Kancil  :Hewan berukuran tubuh sekecil tikus mirip rusa. 

    Karakter :Nakal, Sombong, licik, cerdik.  Hal ini terlihat pada bagian 

awal cerita pupuh 12-26.  terjadi perubahan sifat Kancil, 

menjadi lebih bijak pada pupuh 27 dan selanjutnya. 

2. Srenggala :Sejenis anjing hutan.  Terjadi perubahan penyebutan pada 

hewan ini.  Mulanya (pupuh 20) tokoh ini disebut Segawon.  

Kemudian berubah menjadi Srenggala ketika telah menjadi 

pemuka agama. 

     Karakter :Mudah termakan bujuk rayu (pupuh 20), karakter mengalami 

perubahan menjadi bijak pada pupuh 44. 

3. Kenthus :Hewan sejenis Kintel (Kodok yang bisa menggelembung ).  

Dapat berarti hewan seperti kancil berwajah mirip banteng 

kecil. 

    Karakter :Bijaksana, adil dan welas asih 

4. Wedhus Prucul. :Sejenis kambing betina. 

    Karakter  :Ramah, baik hati 

5. Harimau  :Seekor Harimau penakan daging yang tinggal di hutan. 

    Karakter  :Buas, selalu terburu-buru mengambil keputusan. 

6. Kerbau  :Seekor binatang mamalia yang biasanya ada di sawah 

    Karakter  :Penakut, mudah terpengaruh 

7. Banteng :Hewan berbentuk mirip kerbau, hanya saja memiliki tanduk 

dan warnanya lebih hitam 

    Karakter :Mudah terbujuk rayuan,  

8. Buaya :Berbentuk mirip batang pohon, dengan kulit keras dan 

menonjol.  Hewan ini termasuk Karnivora 
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     Karakter :licik, jahat, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan 

tujuannya. 

9. Wauwa  :Sejenis monyet hutan bertubuh kecil. 

    Karakter  :Setia, patuh pada atasan (rajanya), bertanggung jawab. 

10. Kuwuk :Sejenis kucing hutan, namun ada yang mengatakan mirip 

dengan musang 

Karakter :Ada dua penokohan dengan nama Kuwuk, yaitu Kuwuk 

sebagai kucing yang mengadu domba Kenthus dan Harimau.  

Tokoh kedua, Kuwuk sebagai musang yang menolak untuk 

menghormat pada Kancil.   

11. Berang-berang :Hewan pengerat kayu pohon bertubuh mungi 

12. Kijang  :Hewan sejenis rusa memiliki tanduk yang panjang dan tajam 

13. Ketam  :Sejenis kutu. 

14. Capung:  :Hewan kecil berwarna hijau dan bisa terbang. 
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LAMPIRAN 2 
 
Ringkasan cerita Kancil Salokadarma, karangan R. Panji Sasrawijaya (1804) 
(ditransliterasikan oleh Sri Suharini dan diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, 1986) 

A. Harimau dan Kerbau 

1. Pupuh Dhandhanggula, 34 bait 

Di negri Ajan (Pakistan) ada seorang raja bernama Nabi Sulaeman.  Dia 

memimpin kerajaannya dengan adil dan bijak.  Nun jauh di belantara, tepatnya di 

hutan terjadi kekeringan.  Sudah hampir sebulan terjadi musim kemarau.  

Tersebutlah seekor kerbau yang tengah meringkuk di sekitar daerah yang tandus.  

Di sekelilingnya pohon tampak kering dan hampir mati.  Kerbau itu nampak 

kurus dan lemah.  Sudah berhari-hari kerbau itu tidak makan, sehingga kelaparan 

dan tak sanggup lagi berdiri untuk mencari makan.   

Suatu hari seekor harimau melewati tempat kerbau yang terbaring lemah.  

Kerbau meminta harimau membantunya, mencarikan makanan karena sudah tidak 

sanggup untuk berdiri.  Kerbau berjanji akan membalas kebaikan harimau suatu 

hari nanti. 

2. Pupuh Asmaradana, 27 bait 

Harimau menerima janji kerbau.  Harimau mengambil beberapa lembar daun 

drenges (daun Sirih) dengan daun itu dia mengambil air dari sungai yang berada 

di bawah lereng.  Air itu diminumkan ke mulut kerbau yang tergolek lemah.  

Daun drenges yang menjadi wadah air diberikan ke kerbau untuk dimakan.  

Harimau melakukan itu tiga kali sehari sampai tubuh kerbau mulai gemuk dan 

sehat.  Setelah kuat berjalan, kerbau mengucapkan terima kasih pada harimau dan 

berjanji akan membalas kebaikan harimau suatu hari nanti. 

3. Pupuh Dhandhanggula, 29 bait 

Diceritakan harimau yang tengah mencari mangsa di hutan.  Sudah 7 hari dia 

tidak kunjung menemukan mangsa untuk dimakannya.  Saat sedang berpikir 

bagaimana dapat menemukan mangsa, harimau teringat pada janji kerbau.  
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Kemudian, harimau pergi ke rumah kerbau.  Setibanya di sana, harimau menagih 

janji kerbau dengan meminta sedikit daging tengkuk milik Kerbau.  Kerbau 

menolak, namun berjanji akan membantu harimau mengalahkan macan loreng, 

yang selama ini merebut mangsa harimau. 

4. Pupuh Sinom, 37 bait 

Harimau membawa kerbau ke tempat macan loreng.   Setibanya di sana, 

kerbau merasa takut dan mengurungkan niatnya menyerang macan loreng.  

Tindakan kerbau tentu saja menyulut kemarahan harimau, dia memaki-maki 

kerbau, sehingga kerbau merasa tersinggung.  Adu mulut antara kerbau dan 

harimau berakhir dengan perkelahian antar keduanya.  Kerbau yang terdesak 

akhirnya berhasil kabur ke tengah hutan. 

5. Pupuh Maskumambang, 55 bait 

Kerbau menemui kijang guna meminta bantuannya.  Kijang menyatakan tidak 

sanggup membantu dan menyarankannya untuk menemui kuwuk.  Setibanya di 

tempat kuwuk, kerbau menceritakan masalahnya, namun kuwuk juga menyatakan 

tidak mampu menolong.  kuwuk menyuruh kerbau menemui brahmana bernama 

Kenthus. 

6. Pupuh Mijil, 21 bait 

Kenthus terkenal sebagai pokrul (hakim, juru damai) pandai.  Kuwuk 

mengantar kerbau ke tempat Kenthus.  Di tempat lain, harimau tengah mencari 

kerbau.  Dia menemui kijang dan mengancam akan memakan kijang, jika tidak 

diberitahu keberadaan kerbau.  Karena takut, kijang memberitahu bahwa kerbau 

berada di tempat kuwuk.  Harimau mendatangi kediaman kuwuk.  Kuwuk 

bersedia mengantar harimau menemui kerbau, jika harimau mau berjanji 

memberikan bagian tulang iga kerbau kepada kuwuk.  Harimau bersedia 

memenuhi syarat kuwuk, maka mereka berjalan beriringan menuju kediaman 

Kenthus. 

7. Pupuh Pangkur, 23 bait 
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Setibanya di tempat Kenthus, harimau berteriak memanggil kerbau supaya 

keluar.  Kenthus keluar dari rumahnya menemui harimau, di belakangnya kerbau 

mengikuti.  Kenthus menanyakan ikhwal permusuhan terjadi.  Harimau 

menceritakan kejadian awal, yaitu saat dia membantu kerbau yang hampir mati 

kelaparan, kemudian saat dia menagih janji kerbau untuk membalas jasanya, 

namun diingkari oleh kerbau.   

8. Durma, 50 bait 

kerbau membenarkan kejadian tersebut, tetapi dia tidak mau membayar 

dengan daging.  Mendengar pengakuan kerbau, harimau marah dan bersiap 

menyerang mereka berdua (Kenthus dan Kerbau).  Kenthus mengatakan pada 

harimau bahwa setiap hari dia makan seekor harimau, kepala harimau yang dia 

makan biasanya di buang ke dalam sumur.  Kenthus menyuruh harimau melongok 

ke atas sumur untuk membuktikan ucapannya.  Harimau melongok ke dalam 

sumur dan melihat bayangan kepala harimau tengah mengambang.  Harimau 

terkejut lalu berlari ketakutan. 

Harimau menemui kuwuk dan memarahinya, dia menuduh kuwuk telah 

menipunya, untuk dikorbankan kepada Kenthus.  Kuwuk menolak tuduhan 

harimau, dan mengatakan bahwa itu hanya akal-akalan Kenthus saja untuk 

menakuti harimau.  Dengan ditemani kuwuk, harimau kembali ke rumah Kenthus.  

Kuwuk duduk di punggung harimau, ekornya melilit ekor harimau supaya tidak 

jatuh.  Setibanya di rumah Kenthus, terdengar teriakan Kenthus dari dalam 

rumah.  Kenthus menanyakan pada kuwuk mengapa hanya menyerahkan seekor 

harimau, bukan 40 seperti yang telah dijanjikannya.  Mendengar seruan Kenthus, 

Harimau menjadi ciut tanpa mempedulikan kuwuk yang berada di punggungnya, 

harimau lari sekencang-kencangnya, masuk hutan.  Kuwuk yang duduk di 

punggung harimau, terguncang-guncang sampai-sampai bokongnya berdarah.   

9. Pupuh Sinom, 31 bait 

Harimau mengira kuwuk telah menipunya.  Kuwuk mencoba membela diri, 

namun  
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harimau tidak menggubrisnya, malahan menggigit kuwuk hingga mati.  Sejak itu 

harimau tidak lagi membenci kerbau. 

 

B. Lahirnya Kancil 

Lanjutan pupuh sinom..... 

Diceritakan ada seekor kambing betina bernama Wedhus Prucul.  Dia seekor 

kambing yang pandai, suatu hari dia mendapat petunjuk untuk bertapa.  Tapanya 

diterima oleh dewa dan kelak dia akan melahirkan binatang pandai bernama 

Bagus Yatim alias Kancil Amongpraja.  Dengan petunjuk dewa pula, ia dibawa 

ke tempat calon suaminya di pertapaan Ngampel Gading. 

10. Pupuh Kinanthi, 27 bait 

Di lain tempat, Kenthus mendapat isyarat dari dewa, bahwa calon istrinya 

akan segera tiba di pertapaannya.  Tidak berapa lama, muncul Wedhus Prucul.  

Sekali melihat, Kenthus langsung yakin bahwa wanita itu adalah calon istrinya.  

Tidak sulit bagi Kenthus, untuk merayu Wedhus Prucul, hingga bersedia menjadi 

istrinya.  Mereka berdua pun kawin.  Tidak berapa lama, Wedhus Prucul hamil. 

11. Pupuh Sinom 27 bait 

Suatu malam, Wedhus Prucul bermimpi bertemu nabi Kilir, dalam mimpinya, 

dia diberitahu bahwa anaknya laki-laki.  Saat kandungan Wedhus Prucul berusia 7 

bulan, tanpa pertanda apapun, Kenthus meninggal.  Dua bulan kemudian Kancil 

lahir, kelahirannya dibarengi dengan hujan bunga.  Kancil nama bayi yang sehat 

dan cerdas itu, konon nabi Adam pun ikut menjenguk Kancil.  Saat berusia 16 

tahun Kancil telah mahir berbagai ilmu.  

 

C. Kancil diperdaya Siput 

12. Pupuh Asmaradhana, 34 bait 

Kancil tumbuh menjadi anak yang sombong dan nakal.  Kerbau yang pernah 

berhutang budi pada Kenthus, ayah Kancil, selalu mengingatkan perbuatannya.  

Suatu hari saat tengah berjalan di tepi sungai, Kancil melihat seekor Siput.  
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Kancil tergelitik untuk mengejek Siput yang berjalan lambat.  Kancil menghina 

Siput yang lemah dan berjalan sangat lamban.  Siput marah pada Kancil, dia 

menantang Kancil untuk adu lari.  Tanpa berpikir panjang, Kancil mengiyakan 

ajakan Siput.  Pada waktu yang di tentukan mereka akan bertanding. 

13. Pupuh Pangkur, 28 bait 

Sehari sebelum pertandingan, Siput mengumpulkan semua teman-temannya.  

Siput meminta teman-temannya untuk berbaris setiap 4 meter di sepanjang aliran 

sungai, dia juga menyuruh mereka untuk bersembunyi di balik semak supaya 

tidak terlihat.   

Hari pertandingan tiba, Kancil telah berdiri dengan tegap menyiapkan diri 

untuk bertanding.  Siput berkata bahwa pertandingan akan dimulai, garis akhir 

(finish) berada di ujung aliran sungai.  Pertandingan pun dimulai, Kancil segera 

berlari dengan kencang, setelah beberapa meter, Kancil memanggil Siput, namun 

Siput berada di depannya.  Kancil kembali berlari, setelah merasa cukup jauh, dia 

memanggil Siput kembali, kemudian dijawab oleh Siput yang berada di depan.  

Demikian terus menerus, hingga Kancil kehabisan nafas karena kelelahan.  Kancil 

menyerah kalah dan meminta maaf karena sudah menghina Siput. 

14. Pupuh Dhandhanggula, 27 bait  

Siput memaafkan Kancil dan memberi beberapa petuah kepada Kancil yaitu, 

jangan merasa diri paling pandai, biar keturunan orang rendahan jika mau belajar 

dengan sungguh-sungguh pasti meningkatkan derajatnya; orang harus mencari 

budi yang baik karena pada akhirnya akan meninggal, usahakan agar perilaku 

panca indra sesuai di dalam dan di luar tubuh.  Tekanlah budi yang jelek agar 

mampu berkumpul dengan Tuhan yang kuasa.  Siput juga menjawab pertanyaan 

Kancil tentang 5 warna kehidupan dan pati yang sesungguhnya. 

15. Pupuh Sinom, 33 

Siput memberi pengetahuan tentang ilmu kesempurnaan pati.  Siput juga 

menjelaskan warna dan wujud sejati. 

16. Pupuh Pucung, 52 bait 
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Menurut Siput arti Islam adalah selamat di dunia.  Siapa yang tidak tahu Islam 

yang benar ibarat binatang di hutan.  Kancil harus belajar dengan sungguh-

sungguh, jangan hanya meniru yang tidak tahu.  Kemudian Siput mengutip 

beberapa ayat Al quran untuk perbandingan. 

17. Pupuh Asmaradhana 31 bait. 

Siput kemudian melanjutkan petuahnya.  Dia mengatakan bahwa keadaan di 

dunia ada batasnya, tidak seperti di akhirat.  Dari Siput, Kancil menerima lafal 

kalimat syahadat. 

18. Pupuh Dhandhanggula, 36 bait 

Kemudian Siput melanjutkan penjelasannya mengenai isyarat yang dihadapi 

mahluk hidup jika ajal hampir tiba.  Isyarat itu terjadi sejak 6 bulan sebelum 

terjadi.  Pada saat isyarat itu terjadi, kita harus siap menyerah kepada Hyang 

kuasa, agar patinya (kematiannya) sempurna.  Siput berpesan supaya Kancil 

meneruskan pengabdiannya terhadap masyarakat. 

   

D. Kancil Mencuri Ketimun 

Lanjutan pupuh dhandhanggula.... 

Suatu hari saat sedang mencari makan, Kancil melihat ladang luas yang 

ditumbuhi ketimun.  Melihat ketimun yang segar dan gemuk, Kancil merasa 

tergoda untuk mencicipinya.  Kancil memetik sebuah dan mencobanya, rasa 

ketimun yang segar dan manis membuat Kancil tergiur untuk mencobanya lagi.  

Hampir setiap hari Kancil datang memakan ketimun.  Pak Sutatruna, pemilik 

ladang merasa semakin lama ketimunnya semakin berkurang.  Pak Sutatruna 

merasa pasti ada yang mencuri ketimunnya, maka dibuatlah orang-orangan sawah 

dan dipasang di dekat rerimbunan buah ketimun.   

Saat pak tani tidak ada, Kancil kembali datang hendak mencuri ketimun.  

Kancil melihat ada sesosok tubuh mirip manusia tengah berdiri diam.  Kancil 

mendekati lalu menyadari bahwa benda itu adalah orang-orangan sawah.  Kancil 

kemudian merobohkan orang-orangan sawah itu dengan kakinya. 
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19. Pupuh Sinom, 31 bait 

Paginya saat Sutatruna mendatangi ladangnya, dia melihat orang-orangan 

sawah buatannya telah tergeletak di tanah.  Putra Sutatruna dibantu para pemuda 

desa yang lain, kemudian mendirikan kembali orang-orangan sawah itu.  mereka 

menambahkan getah pada sekujur tubuh orang-orangan.   

Seperti biasa, Kancil datang hendak mencuri ketimun.  Melihat orang-orangan 

itu masih berdiri, Kancil kembali berniat merobohkan orang-orangan itu.  Saat 

itulah dia merasa kakinya menempel erat pada orang-orangan, semakin keras dia 

berusaha melepaskan semakin erat kakinya menempel. 

20. Pupuh Maskumambang, 37 bait 

Sutatruna yang datang pada sore harinya, begitu melihat jebakannya berhasil 

merasa sangat senang.  Kancil dipukul kepalanya hingga pingsan.  Kancil 

dimasukkan ke kurungan yang terbuat dari bambu.  Kemudian kurungan yang 

berisi Kancil dibawa ke gudang.  Sutatruna menyuruh anjingnya untuk 

mengawasi dan menjaga Kancil.  Kancil yang sudah sadar, merasa menyesal telah 

mencuri.  Dia ingat akan pesan Siput untuk berbuat baik.  Saat itu datanglah 

anjing yang disuruh pak tani (Sutatruna) menjaganya.   

21. Pupuh Mijil, 33 bait 

Timbul niat Kancil untuk menipu anjing.  Kancil mengatakan pada anjing bahwa 

dia dikurung karena akan dinikahkan dengan putri pak tani.  Mulanya anjing tidak 

percaya, namun Kancil meyakinkannya bahwa pak tani memang berniat 

menyandingkannya dengan putri pak tani. 

22. Pupuh Kinanthi, 39 bait 

Kancil mengatakan bahwa bukan hanya seorang, melainkan kedua anak 

perempuan pak tani akan dinikahkan dengannya, supaya cepat menghasilkan 

keturunan.  Batu yang diletakkan di atas kurungan merupakan batu ajaib yang 

berasal dari daerah yang sangat jauh.  Mendengar cerita Kancil, anjing merasa iri 

dan ingin sekali menggantikan posisi Kancil.  Kemudian anjing menggeser batu 

yang berada di atas kurungan sehingga pintu kurungan terbuka. 
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23. Pupuh Pucung, 29 bait 

Kancil keluar dari kurungan, anjing masuk ke dalam kurungan 

menggantikannya.  Kancil yang sudah keluar menutup kurungan dan beranjak 

pergi meninggalkan gudang, namun dia kembali lagi, dan berpura-pura merasa 

keberatan.  Anjing memohon pada Kancil untuk pergi dan bersedia digantikan, 

akhirnya Kancil pergi sambil menertawai kebodohan anjing.   

Paginya pak tani mengambil kurungan dan memukul kepala anjing.  Anjing 

tentu saja terkejut dan berteriak, dia nyaris saja mati.  Pak tani terkejut melihat 

anjing di dalam kurungan. 

24. Pupuh Asmaradhana, 29 bait 

Anjing kemudian diusir pak tani.  Dia kemudian berlari masuk hutan berniat 

mencari tempat tinggal kancil. 

 

E. Kancil Menipu Gajah 

Lanjutan pupuh Asmaradhana... 

Sementara itu Kancil yang telah berhasil meloloskan diri tiba di sebuah rumah 

tua.  Ketika sedang memeriksa daerah sekitar rumah, Kancil terperosok ke dalam 

lubang.  Lubang yang ternyata sumur tua itu sangat dalam.  Kancil mencoba 

keluar dengan melompat, tetapi sekeras apapun usahanya dia tidak dapat keluar 

dari sumur.   

Setelah beberapa lama termenung, Kancil mulai menyadari kesalahannya.  

Kancil menyesal telah menipu anjing yang sebenarnya tidak bersalah, dia juga 

merasa telah berdosa pada Tuhan.  Kancil kemudian berteriak, menyerukan 

kalimat thoyibah.  Teriakan Kancil terdengar sampai keluar sumur.  Seekor Gajah 

merasa tertarik dan melongok ke dalam sumur.  Gajah bertanya pada Kancil, 

mengapa dia berada di dalam sumur dan berteriak menyerukan thoyibah.  Kancil 

mengatakan bahwa dia tengah berlindung di dalam sumur karena sebentar lagi 

kiamat tiba. 

25. Pupuh Maskumambang, 35 bait 
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Kepandaian Kancil bercerita membuat Gajah terpedaya.  Dia juga ingin ikut 

berlindung di dalam sumur.  Kancil menolak dengan mengatakan bahwa sumur 

itu terlalu sempit untuk mereka berdua.  Gajah meminta dengan sangat supaya 

kancil mengijinkannya ikut masuk, dia menawarkan kancil untuk duduk di 

punggungnya. 

Dengan hadirnya Gajah di dalam sumur jarak antara Kancil yang duduk di 

punggung Gajah dengan bibir sumur hanya tinggal 2 meter lagi.  Kancil hanya 

tinggal melompat saja, maka keluarlah dia dari sumur.  Gajah yang merasa tertipu 

memanggil kancil.  Dari atas Kancil mengucapkan terima kasih, dan meminta 

Gajah untuk ikhlas. 

26. Pupuh Dhandhanggula, 29 bait& Pangkur35 

Kemudian kancil mengajarkan pada Gajah mengenai ilmu makrifat.  Kancil 

mengatakan bahwa orang harus menyerahkan dirinya pada Tuhan secara penuh.  

Bagaimana sikap badan agar dapat memusatkan rasa dan pikiran.  Gajah merasa 

senang mendengar petunjuk kancil, dia mengangkat kancil sebagai gurunya. 

Kemudian dengan kekuatannya sendiri, gajah dapat keluar dari sumur.  Gajah 

pulang ke hutan, menemui teman-temannya untuk menyebarkan pengetahuan 

yang diterimanya dari Kancil. 

F. Kancil menjadi raja di Gebangtinatar 

27. Pupuh Asmaradhana, 43 bait 

Setelah berpisah dengan Gajah, Kancil sadar telah banyak melakukan 

kesalahan.  Dia telah menipu teman-temannya sendiri demi keuntungan pribadi.  

Kancil kemudian bertobat.  Setelah berjalan cukup jauh, dia sampai di gua 

Langse, tempat sultan Agung dahulu pernah bertapa.  Di tempat itu Kancil 

memuja dewa, dan mengurangi makan dan mengurangi minum.   

Beberapa hari kemudian, di suatu malam kancil didatangi seorang tua.  Lelaki 

itu mengangkat Kancil menjadi pegawai nabi Sulaeman.  Lelaki itu juga memberi 

surat kekuasaan dan tanda stempel berbentuk huruf W.  Kancil kemudian 

mengakhiri tapanya dan kembali ke hutan. 
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29. Pupuh Megatruh, 32 bait 

Seluruh binatang hutan yang mendengar pengangkatan Kancil merasa senang.  

Mereka menunggu kedatangan Kancil di Gebang Tinatar.  Ada yang datang dari 

Teluk Betung, Anyer, Ciringan.  Dari utara yaitu daerah Krawang, Cirebon, 

Tegal, dan gunung Prahu.  Dari daerah Lodaya berkumpul semua di gunung 

Kidul. 

30. Pupuh Dhandhanggula, 23 bait 

Beribu-ribu binatang telah siap pada hari kamis malam di tanah lapang.  

Beberapa jam kemudian datang Kancil dengan cahaya bersinar bagaikan pelangi, 

semua binatang sejuk hatinya.  Gajah yang pernah berguru pada Kancil tampil 

sebagai juru bicara.  Kera sebagai penulis dan Kancil memerintahkan para 

binatang untuk menyiapkan berbagai bahan bangunan istana.  Masing-masing 

binatang memperoleh kedudukan.  Tidak lupa Kancil menyuruh utusan untuk 

menjemput ibunya, Wedhus Prucul. 

.  

G. Kijang Membunuh Anak Berang-Berang 

31. Pupuh Asmaradhana, 33 bait 

Kekuasaan Gebang Tinatar meliputi daerah seluruh Jawa, dari Serang sampai 

Blambangan.  Setiap Senin dan Kamis diadakan pertemuan dengan para 

penggawa kerajaan.  Peraturan hukum dilaksanakan dengan adil.  Pajak dipungut 

hanya sekadarnya.  Sehingga semua bawahan merasa tentram hidupnya.  

 Suatu hari seekor Kijang digigit ketam, kakinya berdarah.  Dia berlari dengan 

hati kacau, terlebih lagi mendengar suara bising burung pelatuk.  Karena tidak 

berkonsentrasi, Kijang tidak memperhatikan anak berang-berang tengah melintas 

di depannya, sehingga anak berang-berang itu terinjak mati. 

32. Pupuh Sinom, 20 bait 

Kematian anak Berang-berang menyebabkan kegaduhan.  Seluruh binatang 

datang, ibu si anak Berang-berang sangat sedih dan melaporkan kejadian itu 

kepada penegak hukum.  Dari keterangan saksi, Kijang ditetapkan sebagai 
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penyebab kematian anak berang-berang.  Kijang diperiksa oleh Amongpraja.  

Kijang keberatan dengan pemeriksaan itu. 

33. Pupuh Pangkur, 31 bait 

Keberatan Kijang tidak ditanggapi.  Kemudian saat diinterogasi Kijang 

menyalahkan burung pelatuk yang telah membuat bising sehingga dia kehilangan 

konsentrasi.  Burung pelatuk menyalahkan Kemamang yang bersinar 

menyilaukan.  Sedangkan kemamang menyalahkan Laba-laba yang memasang 

jaring sehingga jalan harus diterangi.  Laba-laba tidak mau disalahkan, dia 

menyalahkan Capung yang tidak berhenti menari, dia ingin menangkap Capung 

dengan jaringnya.  Capung membela diri dengan mengatakan bahwa dia menari 

karena Katak memukul gamelan.  Katak memukul gamelan sebab melihat banyak 

orang membawa lampu yaitu Kunang-kunang.  Kunang-kunang membawa lampu 

untuk menghindari pedang ikan Lele.  Ikan Lele membawa pedang karena ingin 

menandingi Ketam yang selalu membawa penyapit.  Terakhir Ketam yang 

dihadapkan untuk diperiksa. 

34. Pupuh Pucung, 31 bait 

Ketam merasa takut dan mengaku bahwa dialah telah menggigit kaki Kijang.  

Kijang terkejut dan menginjak anak Berang-berang hingga mati.  Akhirnya 

penggawa menegaskan bahwa keputusan akan diberikan hari sabtu. 

35. Pupuh Dhandhanggula, 27 bait 

Pada hari Sabtu, para binatang berkumpul menunggu putusan.  Gajah yang 

bertindak sebagai juru bicara.  Masing-masing terdakwa mendapat hukuman 

sesuai kesalahannya.  Tinggal menunggu hukuman untuk Ketam dari atasannya di 

Mesir. 

36. Pupuh Gambuh, 32 bait 

Hari sabtu berikutnya, sidang dilanjutkan.  Ketam mendapat hukuman 

gantung.  Hukuman dilaksanakan di alun-alun.  Setelah mati, mayat ketam 

diberikan kepada orang tua Berang-berang yang segera memakannya.  Hingga 

kini Berang-berang makan Ketam.  Kancil semakin disukai semua satwa. 

 109Analisis nilai..., Setyowati, FIB UI, 2006



 

H. Buaya menipu Banteng 

Lanjutan pupuh Gambuh.... 

Tersebutlah seekor buaya bernama Kalasrenggi, bertempat tinggal di kali 

Lereng.  Ia terkenal jahat, suka membongkar kuburan dan merampok binatang 

yang lewat. 

37. Pupuh Maskumambang, 41 bait 

Suatu hari saat Buaya sedang istirahat di bawah pohon yang tumbang.  Tiba-

tiba angin bertiup sehingga batang yang tumbang menindih tubuh si Buaya.  

Batang itu tidak dapat lepas menghimpit Kalasrenggi.  Selama 20 hari 

Kalasrenggi tidak makan dan minum karena terperangkap.  Kebetulan lewat 

Banteng jantan dan Banteng betina.  Dengan lemah lembut Buaya minta tolong 

kepada Banteng agar menolongnya. 

38. Pupuh Asmaradhana, 47 bait 

Kalasrenggi meminta sambil menangis-nangis dan berjanji akan memberikan 

benda berkhasiat pada Banteng.  Banteng jantan akan diajak pesta dengan para 

pembesar di laut selatan.  Banteng betina akan menerima hadiah emas dan 

berlian.  Keduanya tertarik lalu mengungkit batang kayu.  Setelah lepas dari 

himpitan kayu, Buaya meminta Banteng menggendongnya ke air karena masih 

lemah.  Banteng jantan setuju, sedangkan banteng betina menunggu di tepian. 

39. Pupuh Pangkur, 33 bait 

Setibanya di sungai Buaya tidak mau diturunkan, dengan alasan ingin 

memperlihatkan istananya kepada Banteng, Buaya meminta Banteng 

mengantarnya sampai ke muara.  Di tengah muara, buaya yang kekuatannya telah 

pulih lalu mencengkram Banteng dengan kuat.  Banteng berusaha melepaskan 

diri, maka terjadilah perkelahian.  Dari jauh Banteng betina melihat kejadian itu, 

dia berlari meminta bantuan. 

40. Pupuh Sinom, 40 bait 
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Buaya dan Banteng yang masih berkelahi, saling berbantahan.  Sambil 

berkelahi, Buaya mengemukakan bahwa orang yang bodoh mudah sekali tertipu.  

Banyak orang menderita kerugian karena terpikat oleh bujukan yang sepintas lalu 

menguntungkan. 

41. Pupuh Dhandhanggula, 29 bait 

Buaya melanjutkan bahwa orang yang berhutang haruslah berbohong, jika 

jujur tidak akan mendapat apapun.  Menipu tidak ada bedanya besar dan kecil, 

yang kaya menang dan yang miskin kalah.  Yang pemurah menjadi miskin dan 

yang jujur mendapat celaka.  Yang kecil dimintai pajak tiap tahun.  Banteng 

terpikat janji, ia lupa bahwa jaman yang berlaku ialah yang pintar makan yang 

bodoh.  Sementara itu, Banteng betina tiba di muara sungai Opak beserta para 

penggawa Kancil. 

42. Pupuh Durma, 39 bait  

Air sungai bengawan tampak merah terkena darah banteng.  Buaya tampak 

masih berada di punggung Banteng.  Mulutnya menggigit tengkuk Banteng.  

Melihat kedatangan Banteng betina dan Kancil, hati Banteng jantan terasa sejuk.  

Semula Buaya enggan menepi, tetapi berkat kepandaian Kancil membujuk Buaya 

bersedia.  Kemudian Kancil meminta Buaya dan Banteng menunjukkan tempat 

Buaya tertimpa.  Kancil menyuruh Buaya mengulangi kejadian sebelum Banteng 

menolongnya lepas dari himpitan kayu.  Buaya menuruti permintaan Kancil, 

batang pohon kembali ditindihkan ke tubuhnya.  Kancil memerintahkan agar 

dibiarkan saja Buaya menderita disebabkan hatinya yang jahat, dia menyuruh 

semua binatang pergi dari situ.   

43. Pupuh Asmaradhana, 35 bait 

Buaya merasa kalah pandai melawan Kancil.  Karena keserakahannya, dia 

menderita seperti semula.  Tampak gelombang laut membebaskannya.  Dari 

Kancil Buaya memperoleh petuah yang membuat dia sadar sehingga bertobat dan 

insyaf. 

44. Pupuh Sinom, 34 bait 
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Kancil memberikan contoh bagaimana membalas kebaikan orang lain.  Segala 

perbuatan supaya sesuai dengan bisikan hati yang baik.  Jangan berlainan antara 

perbuatan dan bisikan hati.  Jika seseorang dapat mengikuti kemauan hati yang 

baik akan memperoleh pahala dari Hyang sukma.  Tetapi jika hati berpikir 

menyeleweng, segeralah beralih budi dan berpikir laku yang baik. 

45. Pupuh Megatruh, 53 bait 

Kancil memberikan banyak petuah kepada Buaya.  Bagaimana timbulnya 

keinginan yang jahat.  Buaya dapat menerima sehingga ia tidak merasa menderita 

dan percaya bahwa ia pasti tertolong jiwanya.  Semua perbuatan harus dipikir 

masak-masak agar tidak menyesal kemudian.  Setelah buaya terlepas dan tiba di 

rumahnya, ia disambut oleh semua anak buahnya.  Ia pun melanjutkan ajaran 

yang diberikan Kancil. 

 

I. Kancil mengutus Wauwa Menemui Srenggala 

46. Pupuh Asmaradhana, 43 bait 

Negri Gebang Tinatar semakin kokoh kekuasaannya.  Banteng diangkat 

menjadi patih, bernama Kartapraja.  Gajah menjadi jaksa, bernama 

Amongpardata.  Wauwa diangkat menjadi penghulu, bernama ki Mohamat 

Kasilolah.  Keadaan negara semakin tentram.   

Diceritakan anjing milik Sutatruna yang lari ke hutan karena ditipu Kancil, 

kini bertapa di Suracala.  Dia menerima ilmu dari nabi Ilyas.  Ia pandai bermacam 

ilmu makripat.  Siswanya sangat banyak, datang dari segala tempat.  Kancil yang 

mendengar berita itu, mengirimkan utusan untuk memanggi anjing. 

47. Pupuh Dhandhanggula, 31 bait 

Musang yang diutus kancil telah tiba di Suracala.  Ketika itu Srenggala (nama 

anjing milik Sutatruna) tengah mengadakan pertemuan.  Musang segera 

menyampaikan perintah Kancil, bahwa Srenggala dipanggil ke Gebang Tinatar.  

Srenggala menolak ajakan musang, dia bahkan mengajak adu kepandaian dengan 

Kancil.   
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Kuwuk yang mendengar bahwa Srenggala membangkang, datang ke Suracala.  

Setibanya di sana, Kuwuk membujuk Srenggala, namun ditolak.  Kancil 

kemudian mengirim Wauwa untuk memanggil Srenggala dan meminta agar 

Srenggala memberikan jawaban teka-teki.  Teka-teki yang dimaksud terdiri dari 5 

macam. 

48. Sinom, 37 bait 

Wauwa bertukar pikiran dengan Srenggala mengenai ilmu makripat.  Pada 

saat itu Srenggala memberitahukan jawaban atas 5 pasal yang diajukan Wauwa.  

Wauwa merasa kalah.  Ia menyarankan kepada Srenggala agar bersedia datang 3 

tahun kemudian, menghadap Kancil. 

49. Pupuh Pangkur, 37 bait dan Pucung 23 bait 

Wauwa yang berdiskusi dengan Srenggala belakangan malah meminta 

Srenggala memberi pelajaran kepadanya.  Srenggala mengajarkan tentang 

bersatunya kawula dan gusti, yang membuat Wauwa semakin tertarik untuk 

berguru pada Srenggala. 

50. Pupuh Girisa, 4 bait dan Pucung, 10 bait 

Setelah mendapat pelajaran dari Senggala, Wauwa menyembah kepada 

Srenggala meminta agar diajarkan ilmu yang lain.  Dia mengatakan bahwa 

sebelum diajarkan dia tidak akan mau kembali pulang.  Maka, Srenggala 

memberinya ilmu ‘rahasia’ kehidupan.  Wauwa, penghulu di Gebang Tinatar 

bertambah terang hatinya setelah menerima petunjuk dari Srenggala. 

51. Pupuh Gambuh, 35 bait 

Baik Wauwa maupun Srenggala merasa sudah terikat batinnya, Wauwa 

kemudian diminta kembali ke Gebang Tinatar.  Sebelum pergi, Wauwa 

mengingatkan Srenggala menepati janjinya menemui Kancil, tiga tahun lagi.   

Setibanya di Gebang Tinatar, Wauwa melaporkan pada kancil bahwa ia telah 

kembali dari Suracala.  Dia juga mengatakan bahwa dia telah berguru kepada 

Srenggala.  Semua teka-teki yang diberikan telah dijawab dengan tepat. 
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 J. Musang disidang 

Lanjutan pupuh Gambuh... 

Di lain tempat Musang mendirikan perguruan.  Musang menetapkan syarat 

bahwa murid-murid yang akan berguru padanya, harus membayar dengan 3 ekor 

ayam dan 3 meter kain.  Kancil yang mendengar perbuatan Musang, 

memerintahkan Berang-berang untuk memanggil Musang.  Musang menjawab 

bahwa Tuhannya hanya Hyang Maha Luhur dan tidak berada di bawah Kancil 

Amonpraja. 

52. Pupuh Asmaradhana, 35 bait 

Musang tetap menolak menghadap Kancil, Berang-berang pun meninggalkan 

tempatnya tanpa pamit.  Setibanya di Gebang Tinatar, Berang-berang segera 

menghadap dan melaporkan perjalanannya pada Kancil.  Wauwa yang ikut 

mendengarkan laporan Berang-berang, langsung ke tempat Musang.  Setibanya di 

sana, Wauwa dan Musang saling mengadu pendapat.  Musang berpendapat bahwa 

tidak perlu menyembah orang lain kecuali dirinya sendiri.  Akan tetapi menurut 

Wauwa tindakan musang menyalahi tata tertib, karena menganjurkan orang tidak 

meronda. 

53. Pupuh Dhandhanggula, 34 bait 

Wauwa kemudian melanjutkan, negara akan menjadi rusak, apabila orang 

tidak mau gotong royong.  Apalagi Musang meminta sesuatu kepada muridnya 

untuk dirinya sendiri.  Amongpraja kemudian memerintahkan Banteng untuk 

menangkap Musang dan kawan-kawannya.  Mereka diadili satu persatu, para 

murid melaporkan cara-cara Musang mengajar muridnya, yang berisi ajaran yang 

tidak betul.  Akhirnya Musang dimasukkan penjara. 

54. Pupuh Asmaradhana, 45 bait 

Di penjara, Musang merasa sedih dimasukkan penjara.  Kebetulan ia dijaga 

oleh Berang-berang.  Berang-berang menceritakan bagaimana seharusnya 

menjadi guru yang baik, supaya tidak melanggar peraturan, jangan mencari 

untung sendiri.  Mendengar penjelasan Berang-berang, Musang sadar bahwa ia 
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telah berbuat salah, seperti yang dilakukan orang di daerah Jawa Timur pada 

waktu itu. 

55. Pupuh Mijil, 33 bait 

Esoknya Musang diajukan ke pengadilan dan para saksi didengar 

keterangannya.  Para saksi terdiri dari Babi, Babi hutan, dan 2 ekor Berang-

berang.  Karena Musang masih belum mau mengaku, maka keputusan diundur.  

Musang kembali dimasukkan ke penjara.  Pada hari berikutnya, barulah Musang 

mengakui kesalahannya sesuai dengan keterangan para saksi. 

56. Pupuh Maskumambang, 50 bait 

Pada persidangan, Musang dipersalahkan karena telah meminta biaya 

beberapa ayam dan kain kafan kepada murid-muridnya.  Musang pun dijatuhi 

hukuman 5 tahun dan diborgol dengan kalung besi.  Selanjutnya, Musang dibuang 

ke pulau lain.  Para saksi memperoleh hadiah masing-masing, kecuali teman-

teman Musang yang dianggap bekerjasama dengan Musang.  Di tempat 

pembuangan, Musang mendapat banyak makanan, sayangnya Musang harus 

berpisah dengan istri dan keluarganya.  Gebang Tinatar semakin makmur, Kancil 

pun teringat pada janji Srenggala. 

K. Kancil mendapat ajaran dari Srenggala 

57. Pupuh Asmaradhana, 39 bait 

Sementara itu, murid Srenggala di Suracala semakin berkembang.  Para murid 

berdatangan dari hutan-hutan sekitar.  Segala jenis anjing mesti menjadi 

muridnya.  Srenggala terkenal dengan kemahirannya dalam berbagai ilmu.  

Mendengar kemahiran Srenggala, Kancil sebagai penguasa Gebang Tinatar 

merasa khawatir, kalau-kalau kekuasannya menjadi retak.  Kancil pun mengutus 

penghulu Wauwa beserta empat orang utama untuk menghadap dan 

membicarakan masalah Srenggala yang mendirikan perguruan di Suracala. 

58. Pupuh Dhandhanggula, 32 bait 

Pada pertemuan itu para penghulu tidak ingin memajukan saran.  Mereka 

melakukannya karena teringat akan janji Srenggala yang akan menghadap 3 tahun 
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lagi.  Menurut pendapat Kancil, sebaiknya ia datang dengan para penggawanya ke 

Suracala.  Kedatangannya itu juga bertujuan untuk mengadu kepandaian dengan 

Srenggala.  Seluruh peserta pertemuan setuju, akan tetapi sebelumnya patih lah 

yang akan mengukur kepandaian Srenggala bersama kera dan orang hutan.  

Akhirnya diputuskan Kera, Banteng dan Orang hutan yang akan pergi terlebih 

dahulu.  Setibanya di Suracala, mereka menemui Srenggala dan mengemukakan 

maksud kedatangan mereka.  Setelah mendengar penjelasan patih, Srenggala tetap 

menolak untuk menghadap Kancil.  Bahkan menurut Srenggala tindakan Kancil 

selama ini tidak benar. 

59. Pupuh Sinom, 34 bait 

Srenggala kemudian menunjukkan tindakan-tindakan Kancil dan 

pengawalnya yang dinilainya tidak betul.  Mendengar kritikan Srenggala, Banteng 

merasa malu karena kalah pandai melawan pengetahuan Srenggala.  Banteng 

meminta agar Srenggala bersedia berteman dengan Kancil.  Hubungan mereka 

bukan sebagai hamba dan tuan, tetapi sebagai sesama guru.  Srenggala setuju 

dengan diadakannya pertemuan di Parangtigan. 

Sepulangnya dari Suracala, Banteng segera menemui Kancil dan melaporkan 

apa yang telah terjadi.  Mendengar laporan Banteng, Kancil merasa senang.  Pada 

hari yang telah ditentukan Kancil bersama para penggawa lengkap berangkat ke 

tempat pertemuan.  Setibanya di sana begitu bertemu Srenggala, Kancil langsung 

menyalahkan tindakan Srenggala. 

60. Pupuh Pucung, 40 bait. 

Kepada Srenggala, Kancil memberitahukan tentang pengangkatannya sebagai 

amongpraja beberpa waktu silam.  Karena pengangkatan itu pula maka, Kancil 

mengangkat banyak penggawa.  Menurut Kancil, Srenggala telah mengajarkan 

ilmu yang tidak benar.  Kancil juga memberi contoh kepada Srenggala tentang 

kyai Pengging yang merusak sarat agama.  Pada akhirnya kyai Pengging dibunuh 

oleh raja Demak.    

61. Pupuh Pangkur, 32 bait 
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Mendengar kecaman kancil, Srenggala menyanggah sehingga terjadi adu 

argumen yang berujung pada adu kepandaian antara kancil dan Srenggala.  

Srenggala memberi soal mengapa Kancil mengangkat pegawai dan menarik 

pajak, padahal Kancil tidak tahu keadaan tanah yang yang dikuasai.  Tanah mana 

yang subur dan mana yang tidak.  Kancil juga di kecam karena tidak membuat 

uang, tetapi mengapa menarik uang.  Sebagai raja mengapa Kancil harus memeras 

keringat rakyatnya dengan menarik pajak, sedangkan bukan dia yang 

menciptakan bumi, air, api dan angin. 

62. Pupuh Asmaradhana, 34 bait 

Srenggala kemudian melanjutkan ucapannya, janganlah Kancil menjadi raja 

kalau tidak dapat memberikan jawaban.  Soal kedua yag dikemukakan oleh 

Srenggala adalah kapan Kancil bertemu Tuhan dan memberikan beslit, sedangkan 

malaikat saja tidak terlihat.  Jika Tuhan memberi sesuatu pasti ada asal mulanya 

tidak begitu saja. 

Soal yang ketiga, Srenggala meminta penjelasan Kancil apa yang disebut ilmu 

sejati, darimana asal binatang, dan mengapa bayi berbeda dengan setelah tua.  

Sebenarnya darimana asal panca indra itu dan mengapa mahluk itu hidup dan 

bagaimana berkurangnya umur, apa yang sebenarnya berkurang?  

Yang keempat Srenggala meminta Kancil menjelaskan mengapa semua akan 

sirna? Yang kelima setelah manusia mati dimana tempat nyawa? Dimana istana 

akherat? Dan yang ke enam mengapa matahari terbit di timur dan tenggelam di 

barat? Apapula sebabnya bulan berjalan ke timur? Dimanakah pusat bumi itu? 

63. Pupuh Dhandhanggula, 13 bait 

Dimanakah batas bumi itu? Srenggala meminta kancil menguraikan ke enam 

masalah tersebut.  Akan tetapi, Kancil tidak mampu menguraikan ke enam 

masalah tersebut.  Kancil mengakui kepandaian Srenggala, kemudian Kancil 

turun menghampiri Srenggala bermaksud menyerahkan kekuasaan negara kepada 

Srenggala.  Seluruh pengikut Kancil mengikuti Kancil menyembah Srenggala. 

64. Pupuh Maskumambang, 34 bait 
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Srenggala menolak kekuasaan yang diberikan Kancil.  Dia bersedia 

membantu Kancil, kemudian dia memberikan uraian keenam masalah yang dia 

persoalkan.  Srenggala diangkat Kancil sebagai panembahan dengan nama 

panembahan Juruwarta. 

65. Pupuh Sinom, 31 bait 

Sang panembahan dibuatkan tempat tersendiri di sebelah barat Cepuri.  

Demikian pula dengan para pengikut panembahan yang terdiri dari bermacam 

anjing, juga diberi pangkat.  Suatu ketika Amongpraja menghadap kepada 

Srenggala, meminta diberi ajaran menghilangkan pekerti panca indra.  Setelah itu, 

Amongpraja meminta untuk ditunjukkan tempat tirta nirmaya.  Srenggala 

menunjukkan tempat yang dimaksud berupa perlambang.  Sebenarnya 

Amongpraja meminta diberi penjelasan mengenai kata udara menurut kitab Arab. 

66. Pupuh Asmarandhana, 40 bait 

Panembahan (Srenggala) juga memberikan keterangan mengenai udara, gerak 

dan daya yang ditimbulkan menurut ilmu alam.  Dengan berbagai macam contoh, 

seperti botol; perahu; senapang dan terjadinya gema.  Udara di atas laut dan di 

langit terbuka, serta udara yang diperlukan manusia untuk bernafas.  Kemudian 

Srenggala menerangkan mengenai hawa nafsu pada diri manusia.  Disusul dengan 

penjelasan tentang 6 perkara yang harus diketahui oleh raja. 

67. Pupuh Pucung, 49 bait 

Cerita diawali dengan uraian tentang keadaan tanah Jawa pada jaman kukila, 

ketika manusia ibarat burung, tidak kenal aturan dan belum beragama.  Kemudian 

zaman manusia mengenal pakaian dari kulit kayu.  Asal mula mereka mengenal 

dewa-dewa, datangnya orang Hindu, dan pembuatan candi-candi.  Pembuatan 

prasasti dan bata-bata.  Datangnya bencana banjir sehingga memisahkan pulau-

pulau, akibat bumi yang pecah.  Datangnya orang Cina dengan pengetahuan utuh 

dalam cara hidup masyarakat lama.  Apa yang menjadi kewajiban raja bagi 

kemajuan rakyatnya, kemakmuran negrinya, sampai datangnya Belanda yang 

membawa uang ringgit. 

 118Analisis nilai..., Setyowati, FIB UI, 2006



68. Pupuh Gambuh, 39 bait    

Jawaban untuk soal yang kedua adalah, raja harus berusaha menentramkan 

pemeluk agama, baik Belanda (Kristen), Cina (Kong Hu Chu/Tao), Budha dan 

Hindu.  Tuhan tidak tampak oleh mata.  Kemudian kancil meminta diberitahu 

mengenai jawaban ke tiga, yaitu terjadinya semua binatang serta bertambah dan 

berkurangnya usia.  Srenggala menjawab berdasarkan sifat Tuhan yang 20, 

sedangkan berkurangnya usia menurut kodrat betal makmur. 

69. Pupuh Kinanthi, 42 bait 

Mengenai jawaban soal keempat menurut Srenggala, semua yang ada 

akhirnya akan sirna.  Hal itu ialah kiamat, kiamat besar dan kecil.  Kemudian 

penjelasan mengenai apa yang sebenarnya tersembunyi dalam mimpi itu.  

Srenggala menambahkan bahwa orang yang memiliki ilmu sebaiknya 

memberikan kepada orang lain janganlah merasa malu jika orang lain lebih 

pandai.  Belajarlah ilmu yang lain. 

70. Pupuh Dhandhanggula, 30 bait 

Kemudian Kancil minta diberitahu mengenai tempat istana akherat.  

Srenggala menjawab bahwa dia tidak tahu karena belum mengalami.  Dia hanya 

dapat menyampaikan apa yang dikatakan gurunya, tentang manunggalnya gusti 

dan kawula.  Kemudian Kancil dipeluk oleh Srenggala untuk memberi bukti apa 

yang diberikan kepada Kancil.  Kancil seolah-olah menjadi patung, menerima 

segala ajaran Srenggala selama satu hari satu malam, tanpa bergerak sedikitpun.  

Setelah Srenggala uluh salam, barulah Kancil sadar dan bangun serta duduk 

mengeluarkan banyak keringat.  Ibarat seperti bangun tidur, ilmu diterima tanpa 

perlu waktu. 

71. Pupuh Sinom, 43 bait 

Dari 6 perkara, 5 telah dijelaskan, berarti tinggal satu yang belum dijelaskan 

Srenggala, yaitu mengapa matahari terbit di timur dan bulan terpotong bagian 

atasnya.  Kancil meminta penjelasan.  Srenggala memberitahu bahwa masalah 

tersebut terdapat di kitab ilmu falak meliputi falak langit, laut dan udara.  
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Kemudian dijelaskan terjadinya ukuran panjang dan penggunaan pengukur waktu 

yang disebut jam.  Perjalanan matahari dan bulan serta terjadinya gerhana.  

Disinggung pula tentang 12 soliak (zodiak) bintang-bintang. 

72. Pupuh Asmaradhana, 49 bait 

Munculnya hukum phytagoras dan ukuran derajat.  Kancil diajak ke sebuah 

pulau Paroge untuk mencoba mengukur tinggi bintang.  Terjadinya ukuran berat 

dan ukuran satuan panjang (meter) oleh tuan Toas, yang kemudian digunakan 

oleh orang-orang Belanda.  Bagaimana cara menggunakan ukuran skala untuk 

pembuatan peta, sikon dan jangka.  Tidak lupa diberikan ilmu aljabar kepada 

Kancil. 

73. Pupuh Mijil, 18 bait 

Pada saat itu mereka melihat Musang yang tengah menjalani hukumannya.  

Srenggala meminta Kancil untuk melepaskan Musang.  Karena Musang telah 

menjalani hukuman sesuai kesalahan.  Pertemuan besar diadakan, Musang pun 

diampuni.  Beberapa binatang yang sakit mendapat pengobatan, karena orangtua 

telah diangkat menjadi perawat.  Di buka kursus perawat bagi yang telah memiliki 

kepandaian baca tulis di seluruh negri.  Setelah itu negri Gebang Tinatar menjadi 

makin makmur dan damai. 
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LAMPIRAN 3 
 

Bagan Penelitian 
No Episode Kancil Nilai Moral yang 

Muncul 

Konteks Sosial Budaya Kritik yang 

Disampaikan 

1.  Kerbau dan 

Harimau. 

 

Prinsip Rukun 

- Gotong royong: 

-Pengendalian diri  

Prinsip Hormat 

Hormat kepada 

orang lain. 

 Para Pejabat bersikap 

kurang adil dan takut 

terhadap penguasa.  

Kekuasaan dipegang oleh 

kolonial, raja hanya 

bertindak sebagai simbol 

pemimpin. 

Kritikan pada para 

pejabat (hakim) yang 

kurang adil dan 

terkesan takut pada 

kolonial.  Kenthus 

mewakili manusia 

Jawa yang lemah 

namun berani 

menantang Harimau 

yang kuat. 

2.  Kelahiran Kancil. 

 

---- Tipe karya sastra pada 

saat itu bertemakan 

kepahlawanan.  Tokoh 

utama biasanya lahir 

dengan cara yang tidak 

biasa (ada pertanda 

sebelum kelahirannya). 

 

------------ 

3.  Kancil diperdaya 

Keyong 

 

a. Gotong royong 

b. Kurang waspada 

c.Hormat kepada 

diri Sendiri 

d.Hormat kepada 

orang lain. 

a. Gotong royong dalam 

melawan penjajah seperti 

yang dilakukan Pangeran 

Diponegara pada tahun 

1835-1850. 

b. HB II dan Pangeran 

Diponegara merupakan 

tokoh yang berani 

melawan kolonial yang 

telah menginjak harga diri 

a. Kritik yang ingin 

disampaikan mengenai 

kerjasama yang kurang 

dari masyarakat Jawa 

pada masa itu.  

Keyong mewakili 

masyarakat Jawa yang 

lemah namun memiliki 

kepandaian dalam 

menghadapi 
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mereka sebagai seorang 

(keturunan) raja.  Demi 

membela kehormatan 

dirinya dan leluhur, 

mereka menentang 

kolonial sehingga pada 

akhirnya dibuang dan 

diasingkan. 

musuhnya. 

b. Kritik terhadap sifat 

pengecut raja dan 

pejabat yang tidak 

memiliki harga diri, 

tunduk terhadap 

kekuasaan kolonial. 

4. Kancil Mencuri 

Timun 

 

Pengendalian diri 

Egoisme, tidak 

eling dan waspada 

  

5.  Kancil Menipu 

Gajah 

. 

a. Pengendalian 

diri, sifat eling dan 

waspada. 

b. Sikap nrima dan 

rela 

Kolonial memperlakukan 

masyarakat Jawa dengan 

semena-mena. Namun, 

masyarakat Jawa sama 

sekali tidak melakukan 

perlawanan karena 

adanya ajaran untuk 

menerima dan 

mengikhlaskan ssuatu 

yang terlah terjadi.  Serta 

keinginan untuk 

menghindari konflik.  

Kritik terhadap sikap 

orang Jawa yang 

menerima penindasan 

tanpa melakukan 

perlawanan, seperti 

para raja Jawa yang 

membiarkan 

penghinaan terhadap 

leluhurnya dan 

penyetiran kekuasaan. 

.  Sekaligus 

memperlihatkan 

kebesaran hati orang 

Jawa terhadap 

perlakuan yang 

diterimanya dari 

kolonial. 

6.  Kancil Menjadi 

Raja di Gebang 

Tinatar. 

 

Gotong royong Tidak adanya kerjasama 

antara keraton dan 

masyarakat dalam 

membangun dan 

mempertahankan negara 

sehingga kolonial 

Kritik terhadap keraton 

yang tidak sanggup 

mempertahankan 

kekuasaannya, karena 

untuk membangun 

suatu negara hingga 
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semakin berkuasa. menjadi negara yang 

makmur dan damai 

diperlukan kerjasama 

(gotong royong) dari 

rakyat.  

7.  Kijang Menginjak 

Anak Berang-

berang. 

 

a. Musyawarah 

b.Keadilan yang 

didapat dengan 

jalan musyawarah 

a.Masyarakat desa secara 

rutin mengadakan 

pertemuan seminggu 

sekali atau dua kali. 

Termasuk tradisi di 

pesantren untuk mengaji 

sekaligus mendiskusikan 

hal yang sifatnya 

keluarga. 

b.Keadilan sulit terwujud 

karena daerah kekuasaan 

yang berseberangan, 

seperti saat Pangeran dari 

kerajaan Surakarta 

membunuh seseorang 

yang tinggal di daerah 

kekuasaan Yogyakarta, 

namun karena daerah itu 

berada di wilayah 

Surakarta, raja 

Yogyakarta tidak dapat 

melakukan apapun untuk 

memproses kematian 

warganya.   

a. Kritik atas 

pembatasan yang 

dilakukan pemerintah 

kolonial pada 

penghuni pesantren 

untuk berkumpul; 

mengaji; dan 

berdiskusi, karena 

adanya dugaan makar.  

Padahal berkumpul 

untuk berdiskusi 

merupakan tradisi. 

b.Kritik atas 

ketidakberdayaan raja-

raja Jawa dalam 

menegakkan keadilan 

sehingga jika terjadi 

tindak pidana sulit 

untuk diselesaikan 

proses hukumnya. 

8.  Buaya Menipu 

Banteng 

 

Pengendalian diri, 

kurang eling dan 

Waspada. 

Para pembesar termasuk 

raja pada saat itu banyak 

yang rela melakukan apa 

saja supaya mendapat 

imbalan yang besar.  

Kritik atas sikap raja 

dan pembesar kerajaan 

yang mudah diiming-

iming dengan harta 

dan kekayaan. 
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Mereka senang hidup 

berfoya-foya. 

9.  Wauwa Diutus 

Menemui 

Srenggala 

Hormat kepada 

orang lain 

-- -- 

10. Persidangan 

Musang 

 

Gotong Royong Sekitar tahun 1850-an 

terjadi beberapa gerakan 

keagamaan yang 

mengatasnamakan agama, 

salah satu diantaranya 

Ahmad Rifangi 

Kritik atas terjadinya 

berbagai gerakan 

agama yang dilakukan 

oleh beberapa 

kelompok agama 

untuk kepentingan 

kelompoknya sendiri, 

dengan dalih jihad.  

11. Kancil Mendapat 

Pengajaran dari 

Srenggala. 

 

a.Musyawarah 

b.Pengendalian 

diri, kurang eling 

dan waspada. 

c.Hormat kepada 

diri sendiri. 

d. Hormat kepada 

orang lain 

 a.Saat itu sistem sewa 

tanah diberlakukan oleh 

pemerintah kolonial.  

Setelah sistem tersebut 

tidak berhasil, muncul 

sistem tanam paksa. 

b  Masyarakat Jawa 

percaya akan kebenaran 

kisah para wali, sehingga 

hampir seluruh karya 

satra terutama babad, 

menggunakan cerita para 

wali untuk menarik 

pembaca.  

a.Kritik terhap 

pemberlakuan sistem 

sewa tanah dan tanam 

paksa. 

e. Kritik terhadap 

cerita Syekh Siti 

Djenar sebagai 

penyebar agama Islam 

yang sesat.  Cerita ini 

justru mengantar 

pembaca untuk 

memaklumi 

keberagaman agama  
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