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ABSTRAK 

 
Judul yang penulis sajikan dalam penelitian ini adalah Analisis Nilai-nilai Budaya Kearifan 

Lokal dalam Novel Perjalanan Penganten Karya Ajip Rosidi serta Implikasinya Terhadap 
Pembelajaran Sastra di SMA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai budaya 
kearifan lokal pada novel Perjalanan Penganten karya Ajip Rosidi yang berhubungan dengan 
deskripsi unsur moral, seni, adat istiadat, bahasa, status pekerjaan, dan sosial serta untuk 
mengetahui apakah novel Perjalanan Penganten tersebut layak terhadap pembelajaran sastra di 
SMA.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan 
objektif.Data-data yang dapat diuraikan dengan maksud menemukan unsur-unsur yang mengacu 
pada masalah penelitian kemudian data tersebut dianalisis dan diberi pemahaman serta penjelasan 
secukupnya yang bertumpu pada karya sastra itu sendiri. 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yaitu penelitian yang seluruh bahan dan objek 
kajiannya adalah buku.Bahannya adalah informasi pustaka penunjang yang relevan dengan 
masalah yang dikaji.Sedangkan objek kajiannya adalah novel Perjalanan Penganten karya Ajip 
Rosidi.Dalam penelitian penulis melakukan analisis analisis pada beberapa hal yang dinilai dapat 
memenuhi syarat dalam masalah penelitian yang dibahas dan mencapai suatu simpulan yang logis, 
yaitu menganalisis novel Perjalanan Penganten karya Ajip Rosidi berdasarkan unsur moral, seni, 
adat istiadat, bahasa, status pekerjaan, dan sosial. 

Berdasarkan penelititan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa novel Perjalanan 
Penganten menandung nilai-nilai budaya kearifan lokal yang meliputi unsur moral, seni, adat 
istiadat, bahasa, status pekerjaan, dan sosial.Isi novel tersebut menawarkan tema-tema yang 
menarik tentang kehidupan masyarakat Sunda dengan kenyataan sehari-hari seperti moral budi 
pekerti, moral agama, moral susila, dan moral sosial.Seni seperti seni tari dan seni sastra.Adat 
istiadat seperti pernikahan, kematian, takhayul, dan upacara keselamatan.Bahasa seperti bahasa 
kasar dan bahasa halus.Status pekerjaan seperti petani.Sosial seperti lapisan sosial dan 
kekerabatan.Pemunculan nilai-nilai budaya kearifan lokal dalam novel ini adalah untuk menyelami 
kehidupan masyarakat Sunda dengan kenyataan, sehingga pemunculan hal tersebut diharapkan 
dapat mewakili cerminan masyarakat Sunda pada zaman sekarang. 

 
Kata Kunci: Analisis, Budaya Kearifan Lokal, Novel Perjanan Penganten. 

 
ABSTRACT 

The research is aimed at finding out the values of local wisdoms in the novel 
entitled, “ Perjalanan Penganten”  written by Ajip Rosidi. The novel describes the 
relations among morality, arts, cultures, languages, occupations, and social relations. 
The research is also aimed at finding out whether or not the novel is appropriate to be 
taught in the literary class in senior high school level. The method employed in the 
research was descriptive analysis with objective approach. The data are described to 
answer the research questions and then analyzed based on the literary work. 

The result of the research shows that the novel contains the values of local 
wisdoms covering morality, arts, cultures, languages, occupations, and social relations. 
It describes interesting cultures of Sundanese society’s everyday habits, such as 
morality, religion, attitudes, belief, death, superstition, and cultural ceremonies. The 
language use covers the high level (appropriate) language and everyday language of 
Sundanese. The occupation explored in the story is as a farmer. Social matters described 



are social layers and relations. The discussion on cultural values is aimed at going 
deeply to the real Sundanese society so that it is expected that it can represents the real 
life of nowadays’ Sundanese people. 
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PENDAHULUAN 

Manusia adalah makhluk sosial, 
sebagai individu tidak mampu hidup sendiri 
dan berkembang sempurna apabila tidak 
hidup bersama dengan individu manusia lain. 
Sejak lahir manusia sudah harus hidup 
bersama, setidaknya dengan ibu dan ayah 
yang memelihara dan melindungi. Keharusan 
itu karena manusia mempunyai kebutuhan 
yang hanya dapat dipenuhi apabila 
berhubungan dengan bantuan dari manusia 
yang lain. Dengan kata lain, manusia harus 
hidup bermasyarakat. 

Di sisi lain, manusia sebagai makhluk 
budaya adalah kodrat artinya sejak lahir sudah 
menjadi makhluk yang paling sempurna 
karena dibekali oleh sang pencipta dengan 
akal, perasaan dan kehendak yang 
membedakan dengan makhluk lain. Dalam 
hubungan tersebut manusia 
mempertimbangkan mana yang benar dan 
salah, mana yang baik dan buruk. 

Masalah kearifan lokal merupakan 
perwujudan dari daya tahan dan daya tumbuh 
yang dimanifestasikan melalui pandangan 
hidup, pengetahuan, dan berbagai strategi 
kehidupan yang berupa aktivitas yang 
dilakukan oleh masyarakat lokal untuk 
menjawab berbagai masalah dalam 
pemenuhan kebutuhan hidupnya, sekaligus 
memelihara kebudayaannya.Dalam 
pengertian inilah kearifan lokal sebagai 
jawaban untuk bertahan dan menumbuhkan 
secara berkelanjutan kebudayaan yang 
didukungnya. Setiap masyarakat termasuk 
masyarakat tradisional, dalam konteks 
kearifan lokal seperti itu, pada dasarnya 
terdapat suatu proses untuk menjadi pintar 
dan berpengetahuan. Hal itu berkaitan dengan 
adanya keinginan agar dapat 
mempertahankan dan melangsungkan 
kehidupan, sehingga warga masyarakat secara 
spontan memikirkan cara-cara untuk 
melakukan, membuat, dan menciptakan 
sesuatu yang diperlukan dalam mengolah 
sumber daya alam demi menjamin 
keberlangsungan dan ketersedianya sumber 
daya alam tanpa mengganggu keseimbangan 
alam. 

 Dalam proses tersebut suatu 
penemuan yang sangat berharga dapat terjadi 
tanpa disengaja. Artinya, setiap warga 
masyarakat dapat menghimpun semua 
informasi itu dan melestarikannya, serta 
mewariskannya turun temurun sebagai upaya 
melangsungkan kehidupannya.Sejalan dengan 
perubahan budaya yang menerpa kehidupan 
masyarakat, masyarakat juga secara perlahan 
mengembangkan pengetahuan yang telah 
diwariskan, dan kemudian menciptakan 
metode untuk membangun 
pengetahuan.Penciptaan pengetahuan itu pada 
dasarnya merupakan cara-cara atau teknologi 
asli (indigenous ways) guna mendayagunakan 
sumber daya alam bagi kelangsungan 
kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, 
masyarakat mengembangkan suatu sistem 
pengetahuan dan teknologi yang asli – suatu 
kearifan lokal (indigenous or local 
knowledge), yang mencakup berbagai macam 
cara untuk mengatasi kehidupan,sepertiunsur 
moral, seni, adat istiadat, status pekerjaan, 
bahasa, dan sosial yang ditampilkan dalam 
novel tersebut. Kearifan lokal yang 
sedemikian itu, umumnya berbentuk tradisi 
lisan, dan lebih banyak berkembang di daerah 
perdesaan.Pengetahuan itu dikembangkan 
karena adanya kebutuhan untuk menghayati, 
mempertahankan, dan melangsungkan hidup 
sesuai dengan situasi, kondisi, kemampuan 
dan nilai-nilai yang dihayati di dalam 
masyarakatnya. 

Karena itu, pengetahuan lokal 
menjadi bagian dari cara hidup mereka yang 
arif, agar dapat memecahkan segala 
permasalahan hidup yang mereka hadapi, 
sehingga mereka dapat melangsungkan 
kehidupannya, bahkan, dapat berkembang 
secara berkelanjutan. Kadangkalanya, 
pengetahuan lokal seperti ini biasa disebut 
sebagai suatu bentuk kearifan masyarakat 
yang dianggap tidak relevan dan tidak 
memiliki kekuatan untuk memenuhi tuntutan 
kebutuhan produktivitas dalam dunia 
modern.Dalam situasi semacam inilah 
pengetahuan lokal kerap ditinggalkan 
pendukungnya, hanya karena dinilai tidak 



rasional dan moderen.Padahal pengetahuan 
lokal yang dianggap tidak rasional dan 
bersifat tradisional serta kerapkali dianggap 
unik itu masih dapat dijumpai dan 
berkembang di dalam kehidupan masyarakat, 
terutama di perdesaan untuk menjawab 
perubahan lingkungan alam saat ini.Bahkan, 
pada sebagian masyarakat perdesaan kearifan 
lokal serupa ini merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari politik ketahanan pangan 
mereka. 

Dalam konteks itulah, kearifan lokal 
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 
kehidupan masyarakat, seperti digambarkan 
dan diuraikan dalam novel Perjalanan 
penganten karya Ajip Rosidi.Isi yang 
terkandung dalam tulisan-tulisan yang 
terangkum dalam novel ini secara umum 
memperlihatkan gambaran-gambaran 
mengenai kearifan lokal yang mencakup 
semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk 
pengelolaan lingkungan hidup.Dalam 
kumpulan tulisan ini pun dikemukakan juga 
tentang praktek pengetahuan lokal yang 
dikembangkan masyarakat itu bersifat 
dinamis, dan dapat beradaptasi dengan sistem 
pengetahuan dan teknologi dari luar yang 
selalu berubah, sehingga pengetahuan yang 
dari luar itu dapat sepadan dengan kondisi 
lokal mereka.Itu artinya, kearifan lokal bagi 
kehidupan mereka dapat menjadi solusi 
dalam keberlangsungan kehidupannya. 

Karya sastra mempunyai sebuah 
pesan bila menantang struktur pemikiran, 
yaitu pandangan dunia yang tidak kita sadari, 
tetapi menjiwai kehidupan sehari-hari di 
dalam masyarakat, unsur-unsur ini hanya kita 
dapati dalam karya-karya pengarang yang 
unggul dan peka terhadap realitas sosial 
budayanya.Sastrawan ini menjadikan 
kehidupan sosial transparan, menampakan 
rahasia-rahasia suatu kebudayaan yang 
bersama-sama didukung para anggotanya 
beserta dasar-dasar etos yang merupakan ciri 
khas dalam kehidupan sehari-hari 
(Soelaeman, 1992:99). 

Melalui karya sastra, orang dapat 
mengetahui budaya setempat suatu bangsa 
atau daerah.Dengan banyak membaca karya 
sastra baik roman maupun novel yang 
bertemakan adat istiadat dan kebudayaan, 
maka kebudayaan daerah dapat dikenal oleh 
pembaca. 

 Karya sastra sebagai simbol verbal 
mempunyai peranan diantaranya sebagai cara 
pemahaman, cara perhubungan, dan cara 
penciptaan (Kuntowijoyo, 1999:127). Objek 
karya sastra adalah realitas, apabila realitas 
itu berupa peristiwa sejarah maka karya sastra 
dapat mencoba menerjemahkan peristiwa itu 

dalam bahasa imaginer dengan maksud untuk 
memahami peristiwa sejarah menurut kadar 
kemampuan pengarang. 

Dalam era globalisasi, informasi 
budaya telah diterima oleh masyarakat sangat 
beragam, hal ini dapat menyebabkan 
terjadinya pergeseran nilai budaya lokal.Jika 
dahulu sesuatu merupakan budaya setempat, 
dengan masuknya nilai budaya asing, maka 
budaya setempat berangsur-angsur 
mengalami perubahan.Nilai budaya kurang 
dikenalkan kepada siswa dan menjadi asing 
karena kurangnya informasi yang berupa 
buku-buku tentang kubudayaan setempat, 
yang mengakibatkan siswa menyenangi 
kebudayaan asing juga menyebabkan siswa 
tidak mengetahui budaya lokal yang 
sebenarnya. 

Banyaknya kebudayaan lokal yang 
berasal dari adat istiadat dan bersumber dari 
nenek moyang yang telah memberikan 
pengalaman, wawasan, dan pengetahuan 
kepada kita.Kebudayaan tentang kearifan 
lokal tersebut hendaknya dijadikan acuan 
dalam mengarungi kehidupan salah satu 
contoh secara umum adalah upacara 
perkawinan, kematian, dan kesenian 
tradisional. Masing-masing daerah 
mempunyai tata cara sendiri dalam 
melaksanakan adat istiadat yang sesuai 
dengan kebudayaan daerahnya. 

Penulis memilih novel Perjalanan 
penganten karya Ajip Rosidi sebagai objek 
penelitian, karena di dalamnya memuat tema 
mengenai nilai sosial dan budaya kearifan 
lokal masyarakat Sunda. Novel Perjalanan 
penganten merupakan novel yang diterbitkan 
pertama kali pada tahun 1986, namun 
persoalan-persoalan yang diangkat cukup 
menarik dan merupakan budaya kearifan 
lokal masyarakat Sunda. 

Bertolak dari latar belakang ini, 
penulis akan melakukan penelitian terhadap 
novel Perjalanan penganten karya Ajip 
Rosidi untuk memusatkan analisis pada aspek 
budaya kearifan lokal masyarakat Sunda yang 
meliputi unsur-unsur moral, seni, adat 
istiadat, status pekerjaan, bahasa, dan sosial 
sebagai upaya pemilihan bahan pembelajaran 
apresiasi bahasa dan sastra Indonesia di 
Sekolah Menengah Atas. 

Selain hal yang berbau adat 
kebudayaan Sunda seperti tersebut di atas, 
novel ini juga menceritakan tentang 
kepatuhan seorang anak kepada orang tua 
serta merosotnya nilai moral seseorang 
lantaran cara memohon pada Tuhan dan 
aplikasi ajaran agama yang tidak tepat. yang 
tidak kalah penting untuk menjadi catatan 
kita adalah kehidupan sebagian besar 



masyarakat marginal yang terletak antara 
tanah Sunda dan Jawa., Ajip Rosidi secara 
halus namun tidak ragu-ragu menggambarkan 
situasi kehidupan masyarakat di daerahnya. 
Masyarakat yang berbahasa setengah Sunda 
setengah Jawa (Jawareh) dengan kebiasaan 
hidup yang berpedoman kepada agama secara 
tidak sepenuhnya dipahami. Mereka tidak 
terbiasa menjalani hidup beragama yang 
sesungguhnya, sehingga tidak puasa dan tidak 
solat asalkan disunat serta kebiasaan kawin-
cerai bukanlah suatu  hal yang harus 
dipermasalahkan. Sebenarnya dari sini dapat 
kita lihat kecerdasan spiritual Ajip Rosidi. 

Menurut Sudjiman (1991:71), sastra 
adalah karya lisan atau tertulis yang memiliki 
berbagai ciri keunggulan seperti keorisinilan, 
keartistikan, keidahan dalam isi dan 
ungkapan. Sastra merupakan tulisan yang 
sangat indah dan mempunyai keaslian dalam 
diri seseorang pengarang dalam 
mengungkapkan perasaannya. 

Karya sastra merupakan karya seni 
yang diciptakan oleh manusia sebagai hasil 
dari kreativitas.Hal tersebut sesuai dengan 
pendapat Rene Wellek dan Austin Warren 
(1995:2), yang menyatakan bahwa sastra 
merupakan suatu kreatif sebuah karya 
seni.Karya sastra sebagai karya seni 
memungkinkan tumbuhnya wawasan 
pengetahuan pembaca tentang kehidupan 
manusia yang merupakan bagian kebudayaan 
dari suatu bangsa. 

 
 
 
DESKRIPSI TEORI 

Novel merupakan salah satu jenis 
prosa.Berikut ini pengertian novel menurut 
para ahli sastra. 

Sebutan novel dalam bahasa Inggris –
dan inilah yang kemudian masuk ke dalam 
bahasa Indonesia –berasal dari bahasa Italia 
novella(yang dalam bahasa Jerman :novelle). 
Secara harfiah novella berarti sebuah barang 
baru dan kemudian diartikan sebagai cerita 
pendek atau bentuk prosa (Abrams dalam 
Nurgiantoro, 2000:9).Kutipan tersebut 
menjelaskan bahwa mulanya novel diartikan 
sebagai cerita pendek.Pada perkembangan 
selanjutnya, novel tidak lagi merupakan cerita 
yang pendek.Saat ini jumlah halaman novel 
ada yang sampai ratusan halaman.Jika 
dibatasi, ukuran cerita novel lebih panjang 
dari cerpen, dan lebih pendek dari 
roman.Tetapi akhir-akhir ini sering 
dipersamakan pengertian novel dengan 
roman, seperti yang dikemukakan berikut ini. 

Istilah novelsama dengan istilah 
roman. Kata novel berasal dari bahasa Italia 

yang kemudian berkembang di Inggris dan 
Amerika Serikat.Sedangkan istilah roman 
berasal dari genre romance dari abad 
pertengahan yang merupakan cerita panjang 
tentang kepahlawanan dan percintaan.Istilah 
roman berkembang di Jerman, Belanda, dan 
bagian-bagian Eropa daratan yang lain 
(Sumardjo, 1986:29). 

Dari kutipan tersebut dapat dilihat 
adanya sedikit perbedaan antara roman dan 
novel. Perbedaan terletak pada bentuk novel 
yang sedikit lebih pendek dari pada roman, 
tetapi hampir sama ukuran luasnya unsur 
cerita. 

Selain dilihat dari segi etimologis, 
pengertian secara lebih luas dapat dilihat dari 
segi isinya. Menurut Clara Reeve (dalam 
Wellek, 1995 :282), novel adalah gambaran 
dari kehidupan dan perilaku yang nyata, dari 
zaman pada saat novel itu ditulis. Dalam hal 
ini novel dikaitkan dengan dunia nyata. 
Keadaan masyarakat pada suatu zaman 
digambarkan melalui proses imajinasi 
pengarang. Novel bersifat realistis, tidak 
semata-mata khayalan tetapi didasarkan pada 
kenyataan hidup suatu masyarakat. 

Selanjutnya Esten (2000:12) 
mengungkapkan hal yang sama tentang novel 
dan kehidupan. Menurut Esten novel 
merupakan pengungkapan dari fragmen-
fragmen kehidupan manusia (dalam jangka 
yang lebih panjang) dimana terdapat konflik-
konflik yang akhirnya dapat menyebabkan 
terjadinya perubahan-perubahan hidup para 
pelaku cerita. 

Berdasarkan pendapat para ahli sastra, 
dapat disimpulkan novel adalah salah satu 
jenis karya sastra yang ukuran ceritanya lebih 
panjang dari cerpen dan menceritakan 
kehidupan manusia. 

 
Unsur Intrinsik dan Ekstrinsik Novel 

 Sebuah novel dibangun oleh unsur 
intrinsik yaitu unsur yang membangun 
ciptaan sastra dari dalam yang berhubungan 
dengan struktur, dan unsur ekstrinsik yaitu 
unsur yang mempengaruhi cipta sastra dari 
luar atau latar belakang dari penciptaan karya 
sastra. 

 
Unsur Intrinsik 

a. Tema 
b. Tokoh dan Penokohan 
c. Alur 
d. Latar 
e. Sudut Pandang 
f.  Gaya Bahasa 
 

Unsur Ekstrinsik 



 Selain unsur-unsur intrinsik, karya 
sastra juga dipengaruhi oleh unsur-unsur 
ekstrinsik.Unsur ekstrinsik ialah unsur yang 
mempengaruhi cipta sastra misalnya faktor-
faktor politik, ekonomi, sosiologi, sejarah, 
ilmu jiwa atau pendidikan (Esten, 2000:20). 
 Pendapat yang sama juga 
diungkapkan oleh Nurgiyantoro (2000:23) 
bahwa unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur 
yang berada diluar karya sastra, tetapi secara 
tidak langsung mempengaruhi bangun atau 
sistem organisme karya sastra. Unsur-unsur 
ini tidak ikut menjadi bagian di 
dalamnya.Namun, unsur ini cukup 
berpengaruh terhadap keseluruhan cerita yang 
dihasilkan. 
 Welleck (1995:79-81) meyebutkan 
bahwa unsur ekstrinsik dapat terdiri dari 
biografi pengarang, psikologi pengarang, dan 
faktor-faktor kehidupan seperti ekonomi, 
sosial, politik di lingkungan tempat 
pengarang tinggal. 

Lebih lanjut lagi, Fananie (2001:77) 
mengungkapkan bahwa faktor ekstrinsik 
merupakan milik subjektif pengarang yang 
bisa berubah kondisi sosial, motivasi, 
tendensi yang mendorong dan mempengaruhi 
kepengarangan seseorang. Dalam pengertian 
ini, faktor ekstrinsik berhubungan dengan 
penulis karya sastra yang meliputi: (1) tradisi 
dan nilai-nilai; (2) struktur kehidupan sosial; 
(3) keyakinan dan pandangan hidup; (4) 
suasana politik; (5) lingkungan hidup; (6) 
agama, dan sebagainya. 
Peranan unsur ekstrinsik dalam penciptaan 
karya sastra diintegrasikan oleh pengarang 
menjadi satu cerita yang menumbuhkan 
konflik-konflik yang menarik dan aktual. 

 
Budaya Kearifan Lokal Sunda 

Menurut Ajip Rosidi (dalam Ekadjati, 
2005:7) budaya Sunda dalam hidupnya 
menghayati serta menggunakan norma-norma 
dan nilai-nilai budaya kearifan lokal 
Sunda.Dalam hal ini tempat tinggal, 
kehidupan sosial budaya, dan sikap orang 
dianggap penting. Bisa saja seseorang atau 
sekelompok orang tuanya atau leluhurnya 
orang Sunda, menjadi bukan orang sunda 
karena ia atau mereka tidak mengenal, 
menghayati, dan mempergunakan norma-
norma dan nilai-nilai budaya kearifan lokal 
budaya Sunda dalam hidupnya. 

Sunda dipertalikan pula secara erat 
dengan pengertian kebudayaan.Bahwa ada 
yang dinamakan kebudayaan Sunda, yaitu 
kebudayaan yang hidup, tumbuh, dan 
berkembang dikalangan orang Sunda yang 
pada umumnya berdomisili di tanah 
Sunda.Kebudayaan Sunda dalam tata 

kehidupan budaya kearifan lokal bangsa 
Indonesia digolongkan ke dalam kebudayaan 
daerah (Undang-undang Dasar 1945, 
terutama penjelasan 32 dan 36) dan ada yang 
menamai kebudayaan suku bangsa, untuk 
membedakan dengan kebudayaan nasional. 
Disamping memiliki persamaan-persamaan 
dengan budaya kearifan lokal daerah lain di 
Indonesia, budaya kearifan lokal Sunda 
memiliki cirri-ciri tersendiri yang 
membedakan dari kebudayaan-kebudayaan 
lain. 

Budaya kearifan lokal masyarakat 
Sunda pada awalnya (zaman paleolitikum) 
bergantung kepada alam, seperti kehidupan 
manusia di dunia pada umumnya. Mereka 
memenuhi kebutuhan akan makanan, 
minuman, tempat berteduh yang telah 
disediakan oleh alam, tanpa pengolahan apa-
apa. Mereka hidup sebagai pengumpul 
makanan dengan berburu binatang, memetik 
daun, bunga, dan buah serta mencungkil 
umbi-umbian (Ekadjati, 2005:33). 

Seiring dengan teknologi, api berguna 
untuk menghangatkan badan, memanaskan 
makanan, membuat barang gerabah, dan 
menjaga keamanan dari gangguan binatang. 
Kepercayaan terhadap kekuatan alam mulai 
muncul.Begitu juga bahasa sebagai alat 
komunikasi mulai dipakai dalam bentuk 
gerakan tubuh dan kata-kata yang sederhana 
(Ali dalam Ekadjati, 2005:34). 

Budaya kearifan lokal masyarakat 
Sunda memiliki nama-nama jenis binatang 
(fauna) seperti: harimau, kura-kura, lutung, 
kera, buaya, kancil, kuda, kerbau, banteng, 
anjing, kucing, babi, burung beo, tikus, kupu-
kupu, ulat, burung betet, burung tekukur, 
burung kutilang, ular sanca (Wallace dalam 
Ekadjati, 2005:25). 

Selain untuk dimakan daging dan 
telurnya, di Jawa barat binatang digunakan 
pula untuk alat angkutan barang dan manusia 
(sapi, kerbau, dan kuda) mengelola sawah, 
alat hiburan (burung, kera, kucing, kuda), alat 
berburu dan keamanan (anjing), dan lain-lain. 
Sebagaimana di daerah-daerah lain di wilayah 
kepulauan nusantara (Indonesia), 
perkembangan masyarakat Jawa Barat yang 
berintikan budaya kearifan lokal masyarakat 
Sunda bertitik tolak dari corak masyarakat 
desa, kemudian pada lingkungan masyarakat-
masyarakat tertentu, terutama di lingkungan 
pusat pemerintahan dan pusat perdagangan, 
berkembang menuju corak kehidupan 
masyarakat kota. 

Berdasarkan pemilikan tanah yang 
berkaitan dengan pelaksanaan tanam paksa, 
dapat dibedakan kelompok budaya kearifan 
lokal masyarakat desa di daerah 



pasundan.Menurut Alisjahbana (dalam 
Ekadjati, 2005:185), ketiga budaya kearifan 
lokal masyarakat adalah sebagai berikut. 

1) Pribumi, jalma bumi atau cacah 
menurut istilah pemerintah, yaitu keturunan 
keluarga-keluarga pendiri desa. Mereka 
memiliki tanah pertanian sejak lama juga 
mempunyai rumah dan pekarangan. Mereka 
tergolong penduduk inti desa. 

2) Bayubud, batur, atau manumpang 
menurut istilah pemerintah, yaitu biasanya 
mereka yang mempunyai rumah dan 
pekarangan. 

3) Bujang atau nyusup, yaitu mereka 
yang memiliki rumah, tetapi terletak di 
pekarangan (tanah) milik orang lain. 

Budaya kearifan lokal masyarakat 
sunda itu bukan suatu aspek kebudayaan yang 
hanya dikenal di lingkungan yang kecil saja 
akan tetapi dikenal secara luas dalam 
masyarakat. Dalam pertunjukkan reog, 
permainan yang selalu dapat menyesuaikan 
dirinya dengan setiap zamannya, tampaklah 
betapa bahasa dan sastra sunda itu merupakan 
bagian yang esensi dari kehidupan sehari-hari 
di dalam masyarakat (Koendjadiningrat, 
2002:310). 

Masyarakat bahasa Sunda termasuk 
bahasa bilingual (multilingual) yang terkait 
oleh politik kebahasaan Indonesia, sedangkan 
fungsi lain dijalankan oleh bahasa daerah, 
yakni fungsi sebagai bahasa keluarga dan 
lebih berperan di daerah-daerah sebagai 
bahasa kebudayaan, terutama dalam upacara 
adat (Depdikbud, 1997:1). 

Di samping bahasa Sunda sebagai 
identitas kesundaan, ciri kepribadian orang 
Sunda yang lain adalah, bahwa orang Sunda 
sangat mencintai dan menghayati 
keseniannya. Dari bahasa dan keseniannya, 
dan dari sikapnya sehari-hari dapat kita 
gambarkan tipe ideal orang Sunda sebagai 
manusia yang optimis, suka dan mudah 
gembira, memiliki watak yang terbuka tentu 
gambaran ini masih bersifat umum. 

Mengenal sastra Sunda yang meliputi 
genre. Istilah, klasifikasi, sejarah, hasil karya, 
dan hasil studi diantara genre sastra Sunda 
yang digarap, babad, carita pantun, puisi 
guguritan, puisi mantra, puisi pupujian 
(Rusyana, 1997:3). 

Di dalam masyarakat Sunda, juru 
pantun melalui cerita-cerita pantun 
membawakan kesusastraan kepada para 
pendengarnya, demikian juga kepada dalang 
wayang golek menyampaikan penggalan-
penggalan epos mahabrata dan Ramayana 
buat para penggemarnya (Rosidi, 1995:37). 

Di dalam mempelajari manusia dan 
kebudayaan Sunda itu amat pentinglah 

melihat kepada latar belakang perubahan 
sosial yang sedang berlaku itu, agar kita 
mendapatkan pengetahuan yang lebih realistis 
lagi, dalam hal itu selalu ada unsur-unsur 
kebudayaan yang amat lambat mengalami 
perubahan seperti pranata-pranata 
kekerabatan, pranata-pranata kepercayaan, 
pranata-pranata adat seperti perkawinan, akan 
tetapi kehidupan keagamaan orang Sunda 
sangat kuat. 

Budaya kearifan lokal masyarakat 
Sunda yang beranggapan bahwa orang harus 
mentaati ajaran-ajaran yang telah ada sejak 
zaman dahulu yakni ajaran kesentosaan hidup 
baik di dunia maupun di akhirat, yang 
dipesankan ibu, bapak, kakek, buyut yang 
tahu akan ajaran maha pandita orang Sunda 
kebanyakan patuh menjalankan kewajiban 
beragama seperti sholat lima waktu, puasa, 
dan beribadah haji. Walaupun taat kepada 
kewajiban beragama masih mempercayai 
adanya kepercayaan takhayul dan menjadi 
suatu sistem kepercayaan yang telah dianggap 
oleh orang-orang dengan emosi yang sama 
(Mustapa, 1996:137). 

Budaya kearifan masyarakat Sunda 
Baduy mereka yang hidup dengan 
mempertahankan kebudayaan Sunda lama, 
juga sikap hidup yang kukuh 
mempertahankan adat dari leluhur, dan sikap 
keras menolak pengaruh kebudayaan luar 
(Djatisunda dalam Ekadjati, 2005:53). 

Banyak upacara dan ketentuan-
ketentuan lain dalam kanekes yang bertalian 
dengan daur hidup mereka yang disebut 
pikukuh atau pitikrama, sunatan bagi 
masyarakat kanekes bersifat sakral juga 
dipandang sebagai upacara inisiasi dengan 
gelang sebagai simbolnya.Dewasa ini dalam 
masyarakat kanekes atau baduy dikenal pula 
istilah nyelamkeun (mengislamkan) bagi 
sunatan itu. Kiranya kosa kata tersebut masuk 
ke dalam masyarakat kanekes sebagai 
pengaruh masyarakat islam sekitarnya. 

Mustapa (1996:85) menguraikan aspek 
budaya kearifan lokal masyarakat Sunda yang 
terdiri dari berbagai macam unsur moral, adat 
istiadat, seni, status pekerjaan, bahasa, sosial, 
dan sebagainya. 

 
PEMBELAJARAN APRESIASI SASTRA 
DI SMA 

Salah satu tujuan penciptaan karya 
sastra adalah untuk dinikmati pembaca.Untuk 
menikmati kedalaman batin, diperlukan 
langkah pemahaman yang tepat yang dapat 
dilakukan apabila pembaca ikut melibatkan 
rasa emosional, intelektual, dan pengalaman 
jiwa.Itulah yang disebut apresiasi.Sebagai 
cipta seni, sastra menampilkan kesatuan 



ekspresi yang dapat membangkitkan 
tanggapan pembaca.Disadari atau tidak, 
melalui apresiasi sastra pembaca diajak untuk 
meniti kebenaran-kebenaran hidup. 

Pembelajaran apresiasi sastra di 
sekolah merupakan suatu proses interaksi 
antara guru dengan siswa tentang sastra. 
Dalam proses interaksi itu memungkinkan 
terjadinya pengenalan, pemahaman, 
penghayatan, penikmatan dan hingga 
akhirnya siswa mampu menerapkan nilai-
nilai kehidupan yang terkandung di dalamnya 
dengan kehidupan nyata. 

Sejalan dengan pendapat Efendi 
(1973:18) bahwa apresiasi sastra adalah 
kegiatan menggauli citra sastra dengan 
sungguh-sungguh hingga tumbuh pengertian, 
penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan 
kepekaan perasaan yang baik terhadap cipta 
sastra. 

Menurut Endaswara (2005: 78-79), 
pengajaran sastra akan menuntut subjek didik 
memiliki rasa peka terhadap karya sastra dan 
tertarik untuk membacanya. Melalui 
pembacaan sastra secara apresiatif, siswa 
akan menerima, memahami, menghayati, dan 
merespon karya sastra. Hal penting dalam 
apresiasi sastra adalah memberikan 
pengalaman pada siswa untuk memperoleh 
sesuatu yang berharga. 

Endaswara juga menambahkan bahwa 
pembelajaran apresiasi sastra meliputi empat 
tingkatan, yaitu: 
1) Menggemari: siswa tertarik dan ingin 

membaca karya sastra; 
2) Menikmati: dalam diri siswa muncul 

dorongan batin bahwa karya sastra 
memiliki manfaat; 

3) Mereaksi: siswa mampu memberi kesan 
terhadap karya sastra; 

4) Produksi: siswa berkeinginan mencipta 
karya sastra. 

Dari empat tingkatan itu tampak 
bahwa inti kegiatan pengajaran apresiasi 
sastra sebenarnya adalah pemahaman 
terhadap karya sastra. Siswa akan merasakan 
keindahan dan menyerap nilai-nilai yang 
relevan dengan kehidupan. 

 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode deskriptif kualitatif. Metode 
ini tertuju pada masalah aktual, dalam 
memaparkan aspek budaya kearifan lokal 
masyarakat Sunda dilihat dari deskripsi unsur 
moral, seni, adat istiadat, status pekerjaan, 
bahasa, dan sosial yang terdapat dalam novel 
Perjalanan penganten karya Ajip Rosidi. 

Penelitian atau dalam bahasa Inggris 
disebut dengan research.Jika dilihat dari 

susunan katanya, terdiri atas dua suku kata, 
yatitu re yang berarti melakukan kembali atau 
pengulangan dan research yang berarti 
melihat, mengamati atau mencari, sehingga 
research dapat diartikan sebagai rangkaian 
kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan 
pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih 
mendetail, dan lebih komprehensif dari suatu 
hal yang diteliti. 

Penelitian kualitaif merupakan 
penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, 
menemukan, menggambarkan, dan 
menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari 
pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, 
diukur atau digambarkan melalui pendekatan 
kuantitaif (Saryono, 2010: 1). 

 
DATA SUMBER DATA 
1). Data Penelitian 

Data penelitian ini berupa kutipan-
kutipan novel Perjalanan penganten karya 
Ajip Rosidi yang mengandung nilai-nilai 
kearifan lokal. 
2). Sumber Penelitian  

Sesuai dengan judul penelitian, 
sumber data penelitian ini adalah novel 
Perjalanan penganten karya Ajip 
Rosidi.Sumber data utama yaitu, novel 
Perjalanan penganten karya Ajip Rosidi dan 
sumber data penunjang yaitu, buku-buku 
yang berkaitan dengan sosial, dan budaya 
kearifan lokal masyarakat Sunda dan sastra. 

Berikut ini identitas novel lebih 
lengkap: 
Judul   : Perjalanan penganten 
Penulis   : Ajip Rosidi 
Tempat Terbit : Jakarta 
Penerbit  : PT. Pembangunan, Jakarta 
Tebal buku  : 117 halaman 
Bahasa  : Indonesia 

 
Pengumpulan Data 

Persiapan yang penulis lakukan 
untuk memperoleh data dalam penelitian ini 
adalah menentukan langkah-langkah sebagai 
dasar pengambilan data yang sesuai dengan 
tujuan penelitian. 

Dalam persiapan pengumpulan data, 
langkah pertama yang penulis lakukan adalah 
mempersiapkan dan membuat instrumen 
sebagai alat pengumpulan data. Alat 
pengumpulan data yang digunakan adalah 
tabel daftar cek dan analisis data. 

 
 

PAPARAN DATA DAN TEMUAN 
PENELITIAN 

 
Jatiwangi, kota kecil tempat Ajip 

Rosidi dilahirkan, terletak di daerah 



perbatasan Jawa dan Sunda dan tumbuh 
dalam lingkungan keluarga yang cukup 
kompleks. Dalam Perjalanan penganten 
situasi keluarga pencerita yang kaya tiri itu, 
dengan segala macam kesukarannya dalam 
kehidupan sosial, juga terus menerus 
terbayang.Keadaan jatiwangi juga kompleks 
dari segi bahasa. Ada kampung dalam kota 
kecil itu yang berbahasa Jawa (Cirebon), ada 
pula yang berbahasa Sunda. Keluarga Ajip 
termasuk yang berbahasa Sunda. 

Perjalanan penganten sesungguhnya 
menunjukan struktur yang jelas.Pada 
pendahuluan diceritakan hari perkawinan si 
aku pencerita yang dilangsungkan di Jakarta. 

Perjalanan penganten pulang 
perginya Antara Jakarta dan Jatiwangi 
melambangkan problematika batin 
pencerita.Seluruh cerita ini berfokus pada 
penghayatan peristiwa-peristiwa oleh si aku 
pencerita.

Pembahasan Temuan 
Daftar Cek 

Tabel Daftar Cek Hasil Penelitian 
Unsur Jenis Cek Halaman Jumlah 

Moral 

Budi Pekerti √ 20, 34 2 
Agama √ 19, 121 2 
Susila √ 45, 49, 65 3 
Sosial √ 29, 60 2 

Seni Tari √ 122 1 
Sastra √ 18, 35, 41, 111 4 

Adat Istiadat 

Pernikahan √ 17, 21 2 
Kematian √ 159 1 
Takhayul √ 32, 35, 50, 67, 108, 119, 120, 142 8 
Upacara selamatan √ 18, 33, 35, 135, 164 5 

Bahasa  Kasar √ 91 1 
Halus √ 29, 90 2 

Status Pekerjaan Petani √ 42,53 2 

Sosial Lapisan Sosial √ 18, 58 2 
Kekerabatan √ 15, 21, 63, 122, 123 5 

 
SIMPULAN 

Berdasarkan landasan teori, permasalahan, 
dan analisis data, penulis dapat merumuskan 
simpulan sebagai Budaya kearifan lokal novel 
Perjalanan penganten mampu menyajikan dan 
mengangkat hal-hal yang berhubungan dengan 
unsur moral, seni, adat istiadat, bahasa, status 
pekerjaan, dan sosial dalam masyarakat Sunda. 
Budaya kearifan lokal novel Perjalanan penganten 
dianalisis berdasarkan tingkat keutamaannya 
menggambarkan unsur moral, seni, adat istiadat, 
bahasa, status pekerjaan, dan sosial dalam 
masyarakat Sunda.Novel Perjalanan penganten 
mengandung nilai-nilai budaya kearifan lokal. 
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