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Kata Kunci: Struktur, Makna, Fungsi Dan Nilai-Nilai Pendidikan Cangkriman. 
 

Cangkriman sebagai salah satu warisan budaya, saat ini sudah banyak 
ditinggalkan oleh penikmat karya sastra umumnya dan anak-anak pada 
khususnya. Cangkriman merupakan jenis puisi Jawa yang mengandung teka-teki 
dan perlu dipikirkan atau dijawab oleh pembaca atau pendengar. Bentuk 
cangkriman dapat berupa tembang yang mempunyai fungsi dan makna tersamar. 
Cangkriman bahasa Jawa biasanya terdapat dalam tembang pucung karena 
tembang pucung bersifat riang dan jenaka, serta dengan nada lagu yang sangat 
mudah untuk dihafalkan. 
   Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah bagaimana struktur 
dan makna cangkriman bahasa Jawa pada tembang pucung, serta bagaimana 
fungsi cangkriman dalam dunia pendidikan yang terdapat pada tembang pucung. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan struktur dan makna 
cangkriman yang terdapat dalam tembang pucung, serta mengungkap fungsi 
cangkriman dalam dunia pendidikan yang terdapat dalam tembang pucung. 

Data  dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif, karena 
data yang dihasilkan berupa kalimat-kalimat bukan angka-angka, dan dengan 
menggunakan pendekatan struktural. Sumber data yang diperoleh berupa data 
primer dan data sekunder. Data primer adalah cangkriman pada tembang yang 
ditemukan langsung atau masih dituturkan masyarakat Jawa, dan data sekunder 
berupa cangkriman dalam tembang yang sudah dibukukan. 

Hasil penelitian ini berupa struktur bunyi (rima akhir, rima sempurna, dan 
rima tidak sempurna). Makna yang terdapat dalam cangkriman pada tembang 
pucung tersebut adalah makna yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan. 
Pengkajian nilai-nilai pendidikan yang terkandung didalam cangkriman pada 
tembang pucung adalah nilai pendidikan sosial, nilai pendidikan kemasyarakatan, 
pendidikan gotong royong, pendidikan kerukunan bermasyarakat, pendidikan budi 
pekerti, pendidikan taat hukum atau aturan, pendidikan persaingan sehat, 
pendidikan berkeyakinan teguh dan tidak putus asa. Sedangkan fungsi cangkriman 
pada tembang pucung adalah sebagai sarana hiburan, sarana pendidikan. 

Bagi peneliti sastra berikutnya hendaknya dapat mengembangkan 
penelitian lanjutan tentang cangkriman dalam tembang pucung dengan 
menggunakan teori yang berbeda, sehingga dapat memberikan wawasan yang lain 
bagi pembaca. 
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Tembung Pangrunut: Struktur, Makna, Fungsi Dan Nilai-Nilai Pendidikan  

Cangkriman 
 

Cangkriman  tumrap salah sawijining puisi sastra lan uga warisan budaya  
sing wis akeh ditinggalake dening masyarakat. Cangkriman kalebu salah 
sawijining geguritan Jawa sing ngandung bedkekan lan perlu dipikirke utawa 
dijawab dening para wong sing kang ngrungokake lan maca. Cangkriman awujud  
tembang kang ndhuwe faedah lan makna tersamar. Cangkriman  biasane ana ing 
tembang pucung, amarga tembang pucung andhuweni sifat lucu, seneng. 

Perkara sing ana ing paniliten iki yaiku kepriye struktur lan makna 
cangkriman basa Jawa sing ana ing tembang pucung, sarta kepriye fungsi 
cangkriman marang nilai nilai unggah-ungguh. Tujuan panelitian yaiku kanggo 
ngerteni struktur lan makna cangkriman sing ana sakjroning tembang pucung lan 
kanggo mangerteni faedah cangkriman kanggo pendidikan. 

Panaliten iki  dianalisis migunakake metode analisis deskriptif kualitatif, 
amarga data sing dihasilke yaiku tembung-tembung dudu angka-angka, lan 
migunakake pendekatan structural. 

Sumbering data saka data lisan lan data tulis. Data primer wujude 
cangkriman ing tembang kang ditemokake langsung lan isih dituturake dening 
bebrayan Jawa, uga ditemokake cangkriman saka katranganing para informan 
kang aktif, dene data sekunder ditemokake saka cangkriman ing tembang  pucung 
kang wis dibukukake. 

Hasil saka analisis iki yaiku awujud struktur bunyi (rima akhir, rima 
sempurna lan rima tidak sempurna). Pengkajian nilai-nilai unggah-ungguh 
cangkriman ing tembang yaiku  nilai pendidikan sosial, nilai pendidikan 
kemasyarakatan, pendidikan gotong royong, pendidikan kerukunan 
bermasyarakat, pendidikan budi pekerti, pendidikan taat hukum atau aturan, 
pendidikan persaingan sehat, pendidikan berkeyakinan teguh dan tidak putus asa. 
Dene fungsine yaiku kanggo sarana hiburan lan sarana pendidikan. 

Kanggo panaliti sateruse prayoga bisa ngembangake panaliten maneh 
babagan cangkriman sajroning tembang pucung kanthi migunakake teori liya, 
seingga bisa aweh wawasan seje kanggo para maos. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Orang Jawa sangat akrab dengan bahasa cangkriman. Bahkan, dalam 

rangka menghibur dan komunikasi tidak jarang menggunakan cangkriman.  

Cangkriman merupakan tuturan Jawa yang sangat menarik untuk diperhatikan 

oleh siapapun. Cangkriman (dalam bahasa Indonesia disebut pula tebakan) 

merupakan peristiwa tutur atau tindak tutur yang terdapat  di dalam masyarakat. 

Bentuk cangkriman dapat berupa kelompok kata, kalimat, wacana, dan tembang 

yang mempunyai fungsi dan makna tersamar. 

Memahami makna tersamar diperlukan perhatian tersendiri, khususnya 

untuk menangkap pesan dan makna apa yang sesungguhnya dimaksudkan dalam 

cangkriman tersebut. Pemakaian bentuk-bentuk tersebut di samping untuk 

membangkitkan suasana dan kesan tertentu, tanggapan indera tertentu, juga 

dimaksudkan meningkatkan daya kreativitas pendengar. 

Cangkriman dapat dibahas sebagai sarana pengikat sosial suatu 

masyarakat. Cangkriman bukan saja sebagai bentuk ekspresi budaya suatu 

masyarakat tetapi juga melaluinya, relasi-relasi sosial terbentuk dengan 

kebersamaan. Inilah salah satu ciri masyarakat Jawa yang mungkin tidak atau 

sudah jarang ditemukan. Dengan demikian, kehadiran cangkriman menjadi 
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penting dalam rangka ikatan sosial suatu masyarakat. Atas dasar asumsi diatas 

itulah penelitian cangkriman menjadi penting. 

Cangkrimam merupakan peristiwa tutur masyarakat Jawa yang sangat 

menarik untuk diperhatikan oleh siapapun. Cangkriman disebut pula bedhekan, 

yaitu kata-kata atau kalimat yang harus dijawab. Biasanya cangkriman memang 

menggunakan kata-kata pertanyaan, misalnya pak boletus apa? jawabanya nasi 

satu kepal dikitari kutu?;  pitik walik saba kebon?. Sehingga banyak yang 

beranggapan bahwa penggunaan cangkriman dapat menambah pengetahuan 

seseorang, serta menambah kreativitas seseorang. Penggunaan cangkriman tidak 

hanya dalam tebakan saja, tetapi sudah tertuang dalam tembang-tembang macapat 

yang menceritakan sifat-sifat suatu barang yang harus dijawab. Misalnya, dalam 

tembang pocung, sebagai berikut: 

Naming tutuk, lan netra kalih kadulu / yan pinet kang karya / sinuduk 

netrane kalih / yeku saratira bangkit ngemah-ngemah // 

Jawaban cangkriman berbentuk tembang pocung tersebut adalah ‘gunting’. 

Tembang pocung berwatak santai, enak dan seenaknya. Tembang pocung 

cenderung mengacu pada hal-hal yang bersifat lucu, yang menimbulkan 

kesegaran. 

Penggunaan cangkriman dalam tembang tembang diharapkan dapat 

menarik perhatian penggunanya. Karena tembang sebagai karya sastra juga 

merupakan seni yang pada umumnya mengandung falsafah dan ajaran tentang 

sikap hidup suatu kelompok masyarakat. Serta banyak makna, amanat, dan nilai-

nilai yang sangat tinggi tertuang dalam lirik-liriknya. 
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Cangkriman mengandung aspek permainan, yakni permainan kata atau 

tebak-tebakan. Sebagai bentuk permainan, cangkriman memiliki fungsi hiburan. 

Terutama hiburan pada waktu luang. Sambil bersantai, saat orang-orang 

berkumpul, seringkali disampaikan cangkriman diantara orang-orang tersebut. 

Cangkriman dapat juga disampaikan sambil mengerjakan pekerjaan ringan yang 

dikerjakan bersama-sama, sehingga mempererat kebersamaan. Dalam acara-acara 

tertentu bisa juga disediakan hadiah bagi orang yang dapat menjawab cangkriman 

dengan benar, dan hukuman bagi yang tidak bisa menjawab atau jawabannya 

salah. Tentu saja hukumannya hanya sebatas untuk meramaikan suasana. 

Selain berfungsi sebagai hiburan, cangkriman juga berfungsi untuk 

mengasah otak atau sebagai alat pendidikan, sehingga dapat menambah 

pengetahuan pengguna cangkriman. Selain itu, dalam penggunaan cangkriman 

juga dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran anak tentang bahasa yang 

digunakan dalam cangkriman yang berbentuk tembang tersebut. Dengan banyak 

bermain cangkriman, secara langsung atau pun tidak langsung, orang akan dilatih 

untuk berpikir secara cepat dan tepat. Dalam menjawab pertanyaan cangkriman 

orang memang dituntut untuk berpikir cepat. Orang yang tidak berpikir dengan 

cepat akan ketinggalan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari cangkriman 

yang dilontarkan. Selain itu cangkriman juga digunakan sebagai sarana bentuk 

permainan.  

Dari penelitian-penelitian tentang sastra yang telah dilakukan, ditemukan 

adanya peluang yang belum pernah diteliti. Salah satunya adalah penggunaan 

cangkriman dalam bahasa Jawa dalam tembang pocung. Sebagai salah satu jenis 
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tembang macapat Jawa, Pucung merupakan tembang pendek yang terdiri dari 

empat baris (padalingsa) dengan warna dan isi riang dan jenaka serta dengan nada 

lagu yang sangat mudah untuk dihafalkan dan dilagukan. Meskipun tidak semua, 

tembang jenis ini sering berisi tentang tebakan atau cangkriman, dalam artian 

bahwa isi dari keseluruhan bait (pada) nanti pada akhirnya akan mengarahkan 

kepada siapa / apa si Bapak Pucung itu. Seperti halnya puisi tradisional Inggris, 

tembang ini juga diatur dalam hal meter, rhythm dan rimanya. Aturan-aturan yang 

dikenakan agar sebuah tembang itu dapat masuk kategori Pucung adalah sebagai 

berikut. Setiap pada atau bait terdiri dari empat baris (padalingsa). Setiap baris 

mempunyai jumlah suku kata tertentu, yaitu 12, 6, 8, dan 12, dalam artian baris 

pertama terdiri dari 12 suku kata, baris kedua 6, baris ketiga 8, dan baris terakhir 

12 suku kata. Selain itu setiap baris/ pada tersebut harus jatuh pada bunyi vokal 

tertentu yang disebut sebagai guru lagu. Baris pertama dari tembang ini harus 

jatuh pada vokal /u/, baris kedua pada vokal /a/, baris ketiga pada vokal /i/ dan 

baris keempat pada vokal /a/. Berdasarkan dua jenis aturan ini, maka sebuah 

tembang Pucung itu akan mempunyai notasi lagu yang khusus. Seperti yang telah 

dikemukakan di atas, sebuah tembang Pucung itu sering berisikan tentang sebuah 

cangkriman, atau tebakan, dan sesuatu yang menjadi tebakan itu biasanya sangat 

bermuatan kultur budaya Jawa yang mungkin akan sangat sukar untuk dicarikan 

padanan atau setidaknya dikonsepkan di dalam bahasa lain termasuk bahasa 

Indonesia. 
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1.2 Permasalahan 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan maka masalah 

yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 

1. bagaimana struktur dan makna cangkriman bahasa Jawa yang terdapat pada 

tembang pocung ? 

2. bagaimana fungsi cangkriman dalam dunia pendidikan bahasa jawa yang 

terdapat pada tembang pocung ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai data 

penelitian ini adalah : 

1. mengungkapkan struktur dan makna cangkriman yang terdapat dalam 

tembang pocung. 

2. mengungkapkan fungsi  cangkriman dalam dunia pendidikan yang terdapat 

pada tembang pocung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan  dapat memberi manfaat yang bersifat 

teoretis dan praktis. 

1.  Manfaat Teoretis 

 Secara teoretis penelitian ini memberikan manfaat untuk menambah 

dan menguatkan teori-teori tentang cangkriman. Selain itu agar dapat menjelaskan 

terhadap kejelasan bentuk, fungsi, dan maksud cangkriman bahasa Jawa. struktur 
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atau bentuk cangkriman dibagi menjadi empat, yaitu cangkriman tembang berupa 

tembang, cangkriman wancahan berupa teka-teki yang disusun berdasarkan atas 

kata-kata bersahaja, cangkriman pepindhan berupa teka-teki yang berupa 

perumpamaan, dan cangkriman blenderan berupa teka-teki yang mengandung arti 

plesetan. 

2.  Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat akan adanya sumber 

informasi bagi penelitian dan pengembangan lebih lanjut sebagai bahan acuan 

maupun pendukung untuk melakukan penelitian selanjutnya. Selain itu 

penelitiaan mengenai cangkriman ini bermanfaat bagi sarana pendidikan, 

sebagai bahan ajar dalam pembelajaran serta untuk mengasah otak atau 

sebagai alat pendidikan. Karena dalam pemakaian bentuk-bentuk cangkriman 

diharapkan dapat membangkitkan suasana dan kesan tertentu, sehingga dapat 

menarik dan meningkatkan daya kreativitas pendengar. Dengan banyak 

bermain cangkriman, secara langsung ataupun tak langsung, orang akan dilatih 

untuk berfikir secara cepat dan tepat. 

Manfaat lain penelitian ini juga sebagai sarana hiburan bagi 

penggunanya, karena cangkriman mengandung aspek permainan sebagai 

tebak-tebakan. Serta sebagai sarana pengikat sosial suatu masyarakat sehingga 

relasi-relasi sosial terbentuk dengan kebersamaan . 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian tentang cangkriman telah dilakukan oleh Aloysius Indratmo dan 

Yohanes Suwanto (2007) dalam skripsinya yang berjudul Cangkriman dalam 

Bahasa Jawa (Suatau Kajian Prakmatik). Fakultas Sastra dan Seni Rupa 

Universitas Sebelas Maret. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 

meliputi: 1) bagaimanakah bentuk cangkriman dalam bahasa Jawa?, 2) apakah 

fungsi cangkriman bahasa Jawa?, dan 3) apakah maksud cangkriman bahasa 

Jawa? Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan bentuk 

cangkriman dalam bahasa Jawa, 2) mendeskripsikan fungsi cangkriman bahasa 

Jawa, dan 3) mendeskripsikan maksud cangkriman bahasa Jawa. 

 Penyediaan data penelitian ini menggunakan metode cakap. Metode cakap 

beserta teknik-tekniknya akan digunakan untuk memperoleh data dari lapangan. 

Metode cakap ini ditempuh dengan mengadakan percakapan antara peneliti 

dengan informan. Dengan adanya kontak antara peneliti dengan informan itu 

memungkinkan kajian pragmatik berjalan. Yang dimaksud dengan informan di 

sini ialah pembicaraan asli yang berkemampuan memberi informasi kebahasaan 

kepada peneliti, khususnya mengenai segi-segi tertentu suatu bahasa. Segi-segi 

tertentu dalam penelitian ini berupa cangkriman bahasa Jawa sebagai objek data 

penelitian. Teknik dasar yang digunakan adalah teknik pancing, karena 

penyebutan cangkriman bahasa Jawa yang dikenal informan berlangsung setelah 

adanya stimulasi (pancingan) dari peneliti dan informan menyebutkan satu per 
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satu data yang dibutuhkan. Teknik lanjutannya dengan teknik cakap semuka, 

teknik cakap tansemuka, teknik cakap, teknik pemotretan, dan teknik catat. Di 

samping itu, untuk mendapatkan data yang memadai perlu dilakukan dengan 

teknik wawancara mendalam (indept interviewing). 

 Metode analisis data ini menyangkut analisis penentuan bentuk 

cangkriman, fungsi cangkriman, dan maksud cangkriman. Hasil analisis yang 

berupa kaidah-kaidah dapat disajikan melalui dua cara, yaitu (1) perumusan 

dengan kata-kata biasa dan (2) perumusan yang menggunakan tanda-tanda atau 

lambang-lambang. Yang pertama sering disebut metode informal dan yang kedua 

sering disebut metode formal. Penggunaan kata-kata atau lambang-lambang 

merupakan teknik dari penyajian hasil analisis tersebut. 

 Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) cangkriman bahasa Jawa 

berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi cangkriman yang berbentuk 

wancahan ;akronim', pepindhan (irib-iriban) 'pengandaian', blenderan 'plesedan', 

dan berbentuk tembang 'tembang'; 2) fungsi cangkriman bahasa Jawa dapat 

dibendakan menjadi 2 yaitu berfungsi sebagai permainan atau hiburan dan fungsi 

pendidikan (asah otak); dan 3) untuk mengetahui maksud cangkriman bahasa 

Jawa harus mengetahui makna tekstual dan kontekstual tuturan (cangkriman). 

 

2.2 Landasan Teoritis 

2.2.1 Jenis-jenis Puisi Jawa 

2.2.1.1  Cangkriman 

Cangkriman (dalam bahasa Indonesia disebut pula cangkrim) 

merupakan peristiwa tutur atau tindak tutur yang terdapat di dalam 
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masyarakat Jawa. Cangkriman merupakan kelompok kata, kalimat, 

wacana, dan tembang yang mempunyai makna tersamar. 

Anton Moeliono (1990:150) mengungkapkan bahwa cangkriman 

(dalam bahasa Indomesia disebut pula cangkrim) yang berarti teka-teki 

atau tebakan. Teka-teki adalah soal dan sebagainya yang berupa kalimat 

yang dikemukakan secara samara-samar, biasanya untuk permainan atau 

untuk pengasah pikiran, misalnya: yang digantungkan di atas, yang 

menggantungkan di bawah (jawabannya adalah orang yang menaikkan 

laying-layang) (Anton Moeliono 1990:915). 

Cangkriman merupakan tuturan Jawa yang sangat menarik untuk 

diperhatikan oleh siapapun. Cangkriman disebut pula bedhekan 

‘pertanyaan’ atau batangan ‘pertanyaan’, yaitu merupakan kata-kata atau 

kalimat yang harus dijawab (Poerwadarminta 1939:625). 

Menurut Subalidinata (1994:13), cangkriman merupakan kata-kata 

yang disusun secara teratur, makna atau isinya mengandung maksud untuk 

dijawab. 

Prabowo (2002:8) menyatakan bahwa cangkriman merupakan jenis 

puisi Jawa yang mengandung teka-teki dan perlu dipikirkan atau dijawab 

oleh pembaca atau pendengar. 

Prabowo (2007:40) cangkriman adalah teka-teki atau ucapan-

ucapan yang harus diterka maksudnya. 

Teka-teki dalam budaya Jawa disebut sebagai cangkriman. 

Selanjutnya, Endraswara (2005:50-58) membagi teka-teki jawa 
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(cangkriman) dalam beberapa kategori, antara lain: Cangkriman Asosiatif, 

yaitu cangkriman yang menggunakan hubungan asosiasi antar dua B ) 

maka B bisa menggeser kerikil A2 dan posisi B berada di A1. kerikil A 

menjadi milik B. Begitu seterusnya sampai kerikil tinggal 1 lawan 1yang 

dapat bergerak bebas lurus dan saling mencari peluang untuk 

menggesernya.  

Cangkriman iku unen-unen utawa ukara kang kudu dibatang. 

Cangkriman umume kanggo gegojegan. Ana uga cangkriman kang digawe 

sayembara ing lakon wayang. Cangkriman ana werna-werna, yaiku: 

cangkriman wancahan, pepindhan, lan blenderan (plesedan). Ana uga 

wangsalan kang dijawab dhewe (http://jv.wikipedia.org/wiki/Cangkriman) 

 

2.2.1.1.1 Struktur atau Bentuk Cangkriman 

Struktur adalah seperangkat kaidah yang menghubungkan ucapan 

dan makna (Langacker 1972:3). Struktur merupakan susunan bagian-

bagian dalam dimensi linier (Verhaar 1983:107). Kata, kalimat, wacana 

merupakan salah satu struktur sintaksis yang terdiri dari konstituen-

konstituen yang berada dalam dimensi linier ini. Karena penelitian ini 

berupa penelitian struktur kata, kalimat, wacana, tembang, maka teori 

struktur ini digunakan untuk mengkaji cangkriman. Cangkriman 

merupakan ungkapan atau kalimat yang harus dijawab dan biasanya 

digunakan dalam permainan (gojegan). Adapula cangkriman yang 

disampaikan untuk sayembara pada pertunjukan wayang. Cangkriman 
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berdasarkan strukturnya ada bermacam-macam, yaitu cangkriman 

wancahan ‘akronim’, cangkriman pepindhan ‘pengandaian’, dan 

cangkriman blenderan ‘pelesedan’, dan cangkriman sekar ‘ tembang’. 

Adapula yang berpendapat bahwa struktur atau bentuk cangkriman 

dapat berupa kata, kalimat biasa, dan ada pula yang berbentuk tembang. 

Pendapat lainnya tentang bentuk cangkriman, Dwiharjo (1981:5) 

menyebutkan bahwa cangkriman bahasa Jawa berbentuk akronim, kalimat, 

tembang, dan campuran. 

a) Cangkriman Tembang 

 Cangkriman yang berupa tembang ini bentuknya tembang macapat 

yang menceritakan sifat-sifat suatu barang yang harus dijawab. Biasanya 

satu bait tembang untuk satu cangkriman, sekalipun ada pula satu bait 

tembang untuk cangkriman lebih dari satu. Misalnya, dalam tembang 

Asmaradana berikut. 

 

Wonten ta dhapur sawiji / tanpa sirah tanpa tenggak / mung gatraning 

weteng bae / miwah suku kalihira / nging tanpa dalamakan / kanthaning 

bokong kadulu / rumaket ing para priya // 

 

Ada satu wujud / tanpa kepala tanpa leher / hanya bentuk perut saja / dan 

kaki keduanya / tetapi tanpa telapak kaki / wujud pinggul kelihatan / 

melekat pada para laki-laki// 

Jawaban untuk cangkriman berwujut tembang diatas adalah celana. 



12 
 

 

b) Cangkriman Wancahan 

Menurut Prabowo (2007:45) cangkriman wancah adalah teka-teki 

yang disusun berdasarkan atas kata-kata yang bersahaja. 

Wancah berarti singkat atau singkatan. Wancahan tersebut harus 

dijawab yang disusun dari baris yang ada. Cangkriman wancahan ini 

wujudnya singkatan atau akronim kata-kata dari kalimat yang digunakan 

untuk cangkriman. Caranya dengan menyingkat kata menurut singkatan 

yang biasa terjadi dalam singkatan bahasa Jawa, yaitu dengan 

menghilangkan suku kata terakhir, misalnya bapak menjadi pak, kebo 

menjadi bo, tracake menjadi cake, bapak cilik menjadi pak lik, gedhe 

dhuwur menjadi dhewur, dan idu abang menjadi dubang. Misalnya saja 

pada cangkriman berikut ini. 

1. kabaketan        = nangka tiba neng suketan ‘nangka jatuh di  

          rerumputan’ 

2. pakboletus      = tapak kebo ana lelene satus ‘ jejak kaki kerbau  

        ada ikan lele seratus’ 

3. burnaskopen   = bubur panas kokopen ‘bubur panas makanlah’ 

Perlu diketahui  dalam bahasa Jawa, singkatan atau akronim kata 

kaidahnya sudah pasti, seperti yang telah diuraikan diatas. Dengan 

demikian tidak akan pernah dijumpai akronim dengan menghilangkan 

bagian (suku kata) yang belakang atau menurut selera yang membuat 

singkatan atau akronim. Hal ini sangat berbeda dengan bahasa Indonesia 

yang dijumpai pada Koran atau tayangan televisi: dalam membuat 
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singkatan sangat berbeda. Misalnya: ‘sembilan bahan pokok’ disingkat 

sembako, ‘Dewan Perwakilan rakyat’ disingkat DPR, ‘Menteri Koordinasi 

Politik dan Keamanan’ disingkat Menkopolkam. 

Pada bagian lain, terdapat cangkriman akronim yang berbentuk 

kata seolah-olah vahasa asing tetapi setelah diperhatikan sebenarnya kata-

kata bahasa Jawa, misalnya: 

4. ling cik tu tu ling ling yu (seperti bahasa Mandarin)  = maling 

mancik watu, watune nggoling malinge mlayu ‘pencuru 

menginjak batu, batunya terguling, pencurinya lari’. 

c) Cangkriman Pepindhan (Irib-iriban) 

 Menurut Prabowo (2007:45) cangkriman pepindhan atau irib-iriban 

adalah teka-teki yang berwujud perumpamaan. Cangkriman pepindhan 

bentuknya hampir sama dengan cangkriman tembang. Keduanya 

menyebutkan keadaan atau sifat suatu barang, perbedaannya terletak pada 

jumlah kalimat yang digunakan. Cangkriman tembang menggunakan 

kalimat lebih dari satu dan berbentuk tembang dengan aturan tertentu, 

sedangkan cangkriman pependhan bentuknya kalimat, kebanyakan hanya 

satu kalimat, meskipun ada juga yang menggunakan lebih dari satu 

kalimat. Misalnya, pitik walik saba kebon ‘ayam berbulu keriting 

berkeliaran di kebun’ (buah nanas), wujude kaya kebo, ulese kaya kebo, 

lakune kaya kebo, nanging dudu kebo ‘bentuknya seperti kerbau, jalannya 

seperti kerbau, akan tetapi bukan kerbau’ (gudel / anak kerbau), bapak 

Demang klambi abang yen disuduk manthuk-manthuk ‘Bapak Demang 
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berbaju merah kalau ditusuk mengangguk-angguk’ (kembang gedhang / 

bunga pohon pisang). 

Cangkriman iki awujud ukara kang dadi pepindhan tumrap jeneng 

kang kudu dibatang (http://incubator.wikimedia.org/wiki/Wb/jv/Kawruh 

Basa Jawa/Rakitan Ukara/Cangkriman). 

d) Cangkriman Blenderan 

Prabowo (2007:41-44) menyatakan bahwa cangkriman blenderan 

adalah teka-teki yang mengandung arti plesetan. Dalam menebak teka-teki 

jenis ini harus penuh pertimbangan, dicocok-cocokkan dan sangat hati-hati 

karena jika tidak berhati-hati pasti akan kablander ‘terkecoh dan akan 

ditertawakan orang’. Misalnya, tulisane Arab macane saka ngendi? 

‘tulisan Arab cara membacanya dari mana? Dari hutan’ (karena kata 

macane dapat berarti membaca atau harimau), Wah anakke lanang wis 

wiwit kluruk ‘wah anak lelakinya sudah berkokok’ (maksudnya wiwit 

kluruk adalah ‘sudah remaja dan mulai suka menyanyi lagu cinta),  

Dhewekke wus anguk-anguk kubur ‘dia sudah melongok kubur’ 

(maksudnya anguk-anguk kubur ‘sudah sakit keras dan hamper mati). 

Cangkriman blenderan iki cangkriman iki sejatine ukara prayatan 

kang bisa digawe bingung yen macane salah 

(http://jv.wikipedia.org/wiki/Cangkriman). 

Blenderan juga disebut plesetan. Bentuk cangkriman blenderan 

adalah kalimat yang sudah jelas maknanya, akan tetapi makna yang tertulis 

itu bukan makna yang sebenarnya (yang dimaksudkan). Cangkriman 
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blenderan ada yang berbentuk tembang dan ada pula yang berbentuk 

kalimat biasa. Bentuk kata yang digunakan adalah kata-kata singkatan dan 

homonym, misalnya; wong adol tempe ditaleni sing ditaleni ‘Orang jual 

tempe diikat’ = tempe, dudu wong sing adol ‘yang diikat tempe, bukan 

orang yang berjualan’,  Wong mati ditunggoni wong mesam-mesem ‘orang 

meninggal ditunggui orang tersenyum’ = sing mesam-mesem wong sing 

nunggu, dudu sing mati  ‘yang tersenyum orang yang menunggu, bukan 

orang yang telah meninggal dunia’. 

Ada juga teka-teki yang mengandung blenderan atau plesetan 

dalam bentuk tembang, misalnya  pada tembang pangkur dan 

dhandhanggula berikut ini: 

Badhenen cangkriman ingwang / tulung-tulung ana gedhang awoh 

gori / ana pitik ndhase telu / gandhenana endhasnya / kyai dhalang yen 

mati sapa sing mikul / ana buta nunggang grobag / selawe sunguting 

gangsir // 

‘Tebaklah teka-teki saya / tolong-tolong ada pisang berbuah gori / 

ada ayam kepalanya tiga / dipukul pun kepalanya / kiai dalang jika mati 

siapa yang memikul / ada raksasa naik gerobak / dua puluh lima sungut 

gangsir //’ 

Batangane : gori = ditegori; telu = dibuntel wulu; gandhenana = gandhen 

ana; dhalang = kadhal lan walang; buta = tebu ditata; selawe (lawe) = 

bolah, benang. 
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‘Jawabannya: gori = ditebangi; telu = dibungkus bulu; dipukul gandhen = 

gandhen ada; dalang = kadal lan belalang; buta = tebu ditata; selawe ‘dua 

puluh lima’ = lawe ‘benang’. 

 / Ula-ula tan ana kang mandi / aja wedi singa nemanana / waton 

empuk pijetane / ana menir saberuk / banyu pait yen tes legi / banyu bisaa 

sekolah / nora bisa luluh / sapa bisa ngukur meja / uceng-uceng neng 

banyu tan bisa urip / tan kuwat melek sakjam //. 

Tenakannya: 

Ula-ula, maksudnya tulang punggung, memang tidak ada tulang punggung 

yang berbisa; Singa, maksudnya siapa pun, bukan sebangsa hewan macan; 

Waton, maksudnya bukan penyangga kayu tempat tidur, tetapi yang berarti 

‘janji’; Menir saberuk maksudnya ‘ banyaknya bukan besarnya’; tetes, 

maksudnya ‘sirup’; banyu bisaa sekolah itu, maksudnya banyaknya air 

dapat satu bak atau dua bak mandi; Luluh, maksudnya ‘sebangsa hewan’; 

Ngukur dari kata dasar kukur; Uceng-uceng yang dimaksud bukan ikan 

kecil tetapi deles yang tidak bisa hidup di air; Melek sakjam artinya 

membuka mata sebesar jam pastilah ada yang kuat5 terlebih sebesar jam 

tembok, jadi bukan berarti membuka mata yang lamanya 60 menit. 

 

2.2.1.1.2 Fungsi Cangkriman 

1) Cangkriman sebagai sarana Hiburan 

Cangkriman atau teka-teki biasanya melibatkan dua orang atau 

lebih yang sedang terlibat dalam pembicaraan santai. Jika orang sedang 
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dalam persoalan serius atau sedang membutuhkan pemikiran berat, tidak 

bisa diajak bercangkriman. Hal ini disebabkan oleh karena cangkriman 

sendiri membutuhkan pikiran untuk dapat menjawabnya. 

Cangkriman mengandung aspek permainan, yakni permainan kata 

atau tebak-tebakan. Seorang pembicara akan melontarkan pertanyaan dan 

mitra-bicara harus menebak dengan cara menjawab pertanyaan yang 

disampaikan. Suasana akan menjadi ramai dan menarik jika pesertanya 

banyak orang. Orang yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar akan 

mendapatkan tepuk tangan atau hadiah dari orang-orang (peserta) yang 

lain, dan sebaliknya jika tidak dapat menjawab maka akan mendapatkan 

hukuman. Sebagai bentuk permainan, cangkriman mempunyai fungsi 

senagai hiburan. Terutama hiburan pada waktu luang. 

 

2) Cangkriman sebagai sarana Pendidikan 

 Cangkriman dapat dilakukan oleh anak-anak, remaja, maupun 

dewasa. Bahkan dalam cerita wayang cangkriman dilakukan sebagai 

sayembara. Dalam acara-acara tertentu bisa juga disediakan hadiah bagi 

orang yang dapat menjawab cangkriman dengan benar dan hukuman bagi 

yang tidak bisa menjawabnya. Tentu saja sifat hukumannya hanya sebatas 

untuk meramaikan suasana. 

 Selain berfungsi sebagai hiburan, cangkriman berfungsi untuk 

mengasah otak atau sebagai alat pendidikan. Dengan banyak bermain 

cangkriman, secara langsung atau pun tidak langsung, orang akan dilatih 
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untuk berpikir secara cepat dan tepat. Dalam menjawab pertanyaan 

cangkriman orang memang dituntuk untuk berpikir secara cepat. Orang 

yang tidak dapat berpikir secara cepat akan ketinggalan kesempatan. 

Cangkriman juga melatih orang agar berwawasan luas dan mencari banyak 

kemungkikan. Secara tidak langsung cangkriman berfungsi untuk melatih 

kecerdasan. Selain itu cangkriman juga melatih kreativitas seseorang. 

 

2.2.1.1.3 Cangkriman Dalam Tembang Pocung Sebagai Pendidikan  

             dalam Dunia Sastra 

  Cangkriman merupakan salah satu bentuk sebi sastra Jawa. Seni 

sastra adalah seni kata yang merupakan penjelmaan ilham dengan kata 

yang tepat (Muljana dalam Rampan 1983:13). 

Cangkriman termasuk dalam puisi Jawa, dalam bahasa Jawa 

disebut gegurutan. Gegurutan tradisional juga menawarkan keindahan 

tersendiri lewat permainan bahasa atau pengolahan bahasa. Lewat 

permainan bahasa itu dapat diperoleh suatu ucapan yang indah, luwes, 

menarik, dan mampu menggugah rasa keindahan dalam hati, 

menghanyutkan pendengarkannya (Nurgiyantoro 1995:107). 

Pada dasarnya mendidik dan pendidikan adalah dua hal yang saling 

berhubungan. Dilihat dari segi bahasa mendidik adalah kata kerja dan 

pendidik adalah kata benda. Dalam dunia sastra juga mengandung nilai-

nilai pendidikan yang biasanya dituangkan dalam bentuk novel, cerpen, 

cerbung ataupun cangkriman. 
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 Menurut Suyitno (dalam Soegito, 2006:71) nilai merupakan 

sesuatu yang kita alami sebagai ajakan dari panggilan untuk kita hadapi. 

Nilai mengarahkan perhatian serta minat kita, menarik kita keluar dari diri 

kita sendiri kearah yang bernilai. Dari pengertian nilai dari pendapat para 

ahli diatas dapat dikatakatakan bahwa tidak mungkin rasanya orang yang 

berkecimpung dan menggemari sastra lalu menjadi orang yang tidak tertib 

dan bejat moralnya. Namun sastra justru mengarahkan semua masyarakat 

untuk menjadi semakin tertib dalam hidup, cerdas, lembut hati, dan lembut 

perasaan. Tentu saja pengetahuan nerupakan suatu konsep yang kompleks, 

dapat dianalisis, dan ada sejumlah cara yang diperoleh dari sastra. (e-USU 

Repository 2004 Universitas Sumatera Utara 1). 

Kedudukan  yang  terpenting dalam  sastra adalah  manakala tujuan 

pendidikan  tercapai  yang diantaranya menggunakan karya-karya sastra 

sebagai pendukung. Salah satunya meng”interalisasi nilai-nilai cangkriman 

dalam tembang Pocung. 

 

2.2.1.1.4 Nilai-Nilai Pendidikan 

Nilai-nilai pendidikan yang ada pada cangkriman dalam tembang 

pocung adalah nilai pendidikan individu, nilai pendidikan sosial 

kemasyarakatan dan nilai agama. 

Nilai dapat diartikan sebagai berikut: (1) harga dalam arti takaran, 

misalnya nilai intan; (2) harga sesuatu, misalnya uang; (3) angka 
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kepandaian; (4) kadar mutu; (5) sifat-sifat atau hal yang penting atau 

berguna bagi kemanusiaan (nilai-nilai keagamaan) Soegito (2002: 158). 

Menurut Souyito (dalam Soegito (2002:158), nilai merupakan 

sesuatu yang kita alami sebagai ajakan dari panggilan untuk dihadapi. 

Nilai mau dilaksanakan dan mendorong kita untuk bertindak. Nilai 

mengarahkan perhatian serta minat kita, menarik kita keluar dari diri kita 

sendiri kea rah apa yang bernilai. Nilai berseru kepada tingkah laku dan 

membangkitkanku keaktifan manusia. 

Dari pengertian diatas dapat disumpulkan bahwa nilai adalah sifat-

sifat atau hal-hal yang penting/terkandung atau berguna bagi kemanusian 

yang terkandung dalam sebuah media yang terwujud dari usaha sadar 

manusia untuk menjamin kelangsungan hidup. 

Pendidikan adalah usaha sadar dari suatu masyarakat dan 

pemerintah suatu Negara untuk menjamin kelangsungan hidup generasi 

penerusnya. Pengertian pendidikan juga dikemukakan oleh Ki Hajar 

Dewantara (1977) adalah bahwa pendidikan umumnya berarti upaya untuk 

memajukan tumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter, pikiran 

(intelek), dan tubuh anak. 

Dictioneri of Eduction dalam Munib (2004:33) menyatakan bahwa 

pendidikan adalah proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, 

dan bentuk-bentuk tingjah laju lainnya di dalam masyarakat tempat 

seseorang hidup. 
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Menurut Subagya (2004: 1), pendidikan adalah upaya sadar dari 

suatu masyarakat dan pemerintah suatu Negara untuk menjamin 

kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerus, selaku warga 

masyarakat, bangsa dan Negara. 

Dari pendapat-pendapat di atas, maka pengertian dapat 

disimpulkan pendidikan adalah proses pengembangan kepribadian, dan 

kemampuan yang dilakukan secara sadar oleh manusia guna membantu 

proses kematangan cara berfikir dan tingkah laku. 

Cangkriman pada tembang Pocung memiliki fungsi. Fungsi yang 

dirasakan oleh anak-anak hanyalah untuk bermain dan fungsi sederhana 

lainnya, anak-anak tanpa menyadari bahwa dalam cangkriman yang 

dilakukan sebenarnya memiliki fungsi dalam dunia pendidikan. Melalui 

karya ini akan dianalisa fungsi cangkriman melalui kaca mata dunia 

pendidikan.    

 

2.2.1.1.5 Jenis Nilai-Nilai Pendidikan 

Menurut Driyarkara (dalam Sriningsih 2007: 38) menyatakan 

bahwa nilai-niali pendidikan merupakan kesatuan yang dicapai secara 

utuh, karena berharga bagi manusia baik jasmani maupun rohani. Adapun 

nilai-nilai utama dalan pendidikan secara hierarki yaittu sebagai berikut: 

1) Nilai jasmani (nilai vital) seperti makan. Minum. Pakaian, perumahan. 

2) Nilai keindahan (seni) seperti bahagia dengan mengalami barng-barang 

yang bagus, yang indah. 
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3) Nilai kebenaran seperti pengetahuan, pengertian (ilmu pengetahuan). 

4) Nilai kesusilaan (nilai moral) yaitu cinta sejati terhadap sesame, 

menghormati sesama. 

5) Nilai religius (nilai keagamaan) yaitu pengakuan terhadap sesame 

Tuhan Yang maha Esa. 

Nilai-nilai pendidikan menurut Nurgiantoro (1994: 324-326) 

dibedakan menjadi: pendidikan kesetiaan, pendidikan kesabaran. 

Pendididkan ketuhanan,pendidikan social kemasyarakatan, pendidikan 

kemanusiaan, dan pendidikan kepahlawanan. 

Hadikusuma (1999: 25) menyatakan bahwa nilai-nilai pendidikan 

itu terdiri atas pendidikan keindahan, pendidikan kesusilaan, pendidikan 

social, pendidikan politik, pendidikan ekonomi, pendidikan agama, dan 

pendidikan keterampilan. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas nilai-nilai pendidikan terdiri 

dari: 

1) Nilai Pendidikan Sosial atau Kemasyarakatan 

Manusia adalah makhluk social yang bermasyarakat, manusia 

dilahirkan untuk berhubungan serta bergaul dengan sesamanya karena ia 

tidak dapat hidup sendirian. 

Social adalah segala sesuatu yang berkenanan dengan masyarakat 

(KBBI, 2000:1102) sedangkan Koentjaraningrat (1994:235) berpendapat, 

istilah social ditunjukkan pada pergaulan serta hubungan dengan 

kehidupan kelompok manusia, terutama kehidupan pada masyarakat yang 
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teratur, social juga dapat berarti mempertahankan hubungan-hubungan 

yang teratur antar seseorang dengan orang lain. 

Nilai pendidikan social adalah nilai yang menjadi pedoman 

langsung bagi setiap tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat 

yang di dalamnya memuat sanksi-sanksi siapa saja yang melanggar. 

Dengan demikian, nilai social merupakan nilai yang berhubunan dengan 

kehidupan bermasyarakat dan usaha menjaga keselarasan hidup 

bermasyarakat. 

2) Nilai Pendidikan Ketuhanan 

Nilai pendidikan ketuhanan mengandung arti keyakinan dan 

pengakuan yang diekspresikan dalam bentuk perbuatan terhadap Tuhan 

yang Maha Esa. Ekspresi dari nilai pendidikan ketuhanan menuntut 

manusia untuk bertaqwa kepada Tuhan. Nilai pendidikan ketuhanan adalah 

nilai yang mengajarkan keberadaan Tuhan beserta kekuasaanNya. 

Nilai pendidikan ketuhanan dapat menumbuhkan rasa percaya 

adanya Tuhan dan rasa syukur atas nikmat yang dilimpahkanNya. Nilai 

pendidikan ketuhanan memberikan kebebasan kepada pemeluk agama 

sesuai keyakinannya, tidak ada paksaan dalam menjalankan ibadahnya. 

Manusia hendaknya saling menghormati dan bekerjasama (Soegito, 2002: 

162). Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa nilai pendidikan ketuhanan 

adalah nilai yang mencakup tentang keyakinan manusia terhadap Tuhan 

yang direalisasikan dengan perbuatan. 
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3) Nilai Pendidikan Kesusilaan atau Budi Pekerti 

Nilai pendidikan kesusilaan adalah perihal susila yang berkaitan 

dengan adab dan sopan santun, norma yang baik, kelakuan yang baik, tata 

karma yang luhur. Pendidikan kesusilaan atau budi pekerti berfungsi untuk 

mengerjakan sesuatu yang baik dan meninggalkan yang buruk atas 

kemauan sendiri dalam segala hal dan setiap waktu dengan tujuan 

mendidik agar menjadi orang yang berkepribadian dan berwatak baik. 

4) Nilai Pendidikan Moral 

Secara etimologis kata moral berasal dari kata mos yang berate 

cara, adapt istiadat atau kebiasaan, sedangkan jamaknya adalah mores. 

Kata moral ini mempunyai arti yang sama dengan kata etos (Yunani) yang 

menurunkan kata etika. Dalam bahasa Arab, moral yang berate budi 

pekerti sama dengan pengertian akhlak, sedangkan dalam konsep 

Indonesia moral berarti kesusilaan (Soegito, 2005:73) 

Menurut Driyakara (dalam Soegito, 2005: 73) mengatakan moral 

atau kesusilaan adalah nilai yang sebenarnya bagi manusia, dengan kata 

lain moral atau kesusilaan adalah kesempurnaan sebagai manusia atau 

kesusilaan adalah tuntutan kodrat manusia. Dengan demikian moral adalah 

keseluruhan norma yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat 

untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. 

Moral adalah  ajaran tentang baik buruknya yang diterima umum 

mengenai perbuatan, sikap, kewajiban. Dalam hal ini, nilai pendidikan 

moral ditujukan agar anak didik mengerti diri dan keduduikannya sebagai 
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warga masyarakat, mampu berhubungan dengan orang lain secara wajar, 

memahami apa yang baik dan apa yang buruk dan memiliki kata hati 

untuk dapat menentukan sendiri mana yang baik yang harus dilakukan, 

dan mana yang buruk harus tidak dilakukan sesuai dengan norma ynag 

ada. 

Mengacu pada penjelasan tentang jenis-jenis nilai pendidikan 

pelestarian cangkriman mempunyai nilai pendidikan social atau 

kemasyarakatan, nilai pendidikan religi atau ketuhanan, nilai pendidikan 

kesusilaan atau budi pekerti dan nilai pendidikan moral. 

2.2.1.2 Parikan 

Parikan adalah puisi tradisional Jawa yang mempunyai kesamaan 

bentuk dengan puisi tradisional Melayu pantun. Puisi ini terdiri atas dua 

bagian, yaitu bagian sampiran dan bagian isi (Prabowo et al. 2002:7) 

2.2.1.3 Wangsalan 

Wangsalan adalah ungkapan dalam kalimat yang disamarkan mirip 

dengan teka-teki, jawabannya tersirat pada kalimat berikutnya tetapi hanya 

diambil suku katanya saja (Poerwadarminta dalam Saputra2001:82) 

Wangsalan itu tak lain hanyalah sebuah teka-teki. Sebuah kalimat atau 

susunan kata merupakan teka-tekinya, lalu dalam jawabannya menandung 

isi kalimat itu, kemudian dari isi itu dibuat sebuah sugesti suara untuk 

membuat suatu ucapan atau kalimat. Tetapi kata-kat penting dalam kalimat 

itu mempunyai suara yang sama dengan jawaban teka-tekinya (Darnawi 

1964:47) 
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2.2.1.4 Singir 

Singir adalah puisi Jawa yang berasal dari lingkungan pondok 

pesantren. Yang berarti perasaan. Singir sama dengan puisi tradisional 

Melayu yang berasal dari kesusastraan Arab (syair). Singir selalu bersajak 

/a,a,a,a/ dan setiap lariknya mempunyai jumlah suku kata yang tetap 

(Prabowo et al. 2002:12). 

2.2.1.5 Geguritan 

Puisi jawa modern, yang sering disebut geguritan atau “puisi 

bebas”, merupakan bentuk terakhir dalam babakan perkembangan puisi 

Jawa dan mulai muncul pada akhir dasawarsa abad XX (Saputra 2001:42). 

Ras (dalam Saputra 2001:42) memperkirakan puisi Jawa modern mulai 

muncul pada tahun 1929 di majalah Kejawen. 

Geguritan digunakan untuk menyebut jenis puisi bebas atau puisi 

Jawa modern. Nama tersebut juga digunakan untuk menyebut jaenis puisi 

Jawa secara umum (Prabowo et al. 2002:12). 

2.2.1.6 Saloka 

Saloka adalah ungkapan dalam bahasa Jawa dengan menggunakan 

kata-kata tertentu atau sudah pasti, sehingga tidak dapat diganti dengan 

kata lain (Prabowo, dkk 2007:256) 

2.2.1.7 Sanepa 

Sanepa adalah ungkapan perbandingan yang tetap susunannya dan 

terdiri atas kata keadaan bersambung dengan kata benda (Prabowo, dkk 

2007:260). Di dalam sanepa terkandung makna penyangatan atau 
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perlawanan yang melebihi keadaan barang atau kata bendanya.(Tritono, 

dkk 1988:10). 

2.2.1.8 Isbat 

Isbat merupakan bagian dari peribahasa Jawa yang isinya 

menyangkut ilmu tua atau kebatinan yang sering di jumpai dalam suluk 

(Triyono, dkk 1988:10). Hal senada juga diungkapkan oleh Prabowo, dkk 

2007:112, yang mengemukakan bahwa isbat memiliki arti hampir sama 

dengan saloka. Kata-katanya yang tetap pemakaiannya dan dalam 

pemakaiannya menggunakan gambaran hewan atau barang yang berisi 

tentang ilmu gaib dan filsafat. Dengan kata lain isbat adalah ungkapan 

yang mengunakan makna perumpamaan yang berisi filsafat atau ilmu 

kesempurnaan. 

 

2.3 Semiotik-Prakmatik 

Menurut Lexemburg (dalam Hartoko 1986:44) semiotik adalah 

ilmu yang secara sistematis mempelajari tentang tanda-tanda dan lambang, 

system-sistem lambang dan proses pralambang. Hoed (dalam 

Nurgiyantoro, 1994: 2) menyatakan bahwa semiotic adalah ilmu atau 

metode analisis untuk mengkaji tanda. 

Nurgiyantoro (1995:40) mengemukakan bahwa tanda adalah 

sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain yang dapat berupa pengalaman, 

pikiran, perasaan, gagasan, dan lain-lain. tanda-tanda iti dapat berupa 

gerakan anggota badan, gerakan mata, gerakan mulut, bentuk lisan, warna. 
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Jadi, yang menjadi tanda sebenarnya bukan hanya bahasa saja, melainkan 

berbagai hal yang melingkupi kehidupan ini walaupun harus diakui bahwa 

bahasa adalah system tanda yang paling lengkap dan sempurna. 

Menurut Ferdinand De Saussure (dalam Teeuw, 1988: 43-44) 

menyatakan bahwa tanda merupakan satu kesatuan antara dua aspek yang 

tak terpisahkan satu sama lain : significant (penanda) dan signifie 

(petanda); significant adalah aspek formal atau bunyi pada tanda itu, 

signifie adalah aspek kemaknaan atau konseptual; tetapi significant tidak 

identik dengan bunyi dan signifie bukanlah denotatum, jadi hal atau benda 

dalam kenyataan yang diacu oleh tanda itu; secara konkrit tanda burung 

tidak sama dengan fisik dan tidak pula dengan binatang dalam 

kenyataannya. 

Dapat dikatakan bahwa aspek tandanya dilaksanakan lewat bentuk 

bunyi fisik, sedangkan sebagai tanda kata burung dapat dipakai untuk 

mengacu pada sesuatu dalam kenyataan; tanda memang terdiri dari aspek 

formal dan konseptual yang merupakan dwitunggal, tetapi kedua aspek itu 

mempunyai status yang mandiri terhadap bunyi nyata dan benda atau 

gejala dalam kenyataan; fungsinya sebagai tanda berdasarkan konvensi 

sosial. 

Bahwa hubungan antara penanda dengan petanda bersifat arbiter 

dan linier. Artinya hubungan antara wujud formal bahasa dengan atau 

acuannya, bersifat “semaunya” berdasarkan kesepakatan sosial, Ferdinand 

De Saussure dalam Nurgiyantoro (1995:44).  Arbiter bersifat tradisional, 
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dalam arti tidak ada motivasi entah aspek bunyi dalam benda yang 

ditandainya. Sifat ini dalam arti sempit hanya terdapat dalam tanda 

tunggal. Kelinieran tanda bahasa paling Nampak dalam significant yang 

dapat dipecah atas bagian-bagian yang berurutan. Bentuk-bentuk yang 

berurutan ini disebut rangkaian wicara. 

Lebih lanjut de Saussure juga membicarakan beberapa aspek tanda 

khas: tanda adlah arbiter, konvensional dan sistematik. Arbiter berarti 

bahwa dalam urutan bunyi bu-r-u-n-g itu sendiri tidak ada alas an atau 

motif untuk menghubungkannya dengan binatang yang dapat terbang. 

Kombinasi tertentu antara aspek formal dan konseptual sebenarnnya 

berdasarkan konvensi yang berlaku antara anggota masyarakat bahasa 

tertentu; yang disebut burung oleh orangn Indonesia, disebut bird oleh 

orang berbahasa inggris, dan vogel olaeh orang yang berbahasa Belanda, 

dan seterusnya. Demikian dengan morfem (awalan, akhiran, dan 

seterusnya), sintaksis dan lain-lain, sigkatannya segala aspek bahasa 

berdasarkan prinsip ketandaan yang sama. Itulah yang disebut 

konvensionalnya tanda bahasa. 

Tanda bahasa adalah objek linguistic yang kingkret dan integral 

merupakan penyederhanaan kajian terhadap aspek spikis dari tanda 

bahasa, bukan aspek ujaran. Bahasa bukanlah satu-satunya system tanda 

yang dipakai dalam masyarakat; ada berbagai system tanda lain, misalnya 

dalam masyarakat modern memakai system tanda lalu-lintas, yang 

prinsipnya sama dengan bahasa. Tanda lalu-lintas juga bersifat arbiter 
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(merah sebagai larangan, hijau sebagai ijin), konvensional (manusia harus 

belajar system tanda itu, sebab tidak bersifat wajar) dan sistematik: ada 

hubungan intrinsic antara system lalu- lintas yang berdasarkan oposisi 

tertentu: gambar bundar lawan segi tiga, merah lawan biru, mobil lawan 

sepeda dan lain-lain (Ferdinand De Saussure dalam Teeuw 1988:46). 

Semiotic adalah segala sesuatu tentang tanda; semiotika adalah 

ilmu yang mempelajari tentang tanda. Yang dimaksud dengan tanda 

adalah sesuatau yang mewakili sesuatu lain yang dapat berupa 

pengalaman, pikiran, perasaan, gagasan dan lain-lain. dengan kata lain 

yang menjadi tanda bukan hanya bahasa saja walaupun harus diakui 

bahwa bahasa adalah system tanda yang paling lengkap dan sempurna. 

Bahasa merupakan sebuah system, mengandung arti bahwa bahasa 

terdiri dari sejumlah unsure, dan tiap-tiap unsure itu saling berhubungan 

secara teratur dan berfungsi sesuai dengan kaidah, sehingga bahasa dapat 

dipakai untuk berkomunikasi (Zaimar dalam Nurgiyantoro 1995:11). Teori 

tersebut melandasi teori linguistic modern (yaitu strukturalisme), dan pada 

giliran selanjutnya teori itu dijadikan landasan dalam kajian kesastraan. 

Bagian-bagian karya sastra itu mempunyai makna dalam 

hubunganya dengan yang lain dan keseluruhannya. Oleh karena itu, 

strukturnya harus dianalisa dan bagian-bagiannya yang merupakan tanda-

tanda yang bermakna didalamnya harus dijelaskan (Pradopo 1995:143). 

Untuk melengkapi pemahaman secara menyeluruh, maka terlebih dahulu 

harus diketahui apakah bentuk puisi sebagai puisi konvensional atau non 
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konvensional. Karena pemahaman tersebut merupakan usaha untuk 

memahami bait-bait dan lirik lirik dalam puisi. 

Pertama kali karya sastra adalah struktur tanda yang bermakna. 

Disamping itu karya sastra adalah karya yang ditulis oleh pengarang. 

Karya sastra adalah struktur yang kompleks. Dalam analisis karya sastra 

diuraikan unsur-unsur pembentukannya. Dengan demikian, makna 

keseluruhan karya sastra akan dapat dipahami. Hal ini mengingat bahwa 

karya sastra itu adalah sebuah karya sastra yang utuh (Hawkes dalam 

Pradopo 1995:108). 

Semiotik  dalam pengertian luas dibagi menjadi tiga cabang yaitu 

sintaksis, semantik, dan pragmatik. Sesuai dengan formulasi Morris 

terdahulu (1938) maka terdapatlah pembedaan sebagai berikut: 

1. Sintaksis menelaah hubungan-hubungan formal antara tanda-tanda satu 

sama lain.  

2. Semantik menelaah hubungan-hubungan tanda-tanda dengan objek-objek 

yang merupakan wadah penerapan tanda-tanda tersebut. 

3. Pragmatik menelaah hubungan-hubungan tanda-tanda denagn para 

penafsir atau interpretator.atas pembedaan  

Menuruti pembagian yang dibuat oleh Morris terdahulu, maka 

Carnap (1946) mebuat batasan sebagai berikut: 

1. Wilayah pragmatik adalah  untuk pembicara atau dalam pengertian lebih 

luas kepada pemakai bahasa. 
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2. Wilayah semantik adalah ketika kita mengikhtisarkannya dari pemakai 

bahasa dan hanya menganalisis ekspresi-ekspresi dan penanda-

penandanya. 

3. Wilayah sintaksis adalah ketika mengikhtisarkannya dari penanda-

penandanya juga dan hanya menganalisis hubungan antara ekspresi-

ekspresi. 

Satu perbedaan tradisional tentang analisis bahasa membedakan 

pragmatik dengan sintaksis dan semantik. Sintaksis adalah studi tentang 

hubungan antara bentuk-bentuk kebahasaan, bagaimana menyusun bentuk-

bentuk kebahasan itu dalam suatu tatanan (urutan) yang tersusun dengan 

baik. Semantik adalah studi hubungan antara bentuk-bentuk linguistik 

dengan entitas di dunia: yaitu bagaiman hubungan kata-kata dengan 

sesuatu secara harfiah. Pragmatik adalah studi tentang hubungan antara 

bentuk-bentuk linguistik dan pemakai bentuk-bentuk itu. Di antara tiga 

bagian perbedaan ini hanya pragmatik sajalah yang memungkinkan orang 

ke dalam suatu analisis (Yule 1996:4-5) 

Berbicara mengenai hubungan tata bahasa dengan pragmatic pada 

prinsipnya berbicara mengenai persamaan dan perbedaan keduanya. Pada 

dasarnya tata bahasa (yang merupakan system bahasa yang formal lagi 

abstrak) dan pragmatic (yang merupakan prinsip-prinsip penggunaan 

bahasa) merupakan dua ranah yang komplementer, yang saling 

melengkapi didalam linguistic. 
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Secara tradisional semantic memperlakukan makna sebagai suatu 

hubungan dua arah atau a dyadic relation. Sedangkan pragmatic 

memperlakukan makna sebagai suatu hubungan  dengan pembicara atau 

pemakai bahasa, sedangkan makna dalam semantic benar-benar dibatasi 

sebagai suatu sifat ekspresi dal;am bahasa tertentu dalam pemindahan atau 

pemisahan dari situasi, pembicara atau penyimak tertentu. Jadi dari segi 

maksud dan tujuan linguistic maka dapatlah kita batasi pragmatic sebagai 

sesuatu telaah makna dalam hubungannya dengan aneka situasi ujaran. 

Pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh 

penutur (atau penulis) dan ditafsirkan oleh pendengar (atau pembaca). 

Sebagai akibatnya studi ini lebih banyak berhubungan dengan analisis 

tentang apa yang dimaksudkan orang dengan tuuran-tuturannya dari pada 

dengan makna terpisah dari kata atau frase yang digunakan dalam tuturan 

itu sendiri. Pragmatik adalah studi tentang maksud penutur. 

Prakmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur 

bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan 

dalam komunikasi (Parker 1986:11). 

George (dalam Tarigan 1990:32) berpendapat bahwa Pragmatik 

(atau semantic behavioral) menelaah keseluruhan perilaku insan, terutama 

sekali dalam hubungannya dengan tanda-tanda dan lambang-lambang. 

Pragmatic memusatkan perhatian pada cara insan berperilaku dalam 

keseluruhan situasi pemberi tanda dan penerima tanda. 
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Pendapat lain juga dikemukakan oleh Levinson dalam (dalam 

Tarigan 1990:33) yang mengemukakakn bahwa pragmatik adalah telaah 

mengenai relasi antara bahasa dan konteks yang merupakan dasar bagi 

suatu catatan atau laporan pemahaman bahasa, dengan kata lain: telah 

mengenai kemampuan pemakai bahasa menghubungkan serta  

menyerasikan kalimat-kalimat dan konteks-konteks secara tepat. 

Pragmatik adalah telaah mengenai “hubungan tanda-tanda dengan 

para penafsir” (Morris dalam Tarigan 1990:33). Teori pragmatic 

menjelaskan alasan atau pemikiran para pembicara dan para penyimak 

dalam menyusun korelasi dalam suatu konteks sebuah tanda kalimat 

dengan suatu proposisi (rencana atau masalah). Dalam hal ini teori 

pragmatic merupakan bagian dari performansi. Pragmatik adalah telaah 

mengenai hubungan antara bahasa dan konteks yang tergramatisasikan 

atau disandikan dalam struktur  sesuatu bahasa.  

Manfaat belajar bahasa melaui pragmatik ialah bahwa seseorang 

dapat bertutur kata tentang makna yang dimaksudkan orang, asumsi 

mereka, maksud dan tujuan dan  mereka, jenis-jenis tindakan (sebagai 

contoh: permohonan) yang mereka perlihatkan ketika mereka sedang 

berbicara. Kerugian yang besar adalah bahwa semua konsep manusia ini 

sulit dianalisis dalam suatu  cara yang konsisten dan objektif. Jadi, 

pragmatik menarik karena melibatkan bagaimana orang saling memahami 

satu sama lain secara linguistik, tetapi pragmatik dapat juga merupakan 

ruang lingkup studi yang mematahkan semangat karena studi ini 
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mengharuskan kita untuk memahami orang lain dan apa yang ada dalam 

pikiran mereka (Yule 1996:5-6).  

 



36 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam  penelitian ini adalah teoritis 

dan pendekatan metodologis. Pendekatan teoritis yang digunakan adalah 

pendekatan structural, karena akan diungkap nilai-nilai pendidikan dan 

fungsi cangkriman. Penggunaan  pendekatan struktural dalam  penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisa cangkriman ke dalam unsur-unsur 

pembangunnya dan juga fungsinya dalam struktur cangkriman. 

Pendekatan metodologis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 

yang menghasilkan data deskriptif, yaitu merupakan kalimat-kalimat 

bukan angka-angka melalui observasi dan wawancara tidak terarah dengan 

para informan. 

 

3.2 Sasaran Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

sasaran penelitian ini adalah cangkriman pada tembang pocung beserta 

fungsi cangkriman. 

 

3.3 Data dan Sumber Data 

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan 

untuk menyusun suatu informasi (Arikunto 2006:118). Informasi yang 
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dimaksud  dalam hal ini adalah  hasil pengolahan data yang dipakai untuk 

suatu keperluan. Data yang diperoleh  berupa wacana lisan atau wacana 

tulis yang diduga mengandung cangkriman yang di dalamnya terdapat 

nilai-nilai pendidikan..  

Sedangkan sumber data berupa sumber data primer dan sumber 

data sekunder: 

1) Sumber data primer yaitu cangkriman dalam tembang yang di temukan 

langsung (ada) dan masih dituturkan oleh masyarakat. 

2) Sumber data sekunder yaitu cangkriman dalam tembang yang 

diperoleh dari buku-buku kasusastraan Jawa. Sebagian data yang 

bersumber dari buku-buku kasusastraan Jawa, buku-buku tersebut 

memuat tentang cangkriman. 

Buku yang dijadikan sumber pustaka antara lain: 

1)   Ngengrengan Kasusastran Djawa I dan II (Padmosokotjo, 1958) 

2)  Buku Ensiklopedi Kebudayaan Jawa karangan Dr. Purwadi, M.Hum   

     (2005) diterbitkan oleh Bina Media Yogyakarta, 

3)  Buku Wawasan Manusia Jawa karangan Seno Subro (1994) terbitan  

     Cendrawasih, Sukoharjo-Surakarta, 

4)  Buku Mutiara Kearifan Jawa karangan Indy G.Khakim (2007) terbitan  

5)  Pustaka Kaona Yogyakarta. 

6)  Sari-sari Basa Jawi Pepak (M. Abi Tofani, t.t) 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

wawancara tidak terarah, teknik catat dan  teknik studi pustaka atau study 

literature. 

Teknik observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

dengan sistematik fenomenfenomena yang diselidiki. Teknik observasi 

digunakan ketika peneliti melakukan pengamatan di masyarakat dengan 

cara memperhatikan tuturan masyarakat. 

Teknik wawancara tidak terarah digunakan ketika peneliti 

melakukan dialog dengan masyarakat, dengan menggunakan tema yang 

ringan sehingga masyarakat dapat menangkap maksud tuturan peneliti. 

Teknik pencatatan dipergunakan untuk mencatat cangkriman-

canngkriman ke dalam buku khusus yang telah dipersiapkan sebagai 

pengumpulan data. 

Teknik study pystaka dipergunakan ketika peneliti membaca 

sejumlah karya tulis atau buku di perpestakaan yang ada kaitannya dengan 

keberhasilan penelitian ini. 

 

3.5 Teknik analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik structural, yang bertujuan untuk membongkar dan memaparkan 

secermat, seteliti, semendetail, dan mendalam mungkin keterkaitannya dan 
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keterjalinan semua anasir dan aspek karya sastra yang bersama-sama 

menghasilkan makna yang menyeluruh. 

Data yang telah diklasifikasikan tersebut, kemudian dianalisis 

untuk menjawab permasalahan, yaitu bagian-bagian yang dianalisis 

mengandung fungsi-fungsi tertentu. 

Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara 

bertahap. Adapun tahap-tahap yang merupakan teknik dalam analisis data 

dilakukan seperti berikut: 

Pertama, tembang pocung dibaca heuristic, dan diterjemahkan 

berdasarkan konvensi bahasa atau system bahasa yang sesuai dengan 

kedudukan bahasa sebagai system semiotik tingkat pertama. Pembacaan 

heuristic ini semua yang tidak biasa menjadi biasa atau harus 

dinaturalisasikan sesuai dengan system bahasa normative. Kata-kata perlu 

diberi awalan dan akhiran, disisipkan kata-kata atau menghilangkan 

kalimat-kalimatnya menjadi jelas. Begitu juga logika bahasa yang tidak 

biasa dikembangkan pada logika bahasa. Hal ini mengingat bahwa suatu 

karya sastra itu mengatakan seagla sesuatu secara tidak langsung. 

Kedua, mendeskripsikan cangkriman dalam tembang pocung. 

Upaya ini dilakukan dengan cara membaca teks serat tersebut secara 

berulang-ulang dari awal sampai akhir disertai penafsiran, dimaksudkan 

untuk memaknai teks berdasarkan konvensi sastra. Selanjutnya, data yang 

telah diklasifikasikan, dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini. 
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Langkah  kerja dalam  penelitian ini dapat dipaparkan secara rinci 

sebagai berikut: 

1. Membaca dengan cermat, memahami dan menghayati baik kata, frase, 

larik, pada, dan pupuh Pocung. 

2. Menganalisis berdasarkan kata, frasa, larik, pada, dan pupuh sehingga 

didapat kutipan yang mengndung cangkriman dari bahasa Jawa 

dimaknai ke dalam bahasa Indonesia. 

3. Mengklasifikasikan kutipan-kutipan baik berupa larik, pada maupun 

pupuh yang mengandung cangkriman pada tembang Pocung. 

4. Menganalisis cangkriman dalam tembang pocung. 

5. Menyimpulkan hasil analisias yang didasarkan pada analisis data 

secara keseluruhan. 

 

3.6 Pemaparan Hasil Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kualitatif yang 

sasarannya adalah mengungkap struktur, makna, fungsi cangkriman yang 

terdapat dalam tembang pocung, hasil dari pemerolehan data dari kalimat-

kalimat bukan angka-angka. Kekualitatifan penelitian ini berkaitan dengan 

data oenelitian yang berupa kalimat-kalimat bukan berupa angka. Metode 

penelitian ini menggunakan medote deskriptif kualitatif. Penelitian ini 

dilakukan dengan menyajikan analisis deskripsi dengan kata-kata biasa 

tanpa lambang-lambang, maka dari itu data yang diperoleh berupa data 

kualitatif bukan kuantitatif. 
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BAB IV 

CANGKRIMAN DALAM TEMBANG PUCUNG 

 

 

4.1 Struktur atau Bentuk Cangkriman Dalam Tembang Pucung 

Sajak atau puisi yang merupakan struktur yang utuh. Antara 

bagian-bagiannya saling berhubungan erat. Tiap unsure dalam situasi 

tertentu tidak mempunyai arti dengan sendirinya, melainkan artinya 

ditentukan oleh hubungannya dengan unsure-unsur lainnya yang terlibat 

dalam situasi itu. 

Jadi, struktur cangkriman dalam tembang pocung tersusun dari 

rima dan irama. Rima adalah bunyi yang sama yang berulang-ulang 

ditentukan dalam sajak. Menurut tempatnya rima dalam puisi dibedakan 

menjadi tiga, yaitu rima awal, rima tengah, dan rima akhir. Persamaan 

bunyi dibedakan menjadi dua, yaitu rima sempurna dan rima tak 

sempurna.disamping itu terdapat pula persamaan bunyi pada konsonannya 

saja (aliterasi) dan persamaan bunyi pada vokalnya saja (asonansi). Irama 

adalah pergantian turun naik, panjang pendek, keras lembut ucapan bunyi 

bahasa yang teratur. Irama dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu (a) 

metrum adalah irama yang tetap, artinya penggantian sudah tetap menurut 

irama tertentu, (b) ritme adalah irama yang disebabkan oleh pertentangan 

atau pergantian bunyi tinggi, rendah secar teratur. 
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4.1.1 Rima 

Rima Akhir dalam cangkriman pada tembang pucung terdapat pada 

tembang sebagai berikut: 

1. Bapak pocung 

Dudu watu dudu gunung 

Sangkamu ing sabrang 

Ngon ingone sang Bupati 

Yen lumaku si pocung lambean grana 

2. Bapak pocung 

Dudu mega dudu mendung 

Dawa kaya ula 

Ancik-ancik wesi miring 

Lunga teka si pocung ngumbar suara 

3. Bapak pocung 

Pinanggih ing pucuk gunung 

Sandaning pandhita 

Ngupadi ilmu sejati 

Yen pinanggih kena kinarya sarana 

Pada tembang tembang pucung  terdapat kata-kata perulangan yang 

terdapat pada akhir kalimat yaitu kata “ung”  pada tembang pertama 

bermakna benda yang sangat besar besar, pada tembang yang kedua  

bermakna tentang suasana yang menyenangkan, dan rima akhir pada 

tembang yang kitiga bermakna kesungguhan. 
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4.1.2 Persamaan Bunyi 

Persamaan bunyi dibedakan menjadi dua yaitu rima sempurna dan 

rima tidak sempurna. Disamping itu terdapat pula persamaan bunyi pada 

konsonannya saja (aliterasi) dan persamaan bunyi pada vokalnya saja 

(asonansi). 

4.1.2.1 Rima Sempurna 

1. Bapak pocung 

Dudu watu dudu gunung 

Sangkamu ing sabrang 

Ngon ingone sang Bupati 

Yen lumaku si pocung lambean grana 

Pada bait pertama merupakan bentuk rima sempurna yaiti “ung” 

yang bermakna tentang sesuatu yang besar. 

2. Bapak pocung 

Dudu mega dudu mendung 

Dawa kaya ula 

Ancik-ancik wesi miring 

Lunga teka si pocung ngumbar suara 

Pada bait pertama merupakan bentuk rima sempurna “ung” yang 

bermakna tentang perumpamaan, sedangkan asonansi yang digunakan 

adalah asonansi vocal “a” yang melambangkan keadaan semangat. 

3. Bapak pocung 

Pinanggih ing pucuk gunung 
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Sandaning pandhita 

Ngupadi ilmu sejati 

Yen pinanggih kena kinarya sarana 

Lirik tembang di atas memiliki persamaan bunyi yang disebut rima 

sempurna. Rima senpurna terlihat pada awal baris yaitu baris pertama dan 

baris ke dua yang berbunyi “ung” yang berarti menceritakan tentang 

perjuangan. Asonansi yang digunakan adalah asonansi “a” yang bermakna 

sebagai pengharapan. 

Lirik tembang pucung di bawah ini juga memiliki rima sempurna 

pada bait pertama adalah sebagai berikut:  

4. Bapak Pucung 

Dudu tampar dudu dhadhung 

Dawa kaya ula 

Penclokanmu kayu garing 

Prapteng griya si pucung ngetokne cahya 

Bait terakhir tembang diatas memiliki rima sempurna pada baris 

pertama dank e dua yang berbunyi “ung” yang memiliki makna kemiripan 

akan suatu benda, sedangkan asonansi yang digunakan adalah asonansi “a” 

yang bermakna  hal yang menyenangkan. 

 

4.1.2.2 Rima Tidak Sempurna 

Lirik tembang yang memiliki rima tidak sempurna adalah sebagai 

berikut: 
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1. Bapak pocung 

Cangkemmu marep mandhuwur 

Sabamu ing sendhang 

Pencokannmu lambung kiring 

Prapteng wisma si pocung muntah kuwaya 

2. Bapak pocung 

Wonten ngandhap papanipun 

Saka kulit kewan 

Kebeh-kabeh antresnani 

Yen lumaku si pocung makcethok-cethok 

3. Bapak pocung 

Sinangga ing sikil loro 

Lamun mlayu mlandang 

Banterre anggegirisi 

Bapak pocung kuwawa ngeterke lampah 

4. Bapak Pucung 

Dudu tampar dudu dhadhung 

Dawa kaya ula 

Penclokanmu kayu garing 

Prapteng griya si pucung ngetokne cahya 

Lirik tembang di atas merupakan bentuk persamaan bunyi tidak 

sempurna, rima tidak sempurna terdapat pada tembang pertama yaitu 

akhiran “ng” yang bermakna tempat. Pada tembang yang ke dua terdapat 
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pada baris ke dua dan ke tiga terdapat bunyi “n” yang bermakna tempat, 

sedangkan aliterasi yang digunakan adalah aliterasi “k” pada baris terakhir 

yang bermakna penegasan. 

 Pada tembang ke tiga rima tidak sempurna terdapat pada baris 

pertama dan ke tiga terdapat bunyi “ng” yang bermakna ungkapan 

kecepatan. Sedangkan “h” pada bait terakhir bermakna penegasan. 

Sedangkan pada tembang yang ke empat  rima tidak sempurna terdapat 

pada akhir baris “ng” yang bermakna kemiripan akan suatu benda. 

 

 4.2  Makna Cangkriman Dalam Tembang Pucung 

Sebagai salah satu jenis tembang macapat Jawa, Pucung 

merupakan tembang pendek yang terdiri dari empat baris (padalingsa) 

dengan warna dan isi riang dan jenaka serta dengan nada lagu yang sangat 

mudah dihafalkan dan dilagukan. Dan hampir semua tembang pucung 

memiliki tebakan atau cangkriman, dalam artian bahwa isi dari 

keseluruhan bait (pada) nanti pada akhirnya akan mengarahkan kepada 

siapa/apa si Bapak Pucung itu. Berikut ini merupakan makna atau maksud 

cangkriman yang terdapat dalam Tembang Pucung: 

1. Bapak pocung 

Cangkemmu marep mandhuwur 

Sabamu ing sendhang 

Pencokannmu lambung kiring 

Prapteng wisma si pocung muntah kuwaya 
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Bapak Pucung // Ke atas hadap mulutmu // Di sumur/kali 

tempatnya // Terletak di sisi kiri // Sampai rumah si pucumg mengeluarkan 

air 

Tembang ini mengajak orang yang mendengarkan atau 

menyanyikan untuk menebak siapa si Bapak Pucung yang dimaksud 

dengan cirri-ciri yang dituangkan di dalam masing-masing baris. Untuk 

mengejar aturan meter dan rhytme sehingga tembang ini dapat dilagukan 

sesuai dengan notasi Pucung, maka penulis melakukan pemilihan kata-kata 

yang dapat memenuhi kebutuhan guru lagu/ rima, yaitu kata kering dan 

bukan kata kiwa; kata kuwaya dan bukan kata banyu, toya, warih, her, 

tirta dan sebagainya. Selanjutnya yang perlu menjadi cangkriman adalah 

siapa / apa Bapak Pucung di dalam tembang ini adalah kenthing. Alat yang 

digunakan untuk mengambil air dari sumber air dengan cara 

menempatkannya di pinggang (biasanya sebelkah kiri, karena tangan 

kanan harus memengang mulut benda ini). Alat ini hanya dapat ditemukan 

di daerah pedesaan yang sulit mendapatkan air berasih, sehingga harus 

mengambilnya dari sumber mata air. 

 Selain itu, kata terakhir dari baris terakhir, kuwaya di dalam 

Bahasa Jawa mempunyai makna air. Kalau di dalam Bahasa Jawa, seperti 

yang telah dijelaskan diatas, kata ini mempunyai banyak pilihan atau 

masuk dalam majas polisemi. Selanjutnya, di dalam tembang ini juga 

tewrdapat majas personifikasi, yang terdapat pada kata sabamu ing 

sendhang. Kata saba biasanya digunakan pada seekor binatang yang 
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sedang berkeliaran. Personifikasi lain yang dipergunakan adalah kata 

mencok yang biasanya diletakkan pada binatang. Jika kemudian kata-kata 

itu ditujukan pada sebuah benda pengangkut air, maka pencipta tembang 

ini terlihat sedang membuat suasana ‘menantang’ pembaca atau pendengar 

untuk berpikir keras agar mengetahui jawaban tebakan yang sebenarnya. 

2. Bapak pocung 

Dudu watu dudu gunung 

Sangkamu ing plembang 

Ngon ingone sang Bupati 

Yen lumaku si pocung lambehan grana 

Bapak Pucung // Bukan batu bukan gunung // Berasal dari 

Sumatra // Peliharaan sang bupati // Bila berjalan si pucung melambaikan 

hidung 

Cangkriman atau tebakan yang dimaksudkan dalam tembang di 

atas adalah gajah. Binatang yang besar yang diumpamakan seperti batu 

dan gunung. Dan yang berasal dari Sumatra yang dulunya adalah hewan 

peliharaan seorang bupati. Sedangkan cirri-ciri yang sangat mencolok 

terdapat pada kata ‘yen lumaku si pucung lambehan grana’, seekor gajah 

bila berjalan pasti tlalainya berlambaian. 

Gaya bahasa yang terdapat pada tembang di atas adalah 

menggunakan gaya bahasa polisemi yaitu gaya bahasa yang mempunyai 

banyak pilihan makna, seperti kata gunung. Sebenarnya bisa saja 
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menggunakan kata meru, ukita, giri, ardi,ancala, parwata, redi, wukir, 

prabata. 

Selain itu gaya bahasa personifikasi juga terdapat dalam tembang 

ini pada kalimat ‘yen lumaku si pocung lambehan grana’ yang berarti 

seolah-olah jika berjalan hidungnya berlambaian. 

3. Bapak pocung 

Dudu mega dudu mendung 

Dawa kaya ula 

Ancik-ancing wesi miring 

Lunga teka si pocung ngumbar suara 

Bapak pocung // Bukan awan bukan mendung // Panjang seperti 

ular // Berdiri diatas besi // Datang dan pergi si pocung mengeluarkan 

suara. 

Tembang ini mengajak orang yang mendengarkan atau 

menyanyikan untuk menebak siapa si Bapak Pucung yang dimaksud 

dengan cirri-ciri yang dituangkan di dalam masing-masing baris. Untuk 

mengejar aturan meter dan rhytme sehingga tembang ini dapat dilagukan 

sesuai dengan notasi Pucung, maka penulis melakukan pemilihan kata-kata 

yang dapat memenuhi kebutuhan guru lagu/ rima, yaitu kata ula dan bukan 

kata sarpa, naga, taksaka, sawer dan sebagainya. Selanjutnya yang perlu 

menjadi cangkriman adalah siapa / apa Bapak Pucung di dalam tembang 

ini adalah kereta api atau sepur Alat transportasi darat yang digunakan 
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untuk mengangkut penumpang, dengan bentuk yang panjang menyerupai 

ular dan jika dating dan pergi akan mengeluarkan bunyi seperti takson.  

Kalau di dalam Bahasa Jawa, seperti yang telah dijelaskan diatas, 

kata ula mempunyai banyak pilihan atau masuk dalam gaya bahasa 

polisemi. Selanjutnya, di dalam tembang ini juga terdapat gaya bahasa 

perbandingan atau simile ( perbandingan dua hal yang sama pada 

hakekatnya berlainan dan yang disengaja kita anggap sama), yang terdapat 

pada kalimat dawa kaya ula, kata-kata tersebut seolah-olah menyamakan 

seseorang dengan hewan ular yang panjang, ditandai dengan kata kaya 

yang merupakan cirri dari majas perbandingan. 

4. Bapak pocung 

Pinanggih ing pucuk gunung 

Sabdaning pandhita 

Ngupadi ilmu sejati 

Yen pinanggih kena kinarya sarana 

Bapak pocung // Bertemu di punjak gunung // Ucapannya seorang 

guru // Mencari ilmu sejati // Jika didapat dapat digunakan sebagai 

sarana 

Cangkriman dalam tembang di atas terdapat pada kata ngupadi 

ilmu sejati yang bermakna orang yang mencari ilmu dengan sungguh-

sungguh yang berarti seorang murid. Gaya bahasa polisemi juga terdapat 

dalam tembnag ini, yaitu pada kata pandhita yang bisa saja juga 
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menggunakan kata dwijawara, ajar, dwijamahasri, muni, mahayeksi, 

suyati, resi, wipra, wiku, yogiswara. 

5. Bapak pocung 

Tinata katonne urut 

Jeblok papanipun 

Dirumati kaya bayi 

Yen wus tuwah si pocung nyukupi boga 

Bapak pucung // Tertata dengan urut // Tempatnya becek // 

Dirawat seperti bayi // Jika sudah tua si pucung mencukupi makan 

Untuk mengejar aturan meter dan rhytme sehingga tembang ini 

dapat dilagukan sesuai dengan notasi Pucung, maka penulis melakukan 

pemilihan kata-kata yang dapat memenuhi kebutuhan guru lagu/ rima, 

yaitu kata boga dan bukan kata dhahar, bukti, madhang, nodha, nadhah 

dan sebagainya. Selanjutnya yang perlu menjadi cangkriman adalah siapa / 

apa Bapak Pucung di dalam tembang ini adalah tandur pari. Menanam 

padi di tempat yang becek, di taman dengan urut sejajar dan rapi, di rawat 

seperti merawat bayi denagn telaten, dan jika sudah saatnya panen dapat 

untuk memenuhi kebutuhan makan.. 

 Selain itu, kata terakhir dari baris terakhir, boga di dalam Bahasa 

Jawa mempunyai makanan. Kalau di dalam Bahasa Jawa, seperti yang 

telah dijelaskan diatas, kata ini mempunyai banyak pilihan atau masuk 

dalam gaya bahasa polisemi. Selanjutnya, di dalam tembang ini juga 

terdapat gaya bahasa perbandingan atau simile, yang terdapat pada kata 
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dirumati kaya bayi , kata-kata tersebut seolah-olah menyamakan seseorang 

dengan makhluk atau bayi, ditandai dengan kata kaya yang merupakan ciri 

dari majas perbandingan. 

6. Bapak Pucung 

Dudu tampar dudu dhadhung 

Dawa kaya ula 

Penclokanmu kayu garing 

Prapteng griya si pucung ngetokne cahya 

Bapak pucung // bukan tali bukan dhadhung // panjang seperti ular 

// tempatnya di kayu kering // sampai di rumah si pucung 

mengeluarkan cahaya // 

Tembang ini mengajak orang yang mendengarkan atau 

menyanyikan untuk menebak siapa si Bapak Pucung yang dimaksud 

dengan ciri-ciri yang dituangkan di dalam masing-masing baris. Untuk 

mengejar aturan meter dan rhytme sehingga tembang ini dapat dilagukan 

sesuai dengan notasi Pucung, maka penulis melakukan pemilihan kata-kata 

yang dapat memenuhi kebutuhan guru lagu/ rima, yaitu kata ula dan bukan 

kata sarpa, naga, taksaka, sawer dan sebagainya. Selanjutnya yang perlu 

menjadi cangkriman adalah siapa / apa Bapak Pucung di dalam tembang 

ini adalah api atau geni . Yaitu pada oncor yang pada masyarakat jaman 

dulu digunakan sebagai sumber penerangan, karena jaman dulu tak ada 

listrik. 
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Kalau di dalam Bahasa Jawa, seperti yang telah dijelaskan diatas, 

kata ula mempunyai banyak pilihan atau masuk dalam gaya bahasa 

polisemi. Selanjutnya, di dalam tembang ini juga terdapat gaya bahasa 

perbandingan atau simile ( perbandingan dua hal yang sama pada 

hakekatnya berlainan dan yang disengaja kita anggap sama), yang terdapat 

pada kalimat dawa kaya ula, kata-kata tersebut seolah-olah menyamakan 

benda dengan hewan ular yang panjang, ditandai dengan kata kaya yang 

merupakan cirri dari majas perbandingan. 

7. Bapak pocung 

Tinata jejer tur urut 

Sinarat kapadhang 

Binabar endah ing kyai 

Sayektine si pocung mbabar budaya 

Bapak pocung // Tertata rapi dan sejajar //  tersorot cahaya // 

terlihat indah di depan seorang dalang // sesungguhnya si pucung 

mengerjakan pekerjaan yang berkaitan dengan kebudayaan // 

Pada tembang di atas terdapat cangkriman dimana terdapat kata 

binabar endahing kyai pada baris ke empat yang berarti terlihat indah di 

depan kyai. Kyai disini yang dimaksudkan adalah dalang. Sehingga 

cangkriman yang dimaksudkan adalah wayang kulit, yang tertata 

berjajaran rapi dan urut, di hadapan seorang dalang yang tersorot oleh 

cahaya lampu serta menceritakan tentang kebudayaan. 
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8. Bapak pocung 

Sinangga ing sikil loro 

Lamun mlayu mlandang 

Banterre anggegirisi 

Bapak pocung kuwawa ngeterke lampah 

Bapak pucung // Bertumpu di dua kaki // larinya kencang sekali // 

kencangnya tak ada yang menandingi // bapak pucung selalu 

mengantarkan langkah // 

Tembang pucung di atas merupakan bentuk cangkriman Jawa yang 

berarti sepeda motor. Dimana biasanya sepeda motor tersebut selalu 

mengantarkan orang kemana saja, dan dengan kecepatan yang tinggi. 

9. Bapak pocung 

Ngalu-ngalu papanipun 

Dawa kaya ula 

Kinarya butuh nyekapi 

Yen makarya si pocung kepidhak-pidhak 

Bapak pocung //  Besar tempatnya // semua orang melewatinya // 

panjang seperti ular // jika berkerja si pucung terijak-injak // 

Pada tembang di atas terdapat cangkriman dimana terdapat kata 

yen makarya si pucung kepidhak-pidhak pada baris ke empat yang berarti 

jika melakukan pekerjaan selalu terijak-injak. Semua orang akan selalu 

melewatinya , dan digunakan sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan. 

Tebakan cangkriman dalam tembang di atas adalah jalan.  



55 
 

 

Gaya bahasa yang terdapat dalam tembang di atas adalah gaya 

bahasa perbandingan atau simile, yang terdapat pada kata dawa kaya ula , 

kata-kata tersebut seolah-olah menyamakan seseorang dengan binatang 

ular yang panjang, ditandai dengan kata kaya yang merupakan ciri dari 

majas perbandingan. 

10. Bapak pocung 

Tuhu jembar papanipun 

Keh kang surak-surak 

Ngalor-ngidul gonta-ganti 

Wanci bengi si pocung nggo miber lawa 

Bapak pucung // sangat luas tempatnya // Banyak yang berteriak // 

Kesana-kemari silih berganti // sampai malam si pucung untuk terbang 

kelelawar // 

Lirik tembang pucung di atas merupakan bentuk cangkriman yaitu 

alun-alun, dimana biasanya tempat tersebut adalah tempat yang luas dan 

banyak orang yang berdatangan silih berganti dengan sorak-sorak canda 

tawanya. 

11. Bapak pocung 

Wonten ngandhap papanipun 

Saka kulit kewan 

Kebeh-kabeh antresnani 

Yen lumaku si pocung makcethok-cethok 
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Bapak pucung // Terdapat dibawah tempatnya // Dari kulit 

binatang // Semua orang menyukai // Jika berjalan berbunyu cethok-

cethok // 

Cangkriman atau tebakan yang dimaksudkan dalam tembang di 

atas adalah sepatu. Alat yang digunakan sebagai alas kaki orang pada 

umumnya, yang biasanya digunakan pada kaki atau bagian bawah 

tempatnya, jika seseorang memakai dan berjalan akan berbunyi cethak-

cethok. Serta biasanya ada yang terbuat dari kulit binatang dan semua 

orang dari semua kalangan menyukainya. 

12. Bapak pocung 

Rina wengi ngebul terus 

Ora metung wayah 

Dikandani terus mancahi 

Yen sinerat si pocung anggrasa nikmat 

Bapak pucung // Setiap malam selalu  mengeluarkan asap // Tidak 

tau waktu // Dinasehati tidak mau tau // Jika keterusan merasa nikmat // 

Tembang pucung di atas merupakan cangkriman atau tebakan, 

yang dimaksudkan dalam tembang di atas adalah orang merokok. Dimana 

seorang perokok hamper setiap saat, bahkan sampai malampun waktunya 

selalu dipergunakan untuk menghisap rokok, karena merasa nikmat 

dengan hisapan-hisapan rokoknya dan apabila dinasehati tidak akan 

menggubris dari nasehat itu. 
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 4.3  Fungsi Cangkriman Dalam Tembang Pucung 

 4.3.1  Cangkriman sebagai sarana Hiburan 

Cangkriman atau teka-teki biasanya melibatkan dua orang atau 

lebih yang sedang terlibat dalam pembicaraan santai. Jika orang sedang 

dalam persoalan serius atau sedang membutuhkan pemikiran berat, tidak 

bisa diajak bercangkriman. Hal ini disebabkan oleh karena cangkriman 

sendiri membutuhkan pikiran untuk dapat menjawabnya. 

Cangkriman mengandung aspek permainan, yakni permainan kata 

atau tebak-tebakan. Seorang pembicara akan melontarkan pertanyaan dan 

mitra-bicara harus menebak dengan cara menjawab pertanyaan yang 

disampaikan. Suasana akan menjadi ramai dan menarik jika pesertanya 

banyak orang. Orang yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar akan 

mendapatkan tepuk tangan atau hadiah dari orang-orang (peserta) yang 

lain, dan sebaliknya jika tidak dapat menjawab maka akan mendapatkan 

hukuman. Sebagai bentuk permainan, cangkriman mempunyai fungsi 

senagai hiburan. Terutama hiburan pada waktu luang. 

Cangkriman biasa digunakan oleh berbagai kalangan, dari orang 

tua sampai anak-anak sekalipun. Dengan bercangkriman, anak-anak atau 

orang dewasa akan merasa mendapatkan hiburan, oleh sebab itu anak-anak 

atau orang dewasa akan merasa rileks setelah disibukkan dengan aktifitas 

masing-masing. Dengan demikian dengan bercangkriman anak-anak atau 

orang dewasa tidak akan merasa jenuh dengan apa yang telah dilakukan 

tiap harinya, karena di selah-selah kepenatannya terhibur dengan 
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permainan cangkriman yang dilakukan dengan teman-temannya. Dengan 

bercangkriman dapat juga dikatakan sebagai fariasi hidup bagi anak-anak 

atau orang dewasa. Aktifitas yang berfariasi akan membantu anak dalam 

mengembangkan pikiran serta kreasinya. Cangkriman  merupakan sebuah 

aktifitas yang dilaksanakan tanpa ada unsur paksaan, jadi aktifitas yang 

dilakukan merupakan hasil dari sebuah kreasi murni. Dengan demikian, 

hal itu merupakan sebuah aktifitas yang benar-benar menyenangkan, 

sehingga cangkriman dapat dikatakan sebagai hiburan. 

 

 4.3.2  Cangkriman Untuk Keakraban 

Hal yang menyenangkan bagi setiap orang diantaranya adalah 

berkumpul dengan teman-temannya atau sanak keluarganya. Bila anak-

anak sebaya berkumpul akan tercipta suasana suka ria. Kadang anak-anak 

sulit untuk bisa berkumpul dengan teman sebayanya karena pilihan yang 

berbneda-beda dalam mengisi harinya. Melalui cangkriman, anak-anak 

dapat berkumpul dengnan teman-temannya dalam sebuah tujuan yang 

sama yakni untuk bercangkriman. Setelah disibukkan dengan berbagai 

macam kegiatan yang anak-anak lakukan menurut kepentingan masing-

masing, anak-anak dapat berkumpul dengan teman. 

Sulitnya untuk berkumpul bagi anak-anak yang disebabkan karena 

banyaknya aktifitas yang telah mereka lakukan. Maka saat adanya waktu 

senggang yang memungkinkan  berkumpul dengan teman dapat 

dimanfaatkan guna bercangkriman. Berkumpulnya anak-anak sebagai 
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wujud keakraban di antara mereka. Walaupun dari latar belakang yang 

berbeda dan dari keluarga yang berbeda pula, melalui cangkriman anak-

anak dapat berinteraksi dengan akrab. Hal yang mendasar sebagai bukti 

bahwa cangkriman berfungsi sebagai keakraban yakni dapat 

berlangsungnya cangkriman dalam komunitas anak-anak. 

 

 4.3.3  Cangkriman sebagai sarana Pendidikan 

 Cangkriman dapat dilakukan oleh anak-anak, remaja, maupun 

dewasa. Bahkan dalam cerita wayang cangkriman dilakukan sebagai 

sayembara. Dalam acara-acara tertentu bisa juga disediakan hadiah bagi 

orang yang dapat menjawab cangkriman dengan benar dan hukuman bagi 

yang tidak bisa menjawabnya. Tentu saja sifat hukumannya hanya sebatas 

untuk meramaikan suasana. 

 Selain berfungsi sebagai hiburan, cangkriman berfungsi untuk 

mengasah otak atau sebagai alat pendidikan. Dengan banyak bermain 

cangkriman, secara langsung atau pun tidak langsung, orang akan dilatih 

untuk berpikir secara cepat dan tepat. Dalam menjawab pertanyaan 

cangkriman orang memang dituntuk untuk berpikir secara cepat. Orang 

yang tidak dapat berpikir secara cepat akan ketinggalan kesempatan. 

Cangkriman juga melatih orang agar berwawasan luas dan mencari banyak 

kemungkikan. Secara tidak langsung cangkriman berfungsi untuk melatih 

kecerdasan. Selain itu cangkriman juga melatih kreativitas seseorang. 
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 4.4 Nilai-Nilai Pendidikan Pada Cangkriman Dalam Tembang Pocung 

Nilai-nilai pendidikan dalam cangkriman Jawa pada anak-anak 

diketahui berdasarkan analisis terhadap fungsi cangkriman Jawa. Hal ini 

dilakukan untuk mempermudah analisis tentang nilai-nilai pendidikan 

yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai  pendidikan memberikan 

pengertian terhadap anak-anak tentang hak untuk mengatur dirinya sendiri.  

Memberikan pengertian tentang pentingnya tertib dan damai, 

memberikan perhatian untuk mendapat tumbuhnya hidup anak lahir dan 

batin menurut kodratnya. Menjadikan anak yang merdeka batin dan 

pikirannya. Anak jangan diberi pengetahuan yang baik dan perlu saja, 

akan tetapi anak harus dilatih mencari sendiri apa yang baik dan yang 

buruk. Secara bertahap anak-anak harus dilatih dapat memilih man yang 

baik dan mana yang buruk. 

Budi merupakan alat batin yang merupakan keterpaduan akal, 

keinginan, dan perasaan untuk menimbang hal yang baik dan buruk. 

Pekerti merupakan pencerminan batin. Budi pekerti Jawa merupakan 

fenomena hati atau batin orang yang tercermin dalam tindakan. Budi 

pekerti  merupakan seseorang yang didasarkan pada kematangan jiwa.  

Kematangan jiwa akan melahirkan budi pekerti yang luhur. Budi 

pekerti yang luhur artinya sikap dan perilaku seseorang yang didasarkan 

oleh kematangan jiwa (internal/dari dalam), diselaraskan dengan kaidah 

sosial yang berlaku di masyarakat. Adapun nilai-nilai pendidikan yang 

terkandung dalam cangkriman Jawa dalam tembang pocung. 
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4.4.1 Nilai Pendidikan Sosial Kemasyarakatan 

Nilai pendidikan sosial atau kemasyarakatan pada hakekatnya 

merupakan nilai pendidikan yang mengatur hubungan antar manusia 

dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai pendidikan kemanusiaan 

mengandung makna kesadaran dalam bersikap dan bertingkah laku yang 

sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan 

hati nurani dengan memperlakukan suatu hal dengan sebagaimana 

mestinya. Penerapan nilai-nilai pendidikan kemanusiaan adalah dalam 

pengakuan hak asasi manusia. Manusia harus diakui dan diperlakukan 

sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha 

Esa yang sama derajat, hak, dan kewajibannya. Misalnya saja harus 

bersikap tepa slira dan saling mencintai sesama. 

Pendidikan kemanusiaan pada anak, dimaksudkan agar anak akan 

tahu mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalan 

konteks sebagai makhluk individu maupun sosial. Cangkriman Jawa 

mengandung nilai pendidikan kemanusiaan dalam hubungan sosial dengan 

masyarakat. 

4.4.2 Pendidikan Gotong Royong 

Dalam kehidupan masyarakat, gotong royong merupakan suatu 

system oengerahan tenaga tambahan dari luar kalangan keluarga. 

Cangkriman Jawa terutama permainan beregu dapat dikatakan sebagai 

salah satu wujud gotong royong, Mengapa demikian? Karena dalam 

permainan beregu, semua anggota tim mengerahkan tenaga serta pikiran 
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mereka untuk tim mereka. Mereka saling membantu demi mencapai 

kemenangan dalam permainan. 

Arti gotong royong sangat penting untuk dipahami oleh anak. 

Kadang anak-anak atau orang dewasa  telah melakukan gotong royong, 

tetapi mereka tidak menyadarinya. Anak-anak atau orang dewasa 

melakukannya saat bermain atau saat berkumpul dengan teman-temannya. 

Seiring dengan perkembangan jaman sekarang ini, gotong royong 

kian menipis, bahkan sudah tidak pernah ada lagi, hal ini disebabkan oleh 

keegoan masyarakat yang diselimuti oleh nafsu duniawi. Yang sibuk 

memenuhi kebutuhannya sendiri serta melupakan kepentingan bersama. 

Sehingga tidak adanya rasa kebersamaan untuk saling tolong menolong 

dengan sesama yang akan mengakibatkan ketidakharmonisan kehidupan 

bermasyarakat. 

Melalui cangkriman Jawa anak-anak atau orang dewasa akan 

memahami arti pentingnya gotong royong dalam hidup bermasyarakat. 

Dengan gotong royong juga dapat memupuk rasa saling mennghormati 

dan menghargai satu sama lain. Dari uraian penjelasan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa cangkriman Jawa juga berfungsi sebagai wacana 

gotong royong dalam bermasyarakat yang mengarah pada pengontrolan 

tindakan moral bermasyarakat. 

4.4.3 Pendidikan Kerukunan Bermasyarakat 

Prinsip rukun dimaksudkan untuk mempertahankan masyarakat 

dalam keadaan harmonis. Rukun berarti dalam keadaan selaras, serasi, 
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aman, dan damai, tanpa adanya pertentangan dan perselisihan. Keadaan 

rukun akan dapat dijaga dan dipertahankan jika setiap orang dapat saling 

menerima dan bekerja sama. 

 Prinsip rukun tercermin dalam bentuk cangkriman Jawa. Apabila 

semua anggota dalam sebuah tim dalam permainan cangkriman bekerja 

sama sesuai dengan tugasnya, maka akan tercipta sebuah tim yang solid. 

Keanekaragaman pribadi, sifat, dan kebiasaan yang bekerja demi satu 

tujuan menunjukkan sefat dam makna kerukunan hidup orang Jawa. 

Kerukunan dalam permainan cangkriman tidak hanya terwujuq dalam 

sebuah tim akan tetapi terwujud antartim. Bila antartim tidak rukun, maka 

tidak akan tercipta kompetisi yang sehat. Prinsip rukun tercermin pula 

pada kata-kata keakraban keluarga yang berbunya “mangan ora mangan 

penting kumpul”, kata “ora mangan” bukan berarti tidak dapat makan atau 

tidak dapat mencari nafkah dalam arti sesungguhnya. Kata-kata tersebut 

dimaksudkan untuk memperkuat keinginan untuk berkumpul. 

Sehubungan  dengan prinsip kerukunan ini, seyogyanya 

masyarakat mencegah terjadinya konflik secara terbuka sebagai akibat 

emosi yang melekat pada kepentingan-kepentingan pribadi yang 

bertentangan. Tiap-tiap individu berusaha menahan diri demi terciptanya 

kerukunan bersama. 

Dengan permainan cangkriman , anak-anak dibiasakan membina 

kerukunan. Dalam memecahkan masalah bersama dilakukan musyawarah 

untuk mufakat. Usaha-usaha tersebut dapat berhasil dengan baik apabila 
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setiap individu lebih mementingkan kepentingan bersama di atas 

kepentingan individunya. 

Uraian di atas memberikan gambaran pentingnya kerukunan dalam 

bermasyarakat. Permainan cangkriman merupakan salah satu realisasi 

kerukunan bermasyarakat.  

4.4.5 Pendidikan Taat Hukum atau Aturan 

Berjalannya sebuah permainan sudah tentu menggunakan aturan-

aturan untuk lebih mengkondisikan jalannya permainan. Maka dari itu 

setiap peserta harus mematuhi aturan-aturan yang telah ada guna dapat 

mengikuti jalannya permainan. Hal ini merupakan gambaran pada 

kehidupan bermasyarakat, agar semua anggota masyarakat menaati 

peraturan yang ada demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang tertib. 

Hukum atau aturan bersifat mengikat dan memaksa. Apabila 

seseorang melanggarnya pasti akan mendapatkan sangsi atau hukuman. 

Hukuman yang akan diterima bagi anggota yang salah menebak 

cangkriman yang dituturkan oleh pencangkrim. Hukuman yang diberikan 

diputuskan oleh semua anggota permainan, hal ini wujud dari demokrasi 

bermasyarakat dalam mengambil sebuah keputusan. 

4.4.6 Pendidikan Persaingan Sehat 

Setipa permainan pada dasarnya adalah sebuah kompetisi di antara 

para peserta, baik permainan secara beregu maupun individu. Dalam 

sebuah kompetisi terjadilah persaingan antara para pesertanya. Dalam 

permainan, kompetisi diikat oleh aturan-aturan. Aturan-aturan dalam 



65 
 

 

permainan biasanya tidak tertulis seperti halnya undang-undang pidana 

atau undang-undang negara lainnya. Akan tetapi peraturan dalam hal ini 

tentunya peraturan permainan yang telah disepakati oleh pesertanya. 

Pada umumnya persaingan yang terjadi dikalangan anak-anak  

akan lebih sehat dibandingkan antara orang dewasa, hal ini disebabkan 

oleh pikiran anak-anak yang belum terkontaminasi oleh perbuatancurang 

yang penuh dengan trik. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dikatakan bahwa 

sebenarnya cangkriman Jawa merupakan suatu wacana persaingan yang 

sehat. Melalui bercangkriman anak-anak akan terdidik untuk bersaing 

secara sehat, yakni bersaing dengan cara benar dan tidak curang. 

4.4.7 Pendidikan Berkeyakinan Teguh dan Tidak Putus Asa 

Makna mempunyai keyakinan yang teguh dan tidak putus asa 

adalah dalam menjalani hidup, seseorang perlu memiliki kekuatan, 

ketangguhan dan ketabahan jiwa, untuk tidak bergeming dan maju terus, di 

tengah-tengah badai kehidupan yang bagaimana dasyatnya. 

Makna tersebut diwujudkan dalam sikap dan perilaku riang 

hembira dalamsegala  kesukaran, tidak mengeluh, sadar menjalani 

kehidupan penuh gairah yang mantap, optimis, serta berfikir positif. Sikap 

ini sangat penting dalam kehidupan, karena dalam menjalani kehidupan 

yang penuh liku ini seyogyanya memiliki keyakinan yang teguh dan tidak 

mudah putus asa. 
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Dalam permainan mengandung ajaran berkeyakinan teguh dan 

tidak mudah putus asa, apalagi dalam bercangkriman yang biasanya sangat 

sulit, karena kita harus berusaha menebak teka-teki dari klu yang 

diberikan. Untuk memperoleh kemenangan dalam setiap permainan, anak-

anak tanpa disadari sebenarnya dididik untuk berkeyakinan teguh dan 

tidak mudah putus asa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dari analisis terhadap cangkriman dalam 

tembang pucung maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Cangkriman merupakan jenis puisi Jawa yang mengandung teka-

teki dan perlu dipikirkan atau dijawab oleh pembaca atau 

pendengar. Cangkriman disebut juga bedhekan ( kata-kata atau 

kalimat, maknanya mengandung maksud untuk dijawab). 

Berdasarkan bentuknya cangkriman dibedakan menjadi empat, 

yaitu cangkriman wancahan, cangkriman pepindan, cangkriman 

blenderan dan cangkriman berbentuk tembang. Struktur semiotik  

cangkriman dalam tembang pucung terdiri dari  rima akhir pada 

tembang tembang pucung  terdapat kata-kata perulangan yang 

terdapat pada akhir kalimat yaitu kata “ung”  pada tembang 

pertama bermakna benda yang sangat besar besar, pada tembang 

yang kedua  bermakna tentang suasana yang menyenangkan, dan 

rima akhir pada tembang yang ketiga bermakna kesungguhan,  

rima sempurna, pada bait pertama merupakan bentuk rima 

sempurna yaitu “ung” yang bermakna tentang sesuatu yang besar, 

dan rima tidak sempurna, terdapat pada tembang pertama yaitu 

akhiran “ng” yang bermakna tempat. Pada tembang yang ke dua 

terdapat pada baris ke dua dan ke tiga terdapat bunyi “n” yang 
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bermakna tempat, sedangkan aliterasi yang digunakan adalah 

aliterasi “k” pada baris terakhir yang bermakna penegasan. 

2. Fungsi cangkriman sebagai sarana hiburan atau untuk mengisi 

waktu luang biasanya digunakan dalam bentuk permainan, sebagai 

keakraban dan sebagai sarana pendidikan. Nilai–nilai pendidikan 

yang terkandung pada cangkriman dalam tembang pucung di dunia 

pendidikan adalah mengandung nilai pendidikan kemasyarakatan, 

pendidikan gotong royong, pendidikan kerukunan bermasyarakat, 

pendidikan taat hukum atau aturan, pendidikan persaingan sehat, 

dan pendidikan berkeyakinan teguh dan tidak putus asa.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang 

hendak disampaikan kepada pembaca adalah sebagai berikut: 

1. Cangkriman merupakan salah satu aset budaya bangsa yang perlu 

dilestarikan, agar tidak punah dari masyarakat penuturnya. 

2. Cangkriman Jawa merupakan buah pikir dari masyarakat Jawa 

yang sebaiknya dilestarikan sebagai bagian dari kebudayaan 

daerah. 

3. Bagi peneliti sastra berikutnya hendaknya dapat mengembangkan 

penelitian lanjutan tentang cangkriman dalam tembang pucung 

dengan menggunakan teori yang berbeda, dan dalam kajian yang 

lebih luas sehingga dapat memberikan wawasan yang lain bagi 

pembaca. 
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