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ABSTRAK     

Wahyuni, Sri. 2011.  Macapat  dalam Tradisi Tingkeban pada Masyarakat 

Tionghoa di Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Program Studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas 

Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, Drs. Sukadaryanto, M. 

Hum. Pembimbing II, Sucipto Hadi Purnomo, M.Pd. 

Kata Kunci: tingkeban,  macapat, dhandangula, mijil 

Masyarakat Tionghoa di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang mengenal tradisi 

tingkeban yang cukup unik, sebagai bentuk akulturasi budaya Jawa Arab dan Tionghoa, 

di dalam tradisi ini dibacakan tembang macapat.  

Permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Teori yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teori struktural yang untuk membahas struktur fisik dan batin. Bagaimana 

struktur fisik tembang macapat dalam tradisi tingkeban pada masyarakat Tionghoa di 

Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang? 2)  Bagaimana struktur batin 

tembang macapat dalam tradisi tingkeban pada  masyarakat Tionghoa di Desa Karangturi, 

Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang? 

Penelitian ini didasarkan pada teori struktural terutama struktur puisi yang 

mencakup struktur fisik dan batin. Macapat adalah tembang atau  macapat  tradisional 

Jawa. Macapat bisa juga disebut puisi Jawa.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian objektif dengan metode 

analisis struktural. Sumber data dalam penelitian ini adalah teks  macapat  ditembangkan 

pada saat tradisi tingkeban pada Masyarakat Tionghoa di Desa Karangturi Kecamatan 

Lasem Kabupaten Rembang, oleh keluarga Ramlan.  

Sasaran penelitian ini adalah untuk membahas struktur fisik dan batin macapat 

yang dibaca pada tradisi tingkban masyarakat Tionghoa di Desa Karangturi, Kecamatan 

Lasem, Kabupaten Rembang, dengan menggunakan analisis struktural.  

Struktur fisik terdiri dari perwajahan, pilihan kata, diwarnai dengan perpaduan 

antara bahasa Jawa kuna dengan modern agar tampil lebih indah. Imaji menekankan 

panduan hidup. Kata konkrit adalah kiasan dalam sikap hidup, bahasa figuratif adalah 

majas-majas dalam pedoman hidup. Versifikasi dhandanggula memilih kata yang sesuai 

dengan tema, tanpa harus kehilangan tata cara penulisan  dhandanggula serta mijil.  

Sedangkan tembang  mijil di atas dari sudut pandang diksi memilih kata yang sesuai 

dengan tema, tanpa harus kehilangan tata cara penulisan mijil. 

Struktur batin meliputi: Sense yang lebih banyak berisi sikap hidup yang teguh 

dan sikap syukur kepada Tuhan serta memahami ajaran Nabi. Selain itu sikap tepa slira. 

Feeling juga rasa keteguhan yang dirasa penulisnya Juga toleransi, serta pelaksanaan 

kebijaksanaan dalam hidup.  Tone mengajak pembaca segera bangun dari keterlenaan 

hidup. Amanat tentang menjalankan perintah Nabi, serta tepa slira agar mencapai 

ketentraman dalam hidup. Sikap rendah hati juga diamanatkan dalam dhandanggula dan 

mijil  dalam tradisi tingkeban pada masyarakat Tionghoa di Desa Karangturi Kecamatan 

Lasem Kabupaten Rembang 

Saran dalam penulisan ini adalah gending  macapat  dhandanggula dan mijil 

mempunyai banyak nilai-nilai yang bermanfaat dalam kehidupan. Selanjutnya, kita perlu 

mengupayakan pelestarian nilai-nilai budaya itu, sebagai budaya bangsa yang luhur. 
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SARI 

Wahyuni, Sri. 2011.  Macapat  dalam Tradisi Tingkeban pada Masyarakat 

Tionghoa di Desa Karangturi Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Program Studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas 

Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Sukadaryanto, M. 

Hum. Pembimbing II Sucipto Hadi Purnomo, M.Pd. 

Pangnunut: tingkeban,  macapat , dhandangula, mijil 

Masyarakat Tionghoa ing Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang duwe tradisi 

tingkeban kang unik,  minangka  bentuk akulturasi budaya Jawa Arab lan Tionghoa  kang  

ing kana diwacakake tembang macapat.  

Perkara ing skripsi iki yaiku: 1) kepriye  struktur fisik tembang macapat  sak 

jroning tradisi tingkeban ing masyarakat Tionghoa di Desa Karangturi, Kecamatan 

Lasem, Kabupaten Rembang? 2)   kepriye  struktur batin tembang macapat  ing  tradisi 

tingkeban ing  masyarakat Tionghoa di Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten 

Rembang? 

Penelitian iki ditindakake adhedasar teori struktural, mligine struktur puisi  kang  

mencakup struktur fisik lan batin. Macapat yaiku tembang atawa  macapat  tradisional 

Jawa. Macapat bisa  uga  disebut puisi Jawa.  

Penelitian  iki  nggunakake pendekatan penelitian objektif kanthi metode analisis 

struktural. Sumber data  ing  penelitian  iki  yaiku  teks  macapat  kang ditembangke 

nalika tradisi tingkeban ing masyarakat Tionghoa ing Desa Karangturi Kecamatan Lasem 

Kabupaten Rembang, karo keluarga Ramlan.  

Sasaran penelitian iki mbahas struktur fisik lan batin macapat kang diwaca ing 

acara tingkeban masyarakat Tinghoa ing Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten 

Rembang,  kanti nganggo analisis struktural. Struktur fisik kaperang dadi perwajahan, 

pilihan ujaran,diwernani kanti nyampur antarane bahasa Jawa kuna lan modern supaya 

katon luwih indah. Imaji ngutamake pedoman  urip. Ujaran konkrit yaiku  kiasan 

patraping  urip, bahasa figuratif  yaiku  majas-majas  ing  pedoman  urip . Versifikasi 

dhandanggula milih kata  kang  terp karo tema, tanpa kudu kelangan tata cara penulisan  

dhandanggula lan mijil.  Tembang  mijil saka sudut pandang diksi memilih  ujaran   kang  

trep karo tema, tanpa kudu kelangan tata cara penulisan mijil uga. 

Struktur batin yaiku: Sense  kang  luwih akeh duwe isi patrap  ing urip   kang  

teguh  lan patrap syukur mring Pangeran sarta memahami piwulang Nabi. Sakliyane 

kuwi tepa slira. Feeling  uga  rasa keteguhan  kang  dirasa penulise  sarta toleransi,  sarta 

nglakoni kawicaksanan ing urip .  Tone ngajak pembaca cepet-cepet tangi saka urip kang 

lena. Amanat yaiku ngakoni perintah Nabi,  sarta tepa slira kanggo nggayuh ketentraman 

ing urip.patrap rendah hati  uga  diamanatake  ing  dhandangula lan  mijil   ing  tradisi 

tingkeban pada masyarakat Tionghoa di Desa Karangturi Kecamatan Lasem Kabupaten 

Rembang 

Saran  ing  penulisan  iki   yaiku  gending  macapat  dhandangula  lan  mijil 

nduweni adi kang akeh lan manfaati ing  urip. Sak banjure, kita perlu mengupayaake 

pelestarian nilai-nilai budaya iku,  minangka  budaya bangsa  kang  luhur. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Masyarakat Tionghoa di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang mengenal 

tradisi kehidupan seperti masyarakat Jawa di sekitarnya. Tradisi kehidupan yang 

dikenal masyarakat Tionghoa di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang meliputi 

tradisi tingkeban, tradisi khitanan, tradisi pemikahan, tradisi kehamilan, dan 

tradisi kematian. 

Tradisi tingkeban adalah upacara pemujaan yang berkaitan dengan 

tingkeban manusia. tradisi tingkeban pada masyarakat Tionghoa di Lasem masih 

berkaitan erat dengan unsur Jawa. Keterkaitan tradisi tingkeban pada masyarakat 

Tionghoa dengan unsur Jawa ini tampak sampai sekarang dengan masih 

dilaksanakannya upacara keselamatan tersebut yang dengan mudah bisa dijumpai 

pada masyarakat Tionghoa di Lasem. 

Tradisi  tingkeban sebagai salah satu rangkaian dari tradisi kehamilan dan 

kelahiran dilakukan dengan upacara selametan secara individual (orang yang 

punya hajat berdoa dalam hati atau dibatin memohon selamat dan mengucap 

syukur kepada Tuhan) dengan melakukan sembahyangan. 
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Tradisi  tingkeban ini cukup unik, karena ada dalam lingkungan masyarakat 

Tionghoa, tetapi aktifitasnya berkaitan lebih erat dengan unsur Jawa dan unsur 

Arab, dengan adanya diundangnya modin  untuk memimpin doa dalam bahasa 

Arab serta dibacakan macapat.  Tradisi tingkeban pada masyarakat Tionghoa di 

Lasem ini memberikan keunikan tersendiri diakui dalam tingkeban ini terdapat 

akulturasi budaya Jawa, Arab dan Tionghoa. 

Dalam sudut pandang sastra, tradisi ini terdapat macapatan. Tradisi macapat 

yang pada tradisi tingkeban masyarakat Tionghoa di Kecamatan Lasem 

Kabupaten Rembang tersebut struktur fisik dan batin karya sastra macapat masih 

jarang dikaji. Tradisi lisan tersebut tumbuh dan berkembang di tengah 

masyarakat. Masyarakat pula yang yang membuat, menerima, mengubah bahkan 

menolaknya. Semua itu dipengaruhi dengan adanya perubahan zaman dan 

pergeseran suatu kebudayaan asli. Penelitian tradisi macapat ini dikaji dengan 

tujuan untuk melestarikan tradisi lisan  pada tradisi tingkeban masyarakat 

Tionghoa di Lasem agar keaslian dari tradisi itu tidak hilang. 

Tradisi macapat pada tradisi tingkeban masyarakat Tionghoa juga belum 

didokumentasikan. Semua itu disebabkan oleh tradisi lisan dirasa lebih sulit 

daripada tradisi tulis. 

Macapatan ini tergolong bentuk tradisi lisan yang lisan. Tradisi yang lisan 

adalah tradisi yang bentuknya murni lisan. Penelitian ini termasuk unsur lisan 

karena dituturkan secara lisan (verbal) oleh masyarakat pendukungnya yang 

mengkaji tentang macapat pada upacara tingkeban. 
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Dalam acara selametan sering dibacakan tembang-tembang atau lagu 

macapat sebagai bagian dari aktivitas ritual. Dhandanggula dan mijil sering 

menjadi pilihan dalam tembang macapat untuk mengisi acara tingkeban, atau 

bulan ke-7 kehamilan. Upacara selametan tersebut dipercayai oleh masyarakat 

Tionghoa di desa Karangturi dapat memberikan keselamatan di dalam kehidupan 

masyarakat Tiongboa di Lasem supaya terhindar dari bencana, malapetaka, dan 

keadaan gaib yang membahayakan. 

Pada dasarnya, macapat merupakan tradisi Jawa yang semestinya 

dilestarikan oleh orang Jawa. Keberadaan masyarakat Tionghoa yang hingga kini 

tetap melestarikan tradisi macapat dalam acara tingkeban mereka merupakan hal 

yang cukup menarik. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk memahami 

gending atau lagu macapat sebagai karya sastra Jawa yang tetap dipertahankan 

oleh masyarakat Jawa Tionghoa yang mampu menjunjung tinggi warisan budaya 

leluhur. 

Pada bidang pendidikan generasi penerus akan mengetahui jelas mengenai 

lagu atau gending Jawa, khususnya macapat dengan aturan-aturan yang berlaku. 

Selain itu dapat memberi kontribusi positif pada sastra Jawa khususnya yang 

berkaitan dengan macapat serta penelitian macapat dalam tradisi tingkeban di 

Desa Karangturi kecamatan Lasem kabupaten Rembang ini bisa diambil nilai-

nilai ajaran yang dipakai sebagai pedoman untuk bisa menghargai kebudayaan. 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis 

berpartisipasi aktif dalam usaha menginventarisasi tradisi atau adat-istiadat di 

Lasem. Upaya ini diwujudkan dalam penelitian agar dapat diketahui bagaimana 
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struktur teks macapat pada upacara tingkeban masyarakat Tionghoa dan makna 

teks pada upacara tingkeban masyarakat Tionghoa di Desa Karangturi Kecamatan 

Lasem Kabupaten Rembang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana struktur fisik tembang macapat dalam tradisi tingkeban pada 

masyarakat Tionghoa di Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten 

Rembang? 

2.  Bagaimana struktur batin tembang macapat dalam tradisi tingkeban pada  

masyarakat Tionghoa di Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten 

Rembang? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menjelaskan struktur fisik tembang macapat dalam tradisi tingkeban pada 

masyarakat Tionghoa di Desa Karangturi Kecamatan Lasem Kabupaten 

Rembang. 

2. Menjelaskan struktur batin tembang macapat dalam tradisi tingkeban pada 

masyarakat Tionghoa di Desa Karangturi Kecamatan Lasem Kabupaten 

Rembang. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini dapat dilihat dari dua segi, 

yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis sebagai berikut. 

a. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah mendukung teori macapat serta 

memperkaya wacana tentang macapat di sekolah. Selain itu, juga sebagai bahan 

pendukung materi ajar bagi guru. 

 

b. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini dipakai untuk melestarikan kebudayaan 

macapatan, khususnya bagi mayarakat Tionghoa di desa Karangturi kecamatan 

Lasem, kabupaten Rembang. Selain itu, juga memperkenalkan bentuk dan makna 

tradisi macapat kepada masyarakat. Bagi umum sebagai bahan pertimbangan 

terhadap upaya menanamkan nilai-nilai pendidikan bagi masyarakat, khususnya 

bagi masyarakat di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang  dan upaya 

pembinaan dan pengembangan budaya daerah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1. Kajian Pustaka 

Penelitian tentang analisis struktural macapat belum ada yang mengangkat 

judul ini sebelumnya, terutama oleh mahasiswa jurusan Bahasa, baik jurusan 

Bahasa Indonesia maupun Bahasa Jawa di Universitas Negeri Semarang. 

Penelitian-penelitian tersebut merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

memperkaya studi kebahasaan tentang kesusastraan Jawa, memberikan informasi 

tentang ciri-ciri puisi, dan dapat menjadi bahan pertimbangan bahan pengajaran di 

sekolah dan materi kuliah di perguruan tinggi. Selain itu penelitianpenelitian 

tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam 

mengapresiasi karya sastra khususnya karya sastra yang berbentuk puisi. 

Sekar macapat yang mengandung nilai-nilai pendidikan yang berguna 

untuk kehidupan. Nilai akan memandu jenis rnanusia untuk berperilaku yang baik 

dalam rangka mencapai seorang pria yang ideal, yaitu memiliki karakter seperti 

low profile, baik perilaku, kebijaksanaan, dan sopan. Norma-norma moral yang 

mengandung nilai-nilai tinggi di sekar macapat dihitung sebagai Eudemonism. 

Meskipun penelitian mengenai analisis struktur macapat Jawa dalam 

tradisi macapat belum dilakukan di Universitas Negeri Semarang, maka peneliti 

menganggap bahwa penelitian sejenis perlu dilakukan untuk semakin 

memperkaya studi kebahasaan tentang kesusastraan Jawa. Hal ini mengingat 

bahwa kasusastraan Jawa pada zaman sekarang kurang diminati oleh masyarakat, 
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bahkan masyarakat sastrapun kurang tertarik ciengan sastra Jawa. Berpijak dari 

kenyataan tersebut, peneliti akan melakukan penelitian tentang macapat dalam 

tradisi tingkeban pada masyarakat Tionghoa di Desa Karangturi Kecamatan 

Lasem Kabupaten Rembang. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

2.2.1. Macapat 

Macapat adalah tembang atau macapat tradisional Jawa. Macapat bisa juga 

disebut puisi Jawa. Maksud dari puisi Jawa adalah puisi dengan ungkap bahasa 

Jawa, berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua yakni puisi Jawa Tradisional 

dan Modern. Pada puisi Jawa Tradisional ditentukan apakah puisi mematuhi 

kaidah puitika secara ketat atau tidak. Sedangkan berdasarkan bentuknya 

dibedakan menjadi dua yaitu puisi Jawa bertembang dan puisi Jawa yang tidak 

bertembang, puisi bertembang adalah pembacaan puisi dengan ditembangkan 

berdasarkan susunan titilaras/ notasi yang sesuai pola  jenis nya. (Saputra, 2001: 

2). 

Puisi tradisional Jawa atau tembang biasanya dibagi menjadi tiga kategori: 

tembang cilik, tembang tengahan dan tembang gedhé.Macapat digolongkan 

kepada kepada kategori tembang cilik dan juga tembang tengahan, sementara 

tembang gedhé berdasarkan kakawin atau puisi tradisional Jawa Kuna. 

Pada umumnya macapat diartikan sebagai maca papat-papat (membaca empat-

empat), yaitu maksudnya cara membaca terjalin tiap empat suku kata. Namun ini 

bukan satu-satunya arti, penafsiran lainnya ada pula. Arti lainnya ialah bahwa -pat 
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merujuk kepada jumlah tanda diakritis (sandhangan) dalam aksara Jawa yang 

relevan dalam penembangan macapat. 

Kemudian menurut Serat Mardawalagu, yang dikarang oleh Ranggawarsita, 

macapat merupakan singkatan dari frasa maca-pat-lagu yang artinya ialah 

“melagukan nada keempat”. Selain maca-pat-lagu, masih ada lagi maca-sa-lagu, 

maca-ro-lagu dan maca-tri-lagu. 

(http://nisyacin.blogdetik.com/2011/06/18/macapat/, diunduh 1 Januari 

2012). 

Setiap bait macapat mempunyai baris kalimat yang disebut gatra, dan setiap 

gatra mempunyai sejumlah suku kata (guru wilangan) tertentu, dan berakhir pada 

bunyi sanjak akhir yang disebut guru lagu. Macapat dengan nama lain juga bisa 

ditemukan dalam kebudayaan Bali, Sasak, Madura, dan Sunda. Selain itu macapat 

juga pemah ditemukan di Palembang dan Banjarrnasin. Biasanya macapat 

diartikan sebagai maca papat-papat (membaca empat-empat), yaitu maksudnya 

cara membaca terjalin tiap empat suku kata. Namun ini bukan satu-satunya arti, 

penafsiran lainnya ada pula. Macapat diperkirakan muncul pada akhir Majapahit 

dan dimulainya pengaruh Walisanga, namun hal ini hanya bisa dikatakan untuk 

situasi di Jawa Tengah. Sebab di Jawa Timur dan Bali macapat telah dikenal 

sebelum datangnya Islam. 

(diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Macapat, tanggal 10 Nopember 

2011). 

Dalam gatra: Majalah Warta Wayang. Sekretariat Nasional Pewayangan 

Indonesia, 1988, dikatakan bahwa konon pengarang tembang macapat ini adalah 

http://nisyacin.blogdetik.com/2011/06/18/macapat/
http://id.wikipedia.org/wiki/Macapat
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para Wali menurut buku karangan R. Harjawiraga.  

Menurut Titik Pudjiastuti dalam Perang, Dagang, Persahabatan: Surat-Surat 

Sultan Banten (2007: 219), tembang macapat adalah puisi klasik Jawa. Dalam 

tembang macapat, bait disebut pada, bab disebut pupuh.  

Karya-karya kesusastraan klasik Jawa dari masa Mataram Baru, pada 

umumnya ditulis menggunakan  jenis  macapat. Sebuah tulisan dalam bentuk 

prosa atau gancaran pada umumnya tidak dianggap sebagai hasil karya sastra 

namun hanya semacam 'daftar isi' saja. Beberapa contoh karya sastra Jawa yang 

ditulis dalam tembang macapat termasuk Serat Wedhatama, Serat Wulangreh, dan 

Serat Kalatidha. 

Puisi tradisional Jawa atau tembang biasanya dibagi menjadi tiga kategori: 

tembang cilik, tembang tengahan dan tembang gedhe. Macapat digolongkan 

kepada kepada kategori tembang cilik  dan juga tembang tengahan, sementara 

tembang gedhe berdasarkan kakawin atau macapat tradisional Jawa Kuna, namun 

dalam penggunaannya di masa Mataram Baru, tidak diterapkan perbedaan antara 

suku kata panjang ataupun pendek.  Di sisi lain tembang tengahan juga bisa 

merujuk kepada kidung, macapat tradisional dalam bahasa Jawa Pertengahan. 

Kalau dibandingkan dengan kakawin, aturan-aturan dalam macapat 

berbeda dan lebih mudah diterapkan menggunakan bahasa Jawa karena berbeda 

dengan kakawin yang didasarkan pada bahasa Sanskerta, dalam macapat 

perbedaan antara suku kata panjang dan pendek diabaikan. 
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2.2.2. Struktur macapat 

Dalam Ensiklopedi umum Kanisius Yogyakarta, oleh Abdul Gafar 

Pringgodigdo (2011: 645), macapat atau tembang cilik atau sekar alit, adalah 

bentuk puisi atau tembang jawa asli yang lahir kembali dalam kesusastraan jawa 

pada zaman menjelang kerajaan Majapahit. macapat pada zaman itu disebut 

kidung. Ciri-ciri bentuk macapat adalah: 1) berdasarkan guru wilangan ialah 

jumlah suku kata tertentu, 2) jumlah gatra, ialah jumlah baris sajak tertentu  dan 3) 

guru swara ialah bunyi-bunyi sajak tertentu dalam setiap akhir baris sajak.  

Sebuah karya sastra macapat biasanya dibagi menjadi beberapa pupuh, 

sementara setiap bab dibagi menjadi beberapa gatra. Setiap bab menggunakan  

jenis  yang sama.  jenis  ini biasanya tergantung kepada watak isi teks yang 

diceritakan. 

Jumlah pada per bab berbeda-beda, tergantung terhadap jumlah teks yang 

digunakan. Sementara setiap pada dibagi lagi menjadi lank atau gatra. Sementara 

setiap lank atau gatra ini dibagi lagi menjadi suku kata atau wanda. Setiap gatra 

jadi memiliki jumlah suku kata yang tetap  dan berakhir dengan sebuah vokal 

yang sama pula. 

 Aturan mengenai penggunaan jumlah suku kata ini diberi nama guru 

wilangan. Sementara aturan pemakaian vokal akhir setiap larik atau gatra diberi 

nama guru lagu. 

Secara sederhana, batang tubuh macapat terbentuk dari beberapa unsur, 

yaitu kata, larik , bait, bunyi, dan makna. Kelima unsur ini saling mempengaruhi 

keutuhan sebuah macapatan. Secara singkat bisa diuraikan sebagai berikut. 
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Kata adalah unsur utama terbentuknya sebuah puisi. Pemilihan kata (diksi) 

yang tepat sangat menentukan kesatuan dan keutuhan unsur-unsur yang lain. 

Kata-kata yang dipilih diformulasikan menjadi sebuah larik. 

Larik (atau baris) mempunyai pengertian berbeda dengan kalimat dalam 

prosa. Larik bisa berupa satu kata saja, bisa frase, bisa pula seperti sebuah 

kalimat. Pada macapat lama, jumlah kata dalam sebuah lank biasanya empat buat, 

tapi pada macapat baru tak ada batasan. 

Bait merupakan kumpulan larik yang tersusun harmonis. Pada bait inilah 

biasanya ada kesatuan makna. Bunyi dibentuk oleh rima dan irama. Rima 

(persajakan) adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata 

dalam lank dan bait. Sedangkan irama (ritme) adalah pergantian tinggi rendah, 

panjang pendek, dan keras lembut ucapan bunyi. Timbulnya irama disebabkan 

oleh perulangan bunyi secara berturut-turut dan bervariasi (misalnya karena 

adanya rima, perulangan kata, perulangan bait), tekanan-tekanan kata yang 

bergantian keras lemahnya (karena sifat-sifat konsonan dan vokal), atau panjang 

pendek kata.  

Menurut Pradopo (2002: 40) Irama adalah pergantian turun naik, panjang 

pendek, keras lembut ucapan bunyi bahasa dengan teratur. Bunyi-bunyi yang 

berulang, pergantian yang teratur, dan variasi-variasi bunyi menimbulkan suatu 

gerak yang hidup, seperti gericik air yang mengalir tak putus-putus. Gerak yang 

teratur itulah yang disebut irama. Irama dalam bahasa adalah pergantian turun 

naik, panjang pendek, keras lembut ucapan bunyi bahasa secara teratur. 
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Irama itu dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu  jenis  dan ritme,  jenis  

adalah irama yang tetap, artinya pergantiannya sudah tetap menurut pola tertentu. 

Hal ini disebabkan oleh jumlah suku kata yang sudah tetap dan tekanannya yang 

tetap hingga alun suara yang menaik dan menurun itu tetap saja. Ritme adalah 

irama yang disebabkan pertentangan atau pergantian bunyi tinggi rendah secara 

teratur, tetapi tidak merupakan jumlah suku kata yang tetap, melainkan hanya 

menjadi gema dendang sukma penyairnya. 

Rima adalah salah satu unsur pembentuk irama, namun irama tidak hanya 

dibentuk oleh rima. Baik rima maupun irama inilah yang menciptakan efek 

musikalisasi pada puisi, yang membuat macapat menjadi indah dan enak didengar 

meskipun tanpa dilagukan. 

Dalam analisis struktural struktur ini dibedakan menjadi dua macam 

strukutur lahir/struktur luar (surface structure) dan struktur batin/struktur dalam 

(deep structure). Struktur luar adalah relasi-relasi antar unsur yang dapat kita buat 

atau yang dapat kita bangun berdasar atas ciri-ciri empiris dari relasi-relasi 

tersebut, sedang struktur dalam adalah susunan tertentu yang kita bangun 

berdasarkan atas struktur fisik yang telah berhasil kita buat, namun tidak selalu 

tampak pada sisi empiris dari fenomena yang kita pelajari. Struktur dalam ini 

dapat disusun dengan menganalisis dan membandingkan berbagai struktur luar 

yang berhasil diketemukan atau dibangun. Struktur dalam inilah yang lebih tepat 

disebut sebagai model untuk memaharni fenomena yang diteliti, karena melalui 

struktur inilah peneliti kemudian dapat memahami berbagai fenomena budaya 

yang dipelajarinya, dalam (Ahimsa-Putra, H.S, 2001:61). 
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Secara lebih detail, unsur-unsur macapat bisa dibedakan menjadi dua 

struktur, yaitu struktur batin dan struktur fisik. 

2.2.3 Struktur Batin Macapat 

I.A. Richard, dalam Pengantar Teori Sastra (dalam Siswanto Wahyudi, 

2009: 124) menyebut struktur batin puisi dengan istilah hakikat puisi.  

Menurut Yustinah (2008)  struktur batin meliputi hal-hal sebagai berikut. 

(1) Tema/makna (sense); media macapat adalah bahasa. Tataran bahasa adalah 

hubungan tanda dengan makna, maka macapat harus bermakna, baik makna 

tiap kata, baris, bait, maupun makna keseluruhan. 

(2) Rasa (feeling), yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang 

terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan 

latar belakang sosial dan psikologi penyair, misalnya latar belakang 

pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam 

masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan psikologis, dan pengetahuan. 

Kedalaman pengungkapan tema  dan ketepatan dalam menyikapi suatu 

masalah tidak bergantung pada kemampuan penyair-memilih kata-kata, 

rima, gaya bahasa, dan bentuk macapat saja, tetapi lebih banyak bergantung 

pada wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan kepribadian yang terbentuk 

oleh latar belakang sosiologis dan psikologisnya. 

(3) Nada (tone), yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga dengan 

nada menggurui, mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk 

memecahkan masalah, menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca, 

dengan nada sombong, menganggap bodoh dan rendah hati pembaca, dll. 
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(4)  Amanat/tujuan/maksud (itention); sadar maupun tidak, ada tujuan yang 

mendorong penyair menciptakan puisi. Tujuan tersebut bisa dicari sebelum 

penyair menciptakan puisi, maupun dapat ditemui dalam puisinya. 

2.2.4.  Struktur Fisik Macapat 

Menurut Yustinah (2008)  struktur lahir/fisik macapatan, atau terkadang 

disebut pula metode puisi, adalah sarana-sarana yang digunakan oleh penyair 

untuk mengungkapkan hakikat puisi. Struktur fisik macapat meliputi hal-hal 

sebagai berikut. 

(1) Perwajahan macapat (tipografi), yaitu bentuk macapat seperti halaman yang 

tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan-kiri, pengaturan barisnya, hingga baris 

macapat yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan 

tanda titik. Hal-hal tersebut sangat menentukan pemaknaan terhadap puisi. 

Menurut Siswanto (2009: 113) perwajahan (tipografi) adalah 

pengaturan dan penulisan kata, larik dalam bait puisi. Pada puisi 

konvensional kata-katanya diatur dalam deret yang disebut baris atau larik. 

Setiap satu larik tidak mencerminkan satu pernyataan. Mungkin saja satu 

pernyataan ditulis dalam satu atau dua larik, bahkan bisa lebih. Larik 

dalam puiis tidak selalu dimulai dengan huruf besar dan diakhiri dengan 

titik (.). Kumpulan pernyataan dalam puisi tidak membentuk paragraf, 

tetapi membentuk bait. Sebuah bait dalam puisi mengandung satu pokok 

pikiran.  

(2) Diksi, Menurut Keraft, (2007: 24) pertama pemilihan kata yang mencakup 

pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu 



 

 

 

15 

gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat atau 

menggunakan ungkapan-ungkapan yang tepat, atau gaya mana yang paling 

baik digunakan dalam suatu situasi. Kedua, pilihan kata adalah 

kemampuan membedakamn secara tepat nunasa-nuansa makna dari 

gagasan yang ingin disampaikan, dan kemampuan untuk menemukan 

bentuk yang cocok dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok 

masyarakat pendengar. Ketiga,  pemilihan kata yang tepat dan sesuai.  

 macapat adalah bentuk karya sastra yang sedikit kata-kata dapat 

mengungkapkan banyak hal, maka kata-katanya harus dipilih secermat 

mungkin. Pemilihan kata-kata dalam macapat erat kaitannya dengan 

makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. 

  Menurut Waluyo (2002: 190) pengimajian adalah kata atau 

susunan kata-kata yang dapat memperjelas atau memperkonkret apa yang 

dinyatakan oleh penyair: 

(3) Lambang, yaitu kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan 

menggambarkan/ lambang pengalaman indrawi, seperti penglihatan, 

pendengaran, dan perasaan. Imaji dapat dibagi menjadi tiga, yaitu imaji 

suara (auditif), imaji penglihatan (visual), dan imaji raba atau sentuh (imaji 

taktil). Imaji dapat mengakibatkan pembaca seakan-akan melihat, 

mendengar,  dan merasakan seperti apa yang dialarni penyair. 

Menurut Siswanto (2009: 119) Kata konkret, yaitu kata yang dapat 

ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata 

ini berhubungan dengan  ibarat atau lambang. 
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(4) Kiasan, yaitu kata yang dapat ditangkap dengan indera yang 

memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata ini berhubungan dengan  

ibarat atau lambang. Misal kata kongkret "salju: melambangkan kebekuan 

cinta, kehampaan hidup, dll, sedangkan kata kongkret "rawa-rawa" dapat 

melambangkan tempat kotor, tempat hidup, bumi, kehidupan, dll. 

(5) Majas, yaitu bahasa berkias yang dapat menghidupkan meningkatkan efek 

dan menimbulkan konotasi tertentu (Soedjito, dalam 

http://merpatidanpelangi.blogspot.com/2011/01/hakikat-puisi.html, 

diunduh 30 Mei 2011).  

Bahasa figuratif menyebabkan macapat menjadi prismatis, artinya 

memancarkan banyak makna atau kaya akan makna. Bahasa figuratif 

disebut juga majas. Adapaun macam-macam majas antara lain metafora, 

simile, personifikasi, litotes, ironi, sinekdoke, eufemisme, repetisi, 

anafora, pleonasme, antitesis, alusio, klimaks, antiklimaks, satire, pars pro 

toto, totem pro parte, hingga paradoks. (Waluyo, 1987:83). 

Bahasa figuratif yaitu bahasa berkias yang dapat menghidupkan 

meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu (Soedjito, 

1986:128).  

Bahasa figuratif menyebabkan macapat menjadi prismatis, artinya 

memancarkan banyak makna atau kaya akan makna). Bahasa figuratif 

disebut juga majas. (Waluyo, 1987:83).  

(6)  Versifikasi, Setiap bentuk karya sastra mempunyai kandungan makna 

masing-masing. Versifikasi yang dimaksud disini yaitu bunyi dalam puisi 

http://merpatidanpelangi.blogspot.com/2011/01/hakikat-puisi.html
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yang menghasilkan rima dan ritma. Rima berarti persamaan bunyi yang 

menyangkut perpaduan bunyi konsonan dan vokal sedangkan ritma yakni 

pengulangan bunyi, tinggi/rendah, panjang/pendek, keras/lemah yang 

membentuk keindahan.. Rima mencakup (1) onomatope (tiruan terhadap 

bunyi, misal /ng/ yang memberikan efek magis pada macapat Sutadji C.B.), 

(2) bentuk intern pola bunyi (aliterasi, asonansi, persamaan akhir, 

persamaan awal, sajak berselang, sajak berparuh, sajak penuh, repetisi 

bunyi (kata), dan sebagainya (Waluyo, 187: 92), dan (3) pengulangan 

kata/ungkapan. Ritma adalah tinggi rendah, panjang pendek, keras 

lemahnya bunyi. Ritma sangat menonjol dalam pembacaan puisi. 

Versifikasi yang dimaksud di sini yaitu bunyi dalam puisi yang 

menghasilkan rima dan ritma. Rima berarti persamaan bunyi yang 

menyangkut perpaduan bunyi konsonan dan vokal sedangkan ritma yakni 

pengulangan bunyi, tinggi/rendah, panjang/pendek, keras/lemah yang 

membentuk keindahan. (Soedjarwo, 2001: 156).  

Menurut pendapat Hardjowirogo,  (dalam Haryatmo, Sri. Macapat 

modern dalam sastra jawa, 2003: 87) aturan tembang adalah sebagai berikut : 

(1) Dhandhanggula 

(2) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dhandhanggula bentuk 

puisi Jawa dan Sunda termasuk jenis tembang, yg melukiskan rasa suka cita 

atau kemenangan. Tembang ini mempunyai watak luwes, menyenangkan, 

dan menggembirakan. Oleh karena itu, Dhandhanggula lebih tepat dipakai 

untuk bercerita tentang berbagai hal atau berbagai suasana. 
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(3) Mijil 

Tembang ini mempunyai watak saat jatuh cinta  dan prihatin. Akan 

tetapi dalam pengertian ini, jatuh cinta bukan diartikan kasmarannya 

seorang pria terhadap seorang wanita atau sebaliknya. Kasmaran di sini 

lebih terfokus pada sikap seseorang yang sangat intensif menekuni ngelmu, 

atau mencari pangkat, keluhuran, dan sebagainya. Tembang jenis ini lebih 

tepat dipakai untuk memberikan pelajaran dalam suasana penuh rasa 

prihatin atau memberikan petunjuk kepada seseorang yang sedang 

berprihatin. 

2.2.5. Jenis  jenis  macapat 

Berdasarkan Wikipedia (http://id.wikipedia.org/wiki/Macapat, 

diunduh tanggal 20 Agustus 2010) jumlah  jenis  baku macapat ada 

limabelas buah. Lalu  jenis - jenis  ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu 

tembang cilik, tembang tengahan dan tembang gedhe. Kategori tembang 

cilik memuat sembilan  jenis , tembang tengahan enam  jenis  dan tembang 

gedhe satu  jenis . Menurut Sukatmi (2010: 1), belajar macapat sebaiknya 

mengerti titi laras. Belajar macapat tidak boleh sekedar untuk mencari 

pengetahuan saja, tapi perlu perhatian atas rasa dalam suasana  kebatinan. 

 

2.3. Kerangka Berpikir 

 Macapat adalah tembang tradisional Jawa. Setiap bait rnacapat 

mempunyai baris kalimat yang disebut gatra, dan setiap gatra mempunyai 

sejumlah suku kata (guru wilangan) tertentu, dan berakhir pada bunyi sanjak 

http://id.wikipedia.org/wiki/Macapat
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akhir yang disebut guru lagu. Dhandanggula dan mijil merupakan bagian 

dari tembang macapatan, yang di dalamnya terdapat struktur fisik dan batin.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian objektif metode analisis 

struktural, guna menganalisis data yang berupa tuturan atau kata-kata baik tertulis 

ataupun lisan yang didapatkan dari berbagai macam sumber. Pendekatan objektif 

adalah pendekatan yang memberi perhatian penuh pada karya sastra sebagai 

struktur yang otonom, karena itu tulisan ini mengarah pada analisis karya sastra 

secara strukturalisme. Sehingga pendekatan strukturalisme dinamakan juga 

pendekatan objektif. 

Semi (1993:67) menyebutkan bahwa pendekatan struktural dinamakan juga 

pendekatan objektif, pendekatan formal, atau pendekatan analitik. Strukturalisme 

berpandangan bahwa untuk menanggapi karya sastra secara objektif haruslah 

berdasarkan pemahaman terhadap teks karya sastra itu sendiri. Proses 

menganalisis diarahkan pada pemahaman terhadap bagian-bagian karya sastra 

dalam menyangga keseluruhan, dan sebaliknya bahwa keseluruhan itu sendiri dari 

bagian-bagian.  

Oleh karena itu, untuk memahami maknanya, karya sastra harus dianatiisis 

berdasarkan strukturnya sendiri, lepas dari latar belakang sejarah, lepas dari din 

dan niat penulis, dan tepas pula dari efeknya pada pembaca. Mengacu istilah 

Teeuw (1984:134) , jadi yang penting hanya close reading, yaitu cara membaca 
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yang bertitik tolak dari pendapat bahwa setiap bagian teks harus menduduki 

tempat di dalam seluruh struktur sehingga kait-mengait secara masuk akal 

(Pradotokusumo, 2005 : 66). 

 

3.2. Data dan Sumber Data 

Sumber data dan jenis data yang terdiri atas kata-kata dan tindakan, sumber 

tertulis, foto, dan data statistik. Selain itu masih ada sumber data yang tidak 

dipersoalkan di sini seperti yang bersifat nonverbal (Moleong, 2007:  241). 

Data dalam penelitian ini adalah teks macapatan, yaitu dhandanggula, mijil. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah teks macapatan ditembangkan pada saat 

tradisi tingkeban pada Masyarakat Tionghoa di Desa Karangturi Kecamatan 

Lasem Kabupaten Rembang, oleh keluarga Ramlan. 

 

3.3. Tehnik Pengumpulan Data 

Hal terpenting lainnya dalam proses kegiatan penelitian adalah 

mengumpulkan data. Data merupakan fakta-fakta, informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan yang ingin diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti yang 

digunakan sebagai basis dalam menjawab dan merumuskan kesimpulan atas 

rumusan malasah yang diajukan. Untuk itu, proses pengumpulan data sangat 

menentukan hasil akhir dari sebuah laporan penelitian. 
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Dalam penelitian ini penulis langsung terjun ke lapangan dan 

mengumpulkan informasi dari keluarga Ramlan untuk mendapatkan teks macapat 

yang diperoleh dari Kitab Nyanyian.  

Terdapat beberapa kategorisasi data, yaitu kategorisasi menurut cara 

memperolehnya dan kategorisasi menurut sifatnya. Pendekatan studi pustaka 

sangat umum dilakukan dalam penelitian karena peneliti tak perlu mencari data 

dengan terjun langsung ke lapangan tapi cukup mengumpulkan dan menganalisis 

data yang tersedia dalam pustaka. Selain itu, pengumpulan data melalui studi 

pustaka merupakan wujud bahwa telah banyak laporan penelitian yang dituliskan 

dalam bentuk buku, jurnal, publikasi dan lain-lain. Sehingga hasil laporan 

penelitian itu akan menjadi data lebih lanjut yang dapat digunakan sebagai 

referensi untuk penelitian lebih lanjut pula. Hal itu terjadi karena sifat utama data 

ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti 

untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Dengan demikian, 

studi pustaka sangat tergantung pada penulisan hasil laporan atau fenomena yang 

ada dalam masyarakat diungkapkan melalui teks tertulis. Semakin banyak laporan 

penelitian maupun „printed phenomenons‟ maka semakin kaya pula data yang 

tersedia dalam studi pustaka. Dengan begitu, penelitian akan mudah dilakukan 

dalam rentang waktu yang singkat karena data yang diperlukan mudah didapat 

peneliti. Hal penting dalam teknik ini adalah peneliti harus mencantumkan sumber 

yang ia dapat dalam bentuk sistem referensi yang terstandardisasi. Sehingga, 

darimana data itu diperoleh akan jelas dan mudah untuk croscheck ulang. 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teks macapatan yang didapat 

dari Kitab Nyanyian.  

http://amalchips.blogspot.com/2009/12/teknik-teknik-pengumpulan-

data.html 

3.4. Tehnik Analisis Data 

Analisis data adalah proses merinci, memeriksa, membandingkan, 

mengkonseptualisasikan dan mengkategorikan ke dalam uraian besar. Data yang 

terkumpul berupa rekaman hasil wawancara langsung dengan informan mengenai 

struktur fisik dan batin macapatan dalain tradisi tingkeban masyarakat Tionghoa 

di Desa karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang.  

 Selanjutnya data- data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan 

tehnik deskriptif kualitatif yaitu yang berbentuk kata-kata tidak berupa angka-

angka yang diterangkan dalam bentuk pemaparan.  

Ini adalah penelitian kepustakaan, dimana data dianalisis dan 

diinterpretasikan dengan cara deskriptif, analitis (kritis), dan metode idealis. 

Metode deskriptif digunakan untuk mengungkap nilai-nilai substansial dari sekar 

macapat. Metode analisis digunakan untuk mengetahui hubungan  dan kesamaan 

konsep dari Sekar macapat, sedangkan metode idealis digunakan untuk 

membangun konsep etika dari Sekar macapat. Data dikumpulkan dari karya Sri 

Mangkunegara IV dan penulis lain Sekar macapat. 

Hasil analisis data menunjukkan nilai-nilai yang sangat besar dari sekar 

macapat. Hal tersebut adalah nilai-nilai moral yang secara mental dan spiritual 

yang berguna untuk jenis manusia. Karena nilai-nilai moral berdasarkan nilai-nilai 
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yang tinggi, mereka diharapkan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. 

Nilai-nilai yang tinggi dapat digunakan untuk mensosialisasikan nilai-nilai 

kemanusiaan sesuai dengan prinsip yang kedua Pancasila (prinsip hidup), yang 

adil dan beradab kemanusiaan. 

 

3.5. Teknik Pemaparan Hasil Analisis Data 

Data-data yang diperoleh adalah mengenai bentuk dan makna upacara 

macapat pada tradisi tingkeban pada Masyarakat Tionghoa di Desa Karangturi 

Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yang sudah terkumpul kemudian 

dianalisis dengan tehnik deskriptif kualitatif, yaitu diterangkan dalam bentuk 

pemaparan yang berbentuk kata-kata, tidak berupa angka-angka. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis struktur fisik 

dan batin macapatan pada tingkeban pada Masyarakat Tionghoa di Desa 

Karangturi Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut. 

a)  Mengamati secara langsung penggunaan tembang macapat ada tradisi 

tingkeban pada Masyarakat Tionghoa di Desa Karangturi Kecarnatan Lasem 

Kabupaten Rembang. 

b) Mendiskripsikan data yang telah diperoleh dari informasi 

c) Memaparkan hasil analisis data mengenai struktur fisik dan batin macapatan 

pada tradisi tingkeban pada Masyarakat Tionghoa di Desa Karangturi 

Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. 

d)  Menyimpulkan analisis data mengenai struktur fisik dan batin macapatan pada 

tradisi tingkeban pada Masyarakat Tionghoa di Desa Karangturi Kecamatan 

Lascm Kabupaten Rembang. 
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BAB IV 

STRUKTUR  FISIK DAN  STRUKTUR BATIN MACAPATAN  DALAM 

TRADISI TINGKEBAN MASYARAKAT TIONGHOA DESA 

KARANGTURI KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG 

 

 Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini akan diuraikan mengenai 

teks macapatan yang terdiri atas dhandanggula dan mijil. Tiap-tiap teks macapat 

akan dikaji dari aspek  fisik dan batin. Teks macapatan ini diperoleh dari bahan 

macapat yang dibaca pada tradisi  tingkeban  pada masyarakat Tionghoa di Desa 

Karangturi Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.   

 

4.1. Struktur Fisik  Macapatan 

Struktur lahir/fisik macapatan, atau terkadang disebut pula metode puisi, 

adalah sarana-sarana yang digunakan oleh penyair untuk mengungkapkan hakikat 

puisi. Struktur  fisik macapatan meliputi hal-hal sebagai berikut: 

4.1.1. Perwajahan (tipografi)   

BOK TOK KANG UTAMA 

Oleh: Ibu Supoharsono. 

(Dandanggula palaran) 

 

Kapi adreng rasane kang ati 

Rasa ingkang tanpa upama 

Nganti kumendel ing pikire 

(Yo kanca, yo mitra! 

Nurut Boktok kang utama 

E enggal tindakna, jo disepelekna) 

Sapandurat hamba bangun 

Larasing tyas kang nuju kapti 

Sakala sirnaning duka 

Karana sawusnya teguh 

25 
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Buka pepetenging nala 

Sukuring tyas mba muji mring Ywang Widi, 

Panginugah mring Khongcu Mulya. 

(Perasaan yang tidak menentu/terkirakan dalam hati, tak bisa terbayangkan 

sampai terhenti dalam pikiranya. {mari kawan, mari saudara! Ikuti Bok Tok yang 

utama, segera laksanakan, jangan engkau sepelekan} sekejap hamba terbangun, 

perasaan hati yang tertidur, seketika musnahlah amarah, karena setelah keteguhan 

membuka penyakit didalam hati. (penggoda hati) Rasa sukur hamba memuji 

Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Mulia). 

 

Tembang berjudul Bok Tok Kang Utama di atas menunjukkan adanya 

perwajahan dalam  tembang  dhadanggula. Perwajahannya menunjukkan bahwa 

tidak semua kalimat atau paragraf di akhiri dengan tanda baca tertentu, misalnya 

titik. Syair Yo kanca, yo mitra! Nurut Boktok kang utama E enggal tindakna, jo 

disepelekna, menunjukkan perbedaan perwajahan dibanding kalimat lain karena 

terdapat tanda kurung dan tanda seru. Hal ini dilakukan penulis karena  yang ada 

dalam tanda ini bukan merupakan ciri dari dhandanggula, melainkan hanya 

merupakan selingan.  

Hal ini berbeda dengan jenis perwajahan  tembang  lagu dhandanggula di 

bawah: 

MANGGIH WATAK SEJATI 

    Oleh: Ny. Tjhoa I.H. 

 

Lir wus manggih Watak kang sejati 

Dangu-dangu weh mareming driya, 

Mahanani nir pamrihe; 

Kintaka dadya Suluh, 

Ing Madyeng-sampurnaning urip, 

Susila marta – tama, 

Raket Budi mulus, 

Karya hayuing sasama, 

Tarlen mawas lan mangun diri pribadi 

Dimen tentrem ngagesang. 
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(Seperti telah faham akan, kehendak Nabi, lega perasaan hati kemudian 

tumbuhlah kehendak mencari segenap pengetahuan, kintaka bagaikan penerang, 

Yang memberikan keutamaan (kesentosaan) budi, perilaku yang bijaksana, Perasaan 

talus iklas, Menciptakan hidup rahayu, selalu introspeksi dan mawas diri, Agar 

tentram hatinya). 

  

Pada  tembang  dhandhanggula berjudul Manggih Watak Sejati di atas, tidak 

ada model penulisan secara khusus antar kalimat. Tetapi masih diakhiri dengan 

tanda baca koma (,) serta titik  (.). Secara umum keseluruhan merupakan  tembang  

dhandanggula tanpa selingan.  

Kang Sawusnya hamba mangerteni 

Wawarahing Nabi kang utama 

Sun rasa tan ana salahe 

(Yo kanca, yo mitra bareng-bareng ngelingna 

Yo laku susila, tresno ing  sesama ) 

Sapa kang laku jujur 

Apa maneh lakune becik 

Tur ngerti ing susila 

Ngerti bener lan luput 

Tepa sarira kang nyata 

Bisa aweh leganing tyas ing  sesama 

Yekti rubedanya sirna 

(Setelah hamba mengetahui ajaran Nabi yang mulia  saya merasa tak ada 

salahnya. (mari kawan, mari saudara, bersama-sama mengingat terhadap laku 

utama, cinta terhadap sesama). Barang siapa berlaku jujur apalagi berpefilaku 

bijak, dan faham akan kesusilaan, faham akan benar dan salah, tepa selira yang 

nyata, bisa memberikan ketentraman hati pada orang lain, sungguh musnah segala 

rintangan). 

 

Pada  tembang dhandhanggula berjudul Manggih Watak Sejati di atas 

mempunyai perwajahan yang sama dengan pembahasan sebelumnya. Yaitu, tidak 

ada model penulisan secara khusus antar kalimat. Tetapi masih ada yang diakhiri 

dengan tanda baca dalam kurung. 
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MADYANING SAMPURNA 

Lis wus tanggap kang kinarseng nabi 

Dangan ing tyas nulis tuwuh karsa, 

Marsudi sagung kawruhe, 

Kintaka kadya suluh 

Ingkang paring santoseng Budi, 

Susila Wicaksana, 

Raket sedya tuus, 

Karya hayuning ngagesang, 

Tarlen Mawas lan mangun diri pribadi 

Dimen tentrem tyasira 

(Seperti telah faham akan kehendak Nabi, lega perasaan hati kemudian 

tumbuhlah kehendak mencari segenap pengetahuan, kintaka bagaikan penerang 

yang memberikan keutamaan (kesentosaan) budi, perilaku yang bijaksana perasaan 

talus iklas. Menciptakan hidup rahayu, selalu introspeksi dan mawas diri agar 

tentram hatinya). 

 

Pada  tembang  dhandhanggula berjudul Madyaning Sampurna di atas 

mempunyai perwajahan yang sama dengan pembahasan sebelumnya. Yaitu, tidak 

ada model penulisan secara khusus antar kalimat.  

 

Linambaran trapsila myang suci 

Dangan ing tyas nuli tuwuh karsa 

Marsudi sagung kawruhe, 

Kinarya kasing kalbu 

Ing salami tansah mangudi 

Jagi kawicaksanan 

Gayuh sedya luhur, 

Lan njunjung reh kabecikan, 

Sayuk rukun tresna-sih sameng Dumadi 

Labuh mring kebeneran 

(Berdasarkan budi pekerti yang suci, lambat-laun memberikan kepuasan 

hati, menentramkan, tanpa pamrih, menemukan jalan ditengah kesempurnaan ini, 

menjaga watak  aslinya, untuk mencapai budi luhur,dan menjunjung kebajikan, 

hidup rukun, cinta kasih dengan sesama, untuk menggapai kebenaran). 

 

Pada  tembang  dhandhanggula berjudul Madyaning Sampurna di atas 

mempunyai perwajahan yang sama dengan pembahasan sebelumnya. Yaitu, tidak 
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ada model penulisan secara khusus antar kalimat.  

 

TEPA – SALIRA 

Mijil     Oleh: Ny. Tjhoa I.H 

 

Wong ngaurip apa kang kahesti, 

Aneng Donya manggon, 

Tepa-salira den utamakake, 

Mring sapadha tumitahing Gusti 

Kaadilan ngudi, becike tut pungkur 

(Manusia hidup apa yang dicari, hidup didunia, tepa slira, harus diutamakan 

Terhadap sesama mahluk Allah, Mencari keadilan, diikuti kebajikan). 

 

Ladak anggap ywa kongsi kawijil, 

Neng jroning patemon, 

Ndak kaceluk nir trapsila angger, 

Utama kasebut tan mengelmi, 

Sira dak dicenggring, sak nggon-nggon ketemu. 

(Perilaku angkuh janganlah diperlihatkan,  di dalam pertemuan(masyarakat) agar 

jangan disebut tidak punya trapsila (sopan-santun), Lebih parah lagi dikatakan tidak 

berilmu, Kamu akan dicaci disetiap tempat dan waktu. 

 

Paribasane ana kang muni 

Bumbung ingkang kothong 

Nywara seru dyan tinuthuk sareh, 

Beda lamun kebak isi warih, 

Swarane aririh, dyan tinuthuk seru. 

(Ada pepatah yang mengatakan, Tong kosong, akan bersuara keras walau ditabuh 

pelan. 13erbeda jika berisi air penuh, Suaranya pelan walau ditabuh keras). 

 

Wohepari kinarya palupi, 

Lamun isih kopong, 

Yen kanginan sethithik gya rongeh 

Beda lamun wus kebak kang isi, 

Kunjem nyawang siti, 

Tumungkul mrikelu. 

 

(Buah padi bagaikan palupi,  jikalau masih kosong, jika tertiup angin sedikit akan 

terombang-ambing,  berbeda jika sudah berisi, tertunduk ke tanah,  seakan merasa 

malu). 
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Tembang mijil berjudul Tepa Slira di atas mempunyai perwajahan yang 

sama dengan pembahasan sebelumnya. Yaitu, tidak ada model penulisan secara 

khusus antar kalimat. Tetapi masih diakhiri dengan tanda baca koma (,) serta titik 

(.).  

 

4.1.2. Diksi.  

BOK TOK KANG UTAMA 

Oleh: Ibu Supoharsono. 

(Dandang gula palaran) 

Kapi adreng rasane kang ati 

Rasa ingkang tanpa upama 

Nganti kumendel ing pikire 

(Yo kanca, yo mitra! 

Nurut Boktok kang utama 

E enggal tindakna, jo disepelekna) 

Sapandurat hamba bangun 

Larasing tyas kang nuju kapti 

Sakala sirnaning duka 

Karana sawusnya teguh 

Buka pepetenging nala 

Sukuring tyas mba muji mring Ywang Widi, 

Panginugah mring Khongcu Mulya 

(Perasaan yang tidak menentu/terkirakan dalam hati, tak bisa terbayangkan 

sampai terhenti dalam pikiranya. {Mari kawan, mari saudara! Ikuti Bok Tok yang 

utama, segera laksanakan, jangan engkau sepelekan} sekejap hamba terbangun, 

perasaan hati yang tertidur, seketika musnahlah amarah, karena setelah keteguhan 

membuka penyakit  didalam hati. (penggoda hati) rasa sukur hamba memuji 

Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Mulia} 

 

Tembang  dhandanggula berjudul Bok Tok Kang Utama di atas dari sudut 

pandang diksi memilih kata yang sesuai dengan tema, tanpa harus kehilangan tata 

cara penulisan dhandanggula yaitu pada kalimat pertama diakhiri dengan vokal i, 

kedua a, ketiga e, keempat a, kelima a, keenam u, ketujuh i, ke delapan a, 

kesembilan u, sepuluh a sebelas i, dan kedua belas a.  Untuk itu, tembang 



 

 

 

31 

dhandang gula dan mijil memadukan penggunaan  Bahasa Jawi Kawi, dan Jawa 

modern agar selalu tampil apik dan sesuai dengan tata aturan penulisannya, 

misalnya penggunaan kata kapi kapi adreng yang berarti semakin berontak. Kapi 

adreng rasane kang ati, sehingga bisa dikatakan merupakan perpaduan antara 

Bahasa Jawa Kuno dan modern. Hal ini juga bisa kita temui pada syair lain, 

misalnya Sapandurat hamba bangun, larasing tyas kang nuju kapti. Dari 

kenyataan ini bisa diketahui bahwa pakem dan makna dari tembang dhandang 

gula lebih penting daripada pemilihan masa bahasanya,  jo disepelekna, jo  berasal 

dari kata ojo atau tidak.  

Sementara itu, penggunaan kata Boktok  adalah serapan bahasa Tionghoa 

yang berarti ajaran. Menurut keterangan Ramlan, penggunaan kata boktok karena 

yang biasa menembangkan tembang tersebut adalah orang Tionghoa di Desa 

Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang.  

Kang Sawusnya hamba mangerteni 

Wawarahing Nabi kang utama 

Sun rasa tan ana salahe 

(Yo kanca, yo mitra bareng-bareng ngelingna 

Yo laku susila, tresno ing  sesama ) 

Sapa kang laku jujur 

Apa maneh lakune becik 

Tur ngerti ing susila 

Ngerti bener lan luput 

Tepa sarira kang nyata 

Bisa aweh leganing tyas ing  sesama 

Yekti rubedanya sirna 

(Setelah hamba mengetahui, ajaran Nabi yang mulia,  saya merasa tak ada 

salahnya. (mari kawan, mari saudara, bersama-sama mengingat terhadap laku utama, 

cinta terhadap sesama).`Barang siapa berlaku jujur, apalagi berperilaku bijak, dan 

faham akan kesusilaan, Faham akan benar dan salah, tepa slira  yang nyata , Bisa 

memberikan ketentraman hati pada orang lain, sungguh musnah segala rintangan). 

 

Tembang  dhandanggula berjudul Bok Tok Kang Utama di atas dari sudut 
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pandang diksi masih tetap memilih kata yang sesuai dengan tema, tanpa harus 

kehilangan tata cara penulisan dhandanggula.  Pilihan katanya memadukan 

penggunaan bahasa Jawi Kawi, dan Jawa modern agar selalu tampil apik dan 

sesuai dengan tata aturan penulisannya, misalnya penggunaan kata kang sawusnya 

hamba mangerteni yang berarti setelah aku memahami. Dalam bahasa Jawa 

modern kang sawusnya hamba mangerteni biasa menggunakan kalimat kang 

sawise aku mengerteni atau kang sawise aku ngerti, sehingga bisa dikatakan 

merupakan perpaduan antara Bahasa Jawa Kuno dan modern. Hal ini juga bisa 

kita temui pada syair lain, misalnya Sun rasa tan ana salahe . Dari kenyataan ini 

bisa diketahui bahwa pakem dan makna dari tembang dhandang gula lebih 

penting daripada pemilihan masa bahasanya,  sun berasal dari kata ingsun yang 

berarti saya, tan berasal dari kata datan yang berarti tiada.  

 

Mula para mitra kadang sami 

Gya tekuna sinau kang  

Estokna ing sateruse 

(Yo kanca, yo mitra! 

Madep mantep aja dleyo 

Ben urip utama, tan ana kang mada 

Aja doyong ngalor ngidul 

Ajek jejek ing tengah Mulya 

Kang karan Tiong Yong iku 

Estokna trusing nala 

 

 

(Oleh karena itu wahai saudaraku semua, segeralah dan tekun, 

bersungguh-sungguh dalam belajar, lakukan secara istikomah. (mari kawan, mari 

saudara) konsentrasilah dan jangan teledor, agar hidup utama, tak ada yang 

menyacat/mengolok) jangan miring keutara atau selatan (jangan goyah) tetap pada 

pendirian(teguh) ingat sabda Nabi yang mulia yang dinamakan Tiong Yong, 

tanamkan dalam hati, janganlah antara  fisik dan  batin itu berbeda, sungguh tak 

bisa dipercaya.) 
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Tembang  dhandanggula berjudul Bok Tok Kang Utama di atas masih 

tetap memadukan penggunaan bahasa Jawi Kawi, dan Jawa modern serta bahasa 

Tionghoa agar selalu tampil apik dan sesuai dengan tata aturan penulisannya, 

misalnya penggunaan kata Ben urip utama, tan ana kang mada  yang berarti biar 

hidup menjadi berharga dan tak ada yang mencela . Dalam bahasa Jawa modern 

Ben urip utama, tan ana kang mada  biasa menggunakan kalimat ben urip utama, 

ora ono sing maido.  

 

MADYANING SAMPURNA 

Lis wus tanggap kang kinarseng nabi 

Dangan ing tyas nulis tuwuh karsa, 

Marsudi sagung kawruhe, 

Kintaka kadya suluh 

Ingkang paring santoseng Budi, 

Susila Wicaksana, 

Raket sedya tuus, 

Karya hayuning ngagesang, 

Tarlen Mawas lan mangun diri pribadi 

Dimen tentrem tyasira 

(Seperti telah faham akan kehendak Nabi, lega perasaan hati kemudian 

tumbuhlah kehendak mencari segenap pengetahuan, kintaka bagaikan penerang 

yang memberikan keutamaan (kesentosaan) budi, perilaku yang bijaksana perasaan 

talus iklas. Menciptakan hidup rahayu, selalu introspeksi dan mawas diri agar 

tentram hatinya). 

 

Tembang berjudul Madyaning Sampurna di atas juga masih tetap 

memadukan penggunaan bahasa Jawi Kawi, dan Jawa modern serta bahasa 

Tionghoa agar selalu tampil apik dan sesuai dengan tata aturan penulisannya, 

misalnya penggunaan kata Madyaning Sampurna yang berarti jalan 

kesempurnaan. Dalam bahasa Jawa modern Madyaning Sampurna  biasa 

menggunakan kalimat dalaning sampurna .  
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Linambaran trapsila myang suci 

Dangan ing tyas nuli tuwuh karsa 

Marsudi sagung kawruhe 

Kinarya kasing kalbu 

Ing salami tansah mangudi 

Jagi kawicaksanan 

Gayuh sedya luhur, 

Lan njunjung reh kabecikan, 

Sayuk rukun tresna-sih sameng Dumadi 

Labuh mring kebeneran 

(Berdasarkan budi pekerti yang suci, lambat-laun memberikan kepuasan hati, 

menentramkan, tanpa pamrih, menemukan jalan ditengah kesempurnaan ini, 

menjaga watak  aslinya, untuk mencapai budi luhur,dan menjunjung kebajikan, 

hidup rukun, cinta kasih dengan sesama, untuk menggapai kebenaran). 

 

Tembang berjudul Madyaning Sampurna di atas juga masih tetap 

memadukan penggunaan bahasa Jawi Kawi, dan Jawa modern serta bahasa 

Tionghoa agar selalu tampil apik dan sesuai dengan tata aturan penulisannya, 

misalnya penggunaan kata linambaran trapsila myang suci yang berarti Dengan 

berdasar tingkah laku yang suci. Dalam bahasa Jawa modern linambaran trapsila  

biasa menggunakan kalimat linambaran tumindak.  

Pada dasarnya, dhandanggula dalam semua jenisnya mempunyai aturan 

penggalan, jumlah kata baris dan bait yang sama. Hal ini menjadi ciri khas 

macapatan secara umum dan dhandanggula secara khusus. Hal ini juga terjadi 

dalam tembang mijil, misalnya; 

 

MANGGIH WATAK SEJATI 

Dandang Gula     Oleh: Ny. Tjhoa I.H. 

 

Lir wus manggih Watak kang sejati 

Dangu-dangu weh mareming driya, 

Mahanani nir pamrihe; 
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Kintaka dadya Suluh, 

Ing Madyeng-sampurnaning urip, 

Susila marta – tama, 

Raket Budi mulus, 

Karya hayuing sasama, 

Tarlen mawas lan mangun diri pribadi 

Dimen tentrem ngagesang. 

 

 

MENCAPAI WATAK UTAMA (SEJATI) 

Seperti telah mencapai watak sejati, Lama-lama dapat memberikan kepuasan hati, 
Menentramkan, tanpa pamrih, Kintaka jadilah penerang, Ditengah kesempurnaan 
hidup, Kesusilaan budi yang utama, Menyatu dengan budi yang suci, Melahirkan 
kerahayuan  sesama , Selalu introspeksi dan mawas din, Agar tentram dalam 
hidupnya. 
 

 

Linambaran Trapsila myang Suci 

dangan ing tyas nuli tuwuh karsa 

Marsudi sagung kawruhe, 

Kinarya kasing kalbu, 

Ing salami tansah mangudi, 

Jagi kawicaksanan, 

Gayuh sedya luhur, 

Lan njunjung reh Kebejikan, 

Sayuk rukun tresna-sih sameng Dumadi 

Labuh mring ….. Kebeneran. 

 

Dengan berdasar tingkah laku yang suci, Lega perasan hati, lalu munculah 

kehendak, Mencari segala pengetahuan, lbarat isi hati yang selamanya selalu 

berupaya, Menjaga kebijaksanaan, Menggapai keinginan yang luhur, Dan 

menjunjung segala kebajikan, Hidup rukun berdampingan, cinta Icasih  sesama  umat, 

Untuk menggapai kebenaran. 

 

 

Tembang berjudul Madyaning Sampurna di atas juga masih tetap 

memadukan penggunaan bahasa Jawi Kawi, dan Jawa modern serta bahasa 

Tionghoa agar selalu tampil apik dan sesuai dengan tata aturan penulisannya, 

misalnya penggunaan kata Lan njunjung reh Kebejikan yang berarti dengan 

berdasar tingkah laku yang suci. Dalam bahasa Jawa modern lan njunjung reh 
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kebejikan  biasa menggunakan kalimat lan njunjung kabeh kebejikan  .  

Pada dasarnya, dhandanggula dalam semua jenisnya mempunyai aturan 

penggalan, jumlah kata baris dan bait yang sama. Hal ini menjadi ciri khas 

macapatan secara umum dan dhandanggula secara khusus. Hal ini juga terjadi 

dalam tembang mijil, misalnya; 

 

TEPA SLIRA 

Wong ngaurip apa kang kahesti 

Aneng Donya manggon 

Tepa-salira den utamakake 

Mring sapadha tumitahing Gusti 

Kaadilan ngudi, becike tut pungkur. 

(Manusia hidup apa yang dicari, hidup didunia, tepa slira harus diutamakan 

terhadap sesama mahluk Allah, mencari keadilan, diikuti kebajikan) 

 

Pemilihan diksi dalam tembang mijil berjudul Tepa Slira pun dengan 

memadukan unsur bahasa Jawa Kawi, Jawa tengahan dan Jawa modern.  

Misalnya pada kalimat wong ngaurip apa kang kahesti.  Kahesti bukan termasuk 

bahasa Jawa modern dan tidak akan ditemui dalam kamus bahasa Jawa modern. 

Dalam pemilihan kata kadang juga diperlukan pelesapan atau penghilangan huruf 

tertentu misalnya mring sapadha tumitahing Gusti. Mring berasal dari kata 

maring  yang mempunyai arti terhadap. Pelesapan atau elipsis adalah proses 

melesapkan kata atau kesatuan bahasa lainnya.  

 

Ladak anggap ywa kongsi kawijil, 

Neng jroning patemon, 

Ndak kaceluk nir trapsila angger, 

Utama kasebut tan mengelmi, 
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Sira dak dicenggring, sak nggon-nggon ketemu. 

 

(Perilaku angkuh janganlah diperlihatkan, di dalam  pertemuan(masyarakat) agar 

jangan disebut tidak punya trapsila (sopan-santun), lebih parah lagi dikatakan 

tidak berilmu, kamu akan di cari disetiap tempat dan waktu). 

 

  Pemilihan diksi tembang mijil berjudul Tepa Slira di atas masih 

memadukan unsur bahasa Jawa Kawi, Jawa tengahan dan Jawa modern.  

Misalnya pada kalimat Ladak anggap ywa kongsi kawijil.  Ladak bukan termasuk 

bahasa Jawa modern dan tidak akan ditemui dalam kamus bahasa Jawa modern. 

Dalam bahasa Jawa modern biasa digunakan kalimat perilaku angkuh ojo 

dikatonake.   

  Dalam pemilihan kata kadang juga diperlukan pelesapan atau 

 penghilangan huruf tertentu misalnya jroning.  Jroning berasal dari kata 

 jeroning yang mempunyai arti di dalam. Pelesapan atau elipsis adalah 

 proses melesapkan kata atau kesatuan bahasa lainnya. 

 

Paribasane ana kang muni 

Bumbung ingkang kothong 

Nywara seru dyan tinuthuk sareh, 

Beda lamun kebak isi warih, 

Swarane aririh, dyan tinuthuk seru. 

 

(Ibarat ada yang mengatakan, bilah bambu yang kosong bersuara keras bila 

dipukul, berbeda bila isinya penuh, suaranya akan pelan) 

 

Pemilihan diksi tembang mijil berjudul Tepa Slira di atas masih memadukan 

unsur bahasa Jawa Kawi, Jawa tengahan dan Jawa modern.  Misalnya pada 

kalimat Nywara seru dyan tinuthuk sareh.  Sareh bukan termasuk bahasa Jawa 

modern. Dalam bahasa Jawa modern biasa digunakan kata alon.   
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Wohepari kinarya palupi, 

Lamun isih kopong, 

Yen kanginan sethithik gya rongeh 

Beda lamun wus kebak kang isi, 

Kunjem nyawang siti, 

Tumungkul mrikelu. 

 

(Buah padi bagaikan palupi, jikalau masih kosong, jika tertiup angin sedikit akan 

terombang-ambing, berbeda jika sudah berisi, tertunduk ketanah, seakan merasa 

malu). 

  Pemilihan diksi tembang mijil berjudul Tepa Slira di atas masih 

memadukan unsur bahasa Jawa Kawi, Jawa tengahan dan Jawa modern.  

Misalnya pada kalimat rongeh.  Rongeh bukan termasuk bahasa Jawa modern. 

Dalam bahasa Jawa modern biasa digunakan kata montang-manting.   

 

4.1.3. Imaji.  

BOK TOK KANG UTAMA 

Oleh: Ibu Supoharsono. 

(Dandang gula palaran) 

Kapi adreng rasane kang ati 

Rasa ingkang tanpa upama 

Nganti kumendel ing pikire 

(Yo kanca, yo mitra! 

Nurut Boktok kang utama 

E enggal tindakna, jo disepelekna) 

Sapandurat hamba bangun 

Larasing tyas kang nuju kapti 

Sakala sirnaning duka 

Karana sawusnya teguh 

Buka pepetenging nala 

Sukuring tyas mba muji mring Ywang Widi, 

Panginugah mring Khongcu Mulya 

(Perasaan yang tidak menentu/terkirakan dalam hati, tak bisa terbayangkan sampai 

terhenti dalam pikiranya. {mari kawan, man saudara! Ikuti Bok Tok yang utama , 

segera laksanakan, jangan engkau sepelekan}, sekejap hamba terbangun, perasaan 

hati yang tertidur, seketika musnahlah amarah, karena setelah keteguhan membuka 

penyakit  didalam hati. {penggoda hati} Rasa sukur hamba memuji Tuhan Yang 

Maha Esa, Yang maha Mulia). 
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 Dalam petikan dhandanggula berjudul Bok Tok Kang Utama di atas 

menunjukkan adanya kalimat Nganti kumendel ing pikire. Imaji yang ada adalah 

bayangan dalam pikiran yang terjadi keberanian. Di mana kalimat tersebut 

memperkonkrit kalimat di atasnya atau Perasaan yang tidak menentu/terkirakan 

dalam hati,  tak bisa terbayangkan sampai terhenti dalam pikiranya. Penulis mencoba 

menceritakan keadaan pikiran yang begitu sangat tak mampu membayangkan keadaan 

hidup hingga pikirannya seakan-akan terhenti. 

 

Kapi adreng rasane kang ati 

Rasa ingkang tanpa upama. 

hamba mangerteni 

Wawarahing Nabi kang utama 

Sun rasa tan ana salahe 

(Yo kanca, yo mitra bareng-bareng ngelingna 

Yo laku susila, tresno ing  sesama ) 

Sapa kang laku jujur 

Apa maneh lakune becik 

Tur ngerti ing susila 

Ngerti bener lan luput 

Tepa sarira kang nyata 

Bisa aweh leganing tyas ing  sesama 

Yekti rubedanya sirna 

(Setelah hamba mengetahui,  ajaran Nabi yang mulia,  saya merasa tak ada 

salahnya. (mari kawan, mari saudara, bersama-sama mengingat terhadap 

laku utama, cinta terhadap sesama),  barang siapa berlaku jujur, apalagi 

berpefilaku bijak, dan faham akan kesusilaan, faham akan benar dan salah,  

tepa slira yang nyata , bisa memberikan ketentraman hati pada orang lain, 

sungguh musnah segala rintangan). 
 

 Dalam petikan dhandanggula berjudul Bok Tok Kang Utama di atas 

menunjukkan adanya kalimat yekti rubedo sirna. Di mana kalimat tersebut 

memperkonkrit kalimat sebelumnya yang menyatakan imaji atau penggambaran 
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suatu keadaan di mana tepa slira mampu membuat hati orang lain merasa 

tenteram, yang ujungnya akan mempu membuat musnah segala rintangan.  

 

Mula para mitra kadang sami 

Gya tekuna sinau kang 

Estokna ing sateruse 

(Yo kanca, yo mitra! 

Madep mantep aja dleyo 

Ben urip utama, tan ana kang mada 

Aja doyong ngalor ngidul 

Ajek jejek ing tengah Mulya 

Kang karan Tiong Yong iku 

Estokna trusing nala 

(Oleh karena itu wahai saudaraku semua, segeralah dan tekun, bersungguh-

sungguh dalam belajar, lakukan secara istikomah. (mari kawan, mari saudara) 

konsentrasilah dan jangan teledor, agar hidup utama, tak ada yang  menyacat/mengolok) 

Jangan miring keutara atau selatan (jangan goyah) Tetap  pada  pendirian(teguh) 

ingat Sabda Nabi yang mulia, yang dinamakan Tiong Yong, Tanamkan dalam  

hati, Janganlah antara  fisik dan batin itu berbeda, sungguh tak bisa dipercaya). 

 

 Dalam petikan dhandanggula berjudul Bok Tok Kang Utama di atas 

menunjukkan adanya kalimat Ben urip utama, tan ana kang mada. Di mana 

kalimat tersebut memperkonkrit kalimat sebelumnya yang menunjukkan 

pengimajian agar manusia selalu menjadi tekun, bersungguh-sungguh dalam 

belajar, beristikomah, serta berkosentrasi konsentrasilah dan jangan teledor, agar 

hidup utama. 

. 

MADYANING SAMPURNA 

Lis wus tanggap kang kinarseng nabi 

Dangan ing tyas nulis tuwuh karsa, 

Marsudi sagung kawruhe, 

Kintaka kadya suluh 

Ingkang paring santoseng Budi, 

Susila Wicaksana, 

Raket sedya tulus, 

Karya hayuning ngagesang, 

Tarlen Mawas lan mangun diri pribadi 
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Dimen tentrem tyasira 

(Seperti telah faham akan kehendak Nabi, lega perasaan hati kemudian 

tumbuhlah kehendak mencari segenap pengetahuan, kintaka bagaikan penerang, 

yang memberikan keutamaan (kesentosaan) budi, perilaku yang bijaksana, perasaan 

tulus iklas, menciptakan hidup rahayu, selalu introspeksi dan mawas diri, agar 

tentram hatinya).   

Dalam petikan dhandanggula berjudul Madyaning Sampurna di atas 

menunjukkan adanya kalimat, Ben Dimen tentrem tyasira.  Di mana kalimat 

tersebut memperkonkrit kalimat, sebelumnya). Isinya pengimajian ketenteraman 

hati,  manusia perlu memahami apa yang menjadi ajaran Nabi. 

  

Linambaran trapsila myang suci 

Dangan ing tyas nuli tuwuh karsa 

Marsudi sagung kawruhe, 

Kinarya kasing kalbu 

Ing salami tansah mangudi 

Jagi kawicaksanan 

Gayuh sedya luhur, 

Lan njunjung reh kabecikan, 

Sayuk rukun tresna-sih sameng Dumadi 

Labuh mring kebeneran 

(Berdasarkan budi pekerti yang suci,lambat-laun memberikan kepuasan hati, 

menentramkan, tanpa pamrih, menemukan jalan ditengah kesempurnaan ini, menjaga 

watak aslinya,untuk mencapai budi luhur,dan menjunjung kebajikan,hidup rukun, 

cinta kasih dengan sesama, untuk menggapai kebenaran) 

Dalam petikan dhandanggula berjudul Madyaning Sampurna di atas tidak 

terdapat imaji.  

 

MANGGIH WATAK SEJATI 

Dandang Gula     Oleh: Ny. Tjhoa I.H. 

 

Lir wus manggih Watak kang sejati 

Dangu-dangu weh mareming driya, 

Mahanani nir pamrihe; 

Kintaka dadya Suluh, 

Ing Madyeng-sampurnaning urip, 

Susila marta – tama, 
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Raket Budi mulus, 

Karya hayuing sasama, 

Tarlen mawas lan mangun diri pribadi 

Dimen tentrem ngagesang. 

 

 

(Seperti telah mencapai watak sejati, lama-lama dapat memberikan kepuasan hati, 

Menentramkan, tanpa pamrih,  kintaka jadilah penerang,  di tengah kesempurnaan 

hidup,  kesusilaan budi yang utama,  menyatu  dengan budi yang suci, melahirkan 

kerahayuan  sesama, Selalu introspeksi dan mawas diri, agar tentram dalam 

hidupnya). 

 

Dalam tembang berjudul Manggih Watak Sejati di atas terdapat p-

pengimajian tentang adanya ketenteraman hati yang hadir. 

 

Linambaran Trapsila myang Suci 

dangan ing tyas nuli tuwuh karsa 

Marsudi sagung kawruhe, 

Kinarya kasing kalbu, 

Ing salami tansah mangudi, 

Jagi kawi caksanan, 

Gayuh sedya luhur, 

Lan njunjung reh Kebejikan, 

Sayuk rukun tresna-sih sameng Dumadi 

Labuh mring ….. Kebeneran. 

 

(Dengan berdasar tingkah laku yang suci, lega perasan hati, lalu munculah 

kehendak, mencari segala pengetahuan, ibarat isi hati yang selamanya selalu 

berupaya, menjaga kebijaksanaan, menggapai keinginan yang luhur, dan 

menjunjung segala kebajikan, hidup rukun berdampingan, cinta kasih sesama umat, 

untuk menggapai kebenaran). 

 

 

Dalam tembang berjudul Manggih Watak Sejati di atas terdapat p-

pengimajian tentang adanya mengangkat kebaikan. Kebaikanyang seakan-akan 

diangkat tinggi-tinggi. 
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TEPA – SALIRA 

Mijil     Oleh: Ny. Tjhoa I.H 

 

Ladak anggap ywa kongsi kawijil, 

Neng jroning patemon, 

Ndak kaceluk nir trapsila angger, 

Utama kasebut tan mengelmi, 

Sira dak dicenggring, sak nggon-nggon ketemu. 

 

(Perilaku angkuh janganlah diperlihatkan, di dalam pertemuan(masyarakat), 

agar jangan disebut  tidak punya trapsila(sopan-santun), lebih parah lagi dikatakan 

tidak berilmu, kamu akan dicaci disetiap tempat dan waktu). 

 

 

Paribasane ana kang muni 

Bumbung ingkang kothong 

Nywara seru dyan tinuthuk sareh, 

Beda lamun kebak isi warih, 

Swarane aririh, dyan tinuthuk seru. 

Beda lamun kebak isi warih,  

Swarane aririh, dyan tinuthuk seru 

(Ada pepatah yang mengatakan, tong kosong, akan bersuara keras walau ditabuh 

pelan, berbeda jika berisi air penuh, suaranya pelan walau ditabuh keras). 

 

 Dalam petikan mijil berjudul Tepa Slira di atas menunjukkan adanya imaji 

atau penggambaran mutu manusia yang bila berisi sedikit seperti bamboo yang 

bila kosong akan bersuara keras walau dipukul pelan. Sebaliknya akan bersuara 

pelan walau dipukul keras kalau dia berisi. 

 

Yen kanginan sethithik gya rongeh 

Beda lamun wus kebak kang isi, 

Kunjem nyawang siti, 

Tumungkul mrikelu. 

 

 (Buah padi bagaikan palupi, jikalau masih kosong, jika tertiup angin sedikit 

akan terombang-ambing,  berbeda jika sudah berisi, tertunduk ke tanah, seakan 

merasa malu). 
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 Dalam petikan mijil berjudul Tepa  Slira di atas menunjukkan adanya 

imaji pada kalimat Kunjem nyawang siti, Tumungkul mrikelu, di mana kalimat 

tersebut memperkonkrit kalimat sebelumnya, yaitu Yen kanginan sethithik gya 

rongeh Beda lamun wus kebak kang isi, Kunjem nyawang siti. Orang yang berisi 

atau berilmu, mempunyai rasa rendah hati yang lebih dibandingkan orang yang 

kosong. 

.  

4.1.4. Kata Konkret.  

BOK TOK KANG UTAMA 

Oleh: Ibu Supoharsono. 

(Dandang gula palaran) 

Kapi adreng rasane kang ati 

Rasa ingkang tanpa upama 

Nganti kumendel ing pikire 

(Yo kanca, yo mitra! 

Nurut Boktok kang utama 

E enggal tindakna, jo disepelekna) 

Sapandurat hamba bangun 

Larasing tyas kang nuju kapti 

Sakala sirnaning duka 

Karana sawusnya teguh 

Buka pepetenging nala 

Sukuring tyas mba muji mring Ywang Widi, 

Panginugah mring Khongcu Mulya 

(Perasaan yang tidak menentu/terkirakan dalam hati, tak bisa terbayangkan 

sampai terhenti dalam pikiranya. {mari kawan, mari saudara! Ikuti Bok Tok yang 

utama, segera laksanakan, jangan engkau sepelekan} sekejap hamba terbangun, 

perasaan hati yang tertidur, seketika musnahlah amarah,  karena setelah keteguhan 

membuka penyakita didalam hati. {Penggoda hati} Rasa sukur hamba memuji 

Tuhan Yang Maha Esa, Yang maha Mulia) 

 

 Dalam petikan dhandanggula berjudul Bok Tok Kang Utama di atas 

menunjukkan adanya kalimat Sapandurat hamba bangun, Larasing tyas kang 
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nuju kapti, Sakala sirnaning duka 

Karana sawusnya teguh, Buka pepetenging nala. 

 Tembang di atas berbicara tentang kesadaran hati untuk mengukuti 

petunjuk Nabi dalam hidup. Keadaan ini seperti mampu menyembuhkan hati yang 

selama ini sakit.   

 

Sapandurat hamba mangerteni 

Wawarahing Nabi kang utama 

Sun rasa tan ana salahe 

(Yo kanca, yo mitra bareng-bareng ngelingna 

Yo laku susila, tresno ing  sesama ) 

Sapa kang laku jujur 

Apa maneh lakune becik 

Tur ngerti ing susila 

Ngerti bener lan luput 

Tepa sarira kang nyata 

Bisa aweh leganing tyas ing  sesama 

Yekti rubedanya sirna 

 

(Setelah hamba mengetahui, ajaran Nabi yang mulia,  saya merasa tak ada 

salahnya. 

(mari kawan, mari saudara, bersama-sama mengingat terhadap laku utama, cinta terhadap 

sesama), barang siapa berlaku jujur, apalagi berperilaku bijak, dan faham akan 

kesusilaan,  faham akan benar dan salah, tepa slira yang nyata , bisa memberikan 

ketentraman hati pada orang lain, sungguh musnah segala rintangan). 

 

 Dalam petikan dhandanggula tidak ditemukan kiasan. 

Mula para mitra kadang sami 

Gya tekuna sinau kang 

Estokna ing sateruse 

(Yo kanca, yo mitra! 

Madep mantep aja dleyo 

Ben urip utama, tan ana kang mada 

Aja doyong ngalor ngidul 

Ajek jejek ing tengah Mulya 

Kang karan Tiong Yong iku 

Estokna trusing nala 
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(Oleh karena itu wahai saudaraku semua, segeralah dan tekun, bersungguh-

sungguh dalam belajar, lakukan secara. Istikomah, (mari  kawan, mari  saudara) 

konsentrasilah dan jangan teledor, agar hidup utama, tak ada yang menyacat/mengolok) 

Jangan miring keutara atau selatan (jangan goyah) tetap pada pendirian(teguh) Ingat 

Sabda Nabi yang mulia, yang dinamakan Tiong Yong, tanamkan dalam hati, 

Janganlah antara  fisik dan batin itu berbeda, sungguh tak bisa dipercaya). 

 

 

  Dalam petikan dhandanggula di atas menunjukkan adanya kiasan hidup 

yang tidak teguh yaitu seakan-akan condong ke selatan dan utara.   Hal ini  

ditemukan pada kalimat Aja doyong ngalor ngidul.  Hati yang terombang-ambing 

laksana miring ke utara dan ke selatan, tidak teguh atau kokoh. Untuk itu agar hati 

kokoh dalam pendirian, perlu menanamkan ajaran Nabi dalam sanubari 

kehidupan.  

 

 

MADYANING SAMPURNA 

Lis wus tanggap kang kinarseng nabi 

Dangan ing tyas nulis tuwuh karsa, 

Marsudi sagung kawruhe, 

Kintaka kadya suluh 

Ingkang paring santoseng Budi, 

Susila Wicaksana, 

Raket sedya tuus, 

Karya hayuning ngagesang, 

Tarlen Mawas lan mangun diri pribadi 

Dimen tentrem tyasira 

(Seperti telah faham akan kehendak, Nabi, lega perasaan hati kemudian tumbuhlah 

kehendak mencari segenap pengetahuan, kintaka bagaikan penerang, yang 

memberikan keutamaan (kesentosaan) budi, perilaku yang bijaksana,  perasaan talus 

iklas, menciptakan hidup rahayu, selalu introspeksi dan mawas diri, agar tentram 

hatinya). 

  

Dalam petikan dhandanggula berjudul Madyaning Sampurna di atas 

menunjukkan adanya kiasan tentang penerang hidup. Suatu ajaran yang 

menyelamatkan manusia untuk segenap pengetahuan, kintaka bagaikan penerang, 
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yang memberikan keutamaan (kesentosaan) budi, perilaku yang bijaksana,  perasaan 

talus iklas, menciptakan hidup rahayu, selalu introspeksi dan mawas diri, agar 

tentram hatinya.  

 

Linambaran trapsila myang suci 

Dangan ing tyas nuli tuwuh karsa 

Marsudi sagung kawruhe, 

Kinarya kasing kalbu 

Ing salami tansah mangudi 

Jagi kawicaksanan 

Gayuh sedya luhur, 

Lan njunjung reh kabecikan, 

Sayuk rukun tresna-sih sameng Dumadi 

Labuh mring kebeneran 

   

(Berdasarkan budi pekerti yang suci, lambat-laun memberikan kepuasan hati, 

menentramkan, tanpa pamrih, menemukan jalan ditengah kesempurnaan ini, menjaga 

watak aslinya,untuk mencapai budi luhur, dan menjunjung kebajikan, hidup rukun, 

cinta kasih dengan sesama, untuk menggapai kebenaran.) 

 

Dalam petikan dhandanggula berjudul Madyaning Sampurna di atas tidak 

ditemukan kiasan. 

 

MANGGIH WATAK SEJATI 

Dandang Gula     Oleh: Ny. Tjhoa I.H. 

 

Lir wus manggih Watak kang sejati 

Dangu-dangu weh mareming driya, 

Mahanani nir pamrihe; 

Kintaka dadya Suluh, 

Ing Madyeng-sampurnaning urip, 

Susila marta – tama, 

Raket Budi mulus, 

Karya hayuing sasama, 

Tarlen mawas lan mangun diri pribadi 

Dimen tentrem ngagesang. 
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(Seperti telah mencapai watak sejati, lama-lama dapat memberikan kepuasan hati, 

Menentramkan, tanpa pamrih,  kintaka jadilah penerang,  di tengah kesempurnaan 

hidup,  kesusilaan budi yang utama,  menyatu  dengan budi yang suci, melahirkan 

kerahayuan  sesama, Selalu introspeksi dan mawas diri, agar tentram dalam 

hidupnya). 

 

Dalam petikan dhandanggula berjudul Manggih Watak Sejati di atas 

menunjukkan adanya kiasan tentang penerang hidup. Suatu ajaran yang 

menyelamatkan manusia untuk segenap pengetahuan, kintaka bagaikan penerang, 

yang memberikan keutamaan (kesentosaan) budi, perilaku yang bijaksana,  perasaan 

talus iklas, menciptakan hidup rahayu, selalu introspeksi dan mawas diri, agar 

tentram hatinya.  

 

Linambaran Trapsila myang Suci 

dangan ing tyas nuli tuwuh karsa 

Marsudi sagung kawruhe, 

Kinarya kasing kalbu, 

Ing salami tansah mangudi, 

Jagi kawi caksanan, 

Gayuh sedya luhur, 

Lan njunjung reh Kebejikan, 

Sayuk rukun tresna-sih sameng Dumadi 

Labuh mring ….. Kebeneran. 

 

(Dengan berdasar tingkah laku yang suci, lega perasan hati, lalu munculah 

kehendak, mencari segala pengetahuan, ibarat isi hati yang selamanya selalu 

berupaya, menjaga kebijaksanaan, menggapai keinginan yang luhur, dan 

menjunjung segala kebajikan, hidup rukun berdampingan, cinta kasih sesama umat, 

untuk menggapai kebenaran). 

 

 

Dalam petikan dhandanggula berjudul Manggih Watak Sejati di atas 

menunjukkan adanya kiasan tentang penerang hidup. Suatu ajaran yang 

menyelamatkan manusia untuk segenap pengetahuan, kintaka bagaikan penerang, 

yang memberikan keutamaan (kesentosaan) budi, perilaku yang bijaksana,  perasaan 
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talus iklas, menciptakan hidup rahayu, selalu introspeksi dan mawas diri, agar 

tentram hatinya.  

Wong ngaurip apa kang kahesti 

Aneng Donya manggon 

Tepa-salira den utamakake 

Mring sapadha tumitahing Gusti 

Kaadilan ngudi, becike tut pungkur. 

(Manusia hidup apa yang dicari, hidup didunia, tepa slira, harus diutamakan, terhadap  

sesama  mahluk Allah,  mencari keadilan, diikuti kebajikan). 

 

  Dalam petikan mijil tidak ditemukan kiasan. 

 

Ladak anggap ywa kongsi kawijil, 

Neng jroning patemon, 

Ndak kaceluk nir trapsila angger, 

Utama kasebut tan mengelmi, 

Sira dak dicenggring, sak nggon-nggon ketemu. 

 

(Perilaku angkuh janganlah diperlihatkan, didalam pertemuan(masyarakat), agar jangan 

disebut  tidak punya trapsila (sopan-santun), lebih parah lagi dikatakan tidak 

berilmu, kamu akan dicaci caci disetiap tempat dan waktu. 

 

Dalam petikan tembang mijil berjudul Tepa Slira di atas menunjukkan 

adanya kiasan bahwa orang yang tidak punya sopan santun seakan-akan di mana 

pun akan menemui caci maki. Hal ini ditemukan pada kalimat Sira dak 

dicenggring, sak nggon-nggon ketemu 

 

Paribasane ana kang muni 

Bumbung ingkang kothong 

Nywara seru dyan tinuthuk sareh, 

Beda lamun kebak isi warih, 

Swarane aririh, dyan tinuthuk seru. 

(Ada pepatah yang mengatakan, tong kosong, akan bersuara keras walau ditabuh 
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pelan,  berbeda jika berisi air penuh, suaranya pelan walau ditabuh keras). 

 

 Dalam petikan tembang mijil berjudul Tepa Slira penuh kiasan atau 

lambang. Tong kosong, akan bersuara keras walau ditabuh pelan. Berbeda jika 

berisi air penuh, suaranya pelan walau ditabuh keras, yang mengibaratkan 

antara orang berilmu dan yang tidak. Dalam pepatah Indonesia biasa disebut 

tong kosong berbunyi nyaring.  

  

Wohepari kinarya palupi, 

Lamun isih kopong, 

Yen kanginan sethithik gya rongeh 

Beda lamun wus kebak kang isi, 

Kunjem nyawang siti, 

Tumungkul mrikelu. 

(Buah padi bagaikan Palupi, jikalau masih kosong, Jika tertiup angin sedikit 

akan terombang-ambing, berbeda jika sudah berisi, tertunduk ketanah, seakan 

merasa malu). 

 

 Dalam petikan petikan tembang mijil berjudul Tepa Slira penuh kiasan 

atau lambang. Di mana padi itu semakin berisi semakin merunduk. Orang 

yang semakin berilmu, tata kramanya akan semakin dalam.  

 

4.1.5. Bahasa figuratif,  

BOK TOK KANG UTAMA 

Oleh: Ibu Supoharsono. 

(Dandang gula palaran) 

Kapi adreng rasane kang ati 

Rasa ingkang tanpa upama 

Nganti kumendel ing pikire 

(Yo kanca, yo mitra! 

Nurut Boktok kang utama 

E enggal tindakna, jo disepelekna) 
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Sapandurat hamba bangun 

Larasing tyas kang nuju kapti 

Sakala sirnaning duka 

Karana sawusnya teguh 

Buka pepetenging nala 

Sukuring tyas mba muji mring Ywang Widi, 

Panginugah mring Khongcu Mulya 

(Perasaan yang tidak menentu/terkirakan dalam hati, tak bisa terbayangkan 

sampai terhenti dalam pikiranya. {mari kawan, mari saudara! Ikuti Bok Tok yang 

utama, segera laksanakan, jangan engkau sepelekan} sekejap hamba terbangun, 

perasaan hati yang tertidur, seketika musnahlah amarah, karena setelah keteguhan 

membuka penyakit  didalam hati. {penggoda hati} rasa sukur hamba memuji 

Tuhan Yang Maha Esa, Yang maha Mulia) 

 

Dalam  tembang dhandanggula berjudul Bok Tok Kang Utama di 

atas Larasing tyas kang nuju kapti  menunjukkan  majas  parabel yang 

terkandung dalam seluruh karangan dengan secara halus tersimpul   dalam  

karangan   itu   pedoman   hidup,   falsafah   hidup   yang   harus   ditimba   

di dalamnya. 

Sapandurat hamba mangerteni 

Wawarahing Nabi kang utama 

Sun rasa tan ana salahe 

(Yo kanca, yo mitra bareng-bareng ngelingna 

Yo laku susila, tresno ing  sesama ) 

Sapa kang laku jujur 

Apa maneh lakune becik 

Tur ngerti ing susila 

Ngerti bener lan luput 

Tepa sarira kang nyata 

Bisa aweh leganing tyas ing  sesama 

Yekti rubedanya sirna 

(Setelah hamba mengetahui, ajaran Nabi yang mulia,  saya merasa tak ada 

salahnya. 

(mari kawan, mari saudara, bersama-sama mengingat terhadap laku utama, cinta terhadap 

sesama), barang siapa berlaku jujur, apalagi berperilaku bijak, dan faham akan 

kesusilaan,  faham akan benar dan salah, tepa slira nyata, bisa memberikan ketentraman 

hati  pada  orang lain, sungguh musnah segala rintangan). 
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Dalam tembang berjudul Bok Tok Kang Utama di atas gaya bahasa parabel 

yang terkandung dalam seluruh karangan dengan secara halus tersimpul   

dalam  karangan   itu   pedoman   hidup,   falsafah   hidup   yang   harus   

ditimba   di  dalamnya. 

 

Mula para mitra kadang sami 

Gya tekuna sinau kang 

Estokna ing sateruse 

(Yo kanca, yo mitra! 

Madep mantep aja dleyo 

Ben urip utama, tan ana kang mada 

Aja doyong ngalor ngidul 

Ajek jejek ing tengah Mulya 

Kang karan Tiong Yong iku 

Estokna trusing nala 

(Oleh karena itu wahai saudaraku semua, segralah dan tekun, bersungguh-

sungguh dalam belajar, lakukan secara istikomah. (mari kawan, mari saudara) 

konsentrasilah dan jangan teledor, agar hidup utama, tak ada yang  

menyacat/mengolok), jangan miring keutara atau selatan (jangan goyah) tetap  pada  

pendirian(teguh), ingat sabda nabi yang mulia, yang dinamakan Tiong Yong 

tanamkan dalam  hati,  janganlah antara  fisik dan  batin  itu berbeda, sungguh tak 

bisa dipercaya). 

 

 Dalam tembang berjudul Bok Tok Kang Utama di atas gaya bahasa parabel 

yang terkandung dalam seluruh karangan dengan secara halus tersimpul   dalam  

karangan   itu   pedoman   hidup,   falsafah   hidup   yang   harus   ditimba   di 

dalamnya. 

MADYANING SAMPURNA 

Lir wus tanggap kang kinarseng nabi 

Dangan ing tyas nulis tuwuh karsa, 

Marsudi sagung kawruhe, 

Kintaka kadya suluh 

Ingkang paring santoseng Budi, 

Susila Wicaksana, 

Raket sedya tulus, 

Karya hayuning ngagesang, 
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Tarlen Mawas lan mangun diri pribadi 

Dimen tentrem tyasira 

 (Seperti telah faham akan kehendak, Nabi, lega perasaan hati kemudian 

tumbuhlah kehendak mencari segenap pengetahuan, kintaka bagaikan penerang, 

yang memberikan keutamaan (kesentosaan) budi, perilaku yang bijaksana, perasaan 

talus iklas, menciptakan hidup rahayu, selalu introspeksi dan mawas diri, agar 

tentram hatinya). 

 

Dalam tembang berjudul Madyaning Sampurna di atas gaya bahasa parabel 

yang terkandung dalam seluruh karangan dengan secara halus tersimpul   dalam  

karangan   itu   pedoman   hidup,   falsafah   hidup   yang   harus   ditimba   di 

dalamnya. 

 

Linambaran trapsila myang suci 

Dangan ing tyas nuli tuwuh karsa 

Marsudi sagung kawruhe, 

Kinarya kasing kalbu 

Ing salami tansah mangudi 

Jagi kawicaksanan 

Gayuh sedya luhur, 

Lan njunjung reh kabecikan, 

Sayuk rukun tresna-sih sameng Dumadi 

Labuh mring kebeneran 

 

(Berdasarkan budi pekerti yang suci, lambat-laun memberikan kepuasan hati, 

menentramkan, tanpa pamrih, menemukan jalan ditengah kesempurnaan ini, menjaga 

watak aslinya, untuk mencapai budi luhur, dan menjunjung kebajikan, hidup rukun, 

cinta kasih , dengan sesama, untuk menggapai kebenaran). 

 

 MANGGIH WATAK SEJATI 

Dandang Gula     Oleh: Ny. Tjhoa I.H. 

 

Lir wus manggih Watak kang sejati 

Dangu-dangu weh mareming driya, 

Mahanani nir pamrihe; 

Kintaka dadya Suluh, 

Ing Madyeng-sampurnaning urip, 

Susila marta – tama, 

Raket Budi mulus, 

Karya hayuing sasama, 
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Tarlen mawas lan mangun diri pribadi 

Dimen tentrem ngagesang. 

 

 

(Seperti telah mencapai watak sejati, lama-lama dapat memberikan kepuasan hati, 

Menentramkan, tanpa pamrih,  kintaka jadilah penerang,  di tengah kesempurnaan 

hidup,  kesusilaan budi yang utama,  menyatu  dengan budi yang suci, melahirkan 

kerahayuan  sesama, Selalu introspeksi dan mawas diri, agar tentram dalam 

hidupnya). 

 

Dalam tembang berjudul Manggih Watak Sejati di atas gaya bahasa 

parabel yang terkandung dalam seluruh karangan dengan secara halus tersimpul   

dalam  karangan   itu   pedoman   hidup,   falsafah   hidup   yang   harus   ditimba   

di dalamnya. 

 

Linambaran Trapsila myang Suci 

dangan ing tyas nuli tuwuh karsa 

Marsudi sagung kawruhe, 

Kinarya kasing kalbu, 

Ing salami tansah mangudi, 

Jagi kawi caksanan, 

Gayuh sedya luhur, 

Lan njunjung reh Kebejikan, 

Sayuk rukun tresna-sih sameng Dumadi 

Labuh mring ….. Kebeneran. 

 

(Dengan berdasar tingkah laku yang suci, lega perasan hati, lalu munculah 

kehendak, mencari segala pengetahuan, ibarat isi hati yang selamanya selalu 

berupaya, menjaga kebijaksanaan, menggapai keinginan yang luhur, dan 

menjunjung segala kebajikan, hidup rukun berdampingan, cinta kasih sesama umat, 

untuk menggapai kebenaran). 

 

 

Dalam tembang berjudul Manggih Watak Sejati di atas gaya bahasa 

parabel yang terkandung dalam seluruh karangan dengan secara halus tersimpul   

dalam  karangan   itu   pedoman   hidup,   falsafah   hidup   yang   harus   ditimba   

di dalamnya. 
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Wong ngaurip apa kang kahesti 

Aneng Donya manggon 

Tepa-salira den utamakake 

Mring sapadha tumitahing Gusti 

Kaadilan ngudi, becike tut pungkur. 

(Manusia hidup apa yang dicari, hidup di dunia, tepa slira,  harus diutamakan, 

terhadap sesama mahluk Allah, Mencari keadilan, diikuti kebajikan). 

 

 Dalam tembang berjudul Manggih Watak Sejati di atas gaya 

bahasa parabel yang terkandung dalam seluruh karangan dengan secara 

halus tersimpul   dalam  karangan   itu   pedoman   hidup,   falsafah   hidup   

yang   harus   ditimba   di dalamnya. 

 

Ladak anggap ywa kongsi kawijil, 

Neng jroning patemon, 

Ndak kaceluk nir trapsila angger, 

Utama kasebut tan mengelmi, 

Sira dak dicenggring, sak nggon-nggon ketemu. 

(Perilaku angkuh janganlah diperlihatkan,  didalam pertemuan(masyarakat) agar 

jangan disebut  tidak punya trapsila (sopan-santun), lebih parah lagi dikatakan tidak 

berilmu, kamu akan  dicaci disetiap tempat dan waktu). 

 

 Dalam tembang mijil berjudul Tepa Slira di atas Ladak anggap 

ywa kongsi kawijil menunjukkan  majas parabel. 

Paribasane ana kang muni 

Bumbung ingkang kothong 

Nywara seru dyan tinuthuk sareh, 

Beda lamun kebak isi warih, 

Swarane aririh, dyan tinuthuk seru. 

 

(Peribahasa mengatakan, bambu  yang kosong keras walau dipukul pelan, 

berbeda berisi penuh, suaranya pelan walau dipukul keras) 
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Dalam tembang mijil berjudul Tepa Slira di atas Larasing tyas kang nuju kapti  

menunjukkan  majas personifikasi atau perumpamaan. Di mana manusia itu 

diibaratkan tong kosong bernyunyi nyaring. Jia berisi atau berilmu maka, akan 

lebih banyak diam dibanding dengan yang kosong ilmunya, di mana dia akan 

banyak bicara. 

  

Wohepari kinarya palupi, 

Lamun isih kopong, 

Yen kanginan sethithik gya rongeh 

Beda lamun wus kebak kang isi, 

Kunjem nyawang siti, 

Tumungkul mrikelu. 

(Buah padi bagaikan Palupi, Jikalau masih kosong, Jika tertiup angin sedikit 

akan terombang-ambing, Berbeda jika sudah berisi, Tertunduk ketanah, Seakan 

merasa malu). 

 

 Dalam tembang mijil berjudul Tepa Slira di atas menunjukkan  

majas alusio menggunakan pribahasa atau ungkapan. Di mana manusia itu 

semakin mumpuni dalam ilmu pengetahuan dia akan merasa semakin 

bodoh sehingga semakin berendah diri. 

 

4.1.6. Versifikasi 

 

138. BOK TOK KANG UTAMA 

Oleh: Ibu Supoharsono. 

(Dandang gula palaran) 

 

Kapi adreng rasane kang ati 

Rasa ingkang tanpa upama 

Nganti kumendel ing pikire 

(Yo kanca, yo mitra! 

Nurut Boktok kang utama 

E enggal tindakna, jo disepelekna) 

Sapandurat hamba bangun 
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Larasing tyas kang nuju kapti 

Sakala sirnaning duka 

Karana sawusnya teguh 

Buka pepetenging nala 

Sukuring tyas mba muji mring Ywang Widi, 

Panginugah mring Khongcu Mulya. 

 

(Perasaan yang tidak menentu/terkirakan dalam hati, tak bisa terbayangkan sampai 

terhenti dalam pikiranya. {man kawan, man saudara! Ikuti Bok Tok yang utama , 

segera laksanakan , jangan engkau sepelekan} sekejap hamba terbangtm, perasaan 

hati yang tertidur, , seketika musnahlah amarah,  karena setelah keteguhan membuka 

penyakit  di dalam hati. {penggoda hati} Rasa sukur hamba memuji Tuhan Yang 

Maha Esa , Yang maha Mulia) 

 

Kang sawusnya hamba mangerteni 

Wawarahing Nabi kang utama 

Sun rasa tan ana salahe 

(Yo kanca, yo mitra 

Bareng-bareng ngelingan 

Yo laku susila, treno ing sasama) 

Sapa kang laku jujur 

Apa maneh lakune bajik 

Tur ngerti ing susila 

Ngerti bener lan luput 

Tepa sarira kang nyata 

Bisa aweh leganing tyas ing  sesama  

Yekti rubedanya sirna. 

 

 

Setelah hamba mengetahui, Ajaran Nabi yang mulia,  saya merasa tak ada 

salahnya. 

(mari kawan, mari saudara, bersama-sama mengingat terhadap laku utama, cinta terhadap 

sesama). Barang siapa berlaku jujur, Apalagi berperilaku bijak, dan faham akan 

kesusilaan,  faham akan benar dan salah, tepa slira yang nyata , Bisa memberikan 

ketentraman hati path orang lain, Sungguh musnah segala rintangan. 

 

 

Mula para mitra kadang sami 

Gya tekuna sinau kang nyata 

Estokna ing sateruse 

(Yo kanca, yo mitra! 

Madep mantep aja dleya 

Ben urip utama, tan ana kang mada) 

Aja doyong ngalor ngidul 
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Ajek jejeg ing tengah nenggih 

Eling Sabda Nabi Mulya 

Kang karan Tiong Yong iku 

Estokna trusing nala. 

Aywa kongsi  fisik batin nora sami 

Yekti tan kena den percaya. 

 

 

Oleh karena itu wahai saudaraku semua, Segralah dan tekun, bersungguh-

sungguh dalam belajar, lakukan secara. istikomah. (mari kawan, mari saudara) 

konsentrasilah dan jangan teledor, agar hidup utama, tak  ada yang 

menyacat/mengolok), Jangan miring keutara atau selatan (jangan goyah) Tetap path 

pendirian(teguh), Ingat Sabda Nabi yang mulia, yang dinamakan Tiong Yong 
Tanamkan dalarn hati, Janganlah antara  fisik dan  batin  itu berbeda, Sungguh tak 
bisa dipercaya. 

 

 

MADYANING SAMPURNA 

Dandang gula.     Oleh: NY. Tjhoa I.H 

 

Lir wus tanggap kang kinarseng Nabi 

Dangan ing tyas nuli tuwuh karsa, 

Marsudi sagung kawruhe, 

Kintaka kadya suluh, 

Ingkang paring Santoseng Budi, 

Susila Wicaksana, 

Raket sedya tulus, 

Karya hayuning ngagesang, 

Tarlen Mawas lan mangun Diri Pribadi 

Dimen tentrem tyasira 

 

(DITENGAH-TENGAH KESEMPURNAAN) 

(Seperti telah faham akan, kehendak Nabi, lega perasaan hati kemudian tumbuhlah 
kehendak mencari segenap pengetahuan,  kintaka bagaikan penerang, yang 
memberikan keutamaan (kesentosaan) budi, perilaku yang bijaksana, perasaan talus 
iklas, Menciptakan hidup rahayu,  selalu introspeksi dan mawas diri, agar tentram 
hatinya). 
 

Linambaran Trapsila myang Suci, 

Dangu-dangu wah mareming driya, 

Mahanani nir pamrihe, 

Kinarya marginipun, 

Ing Madyaning Sampurnaneki, 

Jagi Watak Aslinya 
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Gayuh budi luhur, 

Lan anjunjung Kebecikan 

Sayuk rukun, Tresno-sih sameng Dumadi 

Lalabuh ….. Kebeneran. 

 

Berdasarkan Budi pekerti yang suci, lambat-laun memberikan kepuasan hati, 

menentramkan, tanpa pamrih,menemukan jalan ditengah kesempurnaan ini, menjaga 

watak  aslinya,untuk mencapai budi luhur,dan menjunjung kebajikan,hidup rukun, 

cinta kasih dengan sesama, untuk menggapai kebenaran. 

 

 

 MANGGIH WATAK SEJATI 

Dandang Gula     Oleh: Ny. Tjhoa I.H. 

 

Lir wus manggih Watak kang sejati 

Dangu-dangu weh mareming driya, 

Mahanani nir pamrihe; 

Kintaka dadya Suluh, 

Ing Madyeng-sampurnaning urip, 

Susila marta – tama, 

Raket Budi mulus, 

Karya hayuing sasama, 

Tarlen mawas lan mangun diri pribadi 

Dimen tentrem ngagesang. 

 

 

MENCAPAI WATAK UTAMA (SEJATI) 

Seperti telah mencapai watak sejati, Lama-lama dapat memberikan kepuasan hati, 
Menentramkan, tanpa pamrih, Kintaka jadilah penerang, Ditengah kesempurnaan 
hidup, Kesusilaan budi yang utama, Menyatu dengan budi yang suci, Melahirkan 
kerahayuan  sesama , Selalu introspeksi dan mawas din, Agar tentram dalam 
hidupnya. 
 

 

Linambaran Trapsila myang Suci 

dangan ing tyas nuli tuwuh karsa 

Marsudi sagung kawruhe, 

Kinarya kasing kalbu, 

Ing salami tansah mangudi, 

Jagi kawicaksanan, 

Gayuh sedya luhur, 

Lan njunjung reh Kebejikan, 

Sayuk rukun tresna-sih sameng Dumadi 

Labuh mring ….. Kebeneran. 
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Dengan berdasar tingkah laku yang suci, Lega perasan hati, lalu munculah 

kehendak, Mencari segala pengetahuan, lbarat isi hati yang selamanya selalu 

berupaya, Menjaga kebijaksanaan, Menggapai keinginan yang luhur, Dan 

menjunjung segala kebajikan, Hidup rukun berdampingan, cinta Icasih  sesama  umat, 

Untuk menggapai kebenaran. 

 

 

 

Rima dan Ritma  dalam  tembang  dhandanggula di atas dari sudut pandang 

diksi memilih kata yang sesuai dengan tema, tanpa harus kehilangan tata cara 

penulisan  dhandanggula yaitu pada kalimat pertama diakhiri dengan vokal i, 

kedua a, ketiga e, keempat a, kelima a, keenam u, ketujuh i, ke delapan a, 

kesembilan u, sepuluh a sebelas i, dan kedua belas a.  

 Tipografi dalam petikan di atas adalah penulisan macapatan dengan baris 

demi baris untuk mempermudah pembaca atau penikmat macapatan memahami 

serta menikmati bacaan bari demi baris dari macapatan tersebut.  

  Hal ini berlaku pula untuk tebang mijil, sebagai berikut: 

TEPA – SALIRA 

Mijil     Oleh: Ny. Tjhoa I.H 

 

Wong ngaurip apa kang kahesti, 

Aneng Donya manggon, 

Tepa-salira den utamakake, 

Mring sapadha tumitahing Gusti 

Kaadilan ngudi, becike tut pungkur 

(Manusia hidup apa yang dicari, hidup didunia, tepa slira, harus diutamakan 

Terhadap sesama mahluk Allah, Mencari keadilan, diikuti kebajikan). 

 

Rima dan Ritma  dalam  tembang  berjudul Tepa Slira di atas dari sudut 

pandang diksi memilih kata yang sesuai dengan tema, tanpa harus kehilangan tata 

cara penulisan mijil yaitu pada kalimat pertama diakhiri dengan  vokal i, kedua 

a, ketiga e, keempat i, kelima u. 
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Ladak anggap ywa kongsi kawijil, 

Neng jroning patemon, 

Ndak kaceluk nir trapsila angger, 

Utama kasebut tan mengelmi, 

Sira dak dicenggring, sak nggon-nggon ketemu. 

(Perilaku angkuh janganlah diperlihatkan,  di dalam pertemuan(masyarakat) agar 

jangan disebut tidak punya trapsila (sopan-santun), Lebih parah lagi dikatakan tidak 

berilmu, Kamu akan dicaci disetiap tempat dan waktu. 

 

Rima dan Ritma  dalam  tembang  berjudul Tepa Slira di atas dari sudut 

pandang diksi memilih kata yang sesuai dengan tema, tanpa harus kehilangan tata 

cara penulisan mijil yaitu pada kalimat pertama diakhiri dengan  vokal i, kedua 

a, ketiga e, keempat i, kelima u. 

Paribasane ana kang muni 

Bumbung ingkang kothong 

Nywara seru dyan tinuthuk sareh, 

Beda lamun kebak isi warih, 

Swarane aririh, dyan tinuthuk seru. 

(Ada pepatah yang mengatakan, Tong kosong, akan bersuara keras walau ditabuh 

pelan.  Berbeda jika berisi air penuh, Suaranya pelan walau ditabuh keras). 

 

Rima dan Ritma  dalam  tembang  berjudul Tepa Slira di atas dari sudut 

pandang diksi memilih kata yang sesuai dengan tema, tanpa harus kehilangan tata 

cara penulisan mijil yaitu pada kalimat pertama diakhiri dengan  vokal i, kedua 

a, ketiga e, keempat i, kelima u. 

 

Wohepari kinarya palupi, 

Lamun isih kopong, 

Yen kanginan sethithik gya rongeh 

Beda lamun wus kebak kang isi, 

Kunjem nyawang siti, 

Tumungkul mrikelu. 
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(Buah padi bagaikan palupi,  jikalau masih kosong, jika tertiup angin sedikit akan 

terombang-ambing,  berbeda jika sudah berisi, tertunduk ke tanah,  seakan merasa 

malu). 

 

Dalam tembang mijil berjudul Tepa Slira di atas mempunyai perwajahan 

yang sama dengan pembahasan sebelumnya. Yaitu, tidak ada model penulisan 

secara khusus antar kalimat. Tetapi masih diakhiri dengan tanda baca koma (,) 

serta titik (.).  

 

 

 Rima dan Ritma  dalam  tembang  berjudul Tepa Slira di atas dari sudut 

pandang diksi memilih kata yang sesuai dengan tema, tanpa harus kehilangan tata 

cara penulisan mijil yaitu pada kalimat pertama diakhiri dengan  vokal i, kedua 

a, ketiga e, keempat i, kelima u. 

 

4.2.  Struktur Batin Macapatan 

 Struktur batin macapatan, atau sering pula disebut sebagai hakikat 

 dhandang gula   macapatan, menurut Yustinah (2008) meliputi hal-hal 

 sebagai berikut. 

 

4.2.1. Sense atau tema  

 Sense atau tema adalah pokok persoalan (subyek matter) yang 

dikemukakan oleh pengarang melalui puisinya. Pokok persoalan 

dikemukakan oleh pengarang baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung (pembaca harus menebak atau mencari-cari, menafsirkan).: 
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BOK TOK KANG UTAMA 

Oleh: Ibu Supoharsono. 

(Dandang gula palaran) 

Kapi adreng rasane kang ati 

Rasa ingkang tanpa upama 

Nganti kumendel ing pikire 

(Yo kanca, yo mitra! 

Nurut Boktok kang utama 

E enggal tindakna, jo disepelekna) 

Sapandurat hamba bangun 

Larasing tyas kang nuju kapti 

Sakala sirnaning duka 

Karana sawusnya teguh 

Buka pepetenging nala 

Sukuring tyas mba muji mring Ywang Widi, 

Panginugah mring Khongcu Mulya 

(Perasaan yang tidak menentu/terkirakan dalam hati, tak bisa terbayangkan 

sampai terhenti dalam pikiranya. {mari kawan, mari saudara! Ikuti Bok Tok yang 

utama, segera laksanakan, jangan engkau sepelekan} Sekejap hamba terbangun, 

perasaan hati yang tertidur, seketika musnahlah amarah, Karena setelah keteguhan 

membuka penyakit  didalam hati. {penggoda hati} Rasa sukur hamba memuji 

Tuhan Yang Maha Esa , Yang maha Mulia) 

 

 Dalam tembang dhandanggula berjudul Bok Tok Kang Utama di atas 

menunjukkan adanya  tema tentang perasaan hati yang bersyukur kepada Tuhan, 

karena pokok bahasan tembang di atas berinti tentang hal tersebut. 

 

Sapandurat hamba mangerteni 

Wawarahing Nabi kang utama 

Sun rasa tan ana salahe 

(Yo kanca, yo mitra bareng-bareng ngelingna 

Yo laku susila, tresno ing  sesama ) 

Sapa kang laku jujur 

Apa maneh lakune becik 

Tur ngerti ing susila 

Ngerti bener lan luput 

Tepa sarira kang nyata 

Bisa aweh leganing tyas ing  sesama 

Yekti rubedanya sirna 

(Setelah hamba mengetahui, ajaran Nabi yang mulia,  saya merasa tak ada 

salahnya. 



 

 

 

65 

(mari  kawan, man saudara, bersama-sama mengingat terhadap laku utama, cinta 

terhadap sesama), barang siapa berlaku jujur, apalagi berpefilaku bijak, dan faham 

akan kesusilaan, faham akan benar dan salah, tepa slira yang nyata , bisa memberikan 

ketentraman hati  pada  orang lain, sungguh musnah segala rintangan). 

 

 Dalam tembang dhandanggula berjudul Bok Tok Kang Utama di atas 

menunjukkan adanya tema taat kepada ajaran Nabi. karena pokok bahasan 

tembang di atas berinti tentang hal tersebut. 

 

Mula para mitra kadang sami 

Gya tekuna sinau kang 

Estokna ing sateruse 

(Yo kanca, yo mitra! 

Madep mantep aja dleyo 

Ben urip utama, tan ana kang mada 

Aja doyong ngalor ngidul 

Ajek jejek ing tengah Mulya 

Kang karan Tiong Yong iku 

Estokna trusing nala 

(Oleh karena itu wahai saudaraku semua, Segralah dan tekun, bersungguh-

sungguh dalam belajar, lakukan secara. istikomah. (mari  kawan, mari  saudara) 

konsentrasilah dan jangan teledor, agar hidup utama, tak ada yang menyacat/mengolok) 

Jangan miring keutara atau selatan (jangan goyah) Tetap  pada  pendirian(teguh) 

Ingat Sabda Nabi yang mulia Yang dinamakan Tiong Yong Tanamkan dalam  

hati Janganlah antara  fisik dan  batin  itu berbeda, Sungguh tak bisa dipercaya). 

 

  Dalam  tembang berjudul Bok Tok Kang Utama di atas 

menunjukkan adanya tema sikap hidup yang istikomah. karena pokok bahasan 

tembang di atas berinti tentang hal tersebut. 

 

MADYANING SAMPURNA 

Lir wus tanggap kang kinarseng nabi 

Dangan ing tyas nulis tuwuh karsa, 

Marsudi sagung kawruhe, 

Kintaka kadya suluh 
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Ingkang paring santoseng Budi, 

Susila Wicaksana, 

Raket sedya tulus, 

Karya hayuning ngagesang, 

Tarlen Mawas lan mangun diri pribadi 

Dimen tentrem tyasira 

 

(Seperti telah faham akan kehendak Nabi,  lega perasaan hati kemudian tumbuhlah 

kehendak mencari segenap pengetahuan, Kintaka bagaikan penerang, Yang 

memberikan keutamaan (kesentosaan) budi, perilaku yang bijaksana, perasaan talus 

iklas, menciptakan hidup rahayu, selalu introspeksi dan mawas diri, agar tentram 

hatinya). 

 

 Dalam  tembang berjudul Madyaning Sampurna di atas menunjukkan 

adanya tema manfaat memahami ajaran Nabi. karena pokok bahasan tembang di 

atas berinti tentang hal tersebut. 

Linambaran trapsila myang suci 

Dangan ing tyas nuli tuwuh karsa 

Marsudi sagung kawruhe, 

Kinarya kasing kalbu 

Ing salami tansah mangudi 

Jagi kawicaksanan 

Gayuh sedya luhur, 

Lan njunjung reh kabecikan, 

Sayuk rukun tresna-sih sameng Dumadi 

Labuh mring kebeneran 

 

(Berdasarkan Budi pekerti yang suci, lambat-laun memberikan kepuasan hati, 

menentramkan, tanpa pamrih, menemukan jalan ditengah kesempurnaan ini, menjaga 

watak aslinya, untuk mencapai budi luhur, dan menjunjung kebajikan, hidup rukun, 

cinta kasih dengan sesama, untuk menggapai kebenaran).  

 

Dalam  tembang berjudul Madyaning Sampurna di atas menunjukkan 

adanya tema cara mencapai kebenaran. karena pokok bahasan tembang di atas 

berinti tentang hal tersebut. 
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MANGGIH WATAK SEJATI 

Dandang Gula     Oleh: Ny. Tjhoa I.H. 

 

Lir wus manggih Watak kang sejati 

Dangu-dangu weh mareming driya, 

Mahanani nir pamrihe; 

Kintaka dadya Suluh, 

Ing Madyeng-sampurnaning urip, 

Susila marta – tama, 

Raket Budi mulus, 

Karya hayuing sasama, 

Tarlen mawas lan mangun diri pribadi 

Dimen tentrem ngagesang. 

 
 

MENCAPAI WATAK UTAMA (SEJATI) 

(Seperti telah mencapai watak sejati, lama-lama dapat memberikan kepuasan hati, 

menentramkan, tanpa pamrih, kintaka jadilah penerang, di tengah kesempurnaan 

hidup, kesusilaan budi yang utama, menyatu dengan budi yang suci, Melahirkan 

kerahayuan sesama,  selalu introspeksi dan mawas diri, agar tentram dalam 

hidupnya). 

 

Dalam  tembang berjudul Manggih Watak Sejati di atas menunjukkan 

adanya tema watak sejati. karena pokok bahasan tembang di atas berinti tentang 

hal tersebut. 

 

Linambaran Trapsila myang Suci 

dangan ing tyas nuli tuwuh karsa 

Marsudi sagung kawruhe, 

Kinarya kasing kalbu, 

Ing salami tansah mangudi, 

Jagi kawi caksanan, 

Gayuh sedya luhur, 

Lan njunjung reh Kebejikan, 

Sayuk rukun tresna-sih sameng Dumadi 

Labuh mring ….. Kebeneran. 

 

(Dengan berdasar tingkah laku yang suci, lega perasan hati, lalu munculah 

kehendak, mencari segala pengetahuan, lbarat isi hati yang selamanya selalu 

berupaya, menjaga kebijaksanaan, menggapai keinginan yang luhur, dan 

menjunjung segala kebajikan, hidup rukun berdampingan, cinta kasih  sesama  umat, 

untuk menggapai kebenaran). 
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Dalam  tembang berjudul Manggih Watak Sejati di atas menunjukkan 

adanya tema tingkah laku yang suci dalam mencari pengetahuan dalam hidup. 

karena pokok bahasan tembang di atas berinti tentang hal tersebut. 

Wong ngaurip apa kang kahesti 

Aneng Donya manggon 

Tepa-salira den utamakake 

Mring sapadha tumitahing Gusti 

Kaadilan ngudi, becike tut pungkur. 

(Manusia hidup apa yang dicari, Hidup didunia, tepa slira harus diutamakan Terhadap  

sesama  mahluk Allah, Mencari keadilan, diikuti kebajikan). 

 

Dalam tembang mijil berjudul Tepa Slira di atas menunjukkan adanya tema tepa 

slira. karena pokok bahasan tembang di atas berinti tentang hal tersebut. 

 

 Ladak anggap ywa kongsi kawijil, 

Neng jroning patemon, 

Ndak kaceluk nir trapsila angger, 

Utama kasebut tan mengelmi, 

Sira dak dicenggring, sak nggon-nggon ketemu. 

 

(Perilaku angkuh janganlah diperlihatkan,  Didalam  pertemuan(masyarakat) Agar 

jangan disebut  tidak punya Trapsila(sopan-santun), Lebih parah lagi dikatakan 

tidak berilmu, Kamu akan  dicaci disetiap tempat dan waktu. 

 

 Dalam tembang mijil berjudul Tepa Slira di atas menunjukkan adanya 

tema meninggalkan sikap angkuh. karena pokok bahasan tembang di atas berinti 

tentang hal tersebut. 

Paribasane ana kang muni 

Bumbung ingkang kothong 

Nywara seru dyan tinuthuk sareh, 

Beda lamun kebak isi warih, 

Swarane aririh, dyan tinuthuk seru. 
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Ada pepatah yang mengatakan, Tong kosong, akan bersuara keras walau ditabuh 

pelan. Berbeda  jika berisi air penuh, Suaranya pelan walau ditabuh keras. 

 

 Dalam tembang mijil berjudul Tepa Slira di atas menunjukkan adanya 

tema perbedaan orang yang berilmu dan yang tidak. karena pokok bahasan 

tembang di atas berinti tentang hal tersebut. 

 

Wohepari kinarya palupi, 

Lamun isih kopong, 

Yen kanginan sethithik gya rongeh 

Beda lamun wus kebak kang isi, 

Kunjem nyawang siti, 

Tumungkul mrikelu. 

(Buah padi bagaikan Palupi, Jikalau masih kosong, Jika tertiup angin sedikit akan 

terombang-ambing, Berbeda jika sudah berisi, Tertunduk ketanah, Seakan merasa 

malu). 

 

 Dalam tembang mijil berjudul Tepa Slira di atas menunjukkan juga adanya 

tema perbedaan orang yang berilmu dan yang tidak.  karena pokok bahasan 

tembang di atas berinti tentang hal tersebut. 

  

4.2.2. Feeling 

 Feeling adalah sikap  penulis tembang terhadap pokok persoalan 

yang dikemukakan dalam puisinya.  Setiap  penulis tembang mempunyai 

pandangan yang berbeda dalam menghadapi suatu persoalan. 

 

BOK TOK KANG UTAMA 

Oleh: Ibu Supoharsono. 

(Dandang gula palaran) 

Kapi adreng rasane kang ati 

Rasa ingkang tanpa upama 

Nganti kumendel ing pikire 

(Yo kanca, yo mitra! 
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Nurut Boktok kang utama 

E enggal tindakna, jo disepelekna) 

Sapandurat hamba bangun 

Larasing tyas kang nuju kapti 

Sakala sirnaning duka 

Karana sawusnya teguh 

Buka pepetenging nala 

Sukuring tyas mba muji mring Ywang Widi, 

Panginugah mring Khongcu Mulya 

 (Perasaan yang tidak menentu/terkirakan dalam hati, tak bisa terbayangkan 

sampai terhenti dalam pikiranya. {man kawan, man saudara! Ikuti Bok Tok yang 

utama , segera laksanakan , jangan engkau sepelekan} Sekejap hamba terbangtm, 

perasaan hati yang tertidur, , seketika musnahlah amarah, Karena setelah keteguhan 

membuka penyakit  didalam hati. {penggoda hati} Rasa sukur hamba memuji 

Tuhan Yang Maha Esa , Yang maha Mulia) 

 

Dalam  tembang berjudul Bok Tok Kang Utama di atas menunjukkan 

rasa  penulis tembang bahwa keteguhan dan rasa syukur adalah pilihan 

hidup yang tidak bisa ditawar. Karena keteguhan dan arasa syukur tersebut 

akan mampu memberi pencerahan dari kegelapan hidup.  

 

Sapandurat hamba mangerteni 

Wawarahing Nabi kang utama 

Sun rasa tan ana salahe 

(Yo kanca, yo mitra bareng-bareng ngelingna 

Yo laku susila, tresno ing  sesama ) 

Sapa kang laku jujur 

Apa maneh lakune becik 

Tur ngerti ing susila 

Ngerti bener lan luput 

Tepa sarira kang nyata 

Bisa aweh leganing tyas ing  sesama 

Yekti rubedanya sirna 

(Setelah hamba mengetahui, Ajaran Nabi yang mulia,  saya merasa tak ada 

salahnya. 

(mari  kawan, man saudara, bersama-sama mengingat terhadap laku utama, cinta 

terhadap sesama). Barang siapa berlaku jujur, Apalagi berpefilaku bijak, dan faham 

akan kesusilaan, Faham akan benar dan salah, Tepa Slim yang nyata , Bisa memberikan 
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ketentraman hati  pada  orang lain, Sungguh musnah segala rintangan). 

 

 Dalam  tembang berjudul Bok Tok Kang Utama di atas menunjukkan 

adanya rasa  penulis tembang bahwa kika manusia harus mampu membedakan hal 

yang benar dan salah, serta adanya rasa toleransi kepada sesama adalah yang yang 

penting dalam hidup. 

 

Mula para mitra kadang sami 

Gya tekuna sinau kang 

Estokna ing sateruse 

(Yo kanca, yo mitra! 

Madep mantep aja dleyo 

Ben urip utama, tan ana kang mada 

Aja doyong ngalor ngidul 

Ajek jejek ing tengah Mulya 

Kang karan Tiong Yong iku 

Estokna trusing nala 

Oleh karena itu wahai saudaraku semua, Segralah dan tekun, bersungguh-

sungguh dalam belajar, lakukan secara. istikomah. (mari  kawan, mari  saudara) 

konsentrasilah dan jangan teledor, agar hidup utama, tak ada yang 

menyacat/mengolok), Jangan miring keutara atau selatan (jangan goyah) Tetap  

pada  pendirian(teguh), Ingat Sabda Nabi yang mulia, Yang dinamakan Tiong 

Yong Tanamkan dalam  hati, Janganlah antara  fisik dan  batin  itu berbeda, 

Sungguh tak bisa dipercaya. 

 

  Dalam  tembang berjudul Bok Tok Kang Utama di atas 

menunjukkan adanya rasa  penulis tembang bahwa keteguhan dan komitmen 

adalah hal penting dalam hidup . 

 

MADYANING SAMPURNA 

Lir wus tanggap kang kinarseng nabi 

Dangan ing tyas nulis tuwuh karsa, 

Marsudi sagung kawruhe, 

Kintaka kadya suluh 
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Ingkang paring santoseng Budi, 

Susila Wicaksana, 

Raket sedya tulus, 

Karya hayuning ngagesang, 

Tarlen Mawas lan mangun diri pribadi 

Dimen tentrem tyasira 

Seperti telah faham akan kehendak Nabi,  lega perasaan hati kemudian tumbuhlah 

kehendak mencari segenap pengetahuan, Kintaka bagaikan penerang, Yang 

memberikan keutamaan (kesentosaan) budi, Perilaku yang bijaksana, Perasaan talus 

iklas, Menciptakan hidup rahayu, Selalu introspeksi dan mawas diri, Agar tentram 

hatinya. 

 

 

 Dalam  tembang berjudul Madyaning Sampurna di atas menunjukkan 

adanya rasa  penulis tembang bahwa kebijaksanaan dan ketulusan harus 

dilaksanakan dalam hidup. 

. 

Linambaran trapsila myang suci 

Dangan ing tyas nuli tuwuh karsa 

Marsudi sagung kawruhe, 

Kinarya kasing kalbu 

Ing salami tansah mangudi 

Jagi kawicaksanan 

Gayuh sedya luhur, 

Lan njunjung reh kabecikan, 

Sayuk rukun tresna-sih sameng Dumadi 

Labuh mring kebeneran 

 

Berdasarkan Budi pekerti yang suci, lambat-laun memberikan kepuasan hati, 

menentramkan, tanpa pamrih, menemukan jalan ditengah kesempurnaan ini, menjaga 

watak aslinya, untuk mencapai budi luhur, dan menjunjung kebajikan, hidup  rukun, 

cinta kasih , engan , sesama, untuk menggapai kebenaran.  

 

Dalam  tembang berjudul Madyaning Sampurna di atas menunjukkan 

adanya rasa  penulis tembang bahwa hidup  rukun, cinta kasih , engan , sesama, untuk 

menggapai kebenaran adalah hal penting. 
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MANGGIH WATAK SEJATI 

Dandang Gula     Oleh: Ny. Tjhoa I.H. 

 

Lir wus manggih Watak kang sejati 

Dangu-dangu weh mareming driya, 

Mahanani nir pamrihe; 

Kintaka dadya Suluh, 

Ing Madyeng-sampurnaning urip, 

Susila marta – tama, 

Raket Budi mulus, 

Karya hayuing sasama, 

Tarlen mawas lan mangun diri pribadi 

Dimen tentrem ngagesang. 

 

 

MENCAPAI WATAK UTAMA (SEJATI) 

(Seperti telah mencapai watak sejati, Lama-lama dapat memberikan kepuasan hati, 

Menentramkan, tanpa pamrih,  kintaka jadilah penerang, Ditengah kesempurnaan 

hidup, Kesusilaan budi yang utama, Menyatu dengan budi yang suci, Melahirkan 

kerahayuan  sesama , Selalu introspeksi dan mawas diri, Agar tentram dalam 

hidupnya). 

 

Dalam  tembang berjudul Manggih Watak Sejati di atas menunjukkan 

adanya rasa  penulis tembang bahwa ketenteraman hidup adalah hal penting. 

 

 

Linambaran Trapsila myang Suci 

dangan ing tyas nuli tuwuh karsa 

Marsudi sagung kawruhe, 

Kinarya kasing kalbu, 

Ing salami tansah mangudi, 

Jagi kaw caksanan, 

Gayuh sedya luhur, 

Lan njunjung reh Kebejikan, 

Sayuk rukun tresna-sih sameng Dumadi 

Labuh mring ….. Kebeneran. 

 

(Dengan berdasar tingkah laku yang suci, Lega perasan hati, lalu 

munculah kehendak, Mencari segala pengetahuan, lbarat isi hati yang selamanya 

selalu berupaya, Menjaga kebijaksanaan, Menggapai keinginan yang luhur, Dan 

menjunjung segala kebajikan, Hidup rukun berdampingan, cinta Icasih  sesama  umat, 

Untuk menggapai kebenaran). 
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Dalam  tembang berjudul Manggih Watak Sejati di atas menunjukkan 

adanya rasa  penulis tembang bahwa menjunjung tinggi kebijaksanaan adalah 

sangat penting. 

 

Wong ngaurip apa kang kahesti 

Aneng Donya manggon 

Tepa-salira den utamakake 

Mring sapadha tumitahing Gusti 

Kaadilan ngudi, becike tut pungkur. 

 

(Manusia hidup apa yang dicari, Hidup didunia, Tepa Slira hams 

diutamakan Terhadap sesama mahluk Allah, Mencari keadilan, diikuti kebajikan). 

 

 Dalam tembang mijil berjudul Tepa Slira di atas menunjukkan 

adanya rasa  penulis tembang bahwa tepa slira atau menghargai  sesama  

serta toleransi adalah penting dalam hidup. 

 

Ladak anggap ywa kongsi kawijil, 

Neng jroning patemon, 

Ndak kaceluk nir trapsila angger, 

Utama kasebut tan mengelmi, 

Sira dak dicenggring, sak nggon-nggon ketemu. 

(Perilaku angkuh janganlah diperlihatkan, Didalam  pertemuan(masyarakat), Agar 

jangan disebut  tidak punya trapsila  (sopan-santun), Lebih parah lagi dikatakan 

tidak berilmu, Kamu akan  dicaci disetiap tempat dan waktu). 

 

 

Dalam tembang mijil berjudul Tepa Slira di atas menunjukkan adanya 

rasa  penulis tembang bahwa tata karma adalah penting dalam hidup 

 

Paribasane ana kang muni 

Bumbung ingkang kothong 
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Nywara seru dyan tinuthuk sareh, 

Beda lamun kebak isi warih, 

Swarane aririh, dyan tinuthuk seru. 

(Ada pepatah yang mengatakan, Tong kosong, akan bersuara keras walau ditabuh 

pelan. Berbeda jika berisi air penuh, Suaranya pelan walau ditabuh keras). 

 

 Dalam tembang mijil di atas menunjukkan adanya rasa  penulis tembang 

bahwa kualitas diri adalah penting.  

  

Wohepari kinarya palupi, 

Lamun isih kopong, 

Yen kanginan sethithik gya rongeh 

Beda lamun wus kebak kang isi, 

Kunjem nyawang siti, 

Tumungkul mrikelu. 

(Buah padi bagaikan Palupi, Jikalau masih kosong, Jika tertiup angin sedikit akan 

terombang-ambing, Berbeda jika sudah berisi, Tertunduk ketanah, Seakan merasa 

malu). 

 

Dalam tembang mijil berjudul Tepa Slira di atas menunjukkan adanya rasa  

penulis tembang bahwa andap asor dan tidak sombong adalah penting. 

 

4.2.3. Tone 

  Yang dimaksud tone adalah sikap penyair terhadap pembaca atau 

 penikmat karyanya pada umumnya. Terhadap pembaca, penyair bisa 

 bersikap rendah hati,  angkuh, persuatif, sugestif. 

. 

BOK TOK KANG UTAMA 

Oleh: Ibu Supoharsono. 

(Dandanggula palaran) 

Kapi adreng rasane kang ati 

Rasa ingkang tanpa upama 

Nganti kumendel ing pikire 

(Yo kanca, yo mitra! 

Nurut Boktok kang utama 
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E enggal tindakna, jo disepelekna) 

Sapandurat hamba bangun 

Larasing tyas kang nuju kapti 

Sakala sirnaning duka 

Karana sawusnya teguh 

Buka pepetenging nala 

Sukuring tyas mba muji mring Ywang Widi, 

Panginugah mring Khongcu Mulya 

(Perasaan yang tidak menentu/terkirakan dalam hati, tak bisa terbayangkan sampai 

terhenti dalam pikiranya. {man kawan, man saudara! Ikuti Bok Tok yang utama , 

segera laksanakan , jangan engkau sepelekan} Sekejap hamba terbangtm, perasaan 

hati yang tertidur, , seketika musnahlah amarah, Karena setelah keteguhan membuka 

penyakit  didalam hati. {penggoda hati} Rasa sukur hamba memuji Tuhan Yang 

Maha Esa , Yang maha Mulia). 

 

 Dalam  tembang  berjudul Bok Tok Kang Utama di atas menunjukkan tone 

sugestif. Sugestif adalah narasi yang berusaha untuk memberikan suatu maksud 

tertentu, menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau 

pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat. Di mana seakan-akan penulis 

bangun dari kesadaran untuk berbakti kepada Tuhan. Di dalamnya seperti 

mengajak pembaca juga melakukan hal yang sama dan segera bangun dari 

keterlenaan hidup. 

 

Sapandurat hamba mangerteni 

Wawarahing Nabi kang utama 

Sun rasa tan ana salahe 

(Yo kanca, yo mitra bareng-bareng ngelingna 

Yo laku susila, tresno ing  sesama ) 

Sapa kang laku jujur 

Apa maneh lakune becik 

Tur ngerti ing susila 

Ngerti bener lan luput 

Tepa sarira kang nyata 

Bisa aweh leganing tyas ing  sesama 

Yekti rubedanya sirna 

 

(Ajaran Nabi yang mulia,  saya merasa tak ada salahnya, (mari kawan, mari saudara, 
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bersama-sama mengingat terhadap laku utama, cinta terhadap sesama). Barang siapa 

berlaku jujur, Apalagi berpefilaku bijak, dan faham akan kesusilaan, Faham akan benar 

dan salah, Tepa Slim yang nyata , Bisa memberikan ketentraman hati  pada  orang lain, 

Sungguh musnah segala rintangan. 

 

 

Dalam  tembang berjudul Bok Tok Kang Utama di atas menunjukkan 

tone sugestif. Sugestif adalah narasi yang berusaha untuk memberikan suatu 

maksud tertentu, menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca 

atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat. Di dalamnya tembang di 

atas seperti mengajak pembaca memberi kelegaan kepada sesama agar terhindar 

dari semua masalah. 

 

Mula para mitra kadang sami 

Gya tekuna sinau kang 

Estokna ing sateruse 

(Yo kanca, yo mitra! 

Madep mantep aja dleyo 

Ben urip utama, tan ana kang mada 

Aja doyong ngalor ngidul 

Ajek jejek ing tengah Mulya 

Kang karan Tiong Yong iku 

Estokna trusing nala 

(Oleh karena itu wahai saudaraku semua, Segralah dan tekun, bersungguh-

sungguh dalam belajar, lakukan secara. istikomah. (mari kawan, mari saudara) 

konsentrasilah dan jangan teledor , agar hidup utama, tak ada yang, enyacat/mengolok), 

Jangan miring keutara atau selatan (jangan goyah) Tetap  pada  pendirian(teguh), 

Ingat Sabda Nabi yang mulia, Yang dinamakan Tiong Yong, Tanamkan dalam  

hati, Janganlah antara  fisik dan  batin  itu berbeda, Sungguh tak bisa dipercaya). 

 

 Dalam tembang berjudul Bok Tok Kang Utama di atas menunjukkan tone 

sugestif dan persuatif. Sugestif adalah narasi yang berusaha untuk memberikan 

suatu maksud tertentu, menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para 

pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat. Tembang di atas 
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mengajak kepada pembaca untuk teguh dalam menjalankan ajaran Tuhan. 

 

MADYANING SAMPURNA 

Lis wus tanggap kang kinarseng nabi 

Dangan ing tyas nulis tuwuh karsa, 

Marsudi sagung kawruhe, 

Kintaka kadya suluh 

Ingkang paring santoseng Budi, 

Susila Wicaksana, 

Raket sedya tulus, 

Karya hayuning ngagesang, 

Tarlen Mawas lan mangun diri pribadi 

Dimen tentrem tyasira 

(Seperti telah faham akan kehendak Nabi,  lega perasaan hati kemudian tumbuhlah 

kehendak mencari segenap pengetahuan, Kintaka bagaikan penerang, yang 

memberikan keutamaan (kesentosaan) budi,  perilaku yang bijaksana, perasaan talus 

iklas, menciptakan hidup rahayu, selalu introspeksi dan mawas diri, agar tentram 

hatinya). 

 

 

MANGGIH WATAK SEJATI 

Dandang Gula     Oleh: Ny. Tjhoa I.H. 

 

Lir wus manggih Watak kang sejati 

Dangu-dangu weh mareming driya, 

Mahanani nir pamrihe; 

Kintaka dadya Suluh, 

Ing Madyeng-sampurnaning urip, 

Susila marta – tama, 

Raket Budi mulus, 

Karya hayuing sasama, 

Tarlen mawas lan mangun diri pribadi 

Dimen tentrem ngagesang. 

 

 

MENCAPAI WATAK UTAMA (SEJATI) 

(Seperti telah mencapai watak sejati, Lama-lama dapat memberikan kepuasan hati, 

Menentramkan, tanpa pamrih, kintaka jadilah penerang, di tengah kesempurnaan 

hidup, kesusilaan budi yang utama, Menyatu dengan budi yang suci, Melahirkan 

kerahayuan  sesama , Selalu introspeksi dan mawas diri, Agar tentram dalam 

hidupnya). 
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Linambaran Trapsila myang Suci 

dangan ing tyas nuli tuwuh karsa 

Marsudi sagung kawruhe, 

Kinarya kasing kalbu, 

Ing salami tansah mangudi, 

Jagi kawi caksanan, 

Gayuh sedya luhur, 

Lan njunjung reh Kebejikan, 

Sayuk rukun tresna-sih sameng Dumadi 

Labuh mring ….. Kebeneran. 

 

(Dengan berdasar tingkah laku yang suci, Lega perasan hati, lalu 

munculah kehendak, Mencari segala pengetahuan, lbarat isi hati yang selamanya 

selalu berupaya, Menjaga kebijaksanaan, Menggapai keinginan yang luhur, Dan 

menjunjung segala kebajikan, Hidup rukun berdampingan, cinta Icasih  sesama  umat, 

Untuk menggapai kebenaran). 

 

 

 Dalam  tembang berjudul Manggih Watak Sejati di atas menunjukkan tone 

sugestif  dan persuatif.  Di mana penyair mengajak pembaca untuk terus 

membangun diri dalam kebaikan demi mencapai ketentraman dalam hidup. 

 

Linambaran trapsila myang suci 

Dangan ing tyas nuli tuwuh karsa 

Marsudi sagung kawruhe, 

Kinarya kasing kalbu 

Ing salami tansah mangudi 

Jagi kawicaksanan 

Gayuh sedya luhur, 

Lan njunjung reh kabecikan, 

Sayuk rukun tresna-sih sameng Dumadi 

Labuh mring kebeneran 

 

(Berdasarkan Budi pekerti yang suci, lambat-laun memberikan kepuasan hati, 

menentramkan, tanpa pamrih,  menemukan jalan ditengah kesempurnaan ini, menjaga 

watak aslinya, untuk mencapai budi luhur, dan menjunjung kebajikan, hidup rukun, 

cinta kasih dengan sesama, untuk menggapai kebenaran) 
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Dalam  tembang  berjudul Manggih Watak Sejati di atas menunjukkan 

tone sugestif  dan persuatif.  Di mana penyair mengajak untuk mencapai tujuan 

luhur, yakni berbakti dalam kebenaran dan rukun dengan sesama. Selain itu untuk 

tetap berada dalam kebenaran. 

 

 

Wong ngaurip apa kang kahesti 

Aneng Donya manggon 

Tepa-salira den utamakake 

Mring sapadha tumitahing Gusti 

Kaadilan ngudi, becike tut pungkur. 

 

(Manusia hidup apa yang dicari, Hidup didunia, Tepa Slira hams 

diutamakan Terhadap sesama mahluk Allah, Mencari keadilan, diikuti kebajikan) 

 

 Dalam tembang dhandanggula di atas menunjukkan tone sugestif dan 

persuatif.   Di mana penyair mengajak pembaca untuk mencari kebaikan kepada 

sesama. 

 

Ladak anggap ywa kongsi kawijil, 

Neng jroning patemon, 

Ndak kaceluk nir trapsila angger, 

Utama kasebut tan mengelmi, 

Sira dak dicenggring, sak nggon-nggon ketemu. 

 

(Perilaku angkuh janganlah diperlihatkan,  di dalam pertemuan(masyarakat), Agar 

jangan disebut  tidak punya trapsila (sopan-santun), Lebih parah lagi dikatakan tidak 

berilmu, Kamu akan di caci disetiap tempat dan waktu.) 

 

Dalam  tembang dhandanggula di atas menunjukkan tone sugestif dan 

persuatif. Di mana penyair mengajak pembaca atau pendengar untuk hidup dalam 

tata aturan positif. 
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Paribasane ana kang muni 

Bumbung ingkang kothong 

Nywara seru dyan tinuthuk sareh, 

Beda lamun kebak isi warih, 

Swarane aririh, dyan tinuthuk seru. 

 

(Ada pepatah yang mengatakan, Tong kosong, akan bersuara keras walau 

ditabuh pelan. Berbeda jika berisi air penuh, Suaranya pelan walau ditabuh keras.) 

 

 Dalam  tembang dhandanggula di atas menunjukkan tone rendah hati . Di 

mana tembang di atas menunjukkan perbedaan antara orang yang berisi atau 

berilmu dengan ang tidak berilmu. Orang yang berilmu cenderung merendah. 

Sementara orang yang tak berilmu untuk menutupi kekuranganya tersebut 

cenderung meninggikan diri. 

.   

Wohepari kinarya palupi, 

Lamun isih kopong, 

Yen kanginan sethithik gya rongeh 

Beda lamun wus kebak kang isi, 

Kunjem nyawang siti, 

Tumungkul mrikelu. 

(Buah padi bagaikan Palupi, Jikalau masih kosong, Jika tertiup angin sedikit 

akan terombang-ambing, Berbeda jika sudah berisi, Tertunduk ketanah, Seakan 

merasa malu). 

 

 

 Dalam  tembang dhandanggula di atas menunjukkan tone rendah hati. 

Tembang di atas mengambil padi sebagai perumpamaan, di mana semakin berisi 

semakin merunduk. Orang yang jiwanya semakin padat berisi, maka semakin 

andap asor. 
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4.2.4. Amanat/tujuan/maksud (itention);  

Sadar maupun tidak, ada tujuan yang mendorong  penulis untuk menuliskan 

tembang macapatan. Tujuan tersebut bisa dicari sebelum penulis menciptakan 

tembang macapatan, maupun dapat ditemui dalam macapatannya. 

 

 

. 

 

BOK TOK KANG UTAMA 

Oleh: Ibu Supoharsono. 

(Dandang gula palaran) 

Kapi adreng rasane kang ati 

Rasa ingkang tanpa upama 

Nganti kumendel ing pikire 

(Yo kanca, yo mitra! 

Nurut Boktok kang utama 

E enggal tindakna, jo disepelekna) 

Sapandurat hamba bangun 

Larasing tyas kang nuju kapti 

Sakala sirnaning duka 

Karana sawusnya teguh 

Buka pepetenging nala 

Sukuring tyas mba muji mring Ywang Widi, 

Panginugah mring Khongcu Mulya 

(Perasaan yang tidak menentu/terkirakan dalam hati, tak bisa terbayangkan 

sampai terhenti dalam pikiranya. {mari kawan, mari saudara! Ikuti Bok Tok yang 

utama, segera laksanakan, jangan engkau sepelekan} Sekejap hamba terbangun, 

perasaan hati yang tertidur, seketika musnahlah amarah, Karena setelah keteguhan 

membuka penyakit  didalam hati. {penggoda hati} Rasa sukur hamba memuji 

Tuhan Yang Maha Esa , Yang maha Mulia) 

 

 Dalam tembang berjudul Bok Tok Kang Utama di atas menunjukkan 

adanya amanat untuk  menjalankan perintah Nabi dengan sebenarnya, karena 

dengan cara inilah kebahagiaan hidup akan tercapai. Hidup menjadi lepas dari 

kegelapan.  
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Sapandurat hamba mangerteni 

Wawarahing Nabi kang utama 

Sun rasa tan ana salahe 

(Yo kanca, yo mitra bareng-bareng ngelingna 

Yo laku susila, tresno ing  sesama ) 

Sapa kang laku jujur 

Apa maneh lakune becik 

Tur ngerti ing susila 

Ngerti bener lan luput 

Tepa sarira kang nyata 

Bisa aweh leganing tyas ing  sesama 

Yekti rubedanya sirna 

(Setelah hamba mengetahui, Ajaran Nabi yang mulia,  saya merasa tak ada 

salahnya. 

(mari  kawan, man saudara, bersama-sama mengingat terhadap laku utama, cinta 

terhadap sesama), Barang siapa berlaku jujur, Apalagi berpefilaku bijak, dan faham 

akan kesusilaan, Faham akan benar dan salah, Tepa Slim yang nyata , Bisa memberikan 

ketentraman hati  pada  orang lain, Sungguh musnah segala rintangan). 

 

  Dalam tembang berjudul Bok Tok Kang Utama di atas 

menunjukkan adanya amanat untuk  selalu taat kepada ajaran Nabi. Karena 

dengan cara inilah, maka segala rintangan dalam hidup manusia akan sirna.  

 

Mula para mitra kadang sami 

Gya tekuna sinau kang 

Estokna ing sateruse 

(Yo kanca, yo mitra! 

Madep mantep aja dleyo 

Ben urip utama, tan ana kang mada 

Aja doyong ngalor ngidul 

Ajek jejek ing tengah Mulya 

Kang karan Tiong Yong iku 

Estokna trusing nala 

(Oleh karena itu wahai saudaraku semua, Segralah dan tekun, bersungguh-

sungguh dalam belajar, lakukan secara. istikomah. (mari  kawan, mari  saudara) 

konsentrasilah dan jangan teledor, agar hidup utama, tak ada yang menyacat/mengolok) 

Jangan miring keutara atau selatan (jangan goyah) Tetap  pada  pendirian(teguh) 

Ingat Sabda Nabi yang mulia Yang dinamakan Tiong Yong Tanamkan dalam  

hati Janganlah antara  fisik dan  batin  itu berbeda, Sungguh tak bisa dipercaya). 



 

 

 

84 

  Dalam  tembang berjudul Bok Tok Kang Utama di atas 

menunjukkan adanya amanat untuk  terus belajar selama hidup. Selain itu untuk 

tidak setengah-setengah dalam kemuliaan hidup, yakni teguh dalam mengamalkan 

kebaikan. 

 

MADYANING SAMPURNA 

Lir wus tanggap kang kinarseng nabi 

Dangan ing tyas nulis tuwuh karsa, 

Marsudi sagung kawruhe, 

Kintaka kadya suluh 

Ingkang paring santoseng Budi, 

Susila Wicaksana, 

Raket sedya tulus, 

Karya hayuning ngagesang, 

Tarlen Mawas lan mangun diri pribadi 

Dimen tentrem tyasira 

(Seperti telah faham akan kehendak Nabi,  lega perasaan hati kemudian tumbuhlah 

kehendak mencari segenap pengetahuan, Kintaka bagaikan penerang, Yang 

memberikan keutamaan (kesentosaan) budi, Perilaku yang bijaksana, Perasaan talus 

iklas, Menciptakan hidup rahayu, Selalu introspeksi dan mawas diri, Agar tentram 

hatinya). 

 

 Dalam  tembang berjudul Madyaning Sampurna di atas menunjukkan 

adanya amanat untuk mencapai ketentraman hidup dan ketentraman dalam 

kehidupan, manusia harus mampu bertindak bijaksana, berjaung atau bertindak 

demi kemaslahatan hidup disertai dengan menilai diri, atas mau instrospeksi diri 

serta terus meningkatkan kualitas diri sehingga tercapai ketenteraman. 

 

 

MANGGIH WATAK SEJATI 

Dandang Gula     Oleh: Ny. Tjhoa I.H. 

 

Lir wus manggih Watak kang sejati 

Dangu-dangu weh mareming driya, 

Mahanani nir pamrihe; 
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Kintaka dadya Suluh, 

Ing Madyeng-sampurnaning urip, 

Susila marta – tama, 

Raket Budi mulus, 

Karya hayuing sasama, 

Tarlen mawas lan mangun diri pribadi 

Dimen tentrem ngagesang. 

 

 

MENCAPAI WATAK UTAMA (SEJATI) 

(Seperti telah mencapai watak sejati, lama-lama dapat memberikan kepuasan hati, 

menentramkan, tanpa pamrih, kintaka jadilah penerang, di tengah kesempurnaan 

hidup, kesusilaan budi yang utama, menyatu dengan budi yang suci, Melahirkan 

kerahayuan sesama,  selalu introspeksi dan mawas diri, agar tentram dalam 

hidupnya). 

 

Dalam  tembang berjudul Manggih Watak Sejati di atas menunjukkan 

adanya amanat untuk senantiasa  tulus agar mampu menjadi penerang dalam 

hidup. 

 

Linambaran Trapsila myang Suci 

dangan ing tyas nuli tuwuh karsa 

Marsudi sagung kawruhe, 

Kinarya kasing kalbu, 

Ing salami tansah mangudi, 

Jagi kawi caksanan, 

Gayuh sedya luhur, 

Lan njunjung reh Kebejikan, 

Sayuk rukun tresna-sih sameng Dumadi 

Labuh mring ….. Kebeneran. 

 

(Dengan berdasar tingkah laku yang suci, Lega perasan hati, lalu munculah 

kehendak, Mencari segala pengetahuan, lbarat isi hati yang selamanya selalu 

berupaya, menjaga kebijaksanaan, menggapai keinginan yang luhur, dan 

menjunjung segala kebajikan, hidup rukun berdampingan, cinta kasih  sesama  umat, 

untuk menggapai kebenaran). 

 

 Dalam  tembang berjudul Manggih Watak Sejati di atas menunjukkan 

adanya amanat untuk senantiasa menjaga kebijaksanaan dalam hidup. Mencapai 
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cita-cita hidup yang tinggi, menunjungjung tinggi nilai-nilai kebaikan dalam 

hidup, serta menebarkan kasih sayang kepada sesama manusia. 

 

Wong ngaurip apa kang kahesti 

Aneng Donya manggon 

Tepa-salira den utamakake 

Mring sapadha tumitahing Gusti 

Kaadilan ngudi, becike tut pungkur. 

(Manusia hidup apa yang dicari, Hidup didunia, Tepa Slira hams diutamakan Terhadap  

sesama  mahluk Allah, Mencari keadilan, diikuti kebajikan). 

 

Dalam tembang mijil berjudul Tepa Slira di atas menunjukkan adanya 

amanat untuk  menjalankan tepa slira atau menghargai  sesama  serta toleransi 

terhdap sesama. Selain itu, juga perlu untuk menegakkan keadilan dalam hidup.  

Mengukuti jalan keadilan.  

 

Ladak anggap ywa kongsi kawijil, 

Neng jroning patemon, 

Ndak kaceluk nir trapsila angger, 

Utama kasebut tan mengelmi, 

Sira dak dicenggring, sak nggon-nggon ketemu. 

 

 

(Perilaku angkuh janganlah diperlihatkan,  Didalam  pertemuan(masyarakat) Agar 

jangan disebut  tidak punya trapsila (sopan-santun),  lebih parah lagi dikatakan tidak 

berilmu, Kamu akan  dicaci disetiap tempat dan waktu. 

 

 Dalam tembang mijil berjudul Tepa Slira di atas menunjukkan 

adanya amanat untuk  menjalankan tata karma dengan baik  
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Paribasane ana kang munis 

Bumbung ingkang kothong 

Nywara seru dyan tinuthuk sareh, 

Beda lamun kebak isi warih, 

Swarane aririh, dyan tinuthuk seru. 

(Ada pepatah yang mengatakan, Tong kosong, akan bersuara keras walau 

ditabuh pelan. Berbeda jika berisi air penuh, Suaranya pelan walau ditabuh keras). 

 

 Dalam tembang mijil berjudul Tepa Slira di atas menunjukkan 

adanya amanat untuk selalu meningkatkan kualitas diri . Seperti adanya pepatah 

tong kosong berbunyi nyaring. Dalam tembang di atas yang dibuat 

perumpamaan adalah bambo. Jika bamboo tersebut tidak ada isinya maka 

suaranya akan keras jika dipukul. Hal ini berbeda dengan bambu yang ada 

isinya. Maka dipukul sekeras apapun tidak akan mengeluarkna suara yang 

nyaring.  

  

Wohepari kinarya palupi, 

Lamun isih kopong, 

Yen kanginan sethithik gya rongeh 

Beda lamun wus kebak kang isi, 

Kunjem nyawang siti, 

Tumungkul mrikelu. 

(Buah padi bagaikan Palupi, Jikalau masih kosong, Jika tertiup angin 

sedikit akan terombang-ambing, Berbeda jika sudah berisi, Tertunduk ketanah, 

Seakan merasa malu). 

 

Dalam tembang mijil berjudul Tepa Slira di atas menunjukkan adanya 

amanat untuk andap asor dan tidak sombong. Orang yang ilmunya masih sedikit, 

atau kemampuannya sedikit, biasanya bicaranya besar dan arogan. Hal ini 

berbeda dengan orang yang ilmunya atau kemampuannya mendalam, dia akan 

lebih mau merendah terhadap sesamanya.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab IV, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

5.1.1. Struktur fisik dhandanggula dan mijil dalam tradisi tingkeban pada 

masyarakat Tionghoa di Desa Karangturi Kecamatan Lasem Kabupaten 

Rembang  mempunyai struktur fisik yang terdiri dari perwajahan, di mana 

dalam tembang dhandanggula dan mijil tidak ada model penulisan secara 

khusus antar kalimat. Diksi, diwarnai dengan perpaduan antara bahasa 

jawa kuna dengan modern agar tampil lebih indah. Sementara imaji lebih 

banyak penekanan kalimat dalam panduan hidup. Kata konkrit adalah 

kiasan dalam sikap hidup, Sedangkan bahasa figuratif dalam dhandanggula 

dan mijil dalam acara adalah majas-majas dalam pedoman hidup. 

Versifikasi dhandanggula dari sudut pandang diksi memilih kata yang 

sesuai dengan tema, tanpa harus kehilangan tata cara penulisan  

dhandanggula yaitu pada kalimat pertama diakhiri dengan vokal i, kedua 

a, ketiga e, keempat a, kelima a, keenam u, ketujuh i, ke delapan a, 

kesembilan u, sepuluh a sebelas i, dan kedua belas a. Sedang tembang  

mijil dari sudut pandang diksi memilih kata yang sesuai dengan tema, 
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tanpa harus kehilangan tata cara penulisan mijil yaitu pada kalimat pertama 

diakhiri dengan vokal i, kedua a, ketiga e, keempat i, kelima u. 

5.1.2. Strukktur batin dhandanggula dan mijil  dalam tradisi tingkeban pada 

masyarakat Tionghoa di Desa Karangturi Kecamatan Lasem Kabupaten 

Rembang meliputi: Sense yang lebih banyak berisi sikap hidup yang teguh 

dan sikap syukur kepada Tuhan serta memahami ajaran Nabi. Selain itu 

sikap kepada sesame yang perlu tepa slira. Feeling juga rasa keteguhan 

yang dirasa penulisnya Serta toleransi dalam hidup, serta pelaksanaan 

kebijaksanaan dalam hidup.  Tone Di dalamnya seperti mengajak pembaca 

juga melakukan hal yang sama dan segera bangun dari keterlenaan hidup. 

Penulisnya juga mengajak pembaca untuk terus membangun diri dalam 

kebaikan demi mencapai ketentraman dalam hidup. Amanat tentang 

menjalankan perintah Nabi, serta tepa slira agar mencapai ketentraman 

dalam hidup. Sikap rendah hati juga diamanatkan dalam dhandanggula dan 

mijil  dalam tradisi tingkeban pada masyarakat Tionghoa di Desa 

Karangturi Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. 

. 

5.2. Saran 

 Gending macapatan dhandanggula dan mijil mempunyai banyak nilai-nilai 

yang bermanfaat dalam kehidupan, tentang kepatuhan kepada ajaran Tuhan, 

tentang bergaul dengan sesame dan bersikap di dalam hidup, maka saran penulis 

adalah: 

5.2.1. Hendaknya bisa mengambil pelajaran dari nilai-nilai yang terkandung 
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dalam macapatan dalam tradisi tingkeban pada masyarakat Tionghoa di 

Desa Karangturi, Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.  

5.2.2. Perlu mengupayakan pelestarian nilai-nilai budaya itu, sebagai budaya 

bangsa yang luhur.  
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LAMPIRAN 

 

 

 

BOK TOK KANG UTAMA 

Oleh: Ibu Supoharsono. 

(Dandang gula palaran) 

 

- Kapi adreng rasane kang ati 

Rasa ingkang tanpa upama 

Nganti kumendel ing pikire 

(Yo kanca, yo mitra! 

Nurut Boktok kang utama 

E enggal tindakna, jo disepelekna) 

Sapandurat hamba bangun 

Larasing tyas kang nuju kapti 

Sakala sirnaning duka 

Karana sawusnya teguh 

Buka pepetenging nala 

Sukuring tyas mba muji mring Ywang Widi, 

Panginugah mring Khongcu Mulya. 

 

 

- Kang sawusnya hamba mangerteni 

Wawarahing Nabi kang utama 

Sun rasa tan ana salahe 

(Yo kanca, yo mitra 

Bareng-bareng ngelingan 

Yo laku susila, treno ing sasama) 

Sapa kang laku jujur 

Apa maneh lakune bajik 

Tur ngerti ing susila 

Ngerti bener lan luput 

Tepa sarira kang nyata 

Bisa aweh leganing tyas ing sesame 

Yekti rubedanya sirna. 

 

 

- Mula para mitra kadang sami 

Gya tekuna sinau kang nyata 

Estokna ing sateruse 

(Yo kanca, yo mitra! 

Madep mantep aja dleya 

Ben urip utama, tan ana kang mada) 

Aja doyong ngalor ngidul 

Ajek jejeg ing tengah nenggih 
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Eling Sabda Nabi Mulya 

Kang karan Tiong Yong iku 

Estokna trusing nala.  

Aywa kongsi lahir batin nora sami 

Yekti tan kena den percaya. 

 

 

 

 

139. MADYANING SAMPURNA 

Dandang gula.     Oleh: NY. Tjhoa I.H 

 

1. Lir wus tanggap kang kinarseng Nabi 

 Dangan ing tyas nuli tuwuh karsa, 

 Marsudi sagung kawruhe, 

 Kintaka kadya suluh, 

 Ingkang paring Santoseng Budi, 

 Susila Wicaksana, 

 Raket sedya tulus, 

 Karya hayuning ngagesang,  

 Tarlen Mawas lan mangun Diri Pribadi 

 Dimen tentrem tyasira 

 

 

 

2. Linambaran Trapsila myang Suci, 

Dangu-dangu wah mareming driya, 

Mahanani nir pamrihe,  

Kinarya marginipun,  

Ing Madyaning Sampurnaneki, 

Jagi Watak Aslinya 

Gayuh budi luhur, 

Lan anjunjung Kebecikan 

Sayuk rukun, Tresno-sih sameng Dumadi 

Lalabuh ….. Kebeneran. 

 

1. Berdasarkan Budi pekerti yang suci, 

lambat-laun 

memberikan kepuasan 

hati, menentramkan, 

tanpa pamrih, 
menemukan jalan ditengah 
kesempurnaan ini, menjaga 
watalc aslinya, 
untuk mencapai budi luhur, 
dan menjunjung kebajikan, 
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hidup rukun, cinta kasih 
dengan sesama, untuk 
menggapai ............................. Kebenaran 

 

 

* * * 

 

MANGGIH WATAK SEJATI 

Dandang Gula     Oleh: Ny. Tjhoa I.H. 

 

1. Lir wus manggih Watak kang sejati 

Dangu-dangu weh mareming driya, 

Mahanani nir pamrihe; 

Kintaka dadya Suluh, 

Ing Madyeng-sampurnaning urip, 

Susila marta – tama, 

Raket Budi mulus, 

Karya hayuing sasama, 

Tarlen mawas lan mangun diri pribadi 

Dimen tentrem ngagesang. 

 

 

 

2. Linambaran Trapsila myang Suci 

dangan ing tyas nuli tuwuh karsa 

Marsudi sagung kawruhe, 

Kinarya kasing kalbu,  

Ing salami tansah mangudi, 

Jagi kawi caksanan, 

Gayuh sedya luhur, 

Lan njunjung reh Kebejikan, 

Sayuk rukun tresna-sih sameng Dumadi 

Labuh mring ….. Kebeneran. 

 

 

141. TEPA – SALIRA 

Mijil     Oleh: Ny. Tjhoa I.H 

 

1. Wong ngaurip apa kang kahesti, 

Aneng Donya manggon,  

Tepa-salira den utamakake, 

Mring sapadha tumitahing Gusti 

Kaadilan ngudi, becike tut pungkur 

 

2. Ladak anggap ywa kongsi kawijil, 

Neng jroning patemon,  

Ndak kaceluk nir trapsila angger, 
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Utama kasebut tan mengelmi, 

Sira dak dicenggring, sak nggon-nggon ketemu. 

 

3. Paribasane ana kang muni 

Bumbung ingkang kothong  

Nywara seru dyan tinuthuk sareh,  

Beda lamun kebak isi warih,  

Swarane aririh, dyan tinuthuk seru.  

 

4. Wohepari kinarya palupi, 

Lamun isih kopong, 

Yen kanginan sethithik gya rongeh 

Beda lamun wus kebak kang isi,  

Kunjem nyawang siti, 

Tumungkul mrikelu.  

 

 

 

 

 

 


