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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 
Motto: 

 Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang 

yang yakin, dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak 

memperhatikan? 

(Qs. Adz Dzaaariyat: 20-21) 

 

 Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk 

(kepentingan) mu apa yang dilangit dan apa yang di bumi dan 

menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan diantara 

manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu 

pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. 

(Qs. Luqman: 20)  

           

    Persembahan: 

 Untuk keluarga besar Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Jawa UNNES.  

 

 Untuk keluarga besar Mbah 

Seneng Almarhumah. 
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ABSTRAK 

Rifai, Whafik Muhammad. 2011. Simbol dan Makna Novel Candhikala 
Kapuranta karya Sugiarta Sriwibawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing I Yusro Edy Nugroho, S.S.,M.Hum. 
Pembimbing II Drs. Sukadaryanto, M.Hum. 

Kata kunci: Simbol, makna, semiotik, Novel Candhikala Kapuranta. 
Novel Candhikala Kapuranta karya Sugiarta Sriwibawa adalah salah satu 

novel berbahasa Jawa yang mendapat penghargaan Rancage pada tahun 2003. 
Novel yang dianggap unggul dalam menampilkan nuansa budaya Jawa ini sarat 
akan sebuah simbol, hal itu terlihat dari kata-kata dan kalimat yang digunakan. 
Oleh sebab itu novel Candhikala Kapuranta menarik untuk dikaji dan diteliti agar 
diketahui simbol dan makna yang ada di dalamnya. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana simbol dan 
makna yang terdapat dalam Novel Candhikala Kapuranta berdasarkan teori 
strukturalisme semiotik A. Teeuw? Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini adalah mengungkap simbol dan makna dalam Novel Candhikala 
Kapuranta berdasarkan teori strukturalisme semiotik A. Teeuw. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
objektif yaitu pendekatan yang memberi perhatian pada karya sastra atau teks 
sastra sebagai sebuah struktur yang otonom. Teknik yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik catat dan simak, teknik catat untuk mencatat kata atau 
kalimat yang diduga sebagai simbol. Sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Novel Candhikala Kapuranta karya Sugiarta Sriwibawa 
yang diterbitkan oleh Pustaka Jaya Jakarta tahun 2002. 

Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan simbol dan makna yang 
terdapat dalam novel Candhikala Kapuranta berdasarkan teori strukturalisme A. 
Teeuw. Teori tersebut dibagi ke dalam tiga kode, yaitu kode bahasa, kode sastra, 
dan kode budaya. Dari kode bahasa ditemukan istilah bahasa Jawa, pilihan kata, 
dan peribahasa Jawa, (1) Istilah bahasa Jawa yang maknanya sebuah gelar, yaitu 
Raden, Raden Mas, Raden Rara, Raden Ajeng, dan Den Bei. Istilah yang lain 
yaitu, ma lima. (2) Penggunaan kata ganti orang pertama dan orang kedua di 
dalam dan di luar keraton, yaitu  abdi dalem, kula, kowe, sampeyan, panjenengan. 
(3) Peribahasa Jawa yang digunakan, yaitu Ilang-ilangan endhog siji, ngono ya 
ngono ning aja ngono. Berdasarkan simbol-simbol yang ditemukan melalui kode 
bahasa tersebut, maka dapat diketahui maknanya. Novel Candhikala Kapuranta 
mengandung unsur-unsur budaya Jawa melalui gelar sebagai status sosial dalam 
masyarakat Jawa, istilah bahasa Jawa yang dipakai mempunyai makna 
menandakan sebuah keadaan yang dialami seseorang, kata ganti orang pertama 
dan kedua di dalam dan di luar keraton menandakan rasa hormat dari 
penggunanya, peribahasa yang digunakan mempunyai makna sebuah ajaran yang 
baik di dalamnya. 

Kode sastra novel Candhikala Kapuranta adalah penggunaan nama tokoh 
wayang, yaitu Janaka, Cakil, Karna, Begawan Ciptaning, Begawan Mintaraga, 
lakon Karna Tandhing, dan perang Baratayuda Jayabinangun. Janaka adalah 
lambang dari ilmu pengetahuan. Cakil menggambarkan profil rakyat kecil. Karna 
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melambangkan norma kesusilaan. Begawan Ciptaning dan Begawan Mintaraga 
melambangkan kebersihan jiwa dan menyucikan diri. Karna tanding 
melambangkan sikap seorang kesatria. Bale Sigala-gala melambangkan 
kewaspadaan. Perang Baratayuda Jayabinangun melambangkan watak angkara 
murka dan watak mulia yang pada akhirnya dimenangkan oleh watak mulia. 
Penggunaan nama Puspawicitra, Sastrakusuma, dan Atmakusuma yang 
menggandung arti bunga, yaitu puspa, wicitra, dan kusuma melambangakan 
keharuman. Kata gabung sastra berarti ilmu pengetahuan dan sukma berarti 
nyawa melambangakan ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan jika digunakan akan 
mengaharumkan nama pemiliknya.  

Berdasarkan kode budaya ditemukan konsep ketuhanan dari hasil 
kebudayaan Jawa berupa tembang atau kidung, yaitu kidung Sarira Ayu dan 
kidung Marmarti.  Kidung Sarira Ayu adalah sebuah kidung yang bertujuan 
meminta perlindungan diri kepada tuhan atau dengan kata lain kidung ini adalah 
sebuah doa. Kidung Marmarti adalah sebuah permohonan yang disampaikan 
kepada tuhan melalui perantara sedulur papat lima pancer. 

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada pembaca agar dapat 
melestarikan ajaran-ajaran Jawa yang terdapat dalam novel Candhikala 
Kapuranta dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain dalam rangka 
pengembangan teori strukturalisme semiotik terhadap karya sastra Jawa.  
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SARI 
 

Rifai, Whafik Muhammad. 2011. Simbol dan Makna Novel Candhikala 
Kapuranta karya Sugiarta Sriwibawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing I Yusro Edy Nugroho, S.S.,M.Hum. 
Pembimbing II Drs. Sukadaryanto, M.Hum. 

Tembung Wigati: Simbol, makna, semiotik, Novel Candhikala Kapuranta. 
Novel Candhikala Kapuranta karangane Sugiarta Sriwibawa yaiku salah 

sijining novel Jawa sing entuk penghargaan rancage taun 2003. Novel sing 
dianggep unggul nampilake nuansa budaya Jawa iki kebak tanda lan simbol, 
perkara iki ketara saka tembung lan ukara sing digunaake. Awit saka iku novel 
Candhikala Kapuranta duweni daya tarik dikaji lan ditliti supaya bisa nemokake 
simbol lan makna sing ana ning sakjerone. 

Perkara sing arep ditliti yaiku kepiye simbol lan makna novel Candhikala 
Kapuranta nganggo srana teori struktural semiotik A. Teeuw? Anane paneliten 
novel Candhikala Kapuranta iki kanggo ndungkap lan nemokake simbol lan 
makna novel Candhikala Kapuranta nganggo dasar teori strukturalisme semiotik 
A Teeuw. 

Pendhekatan sing digunakake ing paneliten iki nganggo pendhekatan 
objektif yaiku pendhekatan sing nggatekake karya sastra minangka sawijining 
struktur. Cara sing digunakake kanggo bedah karya sastra yaiku cara catet lan 
semak, catet kanggo nyatet ukara utawa tembung sing diduga duweni simbol. 
Paneliten iki sumbere saka novel Candhikala Kapuranta karangane Sugiarta 
Sriwibawa sing diterbitake dening penerbit Pustaka Jaya Jakarta taun 2002. 

Kasil saka peneliten iki, yaiku jelasake simbol lan makna nganggo kode 
bahasa, kode sastra, lan kode kebudayaan. Yaiku nganggo dasar teges lan 
pralambang (1) teges lan pralambang nganggo gelar jeneng, yaiku Raden, Raden 
Mas, Raden Rara, Raden Ajeng, lan Den Bei. Istilah liane yaiku tembung ma lima 
(2) tembung genti wong kapisan lan wong kapindho sing digunakake ning jero 
kraton lan jaba kraton, yaiku abdi dalem, kula, kowe, sampeyan, panjenengan. (3) 
paribasan sing digunakake, yaiku ilang-ilangan endhog siji, ngono ya ngono ning 
aja ngono. Saka kode bahasa yaiku nandakake kahanan wong antarane wong 
cilik lan wong panggedhe saka gelar jenenge, rasa hormat sing diwujudake 
nganggo tembung genti wong kapisan lan wong kapindho, dene paribasan lan 
bebasane duweni piwulangan Jawa ning sajerone crita. 

Kasil saka kode sastra yaiku carane gunakake jeneng lakon wayang, yaiku 
Janaka, Cakil, Karna, Begawan Ciptaning, Begawan Mintaraga, lakon Karna 
Tandhing, lan Baratayuda Jayabinangun. Janaka yaiku lambang saka ngelmu. 
Cakil yaiku pralambang saka wong cilik, Karna yaiku lambang saka norma 
kasusilan, Begawan Ciptaning lan Begawan Mintaraga pralambang saka jiwa 
kang suci. Karna tandhing duweni lambang saka sifate satria. Bale sigala-gala 
pralambang saka sikap waspada. Baratayuda Jayabinangun yaiku lambang saka 
angkara murka lan watek kamulyan. Pralambang liane nganggo jeneng sing 
nganggo jeneng kembang nandakake wangine sawijining jeneng. Tembung sastra 
lan sukma nandakake ngelmu sing bisa nguripi. 
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Dene saka kode kabudayan yaiku, ananing konsep ketuhanan saka kasil 
kabudayan Jawa, yaiku kidung Sarira Ayu lan kidung Marmarti. Kidung Sarira 
Ayu duweni karep dongga manungsa marang gusti. Kidung Marmarti yaiku 
duweni sawijining ajaran Jawa jaluk sambat karo sedulur papat lima pancer. 

 Saka kasil paneliten iku, nyaranake supaya sing maca bisa nglestarekake 
ajaran Jawa iku lan uga bisa dadi tuladha ngembangake analisis sastra 
strukturalisme semiotik modhel A. Teeuw. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Novel Candhikala Kapuranta adalah salah satu novel yang pernah 

mendapatkan penghargaan Rancage tahun 2003. Candhikala Kapuranta dalam 

kamus Bausastra Jawa mempunyai arti, Çandhikala adalah wayah sore ngarepake 

surup srengenge nalika layung katon artinya waktu sore menjelang matahari 

terbenam ketika terlihat awan kuning. Kapuranta adalah abang enom, abang semu 

kuning artinya merah muda, merah kekuning-kuningan. Candhikala Kapuranta 

menandakan waktu sore. Ada sebuah anggapan dalam masyarakat Jawa, pada 

waktu Candhikala tersebut atau pada waktu sore menjelang malam adalah waktu 

yang tidak baik bagi seseorang berada di luar rumah. Ada anggapan Jawa yang 

mengatakan “ana setan liwat” artinya ada setan yang lewat pada waktu tersebut.  

Berawal dari dunia mistis orang Jawa itu, pengarang berhasil menciptakan 

suasana mistis dalam novel Candhikala Kapuranta melalui kejadian yang 

disimbolkan pada waktu tersebut. Hal ini dianggap penting sebagai tanda awal 

untuk menemukan simbol-simbol lain yang terdapat dalam novel Candhikala 

Kapuranta. Bahasa Jawa ngoko yang digunakan penulis mempermudah pembaca 

dalam mengikuti setiap ceritanya, pembaca akan dibawa ke dalam keadaan 

kesedihan yang berkali-kali dirasa menyayat hati setiap pembacanya. 

Sugiarta Sriwibawa adalah penulis kelahiran Surakarta yang berhasil 

menghidupkan keadaan masa lampau kota Surakarta ke dalam dunia sastra dalam 

novel rekaan ciptaanya. Novel Candhikala Kapuranta karya Sugiarta Sriwibawa, 
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dicetak pertama kali pada bulan Agustus 2002 oleh percetakan Pustaka Jaya 

Jakarta dengan tebal 109 halaman. Dilihat dari judulnya “Candhikala Kapuranta” 

dan tiap sub judulnya “Kampung Ma-Lima”, “Kidung Rerepen”, “Kendhang” 

“Ari-ari”, “Janaka”, “Ngono yo ngono ning…”, “Prenjak ing wuwungan”. 

Menandakan bahwa novel tersebut memiliki simbol-simbol yang menyimpan 

makna di dalamnya. 

Kampung Ma-Lima, dari kata Ma Lima dalam istilah Jawa berarti lima 

perilaku yaitu: madat (menghisap candu), minum (mabuk minuman keras), madon 

(melacur atau bermain perempuan), main (berjudi), maling (mencuri). Istilah 

tersebut memberikan sebuah pesan agar pembaca tidak melakukan kelima 

pantangan tersebut, seperti yang telah dikisahkan dalam novel Candhikala 

Kapuranta tentang kampung Ma-Lima yang menjadi penyebab bobroknya 

keadaan masyarakat Solo pada masa tersebut. 

Kidung Rerepen, kidung yang berarti tembang atau nyanyian, mewarnai 

kultur budaya Jawa yang ditampilkan dalam novel Candhikala Kapuranta. 

Pengarang seakan memberikan ajaran bahwa dalam kidung sebenarnya di 

dalamnya mengandung unsur doa atau permohonan hambanya kepada tuhan. Sisi 

religius hadir dengan adanya petikan kidung yang telah diceritakan. Pembaca 

yang mengerti akan tembang macapat seolah terbawa emosi untuk 

menembangkanya. 

Kendhang, dalam alat musik tradisional Jawa termasuk ke dalam alat 

musik gamelan, kendhang disimbolkan sebagai pemimpin atau yang mengatur 

jalanya tabuh gamelan. Secara kasat mata dapat diketahui bahwa kendhang adalah 
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alat musik yang mempunyai rongga di dalamnya, dibagian kanan dan kiri hanya 

berfungsi sebagai tutup saja. Makna simbolik ini dapat kita lihat dalam novel 

Candhikala Kapuranta dengan kisah sedih yang berada di awal hingga akhir 

cerita. Hal tersebut seakan memberi rambu-rambu kepada pembaca agar lebih 

hati-hati dalam menentukan sikap dalam mengambil sebuah keputusan jangan 

sampai keputusan tersebut ditentukan oleh orang lain. Kendhang merupakan 

gambaran dari sebuah awal dan akhir yang tampak baik namun di dalamnya 

menyembunyikan sebuah kekosongan.  

Ari-ari, dikenal sebagai batir atau teman dalam kepercayaan Jawa. 

Sebutan kakang kawah adhi ari-ari merupakan kepercayaan orang Jawa yang 

berarti bahwa setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini dilahirkan bersamaan 

dengan saudara kembarnya (batir) yaitu suatu makhluk yang akan selalu 

menjaganya hingga ajal datang menjemput. Kepercayaan akan batir tersebut telah 

dikisahkan dalam novel Candhikala Kapuranta ketika seseorang sedang dilanda 

kesusahan yang teramat sangat menyiksanya, pada saat itu juga ada orang lain 

yang menyarankan untuk meminta tolong kepada batir tersebut namun dengan 

niat tetap memohon ampun dan meminta pertolongan semata-mata hanya kepada 

tuhan. 

Janaka, atau lebih dikenal dengan nama Arjuna, dalam dunia pewayangan 

dikenal sebagai tokoh yang bagus rupa yang mempunyai banyak wanita cantik 

atau dikenal sebagai donjuan. Namun dapat diketahui pada hakekatnya Janaka 

yang dianggap mempunyai banyak wanita tersebut adalah simbol dari ilmu 

pengetahuan, maksudnya Janaka adalah orang yang mempunyai banyak ilmu 
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pengetahuan. Dimana dengan ilmu pengetahuan orang akan bisa dengan mudah 

menakhlukan dunia. Hal tersebut dapat dilihat dalam novel Candhikala 

Kapuranta tentang seorang tokoh yang bisa merubah nasibnya dengan penuh 

perhitungan dan dengan cara berfikir, itulah lambang dari ilmu pengetahuan. 

Ngono yo ngono, ning… Paribasan ngono yo ngono ning aja ngono artinya 

adalah begitu ya begitu tapi jangan begitu maksudnya orang Jawa punya 

kebijaksanaan untuk membiarkan orang lain melakukan apapun kemauanya, akan 

tetapi memberikan batasan yang berupa tenggang rasa dan saling memahami 

(tidak melampaui batas) setiap orang seharusnya bisa menempatkan diri dalam 

segala situasi. Paribasan tersebut telah digambarkan dalam novel Candhikala 

Kapuranta. Pengarang mencoba melakonkan tokoh Cakil yang tidak bisa 

menempatkan diri dalam situasi. 

Prenjak ing wuwungan, jika ada burung yang hinggap di atas rumah dalam 

kepercayaan Jawa, hal tersebut adalah sebuah petanda, tanda akan datangnya 

seorang tamu. Secara logis memang tanda tersebut tidak mutlak menandakan akan 

datangnya seorang tamu, hanya saja dalam kesepakatan masyarakat Jawa, tanda 

tersebut diyakini dan dipercayai. Simbol dari burung Prenjak yang berada di atas 

rumah tersebut terdapat dalam novel Candhikala Kapuranta. 

Perjuangan hidup yang dikisahkan dalam novel Candhikala Kapuranta 

karya Sugiarta Sriwibawa adalah perjuangan seorang wanita yang menjalani 

hidupnya dengan cara jalan ketuhanan dan jalan keduniawian. Jalan ketuhanan 

maksudnya menjalani hidup ini dengan cara berikhtiar dengan diikuti berdoa 

memohon kepada tuhan, jalan keduniawian adalah menjalani hidup dengan cara 
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merencanakan segala sesuatunya dengan sebuah perencanaan. Kisah misteri yang 

dihadirkan dalam berbagai peristiwa mengandung unsur mistis orang Jawa yang 

dikenal dengan mengedepankan kearifan lokal. 

Keadaan masa lalu kota Solo yang diciptakan penulis seakan mengetuk 

hati pembaca dengan berbagai peristiwa menyedihkan yang terjadi, Ma-Lima 

merupakan salah satu faktor penyebab mundurnya peradaban manusia. Jika 

seseorang telah menjalani Ma Lima ini, lima pantangan yang tidak dianjurkan 

tersebut. Sebagai pembaca yang baik akan dapat mambandingkan betapa enaknya 

hidup di era modern dengan demokrasinya dari pada hidup pada zaman 

penjajahan belanda, dimana kolonialismenya berhasil diwariskan ke dalam 

kehidupan kerajaan dengan pembedaan antara priyayi dan abdi atau bahkan wong 

cilik (rakyat biasa). Kisah dalam novel Candhikala Kapuranta ini menceritakan 

dimana sebagai seorang abdi harus menghormati dan patuh dengan peraturan 

yang ada. Perbedaan status sosial yang mencolok dengan perbedaan pakaian, 

tempat tinggal, serta bahasa yang digunakan antar abdi dan priyayi dalam novel 

tersebut menjadikan arti simbolis yang disampaikan oleh pengarang. 

Keberhasilan pengarang dalam menghidupkan nuansa budaya Jawa dapat 

dilihat melalui simbol-simbol yang ditampilkan di dalamnya. Keberhasilan 

tersebut dilakakukan dengan menggunakan kata dan kalimat dalam 

menyampaikan simbol-simbol yang diisyaratkan di dalam cerita. Cara tersebut 

dilakukan dengan menjelaskan secara detail simbol-simbol yang disampaikan oleh 

pengarang, dengan cara demikian pembaca akan lebih mudah memaknai simbol-
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simbol yang diisyaratkan dengan contoh-contoh yang menandakan maksud dari 

simbol-simbol tersebut. 

Dapat diketahui bahwa dalam sebuah cerita di dalamnya terdapat simbol-

simbol yang membawa pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui simbol-

simbol yang diselipkan ke dalam unsur-unsur pembangun cerita misalnya pada 

tema, judul, nama tokoh, nama peristiwa, dan lain sebagainya. 

Simbol-simbol yang ditampilkan Sugiarta Sriwibawa dalam novel 

Candhikala Kapuranta sarat dengan kebudayaan Jawa dimana simbol-simbol 

tersebut dibatasi dengan adanya norma budaya Jawa pada umumnya dan pada 

masyarakat Solo khususnya, dengan menampilkan filosofi tokoh pewayangan, 

peribahasa Jawa, ajaran-ajaran Jawa, kemistisan orang Jawa, kepercayaan Jawa, 

tradisi Jawa, dan lain sebagainya. 

Penelitian ini akan berusaha mengungkap simbol dan makna yang ada di 

dalam novel Candhikala Kapuranta dengan menggunakan pandangan Teeuw 

yang membagi simbol ke dalam tiga kode, yaitu kode bahasa, kode sastra, dan 

kode kebudayaan. Kode bahasa yaitu menjelaskan isi teks dengan unsur-unsur 

bahasa. Kode sastra yaitu menjelaskan isi teks dengan pandangan sastra, kode 

kebudayaan yaitu menjelaskan isi teks dengan mengaitkan kode-kode budaya. 

Simbol-simbol yang ada dalam novel Candhikala Kapuranta akan memudahkan 

pembaca untuk mengungkap makna yang ingin disampaikan pengarang. Dengan 

adanya simbol-simbol tersebut berarti pengarang telah menyampaikan pesan-

pesan yang ingin disampaikan melalui simbol-simbol tersebut dengan harapan 

untuk dimengerti khalayak pembaca. 
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Ada banyak hal yang bisa didapat dari membaca novel, salah satunya 

tentang pesan-pesan yang disampaikan melalui simbo-simbol. Simbol yang 

dimaksud adalah simbol beserta maknanya. Simbol tersebut dapat berupa, kode 

bahasa, kode sastra, dan kode kebudayaan. Ketiga kode tersebut hadir membawa 

pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang.  

Dapat diketahui bahwa novel Candhikala Kapuranta karya Sugiarta 

Sriwibawa pernah mendapatkan penghargan Rancage pada tahun 2003, selain 

novel tersebut pernah mandapatkan penghargaan ternyata ada daya tarik tersendiri 

untuk dikaji dan diteliti, terutama pada bagian simbol dan maknanya. Oleh sebab 

itulah penelitian ini hanya akan difokuskan pada bagian simbol dan maknanya 

saja dengan judul penelitian “Simbol dan Makna Novel Candhikala Kapuranta”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana simbol dan makna yang terdapat dalam novel Candhikala 

Kapuranta karya Sugiarta Sriwibawa berdasarkan kode bahasa? 

2. Bagaimana simbol dan makna yang terdapat dalam novel Candhikala 

Kapuranta karya Sugiarta Sriwibawa berdasarkan kode sastra? 

3. Bagaimana simbol dan makna yang terdapat dalam novel Candhikala 

Kapuranta karya Sugiarta Sriwibawa berdasarkan kode budaya? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Simbol dan makna apa yang terdapat dalam novel Candhikala 

Kapuranta karya Sugiarta Sriwibawa berdasarkan kode bahasa? 

2. Simbol dan makna apa yang terdapat dalam novel Candhikala 

Kapuranta karya Sugiarta Sriwibawa berdasarkan kode sastra? 

3. Simbol dan makna apa yang terdapat dalam novel Candhikala 

Kapuranta karya Sugiarta Sriwibawa berdassarkan kode bahasa? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah. 

1. Manfaat secara praktis, bagi pembaca khususnya mahasiswa Fakultas 

Bahasa dan Seni. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberi 

manfaat mengenai pengetahuan tentang teori struktural semiotik. 

2. Manfaat secara teoretis, bagi peneliti lain diharapkan hasil dari 

penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai masukan atau referensi 

untuk melakukan penelitian berikutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dijadikan sebagai bahan acuan dalam penelitian ini, dalam 

hal ini, penggunaan kajian pustaka dilakukan dengan tujuan untuk 

membandingkan seberapa keaslian sebuah penelitian yang akan dilakukan dengan 

melakukan peninjauan terhadap penelitian sebelumnya. Pada kajian pustaka ini, 

bahan yang dijadikan sebagai acuan berupa artikel dan kajian buku. 

Penelitian yang akan dijadikan sebagai tinjauan pustaka adalah; Bambang 

(2008) dengan judul Ngrembug Novel Candhikala Kapuranta. 

Bambang (2008) dengan judul Ngrembug Novel Candhikala Kapuranta. 

Hasil dari artikel ini adalah pembahasan tentang struktur cerita yaitu (alur, tokoh 

penokohan, latar, sudut pandang, dan tema) alur yang digunakan dalam novel 

Candhikala Kapuranta adalah alur campuran. Penokohan, karakter tokoh dalam 

novel Candhikala Kapuranta masih hitam-putih, belum seutuhnya. Hubungan 

antar kelas sosial, yaitu perbedaan antara rakyat kecil (abdi) dan orang kaya 

(priyayi). Nilai etika dan estetika, yaitu unggah-ungguh dan tata krama yang 

digunakan oleh para priyayi di dalam beteng sebagai etika, estetikanya terletak 

pada keadaan kampung ma lima (Patrajayan) di dalam kehidupan yang penuh 

dengan kenistaan, masih ada hal-hal yang baik di dalamnya melalui budi pekerti 

Asih. Terdapat femnisme perempuan Jawa yang diperankan oleh Munah dan Asih 

yang dianggap sebagai wanita sebagai kanca wingking namun berperan penting 
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untuk seorang suami. Latar yang digunakan adalah kota Solo pada masa lalu. 

Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ke dua. Tema mayor 

atau pokok ditampilkan melalui peran sentral tokoh Asih. 

Kelebihan dari artikel ini adalah pembahasan mengenai struktur, nilai etika 

estetika, dan feminisme perempuan Jawa. Kekurangan dari artikel ini adalah 

belum membahas tentang simbol dan makna. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang 

“Simbol dan Makna Novel Candhikala Kapuranta Karya Sugiarta Sriwibawa” 

merupakan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya adapun persamaan dari 

penelitian sebelumnya adalah pembahasan melalui struktur cerita yang dijadikan 

sebagai kajian pustaka dalam penelitian ini sedangkan penelitian ini berawal dari 

struktur yang kemudian diperdalam melalui semiotik. 

2.2 Landasan Teoretis 

 Penelitian dengan judul Simbol dan Makna Novel Candhikala Kapuranta 

Karya Sugiarta Sriwibawa ini berusaha mengkaji mengenai simbol dan makna 

dengan menggunakan kajian struktural semiotik. 

2.2.1 Semiotik 

 Semiotik adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. 

Semiotik berasal dari Yunani yaitu semeion yang berarti tanda. Tanda tersebut 

dianggap mewakili sesuatu objek secara representatif. Istilah semiotik sering 

disebut semiologi (Endraswara, 2008:64). Menurut Zoest (1992:5) semiotika 

adalah studi tentang tanda-tanda dan segala yang berhubungan denganya: cara 
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berfungsinya, hubunganya dengan tanda-tanda lain, pengirimanya, dan 

penerimaanya oleh mereka yang mempergunakanya. 

 Semiotika merupakan studi tentang tanda dan cara tanda-tanda itu bekerja. 

Semiotika atau dalam istilah Barthes, semiologi, pada dasarnya hendak 

mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal (things). 

Memaknai (to signify) dalam hal ini tidak dapat dicampuradukkan dengan 

mengkomunikasikan (to communicate). Memaknai berarti bahwa objek-objek 

tidak hanya membawa informasi, dalam hal dimana objek-objek itu hendak 

berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda (Barthes 

dalam Sobur 2003:15). 

 Ada tiga faktor yang menentukan adanya tanda, yaitu menurut kualifikasi 

tanda yang berfungsi, berdasarkan objeknya dan dalam hubunganya dengan 

interpretant (Peirce dalam Endraswara 2008:65). Ketiga faktor tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

1) Berdasarkan kualifikasi tanda yang berfungsi (ground), tanda dibagi menjadi 

tiga,  yaitu: 

a. Qualisign adalah kualitas yang ada pada tanda, misalnya kata-kata kasar, 

keras, lemah, lembut, merdu. 

b. Sigsign adalah eksistensi aktual benda atau peristiwa yang ada pada tanda, 

misalnya kata kabur atau keruh yang ada pada urutan kata air sungai keruh 

yang menandakan bahwa hujan di hulu sungai. 
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c. Legisign adalah norma yang dikandung oleh tanda, misalnya rambu-rambu 

lalu lintas yang menandakan hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan 

manusia. 

2) Berdasarkan hubungan antara tanda dan yang ditandakan atau objeknya, yaitu: 

a. Ikon, yaitu hubungan antara tanda dan objek atau acuan yang bersifat 

kemiripan, misalnya foto dengan orang yang difoto atau peta dengan 

wilayah geografisnya. 

b. Indeks, yaitu tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah antara 

tanda dan petanda yang bersifat kausal atau hubungan sebab akibat, atau 

tanda yang langsung mengacu pada kenyataan. Contoh yang paling jelas 

ialah asap sebagai tanda adanya api. 

c. Simbol, yaitu tanda yang memiliki hubungan makna dengan yang 

ditandakkan bersifat arbiter, sesuai dengan suatu lingkungan sosial tertentu. 

Misalnya, bendera putih sebagai adanya simbol kematian. 

3) Dalam hubunganya dengan interpretant, tanda dibagi 3 yaitu: 

a. Rheme adalah tanda yang memungkinkan orang menafsirkan berdasarkan 

pilihan. Misalnya, orang yang merah matanya dapat saja menandakan bahwa 

orang itu baru menangis, atau menderita penyakit mata, atau mata dimasuki 

insekta, atau baru bangun, atau ingin tidur. 

b. Dicent Sign atau Dicisign adalah tanda sesuai kenyataan. Misalnya, jika pada 

suatu jalan sering terjadi kecelakaan, maka di tepi jalan dipasang rambu lalu 

lintas yang menyatakan bahwa di situ sering terjadi kecelakaan. 

c. Argument adalah tanda yang langsung memberikan alasan tentang sesuatu. 
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2.2.2 Pengetahuan Tentang Tanda 

 Tanda merupakan sesuatu yang bersifat fisik, bisa dipersepsi indra 

manusia. Tanda mengacu pada sesuatu di luar tanda itu sendiri, dan bergantung 

pada pengenalan oleh penggunanya (Fiske 2004: 61; dalam skripsi Ervinna 

Juniawati Widjaja 2005: 13). 

 Ferdinand De Saussure (1857-1913) mengatakan bahwa tanda-tanda 

disusun dari dua elemen, yaitu aspek citra tentang bumi (semacam kata atau 

representasi visual) dan sebuah konsep di mana citra itu disandarkan. Tanda itu 

sendiri dalam pandangan Saussure merupakan manifestasi konkret dari citra bunyi 

dan sering diidentifikasikan dengan citra bunyi itu sebagai penanda. 

 Bagi Peirce (dalam Semiotik Komunikasi, Sobur, 2004:41), tanda “is 

something which stands to somebody for something in some respect or capacity”. 

Sesuatu yang digunakan agar tanda bisa berfungsi, oleh Peirce disebut ground. 

 Berbeda dengan Peirce, Saussure lebih memperhatikan cara tanda-tanda 

yang terkait dengan tanda lain. Saussure lebih menekankan kajian pada tanda itu 

sendiri. Bagi dia tanda adalah sebuah objek fisik yang mempunyai makna. Sebuah 

tanda terdiri atas penanda (signifier) dan petanda (signified). 

 Menurut Roland Barthes semiotik tidak hanya meneliti mengenai penanda 

dan petanda, tetapi juga hubungan yang mengikat mereka secara keseluruhan 

(Sobur 2004:123).  

2.2.3 Simbol 

 Sebagaimana yang dijelaskan (Peirce dalam Sobur 2004:41) simbol adalah 

tanda yang menghubungkan adanya tanda yang menunjukkan adanya hubungan 
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alamiah antara penanda dan petandanya yang bersifat arbiter atau semena-mena 

berdasarkan konvensi (kesepakatan/perjanjian) masyarakat. 

 Simbol ditandai dengan asosiasi konvensional dan lebih merupakan suatu 

benda, keadaan atau sesuatu hal yang maknanya terkandung dalam makna-makna 

itu. Seorang pemuda memberikan bunga mawar kepada seorang perempuan lebih 

merupakan tanda cinta ketimbang untuk menyatakan duka cita. 

 Menurut Hartoko dan Rahmanto (1998: 133) simbol dapat dibedakan 

menjadi tiga, yaitu: 

1. Simbol-simbol universal berkaitan dengan arketipos, misalnya tidur sebagai 

lambang kematian. 

2. Simbol cultural yang dilatarbelakangi oleh suatu kebudayaan tertentu (misalnya 

keris dalam kebudayaan Jawa). 

3. Simbol individual yang biasanya dapat ditafsirkan dalam teks keseluruhan 

karya seseorang. 

 Pengklasifikasian simbol yang hampir sama dikemukakan Artur Asa 

Berger (2009: 85) yaitu: 

1. Simbol konvensional, adalah kata-kata yang seseorang pelajari yang berdiri 

atau ada untuk (menyebut/menggantikan) sesuatu sebagai kontrasnya. 

2. Simbol aksidental, sifatnya lebih individu, tertutup dan berhubungan dengan 

sejarah kehidupan seseorang. 

3. Simbol universal, adalah sesuatu yang berakar dari pengalaman semua orang. 
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2.2.4 Batasan Simbol dan Tanda 

 Simbol erat kaitanya dengan tanda. Tanda itu sendiri dibagi dalam 

beberapa jenis. Jika ditelusuri batasan antara tanda dan simbol dapat dicermati 

dari indikator-indikator yang melekat pada kedua istilah tersebut. Batasan antara 

tanda dan simbol dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

NO TANDA SIMBOL 

1. Tanda tidak memiliki sifat 

merangsang perasaan seseorang  

Simbol mempunyai kekuatan untuk 

merangsang perasaan seseorang 

2. Tanda mempunyai kecenderungan 

uni-vokal (bermakna tunggal) 

Simbol memiliki kecenderungan 

multi-vokal (bermakna lebih dari 

satu) 

3. Tanda tidak berpartisipasi dalam 

realisasi yang ditandakan 

Simbol berpartisipasi dalam makna 

dan kekuatan yang disimbolkan 

4. Secara romantis tanda memiliki 

sifat yang tertutup 

Secara romantis simbol memiliki sifat 

yang terbuka  

 

 Misalnya bunga sebagai tanda yang ditonjolkan adalah wujud bendanya 

misalnya bunga mawar, melati; warna merah, putih. Sedangkan bunga sebagai 

simbol menonjolkan rangsangan perasaan atau sifat kejiwaan yang mengacu pada 

konteks, misalnya bunga; menyatakan cinta, mengucapkan selamat, menyatakan 

ikut berduka cita. 

2.2.5 Bentuk-bentuk Simbol 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), simbol diartikan tanda, 

lukisan, lencana. Simbol berfungsi sebagai pengada untuk menampilkan sesuatu 

yang lain, sesuatu yang disimbolkan. Herusatoto (2001:13) mengemukakan bahwa 

bentuk-bentuk simbol itu dapat berupa bahasa (terdapat dalam cerita, 
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perumpamaan, pantun, syair, dan peribahasa), gerak tubuh (terdapat dalam ritual), 

suara atau nyanyian (terdapat dalam lagu, musik), warna dan rupa (terdapat dalam 

lukisan, hiasan, ukiran, bangunan). 

 Pendapat seperti tersebut di atas didukung oleh Blumer (1969) yang 

mengemukakan bahwa simbol-simbol itu dapat berupa bahasa, gerak tubuh, atau 

apa saja yang dapat menyampaikan makna, dan makna disusun dalam interaksi 

sosial (Woods 1992:338). Selain itu Woods (1992:342 dan 355) juga 

mengemukakan bahwa simbol dapat berupa verbal dapat diekspresikan dalam 

bahasa, sedangkan bentuk nonverbal dapat direalisasikan dalam gerakan tubuh, 

tindakan, penampilan, dan seluruh daerah ‘bahasa tubuh’ yang dimaksud untuk 

menyampaikan makna sebagai pesan kepada orang lain. 

2.2.6 Simbol dan Makna Dalam Kajian Semiotik A. Teeuw 

 A. Teeuw membagi simbol dalam tiga kode, yaitu kode bahasa, kode 

sastra, dan kode kebudayaan. Berdasarkan ketiga kode tersebut penelitian ini akan 

mengungkap simbol dan makna yang ada dalam novel Candhikala Kapuranta 

karya Sugiarta Sriwijaya. 

2.2.6.1 Kode Bahasa 

 Kode bahasa menganalisis unsur-unsur yang berupa tata bahasa dan 

kosakata, urutan kata, pilihan kata, struktur kalimat. Secara garis besarnya kode 

bahasa menjelaskan makna-makna kebahasaan. Penjelasan isi teks secara harfiah 

yaitu dengan menjelaskan arti kata secara leksikal atau arti yang paling mendasar. 

Bukan arti urutan (derivatif). 
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2.2.6.2 Kode Sastra 

 Kode sastra yaitu menjelaskan isi teks dikaitkan dengan unsur-unsur 

sastra. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa kode bahasa memaparkan estetika 

sastra. Kode sastra tidak seperti kode bahasa yang bisa dipahami secara langsung. 

Dalam menganalisis kode sastra, kita harus bisa berimajinasi, membayangkan apa 

yang dibayangkan oleh pengarangnya. 

2.2.6.3 Kode Kebudayaan 

  Kode kebudayaan yaitu menjelaskan isi teks dikaitkan dengan keberadaan 

kebudayaan yang ada pada saat cerita itu dibuat. Misal jika dalam cerita yang 

berada pada masa kerajaan tentu beda dengan pada masa perjuangan, beda lagi 

dengan pada masa sekarang. Menganalisis kode kebudayaan membutuhkan 

pemahaman tentang kebudayaan-kebudayaan yang menyelimuti cerita. 

2.2.7 Makna 

 Peran makna dalam suatu simbol tentu memiliki maksud yang ingin 

disampaikan oleh pengirimnya. Maksud tersebut termuat secara implisit dalam 

amanat. Untuk mengetahui amanat atau pesan maka harus diketahui terlebih 

dahulu maknanya. 

 Makna menurut Kridalaksana (2001:132) memiliki beberapa pengertian, 

yaitu (1) maksud pembicara (2) pengaruh satuan bahasa dalam pemahaman 

persepsi atau perilaku manusia atau kelompok manusia (3) hubungan, dalam arti 

kesepadanan atau ketidaksepadanan antarbahasa dan alam di luar bahasa, atau 

antar ujaran dan semua hal yang ditunjukanya, (4) cara menggunakan lambang-

lambang bahasa. 
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 Makna adalah bagian atau unsur penting sebagai bentuk penyampaian 

maksud atau pesan tersirat dibalik kata-kata atau ciri bahasa yang dibuat 

pengarang untuk dipahami pembaca atau penikmatnya. Makna yang dimaksud 

oleh pengarang belum tentu sama interpretasinya dengan makna yang ditangkap 

pembaca. Makna adalah arti yang terkandung di dalam lambang tertentu. 

 Pengertian makna yang lain menurut (Palmer dalam Aminuddin 2008:15) 

semantik sebagai ilmu yang mempelajari tentang makna, dalam hal ini menduduki 

tingkatan paling akhir setelah komponen bunyi dan tata bahasa. Hubungan ketiga 

komponen tersebut sesuai dengan kenyataan bahwa 1) bahasa pada awalnya 

merupakan bunyi-bunyi abstrak yang mengacu pada adanya lambang-lambang 

tertentu, 2) lambang-lambang merupakan seperangkat sistem yang memiliki 

tatanan dan hubungan tertentu, dan 3) seperangkat lambang yang memiliki bentuk 

dan hubungan itu mengasosiasikan adanya makna tertentu. 

 Dengan demikian simbol dan makna merupakan dua unsur yang berbeda 

tetapi saling berkaitan bahkan saling melengkapi. Kesatuan simbol dan makna 

akan menghasilkan suatu bentuk yang mengandung maksud. 

 Ada beberapa pandangan yang menjelaskan konsep makna, model proses 

makna (Wendell Johnson 1991, dalam Devito, 1997: 123; dalam Semiotik 

Komunikasi, Sobur 2004:15) menawarkan sejumlah implikasi bagi komunikasi 

antar manusia: 

1. Makna ada dalam diri manusia. Makna tidak terletak pada kata, melainkan pada 

manusia. Seseorang menggunakan kata-kata untuk mendekati makna yang 

ingin disampaikan seseorang.   
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2. Makna berubah. Kata-kata relatif statis. Banyak kata-kata yang orang gunakan 

200 atau 300 tahun yang lalu, tetapi makna dari kata ini terus berubah, dan ini 

khususnya terjadi pada dimensi emosional makna. 

3. Makna membutuhkan acuan. Walaupun tidak semua komunikasi mengacu pada 

dunia nyata, komunikasi hanya masuk akal bilamana ia mempunyai kaitan 

dengan dunia atau lingkungan eksternal. 

4. Penyingkatan yang berlebihan akan mengubah makna. Berkaitan dengan 

gagasan bahwa makna membutuhkan acuan adalah masalah komunikasi yang 

timbul akibat penyingkatan yang berlebihan tanpa mengaitkan acuan yang 

konkret dan dapat diamati. 

5. Makna tidak terbatas jumlahnya. Pada saat tertentu, jumlah kata dalam bahasa 

terbatas, tetapi maknanya tidak terbatas. 

6. Makna dikomunikasikan sebagian. Makna yang seseorang peroleh dari suatu 

kejadian bersifat multiaspek dan sangat kompleks, tetapi hanya sebagian dari 

makna-makna ini yang dijelaskan. 

Makna dibedakan menjadi dua (Sobur 2004:262) yaitu: 

a. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya (factual), makna konseptual, 

atau makna kognitif karena dilihat dari sudut yang lain. Makna denotatif 

merupakan penjelasan yang sesuai observasi menurut penglihatan, penciuman, 

pendengaran, perasaan, atau penglihatan lainya. Jadi makna denotatif ini 

menyangkut informasi-informasi faktual objektif (Chaer, 1990:66). 

b. Makna konotatif adalah lebih mengacu pada subjektif atau emosionalnya (De 

Vito, 1997: 25). Dalam kerangka Barthes, konotasi identik dengan operasi 
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ideologi, yang disebut sebagai “mitos” dan berfungsi untuk mengungkapkan 

dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam satu 

periode tertentu (Budiman, 2001:28). 

 

2.2.8 Kebudayaan 

 Dalam kehidupan manusia selalu mempunyai kebutuhan yang ingin 

dicapai atau dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan itu manusia menciptakan 

sesuatu yang disebut kebudayaan (Koentjaraningrat 1988:2). Kebudayaan adalah 

kesenian. Kebudayaan dalam arti luas yaitu seluruh total dari pikiran, karya, dan 

hasil karya manusia yang berakar kepada nalurinya, dan itu bisa dicetuskan oleh 

manusia sesudah suatu proses belajar. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak 

mungkin tidak berurusan dengan hasil kebudayaan, setiap manusia melihat, 

menggunakan dan kadang-kadang merusak kebudayaan itu (Soekanto 1998:87). 

 Tylor (dalam Herusatoto 2002:4) mendefinisikan kebudayaan sebagai 

susuatu yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, 

moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan yang 

didapat manusia sebagai anggota masyarakat dijadikan milik oleh manusia dengan 

belajar. 

 Menurut Koentjaraningrat (1988:203-204) setiap kebudayaan yang 

dimiliki mempunyai tujuh unsur kebudayaan, yaitu: 

1) Bahasa. 

2) Sistem pengetahuan. 

3) Organisasi sosial. 
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4) Sistem perilaku hidup dan teknologi. 

5) Sistem mata pencaharian. 

6) Sistem religi. 

7) Kesenian. 

 Kebudayaan bersifat universal, akan tetapi perwujudan kebudayaan itu 

mempunyai ciri-ciri khusus yang sesuai dengan situasi maupun lokasinya. 

Masyarakat dan kebudayaan merupakan dwitunggal yang tidak dapat dipisahkan. 

Hal ini mengakibatkan bahwa setiap individu atau manusia memiliki kebudayaan, 

sehingga kebudayaan mempunyai arbiter dari setiap orang yang menjadi anggota 

masyarkat yang berlainan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sifat 

universal kebudayaan memungkinkan terwujudnya kebudayaan yang berbeda, 

yang tergantung pada pengalaman yaitu masyarakat. 

 Koentjaraningrat (2002:5) berpendapat bahwa kebudayaan mempunyai 

tiga wujud kebudayaan, yaitu: 

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, 

norma-norma, peraturan dan sebagainya. 

2.  Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari 

manusia dalam masyarakat. 

3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. 

 Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang memiliki kebudayaan yang 

selalu diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Tylor mengemukakan 

kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat dan berbagai kemampuan serta 
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kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat (Poerwanto 

2000:52). 

 Berdasarkan definisi tentang kebudayaan di atas, peradaban manusia yang 

disebut dengan budaya itu diciptakan manusia dari perbuatan dan tingkah laku 

manusia melalui proses belajar sebagai makhluk sosial yang menjadikan 

kedwitunggalan antara manusia dengan kebudayaan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

pendekatan objektif. Pendekatan objektif dalam penelitian ini memusatkan 

perhatianya pada karya sastra teks sebagai tanda. Selain itu pendekatan objektif 

adalah pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sesuatu yang otonom, 

terlepas dari alam sekitarnya, pembaca, dan pengarang (Abrams dalam Pradopo 

2008:140). Pendekatan objektif digunakan dalam penelitian ini karena karya 

sastra sebagai struktur otonom yang harus dipahami secara intrinsik, yaitu dengan 

membedah isi yang ada dalam karya sastra tersebut sehingga akan diketahui 

makna yang terkandung di dalamnya. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode struktural 

semiotik. Metode struktural semiotik bertujuan memaparkan secermat mungkin 

hubungan antara aspek-spek struktur dengan tanda-tanda, dengan demikian akan 

diketahui makna yang terdapat dalam novel Candhikala Kapuranta karya Sugiarta 

Sriwibawa. 

3.2 Sasaran Penelitian 

 Sasaran penelitian ini adalah mengungkap simbol dan makna berdasarkan 

kajian semiotik dengan menggunakan teori A. Teeuw, yaitu kode bahasa, kode 

sastra, dan kode kebudayaan, dalam novel Candhikala Kapuranta karya Sugiarta 

Sriwibawa. 
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 Data dalam penelitian ini adalah hasil analisis novel yang meliputi simbol 

dan makna baik berupa kata-kata maupun kalimat. 

 Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Candhikala Kapuranta 

karya Sugiarta Sriwibawa dengan tebal 175 halaman, diterbitkan oleh penerbit 

Pustaka Jaya Jakarta. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data dengan cara catat, yaitu mencatat data berupa 

kata-kata atau kalimat yang diduga sebagai simbol, hal itu dilakukan setelah 

membaca keseluruhan isi teks novel Candhikala Kapuranta.  

3.4 Teknik Analisis Data 

 Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah teknik simak/baca 

(heuristik), dan teknik catat/analisis (hermeneutik). Data yang dianalisis diuraikan 

sehingga ditemukan kata atau kalimat yang diduga sebagai simbol dalam novel 

Candhikala Kapuranta. 

  Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Menyediakan sumber data berupa novel Candhikala Kapuranta karya 

Sugiarta Sriwibawa. 

2) Membaca novel Candhikala Kapuranta dengan teknik pembacaan 

heuristik dan hermeneutik. 

3) Mencari kajian pustaka. 

4) Mencatat kata-kata atau kalimat yang diduga sebagai simbol dalam 

novel Candhikala Kapuranta. 
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5) Mencari kode-kode yang terdapat dalam Novel Candhikala Kapuranta 

berdasarkan teori A. Teeuw, yaitu kode bahasa, kode sastra, dan kode 

kebudayaan. 

6) Menarik simpulan dari analisis novel Candhikala Kapuranta karya 

Sugiarta Sriwibawa. 
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BAB IV 

KODE BAHASA, KODE SASTRA, DAN KODE BUDAYA DALAM 

NOVEL CANDHIKALA KAPURANTA 

 

4.1 Novel Candhikala Kapuranta sebagai Kode Bahasa 

 Penggunaan bahasa di dalam keraton dan di luar keraton ditampilkan 

dalam novel Candhikala Kapuranta sebagai pembeda status sosial. Bahasa 

kedhaton adalah sebutan bahasa yang digunakan di lingkungan keraton Surakarta. 

Perbedaan tersebut terlihat pada setiap dialog dalam novel Candhikala Kapuranta, 

yaitu kosa kata yang digunakan dengan kata ganti orang pertama, di dalam 

keraton untuk menyatakan aku atau saya menggunakan kata; ingsun, 

panjeneganingsun, manira, dan abdi dalem. Sedangkan di luar keraton 

menggunakan kata; aku, kula, kawula. Penggunaan bentuk kata ganti orang kedua. 

Di dalam keraton untuk menyatakan kamu menggunakan kata sira, pakenira, 

sampeyan dalem, dan panjenengan dalem; sedangkan di luar keraton 

menggunakan kata kowe, sampeyan, panjenengan, dan jengandalem. 

(sumber:www.karatonsurakarta.com) 

Abdi dalem adalah kata ganti orang pertama di dalam keraton. Abdi dalem 

berasal dari kata abdi berarti mengabdi atau pembantu, sedangkan dalem berarti di 

dalam atau lebih sering disebut pegawai keraton. Kata abdi dalem terdapat pada 

kutipan berikut: 

Dhayoh wadon mau banjur nerangake kanthi teteh: “Kula menika 
abdinipun nDara Sastra, asmanipun Raden Mas Sastrakusuma, 
abdidalem ing Kepatosan ingkang sampun pangsiun. Nalika 
panjenenganipun mriksani gebyakan pethilan Karna Tandhing ing 
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dalem kanjengan, Gandhing, kados-kados panjenengan kedhapuk 
dados Janaka wonten ing Darma Utama, bandara kula inggih lajeng 
asring mriksani dhateng gedhong Darma Utama....” 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 
 
Tamu itu lalu menerangkan dengan jelas: “saya ini pembantunya tuan 
Sastra, namanya Raden Mas Sastrakusuma, pegawai di keratonan 
yang sudah pension. Ketika beliau melihat pertunjukan adegan Karna 
Tandhing di rumah kanjengan. Gadhing, sepertinya anda berperan 
menjadi Janaka di paguyuban Darma Utama, tuan saya kemudian 
sering melihat datang ke gedung Darma Utama....” 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 132) 

Kata abdi dalem tidak dijelaskan penggunaanya dalam novel Candhikala 

Kapuranta secara terperinci, kata abdi dalem hanya digunakan untuk orang yang 

bekerja untuk keraton atau pegawai keraton. Abdi dalem merupakan sebutan yang 

hanya disebutkan bagi orang yang mengabdi pada keraton. 

Aku sebagai kata ganti orang pertama yang digunakan di luar keraton, aku 

dalam bahasa Indonesia berarti aku atau saya. Kata aku terdapat pada kutipan 

berikut: 

...nDara Puspa ngumbar swara: “Wong-wong biyen padha klesak-
klesik jare aku ora duwe anak jalaran kakehan klangenan. Lho, aku 
lak ora gawe rugine wong liya, kok cangkeme padha juweh, ngoceh 
sing ora-ora. Lha, saiki piye? Aku iki tedhak turune wong gedhe lho, 
priya lelanange jagad.”Anggone ngumbar swara kaya jago kluruk, 
ambal-ambalan kareben krungu sapa wae. 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 
 
...Tuan Puspa mengumbar suara: “orang-orang dulu pada berbisik 
katanya aku tigak punya anak karena kebanyakan selir. Lho, aku khan 
tidak merugikan orang lain, kok mulutnya pada cerewet, berbicara 
yang tidak-tidak. Lha, sekerang bagaimana? Aku ini keturunanya 
orang besar lho, lelaki penguasa jagad.” Caranya mengumbar suara 
bagaikan ayam jago berkokok, berulang-ulang agar terdengar siapa 
saja. 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 59) 
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Kata aku sebagai kata ganti orang pertama yang digunakan di luar keraton 

melambangkan kedudukan agar dihormati pendengarnya, kata aku lebih sering 

digunakan para bangsawan kepada rakyat kecil atau digunakan antar rakyat kecil.  

Kula sebagai kata ganti orang pertama di luar keraton, kula berarti saya. 

Kata kula terdapat pada kutipan berikut: 

“Ah, punapa nggih?” Asih nyelani marga rumangsa isin. “Kula 
piyambak inggih sampun ningali jogged panjenengan, jalaran kula 
kaliyan semah kula dipun dhawuhi ndherek mriksani. Wah, sae 
sestu,” Ujare abdi Sastrakusuma mau. 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 
 
“Ah, apa iya?” Asih mengalihkan pembicaraan karena merasa malu. 
“saya sendiri sudah melihat joged anda, karena saya beserta ibu saya 
disuruh untuk ikut melihatnya. Wah, bagus sekali,” kata utusan dari 
Sastrakusuma itu. 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 132) 

Penggunaan kata kula dalam novel Candhikala Kapuranta tidak dijelaskan 

fungsinya. Kata kula dipakai untuk melambangakan status sosial seseorang yang 

bukan termasuk bangsawan. Kula sebagai wujud ungkapan seseorang untuk 

menghormat lawan bicaranya. 

Kowe atau dalam bahasa Indonesia berarti kamu. Kowe sebagai kata ganti 

orang kedua di luar keraton terdapat pada kutipan berikut: 

“Yatalah Gusti, jebul kowe isih urip ta, Nah. Ya wis, Nah. Wis dadi 
lelakonmu,” ujare mBokmas Puspa. Munah diajak mlebu omah. “Ya 
aku melu bungah, kowe slamet urip. Malah kowe saiki ketok resik. 
Lha saiki kowe mangana, wong ketoke kowe kesel banget.” 
 
Terjemahan kedalam bahasa Indonesia: 
 
“Ya ampun Gusti, ternyata kamu masih hidup ta, Nah. Ya sudah, Nah. 
Sudah menjadi jalan hidupmu,” kata mBokmas Puspa. Munah diajak 
masuk rumah. “ya aku ikut bahagia, kamu masih selamat. Malah 
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kamu sekarang terlihat bersih. Lha sekarang kamu makan dulu sana, 
kelihatanya kamu lelah sekali.” 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 44) 

Kata kowe sebagai kata ganti orang kedua di luar keraton melambangkan 

status sosial sebagai rakyat kecil, kowe tidak dianjurkan untuk menyebut kamu 

kepada para bangsawan. 

Sampeyan adalah kata ganti orang kedua di luar keraton yang berarti 

kamu. Kata sampeyan terdapat pada kutipan berikut: 

“Dhek wau dalu sampeyan nggih kula entosi, napa malih jawahe 
kados ngoten derese. Nika, plataran griya wiyar sing celak prapatan 
nika, malih kados blumbang, lho. Lha sampeyan teng pundi dhek wau 
dalu niku?” 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 
 
“Tadi malam kamu juga saya tunggu, apa lagi hujanya derasnya 
seperti itu. Itu, pekarangan rumah yang luas yang dekat perempatan 
itu, berubah menjadi seperti kolam, lho. Lha kamu ada di mana 
malam tadi?”  

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 118) 

Sampeyan sebagai kata ganti orang kedua di luar keraton berbeda dengan 

sampeyan dalem sebagai penunjuk kata kamu di dalam keraton. Kata sampeyan 

digunakan untuk menghormati orang yang dianggap lebih tua usianya. 

Penggunaan kata ganti orang kedua di luar keraton dengan menggunakan kata 

panjenengan yang berarti kamu atau anda, dapat dilihat pada kutipan berikut: 

“Lha, garwa panjenengan?” pitakone Asih semu gugup. Suwe ora 
mangsuli jalaran ing langit ana thathit mbabit mrana-mrene 
mblerengi mripat. Wong mau celathu alon rada seret: “Bojo kula 
wonten griya sanes.” 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 
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“Lha, istri anda?” pertanyaan Asih dengan gugup. Lama tidak 
menjawab karena di langit ada kilat yang menyilaukan mata. Orang 
tadi bicara pelan agak tersendat: “istri saya di rumah yang satunya.” 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 107) 

Kata panjenengan sebagai kata ganti orang kedua dipakai di luar keraton, 

panjenengan melambangkan rasa hormat dari penutur kepada mitra tuturnya. 

Panjenengan cenderung bersifat merendahkan diri penuturnya. 

Pasangan halus-kasar adalah tolok ukur orang Jawa untuk menilai semua 

gejala dalam lingkunganya. Karena halus merupakan hakekat kekuatan-kekuatan 

kosmis yang berada dibelakang gejala-gejala lahiriah maka kehalusan adalah 

tanda bahwa orang telah menembus sampai ke realitas yang sebenarnya. 

Sebaliknya semua unsur kasar merupakan tanda bahwa seseorang belum tembus 

sampai ke realitas yang sebenarnya. Makin halus sesuatu, makin sesuatu itu juga 

baik dan betul, dan makin kasar sesuatu, makin sesuatu itu buruk dan pantas 

disayangkan. Maka dari itu kelakuan moral diukur dari segi halus atau kasar 

kelakuan itu, atau apakah kelakuan itu lebih memperhalus atau memperkasar 

suatu keadaan (Suseno, 213:2001). 

Penggunaan kata inggih sebagai ungkapan rasa hormat, rasa hormat dari 

orang yang kedudukanya lebih rendah kepada orang yang kedudukanya dianggap 

lebih tinggi. Kata inggih dalam novel Candhikala Kapuranta dijelaskan 

penggunaanya, kata inggih tidak langsung dibaca inggih tapi dibaca inggiiih, 

huruf (i) nya lebih banyak jumlahnya, fungsinya untuk menandakan rasa hormat 

dari penuturnya, inggih diucapkan dengan nada yang halus dan lembut. Kata 

inggih yang dibaca inggiiih hanya digunakan pada lingkungan keraton atau hanya 
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digunakan pada keluarga bangsawan saja. Inggih berarti ya, iya. Kata inggih 

terdapat pada kutipan berikut: 

“Basamu aja kaya mengkono, apamaneh kowe ngabdi ana kene, 
omah bendara. Aja  muni ‘enggih’ apa ‘nggih’, nanging ‘inggih’ 
ngono. Aja muni ‘engke riyin’ apa engke kriyin’, nanging ‘mangke 
rumiyin’. Yen akeh tamu ana kene, rungokna basane. Tirokna, 
mengko basamu mesthi dadi becik. Pantes dadi abdi ana kene. 
 

 Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 
 

“Bahasamu jangan seperti itu, apalagi kamu mengabdi disini, rumah 
Bangsawan. Jangan bilang ‘iya’ atau ‘ya’, tapi ‘iyaa’ seperti itu. 
Jangan bilang ‘sebentar’ atau  ‘sebentar’, tapi ‘nanti dulu’. Jika banyak 
tamu disini, dengarkanlah bahasanya. Tirukanlah, nanti bahasamu 
pasti jadi baik. Pantas menjadi pembantu disini. 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 54) 

 Kata inggih atau iya adalah bahasa Jawa ragam krama inggil, penggunaan 

bahasa krama inggil dijelaskan dalam kutipan di atas, bahasa karma inggil 

digunakan untuk menerangkan status sosial seseorang sebagai abdi atau 

pembantu. Ketika seorang abdi harus menghormati majikanya dengan bahasa 

yang lemah lembut, halus, dan harus menuruti kata majikanya. Kata iggih 

melambangkan kedudukan penutur lebih rendah kedudukanya. 

Penggunaan sebutan gelar dalam lingkungan keraton, yaitu Raden, Raden 

Mas, Raden Rara, Raden Ajeng, dan Den Bei. Gelar tersebut berfungsi sebagai 

status sosial yang membedakan antara keturunan raja atau bangsawan dan rakyat 

kecil. Orang yang menyandang gelar tersebut biasanya lebih dihormati 

kedudukanya daripada orang biasa atau rakyat biasa. Raden Mas adalah sebutan 

untuk laki-laki keturunan raja, Raden adalah sebutan keturunan raja, Raden Rara 

adalah sebutan untuk perempuan keturunan raja. Raden Ajeng adalah sebutan anak 

gadis keturunan raja. Sebutan gelar tersebut menjadi pembeda antara keturunan 
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raja dan keturunan orang biasa. Den Bei adalah sebutan sebagai seorang yang 

mendapat gelar bangsawan pada orang Jawa. Orang yang bergelar Den Bei atau 

lebih lengkapnya dengan sebutan Raden Ngabei adalah sebutan abdi istana atau 

pegawai pemerintah yang aslinya sudah memakai sebutan Raden, sebutan 

pegawai menengah pemerintah. Kata Raden Ngabei berasal dari kata Raden yang 

berarti keturunan raja, ngabei mempunyai arti serba bisa atau sebutan dengan 

gelar pamong praja, gelar bangsawan, kepala polisi, meliputi semuanya. 

Den Bei, adalah sebutan sebagai seorang yang mendapat gelar bangsawan 

pada orang Jawa. Sebutan tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut: 

Den Bei Padma ngrogoh dhuwit rong rupiyah saka kantongan 
beskape, diulungake marang Asih. “Besuk yen kowe wis kondhang, 
muga-muga, bisa duwe pamethu sing bisa kokkanggo urip karo 
biyungmu.” 
Sawise nampa atur panuwune Asih dalah biyunge, Den Bei Padma 
mbacutake: “Kebeneran senthong cilik mepet pawon omahku kae 
kothong. Prayogane kowe karo biyungmu manggon ana kana, kena 
kanggo rewang batihku.” 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 
 
Den Bei Padma mengambil uang dua rupiah dari dalam saku 
beskapnya, diberikan pada Asih. “Besuk kalau kamu sudah terkenal, 
semoga, bisa mempunyai pengeluaran yang bisa digunakan untuk 
hidup dengan ibu kamu.” 
Sesudah menerima ucapan terima kasih dari Asih juga ibunya, Den 
Bei Padma melanjutkan: “Kebetulan kamar kecil dekat dapur 
rumahku itu kosong. Sebaiknya kamu dan ibu kamu bertempat tinggal 
disana, bisa sebagai pembantu anggota keluargaku.” 

     (Novel Candhikala Kapuranta hlm. 72) 

Kata Den Bei Padma dalam kutipan di atas menerangkan status sosial yang 

dimiliki Padmawibaksan sebagai orang kaya atau bangsawan yang bergelar Den 

Bei. Gelar tersebut digunakan sebagai rasa hormat orang kecil kepada orang yang 

lebih berkuasa atau orang kaya. 
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Raden Rara, sebagai sebutan bagi wanita keturunan raja mulai wareng ke 

bawah. Kata Raden Rara terdapat pada kutipan berikut: 

“Aja pijer nyebut ndora-ndara wae, ta,” ngendikane nDara Sastra. 
“Nyebuta ‘rama’ ngono wae, apa ’bapak’. Satemene kowe kuwi 
mesthine duwe sebutan ‘raden rara’ jalaran Putrane kamas 
Sastrakusuma swargi.” 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 
 
“Jangan selalu menyebut tuan-tuan terus, ta,” kata ndara Sastra. 
“Panggilah ‘rama’ begitu saja, atau ‘bapak’. Seharusnya kamu itu 
sudah semestinya mempunyai sebutan ‘raden rara’ karena anaknya 
kakak Sastrakusuma almarhum.” 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 135) 
Kata Raden Rara dalam novel Candhikala Kapuranta adalah sebutan bagi 

wanita dan hanya dipakai oleh anak perempuan dari raja atau bangsawan. 

Penggunaan gelar Raden Rara menandakan agar membedakan antara orang kecil 

dengan orang keturunan darah biru. 

Penggunaana istilah sebagai kata ganti orang, misalnya seorang laki-laki 

yang lebih tua bisa disebut mbah (kakek) atau pak, laki-laki yang umurnya atau 

sedikit lebih muda disebut kak tau kang, yang jauh lebih muda disebut dhik; 

seorang wanita yang lebih tua disebut mbah atau mbok, wanita yang sama 

umurnya disebut mbakyu (kakak perempuan), yang lebih muda disebut dhik. 

Penggunan istilah-istilah itu masih bergeser sesuai dengan kedudukan sosial; 

makin tinggi kedudukan seseorang, makin tua dia dalam sebutan, dan sebaliknya. 

Dan apabila mereka itu betul-betul masih keluarga, maka tanpa memperhatikan 

perbandingan umur yang nyata harus dipergunakan istilah dan bahasa yang sesuai 

dengan hubungan generasi (Suseno 61:2001). 
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Mbokmas, adalah sebutan untuk perempuan tua yang tidak tinggi pangkatnya. 

Sebutan mbokmas untuk menghormati perempuan yang dianggap lebih tua 

usianya. Kata mbokmas dapat dilihat pada kutipan berikut: 

“mbokmaaas, mBokmaaas…’” unine njaluk lawang. 
Munah krungu gumerite lawang tengah, banjur swarane wong mlaku 
rada gupuh. Keprungu slarak lawang diangkat. Lawang menga byak. 
“Sampeyan niki sinte?” pitakone mBokmas Puspa pangling. 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

“mbokmas, mbokmas…” kata Munah meminta dibukakan pintu. 
Munah mendengar suara pintu tengah, lalau suaranya orang berjalan 
agak pelan. Teringat pintu diangkat. Pintu terbuka byak, “kamu ini 
siapa?” Tanya mbokmas masih lupa siapa orang ini. 

     (Novel Candhikala Kapuranta hlm. 44) 

Kata mbokmas dalam kutipan di atas digunakan sebagai sebutan untuk 

wanita tua yang kedudukanya tidak tinggi. Sebutan tersebut melambangkan status 

sosial sebagai wanita yang dihormati. Kata mbokmas melambangkan perempuan 

Jawa yang usianya agak tua dan tidak tinggi pangkatnya.  

 Simbol yang ditampilkan dengan menggunakan pilihan kata yang dipilih 

dalam Novel Candhikala Kapuranta berupa kata-kata dan istilah-istilah yang 

digunakan sebagai ungkapan, perumpamaan, dan peribahasa. 

 Nglurug botohan berasal dari kata nglurug berarti menyerang tempat 

musuh, botohan adalah tempat perjudian. Kata tersebut menandakan keadaan 

seseorang yang sedang berada dalam suasana emosi, nglurug botohan berarti 

mendatangi tempat dimana orang-orang sedang bermain judi. Kata nglurug 

botohan dapat dilihat pada kutipan berikut: 

…Ana sing kandha—nalika semana aku durung ngerti dhong-
dhinge—jare ana wong lanang bengi-bengi arep nglurug botohan 
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menyang Patrajayan, dumadakan ana cedhak makam Bergola weruh 
wong wadon mesem ngujiwat mlebu menyang taman sing asri… 
 

 Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

…Ada yang bilang—pada waktu itu aku belum tahu inti 
persoalanya—katanya ada seorang lelaki malam-malam akan 
mendatangi menuju Patrajayan, tiba-tiba ada di dekat makan Bergola 
terlihat perempuan tersenyum sambil melirik masuk ke dalam taman 
yang asri… 

     (Novel Candhikala Kapuranta hlm. 8) 

 Kata nglurug botohan pada kutipan di atas menandakan keadaan 

seseorang yang sedang menyerang ingin mendatangi tempat bermain judi secara 

bersama-sama. 

 Kepaten obor berasal dari kata kepaten yang berarti terbunuh dan obor 

berarti penerang. Jadi kepaten obor adalah kehilangan sesuatu yang 

menghidupinya atau orang tua. Kata kepaten obor terdapat pada kutipan berikut: 

“Aku mono turune wong pidak pedarakan, kepaten obor, kleyang 
kabur kanginan,” mangkono wangsulane Asih menawa ditakoni bab 
asal-usule—kaya satriya ana tengah alas sing ditakoni Buta Cakil 
sapa jenenge lan ngendi pinangkane. 
 

 Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

“Aku itu keturunan rakyat kecil, kehilangan orang tua, berkelana 
tanpa tujuan,” seperti itu jawabanya Asih jika ditanya mengenai asal-
usulnya—seperti kesatria yang berada di tengah hutan yang ditanyai 
Buta Cakil siapa namanya dan dari mana asalnya. 

     (Novel Candhikala Kapuranta hlm. 20) 

 Kata kepaten obor menandakan keadaan seseorang yang sedang berada 

dalam kesusahan yaitu hidup tanpa orang tua. Dalam cerita tersebut kesusahan 

yang dilakoni Munah sebagai seorang anak dari ibu yang diselir oleh majikanya. 

 Kleyang kabur kanginan juga menandakan keadaan seseorang yang 

sedang dalam kesulitan hidup. Kleyang kabur kanginan berarti berkelana tanpa 
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tujuan atau identik dengan gelandangan. Kalimat tersebut dapat dilihat pada 

kutipan berikut: 

“Aku mono turune wong pidak pedarakan, kepaten obor, kleyang 
kabur kanginan,” mangkono wangsulane Asih menawa ditakoni bab 
asal-usule—kaya satriya ana tengah alas sing ditakoni Buta Cakil 
sapa jenenge lan ngendi pinangkane. 
 

 Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

“Aku itu keturunan rakyat kecil, kehilangan orang tua, berkelana 
tanpa tujuan,” seperti itu jawabanya Asih jika ditanya mengenai asal-
usulnya—seperti kesatria yang berada di tengah hutan yang ditanyai 
Buta Cakil siapa namanya dan dari mana asalnya. 

     (Novel Candhikala Kapuranta hlm. 20) 

Kutipan di atas melambangkan kondisi serba susah yang dialami 

seseorang dalam cerita ini adalah Munah, Munah diibaratkan orang yang kleyang 

kabur kanginan atau orang yang tidak punya tujuan sehingga Munah diceritakan 

menjadi gelandangan di kota Solo pada waktu itu. 

 Ilang-ilangan endhog siji mempunyai arti hilang-hilangan telur satu. 

Orang tua yang tidak mengakui anaknya sendiri gara-gara anaknya terlalu durhaka 

dan kurang ajar kepadanya. Dia merelakan telurnya hilang satu demi kebaikan dan 

martabat keluarga. Dapat juga dijadikan ibarat dalam sebuah organisasi, 

paguyuban atau jama’ah (Khakim 140:2008). Peribahasa tersebut dapat dilihat 

pada kutipan berikut: 

“Ya wis mBokne, ilang-ilangan endhog siji, sapa ngerti mbesuk 
Munah bisa bali mulih nggendhong gabah nyangking pari,” 
mengkono ujare bapake Munah bareng bayi abang adhine Munah 
butuh tajin jalaran banyu susu biyunge wis asat.  Satemene wis ana 
sawatara wong dhukuh sing kepeksa tega nundhung anake supaya 
ngumbara golek pangan jalaran wis ora kuwat ngingoni. 
 

 Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 
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“Ya sudah ibunya, kehilangan satu anak, siapa tahu besuk Munah bisa 
pulang  membawa beras,” seperti itu kata ayah Munah ketika bayi 
mungil adiknya Munah membutuhkan air tajin karena air susu ibunya 
sudah tidak bisa keluar lagi. Sebenarnya sudah penah ada orang desa 
yang terpaksa tega mengusir anaknya agar merantau mencari 
pekerjaan karena sudah tidak sanggup lagi memeliharanya. 

     (Novel Candhikala Kapuranta hlm. 20) 

 Peribahasa dalam kutipan di atas melambangkan sebuah kondisi sosial 

seseorang yang terjadi pada kehidupan masyarakat Solo pada waktu itu, akibat 

kondisi ekonomi yang rendah atau berada di bawah garis kemiskinan. Ilang-

ilangan endhog siji mempunyai maksud, meskipun harus kehilangan satu anak 

namun dengan banyak harapan anak tersebut nantinya pulang dengan membawa 

penghasilan. Kehilangan satu anak tersebut adalah biarpun kehilangan satu anak 

masih ada anak yang lainya. 

 Mripate kancilen adalah sebuah kata konotasi dapat diartikan sebagai 

insomnia atau susah tidur dengan mata susah terpejam. Keadaan tersebut dapat 

dilihat pada kutipan berikut:  

Bengine Munah ora bisa, klesak-klesik, mripate kancilen. Atine 
kelara-lara—kapan bisa bali menyang desane nggawa dhuwit. 
Bareng kelingan adhine, bayi sing wis kasatan banyu susune emboke, 
luhe Munah dleweran, atine kaya dirujit-rujit. Kapan bisa weruh desa 
Jrakah, kang sanajan lemahe cengkar, nanging iya ing kono dheweke 
tinakdir lair ing tanah wutah getihe… 
 

 Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 
 

Malamnya Munah tidak bisa tidur, badanya bolak-balik, matanya 
tidak bisa terpejam. Hatinya merasa merana—kapan bisa pulang 
kembali ke desa membawa uang. Setelah teringat adiknya, bayi yang 
sudah tidak mendapatkan susu dari ibunya, air matanya Munah 
mengalir, hatinya seakan disayat-sayat. Kapan bisa melihat desa 
Jrakah, yang meskipun tanahnya kurang subur, tapi di sanalah dirinya 
ditakdirkan lahir ditanah tumpah darah… 

     (Novel Candhikala Kapuranta hlm. 27) 
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 Ungakapan mripate kancilen menandakan tidak bisa segera tidur, hal itu 

disebabkan kesusahan yang menimpanya yang dirasakan di dalam hatinya 

sehingga terjadilah tidak bisa tidur yang di tandai dengan kata mripate kancilen. 

 Keglandhang lan kendhang berasal dari kata keglandhang artinya dibawa 

pergi dan kendhang berarti alat musik kendhang. Keglandhang lan kendhang 

maksudnya adalah ditipu menjadi korban perdagangan manusia untuk 

dipekerjakan sebagai tenaga kasar di tanah Dheli. Kalimat tersebut dapat dilihat 

pada kutipan berikut: 

…Dene kutha Semarang mung kari kelingan jenenge wae, sanajan 
wis tau kesered mrana nganti keglandhang lan kendhang tekan alas 
Tanah Dheli. 
 

 Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 
 

…Sebab kota Semarang hanya tinggal teringat namanya saja, 
walaupun sudah  pernah  terbawa kesana sampai dibawa pergi 
dan kendhang sampai alas tanah Dheli. 

     (Novel Candhikala Kapuranta hlm. 40) 

 Kalimat yang terdapat pada kutipan di atas melambangakan seseorang 

yang telah dibawa pergi dengan ditipu untuk diperjualbelikan sebagai tenaga kasar 

di tanah Dheli. Kendhang sendiri melambangkan kekosongan di dalamnya, 

maksudya selama di tanah Dheli tidak mendapat uang yang semestinya. 

 Sedulure kang sejati berasal dari kata seduler berarti saudara, sejati adalah 

benar atau sungguh-sungguh. Jadi sedulure kang sejati maksudnya adalah saudara 

yang sungguh-sungguh atau dalam ajaran Jawa disebut dengan batir. Lihat 

pernyataan tersebut pada kutipan berikut: 

Sawise nenuwun marang Gusti Allah, Munah pasrah marang 
samubarang dosane. Kelingan marang pituture bapake, dheweke 
banjur nyebut sedulure kang sejati— kakang kawah adhi kawah, ari-
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arine kang tumanem ing pojok omah sacedhake wit krambil 
tandurane. 
 

 Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 
 

Setelah memohon kepada Gusti Allah, Munah pasrah pada semua 
dosanya. Teringat akan kata-kata ayahnya, dirinya kemudian 
menyebut saudaranya yang sejati—kakang kawah, adhi kawah, ari-
arine yang ditanam di pojok rumah dekat pohon  kelapa 
 tanamanya. 

     (Novel Candhikala Kapuranta hlm. 41) 

 Kalimat sedulure kang sejati melambangkan bahwa setiap manusia 

memiliki seorang teman gaib yang dilahirkan bersama dengan kelahiran manusia, 

saudara gaib tersebut dalam ajaran Jawa dipercaya bisa membantu ketika 

seseorang sebagai saudaranya sedang dalam kesusahan yang menimpanya. 

 Para adalah sebutan untuk orang yang bekerja jual beli emas namun 

membelinya dengan harga yang murah. Kata para dapat dilihat pada kutipan 

berikut: 

 “Aku saiki dadi para kok Nah,” ujare. 
 “Para? Para niku napa?” Munah ora ngerti tegese para. 

“Para kuwi dol-tinuku mas, inten, berleyan, suweng, kalung, karo 
sebangsane. Kulake kudu murah, nuku barang wong sing lagi dioyak 
butuh, lha ngedole kudu larangMalah terkadhang ora perlu paitan, 
waton kena dipercaya, ora kena ngilangake.” 
 

 Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 
 
 “Aku sekarang jadi para kok Nah,” katanya.  
 “Para? Para itu apa? Munah tidak tahu artinya para. 

“Para itu jual beli emas, berlian, anting, kalung, dan sebagainya. 
Belinya harus  murah, harus barang orang yang sedang lagi 
membutuhkan uang, kemudian menjualnya harus mahal. Kadang 
tidak perlu modal, asal bisa dipercaya, tidak boleh menghilangkan.” 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 45) 

 Kata para melambangkan profesi seseorang yang bekerja dalam bidang 

niaga dengan sistem jual-beli barang-barang perhiasan. Para biasanya hanya 
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membeli barang-barang niaga dengan harga yang murah dengan mencari orang 

yang sedang membutuhkan uang. 

 Raja brana adalah sesuatu yang bernilai tinggi berupa uang, perhiasan, 

dan sebagainya atau dengan kata lain harta benda. Kata Raja brana dapat dilihat 

pada kutipan berikut: 

 “Kagem napa? Ngge damel napa?” Munah takon. 
“Bodhomu kok ora ilang-ilang ta, Nah? Tegese kagem kuwi 
didakekake selir, ngono dakkandhani!” wangsulane mBokmas Puspa 
karo mencep. “Lha, nek wis kagem  terus kebrukan raja brana.” 
 

 Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 
 
 “Untuk apa? Digunakan untuk apa?” tanya Munah. 

“Bodohnya kamu kok tidak hilang-hilang, Nah? Maksudnya 
digunakan itu dijadikan selir, begitu aku beri tahu!” jawabanya 
mBokmas Puspa dengan senyum kecil. “Lha,  kalau sudah 
digunakan kemudian mendapat harta bendanya.” 

     (Novel Candhikala Kapuranta hlm. 50) 

 Raja brana berasal dari kata raja, ratu dan brana adalah sesuatu yang 

bernilai tinggi seperti uang, perhiasan dan lain-lain. Raja brana sangat identik 

dengan pria hidung belang yang suka memberikan hartanya untuk para wanita 

simpananya atau wanita nakal yang suka menggerogoti harta dari orang kaya. 

 Bendara melambangkan kedudukan seseorang. Bendara berarti tuan atau 

sebutan bangsawan. Bendara melambangkan ndara Puspawicitra adalah seorang 

bangsawan, tuan atau majikan bagi orang yang bekerja kepadanya. Kata ndara 

terdapat pada kutipan berikut: 

nDara Puspa bungah bareng ngerti yen Munah kerep sambat ngelu. 
Manut  kandhane dhukun, kuwi nandhakake yen wis ngandheg. Wis 
dadi kalumrahan lan adat yen ana bandara nyelir wong cilik, ora 
perlu ningkahan…  
 

 Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 
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Tuan Puspa senang setelah mengetahui jika Munah sering mengeluh 
pusing. Mengikuti perkataan dukun, itu pertanda jika sudah 
mengandung. Sudah jadi kebiasaan dan adat jika ada bangsawan 
memperistri orang cilik, tidak perlu menikahinya… 

     (Novel Candhikala Kapuranta hlm. 59) 

 Kata nDara di atas, menjelaskan kedudukan nDara Puspawicitra sebagai 

seorang bangsawan, dimana sebagai seorang bangsawan mempunyai kebiasan 

untuk mempunyai seorang selir atau memperistri orang kecil tanpa harus 

menikahinya. 

 Pidak pedarakan melambangkan keadaan seseorang yang diposisikan 

sebagai rakyat kecil hingga orang hina. Pidak pedarakan berarti orang rendahan, 

rakyat kecil, orang hina. Kata pidak pedarakan dapat kita lihat pada kutipan 

berikut: 

“…Mula ta, alismu ora nlosor, ora mlered mudhun, nanging mayat 
mendhuwur, rada njekithat, kuwi tandhane yen dudu wong pidak 
pedarakan.” 
 

 Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 
 

“…Oleh sebab itu, alismu tidak memanjang, tidak juga miring ke 
bawah, namun mengarah ke atas, agak lancip, itu tandanya bukan 
rakyat kecil.” 

     (Novel Candhikala Kapuranta hlm. 53) 

 Kata pidak pedarakan yang dimaksud adalah orang kecil atau rakyat kecil, 

rakyat kecil dalam cerita tersebut adalah Munah. Munah sebagai pesuruh dalam 

keluarga Puspawicitra. 

Nerak wewaler berasal dari kata nerak artinya menerjang, melanggar, 

menabrak, wewaler atau waler artinya larangan, pantangan, pamali. Jadi nerak 

wewaler adalah melanggar aturan. Larangan biasanya berhubungan dengan 
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aturan-aturan yang berlaku, aturan tersebut sudah disepakati. Konsekuensinya 

apabila larangan itu dilanggar maka harus mendapatkan hukumanya. Nerak 

wewaler terdapat pada kutipan berikut:  

Sudi sing apangkat mandhor rumangsa isin banget jalaran konangan 
anggone nerak wewaler, tumuli tata-tata arep budhal bali menyang 
angejawa. Wis disengaja dheweke ora pamit sapa wae, supaya 
kedadeyan sing dialami ora keprungu dening wong-wong liya, luwih-
luwih sing ana tanah Jawa.... 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 
 
Sudi yang berpangkat mandor merasa malu sekali karena ketahuan 
telah melanggar aturan yang ada, lalu bersiap-siap ingin pulang ke 
tanah Jawa. Sudah disengaja dirinya tidak pamit dengan siapapun, 
agar kejadian yang dialami tidak didengar orang lain, lebih-lebih yang 
ada di tanah Jawa.... 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 40) 

 Kata nerak wewaler pada kutipan di atas, melambangkan hukuman 

yang diterima Sudisemito karena telah melanggar aturan yang ada. Hukuman 

yang diterima berupa pemecatan tanpa memandang Sudi sebagai orang 

kepercayaan bosnya sebagai seorang mandor yang telah dipercayai selama 

tujuh tahun.  

Nrima ing pandum, legawa ing pepesthen. Ungkapan tersebut mempunyai 

arti yang dalam, yaitu nrima ing pandum adalah menerima bagian. Maksudnya 

setiap manusia diberi anugerah oleh tuhan. Namun antara manusia yang satu 

dengan yang lain mempunyai bagian yang berbeda-beda. Kesadaran akan 

perbedaan bagian itu disebut nrima ing pandhum. Kesadaran ini sangat penting 

untuk pengendalian diri. Misalkan saja orang kaya tidak akan pernah sombong 

dan melakukan penghinaan dan merendahkan kepada orang miskin, sebaliknya 

orang miskin tidak akan iri kepada orang kaya. Ukuran penghargaan seseorang 
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tidak semata-mata karena hasil materi, tetapi lebih kepada aspek usaha dan 

prosesnya. Dengan sikap tersebut, seseorang tidak akan merasa susah dalam 

mengejar harta benda, yang paling penting adalah bekerja keras dan pasrah 

kepada Yang Maha Kuasa (Khakim 14:2008). 

 Lila legawa ing pepesthen, berasal dari kata lila dan legawa, dan 

pepesthen. Lila artinya rela dan legawa berarti ikhlas. Maksudnya, sikap 

seseorang yang lapang dada, terbuka hati, berani kehilangan, dan tidak mau 

menyesali kerugian atas dirinya. Bencana, kesulitan dan cobaan dari manapun 

datangnya dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi sehingga tidak akan pernah 

merasa mengganggu dalam dirinya (Khakim 16:2008), sedangkan kata pepesthen 

berarti sebuah kepastian. Jadi lila legawa ing pepesthen adalah menerima dengan 

ikhlas atas apa yang sudah pasti terjadi. Lila legawa ing pepesthen terdapat pada 

kutipan berikut: 

Ditinggal lunga klepat dening Sudisemito, Munah rumangsa 
disingkur, apa maneh dheweke gluprut gupak pulut kamangka ora 
mangan nangkane babar pisan. Kepriye meneh, Munah kepeksa 
nrima ing pandum, legawa ing pepesthen. Kejaba iku dheweke uga 
rumangsa nandhang dosa, uga durung bisa nyenengake atine 
bapake:mulih nggawa beras, jalaran konclang tekan alas Dheli 
nganti sewindu tanpa pamit lan palilahe wong tuwa.... 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

Ditinggal pergi begitu saja oleh Sudisemito, Munah merasa tdak 
dipedulikan, apa lagi dirinya berlumuran terkena getah nangka 
padahal tidak makan nangka sama sekali. Bagaimana lagi, Munah 
terpaksa menerima dengan ikhlas apa yang sudah terjadi. Selain itu 
dirinya juga mersa berdosa, juga belum bisa membahagiakan hati 
ayahnya; pulang membawa beras, itu karena terbawa sampai ke tanah 
Deli sampai delapan bulan tanpa pamit tanpa ijin orang tua.... 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 41) 
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 Kata nrima ing pandum, legawa ing pepesthen di atas, melambangkan 

sikap ikhlas yang ditunjukan Munah sebagai seseorang yang turut menjadi korban 

pengusiran karena sering diajak bertemu dan jalan-jalan dengan Sudisemito yang 

dianggap melanggar aturan kerja hingga akhirnya mereka berdua diputus 

hubungan kerjanya.  

 Maling luwih pinter ketimbang pulisi, ungkapan atau unen-unen dalam 

bahasa Jawa tersebut menandakan jika pencuri lebih pintar daripada polisinya. 

Pada kenyataanya banyak kejadian dimana pencuri telah mempecundangi pihak 

keamanan dengan skor telak, namun hal itu terkadang salah. Keahlian pencuri 

dapat dilihat dalam kutipan berikut: 

Ana unen-unen: maling luwih pinter ketimbang pulisi. Mas inten 
colongan mau wis didol; ngedole diprenca-prenca menyang kutha-
kutha sing adoh, kayata Banyuwangi, Purwakarta, lan Bogor. 
 

 Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

Ada anggapan: pencuri lebih pintar daripada pulisi. Emas intan curian 
itu sudah  dijual; menjualnya disebar ke kota-kota yang jauh, 
seperti Banyuwangi, Purwakarta, dan Bogor. 

    (Novel Candhikala Kapuranta hlm. 57) 

 Kalimat di atas menjelaskan sebuah ungkapan yang sering digunakan 

masyarakat ketika pencurian berhasil tanpa bisa ditangkap siapa pencurinya. 

Pencurian yang melambangkan bahwa pencuri lebih pintar daripada aparatnya 

atau polisinya. 

 Sisik melik berarti tanda-tanda, jejak, bisa juga berarti mencari berita atau 

mencari bukti. Sisik melik selalu berhubungan dengan objek yang dimaksudkan. 

Kata sisik melik terdapat pada kutipan berikut: 
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Munah pancen wis bola-bali ngluru wong tuwane, nanging ora tau 
oleh lacak. Dhuwite dhewe wis meh entek kanggo ngubres desa-desa 
ing sakiwa-tengene Jrakah. Yen ana sing kandha mrana, ditututi 
mran;ana sing nuduhi ngalor, di oyak ngalor;sakabehe pituduh 
dhukun digugu, tetep ora nemu sisik melik. 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

Munah memang sudah berulangkali mencari orang tuanya, tapi tidak 
pernah mendapatkan jejaknya. Uangnya sendiri sudah hampir habis 
untuk mencari ke desa-desa di sekitar Jrakah. Jika ada yang bilang 
kesana, dicari kesana;ada yang bilang disebelah utara, di cari kea rah 
utara;semua petunjuk dukun dipercayainya, tetap tidak mendapatkan 
jejaknya. 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 58) 

Kata sisik melik dalam kutipan di atas malambangkan pertanda untuk 

menemukan objek yang sedang dicari, objek yang dicari dalam cerita tersebut 

adalah orang tua Asih. 

Priya lelanange jagad atau istilah populernya disebut Play boy, adalah 

sebutan untuk laki-laki yang mempunyai banyak wanita. Priya lelanange jagad 

berasal dari kata priya lanang berarti seorang laki-laki, jagad berarti dunia. 

Maksudnya, seorang laki-laki yang menguasai dunia perempuan. Priya lelanange 

jagad dalam dunia pewayangan disimbolkan sebagai Janaka atau Arjuna. Priya 

lelanange jagad terdapat dalam kutipan berikut: 

Ndara Puspa ngumbar swara: “Wong-wong biyen padha klesak-
klesik jare aku ora duwe anak jalaran kakehan klangenan. Lho, aku 
lak ora gawe rugine wong liya, kok cangkeme padha juweh, ngoceh 
sing ora-ora. Lha, saiki piye? Aku iki tedhak turune wong gedhe lho, 
priya lelanange jagad.” Anggone ngumbar swara kaya jago kluruk, 
ambal-ambalan kareben krungu sapa wae. 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

Ndara Puspa berkata dengan nada menantang: “Orang-orang dulu 
berbisik-bisik katanya aku tidak punya anak karena kebanyakan 
perempuan. Lho, aku khan tidak merugikan orang lain, kok mulutnya 



46 

 

pada cerewet, bicara yang tidak-tidak. Lha, sekarang bagaimana? Aku 
ini keturunan orang besar lho, priya lelanange jagad.” Caranya 
berbicara seperti ayam berkokok, berulang-ulang agar terdengar siapa 
saja. 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 59) 

 Sebutan priya lelanage jagad dalam kutipan di atas, melambangkan 

seorang laki-laki yang mempunyai banyak wanita. Ndara Puspa menyebut dirinya 

sebagai priya lelanange jagad kerena merasa mempunyai banyak istri. 

 Panas atine atau dalam bahasa Jawa disebut dengan tembung entar yang 

berarti iri hati atau marah karena iri. Panas atine menandakan keadaan seseorang 

yang sedang iri. Dapat dilihat pada kutipan berikut: 

“…Olehe botohan kalah terus. Kaya adate, yen kalah banjur panas 
atine. Jam loro bengi mulih sedhela, njupuk dhuwit, karepe arep 
males ukum, nanging kertune jeblog terus.” 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

“…ketika berjudi kalah terus. Seperti pejudi biasanya, jika kalah 
kemudian marah karena iri. Jam dua pagi pulang kerumah sebentar, 
ambil uang, dengan tujuan ingin balas dendam, namun kartunya jelek 
terus.” 

     (Novel Candhikala Kapuranta hlm. 62)  

 Kutipan di atas menggambarkan keadaan yang identik dengan orang yang 

sedang berjudi, yaitu jika menang masih ingin menang lagi namun jika kalah pasti 

tidak mau berhenti sebelum modal uangnya kembali lagi. 

 Njanur gunung juga termasuk tembung entar, mempunyai arti tidak seperti 

biasanya atau tumben. Kata njanur gunung melambangkan seseorang yang 

biasanya tidak ada kemudian tiba-tiba saja muncul keberadaanya. Keadaan 

Jumadi yang tidak biasanya tersebut dikatakan sebagai njanur gunung. Ungkapan 

tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut: 
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Den Padma, sing isih lenggahan ana pendhapa malah ndisiki aweh 
tembung: “E,  njanur gunung, saka ngendi kowe, Di? Aku krungu 
saka Asih jarene kowe wis nyakil  karo nyitraksi ana Klaten apa 
Mediun ngono.” 
 

 Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

Den Padma, yang masih di depan pendapa justru mendahului berkata: 
“E, njanur  gunung, dari mana kamu, Di? Aku mendengar dari 
Asih katanya kamu sudah yakin dengan nyitraksi di Klaten apa 
Madiun seperti itu”. 

     (Novel Candhikala Kapuranta hlm. 76) 

 Kata njanur gunung dalam kalimat di atas melambangkan kondisi 

seseorang dimana keberadaanya dirasa tiba-tiba ada dan tidak seperti biasanya. 

Keadaan tersebut terdapat pada saat Jumadi yang tiba-tiba muncul dengan 

mendorong sepedanya di depan rumah Den Bei Padma. 

 Esemmu sepet madu berasal dari kata esem artinya senyum, sepet artinya 

pahit, madu maksudnya manis. Sepet madu atau sepahit madu mempunyai arti 

konotasi semanis madu. Ungkapan esemmu sepet madu dalam bahasa Jawa 

disebut dengan bebasan, bahasa Indonesia disebut dengan kata kiasan atau 

perumpamaan. Kata esemmu sepet madu terdapat pada kutipan berikut: 

“Ngene ya Sih, cah ayu, takkojahi,” Sumi mbacutake, “wong sing 
sugih Nglaweyan kuwi kandha karo aku mau bengi yen kepengin 
tepungan karo kowe. Jarene dheke ya, kowe kuwi ayu tur manis tur 
gandes tur luwes, apa maneh esemmu sepet madu. Jarene ya, nek 
kowe gelem, arep ditukokake gelang olan-olan.” 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia:  

“Begini ya Sih, cantik, aku bilangin,” sumi melanjutkan, “orang yang 
kaya dari Nglaweyan itu bilang padaku tadi malam jika ingin 
berkenalan denganmu. Katanya ya, kamu itu cantik juga manis juga 
mempesona juga tidak membosankan, apa lagi senyummu sepait 
madu. Katanya, ya, kalau kamu mau, aka dibelikan perhiasan berupa 
gelang. 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 88) 
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 Esemmu sepet madu dalam kutipan di atas, melambangkan seorang wanita 

yang mempunyai senyuman manis seperti manisnya madu. Wanita yang dimaksud 

dalam novel Candhkala Kapuranta adalah Asih. 

Cancut taliwanda berarti menyingsingkan baju memulai bekerja, sedikit 

bicara banyak bekerja. Orang yang mempunyai tipe pekerja keras dan tidak 

banyak bicara merupakan gambaran dari cancut taliwanda. Ungkapan cancut 

taliwanda ini biasanya merupakan ungkapan yang digunakan masyarakat Jawa 

untuk menunjukan orang yang tekun dalam pekerjaanya. Kata cancut taliwanda 

terdapat pada kutipan berikut: 

Pancen lakon Bale Sigala-gala ngeselake para paraga wayang 
Pandhawa, prasasat wiwit jejer nganti tanjeb kayon cancut 
taliwanda. Permadine mlebu-metu panggung, perang, meh mati 
kobong marga ing sakiwa-tengene gen iwis murub makantar-kantar 
saka pokale Patih Sengkuni.... 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

Memang adegan Bale Sigala-gala melelahkan para pemain wayang 
Pandawa, oleh karena awal pembuka wayang sampai keluarnya 
gunungan harus bekerja keras. Permadinya keluar-masuk panggung, 
perang, hampir tewas terbakar karena disekelilingnya api sudah 
menyala-nyala karna ulahnya Patih Sengkuni.... 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 99) 

 Kata cancut taliwanda di atas, melambangkan sifat atau cara kerja dari 

orang yang giat bekerja, bekerja sesuai dengan pekerjaanya tidak malas dan juga 

tidak banyak bicara. Maksud dari cancut taliwanda di atas adalah para pemain 

wayang yang bekerja keras dari awal hingga akhir pertunjukan. 

 Ngono ya ngono, ning aja ngono. adalah sebuah peribahasa yang berarti 

begitu ya begitu namun jangan begitu, maksudnya adalah orang Jawa mempunyai 

kebijaksanaan untuk membiarkan apapun kemauanya, akan tetapi memberikan 



49 

 

batasan yang berupa tenggang rasa dan saling memahami. Peribahasa tersebut 

terdapat pada kutipan berikut: 

We lha, batine Wa Semar, Madi anggone nyuduk kaya mengkono 
kuwi mesthi disengaja, jalaran nesu marga panjaluke dhuwit ditampik 
Asih. nDrawasi tenan! 
Wa Semar gage alok: “nDara, nDara Janaka, kula aturi mundur 
sekedhap. Kula kemawon ingkang nadhahi trajange Buta Cakil.” Asih 
mundur telung pecak. Wa Semar ngadhepi Madi karo nantang: “Ayo, 
sudukana aku!” Bareng Madi maju arep namakake kerise, Wa Semar 
mbisiki: “Ngono ya ngono ning aja ngono.” 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

Eh eh eh, kata pakdhe Semar dalam hatinya, caranya Madi menusuk 
seperti itu pasti disengaja, karena marah permintaanya meminjam 
uang ditolak Asih. Berbahaya sekali! 
Pakdhe Semar langsung mengingatkan: “tuan, tuan Janaka, saya suruh 
mundur sebentar. Saya saja yang menghadapi Buta Cakil.” Asih 
mundur tiga langkah. Pakdhe Semar menghadapi Madi dengan 
menantang: “Ayo, tusuklah aku!” Setelah Madi maju ingin 
menancapkan kerisnya, pakdhe Semar berbisik: “Ngono ya ngono, 
ning aja ngono.” 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 129) 

Paribasan “ngono ya ngono, ning aja ngono” dalam kutipan di atas, 

melambangkan seseorang yang harus mempunyai sifat bijaksana dalam 

melakukan tindakanya, setepat dan secermat mungkin atas keputusanya 

melakukan sesuatu. Paribasan tersebut ditujukan kepada Madi Cakil yang ingin 

menusuk Asih dengan sengaja.  

Sripanggung, berasal dari kata sri artinya; sinar, cahaya indah sekali, 

untuk sebutan kepada orang yang dianggap mulia, raja. Panggung berarti tempat 

unguk pertunjukan, tempat pertunjukan wayang. Sripanggung dalam bahasa yang 

modern disebut dengan super stars, yaitu orang yang terkenal dan ditunggu-

tunggu kehadiranya atau aksinya. Pada masyarakat Jawa sebutan Sripanggung 
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digunakan sebagai penghargaan secara tidak langsung untuk orang yang terkenal 

kelihaianya, aksinya di atas panggung. Kata Sripanggung terdapat pada kutipan 

berikut: 

“Jenenge Asih kuwi Munasih,” wangsulane pak Dirga. 
“Dudu, ola, ola kuwi. Kae lho sing jenenge selinggung ngono.” 
Celathune daoke wayang wong kuwi blekak-blekuk. 
“O, sripanggung. Ya pancen, Asih kuwi pancen sripanggung.” Pak 
Dirga olehe mangsuli karo ngampet ngguyu. 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

“namanya sih itu Munasih,” jawab pak Dirga. 
“bukan, bukan, bukan itu. Itu lho yang namanya selinggung itu.” Kata bos 
wayang orang itu dengan bahasa Jawa yang kurang lancar. 
“O, sripanggung. Ya memang, Asih itu memang sripanggung.” Pak 
Dirga menjawabnya dengan menahan tawa. 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 156) 

Kata Sripanggung dalam kutipan di atas, melambangkan seseorang yang 

sudah terkenal, dikenal banyak orang. Kehadiranya sangat dinanti, hal itu 

tercermin dari terkenalnya Asih yang bernama panjang Munasih disebut dengan 

sebutan Sripanggung karena pandai berakting di atas panggung dalam melakoni 

peranya. 

 Randha kembang adalah janda yang masih muda yang belum mempunyai 

anak. Randha lebih identik dengan image wanita yang kurang baik dalam 

pandangan masyarakat, dalam hal ini karena telah gagal membina rumah 

tangganya. Kata randha kembang terdapat pada kutipan berikut: 

“Randha ayu, randha kembang, “mangkono sawenehe wong-wong 
lanang sing padha nyedhak malah mundur. Asih ora bisa dijak 
sembrana; wateke tetep, tulus, wanter. 
 

 Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 
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“Janda cantik, janda kembang, “seperti itu ungkapan orang laki-laki 
yang berusaha mendekat malah mundur. Asih tidak bisa diajak 
menyeleweng; wataknya tetap, tulus, berani.  

    (Novel Candhikala Kapuranta hlm. 162) 

Randha kembang dalam dunia nyata sering kali menjadi wanita yang 

banyak didekati laki-laki hidung belang, karena mereka menganggap seorang 

janda akan mudah diajak berbuat yang tidak baik, namun hal itu ditepis dalam 

cerita ini. Asih sebagai randha kembang justru mempunyai sikap yang tegas 

dalam memposisikan dirinya sebagai seorang janda. Karena sikapnya tersebut 

maka Asih terhindar dari godaan atau pelecehan yang dilakukan kaum pria 

terhadapnya. Randha kembang melambangkan seorang janda yang masih muda. 

Rajapati adalah perkara pembunuhan. Raja berarti raja, pati berarti mati. 

Rajapati adalah melambangkan kematian, keadaan dimana telah terjadi 

pembunuhan. Perkara pembunuhan ini dapat dilihat pada kutipan berikut: 

Lagi wae mbacutake laku, Jumadi krungu swara kenthongan titir, 
tengara yen ana rajapati. Kenthongan titir sing wiwitane saka kidul 
prapatan Sraten lan kampung Patrajayan sisih wetan, nuli sumebar 
menyang ngendi-endi…. 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

Baru saja melanjutkan perjalanan, Jumadi mendengar suara 
kenthongan, pertanda jika ada pembunuhan. Suara kenthongan yang 
awalnya dari selatan perempatan Sraten dan kampung Patrajayan 
sebelah timur, kemudian menyebar kemana-mana…. 

                                                            (Novel Candhikala Kapuranta hlm. 167) 

Kata rajapati menjelaskan sebuah kejadian pembunuhan dengan ditandai 

adanya bunyi kenthongan dipukul berkali-kali. Pembunuhan tersebut dilakukan 

Jumadi dengan membunuh Asih di dalam rumahnya. Setelah itu terdengarlah 

bunyi kenthongan titir berkali-kali. 
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4.2 Novel Candhikala Kapuranta Sebagai Kode Sastra 

Kode sastra yaitu menjelaskan isi teks yang dikaitkan dengan unsur-unsur 

sastra. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa kode bahasa memaparkan estetika 

sastra. Kode sastra tidak seperti kode bahasa yang bisa dipahami secara langsung. 

Dalam menganalisis kode sastra kita harus bisa berimajinasi, membayangkan apa 

yang dibayangkan oleh pengarangnya. 

 

4.2.1 Simbol Melalui Tokoh 

Novel Candhikala Kapuranta menceritakan tentang hiruk-pikuk 

kehidupan di kota Sala pada masa lalu. Masa dimana carut-marut tatanan 

kehidupan bermasyarakat terjadi. Perjudian, pembunuhan, pencurian, penggunaan 

obat-obatan terlarang merajalela, dan praktek prostitusi menjadi kegemaran 

masyarakat. Keadaan tersebut seolah telah membudaya dalam mayarakat Solo 

pada waktu itu, namun dibalik keadaan yang tidak bermoral itu terselip sebuah 

pesan tentang sikap etika bermoral yang baik. Sikap bermoral yang baik yang 

patut ditiru dan dijadikan sebuah suri tauladan. Etika bermoral tersebut 

disimbolkan melalui tokoh-tokoh dalam novel Candhikala Kapuranta. 

 Simbol dalam novel Candhikala Kapuranta salah satunya ditampilkan 

melalui tokoh wayang. Tokoh yang dihadirkan berperan ganda sebagai tokoh 

pewayangan sekaligus menjadi manusia biasa, yaitu Asih sebagai Janaka, jumadi 

sebagai Cakil, dan Sumi berperan sebagai Karna. Tokoh yang yang berperan 

tunggal adalah Begawan Ciptaning dan Begawan Mintaraga. Simbol yang lainya 
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ditampilkan melalui adegan-adegan lakon wayang misalnya; lakon Karna 

Tandhing, Bale Sigala-gala dan perang Baratayuda Jayabinangun. 

 Janaka, atau lebih dikenal dengan nama Arjuna. Arjuna dalam dunia 

pewayangan dikenal sebagai tokoh yang bagus rupa yang mempunyai banyak 

wanita cantik atau dikenal sebagai donjuan. Dapat diketahui pada hakekatnya 

Janaka yang dianggap mempunyai banyak wanita tersebut adalah simbol dari 

ilmu pengetahuan, maksudnya Janaka adalah orang yang mempunyai banyak 

ilmu pengetahuan sekaligus sebagai lambang kesempurnaan hidup. Dimana 

dengan ilmu pengetahuan orang akan bisa dengan mudah menakhlukan dunia. 

Janaka berwatak lemah lembut namun tegas, pemberani dan bertanggung jawab. 

Watak tersebut yang digambarkan dalam cerita yaitu Janaka yang diperankan 

oleh seorang wanita namun tidak sedikitpun mengurangi sifat dan watak asli dari 

Janaka, tokoh Janaka tersebut melambangkan kepandaian dari Asih dalam 

menghadapi segala cobaan dan derita yang dialaminya. Sikap yang demikian 

dapat dilihat pada kutipan berikut: 

Asih mikir kok suwe temen Jumadi anggone ngajak perang. Padatane, 
Cakil gage ngunus keris, mungkasi polahe Cakil. Jalaran Jumadi isih 
pamer terus kepringelane jumpalitan, Asih sing wis kringeten aglis 
ngunus keris. Citraksi kepeksa ngunus keris, campuh rame, nganti 
Janakane bisa nyuduk lempenge musuh. Jumadi ngesot, banjur mesat 
menyang buri kelir. 
 

 Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

 Asih berfikir kok lama sekali Jumadi dalam mengajak perang. 
Biasanya Cakil cepat-cepat menghunus keris, menyudahi geraknya 
Cakil. Oleh karena Jumadi masih memamerkan terus pergerakanya, 
Asih yang sudah berkeringat langsung menghunus keris. Citraksi 
terpaksa menghunus keris, bertempur saling serang dengan rame, 
sampai Janakanya bisa menusuk pinggangnya lawan.  

    (Novel Candhikala Kapuranta hlm. 82) 
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 Kutipan di atas menjelaskan bagaimana tokoh Janaka telah memerankan 

sifat dan watak asli dari seorang Janaka. Kepandaian dari Janakalah yang menarik 

perhatian banyak wanita cantik. 

 Cakil dalam cerita ini berperan sebagai lawan Asih dalam pertempuran di 

atas panggung, Cakil melambangkan kejahatan atau angkara murka. Cakil adalah 

raksasa (buta) kecil dalam tokoh pewayangan versi Jawa. Cakil bersifat jahat pada 

umumnya kaum buta adalah musuh dari kesatria. Lihat kutipan berikut: 

Asih mikir kok suwe temen Jumadi anggone ngajak perang. Padatane, 
Cakil gage ngunus keris, mungkasi polahe Cakil. Jalaran Jumadi isih 
pamer terus kepringelane jumpalitan, Asih sing wis kringeten aglis 
ngunus keris. Citraksi kepeksa ngunus keris, campuh rame, nganti 
Janakane bisa nyuduk lempenge musuh. Jumadi ngesot, banjur mesat 
menyang buri kelir. 
 

 Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

Asih berfikir kok lama sekali Jumadi dalam mengajak perang. 
Biasanya Cakil cepat-cepat menghunus keris, menyudahi gerakanya 
Cakil. Oleh karena Jumadi masih  memamerkan terus 
pergerakanya, Asih yang sudah berkeringat langsung menghunus 
keris. Citraksi terpaksa menghunus keris, bertempur saling serang 
dengan rame,  sampai Janakanya bisa menusuk pinggangnya lawan. 

    (Novel Candhikala Kapuranta hlm. 82) 

 Cakil melambangkan sifat buta (raksasa kecil). Cakil dalam wayang versi 

Jawa adalah simbol dari rakyat kecil. Sifat jahat Cakil tercermin dalam perilaku 

sehari-hari Jumadi yang melakoni tokoh Cakil, yaitu tokoh antagonis yang 

memusuhi setiap kebaikan yang ada sekaligus mewakili peran dari rakyat kecil. 

 Karna atau Narpati Basukarna adalah saudara kembar dari Janaka, karena 

kemiripan wajahnya. Karna adalah saudara tertua dari pandawa namun Karna 

sejak kecil hidup bersama dengan kurawa sehingga pada akhirnya diangkat 

menjadi Adipati kerajaan Awangga. Karna dikenal sebagai tokoh yang tidak 
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punya pendirian padahal sebenarnya tidak. Karna dalam dunia wayang dianggap 

sebagai simbol atau moral atau kesusilaan dalam masyarakat Jawa. Karna adalah 

seorang kesatria yang berperan penting terjadinya perang Baratayuda 

Jayabinangun. Karna teguh pendirianya karena dua alasan, yang pertama, seorang 

harus tahu membalas budi, dan yang kedua, Baratayuda harus terjadi untuk 

membasmi kebatilan. Ia juga yakin bahwa tanpa dirinya, kurawa pasti tidak akan 

berani melaksanakan Baratayuda sehingga angkara murka tidak akan ditumpas di 

muka bumi. Keteguhan hati Karna bukan hanya diucapkan tetapi juga dilakukan. 

Hal ini terbukti sewaktu ia perang tanding dengan Arjuna dalam Baratayuda. Saat 

itu ia menolak, bahkan membunuh Ardawalika, yang diam-diam ingin membantu 

menewaskan Arjuna (Poespaningrat 37:2005). Kata Karna dapat dilihat pada 

kutipan berikut: 

....Karna matur marang Prabu Salya: “manawi kula ngantos pejah 
ing madyaning rana, punika ateges kula sampun hangleksanani 
kuwajibaning satria, inggih punika hambelani Prabu Duryudana 
ingkang sampun maringi kamulyan saha kanugrahan dhumateng 
kula, hamisudha kula dados Adipati ing Awangga.” 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

....Karna berbicara kepada Prabu Salya: “jika saya sampai mati di 
tempat pertempuran, ini karena saya sudah melaksanakan kewajiban 
dari seorang satria, ialah membela Prabu Durtudana yang sudah 
memberi kemuliaan dan anugerah kepada saya, mengangkat saya 
menjadi Adipati di Awangga.” 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 114) 

 Karna dalam dunia wayang disimbolkan sebagai orang yang memiliki 

watak angkuh, sombong, dan tidak punya pendirian. Namun dibalik itu 

sebenarnya Karna adalah seorang kesatria yang setia dan berbudi luhur, jika 

Karna berwatak buruk itu semua karena keadaan yang menjadi penyebabnya. 
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Membela Kurawa adalah satu-satunya pilihan dengan harapan erjadinya perang 

Baratayuda agar angkara murka bisa musnah dari muka bumi. 

Begawan Ciptaning berasal dari kata Ciptahening, yang artinya kebersihan 

jiwa, sehingga Begawan Ciptaning berarti pendeta bersih. Begawan Ciptaning 

atau Begawan Ciptaning Mintaraga adalah insan kamil, yang sedang mati-matian 

untuk mencapai kesempurnaan (Poespaningrat 87:2005). Kata Begawan 

Ciptaning terdapat pada kutipan berikut: 

Asih mlebu regol, mlaku ngancas menyang undhakan pendhapa, 
banjur mundhuk-mundhuk mlebu dalem. Layone nDara Sastrakusuma 
sumare ana tengah dalem. Asih linggih sila prenah ngisor pada nuli 
nyembah. Kaya Begawan Ciptaning sing lagi semedi. Asih sedhakep 
karo nenuwun muga-muga kabeh dosane nDara Sastra ingapura 
dening Ingkang Maha Kuwaos, sarta pinaringan pepajar. 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

Asih masuk lewat pintu, berjalan mengarak ke undak-undakan 
pendapa, lalu perlahan-lahan masuk ke rumah. Jenazah ndara 
Sastrakusuma tertidur di tengah rumah. Asih duduk di lantai segera 
menyembah seperti Begawan Ciptaning yang sedang bersemedi. Asih 
berposisi sedakhep sambil memohon supaya segala dosa ndara Sastra 
diampuni oleh Yang Maha Kuasa, serta diberikan pepajar. 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 161) 

Kata Begawan Ciptaning melambangkan kebersihan jiwa yang berdasar 

angan-angan jernih atau Ciptahening. Perumpamaan Begawan Ciptaning yang 

ditujukan kepada Asih menandakan ketenangan Asih yang sedang mendoakan 

suaminya. 

Begawan Mintaraga berasal dari kata minta yang artinya pemisahan atau 

memisahkan diri, dan raga yang artinya tubuh, sehingga Mintaraga berarti 

memisahkan badan wadagnya agar dapat membersihkan pikiran. Kata Begawan 

Mintaraga terdapat pada kutipan berikut: 
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Munah sing lungguh ana gandhok ngewangi para krabat kono tata-
tata kanggo slametan, nyuceni lan angkate layon marang pasarean 
dina candhake. Munah bola-bali nawani Asih supaya ngombe, 
nanging sing ditawani ora gelem. Asih tetep linggih sedhakep kaya 
Begawan Mintaraga. 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

Munah yang duduk di samping rumah membantu saudaranya disitu 
menata untuk acara selamatan, menyucikan dan diberangkatkanya 
jenazah menuju pemakaman hari berikutnya. Munah berulang-ulang 
menawari Asih untuk minum, namun yang ditawari tidak mau. Asih 
tetap duduk meletakan kedua tanganya di perutnya seperti Begawan 
Mintaraga. 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 161) 

 Kata Begawan Mintaraga yang berarti mensucikan diri tersebut secara 

tekstual berarti nama tempat dimana ia bersemedi, yaitu di Goa Mintaraga, di 

lereng gunung Indralika. Indralika sendiri berarti tempat yang suci kemilau 

(Poespaningrat 87:2005) Karna Tanding atau Adipati Karna lena adalah lakon 

yang terjadi pada saat perang Baratayuda antara pihak Pandawa dan Kurawa. 

Perang saudara kakak beradik yang mengharuskan Karna dan Janaka saling 

membunuh demi membasmi angkara murka dari muka bumi. Karna menjunjung 

tinggi amanah dari kerajaan Astina untuk membunuh para Pandawa, sedangkan 

Janaka dan para Pandawa berhak merebut kembali haknya sebagai pewaris 

kerajaan Astina. Karna tanding adalah lambang dari sikap seorang kesatria yang 

bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibanya, meskipun resiko yang paling 

buruk menimpa dirinya. Kematian Karna beserta seluruh Korawa adalah lambang 

kekalahan angkara murka atau lenyapnya angkara murka. Adegan Karna Tanding 

terdapat pada kutipan berikut: 

Pangandikane Kresna: “Lho, lho, lho Yayi Harjuna daksawang kaya-
kaya kelangan greget, layu kelangan bayu. Ana apa, Yayi?” 
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Asih banjur matur: “Kaka Prabu, keparenga kula mundur saking 
palagan, jalaran kula boten sagah perang kaliyan sedherek 
piyambak. Manah kula boten kiyat menawi kedah mejahi Adipati 
Karna–Ingkang boten sanes inggih sedherek kula piyambak.” 
“O, mangkono ta?” pangandikane Kresna. “Saiki Yayi Janaka 
daktakoni, Yayi Janaka kuwi satria apa dudu? Yen dudu satria enggal 
mundur saka palagan. Nanging yen pancen satria, kudu netepi 
kuwajibane mbrasta reretuning jagad, numpes watak angkara 
murkaning Kurawa. Iya saiki wancine perang Baratayuda 
Jayabinangun, muga-muga dadi pralambang tumpese watak angkara 
lan leletheging jagad.... 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 
Ucapan Kresna: “Lho, lho, lho Yayi Harjuna kelihatanya seperti 
kehilangan greget, layu kehilangan bayu. Ada apa, Yayi?” 
Asih lalu berkata: “Kaka Prabu, ijinkanlah aku mundur dari medan 
pertempuran, krena aku tidak sanggup perang dengan saudara sendiri. 
Hatiku tidak kuat jika harus membunuh Adipati Karna—yang tidak 
lain adalah saudaraku sendiri.” 
“O, begitu ya? Ucapan Kresna. Sekarang Yayi Janaka aku Tanya, 
Yayi Janaka itu satria apa bukan? Jika bukan satria segeralah mundur 
dari medan pertempuran. Namun jika memang kesatria, harus 
menepati kewajibanya membasmi kejahatan dunia, menumpas watak 
angkara murkanya Kurawa. Iya sekarang waktunya perang 
Baratayuda Jayabinangun, semoga menjadi perlambang tumpasnya 
watak angkara murka dan kotornya dunia.... 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 114-115) 

 Kata Karna dalam kutipan di atas, melambangkan sikap seorang 

kesatria yang mempunyai sikap bertanggung jawab, tidak berhianat, dan 

dapat dipercaya serta tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Ketidak 

raguan yang ditampilkan karna menjadi contoh atas keraguan yang dirasakan 

Janaka, namun setelah mendapat amanat dari Prabu Kresna dan 

mendengarkan kata-kata dari Karna. Janakapun akhirnya mau berperang dan 

membunuh Karna. 

 Bale Sigala-gala adalah salah satu adegan lakon wayang mempunyai 

makna kewaspadaan untuk tetap sadar dan hanya kesadaran yang dapat 
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menyelamatkan diri, saudara-saudara dan ibu dari kebinasaan. Kurawa yang 

selalu ingin mencelakakan Pandawa melakukan kecurangan dengan 

mengundang Pandawa beserta ibunya Kunthi untuk menginap di tempat yang 

telah disediakan berupa bale atau tempat tidur, tempat tidur itu mudah 

terbakar sebagai jebakan. Namun karena Dewa Sang Hyang Antaboga yang 

menyamar menjadi musang putih menolong Pandawa dari tragedi tersebut, 

merekapun selamat. Bale Sigala-gala adalah sebuah tempat tidur yang dibuat 

dengan banhan yang mudah terbakar. Kata Bale Sigala-gala terdapat pada 

kutipan berikut: 

Asih ngolet, wangsulane serak: “kesel mesthi mengko bengi, wong 
lakone Bale Sigala-gala. Permadine kerep metu. Panggonane main 
dadhu diobong wong Kurawa, terus dioyak.” 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

Asih mengeluh, bicaranya serak: “capek pasti nanti malam, karna 
adeganya Bale Sigala-gala. Lakonya sering keluar. Tempatnya 
bermain dadu dibakar para Kurawa, lalu dikejar.” 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 99) 

Kata Bale Sigala-gala di atas, melambangkan kejadian curang yang 

dilakukan Kurawa kepada Pandawa dengan tujuan untuk mencelakakan Pandawa. 

Lambang yang lain dari kejadian itu adalah agara selalu waspada dalam 

menjalankan sesuatu. 

Baratayuda Jayabinangun adalah perang besar antara Pandawa dan 

Korawa yang melambangkan watak angkara murka dan watak mulia. Baratayuda 

melukiskan watak angkara murka dan watak mulia, yang diwakili masing-masing 

oleh beberapa tokoh Pandawa dan Kurawa. Baratayuda Jayabinangun dapat 

dilihat pada kutipan berikut: 
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“O, mangkono ta?” pangandikane Kresna. “Saiki Yayi Janaka 
daktakoni, Yayi Janaka kuwi satria apa dudu? Yen dudu satria enggal 
mundur saka palagan. Nanging yen pancen satria, kudu netepi 
kuwajibane mbrasta reretuning jagad, numpes watak angkara 
murkaning Kurawa. Iya saiki wancine perang Baratayuda 
Jayabinangun, muga-muga dadi pralambang tumpese watak angkara 
lan leletheging jagad.... 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

“O, begitu ya? Ucapan Kresna. Sekarang Yayi Janaka aku Tanya, 
Yayi Janaka itu satria apa bukan? Jika bukan satria segeralah mundur 
dari medan pertempuran. Namun jika memang kesatria, harus 
menepati kewajibanya membasmi kejahatan dunia, menumpas watak 
angkara murkanya Kurawa. Iya sekarang waktunya perang 
Baratayuda Jayabinangun, semoga menjadi perlambang tumpasnya 
watak angkara murka dan kotornya dunia.... 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 114-115) 

Perang antara Pandawa dan Kurawa dalam lakon Baratayuda 

Jayabinangun. Disini pihak Pandawa mewakili ambeg mulia budi legawa, 

sedangkan pihak Kurawa mewakili ambeg angkara budi candela. Lakon ini 

mengajarkan tentang angkara, yang melekat pada Kurawa sejak lahir, harus 

dimusnahkan dengan segala daya, upaya, dan penuh pengorbanan. Sedikitnya ada 

empat juta manusia yang menjadi korban peperangan selama delapan belas hari 

itu, yang kesemuanya masih ada ikatan darah. Dalam perang saudara segala 

macam alasan dapat dipakai untuk saling membunuh, termasuk alasan pribadi 

(Poespaningrat 172:2005) 

 Munasih atau lebih singkat dengan nama Asih, Asih dalam bahasa Jawa 

berarti cinta, kasih sayang. Kasih sayang dan rasa cinta yang terlihat dari sikap 

Asih terhadap keluarga, teman bahkan musuh sekalipun masih ada rasa kasih 

sayang untuknya. Lihat kutipan berikut: 
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Asih sing isih ngadeg njegreg. Unine Asih sora: “O, wong lanang ran 
de isin, kowe! Nguthuh! Yen kowe saiki kepengin njaluk opah…” Asih 
ngrogoh dhompet gembolane, njupuk kelop siji, diuncalke, banjur 
gemlundhung. 
 

 Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

Asih yang masih berdiri tegak. Bicaranya Asih nyaring: “O, lelaki 
tidak punya malu, kamu! Mengejar terus! Jika kamu sekarang ingin 
minta upah…” Asih mengambil uang dalam dompet, mengambil 
sekeping uang, dilemparkan, lalu jatuh bergulir di tanah. 

    (Novel Candhikala Kapuranta hlm. 128) 

 Kata Asih melambangakan kasih sayang sebagai manusia yang dibekali 

rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk ciptaan tuhan. Dalam kehidupan antar 

umat beragama diajarkan rasa saling mengasihi kepada sesama, demikian halnya 

dengan ajaran yang ada di dalam dunia pewayangan, welas asih atau belas kasih 

juga diajarkan sebagai landasan hidup bersosialisasi. 

 Puspawicitra, Sastrakusuma, Atmakusuma, nama-nama tersebut semuanya 

mengandung unsur nama bunga seperti dijelaskan sebagai berikut; Puspawicitra 

berasal dari kata puspa yang berarti bunga, wicitra berarti bunga yang beraneka 

warna. Sastrakusuma berasal dari kata sastra berarti sastra atau pengetahuan 

kusuma berarti bunga. Atmakusuma berasal dari kata atma artinya nyawa atau 

sukma, kusuma berarti bunga. Dapat disimpulkan bahwa nama-nama tersebut 

merupakan lambang dari harumnya bunga atau harumnya sebuah nama dan nama 

atma tersebutlah sebagai ruh atau nyawa yang bisa menghidupkan keseluruhan 

cerita mengenai Asih, Munah, dan Kusumaningsih sebagai orang ke dua yang 

menceritakan kisah Asih Janaka lakon wayang Darma Utama beserta perjalanan 

hidupnya. 
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4.2.2 Simbol Melalui Latar 

Terdapat beberapa simbol atau tanda dalam novel Candhikala Kapuranta, 

Salah satunya pada bagian latar. Berikut ini beberapa simbol yang ada pada 

bagian latar, latar tempat dan latar waktu. 

Kampung Ma lima, Ma lima berarti lima perbuatan. Kampung Ma lima 

merupakan kampung yang melambangkan sekaligus mencerminkan ungkapan Ma 

lima, dimana di dalam kampung Ma lima terdapat tempat prostitusi, tempat orang 

berjudi, banyak pencurian, kejadian pembunuhan, dan penggunaan obat-obatan 

terlarang. Perbuatan-perbuatan tersebut terjadi pada masa lalu di kota Solo yang 

kental akan budaya Jawa. Pada dasarnya ke lima perbuatan tersebut adalah sebuah 

larangan yang disampaikan dalam ajaran Jawa.  

Ma Lima dalam novel Candhikala Kapuranta sebagai lambang dari lima 

larangan. Larangan yang menandakan kehidupan masyarakat Solo pada masa 

lampau, dimana terjadi tata kehidupan yang carut marut tanpa mengenal norma-

norma hidup bermasyarakat yang semestinya. Ma Lima mempunyai arti lima 

perbuatan, lima perbuatan tersebut antara lain adalah madat (menghisap candu), 

minum (mabuk minuman keras), madon (melacur atau bermain perempuan), main 

(berjudi), maling (mencuri). Perbuatan-perbuatan itulah yang menjadi penyebab 

bobroknya masyarakat Solo pada masa tersebut. Kata Ma Lima dapat dilihat pada 

kutipan berikut: 

“…Pancen suwe anggone maca cathetane. Sajroning bathin aku rada 
gumun dene ana bandara kersa manggon ana omah gebyog ing 
kampung Patrajayan, kampung  sik dhek jaman cilikanku biyen 
sinebut kanthi guyon: kampung Ma lima….” 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 
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“…memang lama membaca catatanya, di dalam hati aku agak heran 
jika ada seorang bangsawan mau bertempat tinggal dalam rumah 
gebyog di kampung Patrajayan,  kampung yang jaman kecilku 
dulu disebut dengan bercandaan: kampung Ma lima…” 

     (Novel Candhikala Kapuranta hlm. 10) 

 Kalimat tersebut di atas, menjelaskan keadaan kota Solo dengan sebutan 

Ma lima, yaitu terjadinya kerusakan moral masyarakat pada masa itu. Keadaan 

tersebut dijelaskan dengan menggunakan latar kampung Patrajayan dengan 

sebutan kampung Ma lima yang mencerminkan kehidupan di dalamnya seperti; 

prostitusi, perjudian, pencurian, penggunaan obat-obatan terlarang, dan para 

pecandu minuman keras. 

Candhikala Kapuranta berasal dari kata Candhikala dalam bahasa Sansekerta: 

Çandhikala berarti waktu sore atau senja. Kapuranta berarti merah muda, merah 

kekuningan. Candhikala Kapuranta adalah waktu sore menjelang matahari 

terbenam, disaat terlihat awan yang berwarna merah kekuningan di langit. 

Pandangan masyarakat Jawa tentang waktu tersebut menyarankan agar orang 

tidak berada di luar rumah. Langkah tersebut dilakukan agar terhindar dari 

kejadian yang di terjadi di luar akal pikiran manusia. 

Novel Candhikala Kapuranta menceritakan kisah perjalanan hidup dua 

orang wanita yang selalu dilanda kesedihan dan diyakini kesedihan itu pasti 

berakhir, berganti dengan kebahagiaan seperti yang disimbolkan dengan latar 

waktu Candhikala atau sore dimana pada waktu tersebut adalah waktu pergantian 

antara siang dan malam, waktu bergantinya terang menjadi gelap. Cerita mistis 

tentang pak Atmakusuma yang telah meninggal dunia juga ditandai dengan 

keterangan Kusumaningsih bahwa pamanya, pak Atmakusuma telah meninggal 
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dunia seminggu yang lalu. Peristiwa tersebut terungkap tepat pada waktu 

Candhikala. Waktu yang dianggap tidak baik dalam pandangan hidup orang Jawa. 

Kapuranta sendiri mempunyai arti merah muda, merah kekuning-

kuningan. Warna merah muda atau merah kekuning-kuningan melambangkan 

waktu pergantian siang yang semakin redup yang kemudian berangsur-angsur 

berubah menjadi gelap yang disebut dengan malam. Seperti cerita yang 

dikisahkan, kesedihan yang dilakoni Asih dan Munah pasti akan berganti menjadi 

kebahagiaan, meskipun kebahagiaan tersebut akan dirasakan di alam yang 

berbeda, yaitu di alam akhirat. Tanda berakhirnya kesedihan Asih dan Munah 

ditandai dengan terbunuhnya Asih dan Munah yang sekaligus menandakan 

berakhirnya kesedihan Asih dan Munah di dunia ini dan dipercayai akan berganti 

dengan kebahagiaan di alam akhirat. Dapat diketahui bahwa akhir dari cerita 

tersebut adalah tanda Candhikala Kapuranta yang menandakan waktu sore akan 

segera berganti dengan malam dan berakhirlah cerita perjalanan hidup dua orang 

wanita bernama Asih (Munasih) dan Munah. Candhikala Kapuranta adalah 

sebuah proses pergantian dari siang berganti malam. Proses pergantian tersebut 

melambangkan bahwa setiap apa yang ada di dunia ini diciptakan Salaing 

berpasangan misalnya, sedih – bahagia, siang – malam, hidup – mati, lelaki – 

perempuan, dan lain sebagainya. Seperti siang berganti malam yang ditandai 

dengan Candhikala Kapuranta atau waktu senja menjelang matahari terbenam 

dengan warna langit merah muda, merah kekuning-kuningan. Kata Candhikala 

Kapuranta terdapat pada pada kutipan berikut: 
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 “Ana apa, nDhuk?” pitakonku. 
“Paklik Atma sampun seda minggu kepengker. Dalu menika ing 
griya kula tahlilan pitung dintenipun,” 
Genti aku sing kaget, ora bisa kumecap. 
“Kepareng Pak, assalimu’alaikum,” celathune Kusumaningsih. 

Azan magrib keprungu galik-galik saka pondhok pesantren Jamsaren. 
Age-age aku menggok mengalor, nlusup pomahan, mlipir ing ngisor 
tritisan, anjog dalan gedhe. 

Ing bang kulon cakrawala sumilak, kapulas Candhikala Kapuranta. 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

 “Ada apa, Nak?” tanyaku. 
“Paman Atma sudah meninggal minggu kemarin. Malam ini dirumah 
saya ada tahlilan ke tujuh harinya.” 
Berganti aku yang kaget, tidak bisa berkata. 

“Mari Pak, AsSalamu’alaikum,” ucap Kusumaningsih. 
Adzan mahrib terdengar jauh-jauh dari pondok pesantren Jamsaren. 
Segera aku berbelok ke utara, menelusup pinggir rumah, berjalan di 
pinggir rumah, tiba di jalan raya. 
Di langit sebelah barat cakrawala membentang, terlukis Candhikala 
Kapuranta. 

                                                 (Novel Candhikala Kapuranta hlm. 173) 

Kata Candhikala Kapuranta dalam kutipan di atas, melambangkan waktu 

sore, senja. Simbol yang diwujudkan melalui latar waktu tersebut, mempunyai arti 

bahwa seemua yang ada di dunia ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa 

secara berpasang-pasangan. 

 

Suasana Kebahagiaan 

 Suasana bahagia yang dirasakan Munah ketika mengalami kejadian aneh 

dimana Munah bias bertemu melihat adiknya yang masih bayi, pertemuan itu 

terjadi seakan-akan munah sedang berada dirumahnya. Kejadian tersebut ditandai 

dengan tersenyumnya bayi mungil setelah melihat Munah kakaknya yang sedang 
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kesusahan karena ditipu orang. Kejadian aneh sekaligus bahagia tersebut terdapat 

pada kalimat berikut: 

Kok bisa mesem? Batine Munah gumun, wong bayi durung bisa 
weruh, durung bisa ndeleng, durung bisa ngrungu, apameneh 
celathu, kok bisa ngajak mesem. Age-age Munah kandha karo 
bapake:” Pak, adhiku kok bisa mesem dhewe ya, mangka durung bisa 
apa-apa, malah iki mau lagi wae sirep tangise.”  
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

Kok bisa senyum? Dalam hati munah heran, namanya saja bayi belum 
bisa melihat, belum bisa memperhatikan, belum bisa mendengar, 
apalagi bicara. Cepat-cepat Munah bicara dengan ayahnya:” Pak, 
adikku kok bisa tersenyum sendiri ya, padahal belum bisa apa-apa, 
malah ini tadi baru saja diam tangisanya. 

                                               (Novel Candhikala Kapuranta hlm. 28-29) 

Berdasarkan kutipan di atas, ada sebuah tanda berupa senyuman yang 

menandakan keadaan bahagia atau berarti senyuman sebagai pesan yang 

mengabarkan bahwa bayi yang tersenyum tersebut merasa dalam keadaan baik. 

Bersamaan dengan senyuman tersebut dapat diketahui keadaan yang sama 

bahagianya dirasakan Munah karena dirinya bisa bertemu dengan adiknya 

meskipun hanya dalam mimpi hanya sebatas mimpi. Suasana kegembiraan terlihat 

setelah Munah mengetahui keadaan adiknya, setelah itu Munah tertidur pulas 

hingga alarm tanda dibangunkanya calon para pekerja hutan Dheli. 

Suasana bahagia yang dirasakan Munah pada waktu, untuk pertama dan 

untuk terakhir kalinya Asih dipanggil oleh nDara Puspawicitra ayahnya. Peristiwa 

tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut: 

Tanpa kanyana-nyana, nDara Puspa nyebut: Asih…Asih…” 
Kaya ngapa bungahe atine Munah. “Sih, Asih, mrenea. Mlebua 
mrene. Kowe ditimbali….” 
Lagi iku Munah krungu Asih diceluk dening nDara Puspa—bapake, 
ramane kang sejati, sing ngukir jiwa ragane anak. 
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Luhe Munah dleweran—saka bungahe dene anake duwe bapak, lan 
dheweke dhewe duwe bojo. 
Esuke omah kono kebak wong sing padha nglayat. 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

Tanpa disengaja, ndara Puspa menyebut: Asih…Asih...” 
Seperti apa bahagianya hatinya Munah. “Sih, Asih, kemarilah. 
Masuklah kesini. Kamu dipanggil….” 
Baru pada saat itu Munah mendengar Asih dipanggil oleh ndara 
Puspa—ayahnya, ayah yang sejatinya, yang mengukir jiwa dan 
raganya anak. 
Air mata Munah mengalir—dari bahagianya jika anaknya mempunyai 
seorang ayah, dan dirinya sendiri memiliki seorang suami. 
Pagi harinya rumah itu banyak orang yang datang melayat. 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 63) 

Kalimat di atas menandakan suasana bahagia yang dirasakan Munah, 

karena mendengar ndara Puspawicitra untuk pertama kalinya memanggil nama 

Asih, panggilan tersebut sekaligus untuk panggilan memanggil Asih anaknya 

yang terakhir kalinya. 

Kebahagiaan yang dirasakan Asih ketika pertama kalinya mendapat uang 

dengan hasil keringatnya sendiri, yaitu bayaranya sebagai pemain ketoprak 

dengan lakon yang diperankan sebagai Janaka dalam perkumpulan wayang orang 

Darma Utama. Suasana tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut: 

“Jarene aku mengko bengi arep oleh dhuwit lho, mBok” unine Asih. 
“Wong ya jenenge ditanggap, dadi Den Bei Padmawibaksa mengko 
arep mbage dhuwit tanggapan. Wah, aku oleh pira ya mBok,”  
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

“Katanya aku nanti malam akan mendapatkan uang lho, bu” kata 
Asih. “Namanya saja ditanggap, jadi Den Bei Padmawibaksa nanti 
akan membagi uang tanggapan. Wah, aku nanti dapat berapa ya bu.” 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 64) 
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Kalimat di atas menggambarkan suasana kebahagiaan yang sedang 

dirasakan Asih ketika dirinya pada hari itu akan mendapatkan uang dari hasil 

kerjanya hasil keringatnya sendiri, suasana bahagia tersebut dirasakan Asih 

bersama dengan ibunya yang bernama Munah. 

Suasana kesedihan 

Kesedihan Asih setiap ditanyai tentang asal-usulnya, siapa ayahnya. 

Suasana itu terdapat pada kalimat berikut: 

“Aku mono turune wong pidak pedarakan, kepaten obor, kleyang 
kabur kanginan,” mankono wangsulane Asih yen ditakoni bab asal-
usule—kaya satria ana tengah alas sing ditakoni Buta Cakil sapa 
jenenge lan ngendi pinangkane. 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

“Aku ini keturunan orang kecil, kehilangan orang tua, hidup tanpa 
tujuan,” seperti itu jawaban Asih jika ditanya mengenai asal-
usulnya—seperti kesatria di tengah hutan yang ditanya Buta Cakil 
siapa namanya dan dari mana asalnya. 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 20) 

Kalimat di atas menjelaskan keadaan Asih jika ditanya tentang asal-

usulnya, tentang orang tuanya. Jawaban yang diberikan Asih terlihat begitu 

jujurnya akan kesedihan yang dia rasakan. Seperti ungkapan orang kecil, orang 

yang ditinggal orang tuanya, dan orang yang hidup tanpa tujuan. 

Kesedihan yang dirasakan Munah ketika mengetahui bahwa dirinya telah 

ditipu dan dibohongi oleh dua orang Cina keturunan tersebut, dapat dilihat pada 

kutipan berikut: 

“Ora ngono, kowe mau tampa dhuwit pira? Sawise cap jempol, terus 
nampa dhuwit ta? Coba pira, hara?” 
“Niki lho, mung sarupiyah glindhing. Kowe mesti diapusi karo 
singkek-singkek mau. Dilorobake! Dhuwit kontrakanmu ditilep-lep! 
Kowe dijlomprongake, awakmu didol sepuluh tahun, takkandhani!” 
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Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

“Ini lho, cuma satu rupiah kepingan. Kamu pasti dibohongi sama 
orang Cina tadi. Ditipu! Uang kontrakan dibawa pergi! Kamu 
dijerumuskan, dirimu dijual sepuluh tahun, aku kasih tahu!” 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 27) 

Percakapan di atas menggambarkan kesedihan yang dirasakan Munah 

pada saat mengetahui bahwa dirinya telah ditipu oleh dua orang Cina keturunan. 

Munah akhirnya tahu jika dirinya telah dijual selama sepuluh tahun untuk menjadi 

kuli kontrak di tanah Dheli, kesedihanpun semakin mendalam ketika orang lain 

meyakinkan bahwa dirinya telah menjadi korban perdagangan manusia. 

Kesedihan yang dialami Munah dan Asih karena diusir dari rumah ndara 

Puspawicitra oleh saudara-saudaranya. Peristiwa tersebut dapat dilihat pada 

kutipan berikut: 

“Aja nangis ya, nDhuk, welinge Munah. “Sing tatag, kowe mengko 
ditonton wong akeh. Pancen awake dhewe iki kudu lunga saka kene. 
Kowe aja melu susah, biyungmu dhewe sing saguh ngrasakake. Dosa 
apa ora, aku saguh nandhang kasangsarane. Ya muga-muga wae ana 
wong sing gelem dakngengeri. Kowe dhewe wae ya Sih, muga-muga 
bisa dadi wong sing urip kanthi ayem lan tentrem. Dene yen ora 
nganti kaya mangkono, pasrah marang gusti Allah sing gawe urip. 
Sengsara ana ngalam donya ora papa, Sih—waton ora gawe cilakane 
wong liya. Gusti Allah pirsa.”  
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesaia: 

“Jangan menangis ya, ndhuk, pesan Munah. “yang tabah, kamu nanti 
dilihat orang banyak. Memang diri kita ini harus pergi dari sini. Kamu 
jangan ikut susah, ibumu sendiri yang sanggup merasakan. Dosa apa 
tidak, aku sanggup merasakan kesengsaraanya. Ya semoga saja ada 
orang yang mau diikuti untuk menjadi pembantu. Kamu sendiri saja 
ya sih, semoga saja bisa jadi orang yang hidup dengan aman dan 
tentram. Sebab jika tidak sampai seperti itu, pasrah dengan tuhan 
Allah yang menciptakan hidup. Sengsara di alam dunia tidak apa-apa, 
sih—asal tidak membuat celaka orang lain. Tuhan Allah maha 
melihat.” 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 69) 
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Kutipan di atas menggambarkan suasana kesedihan setelah Asih dan 

Munah diusir dan hendak ingin meninggalkan rumah ndara Puspawicitra, Munah 

memberikan pesan kepada Asih agar dirinya tabah dalam menerima cobaan 

tersebut, Munah juga mendoakan agar kelak Asih menjadi orang yang berguna di 

dunia, bahagia dunia dan di akhirat. 

Suasana kesedihan yang dirasakan Asih pada waktu ditanya Den Bei 

Padma.suasana sedih terdapat kutipan berikut: 

Asih budhal saka omah tanpa mandheg tumolih. Tekan 
Padmawibaksan mripate isih rada pendul bubar ngepuh luh. Sanajan 
ulate digawe jinem, Den Bei Padma bisa nggraita: “Ana apa, Sih. 
Mara matura.” 
Asih waleh apa sing mentas kedadeyan: ditundhung dening para 
sedulure bapake. 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

Asih keluar dari rumah tanpa berhenti menoleh. Sampai 
Padmawibaksan matanya masih agak bentol selesai mengusap air 
mata. Meskipun mulutnya dibuat bicara, Den Bei Padma bisa 
merasakan: “Ada apa, sih. Bicaralah.”  
Asih berterus terang apa yang baru saja terjadi: diusir oleh saudara-
saudara ayahnya. 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 69) 

Kalimat di atas menceritakan kesedihan yang diderita Asih karena diusir 

dari rumah ndara Pusapawicitra oleh saudara-saudara dari ayahnya, hingga 

akhirnya mendapatkan tempat tinggal sementara di rumah Den Bei Padma yang 

akan ditempati Asih dan Munah, ibunya. 

Suasana kesedihan yang dirasakan Asih setelah diperkosa oleh seseorang,setelah 

Asih diberi obat tidur. Suasana tersebut terdapat pada kutipan berikut: 

Sawise sautara mlaku payungan ana pinggir lor dalan gedhe, Asih 
mandheg lan ngaso ana ing jero cakruk pojokan dalan cilik. Napase 
ngangsur-angsur. “Aduh Gusti, kula aturi nyabut nyawa kula. Kula 
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boten badhe selak, kula sampun nandhang dosa ingkang boten 
kinanten agengipun. Langkung sae kula pedjah gumlethak ing 
cangkruk ngriki,“ sambate. 
 
Terejemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

Setelah sebentar berjalan menggunakan payung di sebelah pinggir 
utara jalan raya, Asih berhenti dan beristirahat di dalam cangkruk 
ujung jalan kecil. Nafasnya perlahan-lahan. “Ya Tuhan, saya mohon 
cabut nyawa saya. Saya tidak akan menolak, saya sudah mengalami 
dosa yang tidak terkira besarnya. Lebih baik saya mati terlentang di 
cangkruk ini,” pintanya.     

Novel Candhikala Kapuranta hlm. 109) 

Kutipan di atas menandakan keadaan Asih yang sedang dilanda kesedihan 

setelah diperkosa, memohon kepada tuhan agar mencabut nyawanya. Asih merasa 

bahwa dirinya telah kotor, penuh dengan dosa. Asih merasa sudah tidak ada 

artinya lagi hidup di dunia.   

Suasana kesedihan yang dirasakan Asih setelah mendengarkan berita duka 

kepergian suaminya untuk selamanya. Dapat dilihat pada kutipan berikut: 

Bareng wis padha munggah menyang andhong, nDara Atma kanthi 
sareh ngendika: “nDhuk, aja kuwur atimu, sing pasrah marang Gusti 
Allah. Kamas Sastra mau nuntak rah sawise watuk tanpa kendhat 
wiwit mau sore.” Greg, nDara Atma ora mbacutake pangandikane, 
jalaran pirsa Asih katon kaget. Satemene nDara Sastra  sabubare 
muntah getih nganti bola-bali, banjur seda. 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

Sesudah naik andong, ndara Atma dengan sabar berbicara: “ndhuk, 
jangan gelisah hatimu, pasrah saja dengan Gusti Allah. Kamas Sastra 
tadi muntah darah setekah batuk tanpa henti sejak tadi sore.” Greg, 
ndara Atma tidak melanjutkan pembicaraanya, karena melihat Asih 
terlihat kaget. Sebenarnya ndara Sastra setelah muntah darah sampai 
bolak-balik, kemudian meninggal dunia. 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 160) 

Kalimat di atas menandakan kesedihan yang teramat dalam yang dirasakan 

Asih ketika mendengar berita bahwa suaminya, suami yang dicintainya telah 
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meninggal dunia setelah penyakitnya tak kunjung sembuh, kematian suaminya 

ditandai dengan batuk dan muntah darah. 

Suasana Tegang 

Suasana ketegangan yang terjadi setelah Asih merasa telah ditiduri 

oleh lelaki yang mengajaknya menginap dirumahnya. Ketegangan itu dapat 

dilihat pada kutipan berikut: 

Asih tangi mak-jenggelek. Tangane wong lanang mau disemplang 
wani, banjur mbukak lawang kamar, mlayu karo nyamber payunge 
sing isih megar. Sing duwe omah nututi metu karo muni: “mangke 
rumiyin, taksih grimis. “Kala wau dalu malah dhusun sampun 
banjir.” 
Karo mbukak lawang nganggo tangan tengen, tangan kiwane nyekel 
payung kanggo tameng, Asih muni sora; “Ora susah basa kaya 
priyayi! Kowe jebulane bajingan tengik!”  
“Mangke dipun dherekaken mawi andhong…!” swarane wong lanang 
kuwi karo kereh-kereh. 
Asih mlaku rikat nyabrang pelataran ngarep, metu lewat dalan sing 
lunyu lan jeblog. Weruh ana watu sing gedhene sakepel iku dijupuk, 
banjur disawatake marang omah wong dursila mau. Watu saprongkal 
iku tiba ana ing sirap. Gumlodhag swarane. Asih murub atine, kaya 
Janaka sing nantang buta: “Yen pancen wong lanang, metua njaba. 
Apa mengko bengi ana ngarep gedhong Darma Utama, ben dikepruki 
endhasmu karo kanca-kanca wayang, ben mati ngenggon!” 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

Asih terbangun mak-jenggelek. Tanganya lelaki tu disingkirkan 
dengan berani, lalu membuka pintu kamar, berlari sambil mengambil 
payungnya yang masih mengembang. Yang punya rumah mengikuti 
keluar dengan berkata: “Tadi malam desa sudah banjir.” 
Sambil membuka pintu dengan tangan kanan, tangan kirinya 
memegang payung sebagai tameng bicara dengan kencang: “tidak 
usah berbicara seperti orang baik! Kamu ternyata bajingan tengik!” 
“Nanti diantarkan dengan andong…! Suaranya lelaki itu dengan 
berteriak-teriak.” 
Asih berjalan cepat menyeberang depan rumah, keluar melalui jalan 
yang licin dan becek. Melihat ada batu yang besarnya segenggaman 
itu diambil, lalu dilemparkan ke rumah orang jahat tadi. Batu 
segenggam itu jatuh di genting. Gumlodhag suaranya. Asih menyala 
hatinya, seperti Janaka yang menantang buta: “Jika kamu memang 
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seorang lelaki, keluarlah kemari. Apa nanti malam di depan gedung 
Darma Utama, biar dipukuli kepalamu oleh teman-teman wayangku, 
biar mati ditempat!” 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 108) 

Kutipan di atas, menandakan situasi tegang yang dialami Asih setelah 

mengetahui bahwa dirinya telah ditiduri oleh lelaki yang menawarinya menginap 

dirumahnya. Lelaki tersebut menyulut kemarahan Asih, Asih dengan emosinya 

meluapkan kemarahan dengan mencacimaki lelaki tersebut dan juga melempar 

batu ke atas genting rumah lelaki itu. 

Suasana tegang antara Asih dan Jumadi sebelum pembunuhan terhadap 

Asih dirumahnya. Lihat kutipan berikut: 

Asih memburi njupuk cangkir isi banyu putih, diseleh ana ngarep 
Jumadi. “Enya, gek ngombe, nek wis kowe lunaga saka kene. Ngisin-
isini bengi kaya ngene ngengakake lawang nggo kowe. Aja selak, 
kowe lak arep njaluk dhuwit nggo serum, ta? Kowe ora bakal mari, 
takkandhani, marga awakmu wis bosok keterjang raja singa lan 
dikemah-kemah! Wis, gek diombe, terus minggat kana!” 
Diuenek-uneke kaya mengkono Jumadi kaya kububan kanepson. 
Nalika Asih arep minger memburi, Jumadi ngunus patrem Srikandhi, 
nuli nyuduk lempenge Asih sakayange. Janaka Darma Utama kuwi 
njerit, ndekeb lempeng, nanging Jumadi nyuduk maneh pener gulu. 
Urat janggane pedhot sanalika, getih muncrat. Asih gumebruk. 
Munah njerit. Jumadi ora talompe, patrem Srikandhi katamakake 
marang dhadhane Munah sisih kiwa. Bareng Munah kelumah, 
sudukane diambali pener dhuwur weteng. Munah lan Asih 
nglumpruk. Kusumaningsih sing kawit turu nglepus, nglilir banjur 
jerit-jerit. 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

Asih kebelakang mengambil cangkir berisi air putih, diletakkan di 
depan Jumadi. “Ini, buruan diminum, kalau sudah kamu pergi dari 
sini. Malu-maluin malam seperti ini membukakan pintu untuk orang 
sepertimu. Jangan menolak, kamu khan mau meminta uang untuk beli 
serum, ta? Kamu tidak akan sembuh, aku kasih tahu, karena tubuhmu 
sudah rusak terkena raja singa (penyakit kelamin) dan dikunyah lalu 
dikeluarkan! Sudah, segera diminum, lalu pergi sana!” 
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Dicaci-maki seperti itu Jumadi seperti terbakar amarah. Ketika Asih 
akan  menusuk pinggang Asih sekuat tenaga. Janaka Darma Utama itu 
menjerit, memeluk pinggang, namun Jumadi menusuk lagi tepat di 
leher. Urat lehernya putus seketika, darah menyembur. Asih roboh 
terjatuh. Menah berteriak. Jumadi tidak menghiraukan, patrem 
Srikandhi ditancampan ke dadanya Munah sebelah kiri. Setelah 
Munah terjatuh, tusukanya diambil tepat di atas perut. Munah dan 
Asih tergeletak. Kusumaningsih sedang tidur pulas, terbangun 
kemudian berteriak-teriak. 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 166-167) 

Kalimat di atas menceritakan peristiwa pembunuhan Asih dan Munah 

pada saat dibunuh oleh Jumadi dengan cara yang mengenaskan, ditusuk-tusuk 

dengan keris Srikandhi dan tewas seketika itu juga. 

Suasana Haru 

Suasana haru ketika Asih mendengarkan beberapa nasehat dari Den Bei 

Padma. Lihat kutipan berikut: 

Asih waleh apa sing mentas kedadeyan: ditundhung dening para 
sedulure bapake. 
“Ala-ala aku anggapen kaya pakdhemu,” pituture Den Bei Padma. 
Satemene aku rak ya tepung karo Dhimas Puspawicitra, malah nate 
disilihi gamelan nganti telung bengi nalika gebyangan ana Bekonang. 
Mengkene ya, kedadeyan kaya sing ing tembe buri. Nanging 
manungsa kudu madeg, ngadeg jejeg, ora miyar-miyur ing ati. 
Elinga, mengko bengi kowe dadi Janaka. Satria lho, Sih. Maknane, 
panggung kuwi jagad. Dadi kowe kudu bisa manjalma dadi satria. 
Dudu watake satria yen nganti nangis. Satria mono kudu bisa 
nindakake kuwajibane, jejibahane, lan darmane.” 
 
Terjemahan ke dalam bahsa Indonesia: 

Jelek-jelek anggap saja aku seperti pakde kamu,” kata Den Bei 
Padma. “Sebenarnya aku juga bersaudara dengan Adik Puspawicitra, 
malah pernah dipinjami gamelan sampai dengan tiga malam ketika 
gebyangan berada di Bekonang. Begini ya, kejadian seperti yang 
terjadi kemarin. Namun manusia harus berdiri, berdiri tegak, tidak 
lemah dalam hati. Ingatlah, nanti malam kamu jadi Janaka. Satria loh, 
Sih. Maknanya, panggung itu jagad raya. Jadi kamu harus menjelma 
menjadi satria. Bukan sifat satria jika sampai menangis. Satria itu 
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harus bisa melaksanakan kewajibanya, tugasnya, dan darma 
baktinya.” 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 69) 

Kutipan di atas menandakan keadaan yang mengharukan yang dapat 

dirasakan melalui kata-kata Den Bei Padma, yaitu pesan yang disampaikan Den 

bei Padma kepada Asih agar lebih tabah lagi menghadapi segala cobaan dan harus 

bisa menjadi seorang Janaka yang memiliki sifat seorang kesatria, dalam hal ini 

agar Asih tidak menangis. 

Suasana haru ketika ndara Sastra ingin menikahi Asih. Suasana tersebut 

dapat dilihat pada kutipan berikut: 

Kanthi luh dleweran Asih matur sakabehe, dene wong-wong Darma 
Utama ngira yen dheweke wis diselir dening tamu sing saben awan 
nekani. 
Suwe anggone padha meneng. Asih kamisesegen, bola-bali ngusapi 
luhe. Angel anggone padha arep medhar pikiran, nanging wis padha 
ngerti apa sing satemene ana jero atine dhewe-dhewe. Suwe padha 
ngemu pikiran, sanajan mung kari njlentrehake nganggo tembung lan 
ukara. 
“Elek-elek aku iki wong lanang, nDhuk. Aku emoh yen nyelir wong 
wadon. Kuwi padha wae karo mlorotake drajatmu, ora malah 
njunjung drajatmu. Lha saiki pikiren karo biyungmu, saupama kowe 
dakningkah. Utawa, yen kowe kepengin dirabi wong liya, aku iya 
mrayogekake, wong aku wis tuwa,” tuture nDara Sastra. 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

Dengan air mata Asih berbicara semuanya, jika teman-teman Darma 
Utama mengira jika dirinya sudah diselir oleh tamu yang setiap siang 
menemuinya. 
Lama kiranya saling diam. Asih dengan nafas tersendat-sendat, bolak-
balik menghapus air matanya. Susah kiranya ingin mengeluarkan 
perasaanya, namun sudah saling tahu apa yang sebenarnya ada di 
dalam hati masing-masing. Lama kiranya mereka memendam 
perasaan, meskipun hanya tinggal menggunakan ucapan dan kalimat. 
“Jelek-jelek begini aku lelaki, ndhuk. Aku tidak mau jika mempunyai 
seorang selir. Itu sama saja dengan merendahkan derajad kamu, 
bukan malah menjunjung derajadmu. Lha sekarang pikirkan dengan 
ibumu, seupama kamu aku nikahi. Atau, jika kamu ingin menikah 
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dengan orang lain, aku juga merestuinya, karna aku juga sudah tua,” 
ucap ndara Sastra. 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 151) 

 Kutipan di atas melambangkan suasana haru yang ditandai dengan 

pernyataan dari ndara Sastra dengan keinginanya menikahi Asih karena diketahui 

teman-teman Asih mengira jika Asih sudah diselir oleh ndara Sastra, keadaan 

tersebutlah yang mendorong hati ndara Sastra ingin menikahi Asih agar tidak 

menjadi pembicaraan orang lagi. 

Suasan haru setelah Asih ditinggal mati oleh suaminya, yang bernama 

Raden Mas Sastrakusuma. Suasana haru tersebut terungkap dengan pernyataan 

Asih melalui ucapanya. Suasana tersebut terdapat pada kutipan berikut: 

“Piwelinge Rama, pituture Rama, wiwit semana nganti saiki, aku ora 
lali utawa nglalekake. Nganti patiku, mBok, aku tetep bakal mituhu 
marang kabeh dhawuh lan pangandikane. Muga-muga diparengake 
dening Pangeran, aku bisa ngabdi panjenengan nDara Sastra 
salawase. Lha iya nDara Sastra kuwi sing wis bisa njunjung drajatku, 
kersa mengku aku dadi garwane. Kusumaningsih iku winih sing 
didhedher, sing banjur daksirami. Muga-muga besuk bisa 
ngrembuyung lan dadi pangeyuban.” 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

“Pesan ayah, kata-kata ayah, sejak dulu sampai sekarang, aku tidak 
akan lupa atau melupakanya. Sampai akhir hidupku, mbok, aku tetap 
akan patuh dengan semua perintah dan ucapanya. Semoga diberikan 
oleh tuhan, aku bisa mengabdi dengan beliau ndara Sastra selamanya. 
Lha iya ndara Sastra itu yang sudah mengangkat derajadku, mau 
mengangkat aku menjadi istrinya. Kusumaningsih ini benih yang 
ditanam, yang akan aku sirami. Semoga besuk bisa mekar dan bisa 
menjadi tempat berteduh. 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 161) 

 Kutipan di atas, melambangkan suasana haru yang ditampilkan melalui 

dialog antara Asih dan Munah. Asih menyatakan kesetiaanya untuk mematuhi dan 
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menjalani semua pesan dan perintah yang pernah diberikan oleh Raden Mas 

Sastrakusuma.  

 

Suasana Mistis 

Suasana ngeri yang berbau mistis ketika pada akhir cerita diketahui bahwa 

Pak Atma yang menceritakan semua peristiwa tersebut telah meninggal dunia 

tujuh hari yang lalu. Lihat kutipan berikut: 

‘He-eh,he-eh, aku wis weruh omahmu,” kandhaku. “Aku mau mentas 
saka omahmu kok.” 
“Lho, kok…,” unine bocah kuwi semu kaget. “Ingkang mbikakaken 
konten sinten?” 
“Paklikmu, nDhuk,: wangsulanku gage. “Paklikmu Atmakusuma.” 
“Lho! Bocah mau kaget banget. 
“Ana apa, nDhuk?” pitakonku. 
“Paklik Atma sampun seda minggu kepengker. Dalu menika ing griya 
kula wonten tahlilan pitung dintenipun,” 
Genti aku sing kaget, ora bisa kumecap. 
“Kepareng Pak, asSalamu’alaikum,” celathune Kusumaningsih. 
Azan magrib keprungu galik-galik saka pondhokan pesantren 
Jamsaren. Age-age aku menggok mengalor, nlusup pomahan, mlipir 
ngisor tritisan, anjog ing dalan gedhe. 
Ing bang kulon cakrawala sumilak, kapulas candhikala kapuranta. 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

“Iya-iya, aku sudah melihat rumahmu,” kataku. “Aku tadi baru saja 
dari runahnu kok.” 
“Loh, kok…,” suara anak kecil itu dengan terkejutnya. “Siapa yang 
membukakan pintu siapa?” 
“Pamanmu, ndhuk?” jawabanku dengan cepat. “Paklikmu 
Atmakusuma.” 
“Loh!” anak kecil tadi keget sekali. 
“Ada apa, ndhuk?” tanyaku. 
“Paman Atma sudah meninggal seminggu yang lalu. Malam ini di 
rumah ada tahlilan tujuh harinya.” 
Berganti aku yang terkejut, tidak bisa berkata. 
“Mari, pak, Assalamu’alaikum,” ucap Kusumaningsih. 
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Adzan mahrib terdengar jauh di pondok pesantren Jamsaren. Cepat-
cepat saya berbelok ke utara, menelusup rumah-rumah, melewati 
pinggir rumah, sampai ke jalan raya. 
Disebelah Barat cakrawala membentang, terlukis candhikala 
kapuranta. 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 172-173) 

Suasana di atas melambangkan suasana mistis yang nampak dari 

percakapan yang terjadi setelah Asih menjelaskan bahwa pakliknya Atmakusuma 

ternyata sudah meninggal seminggu yang lalu. Suasana tersebut diiringi oleh 

terlihatnya senja dengan langit berwarna merah kekuning-kuningan. Peristiswa 

aneh itu akhirnya terkuak, nama Atma kusuma menjadi lambang ruh yang 

menceritakan peristiwa terbunuhnya Asih dan Munah. 

4.2.3 Simbol Melalui Tema 

 Novel Candhikala Kapuranta karya Sugarta Sriwibawa adalah novel yang 

bertemakan cinta. Tema percintaaan yang digunakan, menceritakan kisah cinta 

dua orang wanita yaitu, cinta Asih kepada Raden Mas Sastra Kusuma, dan cinta 

Munah kepada Raden Mas Puspawicitra. Asih dan Munah sebagai simbol 

perempuan Jawa yang lemah lembut, sopan-santun, dan bukan hanya menyandang 

sebutan kanca wingking yang berarti teman belakang atau istri hanya sebagai 

pelengkap, sebagai sosok yang harus mengikuti apa kata pasanganya. Asih dan 

Munah adalah sosok yang penting sebagai wanita Jawa yang kuat, kuat dalam 

menghadapi cobaan hidup dan berperan penting bagi seorang suami. Berperan 

penting di belakang seorang suami dalam menjalani kehidupan berumah tangga. 

 Cinta Asih kepada Raden Mas Sastrakusuma, cinta antara seorang gadis 

dengan laki-laki yang sudah beristri, Asih merasa diangkat derajadnya karena 

diperistri oleh seseorang yang mempunyai gelar Raden Mas. Dengan harapan 
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kelak anaknya akan mendapatkan gelar yang sama pula yaitu Raden atau Raden 

Mas. Asih adalah sosok wanita mandiri yang tidak mau berpangku tangan, Asih 

juga merupakan lambang dari perempuan Jawa yang patuh terhadap pitutur dan 

tidak melanggar sebuah larangan. 

 Cinta Munah kepada Raden Mas Puspawicitra, cinta antara pembantu dan 

majikan. Munah dijadikan istri oleh ndara Mas Puspawicitra sebagai istri 

simpanan atau selir atas dasar menolong Munah yang sudah tidak punya keluarga. 

Munah adalah sosok wanita yang penting untuk ndara Mas Puspawicitra, karena 

ndara Mas Puspawicitra adalah seorang yang kaya tapi tidak mau bekerja. Dengan 

beristrikan Munah maka semua keluar-masuknya uang yang mengatur Munah. 

Munah sebagai lambang dari wanita Jawa yang bukan hanya menjadi kanca 

wingki atau teman belakang tapi sebagai orang penting di belakang seorang suami.

  

4.3 Novel Candhikala Kapuranta Sebagai Kode Budaya 

 Kode kebudayaan yaitu menjelaskan isi teks dikaitkan dengan keberadaan 

kebudayaan yang ada pada saat cerita itu dibuat. Sebagai contoh, jika dalam cerita 

yang berada pada masa kerajaan-kerajaan tertentu, beda dengan pada masa 

perjuangan, beda lagi dengan pada masa sekarang. Menganalisi kode kebudayaan 

membutuhkan pemahaman tentang kebudayaan-kebudayaan yang menyelimuti 

cerita. 

4.3.1 Simbol Ditampilkan Dalam Bentuk Kesenian 

Kesenian yang dimaksud adalah kesenian tradisional Jawa berupa tembang 

dan kidung. Terdapat tembang dan kidung yang ditampilkan dalam novel 
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Candhikala Kapuranta. Tembang mijil, kidung Sarira Ayu, dan kidung Marmarti. 

Hasil kebudayaan Jawa yang lain berupa tradisi, yaitu Nyadran, Midadareni, dan 

Sekaten. Perilaku berbudaya yang lain berupa Nyelir, Gelungan dan Gudeg Bung. 

Nembang Mijil atau Tembang Mijil, tembang adalah Salah satu hasil 

kebudayaan Jawa, yaitu berupa syair lagu. Syair lagu tersebut mengandung 

banyak makna di dalamnya, selain itu pada setiap tembang khususnya tembang 

macapat di dalamnya pasti mempunyai makna atau sebuah tujuan, seperti kata 

mijil artinya lair, keluar, sudah dilahirkan dan jelas laki-laki atau perempuan. Mijil 

dipergunakan sesuai dengan perwatakanya, yaitu saat jatuh cinta dan prihatin. 

Akan tetapi, di dalam pengertian ini, jatuh cinta bukan diartikan kasmaranya 

seorang pria terhadap wanita dan sebaliknya. Kasmaran di sini lebih terfokus pada 

sikap seseorang yang sangat intensif menekuni ilmu pengetahuan, atau mencari 

pangkat, keluhuran, dan sebagainya. Oleh karena itu, mijil lebih tepat dipakai 

untuk memberikan pelajaran dalam suasana penuh rasa prihatin atau memberikan 

petunjuk kepada seseorang yang sedang berprihatin (Prabowo 178:2007). Petikan 

tembang mijil terdapat pada kutipan berikut: 

“Dedalane guna lawan sekti—sineling senggakan Santinet—kudu 
andhap asor, wani ngalah luhur wekasane, tumungkula lamun dipun 
dukani, bapang den  simpangi, ana  catur mungkur. Tumuli digongi 
‘guuung…’ sing ditabuh nggandhul.  Oncor sing dipasang ana 
pikulan buri disumed, dene oncor liyane sing nganggo jagrag lagi 
disumed yen ana tanggapan. 
 

 Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia:  

“Jalanya untuk melawan kesaktian—bergantian menyanyi bersama—
harus  mengikuti sopan santun, berani mengalah akan baik pada 
akhirnya, merunduklah jika sedang dimarahi, bapang melakukan 
menyimpang, ada ucapan membelakangi cepat-cepat ditabuh gongnya 
‘guuung…’ yang ditabuh agak terlambat suaranya. Obor yang 
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dipasang berada dibelakang pikulan belakang dinyalakan, sedangkan 
obor lainya yang menggunakan jagrag sedang dinyalakan jika ada 
yang menanggapnya. 

     (Novel Candhikala Kapuranta hlm. 11) 

 Tembang mijil pada kutipan di atas melambangkan sebuah pesan yang 

disampaikan melalui kesenian tledek atau jogedan yang diiringi tabuh gong dan 

tembang.  

Kidung Sarira Ayu adalah sebuah tembang yang memiliki makna 

memohon perlindungan di dalamnya, perlindungan dari gangguan jin dan 

setan, dari tindak kejahatan, pencurian, dan sekaligus bisa di gunakan sebagai 

doa memohon kesembuhan dari segala penyakit. Kidung Sarira Ayu biasanya 

ditembangkan pada malam hari. Petikan syair Kidung Sarira Ayu dapat 

dilihat pada kutipan sebagai berikut: 

…Sanajan bocah desa, wuta sastra, nanging eling-eling anak tilas 
penabuh gender, meh saben bengi Munah krungu tembang 
Dhandhanggula swarane bapake: “Ana kidung rumeksa ing wengi, 
teguh hayu luputa ing lara, dohna ing bilahi kabeh, jin setan datan 
purun, paneluh tenung tan wani, miwah panggawe ala, gunaning 
wong luput, agni atemah tirta, maling arta tan ana ngarah ing tami, 
tuju duduk pan sirna.” 
Sawise unjal napas, Munah mbacutake tembang pupuh 
Dhandhanggula kuwi: “Sungsumku Patimah kang linuwih, Aminah 
kang bebayuning angga, ayub minangka ususe, sakehe wulu tuwuh, 
ing sarira tunggal kang Nabi, cahyane ya Muhammad, pandulune 
Rasul, pinayung Adam syarak, sampun jangkep sakatahing  nabi wali, 
dadya sarira tunggal.”… 
…Sanajan mripate merem, batine Munah rengeng-rengeng kidung 
rerepen candhake: “Yen anangis lare iku, lelanen kalawan zikir, ya la 
illaha ilallah, la ilaha illallah, ya Muhammad rasulullah, Muhammad 
rasulullahi.” 
Atine Munah krasa lejar, nuli eling marang pituture bapake: “Saben 
donga, donga  apa wae, mesthi ana dayane.” Dheweke ora ngerti 
maknane. Ewosemono dheweke percaya marang pituture bapake: 
“Aku ora bisa aweh apa-apa karo kowe, nDhuk. Bisaku mung aweh 
pitutur karo dedonga. Pitutur kuwi gawenen cekelan, dene donga 
 kuwi mesthi ana dayane jalaran tumuju marang Gusti Allah.” 
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 Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 
…Meskipun anak desa, buta sastra, namun ingat-ingat jejak penabuh 
gender, hampir setiap malam Munah dengar tembang Dhandhanggula 
suara ayahnya: “Ada kidung  yang dikuasai menjaga pada waktu 
malam, Sejahtera terhindar dari sakit, Dijauhkan dari segala mala 
petaka, Jin setan tidak berani datang, Tenung tidak berani, Apa lagi 
perbuatan jahat dan guna guna seseorang, Api kalah dengan air, 
Pencuripun menjauh dariku, Segala bahaya akan musnah. 
Setelah mengambil nafas, Munah meneruskan tembang pupuh 
Dhandhanggula itu: “Sumsumku Dewi Fatimah, Siti fatimah yang 
maha lebih, Siti Aminah kekuatan tubuhku Nabi Ayub adalah ususku, 
semua warna bulu yang tumbuh, badanku  menyatu dengan Nabi, 
karismaku Nabi Muhammad, panglihatanku semua rasul, 
perlindunganku Nabi adam, genap semua Nabi menjadi, menjadi satu 
dalam tubuhku. 
…Meskipun matanya terpejam, hatinya Munah berbisik-bisik kidung 
rerepen lanjutanya: “Jika menangis anak kecil itu, dihiburnya dengan 
dzikir, ya la illaha ilallah, la ilaha illallah, ya Muhammad rasulullah, 
Muhammad rasulullahi.” 
Hatinya Munah terasa tenang, lalu teringat akan kata-kata ayahnya: 
“Setiap doa, doa apa saja, pasti ada kekuatanya.” Dirinya tidak tahu 
maknanya. Waktu itu dirinya  percaya pada kata-kata ayahnya: “Aku 
tidak bisa memberi apa-apa untukmu, ndhuk. Aku hanya bisa 
memberi kata-kata bijak dan doa. Kata-kata bijak itu gunakan sebagai 
pegangan, jika doa itu pasti ada kekuatanya karena menuju kepada 
Gusti Allah.” 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 29) 

 Petikan kidung Sarira Ayu pada kutipan di atas, melambangkan sebuah 

doa yang disampaikan Asih kepada tuhanya dengan cara menembangkan tembang 

Dhandhanggula dari kidung Sarira Ayu sebagai perlindungan pada malam hari, 

agar terhindar dari segala penyakit, terhindar dari gangguan orang jahat, jin setan, 

sebagai tolak bala, terhindar dari pencurian, digunakan sebagai penyembuhan dan 

lain sebagainya. Kidungan tersebut ditembangkan Asih setiap malam hari. 

 Kidungan berikutnya yang ditembangkan Asih adalah kidung Mamarti. 

Petikan kidung Mamarti Dapat dilihat pada kutipan berikut: 

“Mulane ta mulane,” ngendikane nDara Sastra, “aku biyen gumun 
kok ana bocah wadon sing ngaku turune wong pidak pedarakan, 
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nanging citrane amraba lan alise sing mayet—ora kena dicolong yen 
isih ana darah keprabon lan keprajuritan.” 
Sawise unjal ambegan kaping telu, Asih ngayati kidung Mamarti: 
“Ana kidung ing kadang mamarti, among tuwuh ing kawasanira, 
nganakake saciptane, kakang kawah punika, kang rumeksa sira 
mami, anekakaken sedya, ing kawasanipun, adhi ari-ari ika, 
amayungi laku ing kawasaneki, ngenakaken pangarah.” 
nDara sastra lagi arep ngalembana swara sing galik-galik iku, Asih 
malah  mbacutake marang pada candhake: “punang getih ing rahina 
wengi, ngrerewangi  ulah kang kawasa, andadekaken karsane, puser 
kawasanipun, nguyu-uyu sabawa mami, anuruti panedha, 
kawasanireku, jangkep kadang ingsun papat, kalimane pancer wis 
dadi sawiji, tunggal awujud ing wang.” 
nDara Sastra gedheg-gedheg, gumun. “Wong dakwenehi tedhakan 
sapada, kok malah dibacutake dadi rong pada. Rada isin iki aku, 
kalah karo bocah enom. Kowe ya ngerti maknane ta, nDhuk?” 

 Mangertos. Simbok ingkang nyukani pitutur,” wangsulane Asih lirih. 
 
 Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

“Makanya ta makanya,” kata ndara Sastra, “aku dulu heran kok ada 
anak perempuan yang mengaku keturunan rakyat kecil, tapi 
karismanya terasa alisnya yang lurus ke  atas—tidak bisa dicuri 
jika masih ada darah ratu dan prajurit.” 
Setelah menghembus nafas ke tiga, Asih menghayati kidung 
Marmarti: Ada tembang sedulur Marmarti, hanya tumbuh dalam diri 
kita pribadi, segala tujuan akan tercapai, saudara tua yaitu kawah, 
yang dilindungi pribadi suatu kidung untuk menghormati baik-baik 
akan saudara tua yang disebut Mar dan Marti, ia yang berkuasa 
mengasuh hidup sepanjang penghidupan dan mengadakan apa yang 
dicipta, kakak tuban-tuban yang berkuasa menjaga diriku dan 
menyampaikan apa yang dilihat, adik tembini yang berkuasa 
mengayomi laku dan mengenakan apa yang diarah. 

    (Novel Candhikala Kapuranta hlm. 146) 

 Kidungan Marmarti yang ditembangkan Asih dalam kutipan di atas, 

melambangkan sebuah tembang mengenai “sedulur papat lima pancer” atau 

empat saudara dan yang ke lima disebut pancer. Maksud dari saudara empat 

kelimanya pancer adalah saudara tua yaitu kawah yang melindungi akan 

badanku, adi ari-ari yaitu yang melindungi atas semua tindakanku, darah yang 

membantu Allah untuk mewujudkan kehendakNya, puser yang memenuhi akan 
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permintaanku. Lengkaplah keempat saudara saya dan kelimanya sebagai pusat 

sudah menyatu pada badanku selain itu saudaraku yang lahirnya tidak lewat jalan 

marga hina yaitu bayangan yang selalu menjadi temanku kemanapun aku pergi. 

 Seperti yang telah dikisahkan dalam novel Candhikala Kapuranta tentang 

perjalanan hidup Asih dan Munah dalam melakoni peranya, Asih dan Munah 

adalah sosok wanita Jawa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya 

Jawa dan masih melaksanakan ajaran-ajaran Jawa yang adi luhung itu. Asih dan 

Munah sama-sama pintar menyanyikan tembang macapat sekaligus paham betul 

makna yang tersirat di daam tembang yang mereka nyanyikan. Dapat dilihat pada 

saat Asih dan Munah sedang dilanda prahara atau musibah yang menyusahkan 

hidupnya dan mencederai perasaanya. Asih dan Munah senantiasa ingat apa yang 

diajarka oleh orang tuanya, untuk selalu ingat akan tuhan sebagai sang pencipta. 

Apapun bentuk ritual atau cara-cara menyampaikan pesan yang ditujukan kepada 

tuhan meskipun berupa tembang pada intinya hanyalah mengakui bahwa hanya 

kepada tuhan kita memohon pertolongan. 

 Mbarang kethoprak berasal dari kata mbarang berarti mengamen 

sedangkan kethoprak adalah wayang orang. Dengan kata lain mbarang kethoprak 

disebut juga dengan kethoprak jalanan. Pada masa kejayaanya, kethoprak sebagai 

Salah satu tontonan yang berisikan tuntunan atau ajaran dengan lakon wayang 

yang diperagakan di dalamnya. Tidak hanya dipertunjukan di dalam gedung saja, 

namun sampai ke wilayah jalanan. Pertunjukan kethoprak tersebut tidak hanya 

bisa dinikmati oleh kalangan bangswan saja, namun rakyat kecilpun bisa 

menyaksikanya. Salah satunya dengan kehadiran mbarang kethoprak yang bisa 
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ditanggap kapan saja. Pada masa kejayaan, kethoprak tumbuh dan berkembang di 

Surakarta pada jaman dahulu. Kata mbarang kethoprak dapat dilihat pada kutipan 

berikut: 

....Uga ana omah-omah sing disewa dening wong-wong sing mbarang 
kethoprak turut dalan. Metune ider golek barangan udakara jam pitu 
bengi; ana sing mikul gong loro, kenong siji, centhe siji, dene gendere 
digendhong wong wadon sing ngiras dadi pesindhen. Karo mlaku 
turut dalan kendhange ditabuh ‘plak-blung-plak-blung-blandhet’ 
ambal-ambalan—karepe tawa.... 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

.... ada juga rumah-rumah yang disewa orang-orang yang mengamen 
ketoprak di jalan-jalan. Keluarnya menjajakan pertunjukan sekitar jam 
tujuh malam; ada yang memikul dua gong, kenong satu, centhe satu, 
sedangkan gendernya digendong seorang perempuan yang merangkap 
menjadi sinden. Sambil berjalan di jalan-jalan kendhangnya 
dibunyikan ‘plak-blung-plak-blung-blandhet’ berkejaran suaranya---
dengan harapan menawarkan jasa pertunjukanya.... 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 10) 

Mbarang kethoprak dalam kutipan di atas melambangkan sebuah 

kebudayaan Jawa berupa kethoprak, namun kethoprak tersebut tidak selayaknya 

ditampilkan di gedung pementasan melainkan dijajakan di jalan-jalan Surakarta 

pada waktu itu. 

Nyadran merupakan ungkapan refleksi sosial masyarakat Jawa yang 

dilakukan rutin setiap tahunya sebagai warisan para leluhur. Nyadran dalam 

tradisi Jawa biasanya dilakukan pada waktu tertentu yang telah disepakati, 

biasanya dilakukan sebelum menjelang bulan Ramadhan, yaitu Sya’ban atau 

Ruwah. Nyadran hampir sama dengan ziarah kubur pada umumnya, perbedaanya 

hanya terletak pada waktu pelaksanaanya yang dilakukan secara kolektif, antara 

daerah yang satu dengan daerah yang lainya berbeda-beda waktunya. Nyadran 
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juga berfungsi sebagai sarana untuk bersilaturahmi antar kerabat sekaligus 

berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan rasa kebersamaan pada masyarakat 

tertentu. Nyadran merupakan sebuah pola ritual yang mencampurkan budaya Jawa 

dengan ajaran Islam. Kata nyadran terdapat pada kutipan berikut: 

Nuju sasi Ruwah, nalika Darma Utama manggung ana Sala, Asih 
karo biyunge nyadran menyang makam Gambiran. Sawise nyekar, 
suwe anggone lelungguhan ana paseban kijing. Asih ngandhakake 
yen kepengin arep nyungkup pasareyane bapake. 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

Menjelang bulan Ruwah, ketika Darma Utama pentas di Solo, Asih 
dengan ibunya nyadran ke makam Gambiran. Sesudah ziarah, lama 
berduduk-duduk di tempat kijing, Asih mengatakan jika ingin 
membangun makam ayahnya. 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 95) 

 Kata nyadran dalam kutipan di atas, merupakan simbol adanya hubungan 

dengan para leluhur, antar sesama manusia, serta hubungan dengan Yang Maha 

Kuasa. Seperti digambarkan dalam cerita ketika Asih melakukan tradisi nyadran 

sebagai wujud kesetiaan untuk memelihara makam tersebut. 

Midadareni adalah sebuah tradisi dalam masyarakat Jawa pada malam 

menjelang hari pernikahan. Midadareni berasal dari kata widadari yang berarti 

bidadari yaitu, seorang wanita yang sangat cantik dan tinggal di kahyangan. 

Upacara Midadareni dilaksanakan pada saat sore hari menjelang upacara ijab. 

Tradisi Midadareni ini tidak bisa terlepas dari cerita Jaka tarub dan Dewi 

Nawangwulan. Tradisi Midadareni dilakukan dengan maksud menunggu turunya 

Dewi Nawangwulan dari kahyangan pada jam tengah malam seperti janji Dewi 

Nawangwulan kepada anaknya yang bernama Dewi Nawangsih, jika melakukan 
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tradisi Midadareni maka Dewi Nawangwulan akan datang pada malam setiap 

dilakukan Midadareni tersebut. Kata Midadareni terdapat pada kutipan berikut: 

Nalika midadareni ing Baluwarti, nDara Puspa melu ngrahabi tamu-
tamu sing lek-lekan lan kesukan ngadhepi bangku thothitan. Olehe 
botohan kalah terus. Kaya date, yen kalah banjur panas atine... 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

Ketika midadareni di Baluwarti, tuan Puspa ikut menyambut tamu-
tamu yang tidak tidur dan terhimpit menghadapi kursi kecil itu. 
Jalanya berjudi kalah terus. Seperti kebiasaanya, jika kalah lalu 
seperti terbakar hatinya, marah... 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 62) 

 Kata Midadareni dalam kutipan di atas, melambangkan sebuah tradisi 

Jawa untuk memperingati kisah cinta Jaka Tarub dengan Dewi Nawangwulan.  

Midadareni dimaksudkan untuk berprihatin dan berdoa untuk memohon kepada 

tuhan. 

Sekaten adalah tradisi memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad S.A.W 

tepatnya pada tanggal 5 bulan Jawa yaitu dilaksanakan mulai tanggal 5-15 

Rabbi’ul awal atau dikenal dengan peringatan Maulud Nabi. Kata Sekaten berasal 

dari Syahadattain atau dua kalimat syahadat yang artinya pengakuan bahwa 

manusia muslim mengakui “Tiada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah 

utusan Allah”. Sekaten ini diajarkan oleh wali sanga agar manusia tidak takabur 

kepada tuhan. Tradisi ini dilakukan di keraton Surakarta Hadiningrat dan juga di 

keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kata Sekaten terdapat pada kutipan berikut: 

...Sing elok, dheweke uga tau mlaku menyang Alun-alun Lor, perlu 
nonton krameyan Sekaten....  
 
Terjemahan kedalam bahasa Indonesia: 
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...yang aneh, dirinya juga pernah berjalan ke Alun-alun utara, untuk 
melihat keramean Sekaten....   

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 19) 

Kata Sekaten dalam kutipan di atas, melambangkan peringatan hari 

kelahiran Nabi Muhammad yang dikenalkan pada masyarakat Jawa oleh wali 

sanga. Dengan kalimat syahadat sebagai bentuk pengakuan antara manusia 

dengan tuhannya. 

 Perilaku hidup dalam masyarakat Jawa pada masa kerajaan secara tidak 

langsung telah mewariskan ajaran-ajaran bahkan aturan-aturan yang ada sampai 

saat ini. Raja-raja Jawa pada jaman dahulu selain beristrikan seorang ratu, raja-

raja tersebut masih mempunyai istri di luar pernikahan atau disebut dengan ampil 

atau selir, yaitu seorang istri yang tidak perlu dinikahi. Perilaku nyelir dianggap 

menguntungkan bagi setiap anak yang lahir dari seorang raja, maka anak tersebut 

berhak menyandang gelar Raden. Raden mas jika laki-laki dan Raden Rara jika 

perempuan. Hal itulah yang dianggap sudah mengangkat derajat kaum wanita 

yang berasal dari rakyat biasa dengan didapatkanya gelar Raden untuk anaknya. 

Nyelir berasal dari kata selir yang berarti bukan istri yang utama, bukan 

permaisuri. Nyelir berarti mempunyi istri lebih dari satu. Nyelir dalam lingkungan 

keraton adalah hal yang biasa dan akhirnya menjadi budaya yang disebut nyelir. 

Kata nyelir terdapat pada kutipan berikut: 

nDara Puspa bungah bareng ngerti yen Munah kerep sambat ngelu. 
Manut kandhane dhukun, kuwi nandhakake yen wis ngandheg. Wis 
dadi kalumrahan lan adat yen ana bandara nyelir wong cilik, ora 
perlu ningkahan. Ora ana wong sing maelu. Wong cilik rumangsa 
mundhak drajade yen kagem dening para bandara, sanajan ora 
diningkah, jalaran besuk anake methi duwe sebutan ‘raden mas’, 
saora-orane ‘raden’, dene yen wadon ‘raden ajeng’, saora-orane 
‘raden rara’. nDara Puspa ngumbar swara: “Wong-wong biyen 
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padha klesak-klesik jare aku ora duwe anak jalaran kakehan 
klangenan. Lho, aku lak ora gawe rugine wong liya, kok cangkeme 
padha juweh, ngoceh sing ora-ora. Lha, saiki piye? Aku iki tedhak 
turune wong gedhe lho, priya lelananging jagad.” Anggone ngumbra 
swara kaya jago kluruk, ambal-ambalan kareben krungu spa wae. 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

Ndara Puspa senang jika tahu kalau Munah sering mengeluh sakit. 
Mengikuti omongan dukun, itu menandakan jika sudah mengandung. 
Sudah jadi kebiasaan dan adat jika ada bangsawan memperistri orang 
kecil, tidak perlu dengan pernikahan. Tidak ada orang yang 
mengikuti. Orang kecil merasa terangkat derajadnya jika diperistri 
bangsawan, walaupun tanpa dinikahi, karena anaknya kelak pasti 
mendapat sebutan ‘raden mas’, atau ‘raden’, jika perempuan ‘raden 
ajeng’, atau ‘raden rara’. Ndara Puspa mengumbar suaranya: 
“Orang-orang jaman dulu sama-sama membicarakan aku tidak punya 
anak karena kebanyakan selir. Loh, aku khan tidak merugikan orang 
lain, kok mulutnya pada cerewet, bicara yang tidak-tidak. Lha 
sekarang bagaimana? Aku ini keturunanya orang besar loh, lelaki 
playboy.” Caranya mengumbar suara seperti ayam berkokok, 
menggema-gema supaya terdengar siapa saja. 

    (Novel Candhikala Kapuranta hlm. 59)  

Kata nyelir dalam kutipan di atas, melambangkan perilaku mempunyi istri 

lebih dari satu atau poligami. Nyelir yang menjadi budaya di lingkungan keraton 

tersebut pada akhirnya akan mengangkat nama istri dan nama anak yang 

dilahirkan dari keturunan seorang raja. 

Gelungan berasal dari kata gelung atau dalam bahasa Indonesia disebut 

dengan sanggul. Sanggul merupakan model rambut yang sering dipakai dalam 

upacara pernikahan adat Jawa, selain itu sanggul juga menjadi model rambut dari 

para Sindhen, sanggul sendiri sering dipakai bersamaan dengan pakaian kebaya. 

Kata gelung terdapat pada kutipan berikut: 

Sore salebare adus Asih salin sandhangan, jarikan mlipis, dandan lan 
jungkatan. Gelungan rada nggandhul meh tekan githok, saengga 
sirahe ora katon nggandhen utawa njengul kaya lagi nyunggi. 
Pupurane lamat-lamat, ora celakan, mung midih alis.... 
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Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

Sore selesai mandi Asih ganti pakaian, memakai jarik, berdandan dan 
sisiran. Sanggulan agak menonjol ke bawah sampai ke bawah 
bahunya, sehingga kepalanya tidak terlihat menonjol di atas kepala. 
Bedakanya samar-samar, tidak menghitamkan sekitar matanya, hanya 
menghitamkan bagian alisnya... 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 14) 

Kata gelung dalam kutipan di atas, melambangkan seorang wanita Jawa 

agar tetap berpandangan tegak, tidak melihat ke bawah, agar melihat apa yang ada 

di sekelilingnya, serta tidak melihat terus ke arah belakang. 

 Gudheg Bung, gudeg dalam bahasa Jawa gudheg adalah makanan khas 

Yogyakarta dan Jawa Tengahyang terbuat dari nangka mudayang dimasak dengan 

santan. Perlu waktu berjam-jam untuk membuat masakan ini. Warna coklat 

biasanya dihasilkan oleh daun jati yang dimasak bersamaan, gudeg dimakan 

dengan nasi dan disajikan dengan kuah santan kental, ayam kampung, telur, tahu 

dan sambal goring krecek. Dari beberapa macam gudeg, gudeg ada juga yang 

berasal dari Solo, yaitu gudeg yang arehnya atau rebusan santan kentalnya 

berwarna putih (sumber;gudegwikipedia).  

Bung dalam bahasa Indonesia berarti anak bambu atau bambu yang baru 

tumbuh. Kata bung mempunyai makna filosofis, yaitu pada pohon bambu yang 

sudah besar dan terlihat menjulang ke atas, pembungkus batangnya sudah terlepas. 

Berbeda dengan bambu yang masih kecil, pasti terselimuti oleh pelindung 

batangnya. Makna dari pohon bambu tersebut adalah biarpun orang tua ibarat 

tidak berganti pakaian, asalkan anaknya menggunakan pakaian yang selayaknya 

orang tua akan bahagia melihatnya. Kata gudheg bung terdapat pada kutipan 

berikut: 
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“Nah, Munah, mrenea,” panyeluke juragane esuk-esuk, “menyanga 
pasar, prapatan Gemblengan kana. Tukua bung karo bumbone. 
nDaramu ngersakake jangan gudheg bung. Pilihna bung sing iseh 
seger. Iki dhuwite.” Sing disebut ‘ndara’ kuwi bojone, yakuwi 
nDaramas Puspawicitra. 
 
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: 

“Nah, Munah, kemarilah,” pagi-pagi tuanya memanggil, “pergi 
kepasar sana, di perempatan gemblengan. Belilah bung atau anak dari 
bambu beserta bumbunya. Tuan kamu menginginkan masakan gudeg 
bung, pilihlah bung yang masih segar. Ini uangnya.” Yang disebut 
‘ndara’ itu adalah suaminya, yaitu ndaramas Puspawicitra. 

(Novel Candhikala Kapuranta hlm. 23) 

Kata Gudheg dalam kutipan di atas, adalah masakan Gudeg bung yaitu 

sebagai lambang gudeg khas Solo yang berbahan bung, berbeda dengan gudeg 

khas Yogyakarta dengan bahan dasar nangka. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Hasil analisis novel Candhikala Kapuranta karya Sugiarta Sriwibawa 

berupa simbol-simbol yang diperoleh berdasarkan analisis dari tiga kategori kode, 

yaitu kode bahasa, kode sastra, dan kode budaya, diperoleh simbol sebagai 

berikut.  

1. Analisis berdasarkan kode bahasa ditemukan kata abdi dalem, aku, kula, 

kowe, sampeyan, panjenengan, inggih, Raden, Raden Mas, Raden Rara, 

Raden Ajeng, Den Bei. Kata-kata tersebut menandakan bahwa novel 

Candhikala Kapuranta menggunakan konsep istana sentris. Terbukti dengan 

perbedaan bahasa yang digunakan di dalam keraton dan di luar keraton. 

2. Analisis berdasarkan kode sastra ditemukan nama-nama tokoh wayang yaitu, 

Janaka, Cakil, Karna, Begawan Ciptaning, Begawan Mintaraga, nama-nama 

lakon wayang yaitu, Karna tandhing, Bale Sigala-gala, Baratayuda 

Jayabinangun. Wayang merupakan gambaran sifat manusia dan berisi tentang 

ilmu pengetahuan hidup. Latar kampung ma lima melambangkan perilaku 

manusia yang melakukan lima larangan, yaitu madat, minum, madon, main, 

maling. Namun sifat baik dari Janaka yang diperankan Asih melambangkan 

bahwa keindahan itu akan tetap ada meskipun seseorang itu hidup di tempat 

yang sangat buruk sekalipun seperti yang terlihat di kampung ma lima. Latar 

waktu Candhikala Kapuranta adalah lambang dari pergantian waktu dari 
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terang menjadi gelap. Pergantian waktu itu menandakan kampung ma lima 

yang dulunya tempat bermain judi, tempat prostitusi, tempat minum-minuman 

keras, tempat orang menghisap candu, dan tempatnya para pencuri, sekarang 

sudah berubah menjadi tempat yang baik dengan berdirinya pesantren 

Jamsaren. Lambang dari kehidupan yang terus berputar dan silih berganti. 

Baik menjadi buruk dan sebaliknya. 

3. Analisis dari kode budaya ditemukan hasil kebudayaan Jawa berupa tembang 

atau kidung, yaitu Tembang mijil, kidung Sarira Ayu dan kidung Marmarti. 

Hasil kebudayaan berupa tradisi, yaitu Nyadran, Midadareni, Sekaten. Hasil 

kebudayaan lainya adalah Mbarang kethoprak, Nyelir, Gelungan, Gudheg 

Bung. Kidung Sarira Ayu adalah sebuah tembang yang di dalamnya 

mengandung unsur religius berupa sebuah doa. Doa inilah yang sering 

ditembangkan atau dinyanyikan pada malam hari, dengan tujuan mendapatkan 

keselamatan, kesembuhan dan perlindungan diri. Kidung Marmarti berisi 

tentang (sedulur papat lima pancer) yaitu empat saudara dan yang ke lima 

bernama pancer, saudara tersebutlah yang dimiliki setiap manusia. Kidung 

Marmarti bertujuan untuk meminta pertolongan kepada Tuhan dengan cara 

meminta pertolongan dengan perantara sedulur papat lima pancer. Nyadran 

adalah tradisi yang dilakukan sebelum datangnya bulan Ramadhan. 

Midadareni adalah tradisi menjelang malam pernikahan dan dipercayai akan 

datangnya Bidadari pada malam itu. Sekaten adalah tradisi memperingati hari 

kelahiran Nabi Muhammad. Mbarang ketoprak adalah pertunjukan ketoprak 

di jalanan. Nyelir adalah perilaku mempunyai istri tanpa harus menikahinya. 
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Gelungan adalah model rambut wanita Jawa. Gudheg bung adalah hasil 

makanan khas orang Solo. Hal itu menandakan bahwa beberapa hasil 

kebudayaan dalam novel Candhikala Kapuranta adalah kebudayaan asli dari 

daerah Surakarta. 

Hasil analisis simbol dan makna berdasarkan kode bahasa, kode sastra, 

dan kode budaya dapat disimpulkan bahwa novel Candhikala Kapuranta karya 

Sugiarta Sriwibawa berupa pesan nilai-nilai luhur  kebudayaan Jawa yang penting 

untuk dilestarikan dan nilai-nilai ketuhanan yang sebaiknya dilaksanakan.  

 

5.2 Saran 

Simbol beserta makna yang ada di dalam novel Candhikala Kapuranta 

hendaknya dapat dijadikan sebagai pengetahuan tentang nilai-nilai luhur budaya 

Jawa yang patut dijadikan contoh. Hasil penelitian novel Candhikala Kapuranta 

diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan teori strukturalisme 

terhadap penelitian karya sastra Jawa lainnya serta diharapkan pula dari penelitian 

ini dapat meningkatkan ketertarikan pembaca terhadap novel khususnya novel 

berbahasa Jawa. 
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