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ABSTRAK 
 

Na’im, Aldila Syarifatul. 2010. Serat Sastra Gendhing dalam Kajian 
Strukturalisme Semiotik. Skripsi. Program Studi Sastra Jawa. Jurusan Bahasa 
dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I Dr. Teguh Supriyanto, H.Hum. Pembimbing II Yusro Edy 
Nugroho, S.S., M.Hum. 

Kata Kunci: Simbol, makna, ajaran, semiotik, Serat Sastra Gendhing. 
Serat Sastra Gendhing adalah salah satu karya Sultan Agung 

Hanyakrakusuma (1613-1645) yang dipandang berharga dan secara objektif 
menarik perhatian kalangan luas karena kandungan isinya yang bernilai dan 
penting. Isinya yang lengkap, yaitu unsur-unsur mistis, religius, dan filosofis. 
Untuk memaknai Serat Sastra Gendhing yang sarat nilai ini, diperlukan 
pendekatan atau teori agar memungkinkan pembaca paham dan bisa memetik 
hikmahnya. Oleh karena itu, dilakukan penelitian terhadap Serat Sastra Gendhing 
agar bisa diketahui simbol dan makna serta ajaran yang terkandung di dalamnya. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana simbol dan 
makna yang terdapat dalam teks Serat Sastra Gendhing karya Sultan Agung 
Hanyakrakusuma berdasar teori strukturalisme semiotik A. Teeuw? Adapun 
tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengungkap simbol dan 
makna dalam teks Serat Sastra Gendhing berdasar 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 interpretasi yang digunakan untuk membedah karya 
sastra serta untuk menganalisis simbol dan maknanya. Sumber data yang 
digunakan adalah buku naskah Serat Sastra Gendhing karya Sultan Agung 
Hanyakrakusuma yang diterbitkan oleh Pakempalan Soetji Rahajoe Purwokerto 
taun 1936. 

Tahap-tahap penelitian ini adalah menjelaskan simbol dan makna teks 
Serat Sastra Gendhing menggunakan teori strukturalisme semiotik A. Teeuw. 
Teori tersebut membagi simbol menjadi tiga kode, yaitu kode bahasa, kode sastra, 
dan kode budaya. Dari analisis kode bahasa ditemukan beberapa istilah bahasa 
Jawa, Hindu, dan Islam. (1) Simbol yang maknanya menggambarkan Tuhan, yaitu 
Widi, Iradat, Dad, Hyang, Allah, Hyang Widi, Pangeran, Hyang Wisesa Jati, 
Hyang Nurcahya, Hyang Suksma, Hyang Manon. (2) Selain itu juga digunakan 
bahasa Arab di beberapa bait Serat Sastra Gendhing yaitu amirul mukminin, 
sayidin, amir rochimin, malikal waliyullahu, gaibul hawiyah, wa ana bur hana 
dan wujud dullah amma khudusul ngalami, fakayun fida raini, serta La illaha 
illallah. (3) Sasmita tembang terdapat pada pupuh Durma, Kinanti, Megatruh, lan 
Pocung. Berdasar simbol-simbol yang ditemukan melalui kode bahasa tersebut, 
maka dapat diketahui maknanya. Serat Sastra Gendhing mengandung ajaran-
ajaran yang sebagian besar disampaikan dengan bahasa Jawa dan beberapa bait 
dengan bahasa Arab. Ajaran-ajaran tersebut tentang hal ghaib (ketuhanan), 
tentang asal dan tujuan manusia diciptakan, mengajarkan budi pekerti luhur, dan 
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keselarasan lahir dan batin. Termuat pula ilmu tentang tembang kawi, sastra Arab, 
teologi, tauhid, dan tasawuf. 

Kode sastra dalam Serat Sastra Gendhing adalah penceritaan serat ini 
menggunakan metrum tembang macapat. Tembang macapat dalam serat ini 
secara berurutan dimulai dari pupuh Sinom, Asmaradana, Dhandhanggula, 
Pangkur, Durma, Kinanthi, Megatruh, dan Pocung yang merupakan filosofi hidup 
manusia. Cerita selanjutnya yaitu cerita mengenai sastra dan gendhing yang 
diikuti dengan monodualis dzat-sifat, rasa-pangarsa, cipta-ripta, yang disembah-
yang menyembah, kadim-baru, yang bercemin-bayangannya, papan tulis-tulisan, 
dalang-wayang. 

Dari analisis kode budaya ditemukan konsep budaya Islam, Jawa, dan 
Hindu. Simbol-simbol konsep budaya Islam, Jawa, dan Hindu tersebut semuanya 
mengajarkan tentang satu hal, yaitu manunggaling kawula Gusti. Serat Sastra 
Gendhing merupakan karya yang sarat dengan latar budaya yang religius. Hal ini 
menunjukkan bahwa serat ini merupakan hasil akulturasi kebudaayaan Islam-
Jawa pada saat itu, yaitu ketika Sultan Agung memerintah kerajaan Maratam 
Islam, beliau mempunyai misi untuk menyebarkan agama Islam dan 
mengislamkan rakyatnya. 

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada pembaca dan peminat 
sastra agar dapat menerapkan ajaran-ajaran budi pekerti luhur yang terdapat dalam 
Serat Sastra Gendhing dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain dalam 
pengembangan teori strukturalisme semiotik terhadap penelitian karya sastra Jawa 
lainnya. 
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SARI 
 

Na’im, Aldila Syarifatul. 2010. Serat Sastra Gendhing dalam Kajian 
Strukturalisme Semiotik. Skripsi. Program Studi Sastra Jawa. Jurusan 
Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I Dr. Teguh Supriyanto, H.Hum. Pembimbing II 
Yusro Edy Nugroho, S.S., M.Hum. 

Tembung Wigati: Simbol, makna, piwulang, semiotik, Serat Sastra Gendhing.  
Serat Sastra Gendhing anggitanipun Sultan Agung Hanyakrakusuma 

(1613-1645) kalebet karya sastra lami ingkang kaserat basa Jawi. Ing salebeting 
Serat Sastra Gendhing wonten cariyos ngengingi babagan mistis, religius, 
filosofis, lan pitutur moral. Ugi wonten ilmu tembang kawi, sastra Arab, teologi, 
tauhid, lan tasawuf ingkang jumbuh wonten ing 8 pupuh tembang macapat. Serat 
Sastra Gendhing wonten simbol lan makna saking wujud lan isinipun teks menika. 

Perkawis ingkang badhe dipuntliti inggih menika kados pundi simbol lan 
maknanipun teks Serat Sastra Gendhing anggitan Sultan Agung Hanyakrakusuma 
kanthi sarana teori strukturalisme semiotik A. Teeuw?Ancasipun paneliten teks 
Serat Sastra Gendhing menika kangge ndungkap lan manggihaken simbol lan 
makna teks Serat Sastra Gendhing kanthi sarana teori strukturalisme semiotik A. 
Teeuw. 

Pendhekatan ingkang dipunginakaken ing paneliten menika ngangge 
pendhekatan objektif kanthi teori strukturalisme semiotik A. Teeuw. Pendhekatan 
menika nggatosaken karya sastra minangka satunggaling struktur. Teknik 
ingkang dipunginakaken kangge ndudhah karya sastra inggih menika teknik 
interpretasi kangge nganalisis simbol lan makna. Paneliten menika sumberipun 
saking buku naskah Serat Sastra Gendhing anggitanipun Sultan Agung 
Hanyakrakusuma ingkang diterbitaken dening Pakempalan Soetji Rahajoe 
Purwokerto taun 1936. 

Cak-cakanipun paneliten menika kanthi ndudhah simbol lan makna mawi 
“kode bahasa”, “kode sastra”, lan “kode budaya”. Saking analisis “kode 
bahasa” inggih menika adhedasar teges lan pralambang, (1) teges lan 
pralambang asma Gusti akarya jagad, inggih menika Widi, Iradat, Dad, Hyang, 
Allah, Hyang Widi, Pangeran, Hyang Wisesa Jati, Hyang Nurcahya, Hyang 
Suksma, Hyang Manon. (2) teges lan pralambang basa Arab, inggih menika  
amirul mukminin, sayidin, amir rochimin, malikal waliyullahu, gaibul hawiyah, 
wa ana bur hana lan wujud dullah amma khudusul ngalami, fakayun fida raini, 
ugi La illaha illallah.(3) sasmitaning tembang wonten ing pupuh Durma, Kinanti, 
Megatruh, lan Pocung. Dene saged mekaten amarga wonten teks Serat Sastra 
Gendhing wosipun nedahaken pitutur-pitutur ing panguripan. 

Dene “kode sastra” menika anggenipun ngandharaken ngginakaken 
metrum macapat. Tembang macapatipun saking pupuh Sinom, Asmaradana, 
Dhandhanggula, Pangkur, Durma, Kinanthi, Megatruh, lan Pocung inggih 
menika filosofi manungsa gesang. Sanesipun ugi wonten pencerita ngengingi 
“sastra” lan “gendhing” inggih menika monodualis tembung sastra-gendhing 
ingkang kinanten crita dzat-sifat, rasa-pangarsa, cipta-ripta, kang nembah-kang 
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sinembah, kadim-anyar, cermin-wewayangane, papan tulis-tulisan, dalang-
wayang. 

Saking analisis “kode budaya” inggih menika wonten konsep budaya 
Islam, Jawa, lan Hindu. Simbol-simbol konsep budaya Islam, Jawa, lan Hindu 
menika sedaya nedahaken pitutur manunggaling kawula Gusti. 

Paneliten menika saged ngaturi saran, bilih naskah Serat Sastra Gendhing 
supados saged nyengkuyung wonten upayanipun ndudhah lan nepangaken naskah 
Serat Sastra Gendhing dados dipunlestantunaken, mawi karya sastra lami 
ingkang kasunyatan menika minangka naskah kina kirang dipungatosaken kaliyan 
bebrayaning ngaurip. Paneliten saged dados tuladha cak-cakanipun analisis 
sastra strukturalisme semiotik modhel A. Teeuw. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai homo significans, dengan karyanya akan memberi makna 

kepada dunia nyata atas dasar pengetahuannya. Pemberian makna dilakukan pada 

hasil karyanya yang berupa tanda (Chamamah-Soeratno dalam Sangidu 2004:18). 

Sebagai tanda, karya sastra merupakan dunia dalam kata yang dapat dipandang 

sebagai sarana komunikasi antara pembaca dan pengarangnya. Karya sastra bukan 

merupakan sarana komunikasi biasa, di dalam karya sastra terdapat sistem-sistem, 

aturan-aturan, dan konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut 

mempunyai arti. Oleh karena itu, karya sastra dapat dipandang sebagai gejala 

semiotik (Teeuw 1984:43). Begitu juga dengan karya sastra Jawa yang 

mempunyai makna tersendiri dibalik tanda-tanda yang terdapat di dalamnya. 

Karya-karya sastra Jawa telah banyak dilahirkan para pengarang sastra 

Jawa, khususnya yang hidup pada zaman kebangkitan Mataram Baru di Surakarta. 

Nama-nama besar seperti Sultan Agung, Susuhunan Pakubuwana IV, Yasadipura 

I dan II, Raden Ngabehi Ranggawarsita, dan Mangkunagara IV, telah mampu 

membawa perubahan besar pada kesusastraan Jawa di masa itu, bahkan melalui 

karya-karya mereka telah terciptalah suatu garis anutan pendidikan moralitas. 

Sebagai hasil karya seorang pujangga, kehadiran sastra piwulang tidak pernah 

lepas dari fungsi penyaluran ide pribadi pengarangnya, dan bagi masyarakat 

pembaca karya sastra secara tidak langsung juga merupakan tawaran ide yang 
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setiap saat akan mempengaruhi pola tingkah laku mereka. Karya sastra selain 

berfungsi sebagai penghibur juga dapat berperan aktif memberi tuntunan bagi 

keselarasan hidup manusia pada umumnya. 

Dalam khazanah sastra Jawa yang telah berkembang jauh sejak zaman 

Hindu, selain dijumpai teks-teks naratif yang bertumpu pada penceritaan suatu 

kisah tertentu, dikenal pula teks-teks didaktik moralistik. Ciri teks ini banyak 

diwarnai dengan deskripsi tata tingkah laku pergaulan sehari-hari dalam hidup 

bermasyarakat, hubungan manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan 

Tuhannya. Karya sastra didaktik dalam masyarakat Jawa merupakan sastra 

piwulang yang memberi tuntunan bagi pendidikan moral dan budi pekerti yang 

sebaiknya dilakukan oleh setiap manusia berbudaya. 

Pada umumnya yang disebut sastra piwulang dalam tradisi kesusastraan 

Jawa adalah teks didaktik berbahasa Jawa yang ditulis oleh raja atau pujangga 

istana untuk dijadikan dasar bagi pembentukan watak dan perilaku kerabat istana. 

Salah satu sastra piwulang tersebut adalah Serat Sastra Gendhing. 

Serat, sebagai salah satu ragam puisi Jawa klasik, merupakan gejala 

semiotik atau sebagai tanda. Sebagai tanda, makna yang terdapat pada karya sastra 

serat dapat mengacu kepada sesuatu di luar karya sastra itu sendiri maupun di 

dalam dirinya. Kata serat mempunyai beragam arti. Serat yang berarti tulisan, 

menandakan bahwa budaya membaca kehidupan dan merekamnya dalam bentuk 

deretan aksara adalah ciri dinamika suatu masyarakat yang menyejarah dalam hal 

pengelolaan informasi. Serat yang berarti goresan alamiah pada sebuah kayu yang 

menunjukkan bahwa pernak-pernik dunia akan tetap anggun bagaimana pun 
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keadaannya, asalkan hukum daur ulang berjalan normal. Serat merupakan salah 

satu karya sastra yang dapat diterapkan karena bermakna tinggi, berisikan nilai-

nilai luhur, berbagai ajaran, dan nilai etik serta mempunyai pengaruh dan peranan 

yang besar karena lahir dari sebuah proses kreatif seorang pujangga. Ajaran-ajaran 

dan nilai-nilai etis yang ada dalam serat dapat diserap dan dipraktekkan oleh 

masyarakat, khususnya masyarakat Jawa dalam rangka melangsungkan hidupnya. 

Begitu populernya kata serat sehingga digunakannya untuk memberi nama-nama 

kitab yang bernilai, seperti halnya dengan Serat Sastra Gendhing. 

Serat Sastra Gendhing merupakan sebuah karya besar Sultan Agung 

Hanyakrakusuma (1613-1645). Beliau sebagai raja, sastrawan, dan seniman yang 

telah memberikan kontribusi yang besar pada kerajaan Mataram Islam. Beliau 

tokoh yang memiliki kepekaan yang tinggi terhadap masalah sastra, bangsa, dan 

agamanya. Serat Sastra Gendhing berisi tentang hal ghaib (ketuhanan), tentang 

asal dan tujuan manusia diciptakan, mengajarkan budi pekerti luhur, dan 

keselarasan lahir dan batin yang kemudian akan memberikan pencerahan yang 

mendalam kepada para pembacanya. Termuat pula ilmu tentang tembang kawi, 

sastra Arab, teologi, tauhid, dan tasawuf. 

Serat yang berbentuk tembang macapat ini telah ditransliterasi ke dalam 

bentuk huruf Latin. Tembang macapat memiliki nilai-nilai filosofi karena dari 

masing-masing nama tembang macapat yang berjumlah sebelas tembang 

menggambarkan perjalanan hidup manusia dari lahir sampai mati. Dalam serat ini 

terdiri dari 8 pupuh macapat. (1) pupuh Sinom: 11 bait, (2) pupuh Asmaradana: 

14 bait, (3) pupuh Dhandhanggula  9 bait, (4) pupuh Pangkur: 15 bait, (5) pupuh 
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Durma: 17 bait, (6) pupuh Kinanthi: 15 bait, (7) pupuh Megatruh: 9 bait, dan (8) 

pupuh Pocung: 10 bait. 

Menurut tradisi orang-orang Jawa dalam mengajarkan nilai-nilai 

kehidupan kepada anak-anaknya dimulai dengan bercerita atau mendongeng, 

kemudian setelah dewasa bahkan mencapai usia senja dalam mengajarkan nilai-

nilai kehidupan kepada anaknya menggunakan tembang, khususnya tembang 

macapat sehingga yang diberi nasehat tidak merasa tersinggung karena 

sebenarnya dalam tembang macapat penuh dengan pasemon atau kiasan-kiasan 

yang hanya dapat dipahami melalui olah rasa atau olah batin. 

Banyak sekali ajaran-ajaran yang terdapat dalam Serat Sastra Gendhing. 

Pada pupuh Dandanggula menceritakan mengenai kawruh sangkan paraning 

dumadi. Pengetahuan tentang sangkan paraning dumadi mempunyai arti tentang 

asal (sangkan) dan tujuan (paran) segala apa yang diciptakan (dumadi). Paham 

sangkan-paran merupakan inti spekulasi ghaib Jawa. Sangkan-paran hanya dapat 

tercapai apabila dijadikan tujuan satu-satunya dan apabila manusia bersedia untuk 

melawan segala godaan alam luar dan bahkan mempertaruhkan nyawanya. 

Kesadaran bahwa batin adalah kenyataan yang sebenarnya terungkap dalam 

spekulasi tentang makrokosmos (jagad gedhe) dan mikrokosmos (jagad cilik). 

Makrokosmos dalam ghaib Jawa adalah alam lahir, dan mikrokosmos adalah jasad 

manusia. 

Kemudian pada pupuh Durma menceritakan tentang persoalan ketuhanan 

(teologi) yang sangatlah sulit dan rumit untuk dipikirkan karena sangat gaib dan 

tidak dapat digambarkan pikiran. Kegaiban yang tak tergambarkan tersebut adalah 
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maha kuasa atas kehidupan, sang pemberi anugerah agung. Setiap hari tak pernah 

berhenti melatih jiwa, tiada pamrih apa pun selain mencari kesempurnaannya. 

Seperti lafal yang telah terucap fayakun fidaraini maka jadilah muka yang 

mengandung makna hidup di dua alam. Dua alam itu adalah alam lahir dan alam 

batin yang sudah terlihat jelas adanya. Daya cipta doa, konsentrasi pikiran 

menembus daya kehidupan. Dzat Maha Kuasa yaitu yang menguasai hakikat 

sastra yang tunggal tiada duanya. Termuat juga tentang rahasia kemuliaan cahaya 

(deya) adalah orang yang menyebut sastra itu luhur. Hal ini dapat dijelaskan 

bahwa Tuhan memberi anugerah tanpa putus kepada para nabi, dan para wali serta 

para suhada, orang beriman yang mulia. Wujud kekuasaan bagaikan pengharum 

jagat raya. Bagaikan intan yang sepi hening ketika menelusuri teladan. Syair 

menelusuri ilmu, karena ilmu pengetahuan itu melebihi rongga-rongga di bumi. 

Penerapan ilmu itu harus megikuti aturan syariat, sehingga orang akan menjadi 

peka atau perasa dan lebih hati-hati dalam mempelajari ilmu syariat tersebut. 

Akhirnya terbimbinglah ia menuju selamat dan terjadilah kemakmuran serta 

keutamaan dalam beribadah. Perlu diingat oleh orang yang melatih pikiran, jangan 

sampai terjadi hasrat tanpa kendali. Haruslah itu diperhatikan karena hal itu 

sangatlah berbahaya dan dapat menghancurkan kehidupan. Salah satu hakekat 

gending dan sastra, mana yang lebih tinggi derajatnya itu harus dipahami. Jangan 

sampai bingung dan ragu menjadi pertanda ridha ilahi. Harus selalu yakin dan 

mengikuti para alim ulama. Itulah sebagian ajaran  yang terkandung dalam Serat 

Sastra Gendhing. 
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Serat Sastra Gendhing yang sarat dengan religiusitas dan spiritualitas 

tersebut perlu diungkap simbol dan makna yang terkandung di dalamnya. Ada 

berbagai macam teori sastra yang dapat digunakan untuk mengkaji sebuah karya 

sastra. Untuk mengungkap simbol dan makna dalam Serat Sastra Gendhing ini 

akan digunakan teori strukturalisme. Teori strukturalisme memandang karya 

sastra sebagai sebuah struktur yang unsur-unsurnya atau bagian-bagiannya saling 

berjalinan erat, saling menentukan keseluruhannya. Pradopo (1995:3-4) 

menyatakan bahwa dengan struktur itu unsur-unsurnya tidak mempunyai makna 

sendiri, maknanya ditentukan oleh hubungannya dengan unsur-unsur lain dan 

keseluruhannya atau totalitasnya. 

Penelitian tentang berbagai serat yang ditulis oleh para pujangga ternama 

baik secara individu maupun kelompok merupakan salah satu bukti bahwa 

sebenarnya serat sangat digemari dan hal tersebut pantas ditindak lanjuti. Sastra 

serat adalah lahan subur untuk diteliti, sayangnya belum banyak masyarakat yang 

menelitinya lebih dalam. Masyarakat pada umumnya masih sebatas dalam bidang 

transliterasi dan menerjemahkan serat saja, belum sampai membedahnya dengan 

teori sastra. Pengembangan teori sastra tidak mungkin dilakukan tanpa 

mempertimbangkan hakikat sastra-sastra daerah. Alangkah baiknya jika karya 

sastra serat diteliti dengan menggunakan teori-teori sastra yang ada agar dapat 

digunakan sebagai bahan ajar karena merupakan hal yang ilmiah. Alasan lebih 

tertarik pada Serat Sastra Gendhing dibandingkan serat-serat yang lain karena 

dalam Serat Sastra Gendhing mengandung aspek spiritual dalam bentuk simbol-
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simbol serta terdapat banyak ajaran yang masih relevan dengan kehidupan 

sekarang, yang dikemas dalam bahasa sastra yang unik. 

Bahasa sastra merupakan “penanda” yang menandai “sesuatu”. Sesuatu itu 

disebut “petanda”, yakni yang ditandai oleh penanda. Makna karya sastra sebagai 

tanda adalah makna semiotiknya, yaitu makna yang bertautan dengan dunia nyata 

(Chamamah-Soeratno dalam Sangidu 2004:174). Menurut Riffaterre (dalam 

Sangidu 2004:174), sebagai dasar pemahaman terhadap karya sastra yang 

merupakan gejala semiotik adalah pendapat bahwa karya sastra merupakan 

fenomena dialektik antara teks dan pembaca. Ketika membaca sebuah karya 

sastra, pembaca tidak dapat terlepas dari ketegangan dalam usaha menangkap 

makna sebuah karya sastra tersebut. Dengan demikian, makna karya sastra tidak 

hanya ditentukan dan diarahkan oleh karya sastra itu sendiri. Maka, sebagai dasar 

pemahaman terhadap Serat Sastra Gendhing yang merupakan gejala semiotik 

adalah karya tersebut merupakan fenomena sastra dan sebagai suatu dialektika 

antara teks dengan pembacanya ataupun antara teks dengan konteks penciptaanya. 

Penelitian teks Serat Sastra Gendhing ini menggunakan teori 

strukturalisme semiotik model A. Teeuw karena pada teori ini mempunyai tiga 

kode yang mampu membedah dan memaparkan simbol dan makna dalam karya 

sastra. Tiga kode tersebut adalah kode bahasa, kode sastra, dan kode budaya. 

Dengan menggunakan teori tersebut, akan dapat diketahui ajaran yang terdapat 

dalam karya sastra dengan cara menelusuri simbol dan maknanya. 
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Berdasarkan uraian di atas, Serat Sastra Gendhing karya Sultan Agung 

Hanyakrakusuma menarik untuk diungkap simbol dan makna serta ajaran-ajaran 

yang terkandung di dalamnya. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian karya sastra Serat Sastra Gendhing mengacu pada 

pembatasan masalah, yaitu bagaimanakah simbol dan makna yang terdapat dalam 

teks Serat Sastra Gendhing karya Sultan Agung Hanyakrakusuma berdasar teori 

strukturalisme semiotik A. Teeuw? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini 

adalah mengungkap simbol dan makna yang terdapat dalam teks Serat Sastra 

Gendhing karya Sultan Agung Hanyakrakusuma berdasar teori strukturalisme 

semiotik A. Teeuw. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis 

maupun praktis. Secara teoretis, yang pertama dari hasil penelitian ini bisa 

bermanfaat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan mengenai 

teori sastra khususnya teori strukturalisme semiotik. Kedua, dengan penelitian ini 

dapat menambah ilmu dan wawasan pembaca, serta menambah khasanah budaya 

bangsa khususnya perbendaharaan kata sastra Jawa. Ketiga, penelitian ini 
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bermanfaat untuk merangsang minat peneliti lain untuk menggali dan 

melestarikan karya sastra Jawa. 

Secara praktis penelitian ini mempunyai beberapa manfaat. Pembaca dapat 

memahami makna yang terkandung dalam Serat Sastra Gendhing karya Sultan 

Agung Hanyakrakusuma. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan atau bahan 

ajar untuk meningkatkan ilmu serta menambah wawasan dan cakrawala baru bagi 

pembaca serta generasi penerus di masa mendatang karena isi kandungan Serat 

Sastra Gendhing relevan dengan kehidupan sekarang. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1. Kajian Pustaka 

Kajian terhadap Serat Sastra Gendhing yang pernah dilakukan sampai saat 

ini berupa skripsi dan ada pula yang berbentuk buku. Namun, penelitian tentang 

simbol dan makna dalam Serat Sastra Gendhing dengan teori strukturalisme 

semiotik A. Teeuw belum pernah dilakukan. Berikut ini adalah telaah terhadap 

skripsi dan buku yang mengkaji Serat Sastra Gendhing yang pernah ditulis oleh 

peorangan maupun kelompok. 

Saidah Difla Iklila UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008) dalam 

skripsinya yang berjudul Serat Sastra Gendhing (Analisis untuk Memahami 

Spiritualisme Sultan Agung Hanyakrakusuma). Dalam penelitian tersebut masalah 

yang diteliti adalah aspek-aspek mistik dan spiritual dalam Serat Sastra Gendhing 

karya Sultan Agung Hanyakrakusuma. Hasil dari penelitian tersebut adalah Serat 

Sastra Gendhing memuat berbagai petuah raja termasuk di dalamnya ajaran 

spiritual sultan. Karya mistik Sastra Gendhing mengajarkan tentang keselarasan 

lahir batin dan awal akhir. Keserasian antara jagad gumelar dengan jagad 

gumulung, ditinjau dari ketajaman spiritual ini, Sultan Agung mendapat gelar 

yang sepadan dengan wali (Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta). 
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Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan 

penelitian ini. Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu, sama-sama 

meneliti tentang Serat Sastra Gendhing karya Sultan Agung Hanyakrakusuma. 

Sedangkan perbedaannya adalah kajian yang digunakan. Dalam penelitian ini, 

digunakan teori strukturalisme semiotik A. Teeuw yang membagi simbol dalam 

tiga kode, yaitu kode bahasa, kode sastra, dan kode budaya. Teori ini digunakan 

untuk menelusuri ajaran yang terkandung Serat Sastra Gendhing karya Sultan 

Agung Hanyakrakusuma. Jadi, penelitian ini bisa mengungkap makna 

semiotiknya secara keseluruhan. Makna karya sastra pada sistem sastra yang 

tertinggi, yaitu makna keseluruhan teks Serat Sastra Gendhing  sebagai sistem 

tanda. 

Damardjati Supadjar (2001) dalam bukunya yang berjudul Filsafat Sosial 

Serat Sastra Gending. Dalam buku yang bergenre Javanese Literature tersebut, 

masalah yang diteliti adalah tentang filsafat yang ada dalam Serat Sastra 

Gendhing, yaitu secara khusus meninjau dari sudut pandang filsafat sosial dan 

membandingkannya dengan kepustakaan Jawa lainnya. 

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan 

penelitian yang dilakukan penulis. Persamaan dengan penelitian sebelumnya 

yaitu, sama-sama meneliti tentang Serat Sastra Gendhing karya Sultan Agung 

Hanyakrakusuma. Sedangkan perbedaannya adalah Damardjati Supadjar meneliti 

Serat Sastra Gendhing dari sudut filsafat sosial sebagai salah satu cabang ilmu 

filsafat sedangkan penelitian ini mengkaji dengan teori sastra, yaitu strukturalisme 

semiotik untuk mencari simbol dan makna yang mengandung ajaran dalam Serat 
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Sastra Gendhing. Jadi, penelitian ini bisa mengungkap makna semiotiknya secara 

keseluruhan. Makna karya sastra pada sistem sastra yang tertinggi, yaitu makna 

keseluruhan teks Serat Sastra Gendhing  sebagai sistem tanda. 

Dengan ini akan dicoba meneliti Serat Sastra Gendhing karya Sultan 

Agung Hanyakrakusuma dengan menggunakan teori strukturalisme semiotik A. 

Teeuw. Namun demikian, sangat diakui bahwa kajian-kajian terdahulu besar 

manfaatnya. 

 

2.2. Landasan Teoretis 

2.2.1 Strukturalisme Semiotik 

Strukturalisme merupakan cabang penelitian sastra yang tidak lepas dari 

aspek-aspek linguistik. Strukturalisme sastra tumbuh pada tahun 1960-an sebagai 

usaha untuk menerapkan pada kesusastraan mengenai metode dan kemampuan 

memahami dari pendiri linguistik struktural modern, yaitu Ferdinand De Saussure. 

Struktur secara etimologis berasal dari kata structur, dari bahasa Latin yang 

berarti bentuk atau bangunan (Ratna 2006:88). Lebih lanjut Ratna mengatakan 

bahwa definisi strukturalisme berarti paham mengenai unsur-unsur yaitu struktur 

itu sendiri, dengan mekanisme antarhubungannya, di suatu pihak yang lain 

hubungan antarunsur dengan unsur totalitasnya. 

Dalam penelitian karya sastra, yang pertama kali harus dimengerti adalah 

teori atau pendekatan kemudian baru metodenya. Dalam penelitian ini dapat 

menggunakan pendekatan strukturalisme, yang tetap menekankan pada deskripsi 

struktur. Sedangkan kata struktur dalam hal ini mempunyai istilah tentang kaitan-
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kaitan tetap antara kelompok gejala, yang didasarkan pada observasi peneliti 

(Luxembung dalam Nurgiyantoro 1994:36). 

Teori strukturalisme memandang karya sastra sebagai sebuah struktur 

yang unsur-unsurnya atau bagian-bagiannya saling berjalinan erat, saling 

menentukan keseluruhannya. Pradopo (1995:3-4) menyatakan bahwa dengan 

struktur itu unsur-unsurnya tidak mempunyai makna sendiri, maknanya 

ditentukan oleh hubungannya dengan unsur-unsur lain dan keseluruhannya atau 

totalitasnya.  

Strukturalisme termasuk dalam teori kebudayaan yang idealistik karena 

strukturalisme mengkaji pikiran-pikiran yang terjadi dalam diri manusia. 

Strukturalisme menganalisa proses berpikir manusia dari mulai konsep sehingga 

munculnya simbol-simbol, tanda dan makna sehingga membentuk sistem bahasa. 

Bahasa yang diungkapkan dalam percakapan sehari-hari juga mengenai proses 

kehidupan yang ada dalam kehidupan manusia. Semua realitas sosial dapat 

dianalisis berdasarkan analisa strukturalisme yang tidak terlepas dari kebahasaan. 

Murkarovsky dalam Teeuw (1991:198) mengemukakan bahwa dalam 

setiap karya seni terwujud dalam intentionality, tetapi ini tidak identik dengan 

intention (niat penulis). Intentionalitas dalam seni adalah energi semantik yang 

mempertalikan semua analisis karya yang heterogen kesatuan makna, sebuah 

tanda dan sesuai dengan ini penulis mencoba menemukan dalam karya seni 

sebuah organisasi yang menyanggupkan untuk memahaminya sebagai 

keseluruhan. Murkarovsky yang termasuk dalam aliran formalisme ini telah lama 
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menekankan fungsi karya sebagai tanda, fakta sosial supra individual yang 

mengadakan komunikasi.  

Teeuw (1991:131) menambahkan bahwa strukturalisme berkembang 

melalui tradisi formalisme. Artinya hasil-hasil yang dicapai oleh tradisi formalis 

sebagian besar terlibat dalam mendirikan strukturalis. Dengan demikianlah aliran 

formalisme cepat berkembang ke arah strukturalis dan karya sastra sebagai 

struktur menjadi sasaran utama ilmu sastra. 

Oleh karena itu, Robert Schole (dalam Ratna 2009:88) menjelaskan tiga 

tahap strukturalisme, yaitu sebagai pergeseran paradigma berpikir, sebagai 

metode, dan terakhir sebagai teori. Dari beberapa pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa strukturalisme adalah suatu teori di mana di dalamnya 

mengenai hubungan antarunsur yang satu dengan yang lain, dan hubungan 

antartotalitasnya. Hal ini berarti bahwa analisis struktural adalah suatu tahap 

dalam penelitian sastra yang sukar dihindari, sebab setelah analisis struktural baru 

memungkinkan untuk diungkap pengertian yang lebih mendalam. 

Strukturalisme sering kali tidak dapat menjelaskan beberapa gejala budaya 

secara tuntas sehingga diperlukan penjelasan menggunakan semiotik, yakni teori 

tentang tanda. Semiotik adalah ilmu yang mengkaji tanda dalam kehidupan 

manusia. Artinya, semua yang hadir dalam kehidupan dilihat sebagai tanda, yakni 

sesuatu yang harus diberi makna. Ferdinand De Saussure menggunakan istilah 

signifiant, untuk segi bentuk suatu tanda, dan signifie untuk segi maknanya. 

Dengan demikian, Ferdinand De Saussure dan para pengikutnya melihat tanda 

sebagai sesuatu yang terstruktur di dalam kognisi manusia. Dalam teori Ferdinand 
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De Saussure, signifiant bukanlah bunyi bahasa secara konkrit, tetapi merupakan 

citra tentang bunyi bahasa. Dengan demikian, apa yang ada dalam kehidupan kita 

dilihat sebagai “bentuk” yang mempunyai “makna” tertentu. Masih dalam 

pengertian Ferdinand De Saussure, hubungan antara bentuk dan makna tidak 

bersifat pribadi tetapi sosial, yaitu didasari oleh “kesepakatan” sosial. 

Teori strukturalisme semiotik adalah gabungan dari dua teori dalam ilmu 

sastra, yaitu teori strukturalisme dan teori semiotik. Pradopo (1995:3) 

mengemukakan bahwa teori strukturalisme dan teori semiotik memiliki hubungan 

erat, semiotik merupakan perkembangan dari struktural. Culler (dalam Ratna 

2006:97) menyebut strukturalisme memusatkan perhatian pada karya sedangkan 

semiotik pada tanda. Jadi, untuk menemukan makna suatu karya sastra, analisis 

strukturalisme harus dilanjutkan dengan analisis semiotika. Demikian juga 

sebaliknya, analisis semiotik harus melakukan analisis strukturalisme, dalam 

hubungan ini yaitu sebagai proses dan cara kerja analisis keduanya yang tidak bisa 

dipisahkan. 

Dalam kenyataannya karya sastra (termasuk puisi) tidak lahir dari 

kekosongan budaya (Teeuw 1991:11). Karya sastra ditulis oleh penyair tentu saja 

terikat dengan paham-paham, pikiran-pikiran atau pandangan-pandangan dunia 

masyarakat pada jamannya atau sebelumnya. Dengan kata lain puisi tidak dapat 

terlepas dari sosio-budaya yang melengkapinya. Puisi tidak lahir dalam 

kekosongan yang terjadi sebelumnya (tradisi). Semua gabungan itu sangat 

menentukan makna dan pemahaman atas puisi. Oleh karena itu, agar 
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strukturalisme dapat menjangkau data yang akan dianalisis, teori tersebut perlu 

digabungkan dengan teori semiotik.  

Teeuw (1991:63) mengemukakan bahwa gabungan antara teori 

strukturalisme dan teori semiotik tersebut dinamakan dengan strukturalisme-

dinamik. Dengan kata lain, strukturalisme-dinamik adalah strukturalisme dengan 

memperhatikan karya sastra sebagai tanda. Sistem tanda ini mempunyai makna 

berdasarkan konvensi masyarakat (bahasa) maupun konvensi sastra. 

Namun demikian, betapa pun pentingnya dalam kaitannya dengan 

penelitian sebuah karya sastra tidak mengabaikan sistem tanda. Hal ini 

dikarenakan pendekatan semiotik merupakan ilmu tentang tanda-tanda, sedangkan 

ilmu ini menganggap bahwa fenomena sosial, masyarakat dan kebudayaan itu 

merupakan tanda-tanda (Pradopo 1995:71). 

Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. 

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

dianggap mewakili sesuatu objek secara representatif. Menurut Zoest (1992:5) 

semiotika adalah studi tentang tanda-tanda dan segala yang berhubungan 

dengannya, cara berfungsinya, hubungannya dengan tanda-tanda lain, 

pengirimannya dan penerimaanya oleh mereka yang mempergunakannya. 

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas bahwa penelitian dengan 

menggunakan pendekatan yang berusaha menelaah karya sastra dengan 

mempelajari setiap unsur yang ada dalam struktur teks, tanpa ada yang dianggap 

tidak penting. Dengan demikian, setiap memandang sebuah karya sastra adalah 

sebagai suatu tanda yang bermakna. 
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Dengan menerapkan teori strukturalisme semiotik untuk memahami Serat 

Sastra Gendhing, akan diperoleh makna karya sastra pada sistem sastra yang 

tertinggi, yaitu makna keseluruhan teks Serat Sastra Gendhing  sebagai sistem 

tanda. 

2.2.2 Pengetahuan tentang Tanda 

Tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain yang dapat berupa 

pengalaman, pikiran, perasaan, gagasan, dan lain-lain. Tanda-tanda itu dapat 

berupa gerakan-gerakan anggota badan, gerakan mata, mulut, bentuk tulisan, 

warna bendera, bentuk rumah, dan pakaian (Nurgiyantoro 1994:40). Jadi, yang 

menjadi tanda sebenarnya bukan hanya bahasa saja, melainkan berbagai hal yang 

melingkupi kehidupan ini walaupun harus diakui bahwa bahasa adalah sistem 

tanda yang paling lengkap dan sempurna. 

Menurut Ferdinand De Saussure (dalam Teeuw 1984:43-44) 

mengemukakan bahwa tanda merupakan satu kesatuan antara dua aspek yang tak 

terpisahkan satu sama lain.  

Signification yang sudah dipakai di atas berasal dari bahasa Latin 

significatio. Kata Latin ini secara etimologis terdiri dari dua kata dasar: signum 

(tanda) dan facere (membuat). Significatio berarti hal menunjuk, hal menyatakan, 

pengungkapan, petunjuk, tanda, isyarat. 

Tanda (sign) dalam pembahasan tentang tanda, Barthes mulai dengan 

pernyataan Saussurean: “Signified dan signifier adalah komponen-komponen 

tanda”. Pembedaan secara internal dalam tanda ini mempunyai dampak luar biasa 

dalam ilmu tentang tanda (semiotika). 
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Contoh: supermarket. Kata ‘supermarket’, misalnya, bisa menjadi tanda, 

karena dia memiliki signifier (kata itu sendiri) dan signified (tempat nyata dimana 

kita bisa berbelanja berbagai macam kebutuhan dengan manajemen  mutakhir dan 

pelayanan prima). Kesatuan antara kata dan kenyataan itulah yang membuat 

supermarket menjadi tanda (sign). Untuk orang yang buta huruf atau yang belum 

mengenal sama sekali ungkapan tersebut, kata ‘supermarket’ bukanlah tanda. 

Justru karena dia tanda, ia akan siap dihubungkan dengan tanda-tanda lain dan 

mempunyai hubungan eksternal. Hubungan antara signifier dan signified ini 

disebut hubungan simbolik dalam arti bahwa signifier menyimbolkan signified. 

Kalau kita pergi ke supermarket, objek yang kita saksikan itu juga bisa menjadi 

tanda yang terdiri dari signifier (tempat itu sendiri) dan signified (misalnya, gaya 

hidup orang kota). Jadi tanda yang dipelajari oleh semiotika bukan hanya tanda-

tanda linguistik seperti “kata” tetapi juga “objek”. 

Semiotik adalah segala sesuatu tentang tanda. Sebagai ilmu yang 

mempelajari tentang tanda, semiotik mempunyai lapangan semiotik. Hal penting 

dalam lapangan semiotik adalah lapangan sistem tanda yang merupakan 

pengertian tanda itu sendiri. Tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang 

lain yang dapat berupa pengalaman, pikiran, perasaan, gagasan, dan lain-lain. 

Jadi, yang menjadi tanda bukan hanya bahasa saja, walaupun bahasa adalah sistem 

tanda yang paling lengkap dan sempurna. 

Zaimar (dalam Nurgiyantoro 1994:11) mengemukakan kenyataan bahwa 

bahasa merupakan sebuah sistem, mengandung arti bahwa bahasa terdiri dari 

sejumlah unsur, dan tiap-tiap unsur itu saling berhubungan secara teratur dan 
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berfungsi sesuai dengan kaidah, sehingga bahasa dapat dipakai untuk 

berkomunikasi. 

2.2.3 Simbol 

Kata simbol berasal dari bahasa Yunani symbolos, berarti tanda atau ciri 

yang memberitahukan sesuatu hal kepada seseorang (Herusatoto 2007:10). Simbol 

adalah suatu hal atau keadaan yang merupakan media pemahaman terhadap objek. 

Ungkapan-ungkapan simbolis merupakan ciri khas manusia yang membedakan 

dari hewan. Cassier (dalam Herusatoto 2007:9) manandai manusia sebagai animal 

symbolicum atau hewan yang bersimbol. Cassier menambahkan bahwa manusia 

tidak pernah melihat, menemukan, dan mengenal dunia secara langsung tanpa 

melalui simbol. Kenyataan adalah selalu lebih dari pada tumpukan fakta-fakta, 

tetapi ia mempunyai makna yang bersifat kejiwaan. Di dalam simbol terkandung 

unsur pembebasan dan perluasan pemandangan. Manusia membuat jarak antara 

apa yang nampak ada pada alam sekelilingnya. 

Menurut Mead (dalam Ritzer 2004:293) mengemukakan bahwa simbol 

mempunyai sejumlah fungsi, yaitu: 

1. Simbol memungkinkan manusia menghindari dunia material dan dunia sosial 

dengan memungkinkan manusia mengatakan, menggolongkan, dan mengingat 

objek yang mereka jumpai di situ. Dengan cara ini manusia mampu menata 

kehidupan agar tidak membingungkan. 

2. Simbol meningkatkan kemampuan untuk memahami lingkungan. 

3. Simbol meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan berbagai masalah. 
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4. Simbol memungkinkan aktor mendahului waktu, ruang, dan bahkan pribadi 

manusia itu sendiri. Melalui pengetahuan simbol, aktor dapat membayangkan 

seperti apa kehidupan di masa lalu atau seperti apa kemungkinan hidup di masa 

depan. 

5. Simbol memungkinkan untuk membayangkan realitas metafisik seperti surga 

dan neraka. 

6. Simbol memungkinkan manusia manghindar dari diperbudak oleh lingkungan, 

dapat lebih aktif dari pada pasif. Artinya, mengatur sendiri mengenai apa yang 

akan dikerjakannya. 

Dengan demikian, simbolisme dalam masyarakat tradisional disamping 

membawakan pesan-pesan kepada generasi-generasi berikutnya juga selalu 

dilaksanakan dalam kaitan dengan religi. Demikian pula dalam tata pergaulan 

antar sesamanya, masyarakat tradisional tetap berpegang kapada tata urutan usia 

dan jenjang kedudukan. 

Mengacu pada definisi di atas, dapat dikemukakan bahwa simbol adalah 

suatu lambang dari sebuah tanda berupa sistem gagasan, ekspresi dan interpretasi 

yang unsur-unsurnya (rasio-rasa-konteks budaya) sangat dekat dengan realitas 

kehidupan manusia. 

Simbol juga merupakan pembabaran langsung yang bertumpu pada 

penghayatan terhadap jiwa dan raga yang mempunyai bentuk serta watak dengan 

unsurnya masing-masing, dan sebagai wujud pembabaran batin seseorang yang 

dapat berupa hasil karya seni. Kebudayaan manusia sangat erat hubungannya 

dengan simbol, sehingga manusia disebut makhluk bersimbol (Herusatoto 
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2007:10). Terdapat makna di dalam simbol. Makna tersebut tersimpan bahasa dan 

hanya dapat diketahui melalui proses analisis dan membedah susunan bahasa 

tersebut dengan pemahaman optimal. Meskipun antara simbol dan makna sangat 

tipis perbedaannya, tetapi perlu dikemukakan definisi makna secara lebih 

terperinci tanpa menghilangkan kaitan eratnya dengan simbol sesuai wilayah 

kajian dalam penelitian ini. 

2.2.4 Makna 

Kata makna sebagai istilah yang mengacu pada pengertian yang sangat 

luas. Menurut Ogden dan Richards (dalam Aminuddin 2008:52) makna adalah 

hubungan antara bahasa dengan dunia luar yang telah disepakati bersama oleh 

para pemakai bahasa sehingga dapat saling dimengerti. Ogden dan Richards 

menambahkan tiga unsur yang ada di dalam makna yaitu: (1) makna adalah hasil 

hubungan antara bahasa dan dunia luar, (2) penentuan hubungan terjadi karena 

kesepakatan para pemakai, dan (3) perwujudan makna itu dapat digunakan untuk 

menyampaikan informasi sehingga dapat saling dimengerti. 

Peran makna dalam suatu simbol tentu memiliki maksud yang ingin 

disampaikan oleh masyarakat. Maksud tersebut termuat secara implisit dalam 

amanat. Untuk mengetahui amanat atau pesan, maka harus diketahui terlebih 

dahulu maknanya. 

Makna tersebut 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 di luar bahasa, atau antartujuan dan semua hal 
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yang ditunjuknya, (4) cara menggunakan lambang-lambang bahasa (Kridalaksana 

2001:132). 

Makna adalah bagian atau unsur terpenting sebagai bentuk penyampaian 

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

pengarang untuk dipahami pembaca atau penikmat. Makna yang dimaksud oleh 

pengarang belum tentu sama interpretasinya dengan makna yang ditangkap 

pembaca. Makna adalah arti yang terkandung di dalam lambang 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. 

2.2.5 Simbol dan Makna dalam Kajian Semiotik A. Teeuw 

Membaca dan menilai sebuah karya sastra bukanlah sesuatu yang mudah. 

Setiap membaca roman atau puisi, baik modern ataupun klasik, pasti pernah 

mengalami kesulitan, merasa seakan-akan tidak memahami apa yang dikatakan 

atau dimaksudkan oleh pengarangnya. Begitu juga dengan Serat Sastra Gendhing 

yang memerlukan proses pemaknaan untuk mengetahui ajaran yang terkandung di 

dalamnya. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah proses pembacaan karya 

sastra tersebut. Proses membaca yaitu memberi makna pada sebuah teks tertentu 

yang memerlukan pengetahuan sistem kode yang rumit, kompleks, dan beraneka 

ragam. Untuk memaknai sebuah karya sastra, A. Teeuw membagi simbol dalam 

tiga kode, yaitu kode bahasa, kode sastra, dan kode budaya. 
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2.2.5.1 Kode Bahasa 

Kode pertama yang harus dikuasai jika ingin memberi makna pada teks 

tertentu adalah kode bahasa yang dipakai dalam teks tersebut. Secara garis besar, 

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 turunan (derivative). Sebuah contoh jika dihadapkan dengan 

dua baris teks berikut ini. 

Ngkene srngga nikang wukir nghulun amujamrih madewasraya dhyayi prapta 
bhathara Wisynu hinidhep munggweng sekar panggkaja. 

 
(Terjemahan: di sana, di puncak gunung aku memuja-muja sekuat tenaga mencari 
keakraban Tuhan, menatapi turunnya batara Wisynu yang dibayangkan duduk di 
atas bunga teratai.) 

 
Syarat mutlak untuk memahami dua baris tersebut adalah kemampuan 

membaca Jawa Kuna yang sebaik-baiknya, melalui tata bahasa dan kosakatanya. 

Pengetahuan bahasa Jawa Kuna belum cukup untuk sungguh-sungguh memahami 

maksud dua baris teks Hariwangsa di atas. Pembaca masih perlu berpikir 

walaupun arti kata-kata tersebut dapat diketahui. Oleh karena itu, diperlukan pula 

pengetahuan kebudayaan Jawa Kuna tertentu untuk mengetahui latar belakang 

atau kode budaya puisi kakawin tersebut. 

2.2.5.2 Kode Sastra 

Kode sastra menjelaskan isi teks yang dikaitkan dengan unsur-unsur 

sastra. Dengan kata lain, bahwa kode bahasa memaparkan estetika sastra. Kode 

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

menganalisis kode sastra, harus bisa berimajinasi, dan membayangkan apa yang 

dibayangkan oleh pengarangnya. 
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Dalam Serat Sastra Gendhing harus diketahui kode tembang Jawa, agar 

dapat memberi makna yang sebenarnya. Tembang Jawa memiliki urutan kata, 

pilihan kata, struktur kalimat, pemakaian bunyi, dan unsur tata bahasa yang tidak 

dapat ditentukan oleh kode bahasa maupun kode budaya, tetapi merupakan kode 

khas sastra Jawa. 

2.2.5.3 Kode Budaya 

Kode budaya menjelaskan isi teks yang dikaitkan dengan keberadaan 

kebudayaan yang ada saat karya sastra itu dibuat. Misalnya jika dalam suatu karya 

sastra yang menceritakan cerita pada masa kerajaan, tentu berbeda dengan cerita 

pada masa perjuangan maupun pada masa sekarang. Menganalisis kode 

kebudayaan membutuhkan pemahaman tentang kebudayaan yang menyelimuti 

cerita. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

Metode penelitian merupakan perincian mengenai alat, prosedur, dan 

teknik yang digunakan dalam melaksanakan penelitian. Metode penelitian 

dimaksudkan sebagai cara atau langkah kerja dalam perumusan masalah. Metode 

ditafsirkan sebagai strategi kerja berdasarkan rancangan tertentu. Rancangan 

berkaitan dengan metode karena rancangan merupakan kerangka berpikir untuk 

menentukan metode. Pada metode penelitian ini akan dijelaskan mengenai 

beberapa hal, antara lain: (1) pendekatan penelitian, (2) sasaran penelitian, (3) 

sumber data dan data, (4) teknik pengumpulan data, dan (5) teknik analisis data. 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

objektif sebagai langkah dalam penelitiannya. Pendekatan ini dipilih berdasarkan 

kesesuaiannya terhadap objek dan tujuan penelitian. Pendekatan ini diperlukan 

karena lebih menekankan pada penilaian dan penghargaan karya sastra yang 

merupakan kajian suatu teks sastra yang berupa puisi Jawa khususnya puisi Jawa 

Klasik. Teori yang digunakan untuk mengkaji Serat Sastra Gendhing ini 

menggunakan teori  strukturalisme semiotik A. Teeuw. Teori ini membagi simbol 

menjadi tiga kode, yaitu kode bahasa, kode sastra, dan kode budaya. 

Pendekatan semiotik mengaitkan tanda dengan kebudayaan, tetapi 

memberikan tempat yang sentral kepada tanda. Hal pertama yang menonjol dalam 
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semiotik teks adalah dalam berbagai definisi tentang pengertian teks itu sendiri. 

Maka sesuai dengan judul dan tujuan penelitian Serat Sastra Gendhing karya 

Sultan Agung Hanyakrakusuma, teks didefinisikan sebagai suatu satuan 

kebahasaan. Teks adalah suatu satuan kebahasaan yang mempunyai wujud dan isi 

atau segi ekspresi dan segi isi. 

Melalui pendekatan demikian, diharapkan makna yang terdapat dalam 

karya sastra Serat Sastra Gendhing dapat diungkap serta diketahui dengan baik 

sebagai bahan pengetahuan dan pedoman dalam kehidupan yang terkandung 

dalam ajaran-ajarannya. 

 

3.2 Sasaran Penelitian 

Setiap penelitian mempunyai objek yang menjadi sasaran penelitian. 

Adapun sasaran dalam penelitian ini adalah simbol dan makna yang terkandung 

dalam Serat Sastra Gendhing serta dikaji dengan menggunakan teori 

strukturalisme semiotik A. Teeuw, yakni membagi simbol menjadi tiga kode, 

kode bahasa, kode sastra, dan kode budaya. 

 

3.3 Sumber Data dan Data 

Sumber data penelitian ini berupa sumber data tulis yang diambil dari 

sebuah buku naskah Serat Sastra Gendhing karya Sultan Agung 

Hanyakrakusuma. Serat ini telah ditransliterasi ke dalam huruf Latin dan 

dibukukan. Buku naskah tersebut diterbitkan oleh Pakempalan Soetji Rahajoe 

(Purwokerto) setebal 18 halaman, cetakan I tahun 1936. 
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Data adalah bahan penelitian. Bahan yang dimaksud yaitu bahan jadi dan 

di dalam bahan itulah terdapat objek penelitian (Sudaryanto 1993:3). Data 

merupakan fenomena lingual khusus yang terkait langsung dengan masalah yang 

dimaksud. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wacana serat yang 

diduga mengandung piwulang atau ajaran yang dapat diungkap melalui simbol 

dan makna pada Serat Sastra Gendhing karya Sultan Agung Hanyakrakusuma. 

Data tersebut berupa teks-teks tembang yang berupa bait-bait tembang macapat 

mulai dari pupuh pertama sampai pupuh terakhir yang di dalamnya mengandung 

ajaran mistis, religius, dan filosofis. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data diperoleh melalui studi pustaka. Artinya, memperoleh data melalui 

membaca naskah Serat Sastra Gendhing karya Sultan Agung Hanyakrakusuma. 

Adapun teknik pembacaannya memanfaatkan teknik heuristik. Metode pembacaan 

heuristik merupakan cara kerja yang dilakukan oleh pembaca dengan 

menginterpretasikan teks sastra secara referensial lewat tanda-tanda linguistik 

(Riffaterre dalam Sangidu 2004:19). Setelah data terkumpul kemudian 

diklasifikasikan sesuai persoalan yang dikaji. Persoalan yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah simbol dan makna, serta ajaran yang terkandung dalam Serat 

Sastra Gendhing karya Sultan Agung Hanyakrakusuma. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data penelitian ini menggunakan teknik kualitatif yang bersifat 

deskriptif, yaitu dalam mengkaji teks Serat Sastra Gendhing ini mengutamakan 

tentang simbol dan makna yang terkandung dalam Serat Sastra Gendhing 

kemudian setelah itu dianalisis dengan menggunakan teori strukturalisme semiotik 

A. Teeuw. 

Penelitian teks ini menggunakan metode analisis struktural semiotik untuk 

mengungkap keterjalinan antarunsur yaitu kode bahasa, kode sastra, dan kode 

budaya dalam teks Serat Sastra Gendhing yang mengandung simbol dan makna 

serta ajaran yang terkandung di dalamnya. Secara teoretis, metode ilmiah untuk 

mempermudah pemahaman dalam proses pemaknaan dapat dianalisis secara 

bertahap dan sistematis, yaitu heuristik dan hermeneutik. 

Pertama-tama dilakukan pembacaan heuristik secara keseluruhan terhadap 

teks Serat Sastra Gendhing dan kemudian baru dilakukan pembacaan 

hermeneutik. Adapun metode pembacaan hermeneutik merupakan kelanjutan dari 

metode pembacaan heuristik, yaitu penafsiran atau interpretasi teks Serat Sastra 

Gendhing. Selanjutnya, menghubungkan kejadian-kejadian atau peristiwa-

peristiwa di dalam teks sastra antara satu dengan lainnya sampai dapat ditemukan 

makna karya sastra pada sistem sastra yang tertinggi, yaitu makna keseluruhan 

teks sastra sebagai sistem tanda. 

Adapun langkah kerja penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1) Membaca teks Serat Sastra Gendhing secara heuristik baik perkata, 

bait, maupun pupuh tembang macapat secara keseluruhan. 
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2) Membaca teks secara hermeneutik untuk mengetahui kode bahasa, 

kode sastra, dan kode budaya yang terdapat dalam Serat Sastra 

Gendhing. 

3) Mengklasifikasi lebih rinci data yang termasuk kode bahasa, kode 

sastra, dan kode budaya yang terdapat dalam Serat Sastra Gendhing. 

4) Mendeskripsikan hasil membaca serta menganalisis simbol dan makna 

dengan teori strukturalisme semiotik A. Teeuw yang terdapat dalam 

Serat Sastra Gendhing. 

5) Menyimpulkan hasil keseluruhan dari analisis data yang telah 

dianalisis menggunakan teori strukturalisme semiotik A. Teeuw dari 

implementasi yang terdapat dalam Serat Sastra Gendhing. 
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BAB IV 

SIMBOL DAN MAKNA DALAM SERAT SASTRA GENDHING 

KARYA SULTAN AGUNG HANYAKRAKUSUMA 
 

Penelitian ini mengkaji simbol dan makna yang mengandung ajaran dalam 

dalam Serat Sastra Gendhing karya Sultan Agung Hanyakrakusuma. Untuk 

mengkaji simbol dalam teks Serat Sastra Gendhing digunakan teori 

strukturalisme semiotik A. Teeuw, yaitu menggolongkan simbol dalam tiga kode, 

yaitu (1) kode bahasa, (2) kode sastra, dan (3) kode budaya. 

 

4.1 Kode Bahasa dalam Serat Sastra Gendhing 
Kode bahasa menganalisis unsur-unsur yang berupa tata bahasa dan 

kosakata, urutan kata, struktur kalimat. Secara garis besar, kode bahasa 

menjelaskan makna-makna kebahasaan dan isi teks secara harfiah yaitu dengan 

menjelaskan arti kata secara leksikal atau arti yang paling mendasar. Dalam 

penelitian ini terdapat ragam bahasa yang digunakan dalam Serat Sastra 

Gendhing, sebagai berikut. 

Serat Sastra Gendhing adalah karya sastra yang diciptakan oleh Sultan 

Agung Hanyakrakusuma. Secara tidak langsung, proses penciptaan ini juga 

tersisipi ragam bahasa dan istilah tertentu agar ajaran-ajaran yang terkandung di 

dalamnya dapat tersampaikan dengan lebih jelas. Serat Sastra Gendhing 

menggunakan bahasa Jawa baru ragam krama yang umum dipakai masyarakat 

Jawa. Selain itu, juga menggunakan bahasa Arab pada beberapa bait dalam 
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pupuhnya. Dalam serat ini terdapat banyak nama untuk penyebutan Tuhan seperti 

Widi, Iradat, Dad, Hyang, Allah, Hyang Widi, Pangeran, Hyang Wisesa Jati, 

Hyang Nurcahya, Hyang Suksma, Hyang Manon. Nama-nama lain untuk 

penyebutan nama Tuhan terdapat pada bait-bait berikut. 

(9)Pramila yen gending bubrah 
gugur sembahe mring Widi 
batal wisesaning salad 
tanpa gawe olah gending 
dene ngran tembang gending 
trusireng swara linuhung 
pamuji asmaning Dad 
swara saking osik jati 
osik mulya wentaring cipta surasa. 

 
Terjemahan: (Sinom 9) Maka apabila iringan gamelan rusak, hancur/rusak pula 
peribadahan kepada Tuhan. Batal asas tujuan berdoa karena mengolah gending 
yang tak berguna. Tembang gending itu sebenarnya digunakan untuk memuji 
asma Allah melalui irama yang agung. Irama puji-pujian itulah yang bisa 
mengendap kedalam sukma/hati sanubari. 
 
(3)Luhuring sastra myang gending 
takokna kang wus ngulama 
trusing lan dalil khadise 
kang ngrani gending luhurnya 
pinet saking ekakekat 
ing ngakal meting tumuwuh 
ananing Hyang saking ngakal. 
 
Terjemahan: (Asmaradana 3) Keluhuran sastra gending bisa ditanyakan pada 
orang yang sudah pandai ilmu dan dalil serta hadistnya. Hal itu yang bersumber 
pada keluhuran gending, ditekan dari hakekat dalam akal yang tumbuh, karena 
adanya Tuhan berasal dari akal. 

 
(1) Artatining wong tan wrining gaib 
sapa kang wruh tan lyan Hywang Wisesa 
dupi lair ing gaibe 
kenyatan ananipun 
kadya sangkep ran akyan sangit 
jalu estri wus nyata 
pareng gending barung 
lailaha myang illollah 
kang swara trus mentarnya jatining alif 
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karseng tangising jabang. 
 
Terjemahan: (Dandanggula 1) Seseorang sebaiknya tidak takut pada hal yang 
gaib. Siapa yang mengetahui tak lain adalah Yang Maha Kuasa. Ketika 
kegaibannya terungkap, perwujudan realitas seperti lengkap disebut mata 
penglihatan. Laki-laki dan wanita sudah terbukti bersatu dalam kesatuan nada. 
Suara gending mengalunkan suara Lailaha illallah tiada Tuhan selain Allah, 
berpadu bersama beriringan dalam kesejatian Sang Alif. 

 
(5) Pertandane wujuding Hyang Widi 
tuduh kinen muji kang akarya 
de sastra alif jatine 
kadya gegering punglu 
tanpa pucuk tan ngarsa wuri 
tan gatra tan satmata 
tan arah gon dunung 
nora akhir nora awal 
datan mesti doh perak kabeh nrambahi 
nging wajib ananira. 
(6) Dene khakekat asaling gending 
wus kenyatan esmuning Pangeran 
munggen pengrasa anertandani 
tuhu tunggal pinangka 
jinaten puniku 
paworing rasa-pengrasa 
pilih kang wruh ana ing nganakken yekti 
awimbuh-kawimbuhan. 

 
Terjemahan: (Dandanggula 5) Tanda-tanda kebesaran Allah yang telah nyata, 
maka kita disuruh untuk memuji-Nya yang telah menciptakan segalanya. Adapun 
sastra sejatinya adalah alif bagaikan wujud sebuah lingkaran, tanpa ujung tanpa 
pangkal. Alif itu tanpa bentuk tanpa penampakan dan tanpa tempat maupun 
ruangan. Tanpa akhir dan bermula. Namun hal yang jauh maupun dekat tetap akan 
terjamah oleh-Nya. Hal-hal inilah yang menjadi isyarat untuk memuja Sang 
Pencipta yaitu Allah SWT. (6) Sedangkan hakekat asal-usul gending sudah 
tampak mendekati Tuhan. Hanya perasaan yang menunjukkan dan menandai 
bahwa adanya kebenaran “Yang Tunggal”. Kebenaran itu adalah percampuran 
rasa perasaan memilih yang ada dalam kesejatian. Hal ini disebut keimanan 
kepada Tuhan yang bisa bertambah dan bisa ketambahan. 

 
(3)Saking dening wit samar kaananing Hyang 
rempit sulit binudi 
gaib wus tan kena 
lamun kinarya ngapa 
elok tan kena pinikir  
wenanging gesang 
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ngrejaseng nugra Widi. 
 
Terjemahan: (Durma 3) Karena kegaiban persoalannya, yaitu tentang persoalan 
ketuhanan sangatlah sulit dan rumit untuk dipikirkan karena sangat gaib dan tidak 
dapat digambarkan pikiran. Kegaiban yang tak tergambarkan tersebut Maha 
Kuasa atas kehidupan, sang pemberi anugerah agung. 

 
(2) Muktamat pra Ngalim jamhur 
direng tebyating pamusti 
kang dikir dedaturira 
catur babaganing murid 
sagung makhluking Hyang Sukma 
tan pada jajading urip. 

 
Terjemahan: (Kinanti 2) Muktamat (pendapat yang dianggap betul) orang alim, 
tokoh dan orang pandai itu kokoh dan berani, karena setiap hari berzikir. Semua 
makhluk ciptaan Tuhan tidak ada perbedaan derajat dan kedudukan. Ada empat 
bagian dari murid. 

 
(4)Krana rebut luhur pamustining kawruh 
kajarah ing nepsu drengki 
dahwen wong manrang puja kung 
kalengkaning nugraha di 
suda sihira Hyang Manon. 
 
Terjemaahan: (Megatruh 4) Kasih sayang Hyang Manon (Maha Mengetahui) akan 
berkurang kepada siapa saja yang berebut keluhuran dan kemuliaan dengan jalan 
yang salah. Yaitu dengan nafsu dan iri dengki. Orang tersebut tidak akan 
mendapatkan anugerah yang utama. 

 
Makna kata-kata yang telah ditemukan diatas dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

Banyak ditemukan nama lain untuk penyebutan nama Tuhan di dalam teks 

Serat Sastra Gendhing.  Hal ini karena penulisan Serat Sastra Gendhing memiliki 

latar belakang akulturasi kebudayaan Islam-Jawa. Dalam agama Islam terdapat 

Asma’ul Husna. Artinya, nama-nama Allah yang indah dan baik. Asma  berarti 

nama dan husna berarti yang baik atau yang indah. Jadi Asma’ul Husna adalah 

nama-nama milik Allah yang baik lagi indah. Sejak dulu para ulama telah banyak 
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membahas dan menafsirkan nama-nama ini, karena nama-nama Allah adalah 

alamat kepada Dzat yang harus diibadahi oleh pemeluk agama Islam dengan 

sebenar-benarnya. Meskipun timbul perbedaan pendapat tentang arti, makna, dan 

penafsirannya, yang jelas orang muslim tidak boleh musyrik dalam menggunakan 

atau menyebut nama-nama Allah dan yang terpenting adalah hakikat Dzat Allah 

SWT yang harus dipahami dan dimengerti oleh orang-orang beriman. Maka dari 

itu, dalam Serat Sastra Gendhing juga terdapat banyak nama lain untuk 

penyebutan nama Tuhan. 

Asma’ul Husna secara harfiah adalah nama-nama, sebutan-sebutan Allah 

yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifat-Nya. Nama-nama Allah yang agung 

dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan 

kehebatan milik Allah. Misalnya, Ar Rahman (Maha Pengasih), Ar Rahiim (Maha 

Penyayang), Al ‘Alim (Maha Mengetahui), Al ‘Azhiim (Maha Agung), Al Kabir 

(Maha Besar), Al Wahiid (Maha Tunggal), Al Ahad (Maha Esa), Al Muqtadir 

(Maha Berkuasa), An Nuur (Maha Bercahaya/memberi cahaya), dan lain-lain. 

Kata-kata tersebut telah diartikan dalam bahasa Jawa, misalnya Hyang Widi 

(Maha Tunggal/Al Wahiid), Iradat (Maha Berkehendak), Hyang Wisesa Jati 

(Maha Berkuasa/Al Muqtadir), Hyang Nurcahya (Maha Bercahaya/An Nuur), 

Hyang Manon (Maha Mengetahui/Al ‘Alim), dan lain-lain. Berdasarkan uraian 

diatas, kode bahasa Widi, Iradat, Dad, Hyang, Allah, Hyang Widi, Pangeran, 

Hyang Wisesa Jati, Hyang Nurcahya, Hyang Suksma, dan Hyang Manon yang 

ditemukan dalam teks Serat Sastra Gendhing, menandai pada wujud yang sama, 

yaitu Tuhan. 
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Selain itu juga digunakan Bahasa Arab di beberapa bait Serat Sastra 

Gendhing. Kata atau frasa bahasa Arab dalam teks Serat Sastra Gendhing telah 

terlihat pada awal serat ini yaitu pada pupuh Sinom bait 1-2, sebagai berikut. 

(1)Sri Nata Dipeng rat Jawa 
jeng Sultan Agung Matawis 
kang ngadaton nagri Karta 
ing jaman saolah mulki 
ngrat Jawa nyakra wati 
sabrang Pasisir sumuyut 
amirul mukminina 
Sayidin Panata gami 
mahambara sinukmeng basa ambara. 
(2)Jinunjung kadigbyanira 
ing jaman amir rochimin 

 tuhu ratu pinandita 
 kamantyan kalifah suci 
 kasub tinengeng bumi 
 malikal waliyullahu 
 rinilan geng mangonah 
 iku kang nrusken sastra di 

ngantya nebda marang trah wuri prasapa. 
 

Terjemahan: (Sinom 1) Sri Nata pemimpin jagat tanah Jawa. Beliau adalah Sultan 
Agung Mataram, raja yang menata kerajaan Mataram yang menyebarkan 
kebaikan di tanah Jawa dari daerah sabrang (wilayah luar Jawa) dan pasisir 
(wilayah Jawa bagian pesisir pantai), sehingga mereka semua bersujud/taat 
kepada beliau. Karena beliau adalah seorang amirul mukminin yang menata 
agama. Sayidin pemuka agama yang mengutamakan kehidupan di akhirat. (2) 
Tampak kejayaannya pada jaman amir rochimin yaitu seorang senopati yang 
pengasih dan pandita ratu yang benar. Kebaikannya telah terangkat dalam tempat 
terindah bagaikan tempat pengantin. Dia juga terkenal di muka bumi. Seorang 
wali Allah yang merelakan tempatnya yang agung itu meneruskan sastra sampai 
kepada keturunan Mataram yang terakhir untuk memberikan amanat atau ajaran-
ajaran. 

 
Makna kata atau frasa amirul mukminina, sayidin, amir rochimin, malikal 

waliyullahu, adalah selain karena serat ini mempunyai latar belakang akulturasi 

Islam-Jawa, penggunaan kata atau frasa tersebut merupakan sanjungan terhadap 

Sultan Agung dengan berbagai gelarnya sebagai sultan dan gelar-gelar tersebut 
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lebih banyak berupa doa, pengharapan atau idealisme sultan sebagai seorang ratu-

pinandita, dan sultan yang memahami kesusastraan. Selanjutnya, kata atau frasa 

bahasa Arab yang digunakan terdapat pada pupuh Asmaradana bait 8, 

Dandanggula bait 4, Durma bait 12, Kinanti bait 1, 5, 8, dan 10, sebagai berikut. 

(8)Dudu akal trusing gending 
akal lungiding susastra 
akaling gending yektine 
babaring jatine sastra 
kenyataning aksara 
sawiji alif kang tuduh 
mengku gaibul hawiyah. 
 
Terjemahan: (Asmaradana 8) Bukan pemahaman tentang gending jika tidak 
memahami rahasia sastra. Sejatinya pemahaman gending adalah penjelasan 
tentang hakekat sastra dan tentang asal mula huruf-huruf. Satu, alif yang menjadi 
petunjuk yang memuat substansi kegaiban. 

 
Serat Sastra Gendhing menggunakan bahasa Arab gaibul hawiyah untuk 

mempertegas bahwa petunjuk keesaan Tuhan adalah hal yang gaib dan juga 

karena latar belakang serat ini adalah akulturasi budaya Islam-Jawa. Pada pupuh 

selanjutnya terdapat kalimat berbahasa Arab, sebagai berikut. 

(4)Sayektine jagad tan dumadi 
sabab khadim kadinginan anyar 
kasungsang nyimpang dadine 
nadyan kang ngrani luhur 
gending temah tan dadi bayi 
pesti tetep kewala 
neng ngiski kayatun 
lafal wa ana bur hana 
wujud dullah amma khudusul ngalami 
tuhya gumlaring jagad. 

 
Terjemahan: (Dandanggula 4) Sejatinya dunia ini tak akan terjadi/tercipta, jika 
bukan karena adanya Khadim yaitu yang “dahulu”. Sebelum tercipta yang “baru” 
tentu ada yang “dahulu”. Bila yang fana mendahului yang abadi, tentu dunia tidak 
akan terbentuk. Logika yang terjungkir balik, saling-silang dan menyimpang tetap 
disebut yang luhur. Maka janganlah engkau rakus/tamak. Kuatkanlah lafal wa ana 
bur hana yang artinya saya akan selalu berbuat baik dan membela kebenaran. 
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Itulah wujud ilmu yang suci yang bisa membentang di dunia karena kebenaran 
tersebut. 

 
Kalimat wa ana bur dan hana wujud dullah amma khudusul ngalami 

menunjukkan bahwa serat ini merupakan hasil akulturasi kebudaayaan Islam-

Jawa pada saat itu, yaitu pada saat Sultan Agung memerintah kerajaan Maratam 

Islam dan beliau mempunyai misi untuk menyebarkan agama Islam. Pada pupuh 

selanjutnya juga terdapat bahasa Arab, sebagai berikut: 

(12)Ing ngadina tan pegad ngraketi sukma 
tan kewran liring pamrih 
pangestining cipta 
kaya lafal kang kocap 
fakayun fida raini 
murading makna 
urip neng desa kalih. 

 
Terjemahan: (Durma 12) Setiap hari tak pernah berhenti melatih jiwa, tiada 
pamrih apa pun selain mencari kesempurnaannya. Seperti lafal yang telah terucap 
fayakun fida raini jadilah muka yang mengandung makna hidup di dua alam. 

 
Kalimat fakayun fida raini dapat diartikan bahwa kita hidup di dua alam 

yaitu alam lahir dan alam batin. Kita harus menyelaraskan lahir dan batin agar 

kehidupan menjadi sempurna dan bisa bermakna. Itulah cara agar kita bisa 

menemukan makna dalam kehidupan ini. Selanjutnya, pada pupuh Kinanti bait 1, 

5, 8, dan 10 sama-sama mengandung kalimat bahasa Arab, sebagai berikut. 

(1)Kinanti kantinireng kung 
kalengkan astuning puji 
pamuji nursing nugraha 
sigra lukitaning tokhid 
mung lailla haillollah 
khalimah ingkang tabiyi. 

 
Terjemahan: (Kinanti 1) Bergandeng-gandengan merdu dalam puji-pujian, 
memuji sang pemberi anugerah. Segeralah menyairkan tauhid. Hanya La illaha 
illallah tiada Tuhan selain Allah, yang menjadi kalimat terpuji. 
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(5) Ngibadah sembahing estu 
dikire ing ran muktadi 
kang lailla haillollah 
dedaburireng pamuji 
lailloha tan na Pangran 
Illollah amung Hyang Widi. 

 
Terjemahan: (Kinanti 5) Beribadah menyembah Tuhan bisa dilakukan dengan 
berzikir, yaitu lafal mulia La illaha illallah tiada Tuhan selain Allah, melantunkan 
puji-pujian bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. 

 
(8) Laillaha illollahu 
dedaburira pangesti 
tan lyan sung sih among Allah 
alam malakut netepi 
makam zamak pana sifat 
iku wong tarekat yekti. 

 
Terjemahan: (Kinanti 8) La illaha illallah tiada Tuhan selain Allah, melantunkan 
do’a restu. Yang Maha Pengasih tak lain hanyalah Allah. Telah ditetapkan di alam 
baka kebenaran tarikat yang jelas dan benar. 

 
(10) Laillaha illollahu 
dedaburira jro ati 
tan lyan maujud muallah 
pana pangusweng silarji 
anane lawan subkhana 
meneng molah winoringsih. 

 
Terjemahan: (Kinanti 10) La illaha illallah tiada Tuhan selain Allah, telantun di 
dalam hati tak lain yang berwujud. Telah terang/jelas tunggal adanya. Adanya 
Maha Suci diam atau bergerak terpadu dalam kasih-Nya. 

 
Makna kalimat Laillaha illallah banyak digunakan karena kalimat ini 

merupakan ikrar orang yang memeluk agama Islam. Serat Sastra Gendhing 

mengajarkan agar orang Islam selalu melantunkan lafal Laillaha illallah di setiap 

detik kehidupannya dan tak henti-hentinya melafalkannya agar tertanam kuat di 

setiap hati dan jiwa orang Islam. Hal ini akan menghindarkan dari sifat syirik 

(menyekutukan Allah) dan menambah keimanan. 
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Sultan Agung juga menghubungkan sastra Arab dan Jawa seperti yang 

terdapat pada pupuh Sinom bait 6-7, serta pupuh Pangkur bait 1, sebagai berikut. 

6.Wus dene kang sastra Arab 
yogya trang lungi ding kawi 
wilet lukitaning lafal 
kirkat myang pasekat tarki 
bya jalal isim fingil 
miwah ing saliyanipun 
jer wewacaning lafal 
dadi mikraji wong arif 
geng bebaya lafal salin maknanira. 
7.Tan pae rarasing jawa 
renggan wiramaning gending 
kinarya ngimpuni basa 
memanise den reksani 
lamun bubrah kang gending 
sastra ngalih raosipun 
kang tumrap ing pradangga 
swara pinatut ngresepi 
manrus kongas ruming langen kelenglengan. 

 
Terjemahan: (6) Yang terdapat dalam sastra Arab adalah kejelasan dan kebaikan, 
sebagaimana juga yang terdapat dalam bahasa Kawi. Karangan/syair yang bagus 
lafalnya, sesuai dengan batasan syariat. Isim fi’il (kata kerja) dan lain-lain adalah 
tata bahasa yang digunakan untuk membaca sastra Arab. Orang yang bijaksana itu 
adalah orang yang mengikuti jejak/perjalanan Nabi, sehingga bisa mengubah mara 
bahaya menjadi sesuatu yang bermakna bagi dirinya atau dibalik mara bahaya 
yang terjadi pasti ada maknanya bagi diri sendiri. (7) Keindahan Jawa tak lain 
adalah irama gending yang bisa menjadi hiasan. Keindahan irama gending tercipta 
jika bahasa telah terhimpun, dan dipermanis dengan merawatnya. Tetapi kalau 
gending telah rusak maka rusak pula rasa sastra yang ada dalam gamelan/bunyi-
bunyian. Karena suara gending itu bagaikan suara yang semerbak baunya dan 
harum mewangi yang dapat meresap kedalam jiwa. 

 
(1)Kawuri pangestining byat 
tuduhireng sastra kelawan gending 
sokur lamun samya rujuk 
mufakat ing ngakatah 
sastra Arab Jawa luhur asalipun 
gending wit purbaning akal 
kadya kang wus kocap ngarsi. 
 
Terjemahan: (Pangkur 1) Terpancarnya doa kepada Tuhan menunjuk pada sastra 
dalam gending. Bersyukurlah kalau rukun, kesepakatan bersama (mufakat) orang 
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banyak menyebutkan bahwa sastra Arab-Jawa itu asalnya luhur. Gending tumbuh 
dari kekuasaan logika seperti yang telah terucap dan dikehendaki. 

 
Berdasarkan kutipan diatas dapat dijelaskan maknanya sebagai berikut. 

Sultan Agung menyerukan kapada segenap trah Mataram, di antara dua 

kali seruan agar segenap anak cucu Sultan Agung mempelajari secara mendalam 

dan menguasai kawi-sastra, terseliplah persoalan mengenai sastra Arab. Sastra 

Arab itu penuh dengan unsur ilmu bahasa seperti yang terdapat pada pupuh Sinom 

bait 6 yaitu, wilet lukitaning lafal (karangan/syair yang bagus lafalnya, sesuai 

dengan batasan syariat), isim fi’il (kata kerja) dan lain-lain adalah tata bahasa yang 

digunakan untuk membaca sastra Arab. Semuanya berhubungan dengan makna 

yang terkandung di dalamnya. Apabila lafal berubah, maka maknanya pun 

berubah. 

Secara umum, sistematisasi penulisan karya sastra Jawa yang berbentuk 

tembang macapat disesuaikan dengan perwatakan dasar dari tembang tersebut, 

dan juga bait pertama dari suatu pupuh bisa memberikan petunjuk tentang nama 

tembang tersebut. Hal itu disebut sasmitaning tembang. Sasmitaning tembang 

adalah kata yang menunjuk ciri dari suatu tembang yang telah ditetapkan. Dalam 

Serat Sastra Gendhing terdapat bait-bait yang memiliki sasmitaning tembang, 

sebagai berikut. 

(1)Durmaning kang ngluhuraken gending akal 
pangestinireng tokhid 
hyang wisnu lan kresna 
muhung wisnu kewala 
sri kresna datan praduli 
nadyan luhura 
kang jagad tan ing ngesti. 
 



41 

 

Terjemahan: Watak seperti harimau yang memuliakan gending. Restu tauhid 
adalah restu Hyang Wisnu dan Hyang Kresna. Hanya Dewa Wisnu saja yang 
dipuja sedangkan Dewa Kresna tidak dipedukannya maka, tidaklah sempurna 
keluhurannya dan jagat raya tak akan merestui. 

 
Pada bait pertama Durmaning kang ngluhuraken gending akal, dapat 

ditentukan bahwa itu adalah pupuh Durma. Hal ini juga terlihat pada bait berikut 

ini. 

(1)Kinanti kantinireng kung 
kalengkan astuning puji 
pamuji nursing nugraha 
sigra lukitaning tokhid 
mung lailla haillollah 
khalimah ingkang tabiyi. 
 
Terjemahan: Bergandeng-gandengan merdu dalam puji-pujian, memuji sang 
pemberi anugerah. Segeralah menyairkan tauhid. Hanya La illaha illallah tiada 
Tuhan selain Allah, yang menjadi kalimat terpuji. 

 
Pada bait pertama Kinanti kantinireng kung, dapat ditentukan bahwa itu 

adalah pupuh Kinanti. Hal ini juga terlihat pada bait berikut ini. 

(1)Megat cipta sumedya pamlengireng kung 
prandene wong jaman mangkin 
gumampang mangreh krahayun 
durung paja den lakoni 
ngaku wus limpat ingkang who. 
 
Terjemahan: Terputusnya niat ciptaan yang lalai, mengalun merdu. Sedangkan 
orang pada zaman sekarang (jaman mangkin) dapat dengan mudah memperoleh 
kesejahteraan, belum sempat melakukan kebaikan sudah mengaku cekatan. 

 
Pada bait pertama Megat cipta sumedya pamlengireng kung, dapat 

ditentukan bahwa itu adalah pupuh Megatruh. Hal ini juga terlihat pada bait 

berikut ini: 

(1)Bapak pucung paran dadining tumuwuh 
kang samya ber nalar 
tan wus sliringaning budi 
uga saking kodrat rohmating Pangeran. 
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Terjemahan: Kuncup dedaunan mengarah/menuju pada yang memberi hidup. 
Sama-sama berpikir dan budi pekerti yang tidak menyimpang. Juga dari ketentuan 
(kodrat) dan rahmat Allah. 

 
Pada bait pertama Bapak pucung paran dadining tumuwuh, dapat 

ditentukan bahwa itu adalah pupuh Pocung. 

Selanjutnya, kode bahasa yang digunakan pada bagian awal Serat Sastra 

Gendhing dimaksudkan sebagai sebuah prasapa Sultan Agung bagi segenap trah 

Mataram. Prasapa tersebut termuat pada pupuh Sinom bait 3, sebagai berikut. 

(3) Yekti tan ing ngaku darah 
yen tan wignya tembang kawi 

 jer kamot sandining sastra 
 akatah lohating tulis 
 kang dihin basa kawi 
 tata trap silaning wuwus 
 tumrap ing niti praja 
 kasusilan trusing ngelmi 

lawan kawi kang tumrap sandining sastra. 
 

Terjemahan: (Sinom 3) Tidak akan diakui famili bila tidak mampu menguasai 
tembang Kawi, sebab dalam tembang Kawi termuat rahasia sastra dan ilmu 
keterampilan tulis. Tata cara seni berbicara adalah yang diutamakan dalam bahasa 
Kawi. Itulah hal-hal yang berlaku bagi kaum bangsawan sebagai adab keutamaan 
orang berilmu. 

 
Prasapa tersebut berbunyi, “Tidak akan diakui atau diterima sebagai anak-

keturunannya, apabila yang bersangkutan tidak memahami atau menguasai 

tembang/basa kawi.” Sebuah persyaratan yang berlaku pada masa pemerintahan 

Sultan Agung tersebut dapat diartikan bahwa hubungan darah tidak hanya bersifat 

genetis atau biologis, tetapi juga bersifat kultural. Dalam hal tersebut, Sultan 

Agung menegaskan bahwa lembaga pemerintahan tidak dapat dipertahankan dan 

dilestarikan hanya dengan hubungan darah semata, tetapi yang lebih penting 
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adalah dengan keahlian. Alim ulama dan sarjana menduduki status sosial yang 

terhormat. Itulah makna dari prasapa tersebut. 

Kode bahasa adalah tentang apa yang dapat dijelaskan dengan bahasa 

dalam Serat Sastra Gendhing. Jadi, berdasarkan kode bahasa tersebut dapat 

diketahui ajaran-ajaran yang terkandung dalam Serat Sastra Gendhing. Adapun 

piwulang atau ajaran-ajaran yang terdapat dalam Serat Sastra Gendhing adalah 

sebagai berikut. 

1. Ajaran Tauhid 

Ilmu tauhid adalah ilmu yang membicarakan tentang sifat-sifat Allah dan 

sifat-sifat para utusanya yang terdiri dari sifat yang wajib, sifat jaiz, dan sifat yang 

mustahil. Selain dari itu, juga menerangkan tentang segala yang memungkinkan 

dan dapat diterima oleh akal, untuk menjadikan bukti dan dalil, agar dapat 

mempercayai dalil itu dengan yakin tanpa keraguan di hati. 

Ilmu Tauhid disebut juga ilmu ushuluddin (dasar-dasar atau pokok-pokok 

agama) atau ilmu kalam (berasal dari masalah kalam/ucapan Allah), sebab ilmu 

tauhid adalah ilmu yang membahas dan membicarakan keesaan Allah. Selain itu, 

ilmu tauhid juga membicarakan pokok-pokok agama. Oleh karena itu, ilmu 

tersebut disebut ilmu ushuluddin. Wilayah pembatasan tauhid adalah dzat-dzat 

Allah dan sifat rasulnya yang mulia, sehingga ilmu ini merupakan ilmu yang 

mulia dan menjadi kewajiban bagi pemeluk agama Islam mempelajari ilmu 

tauhid.  Adapun masalah yang umum, yaitu seperti Allah bersifat wujud, qidam, 

dan sifat-sifat lain yang menunjukan kesempurnaanya, dan mustahil bagi Allah 
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bersifat adam dan huduts serta sifat-sifat lain lawan dari sifat-sifat yang wajib 

bagi Allah. 

Ajaran Tauhid dalam Serat Sastra Gendhing terdapat pada pupuh Durma 

bait 1-4, sebagai berikut. 

1. Durmaning kang ngluhuraken gending akal 
pangestinireng tokhid 
hyang wisnu lan kresna 
muhung wisnu kewala 
sri kresna datan praduli 
nadyan luhura 
kang jagad tan ing ngesti. 

2. Yen meksiha nyipta karo-karonira 
yekti guguring tokhid 
temah tunda-bema 
anane Dad-Wisesa 
sungsun-sungsun kalih-kalih 
lan siya-siya 
mring kaanan sayekti. 

3. Saking dening wit samar kaananing Hyang 
rempit sulit binudi 
gaib wus tan kena 
lamun kinarya ngapa 
elok tan kena pinikir  
wenanging gesang 
ngrejaseng nugra Widi. 

4. Wadi wedakanireng mulyaning deya 
dene wong kang ngarani 
luhur sastranira 
tangeh lamun nyiptaa 
sungsun-sungsun kalih-kalih 
nora mengkana 
pangestinireng tokhid. 

Terjemahan: (1) Watak seperti harimau yang memuliakan gending. Restu tauhid 
adalah restu Hyang Wisnu dan Hyang Kresna. Hanya Dewa Wisnu saja yang 
dipuja sedangkan Dewa Kresna tidak dipedukannya maka, tidaklah sempurna 
keluhurannya dan jagat raya tak akan merestui. (2) Jika masih mencipta kedua-
duanya, maka gugurlah tauhidnya, sampai akhirnya menjadi tumpukan bahaya 
yang dahsyat (tunda-bema). Adanya dzat yang kuasa susun dua-dua dan sia-sia 
pada keadaan yang sejati. (3) Karena kegaiban persoalannya, yaitu tentang 
persoalan ketuhanan sangatlah sulit dan rumit untuk dipikirkan karena sangat gaib 
dan tidak dapat digambarkan pikiran. Kegaiban yang tak tergambarkan tersebut 
Maha Kuasa atas kehidupan, sang pemberi anugerah agung. (4) Rahasia 
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kemuliaan cahaya (deya) adalah orang yang menyebut sastra itu luhur. Mustahil 
walau mencipta yang tersusun dua-dua, keyakinan tauhid tidaklah begitu. 

 
Kutipan diatas menjelaskan tentang persoalan ketuhanan (teologi) yang 

sangatlah sulit dan rumit untuk dipikirkan karena sangat gaib dan tidak dapat 

digambarkan pikiran. Kegaiban yang tak tergambarkan tersebut adalah maha 

kuasa atas kehidupan, sang pemberi anugerah agung. 

Pada pupuh Pangkur bait 2 dan 6 termuat sifat wajib Allah yang dua 

puluh, sebagai berikut. 

2.Nadyan sastra kalih dasa 
wit saestu tuduh kareping puji 
puji asaling tumuwuh 
mirid sing akhadiyat 
ponang: HA NA CA RA KA pituduhipun 
dene kang DA TA SA WA LA 
kangentyaning kang pamuji. 
 
Terjemahan: Sastra yang dua puluh berasal dari kesejatian petunjuk keinginan 
memuji. Puji-pujian akan tumbuh menelusuri yang Esa. HA NA CA RA KA 
petunjuknya, DA TA SA WA LA yang berarti rindu kepada yang memuji. 

 
6.Iku telenging paningal 
surasane kang sastra kalih desi 
lan mirid sipat rong puluh 
liding isim jallalah 
ponang akal durung mantra ananipun 
kebabaring gending akal 
manikmaya wus kangelmi. 
 
Terjemahan: Itu adalah inti penglihatan yaitu jika bisa merasakan sastra yang dua 
puluh (dua puluh sifat wajib Allah) dan menelusuri sifat yang dua puluh itu. 
Karena Jallalah Maha Besar Allah maka lahirlah gending sebagai ilmu 
pengetahuan tersebut. 

 
Pada kutipan diatas yang dimaksud sastra dua puluh adalah dua puluh sifat 

wajib Allah. Salah satu ajaran dari ilmu tauhid adalah harus mengetahui dua puluh 

sifat wajib bagi Allah tersebut. 
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2. Keesaan Tuhan 

Salah satu ajaran dalam Serat Sastra Gendhing adalah tentang keesaan 

Tuhan. Keesaan Tuhan disimbolkan dengan alif,  seperti yang terdapat pada 

pupuh Asmaradana bait 9-11, serta pupuh Dandanggula bait 1 dan 5, sebagai 

berikut. 

9.Dad muntlak dipun arani 
myang latakyun ing ngaranan 
durung kaanan salire 
meksih manguwung kewala 
iku jatining sastra 
ananing gending saestu 
dupi alif wus kanyatan 
10.Ketandaning roh ilafi 
nggoning akal karijiyah 
iku wit ngakal arane 
denira wit wruh dad mutlak 
saking kana kang marga 
iku kawruhana sagung 
endi ingkang luhur andap. 
11.Dad lawan sifat upami 
sayekti dingin Dadira 
dupi wus ana sifate 
mula jamah kehanannya 
awal myang akhirira 
kang sifat tansah kawengku 
marang Dad kajatenira. 

 
Terjemahan: (Asmaradana 9) Dzat Maha Mutlak yang disebut dengan La-ta’yun 
yaitu ketika belum ada apapun dan masih kosong semata. Itulah hakekat ilmu 
sastra dan keberadaan gending sebenarnya merupakan perwujudan dari sang alif. 
(10) Tanda ruh ilafi adalah tempatnya akal yang sempurna. Itu asal-usul dari 
pikiran. Kita harus mengetahui dzat yang mutlak kerena dari sanalah merupakan 
jalannya ilmu pengetahuan yang agung. Sehingga kamu tahu mana yang rendah 
keluhurannya. (11) Dzat dan sifat selalu lebih dulu dzatnya. Ketika sudah ada sifat 
yang disebut mulajamah yang awal dan yang akhir, sifat tersebut selalu termuat di 
dalam hakekat Dzat. 
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Keesaan Tuhan yang disimbolkan dengan kata alif. Alif adalah huruf 

pertama dari huruf hijjaiyah (huruf Arab). Alif dapat melambangkan sesuatu yang 

tunggal/satu. Terdapat juga pada pupuh Dandanggula bait 1 dan 5, sebagai 

berikut. 

1.Artatining wong tan wrining gaib 
sapa kang wruh tan lyan Hywang Wisesa 
dupi lair ing gaibe 
kenyatan ananipun 
kadya sangkep ran akyan sangit 
jalu estri wus nyata 
pareng gending barung 
lailaha myang illollah 
kang swara trus mentarnya jatining alif 
karseng tangising jabang. 
5.Pertandane wujuding Hyang Widi 

 tuduh kinen muji kang akarya 
 de sastra alif jatine 
 kadya gegering punglu 
 tanpa pucuk tan ngarsa wuri 
 tan gatra tan satmata 
 tan arah gon dunung 
 nora akhir nora awal 
 datan mesti doh perak kabeh nrambahi 
 nging wajib ananira. 

 
Terjemahan: (Dandanggula 1) Seseorang sebaiknya tidak takut pada hal yang 
gaib. Siapa yang mengetahui tak lain adalah Yang Maha Kuasa. Ketika 
kegaibannya terungkap, perwujudan realitas seperti lengkap disebut mata 
penglihatan. Laki-laki dan wanita sudah terbukti bersatu dalam kesatuan nada. 
Suara gending mengalunkan suara Lailaha illallah tiada Tuhan selain Allah, 
berpadu bersama beriringan dalam kesejatian Sang Alif. (5) Tanda-tanda 
kebesaran Allah yang telah nyata, maka kita disuruh untuk memuji-Nya yang 
telah menciptakan segalanya. Adapun sastra sejatinya adalah Alif bagaikan wujud 
sebuah lingkaran, tanpa ujung tanpa pangkal. Alif itu tanpa bentuk tanpa 
penampakan dan tanpa tempat maupun ruangan. Tanpa akhir dan bermula. Namun 
hal yang jauh maupun dekat tetap akan terjamah oleh-Nya. Hal-hal inilah yang 
menjadi isyarat untuk memuja Sang Pencipta yaitu Allah SWT. 
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3. Budi Pekerti Luhur 

Budi perkerti adalah moral yang baik yang diterima umum mengenai 

perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya, berhubungan dengan perilaku 

seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Perilaku berbudi mengutamakan nilai-

nilai keluhuran budi atas segalanya, dengan melakukan perbuatan yang mulia. 

Berpedoman pada keutamaan budi, dengan mengasihi dan menyayangi semua 

makhluk Tuhan. Dalam menjalani proses hidup ini yang terpenting adalah berbuat 

kebaikan terhadap sesama, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang tercela. 

Adapun perilaku berbudi dalam ajaran Serat Sastra Gendhing yang dapat kita 

petik adalah sebagai berikut. 

a. Menghindari Sifat Sombong 

Serat Sastra Gendhing mengajarkan agar kita menghindari sifat 

sombong. Sebaliknya, kita harus bersikap rendah hati. Rendah hati dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia merupakan sifat yang tidak sombong atau tidak angkuh. 

Sikap hidup yang berupa rendah hati dapat diartikan tidak menyombongkan diri, 

tidak angkuh, tidak congkak, tetapi selalu andap asor. Memberikan pengertian 

bahwa semakin tinggi ilmu yang diperoleh maka semakin merendah perilakunya. 

Orang yang sudah ahli akan sesuatu, tidak perlu untuk berebut keluhuran, mana 

yang lebih unggul. Hal itu berarti orang tersebut masih bodoh karena takut 

ternistakan. Terdapat pada pupuh Asmaradana bait 1 dan 2, sebagai berikut. 

1. Geng branta mangusweng gending 
kang satengah rerebutan 
kang ahli gending padudon 
lawan ingkang ahli sastra 
arebut kaluhuran 
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iku wong tuna ing ngelmu 
tan ana gelem kasoran. 
2. Yekti kekandangan kibir 
rebut luhur ing kagunan 
dadya luput ing karone 
sejatine wong ngagesang 
apa ingkang binisan 
iku kang kinarya luhur 
temah endi kang mufakat. 

 
Terjemahan: (1) Hasrat memainkan gending, seperti dalam sebuah pertarungan, 
para ahli gending bertengkar melawan ahli sastra, mereka saling mengunggulkan 
diri. Hal itu adalah pertanda mereka masih bodoh dan merasa takut ternistakan. 
(2) Sesungguhnya sombong atau congkak itu berebut keluhuran dan kepandaian, 
kedua-duanya adalah salah. Sesunggguhnya orang hidup itu sebaiknya melakukan 
apa saja yang bisa dia lakukan karena itu akan menghasilkan sesuatu yang luhur, 
sehingga mencapai suatu mufakat. 

 
b. Menghindari Sifat Takabur 

Tanda-tanda orang takabur seperti terdapat pada pupuh Megatruh bait 

1-3, sebagai berikut. 

(1)Megat cipta sumedya pamlengireng kung 
prandene wong jaman mangkin 
gumampang mangreh krahayun 
durung paja den lakoni 
ngaku wus limpat ingkang who. 
(2)Tur khakiki ing sasolah bawanipun 
yektine lagya birahi 
nular guneme wong luhung 
lumaku ing ngaran bangkit 
kang satengah apadudon. 
(3)Reh murade dikir pandenge pangestu 
weneh mangesti lan napi 
lyan ngranilah rejaseng kung 
iku udur tanpa kardi 
kandangan tekabur kang wong. 

 
Terjemahan: (Megatruh 1) Terputusnya niat ciptaan yang lalai, mengalun merdu. 
Sedangkan orang pada zaman sekarang dapat dengan mudah memperoleh 
keselamatan, belum sempat melakukan kebaikan sudah mengaku cekatan. (2) 
Hakekat tingkah laku sejati adalah menularkan omongan yang luhur. Berjalan 
dalam kebangkitan, jangan setengah-setengah dalam menularkan kebaikan. 
Karena bisa menimbulkan pertengkaran. (3) Penglihatan sejatinya adalah memberi 
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restu dan harus berdzikir. Namun tidak meneruskan lagi berdzikir, lainya 
menyebut itu sebagai perselisihan tanpa hasil. Itulah tanda-tanda orang yang 
takabur. 

 
Kutipan diatas menjelaskan bahwa sifat takabur harus dihindari karena 

bisa menimbulkan pertengkaran. Takabur dapat diartikan bila seseorang yang baru 

mempunyai sedikit ilmu atau keahliah sudah bersikap sombong/lupa diri. Suka 

bertengkar pendapat dan perselisihan yang semuanya itu tanpa ada hasilnya. 

c. Memuji kepada Tuhan 

Memuji kepada Tuhan disebut juga berdzikir. Sebagai orang Islam, 

melakukan dzikir setiap hari sangat dianjurkan agar selalu ingat kepada yang 

menciptakan. Manusia adalah hamba Allah yang harus selalu memuji nama-Nya. 

Dalam Serat Sastra Gendhing menjelaskan bila seseorang berlafalkan irama 

gendhing yang tidak berguna (selain berdzikir) maka ibadahnya tidaklah 

sempurnya. Terdapat pada pupuh Sinom bait 9, pupuh Asmaradana bait 4, serta 

pupuh Dandanggula bait 5 dan 7, sebagai berikut. 

(9)Pramila yen gending bubrah 
gugur sembahe mring Widi 
batal wisesaning salad 
tanpa gawe olah gending 
dene ngran tembang gending 
trusireng swara linuhung 
pamuji asmaning Dad 
swara saking osik jati 
osik mulya wentaring cipta surasa. 

 
Terjemahan: (Sinom 9) Maka apabila iringan gamelan rusak, hancur/rusak pula 
peribadahan kepada Tuhan. Batal asas tujuan berdoa karena mengolah gending 
yang tak berguna. Tembang gending itu sebenarnya digunakan untuk memuji 
asma Allah melalui irama yang agung. Irama puji-pujian itulah yang bisa 
mengendap kedalam sukma/hati sanubari. 
 
(4)Wite osikireng ngelmi 
gending akal ingkang marna 



51 

 

myang swareng gong sacingklinge 
yan kahanan wujudira 
muhung kapyarseng karna 
uga trus suwareng luhung 
lafal Allah kang toyibah. 
 
Terjemahan: (Asmaradana 4) Pangkal tumbuhnya pengetahuan berkembang 
menjadi gending-wujud menuju suara gong. Tidaklah benda yang berwujud hanya 
kehendak telinga juga melahirkan nada yang agung. Lafal Allah yang mulia. 
 
(5)Pertandane wujuding Hyang Widi 
tuduh kinen muji kang akarya 
de sastra alif jatine 
kadya gegering punglu 
tanpa pucuk tan ngarsa wuri 
tan gatra tan satmata 
tan arah gon dunung 
nora akhir nora awal 
datan mesti doh perak kabeh nrambahi 
nging wajib ananira. 

 
Terjemahan: (Dandanggula 5) Tanda-tanda kebesaran Allah yang telah nyata, 
maka kita disuruh untuk memuji-Nya yang telah menciptakan segalanya. Adapun 
sastra sejatinya adalah Alif bagaikan wujud sebuah lingkaran, tanpa ujung tanpa 
pangkal. Alif itu tanpa bentuk tanpa penampakan dan tanpa tempat maupun 
ruangan. Tanpa akhir dan bermula. Namun hal yang jauh maupun dekat tetap akan 
terjamah oleh-Nya. Hal-hal inilah yang menjadi isyarat untuk memuja Sang 
Pencipta yaitu Allah SWT. 
 
(7)Amuji tan pegat kang pinuji 
yen ta aja urip aneng donya 
tambuh yen luhur gendinge 
reh tan ana winuwus 
lawan meksih kauban langit 
kasangga ing bantala 
mijil saking babu dadining sahwating bapa 
yekti tetep luhur kajatining alif 
lawan jatining akal. 

 
Terjemahan: (Dandanggula 7) Setiap hari tak pernah berhenti dan tak pernah 
putus memuji kang pinuji yaitu Allah. Jika tidak tahu keluhuran gending ibarat 
tidak hidup di dunia. Pemerintahan yang tiada habisnya. Selama masih berpayung 
langit, berpijak di punggung bumi dan meskipun lahir dari seorang babu, siapapun 
bapak ibunya maka harus tetap memuliakan hakekat Alif. Karena hakekat Alif itu 
semulia hakekat wujudnya. 
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Pada pupuh Kinanti bait 5 dan 9 mengajarkan untuk selalu berdzikir, yaitu 

dengan melafalkan lafal mulia La illaha illalla  tiada Tuhan selain Allah sebagai 

berikut. 

(5)Ngibadah sembahing estu 
dikire ing ran muktadi 
kang lailla haillollah 
dedaburireng pamuji 
lailloha tan na Pangran 
illollah amung Hyang Widi. 

 
Terjemahan: (Kinanti 5) Beribadah menyembah Tuhan bisa dilakukan dengan 
berzikir, yaitu lafal mulia La illaha illalla  tiada Tuhan selain Allah, melantunkan 
puji-pujian bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. 

 
(9)Kang murid kamil winuwus 
murid ingkang luwih bersih 
saking kuwatireng manah 
amung mandeng ing Suksmadi 
mungkur dumadining titah 
dikire ing ran muktadi. 

 
Terjemahan: (Kinanti 9) Murid yang sempurna itu adalah yang berkata/berbicara 
lebih bersih dan suci. Dari hati dan perasaan yang khawatir hanya menatap 
suksma utama, selalu berzikir agar mulia. 
 

d. Mengikuti Ajaran Para Alim Ulama 

Pupuh selanjutnya menjelaskan tentang anjuran untuk mengikuti para alim 

ulama. Bila belum benar-benar memahami suatu ilmu maka lebih baik diam 

terlebih dahulu, tetapi sambil belajar dengan tekun kepada para ulama serta para 

sarjana yang ahli. Janganlah malu bertanya meskipun telah mengerti, tetaplah 

meminta fatwa dari para ulama malah akan lebih utama. Akan lebih utama bila 

telah merujuk pendapat tiga atau empat orang alim. Terdapat pada pupuh Durma 

bait 10-11, dan 16-17, sebagai berikut. 

10.Pan wus dene pra nabi kang mursalina 
tuwin kang para Wali 
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myang para Suhada 
pra Himan kang minulya 
kang ralijalahi nganhi 
kang tuk nugraha 
tan seda saben hari. 
11.Yen sedaha pra Nabi salawasira 
tan kocap aneng bumi 
nadyan kang triloka 
sayekti tan dumadya 
denira mangsah semedi 
pan kala-kala 
tekdir myang aprang sabil. 

 
Terjemahan: (Durma 10) Memang para Nabi yang mursalin/beriman, dan para 
Wali serta para Suhada, orang beriman yang mulia yang memperoleh anugerah 
dari Allah tidak mati setiap hari. (11) Jika pun para Nabi mati selamanya, tidak 
terucap dimuka bumi. Walaupun dalam tiga dunia sebenarnya tidak terjadi. 
Memang kadang-kadang bersemedi terlebih dahulu saat akan perang Sabil. 

 
16.Aja nganggo ing manah isin watir was 
yen dumeh yen wus wasis 
tan dadi nistanya 
minta patyeng Ulama 
malah tumibeng Ulami 
yen wus mufakat 
tiga sekawan ngalim. 
17.Salah siji jatining gending myang sastra 
endi ingkang ngrah inggil 
iku titenana 
aja was kaya-kaya 
tanda wus rinilan Widi 
kontung bebaya 
asab lelabuh ngalim. 

 
Terjemahan: (Durma 16)  Janganlah malu bertanya. Meskipun telah mengerti dan 
tidak ada celanya, tetaplah meminta fatwa dari para ulama malah akan lebih 
utama. Bila telah rujuk pendapat, tiga atau empat orang alim. (17) Salah satu 
hakekat gending dan sastra, mana yang lebih tinggi derajatnya itu harus dipahami. 
Jangan sampai bingung dan ragu menjadi pertanda ridha ilahi. Kita harus selalu 
yakin dan mengikutin para alim ulama. 
 

e. Menahan Hawa Nafsu 

Pada teks Serat Sastra Gendhing juga disebutkan bahwa dalam mencari 

ilmu juga diharuskan untuk menahan hawa nafsu agar tidak terjadi hasrat tanpa 
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kendali. Nasfu yang dimaksud adalah nafsu amarah yang bisa mengakibatkan 

pertengkaran di antara para ahli. Hal tersebut terdapat pada pupuh Durma bait 14-

15, dan pupuh Pocung bait 5-6, sebagai berikut. 

14.Eling-eling kang samya mangudi nalar 
ajwa nganti nemahi 
kadrojoging tekad 
tuduh ugering gesang 
sayekti ambebayani 
pan luwih gawat 
wat gating tranging urip. 
15.Lawan aja asring padudoning karsa 
iku siriking ngelmi 
yen durung kaduga 
luwung Mendel kewala 
nanging tamsilna den titi 
marang ulama 
myang pra Sujaneng budi. 

 
Terjemahan: (Durma 14) Perlu diingat oleh orang yang melatih pikiran, jangan 
sampai terjadi hasrat tanpa kendali. Maka haruslah itu diperhatikan karena hal itu 
sangatlah berbahaya dan dapat menghancurkan kehidupan. (15) Dan jangan suka 
bertengkar pendapat karena itu adalah larangan dalam mencari ilmu. Bila belum 
mumpuni maka lebih baik menahan diri saja dan belajarlah dengan tekun kepada 
para ulama. Karena mereka adalah para ahli kesempurnaan jiwa. 

 
(5)Ing witira ywa wigih ngunjara nepsu 
amanjing sarira 
den trang pamustining tokhid 
kang waspada rencana nukmeng tyas harja 
(6)Luwih samar godaning eblis pawor kung 
kong kaling kalengkan 
ngaku luhur ngaku wegig 
geng takabur weneh mlaku ginuronan. 

 
Terjemahan: (Pocung 5) Lalu enggan atau malas untuk melakukan sholat witir. 
Sholat witir itu bisa memenjarakan hawa nafsu yang merasuk ke dalam tubuh. 
Kepastian tauhid itu sudah terang/jelas. Seseorang yang senantiasa berhati-hati 
akan selamat. (6) Godaan iblis itu sangatlah halus sampai samar-samar tak terlihat 
lagi dan bercampur merdu tanpa penghalang. Mengaku cerdik dan besar padahal 
itu adalah takabur (lupa diri). Maka hendaklah berguru. 
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Kutipan diatas menjelaskan tentang pentingnya solat witir. Sebagai orang 

Islam hendaknya jangan malas melakukan solat witir karena sholat witir itu bisa 

memenjarakan hawa nafsu yang merasuk ke dalam tubuh. Godaan iblis itu 

sangatlah halus sampai samar-samar tak terlihat bila tidak berhati-hati. Maka 

hendaklah selalu belajar dan terus menimba ilmu. 

4. Mengetahui Asal dan Tujuan Manusia Diciptakan 

Dalam teks Serat Sastra Gendhing terdapat pengetahuan tentang asal dan 

tujuan manusia diciptakan. Terdapat pada pupuh Dandanggula bait 4, sebagai 

berikut. 

4. Sayektine jagad tan dumadi 
sabab khadim kadinginan anyar 
kasungsang nyimpang dadine 
nadyan kang ngrani luhur 
gending temah tan dadi bayi 
pesti tetep kewala 
neng ngiski kayatun 
lafal wa ana bur hana 
wujud dullah amma khudusul ngalami 
tuhya gumlaring jagad. 

Terjemahan: (Dandanggula 4) Sejatinya dunia ini tak akan terjadi/tercipta, jika 
bukan karena adanya khadim yaitu yang “dahulu”. Sebelum tercipta yang “baru” 
tentu ada yang “dahulu”. Bila yang fana mendahului yang abadi, tentu dunia tidak 
akan terbentuk. Logika yang terjungkir balik, saling-silang dan menyimpang tetap 
disebut yang luhur. Maka janganlah engkau rakus/tamak. Kuatkanlah lafal wa ana 
bur hana yang artinya saya akan selalu berbuat baik dan membela kebenaran. 
Itulah wujud ilmu yang suci yang bisa membentang di dunia karena kebenaran 
tersebut. 

 
Manusia dan dunia seisinya tidak akan tercipta jika bukan karena adanya 

yang khadim (dahulu). Dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab, adalah qidam 

yang berarti “dahulu”. Yang “dahulu” itu adalah Allah SWT yang menciptakan 

dunia seisinya. Allah lah yang maha dahulu sebelum tercipta yang “baru” (bumi 

seisinya). Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, artinya manusia 
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lah yang berkewajiban mengelola dan memanfaatkan kekayaan yang ada di bumi 

dengan tanggung jawab tentunya. Tujuan utama manusia diciptakan adalah untuk 

menyembah Allah/sebagai hamba Allah karena semua yang ada di dunia ini 

adalah milik Allah. Manusia hanya diberi amanah atau hanya dititipi saja oleh 

Allah. Tujuan akhir manusia dan semua makhluk yaitu kembali kepada-Nya, 

kembali pada yang memiliki. 

Tuhan membekali manusia dengan tiga hal yaitu, fisik (tubuh), akal, dan 

hati. Derajat manusia akan mulia jika hal yang diutamakan adalah hati dan pikiran 

(akal). Terdapat pada pupuh Asmaradana bait 12, sebagai berikut. 

12.Rasa pengrasa upami 
yekti dingin rasanira 
pangrasa tingkah anane 
kang cipta kelawan ripta 
sayekti dingin cipta 
kang ripta pan gendingipun 
kang nembah lan kang sinembah. 
13.Estu dingin kang pinuji 
kaananing kang manembah 
saking kodrating Suksmane 
apan kinarya lantaran 
saestuning panembah 
wiseseng Dad mrih rahayu 
amuji mring dewekira. 

 
Terjemahan: (Asmaradana 12) Hati dan pikiran ibaratnya, lebih unggul hati pasti, 
karena dari keberadaan pikiran. Sedangkan kreasi dan perangkaian, tentu lebih 
utama kreasi, dari rangkaian tembang. Seperti yang menyembah dan yang 
disembah. (13) Tentu lebih dulu yang disembah dari pada yang menyembah, dari 
hakekat Hyang agung berguna bagi sarana. Hakekat penyembahan kepada Dzat 
untuk keselamatan dan memuja kepada-Nya. 
 

Selanjutnya, di dalam Serat Sastra Gending disebutkan bahwa keluarga 

sebagai kelompok dasar hidup bersama. Terdapat pada pupuh Asmaradana bait 14 

dan Dandanggula bait 8, sebagai berikut. 
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(14) Upamane wong nggarbini 
rare sajroning wetengan 
yen durung prapta laire 
durung kababaring akal 
meksih gaib sadaya 
tanbuh estri tanbuh jalu 
kawengku asaling sastra. 
 
Terjemahan: (Asmaradana 14) Ibarat orang yang mengandung, bayi yang ada 
dalam kandungan ketika belum lahir masih belum diketahui akalnya dan masih 
hal yang gaib semuanya. Tak tahu apakah perempuan atau laki-laki, begitu pula 
asal-usul sastra. 
 
(8)Upama jalu lawan estri 
lamun sahwat jroning mata pada 
pranata ingkang tandane 
tuhya tuhuning kawruh 
ing pawore anjar lan kadim 
dad lawan sifatira 
sastra gendingipun 
kang rasa lawan pengrasa 
estri-priya pawornya pinurba ening 
atetep-tinetepan. 

 
Terjemahan: (Dandanggula 8) Seperti suami istri bila bersetubuh dalam kebenaran 
merupakan perumpamaan bagi pengetahuan sejati. Meleburnya yang fana dan 
baka, antara dzat dan sifat, antara sastra dan gending, antara hati dan pikiran. 
Rahasia pria-wanita yang terangkum menyatu dalam kesatuan. 

 
Serat Sastra Gendhing juga menguraikan rahasia dan makna kejadian 

makhluk secara realistis. Secara realistis, adanya pengakuan bahwa kita dilahirkan 

oleh seorang ibu yang berhubungan dengan bapak. Secara simbolis, hubungan 

ibu-bapak tidak hanya dipandang sebagai masalah biologis tetapi peristiwa 

lahirnya makhluk tersebut terjadi melalui tahapan (gaib, lahir, dewasa). Suasana 

penuh kebahagiaan atau keindahan taangis bayi itu merupakan sebuah gendhing. 

Seluruh kehidupan ini tidak lain adalah berirama, yang dilalui dengan pendidikan. 

Pendidikan kecerdasan yang diimbangi dengan moralitas. Selain keluarga, Serat 
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Sastra Gendhing juga menguraikan lembaga sosial yang lebih besar, sebagai 

berikut. 

jer wajib ugering gesang 
ngawruhi titining ngelmi 
 
Terjemahan: (Sinom 11) Kewajiban manusia hidup adalah untuk mengetahui 
hakikat ilmu. 
 
sejatine wong ngagesang 
apa ingkang binisan 
iku kang kinarya luhur 
 
Terjemahan: (Asmaradana 2) Sesungguhnya manusia hidup itu apa yang bisa 
dilakukan, itulah yang akan memuliakan derajatnya. 

 
(15)Lawan aja asring padudoning karsa 
iku siriking ngelmi 
yen durung kaduga 
luwung Mendel kewala 
nanging tamsilna den titi 
marang ulama 
myang pra Sujaneng budi. 

 
Terjemahan: (Durma 15) Dan jangan suka bertengkar pendapat karena itu adalah 
larangan dalam mencari ilmu. Bila belum benar-benar memahami maka lebih 
diam dahulu, tetapi sambil belajar dengan tekun kepada para ulama serta para 
sarjana yang ahli. 

 
Makna dari bait-bait tersebut adalah (1) manusia hidup di dunia wajib 

mencari ilmu yang bermanfaat, (2) tinggi rendahnya status sosial ditentukan oleh 

keahliaan. Oleh karena itu, pada masa itu alim ulama dan sujana (sarjana) sangat 

terhormat. (3) Menghindari hal-hal yang negatif (bertengkar dan berebut unggul). 

 

5. Unsur Religius 

Yang dimaksud dengan religi adalah pengikatan diri (manusia) kepada 

Tuhan. Hal ini artinya manusia menerima ikatan itu karena ikatan itu merupakan 
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sumber kebahagiaan .  Religiusitas dalam karya sastra Jawa merupakan bahan 

keterikatan manusia terhadap Tuhan yang dirasakan sebagai sumber kebahagiaan 

dan ketentraman. Terdapat pada pupuh Kinanti bait 6-8, 12-14, sebagai berikut. 

(6)Pana jasad alam nasud 
makam paran den wastani 
iku wong ahlul sarengat 
murid ingkang kaping kalih 
mutawasid jajadira 
iku wus bersihing ati. 
(7)Saking muta watiripun 
tuwajuh araning ati 
ngenal yakin ngelmu nira 
kang iman khalir linuwih 
sembahing ran ngudu karyah 
ponang dikir mukta wasit. 
(8)Laillaha illollahu 
dedaburira pangesti 
tan lyan sung sih among Allah 
alam malakut netepi 
makam zamak pana sifat 
iku wong tarekat yekti. 

 
Terjemahan: (Kinanti 6) Telah jelas tubuh di alam baka, tujuan akhir tubuh itu 
adalah makam (kuburan). Yang disebut murid yang ahli syariat adalah murid yang 
teguh pendiriannya dan suci bersih hatinya. (7) Iman berasal dari kekhawatiran 
kemudian dengan penuh kekhusukan dalam hati dan yakin dalam menuntut ilmu 
maka akhirnya keimanan itu dapat terbentuk. Keimanan itu mengalir lebih besar 
dalam hati. Menyembah sang pencipta, itulah ajaran yang luhur. (8) La illaha 
illallah tiada Tuhan selain Allah, melantunkan do’a restu. Yang Maha Pengasih 
tak lain hanyalah Allah. Telah ditetapkan di alam baka kebenaran tarikat yang 
jelas dan benar. 

 
(12)Iku kang wus luwih suhud 
kandrem Dade maha suci 
ati robani ing ngaran 
kang ngelmu ak malul yakin 
kamil mukamil kang iman 
kapenuhan geng nugra sih. 
(13)Ing sasolah munanipun 
tinarima manjing puji 
sadene wedaring lesan 
laillaha illollahi 
myang hu: hu: miwah i: ha: ha 
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a: a: a: a: i: i: i: i. 
(14)a: a: i: i: u: u: u: u 
nadyan ngucap barang bering 
yekti dadi dikirira 
jer wis mula jamah ing sir 
lir praga tempur samodra 
jumbuh wantah lawan asin. 

 
Terjemahan: (Kinanti 12) Murid yang sempurna itu murid yang lebih tekun 
beribadah dan bersedekah serta suci hatinya. Hatinya hanya diserahkan kepada 
Tuhan. Yang mencari ilmu dan beramal soleh. Terpenuhi anugerah kasih sayang 
yang besar. Itulah kesempurnaan iman. (13) Dalam tingkah laku dan perkataan 
hanya menerima puji-pujian, sedangkan lisannya hanya mengucap La illaha 
illallah tiada Tuhan selain Allah. (14) Walaupun mengucap sesuatu, maka akan 
menjadi dzikir, jika semuanya sudah begitu ibarat raga bertempur di samudra. 
Sesuai dengan air tawar dan air asin. 

 
Kutipan diatas menjelaskan tentang bagaimana sifat-sifat santri yang baik, 

yaitu yang lebih tekun beribadah dan bersedekah serta suci hatinya. Untuk 

menjadi santri/murid yang baik juga harus mencari ilmu dan beramal soleh. 

Lisannya tak henti-henti mengucapkan lafal La illaha illallah. Artinya dia harus 

selalu berdzikir disetiap waktu dan ucapannya akhirnya juga akan menjadi dzikir. 

Dapat diartikan bahwa jenis dan aspek piwulang atau ajaran yang 

terkandung dalam karya sastra serat mencakup masalah yang sangat kompleks 

dan bersifat tak terbatas. Masalah hidup dan kehidupan, menyangkut hubungan 

manusia dengan diri sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan 

lingkungan, dan manusia dengan Tuhannya. Ajaran yang ada dalam Serat Sastra 

Gendhing berupa ajaran-ajaran Islam yang pada intinya bertujuan untuk 

meningkatkan keimanan kepada Tuhan, selalu menjalankan perintah-Nya dan 

menjauhi larangan-Nya, serta yang terpenting bagi orang Islam adalah 

menghindari sifat syirik (menyekutukan Tuhan). 
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4.2 Kode Sastra dalam Serat Sastra Gendhing 

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

Dengan kata lain bahwa kode bahasa memaparkan estetika sastra. Kode sastra 

tidak seperti kode bahasa yang bisa dipahami secara langsung. Dalam menganalis 

kode sastra harus bisa berimajinasi, membayangkan apa yang dibayangkan oleh 

pengarangnya. 

Kode sastra dalam Serat Sastra Gendhing diungkap melalui tembang 

macapat yang terdapat aturan-aturan khusus yang mengikatnya. Penggunaan 

aturan-aturan yang mengikat tersebut disebut metrum. Metrum memiliki pola 

tertentu yang bersifat tetap, aturan tersebut antara lain: guru gatra, guru wilangan, 

guru lagu, pada, pupuh, dan sasmita tembang. Guru gatra adalah jumlah baris 

dalam setiap bait, guru wilangan adalah jumlah suku kata setiap baris, guru lagu 

adalah berhentinya suara atau dong ding diakhir baris, pada adalah bait yang 

menyusun tembang, pupuh adalah susunan metrik dan ritme dalam tembang 

tertentu, dan sasmita tembang adalah kata yang menunjuk ciri dari suatu tembang 

yang telah ditetapkan. 

Menurut tradisi orang-orang Jawa dalam mengajarkan nilai-nilai kehidupan 

kepada anak-anaknya dimulai dengan bercerita atau mendongeng, kemudian 

setelah dewasa bahkan mencapai usia senja dalam mengajarkan nilai-nilai 

kehidupan kepada anaknya menggunakan tembang, khususnya tembang macapat 

sehingga yang diberi nasehat tidak merasa tersinggung karena sebenarnya dalam 

tembang macapat penuh dengan pasemon atau kiasan-kiasan yang hanya dapat 

dipahami melalui olah rasa atau olah batin. 
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Secara berurutan, dalam Serat Sastra Gendhing ini terdiri dari 8 pupuh 

macapat, yaitu (1) pupuh Sinom: 11 bait, (2) pupuh Asmaradana: 14 bait, (3) 

pupuh Dhandhanggula  9 bait, (4) pupuh Pangkur: 15 bait, (5) pupuh Durma: 17 

bait, (6) pupuh Kinanthi: 15 bait, (7) pupuh Megatruh: 9 bait, dan (8) pupuh 

Pocung: 10 bait. 

Teks Serat Sastra Gendhing dimulai dengan pupuh Sinom. Tembang Sinom 

sebagai permulaan serat ini menunjukkan bahwa isinya berhubungan dengan 

masa pertumbuhan, masa pembinaan, baik pribadi maupun pemerintahan Sultan 

Agung. Dari latar belakang sejarah dapat diketahui bahwa pada masa itu, 

kebudayaan Hindu masih belum kehilangan bekas-bekasnya. Watak Sinom adalah 

kemudaan maka sangat tepat gambaran yang ditulis pada bait pertama pupuh 

pertama adalah prasapa Sultan Agung dan tentang pelajaaran yang akan 

disampaikan. Hal tersebut terdapat dalam 11 bait pupuh Sinom. 

Pupuh kedua adalah Asmaradana. Pupuh Asmaradana menunjukkan 

bangkitnya kecintaan pada sesuatu hal, yang dalam Serat Sastra Gendhing tidak 

lain adalah kecintaan pada ajaran hidup demi kebenaran atau keindahannya yang 

menarik hati. Bahkan pupuh kedua ini ditutup dengan uraian tentang seseorang 

yang sedang mengandung, sebagai berikut. 

(14)Upamane wong nggarbini 
rare sajroning wetengan 
yen durung prapta laire 
durung kababaring akal 
meksih gaib sadaya 
tanbuh estri tanbuh jalu 
kawengku asaling sastra. 
 
Terjemahan: (Asmaradana 14) Ibarat orang yang mengandung, bayi yang ada 
dalam kandungan ketika belum lahir masih belum diketahui akalnya dan masih 
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hal yang gaib semuanya. Tak tahu apakah perempuan atau laki-laki, begitu pula 
asal-usul sastra. 

Pupuh ketiga adalah Dandanggula yang mempunyai watak matang atau 

dewasa. Pupuh ini berisi rasa ilmu (ajaran) hidup bahwa kebenaran dan keindahan 

itu tidak kurang-kurang manisnya. Manisnya ilmu itu diumpamakan seperti 

suami-istri bila bersetubuh, sebagai berikut. 

(8)Upama jalu lawan estri 
lamun sahwat jroning mata pada 
pranata ingkang tandane 
tuhya tuhuning kawruh 
ing pawore anyar lan kadim 
dad lawan sifatira 
sastra gendingipun 
kang rasa lawan pengrasa 
estri-priya pawornya pinurba ening 
atetep-tinetepan. 
 
Terjemahan: (Dandanggula 8) Seperti suami istri bila bersetubuh dalam kebenaran 
merupakan perumpamaan bagi pengetahuan sejati. Meleburnya yang fana dan 
baka, antara Dzat dan sifat, antara sastra dan gending, antara hati dan pikiran. 
Rahasia pria-wanita yang terangkum menyatu dalam kesatuan. 

Pupuh keempat adalah Pangkur. Pupuh Pangkur mengandung peringatan 

tentang hal-hal yang mestinya ditinggalkan. Dalam Serat Sastra Gendhing, hal-

hal yang disarankan untuk ditinggalkan adalah pertengkaran berebut unggul antara 

sastra (sebagai simbol dari konsep tertentu) dan gendhing (sebagai konsep 

tertentu lainnya). Sebaiknya hal tersebut menuju pada permufakatan antara Arab 

dan Jawa, antara kebenaran dan keindahan, antara hakikat kehidupan dan irama 

kehidupan, sebagai berikut. 

(1)Kawuri pangestining byat 
tuduhireng sastra kelawan gending 
sokur lamun samya rujuk 
mufakat ing ngakatah 
sastra Arab Jawa luhur asalipun 
gending wit purbaning akal 
kadya kang wus kocap ngarsi. 
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Terjemahan: (Pangkur 1) Terpancarnya doa kepada Tuhan menunjuk pada sastra 
dalam gending. Bersyukurlah kalau rukun, kesepakatan bersama (mufakat) orang 
banyak menyebutkan bahwa sastra Arab-Jawa itu asalnya luhur. Gending tumbuh 
dari kekuasaan logika seperti yang telah terucap dan dikehendaki. 

  
Pupuh kelima adalah Durma. Pupuh Durma menunjukkan suatu peringatan 

yang agak keras, seperti pada bait-bait berikut. 

(16)Aja nganggo ing manah isin watir was 
yen dumeh yen wus wasis 
tan dadi nistanya 
minta patyeng Ulama 
malah tumibeng Ulami 
yen wus mufakat 
tiga sekawan ngalim. 

 
Terjemahan: (Durma 16) Janganlah malu bertanya. Meskipun telah mengerti dan 
tidak ada celanya, tetaplah meminta fatwa dari para ulama malah akan lebih 
utama. Bila telah merujuk pendapat tiga atau empat orang alim, itulah yang baik. 

 
Pupuh keenam adalah Kinanti. Pupuh Kinanti yang berarti mengikuti, 

ditunjunkan oleh seorang murid yang harus mengikuti teladan Nabi Muhammad, 

seperti pada bait-bait berikut. 

(3)Dingin muktadi ranipun 
pindo murid muntawasid 
tri murid kamil Muhammad 
ing dedaburing sami 
kang muktadi sestining byat 
maksih geng mamanging tokhid. 
 
Terjemahan: (Kinanti 3) Bagian murid yang pertama adalah murid itu mulia dan 
luhur, yang kedua adalah murid itu teguh, yang ketiga murid mengikuti teladan 
Nabi Muhammad SAW, dan yang terakhir adalah yang tidak ragu akan kebesaran 
tauhid. 

 
Pupuh ketujuh adalah Megatruh. Pupuh Megatruh berarti terpisahnya 

nyawa dari jasad kita, terlepasnya ruh  atau nyawa menuju keabadian, seperti pada 

bait-bait berikut. 
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(1)Megat cipta sumedya pamlengireng kung 
prandene wong jaman mangkin 
gumampang mangreh krahayun 
durung paja den lakoni 
ngaku wus limpat ingkang who. 
 
Terjemahan: (Megatruh 1) Terputusnya niat ciptaan yang lalai, mengalun merdu. 
Sedangkan orang pada zaman sekarang (jaman mangkin) dapat dengan mudah 
memperoleh kesejahteraan, belum sempat melakukan kebaikan sudah mengaku 
cekatan. 
 

Pupuh kedelapan adalah Pocung. Pocung berarti dibungkus kain mori 

putih , bisa juga berarti sebagai orang mati yang telah dipucung, seperti pada bait-

bait berikut. 

(1)Bapak pucung paran dadining tumuwuh 
kang samya ber nalar 
tan wus sliringaning budi 
uga saking kodrat rohmating Pangeran. 

 
Terjemahan: (Pocung 1) Orang yang telah dipocung mengarah/menuju pada yang 
memberi hidup. Sama-sama berpikir dan budi pekerti yang tidak menyimpang. 
Juga dari ketentuan (kodrat) dan rahmat Allah. 

 
Secara berurutan, pupuh dalam Serat Sastra Gendhing adalah Sinom, 

Asmaradana, Dhandhanggula, Pangkur, Durma, Kinanthi, Megatruh, dan Pocung. 

Kode sastra tembang macapat yang berurutan mulai dari Sinom sampai Pocung 

tersebut menyimbolkan tentang filosofi hidup manusia. Sinom berarti kemudaan, 

muda,  atau permulaan awal. Asmaradana diartikan sebagai kelanjutan dari muda, 

yaitu ketika muncul perasaan cinta atau asmara. Dhandhanggula diartikan matang 

atau dewasa. Pangkur berarti mungkur, telah melewati kematangan. Durma berarti 

mendekati mati. Kinanthi berarti mengikuti. Megatruh berarti mati, dan Pocung 

adalah orang mati yang telah dipocung. 
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Selanjutnya, dalam Serat Sastra Gendhing ini terdapat cerita tentang 

sastra dan gendhing. Keduanya mewakili serangkaian pengertian sebagai berikut. 

No. Sastra Gendhing Pupuh dan Bait 

1. Dzat Sifat Asmaradana 11, 

Dandanggula 8. 

2. Rasa Pangrasa Asmaradana 12, 

Dandanggula 8. 

3. Cipta Ripta Asmaradana 12 

4. Yang disembah Yang menyembah Asmaradana 12, 

Pangkur 9. 

5. Sastra Gendhing Dandanggula 8 

6. Kadim Baru Dandanggula 8 

7. Yang Bercermin Bayangannya Dandanggula 9 

8. Papan tulis Tulisan Pangkur 9 

9. Dalang Wayang Pangkur 11 

 

Pada pupuh Asmaradana bait 11 terdapat hubungan dzat-sifat, sebagai 

berikut. 

(11)Dad lawan sifat upami 
sayekti dingin Dadira 
dupi wus ana sifate 
mula jamah kehanannya 
awal myang akhirira 
kang sifat tansah kawengku 
marang Dad kajatenira. 
Terjemahan: (Asmaradana 11) Dzat dan sifat selalu lebih dulu dzatnya. Ketika 
sudah ada sifat yang disebut mulajamah yang awal dan yang akhir, sifat tersebut 
selalu termuat di dalam hakekat Dzat. 

 
Hubungan antara dzat dan sifat disamakan dengan hubungan antara sastra-

gendhing. Dzat selalu lebih dulu, seperti halnya sastra (hal yang primer), 

sedangkan sifat seperti halnya gendhing (hal yang sekunder). Pada pupuh 
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selanjutnya terdapat hubungan antara rasa-pangarsa, cipta-ripta, dan kang 

nembah-kang sibembah, sebagai berikut. 

(12) Rasa pengrasa upami 
yekti dingin rasanira 
pangrasa tingkah anane 
kang cipta kelawan ripta 
sayekti dingin cipta 
kang ripta pan gendingipun 
kang nembah lan kang sinembah. 
 
Terjemahan: (Asmaradana 12) Hati dan pikiran ibaratnya, lebih unggul pikiran 
pasti, karena dari keberadaan pikiran tersebut. Sedangkan kreasi dan perangkaian, 
tentu lebih utama kreasi, dari rangkaian tembang. Seperti yang menyembah dan 
yang disembah. 

 
Hubungan antara rasa dan pangrasa disamakan dengan hubungan antara 

sastra-gendhing. Rasa selalu lebih dulu, seperti halnya sastra (berkaitan dengan 

hal yang primer), sedangkan pangrasa seperti halnya gendhing (berkaitaan hal 

yang sekunder). Hubungan antara cipta (kreasi) dan ripta (perangkaian) 

disamakan dengan hubungan antara sastra-gendhing. Cipta selalu lebih dulu, 

seperti halnya sastra (berkaitan dengan hal yang primer), sedangkan ripta seperti 

halnya gendhing (berkaitan dengan hal yang sekunder). Kemudaian hubungan 

antara kang nembah (yang menyembah) dan kang sinembah (yang disembah) 

disamakan dengan hubungan antara sastra-gendhing. Kang sinembah (yang 

disembah) selalu lebih dulu, seperti halnya sastra (hal yang primer), sedangkan 

kang nembah (yang menyembah) seperti halnya gendhing (hal yang sekunder). 

Selanjutnya pada pupuh Dandanggula bait 8 terdapat hubungan antara dzat-sifat, 

sastra-gendhing, kadim-anyar, dan rasa-pangarsa, sebagai berikut. 

(8) Upama jalu lawan estri 
lamun sahwat jroning mata pada 
pranata ingkang tandane 
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tuhya tuhuning kawruh 
ing pawore anyar lan kadim 
dad lawan sifatira 
sastra gendingipun 
kang rasa lawan pengrasa 
estri-priya pawornya pinurba ening 
atetep-tinetepan. 

 
Terjemahan: (Dandanggula 8) Seperti suami istri bila bersetubuh dalam kebenaran 
merupakan perumpamaan bagi pengetahuan sejati. Meleburnya yang fana dan 
baka, antara Dzat dan sifat, antara sastra dan gending, antara hati dan pikiran. 
Rahasia pria-wanita yang terangkum menyatu dalam kesatuan. 

 
Hubungan antara dzat dan sifat disamakan dengan hubungan antara sastra-

gendhing. dzat selalu lebih dulu, seperti halnya sastra (berkaitan dengan hal yang 

primer), sedangkan sifat seperti halnya gendhing (berkaitaan hal yang sekunder). 

Hubungan antara sastra dan gendhing adalah sastra selalu lebih dulu, (berkaitan 

dengan hal yang primer), sedangkan gendhing berkaitan dengan hal yang 

sekunder. Hubungan antara rasa dan pangarsa disamakan dengan hubungan 

antara sastra-gendhing. Rasa selalu lebih dulu, seperti halnya sastra (berkaitan 

dengan hal yang primer), sedangkan pangarsa seperti halnya gendhing 

(berkaitaan hal yang sekunder). Kemudaian hubungan antara kadim (dahulu) dan 

anyar (baru) disamakan dengan hubungan antara sastra-gendhing. kadim selalu 

lebih dulu, seperti halnya sastra (hal yang primer), sedangkan anyar seperti 

halnya gendhing (hal yang sekunder). Selanjutnya pada pupuh Dandanggula bait 9 

terdapat hubungan antara yang bercermin-bayangannya, sebagai berikut. 

(9) Mujalamah loro-loro tunggil 
tunggal rasa-raseng kawisesan 
nging lamon dadi tuwuhe 
pan wajib priyanipun 
kadya akal kapurbeng alif 
lir warna jro paesan 
ing upaminipun 
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kang ngilo jatine sastra 
kang wayangan gending sirnanireng cermin 
manjing jatine sastra. 

 
Terjemahan: (Dandanggula 9) Mujalamah (memuja) kesatuan dua hal, satu rasa 
kekuasaan yang menjadi kiasan substansi kejantanan. Pemikiran yang bermula 
dari alif (dari Allah) bagaikan sosok dalam cermin. Itulah perumpamaan yang 
tercermin ibarat sastra dan bayangan itu adalah gendingnya. Ketika selesai 
bercermin maka bayangan akan kembali pada sastra. 

 
Hubungan antara yang bercermin dan bayangannya disamakan dengan 

hubungan antara sastra-gendhing. Yang bercermin selalu lebih dulu, seperti 

halnya sastra (berkaitan dengan hal yang primer), sedangkan bayangannya seperti 

halnya gendhing (berkaitaan hal yang sekunder). Selanjutnya pada pupuh Pangkur 

bait 9 terdapat hubungan antara papan tulis-tulisan, sebagai berikut. 

(9) Dewa watak nawa sanga 
wus kenyatan gumlaring bumi-langit 
iku kawruhana sagung 
endi kang luhur andap 
umpamane papan lawan tulisipun 
kenyataning kang panembah 
kelawan ingkang pamuji. 
 
Terjemahan: (Pangkur 9) Dewa dan sembilan hawa nafsu merupakan fenomena 
bumi-langit. Hal itu harus diketahui ilmu pengetahuannya, tentang yang tinggi dan 
yang rendah, seperti papan tulis dengan tulisan, bagaikan hamba yang 
menyembah dengan Tuhan yang disembah. 
 

Hubungan antara papan tulis dan tulisan disamakan dengan hubungan 

antara sastra-gendhing. Papan tulis selalu lebih dulu, seperti halnya sastra 

(berkaitan dengan hal yang primer), sedangkan tulisan seperti halnya gendhing 

(berkaitaan hal yang sekunder). Selanjutnya pada pupuh Pangkur bait 11 terdapat 

hubungan antara dalang-wayang, sebagai berikut. 

(11) Sayekti dingin kang papan 
nging kang nebut papan saking ing tulis 
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lan malih upamanipun 
dalang kelawan wayang 
dalang sastra wayang anak jatinipun 
yekti dingin dalangira 
amurba solahing ringgit. 
 
Terjemahan: (Pangkur 11) Maka, tentu saja lebih dulu si papan dalam penyebutan 
dibandingkan tulisan. Dalam ibarat sastra dan pewayangan gending ada lagi 
ibaratnya yaitu, antara dalang dengan wayang tentulah lebih dulu si dalang, karena 
dalang yang memainkan para wayang. 

 
Hubungan antara dalang dan wayang disamakan dengan hubungan antara 

sastra-gendhing. Dalang selalu lebih dulu, seperti halnya sastra (berkaitan 

dengan hal yang primer), sedangkan wayang seperti halnya gendhing (berkaitaan 

hal yang sekunder) kerena dalang yang memainkan para wayang. 

Hubungan di antara serangkaian pengertian monodualis tersebut dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

Sastra berkenaan dengan hal primer, tetapi masalah ini sangat rumit 

bahkan gaib yaitu mengenai Tuhan, hanya Tuhan lah yang tahu. Pengetahuan 

manusia tentang Tuhan berbeda dengan pengetahuan manusia tentang hal yang 

tampak (kasad mata). Sementara itu, gendhing menyangkut hal yang sekunder, 

tetapi itulah yang dapat manusia lakukan. Hanya dengan ketertiban, keselarasan, 

dan kehidupan yang penuh iman lah kita dapat hidup bahagia. 

Selanjutnya, bagian Serat Sastra Gendhing yang menceritakan tentang 

kegaiban alif terdapat pada pupuh Asmaradana bait 8-9, Dandanggula bait 5, 

Pangkur bait 5, dan Durma bait 3, sebagai berikut. 

(8)Dudu akal trusing gending 
akal lungiding susastra 
akaling gending yektine 
babaring jatine sastra 
kenyataning aksara 
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sawiji alif kang tuduh 
mengku gaibul hawiyah. 
(9)Dad muntlak dipun arani 
myang latakyun ing ngaranan 
durung kaanan salire 
meksih manguwung kewala 
iku jatining sastra 
ananing gending saestu 
dupi alif wus kanyatan. 

 
Terjemahan: (Asmaradana 8) Bukan pemahaman tentang gending jika tidak 
memahami rahasia sastra. Sejatinya pemahaman gending adalah penjelasan 
tentang hakekat sastra dan tentang asal mula huruf-huruf. Satu, alif yang menjadi 
petunjuk yang memuat substansi kegaiban. (9) Dzat Maha Mutlak yang disebut 
dengan La-ta’yun yaitu ketika belum ada apapun dan masih kosong semata. Itulah 
hakekat ilmu sastra dan keberadaan gending sebenarnya merupakan perwujudan 
dari sang alif. 

 
Kutipan diatas menjelaskan alif disimbolkan memiliki subtansi kegaiban. 

Alif merupakan petunjuk dzat mutlak yang disebut latakyun, artinya ketika belum 

ada apapun dan masih kosong semata. Itulah hakekat ilmu sastra dan keberadaan 

gending sebenarnya merupakan perwujudan dari sang alif. Alif juga diwujudkan 

sebagai sebuah lingkaran yang tidak memiliki ujung dan pangkal. Terdapat pada 

pupuh Dandanggula bait 5, sebagai berikut. 

(5) Pertandane wujuding Hyang Widi 
tuduh kinen muji kang akarya 
de sastra alif jatine 
kadya gegering punglu 
tanpa pucuk tan ngarsa wuri 
tan gatra tan satmata 
tan arah gon dunung 
nora akhir nora awal 
datan mesti doh perak kabeh nrambahi 
nging wajib ananira. 

 
Terjemahan: (Dandanggula 5) Tanda-tanda kebesaran Allah yang telah nyata, 
maka kita disuruh untuk memuji-Nya yang telah menciptakan segalanya. Adapun 
sastra sejatinya adalah alif bagaikan wujud sebuah lingkaran, tanpa ujung tanpa 
pangkal. Alif itu tanpa bentuk tanpa penampakan dan tanpa tempat maupun 
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ruangan. Tanpa akhir dan bermula. Namun hal yang jauh maupun dekat tetap akan 
terjamah oleh-Nya. 

 
Cerita selanjutnya adalah tentang asal mula Hyang Manikmaya, yaitu 

berasal dari yang gaib dan tak tergambarkan, tanpa tempat tinggal dan tak 

beruang, tanpa dapat ditentukan awal atau akhir, seperti pada kutipan berikut. 

(5) Awaling Hyang Manikmaya 
gaib datan kena winarneng tulis 
tan arah gon tanpa dunung 
tan pesti akhir awal 
manrambahi manukmeng rasa pandulu 
tajem lir mandaya retna 
awening trus tanpa tepi. 
 
Terjemahan: (Pangkur 5) Asal mula Hyang Manikmaya yaitu berasal dari yang 
gaib dan tak tergambarkan, tanpa tempat tinggal dan tak beruang, tanpa dapat 
ditentukan awal atau akhirnya. Semua menyatu memenuhi rasa penglihatan, 
tenang seperti kemilau permata dalam keheningan yang tak bertepi. 

 
Pada pupuh Durma bait 3 menceritakan tentang persoalan ketuhanan 

(teologi) yang sangatlah sulit dan rumit untuk dipikirkan karena sangat gaib dan 

tidak dapat digambarkan pikiran. Kegaiban yang tak tergambarkan tersebut adalah 

maha kuasa atas kehidupan, sang pemberi anugerah agung. 

(3)Saking dening wit samar kaananing Hyang 
rempit sulit binudi 
gaib wus tan kena 
lamun kinarya ngapa 
elok tan kena pinikir  
wenanging gesang 
ngrejaseng nugra Widi. 

 
Terjemahan: (Durma 3) Karena kegaiban persoalannya, yaitu tentang persoalan 
ketuhanan sangatlah sulit dan rumit untuk dipikirkan karena sangat gaib dan tidak 
dapat digambarkan pikiran. Kegaiban yang tak tergambarkan tersebut Maha 
Kuasa atas kehidupan, sang pemberi anugerah agung. 
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4.3 Kode Budaya dalam Serat Sastra Gendhing 

Kode kebudayaan yaitu menjelaskan isi teks yang dikaitkan dengan 

keberadaan kebudayaan yang ada pada saat karya sastra tersebut diciptakan. 

Misalnya jika dalam cerita yang berada pada masa kerajaan-kerajaan tentu 

berbeda dengan karya sastra pada masa perjuangan, berbeda lagi dengan masa 

kemerdekaan dan masa sekarang. Menganalisis kode kebudayaan membutuhkan 

pemahaman tentang kebudayaan-kebudayaan yang menyelimuti cerita dalam 

karya sastra tersebut. 

Serat Sastra Gendhing lahir pada masa kerajaan Mataram Islam yaitu 

sebagai sebuah karya besar yang diciptakan oleh Sultan Agung Hanyakrakusuma. 

Beliau adalah raja ketiga di kerajaan Mataram Islam (1613-1645). Terdapat pada 

pupuh Sinom bait 1-2 , sebagai berikut. 

1. Sri Nata Dipeng rat Jawa 
  jeng Sultan Agung Matawis 

  kang ngadaton nagri Karta 
  ing jaman saolah mulki 
  ngrat Jawa nyakra wati 
  sabrang Pasisir sumuyut 
  amirul mukminina 
  Sayidin Panata gami 
  mahambara sinukmeng basa ambara. 

2. Jinunjung kadigbyanira 
 ing jaman amir rochimin 

  tuhu ratu pinandita 
  kamantyan kalifah suci 
  kasub tinengeng bumi 
  malikal waliyullahu 
  rinilan geng mangonah 
  iku kang nrusken sastra di 
  ngantya nebda marang trah wuri prasapa. 
 

Terjemahan: 1) Sri Nata pemimpin jagat tanah Jawa. Beliau adalah Sultan Agung 
Mataram, raja yang menata kerajaan Mataram yang menyebarkan kebaikan di 
tanah Jawa dari daerah sabrang (wilayah luar Jawa) dan pasisir (wilayah Jawa 
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bagian pesisir pantai), sehingga mereka semua bersujud/taat kepada beliau. 
Karena beliau adalah seorang amirul mukminin yang menata agama. Sayidin 
pemuka agama yang mengutamakan kehidupan di akhirat. 2) Tampak 
kejayaannya pada jaman amirul mukaminin yaitu seorang senopati yang pengasih 
dan pandita ratu yang benar. Kebaikannya telah terangkat dalam tempat terindah 
bagaikan tempat pengantin. Dia juga terkenal di muka bumi. Seorang wali Allah 
yang merelakan tempatnya yang agung itu meneruskan sastra sampai kepada 
keturunan Mataram yang terakhir untuk memberikan amanat atau ajaran-ajaran. 
 

Untuk melelusuri kode budaya penulisan Serat Sastra Gendhing yang lahir 

pada masa kejayaan kerajaan Mataram dapat dijelaskan terlebih dahulu tentang 

sejarah kejayaan kerajaan Mataram, sebagai berikut. 

Kerajaan Mataram berperan penting dalam sejarah penyebaran agama 

Islam di Indonesia. Kerajaan yang berdiri pada tahun 1582 ini berpusat di sebelah 

tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kotagede. Para raja yang pernah memerintah 

di kerajaan Mataram yaitu Panembahan Senapati (1584-601), dan Panembahan 

Seda Krapyak (1601-1677). Setelah Panembahan Seda Krapyak meninggal, ia 

digantikan oleh Mas Rangsang (1613–1645). Pada masa pemerintahan Mas 

Rangsang inilah Mataram mengalami kejayaan, baik dalam bidang perluasan 

daerah kekuasaan, maupun agama dan kebudayaan. 

Pangeran Jatmiko atau Mas Rangsang menjadi raja Mataram ketiga. Ia 

mendapat nama gelar Agung Hanyakrakusuma. Selama masa kekuasaan, Agung 

Hanyakrakusuma berhasil membawa Mataram ke puncak kejayaan dengan pusat 

pemerintahan di Yogyakarta. Gelar ‘sultan’ yang disandang oleh Sultan Agung 

menunjukkan bahwa ia mempunyai kelebihan dari raja-raja sebelumnya, yaitu 

Panembahan Senapati dan Panembahan Seda Ing Krapyak. Ia dinobatkan sebagai 

raja pada tahun 1613 pada umur sekitar 20 tahun dengan gelar ‘panembahan’. 

Pada tahun 1624, gelar ‘panembahan’ diganti menjadi ‘susuhunan’ atau ‘sunan’. 
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Pada tahun 1641, Agung Hanyakrakusuma menerima pengakuan dari 

Mekah sebagai ‘sultan’, kemudian mengambil gelar selengkapnya Sultan Agung 

Hanyakrakusuma Senapati Ing Alaga Ngabdurrahman. 

Kejayaan kerajaan Mataram di bidang kesusastraan dibuktikan dengan 

lahirnya Serat Sastra Gendhing. Serat ini berisi tentang hal ghaib (ketuhanan), 

tentang asal dan tujuan manusia diciptakan, mengajarkan budi pekerti luhur, dan 

keselarasan lahir dan batin yang kemudian akan memberikan pencerahan yang 

mendalam kepada para pembacanya. Termuat pula ilmu tentang tembang kawi, 

sastra Arab, teologi, tauhid, dan tasawuf. Sultan Agung sebagai raja, sastrawan, 

dan seniman yang telah memberikan kontribusi yang besar pada kerajaan 

Mataram Islam. Beliau tokoh yang memiliki kepekaan yang tinggi terhadap 

masalah sastra, bangsa, dan agamanya. 

Serat Sastra Gendhing merupakan karya yang sarat dengan latar budaya 

yang religius. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) Sultan 

Agung dikenal sebagai penguasa yang menaruh perhatian besar terhadap 

perkembangan Islam di tanah Jawa. Ia adalah pemimpin yang taat beragama, 

sehingga banyak memperoleh simpati dari kalangan ulama. Secara teratur, ia pergi 

ke masjid, dan para pembesar diharuskan mengikutinya. Hal ini menyebabkan 

Serat Sastra Gendhing sarat dengan unsur religius. (2) Misi atau semangat raja-

raja Mataram adalah untuk memperluas daerah kekuasaan dan mengislamkan para 

penduduk daerah kekuasaannya. Oleh karena itu, karya sastra yang lahir pada 

masa itu memuat ajaran-ajaran Islam seperti halnya dengan Serat Sastra 

Gendhing. 
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Berdasar beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penulisan 

Serat Sastra Gendhing memiliki latar belakang yang jelas, yaitu akulturasi 

kabudayaan Islam-Jawa. 

Dalam Serat Sastra Gendhing terdapat simbol-simbol yang merupakan 

kode budaya Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat yang merupakan 

ajaran tasawuf. Makna filosofi Jawa dalam Serat Sastra Gendhing dapat 

dijelaskan dengan pokok-pokok sastra suluk tentang ajaran manunggaling kawula 

Gusti yang harus dijalani (ditempuh) melalui empat tataran perjalanan hidup yaitu 

syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. 

Syariat merupakan tataran paling rendah dalam perjalanan hidup menuju 

manunggal. Tataran ini berisi pranata yang mengatur kehidupan manusia agar 

menjalankan semua perintah Tuhan dan menjauhkan diri dari segala larangan 

Tuhan. Sarekat adalah cara hidup sesuai dengan hukum agama, mengakui Tuhan 

itu ada, menjalankan kewajiban dengan sungguh-sungguh, menghargai dan 

menghormati sesama, mematuhi aturan masyarakat, menjaga keselarasan serta 

mengakui bahwa menghormati sesama berarti menghormati Tuhan. Dalam Serat 

Sastra Gendhing terdapat pada pupuh Kinanti bait 6, sebagai berikut. 

(6)Pana jasad alam nasud 
makam paran den wastani 
iku wong ahlul sarengat 
murid ingkang kaping kalih 
mutawasid jajadira 
iku wus bersihing ati. 
 
Terjemahan: (Kinanti 6) Telah jelas tubuh di alam baka, tujuan akhir tubuh itu 
adalah makam (kuburan). Yang disebut murid yang ahli syariat adalah murid yang 
teguh pendiriannya dan suci bersih hatinya. 
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Menjalankan sarekat (syariat) hanya sebagai hukum atau aturan dalam 

hidup beragama. Dalam mencari ilmu juga harus mengikuti aturan syariat agar 

menjadi peka atau perasa dan lebih hati-hati hingga terbimbing menuju selamat 

dan terjadilah kemakmuran serta keutamaan dalam beribadah. Terdapat pada 

pupuh Durma bait 8, sebagai berikut. 

(8) Mula ngelmi mulet patraping saringat 
mongarjaning dumadi 
dadya trus rumasa 
tinuduh mring utama 
tumameng cipta pamuji 
lamun meksiha 
salah panranging ngesti. 
 
Terjemahan: (Durma 8) Maka penerapan ilmu itu harus megikuti aturan syariat, 
sehingga orang akan menjadi peka atau perasa dan lebih hati-hati dalam 
mempelajari ilmu syariat tersebut. Akhirnya terbimbinglah ia menuju selamat dan 
terjadilah kemakmuran serta keutamaan dalam beribadah. 
 

Tarekat merupakan tataran yang kedua. Tarekat adalah (1) makhluk 

semakin meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (2) makhluk 

menghayati semua ajaran Tuhan, (3) makhluk meningkatkan taubat serta 

memohon ampunan atas semua dosa dan kesalahannya, (4) makhluk semakin 

memperbanyak melakukan amal kebaikan, (5) makhluk semakin meningkatkan 

upaya pengendalian diri, melawan hawa nafsu, dan mengurangi kesenangan 

duniawi. Hal ini terdapat pada pupuh Dandanggula bait 3, sebagai berikut. 

3.Minggah tarekat pangwruh ing ngesti 
nginjen-injen traping kasampurnan 
khakekat wus nunggalake 
makrifat trusing pangwruh 
jalma ingkang ngluhuraken gending 
pangestining jro tekad 
cangkring tuwuh blendung 
tegese anak lan bapa 
dingin anak bapa ginawe ing siwi 
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yen lamun mangkonoa. 
 
Terjemahan: (Dandanggula 3) Ketika tarikat kita telah naik ke atas atau bertambah 
pengetahuannya, mengintip menerapkan kesempurnaan. Karena hakekat sudah 
mengesakan. Makrifat adalah tingkat pengetahuan Tasawuf yang tertinggi. 
Makrifat itu meneruskan pengetahuan manusia, yaitu manusia yang menghormati 
gending. Keinginan di dalam tekat atau di dalam hati yang telah tumbuh besar. 
Ibarat cangkring (pohon kecil) tumbuh jadi blendung (pohon besar) yaitu antara 
anak dan bapak, meskipun anak dididik oleh bapak, bisa juga menjadi berbeda 
dari bapaknya. 
 

Hakekat merupakan tataran ketiga dalaam perjalanan hidup menuju hidup 

sempurna. Hakekat adalah (1) makhluk sudah mengenal Tuhan melalui kawruh 

kasampurnan, (2) makhluk sudah dapat mengenal diri sendiri, (3) makhluk sudah 

dapat menghayati bahwa hidup tidak dapat lepas dari rasa susah dan senang, kaya 

dan miskin, (4) mengenal Tuhan melalui pengetahuan yang sempurna dengan cara 

berdoa terus-menerus, menyebut nama Tuhan dan mencintai-Nya. Terdapat pada 

pupuh Dandanggula bait 6, sebagai berikut. 

(6) Dene khakekat asaling gending 
wus kenyatan esmuning Pangeran 
munggen pengrasa anertandani 
tuhu tunggal pinangka 
jinaten puniku 
paworing rasa-pengrasa 
pilih kang wruh ana ing nganakken yekti 
awimbuh-kawimbuhan. 

 
Terjemahan: (Dandanggula 6) Sedangkan hakekat asal-usul gending sudah 
tampak mendekati Tuhan. Hanya perasaan yang menunjukkan dan menandai 
bahwa adanya kebenaran “Yang Tunggal”. Kebenaran itu adalah percampuran 
rasa perasaan memilih yang ada dalam kesejatian. Hal ini disebut keimanan 
kepada Tuhan yang bisa bertambah dan bisa ketambahan. 
 

Makrifat melalui tataran tertinggi dalam perjalanan menuju manunggal. 

Makrifat adalah makhluk yang sudah dapat menyatukan diri dengan Tuhan 

(nyawiji pangeran). Pada tataran ini sampailah pada tingkat manunggaling kawula 
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Gusti, (2) pada tataran manunggaling kawula Gusti dapat digambarkan bahwa 

wujud manusia sudah tidak ada, yang ada hanyalah pangeran. Manunggaling 

kawula Gusti adalah kesatuan antara Tuhan, manusia, dan alam. 

Terdapat pada pupuh Kinanti bait 15, sebagai berikut. 

(15)Deya purna tan winuwus 
anrus ing kahanan jati 
dikire panahul pana 
makam baka den arani 
kang alam lahut minulya 
iku wong makrifat yekti. 

 
Terjemahan: (Kinanti 15) Saling menuduh dalam pertengkaran tanpa akhir. 
Meneruskan hal yang sejati yaitu berdzikir. Maka yang disebut alam baka itu jelas 
adanya. Alam baka yang mulia. Itu adalah orang makrifat sejati. 

 
Ajaran tasawuf dalam Serat Sastra Gendhing dapat bermanfaat bagi para 

pembaca karena jika belajar tasawuf dengan memilih tarekat yang benar yaitu 

tarekat yang mu’tabarok (yang diakui keabsahannya di dunia Islam) adalah sarana 

efektif untuk menyebarkan kebenaran Islam, memperluas ilmu dan pemahaman 

spiritual, dan meningkatkan kebahagian serta kedamaian. Dalam Serat Sastra 

Gendhing disebutkan bahwa ada itu berawal dari tiada, karena yang tiada itu ada. 

Pemerintahan yang benar itu harus melanjutkan pemujaan kepada Allah dan bisa 

menanamkan dalam dirinya sendiri. Dengan ilmu Tasawuf manusia dapat lebih 

mengenal diri sendiri, dengan demikian akan lebih mengenal Tuhannya. Sehingga 

manusia mendapatkan keselamatan dari kebodohan dunia serta dari godaan 

keindahan materi. 

Terdapat pada pupuh Durma bait 5-7, sebagai berikut. 
 
(5)Ana iku marganira saking ora 
ora sing angyekteni 
raseng ana ora 
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mantep Dading Wisesa 
iku jatining sastradi 
tan lawan-lawan 
tan sungsun kalih-kalih. 
(6)Dene ing ran mbaleni mentahken lampah 
iku mokal sayekti 
tan mangkono lirnya 
reh mustinireng ana 
mot suksmeng gumlaring bumi 
tinrusing puja 
murjajeng diri wening. 
(7)Ya winenang wujudira rum-ruming rat 
trusing ngakal kalingling 
languting kalengkan 
nalika liding tulad 
lukita lungiding ngelmi 
leng-lenging alam 
nglela langkung kalingling. 

 
Terjemahan: (Durma 5) Ada itu berawal dari tiada, karena yang tiada itu ada. 
Meskipun ketiadaan hakekat dzat Maha Kuasa yaitu yang menguasai hakekat 
sastra. Tunggal tiada duanya. (6) Sedangkan yang dimaksud mengulangi laku 
mentah adalah itu mustahil benar, tidaklah demikian ibaratnya. Pemerintahan 
mesti ada, yang termuat nyawa bentangan bumi dan harus melanjutkan pemujaan 
kepada Allah dalam keheningan diri. (7) Wujud kekuasaan bagaikan pengharum 
jagat raya. Bagaikan intan yang sepi hening ketika menelusuri teladan. Syair 
menelusuri ilmu, karena ilmu pengetahuan itu melebihi rongga-rongga di bumi. 
 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kode budaya yang ada dalam 

teks Serat Sastra Gendhing adalah konsep budaya Islam, Jawa, dan Hindu. 

Simbol-simbol konsep budaya Islam, Jawa, dan Hindu tersebut semuanya 

mengajarkan tentang satu hal, yaitu manunggaling kawula Gusti. 

Kode budaya yang selanjutnya adalah tentang kawruh sangkan paraning 

dumadi. Kode budaya adalah tentang apa yang bisa dijelaskan dengan konsep 

budaya. Dalam budaya Jawa terdapat konsep tentang kawruh sangkan paraning 

dumadi. Hal tersebut disimbolkan pada pupuh Dandanggula bait 2, sebagai 

berikut. 
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2.Gendingira mung mobah lan nangis 
dupi ageng akalnya binabar 
kuwajiban sakalire 
penggawe kang mrih ayu 
krahayoning pertameng urip 
urip prapteng antaka 
sangkan paranipun 
lah ta kaki kawruhana 
tan lyan awit sarengat pernateng bumi 
tumimbang glaring jagad. 

 
Terjemahan: Gendingnya mengalun dalam tangis oleh basarnya/hebatnya makna 
yang terhampar. Kewajiban orang hidup itu adalah berbuat baik/kebaikan, karena 
hal itu akan membawa keselamatan yang utama hingga akhir tujuan. Berasal dari 
Tuhan sangkan dan kembali kepada Tuhan paran. Ketahuilah wahai anakku. Tak 
lain dari syariat kesempurnaan sehingga menjadi seimbang sampai terbentang di 
dunia dan seisinya. Karena kesempurnaan dunia itu seharga dunia seisinya. 

 
Makna kutipan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Pengetahuan tentang sangkan paraning dumadi mempunyai arti tentang 

asal (sangkan) dan tujuan (paran) segala apa yang diciptakan (dumadi). Paham 

sangkan-paran merupakan inti spekulasi ghaib Jawa. Sangkan-paran hanya dapat 

tercapai apabila dijadikan tujuan satu-satunya dan apabila manusia bersedia untuk 

melawan segala godaan alam luar dan bahkan mempertaruhkan nyawanya. 

Kesadaran bahwa batin adalah kenyataan yang sebenarnya terungkap dalam 

spekulasi tentang makrokosmos (jagad gedhe) dan mikrokosmos (jagad cilik). 

Maksud dari makrokosmos dalam ghaib Jawa adalah alam lahir, dan 

mikrokosmos adalah jasad manusia. 

Kode budaya bagi masyarakat Jawa tentang kehidupan bernegara dalam 

teks Serat Sastra Gendhing disimbolkan dengan tembang kawi. Dalam Serat 

Sastra Gendhing terdapat pandangan mengenai tembang kawi. Salah satu 

pandangan tersebut yaitu jika keturunan Mataram tidak mampu menguasai 
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tembang kawi maka tidak akan diakui sebagai saudara kerajaan. Oleh karena 

adanya anggapan masyarakat di kerajaan Mataram bahwa dalam tembang kawi 

termuat rahasia sastra dan ilmu keterampilan tulis yang tidak sembarang orang 

mengetahuinya. Di kerajaan Mataram berlaku hanya untuk orang tertentu saja atau 

kaum bangsawanlah yang mempelajarinya. Serta tata cara seni berbicara yang 

diutamakan adalah bahasa Kawi. Itulah hal-hal yang berlaku bagi kaum 

bangsawan sebagai adab keutamaan orang berilmu. Terdapat pada pupuh Sinom 

bait 3, 4, 5, dan 11, sebagai berikut. 

1. Yekti tan ing ngaku darah 
 yen tan wignya tembang kawi 
 jer kamot sandining sastra 
 akatah lohating tulis 
 kang dihin basa kawi 
 tata trap silaning wuwus 
 tumrap ing niti praja 
 kasusilan trusing ngelmi 
 lawan kawi kang tumrap sandining sastra. 
 

(Terjemahan: keturunan Mataram bila tidak mampu menguasai tembang Kawi 
maka tiadak akan diakui sebagai saudara. Sebab dalam tembang Kawi termuat 
rahasia sastra dan ilmu keterampilan tulis. Tata cara seni berbicara adalah yang 
diutamakan dalam bahasa Kawi. Itulah hal-hal yang berlaku bagi kaum 
bangsawan sebagai adab keutamaan orang berilmu.) 
 

2.Kayata caraka basa 
dasa nama kerata di 
bebasan amangku rasa 
rasa karep marang pamrih 
myat tuduh pinangkengwit 
kaya ngran kawi puniku 
KA: kareping panedya 
WI: lepasing pangesti 
munggeng sastra karep lepasing kerata. 

 
(Terjemahan: seperti halnya caraka bahasa, persamaan kata dan asal mula arti kata 
tersebut adalah bahasa yang memangku rasa yaitu rasa keinginan/tujuan. Bahasa 
tersebut ditujukan untuk memberi ilmu pengetahuan dan petunjuk serta lepasnya 
restu/doa. Itulah keutamaan sastra dalam fungsinya sebagai asal mula arti kata.) 
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5. Tumrap sandining sasmita 
karep lepasing semedi 
ngesti kabeh ing papunggal 
linang sukma sarira nir 
pranata wus lir jati 
marmot sagung trah Matarum 
den putus olah raras 
sasmita sandining kawi 
yekti angger satriya mangulah sastra. 

 
(Terjemahan: ketika rahasia-rahasia tanda telah mencapai puncak pencapaian 
semaedi, maka segenap trah-Mataram (keturunan Mataram) hendaknya sempurna 
melatih rasa. Sehingga bisa meraih kesatuan dan melebur sukma. Melebur sukma 
bertujuan untuk menghilangkan-diri (tapa brata) untuk memasuki hakikat 
kesejatian. Pantaslah jika segenap trah-Mataram mengolah rasa dan rahasia dalam 
sastra karena setiap satria sejati itu adalah ahli-sastra.) 
 
11.Marma sagung trah Mataram 

kinen wagnya tembang kawi 
jer wajib ugering gesang 
ngawruhi titining ngelmi 
kang tumrap ing prajadi 
tembang kawi asalipun 
tan lyan titising sastra 
paugeraning dumadi 
nora ana kang liyan tuduhing sastra. 

 
(Terjemahan: kasih sayang seluruh kerajaan Mataram yang besar diberikan 
kepada yang menguasai atau memahami tembang kawi karena pada hakikatnya 
kewajiban manusia hidup itu adalah mengetahui hakikat ilmu yang berguna. 
Supaya menjadi orang yang berguna. Ilmu itu berasal dari syair/tembang kawi. 
Tak lain karena kepintarannya bersastra yang menjadi patokan/pedoman kejadian 
yang telah terjadi. Dan tak ada pedoman/petunjuk lain selain sastra.) 

 
Sebuah persyaratan yang berlaku pada masa pemerintahan Sultan Agung 

tersebut dapat diartikan bahwa hubungan darah tidak hanya bersifat genetis atau 

biologis, tetapi juga bersifat kultural. Dalam hal tersebut Sultan Agung 

menegaskan bahwa lembaga pemerintahan tidak dapat dipertahankan dan 

dilestarikan hanya dengan hubungan darah semata, tetapi yang lebih penting 

adalah dengan keahlian. Alim ulama dan sarjana menduduki status sosial yang 
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terhormat. Pendapat tersebut tidak hanya bagus diterapkan pada masa itu, tetapi 

juga masih bisa diterapkan untuk masa sekarang. Bagi kita sekarang, kawi-sastra 

atau tembang kawi itu tidak lain merupakan filsafat bangsa, yaitu Pancasila. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis dan pembahasan 

permasalahan Serat Sastra Gendhing karya Sultan Agung Hanyakrakusuma dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

Simbol-simbol dalam teks Serat Sastra Gendhing dianalisis dalam tiga 

kategori kode, yaitu kode bahasa, kode sastra, dan kode budaya. Dari analisis data 

pemaparan simbol-simbol yang dijelaskan dalam kode bahasa, kode sastra, dan 

kode budaya diperoleh hasil sebagai berikut. 

Dari analisis kode bahasa ditemukan beberapa istilah bahasa Jawa, Hindu, 

dan Islam untuk menggambarkan Tuhan, yaitu Widi, Iradat, Dad, Hyang, Allah, 

Hyang Widi, Pangeran, Hyang Wisesa Jati, Hyang Nurcahya, Hyang Suksma, 

Hyang Manon. Selain itu juga digunakan bahasa Arab di beberapa bait Serat 

Sastra Gendhing yaitu amirul mukminin, sayidin, amir rochimin, malikal 

waliyullahu, gaibul hawiyah, wa ana bur hana dan wujud dullah amma khudusul 

ngalami, fakayun fida raini, serta La illaha illallah. Selanjutnya, sasmita tembang 

dipakai untuk pergantian pupuh tetapi tidak terdapat disetiap pupuh, yaitu terdapat 

pada pupuh Durma, Kinanti, Megatruh, lan Pocung. Dalam Serat Sastra Gendhing 

mengandung ajaran-ajaran yang sebagian besar disampaikan dengan bahasa Jawa 

dan beberapa bait dengan bahasa Arab. Ajaran-ajaran tersebut tentang hal ghaib 
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(ketuhanan), tentang asal dan tujuan manusia diciptakan, mengajarkan budi 

pekerti luhur, dan keselarasan lahir dan batin. Termuat pula ilmu tentang tembang 

kawi, sastra Arab, teologi, tauhid, dan tasawuf. 

Berdasar analisis kode bahasa tersebut dapat disimpulkan bahwa penulisan 

Serat Sastra Gendhing memiliki latar belakang yang jelas, yaitu akulturasi 

kabudayaan Islam-Jawa. 

Kode sastra dalam Serat Sastra Gendhing adalah penceritaan serat ini 

menggunakan metrum tembang macapat. Tembang macapat dalam serat ini 

secara berurutan dimulai dari pupuh Sinom, Asmaradana, Dhandhanggula, 

Pangkur, Durma, Kinanthi, Megatruh, dan Pocung yang merupakan filosofi hidup 

manusia. Cerita selanjutnya yaitu cerita menganai sastra dan gendhing yang 

diikuti dengan monodualis dzat-sifat, rasa-pangarsa, cipta-ripta, yang disembah-

yang menyembah, kadim-baru, yang bercemin-bayangannya, papan tulis-tulisan, 

dalang-wayang. Hubungan di antara serangkaian pengertian monodualis tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Sastra berkenaan dengan hal primer, tetapi masalah ini sangat rumit 

bahkan gaib yaitu mengenai Tuhan, hanya Tuhan lah yang tahu. Pengetahuan 

manusia tentang Tuhan berbeda dengan pengetahuan manusia tentang hal yang 

tampak (kasad mata). Sementara itu, gendhing menyangkut hal yang sekunder, 

tetapi itulah yang dapat manusia lakukan. Hanya dengan ketertiban, keselarasan, 

dan kehidupan yang penuh iman lah kita dapat hidup bahagia. 

Dari analisis kode budaya ditemukan konsep budaya Islam, Jawa, dan 

Hindu. Simbol-simbol konsep budaya Islam, Jawa, dan Hindu tersebut semuanya 
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mengajarkan tentang satu hal, yaitu manunggaling kawula Gusti. Serat Sastra 

Gendhing merupakan karya yang sarat dengan latar budaya yang religius. Hal ini 

menunjukkan bahwa serat ini merupakan hasil akulturasi kebudaayaan Islam-

Jawa pada saat itu, yaitu ketika Sultan Agung memerintah kerajaan Maratam 

Islam, beliau mempunyai misi untuk menyebarkan agama Islam dan 

mengislamkan rakyatnya. 

Dari analisis simbol-simbol yang dijelaskan dalam kode bahasa, kode 

sastra, dan kode budaya diatas, maka diperoleh makna karya sastra pada sistem 

sastra yang tertinggi, yaitu makna keseluruhan teks Serat Sastra Gendhing  

sebagai sistem tanda adalah tentang hubungan antara manusia dan Tuhan. 

 

5.2 Saran 

Pada penelitian teks Serat Sastra Gendhing, disampaikan beberapa saran 

sebagai berikut. 

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan panduan dalam memahami 

simbol dan makna ajaran-ajaran yang terdapat dalam teks Serat Sastra 

Gendhing. 

2. Pembaca diharapkan dapat menerapkan ajaran-ajaran budi pekerti luhur yang 

terdapat dalam Serat Sastra Gendhing. 

3. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain dalam 

pengembangan teori strukturalisme semiotik terhadap penelitian karya sastra 

Jawa lainnya. 

4. Penelitian dan kajian tentang karya sastra serat akan sangat bermanfaat dalam 

memperkaya khasanah kesusastraan Jawa. 

5. Masyarakat luas juga diharapkan dapat lebih mencintai dan menikmati sastra 

sebagai salah satu jalan apresiasi, khususnya kesusastraan Jawa. 
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LAMPIRAN 

Teks Serat Sastra Gendhing 

 

I. SINOM 

1. Sri Nata Dipeng rat Jawa 

jeng Sultan Agung Matawis 

kang ngadaton nagri Karta 

ing jaman saolah mulki 

ngrat Jawa nyakra wati 

sabrang Pasisir sumuyut 

amirul mukminina 

Sayidin Panata gami 

mahambara sinukmeng basa 

ambara. 

2. Jinunjung kadigbyanira 

 ing jaman amir rochimin 

tuhu ratu pinandita 

kamantyan kalifah suci 

kasub tinengeng bumi 

malikal waliyullahu 

rinilan geng mangonah 

iku kang nrusken sastra di 

ngantya nebda marang trah wuri 

prasapa. 

3. Yekti tan ing ngaku darah 

 yen tan wignya tembang kawi 

jer kamot sandining sastra 

akatah lohating tulis 

kang dihin basa kawi 

tata trap silaning wuwus 

tumrap ing niti praja 

kasusilan trusing ngelmi 

lawan kawi kang tumrap 

sandining sastra. 

4. Kayata caraka basa 

dasa nama kerata di 

bebasan amangku rasa 

rasa karep marang pamrih 

myat tuduh pinangkengwit 

kaya ngran kawi puniku 

KA: kareping panedya 

WI: lepasing pangesti 

munggeng sastra karep lepasing 

kerata. 

5. Tumrap sandining sasmita 

karep lepasing semedi 

ngesti kabeh ing papunggal 

linang sukma sarira nir 

pranata wus lir jati 

marmot sagung trah Matarum 

den putus olah raras 

sasmita sandining kawi 

yekti angger satriya mangulah 

sastra. 

6. Wus dene kang sastra Arab 

yogya trang lungi ding kawi 
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wilet lukitaning lafal 

kirkat myang pasekat tarki 

bya jalal isim fingil 

miwah ing saliyanipun 

jer wewacaning lafal 

dadi mikraji wong arif 

geng bebaya lafal salin maknanira. 

7. Tan pae rarasing jawa 

renggan wiramaning gending 

kinarya ngimpuni basa 

memanise den reksani 

lamun bubrah kang gending 

sastra ngalih raosipun 

kang tumrap ing pradangga 

swara pinatut ngresepi 

manrus kongas ruming langen 

kelenglengan. 

8. Kalengkanireng swarendah 

sarancak pineta ngesti 

kesti rejaseng wirama 

tuduh pamudyaning dasih 

mring Hywang ingkang asung sih 

sih muji kaananipun 

tan lyan kang janma ngaja 

kang pinudyeng swara jati 

nyamleng ingkang gending 

kaananing tunggal. 

9. Pramila yen gending bubrah 

gugur sembahe mring Widi 

batal wisesaning salad 

tanpa gawe olah gending 

dene ngran tembang gending 

trusireng swara linuhung 

pamuji asmaning Dad 

swara saking osik jati 

osik mulya wentaring cipta surasa. 

10. Suraseng ngeskining kayat 

kayat ingkang basa kadim 

pramila wong olah tembang 

sedene pradangga gending 

den yitna tanduk manis 

wirama wiletireng rum 

myang njamlengireng raras 

swara nrus pinresing ngesti 

lamun bubrah tar mot pamuji 

iradat. 

11. Marma sagung trah Mataram 

kinen wagnya tembang kawi 

jer wajib ugering gesang 

ngawruhi titining ngelmi 

kang tumrap ing prajadi 

tembang kawi asalipun 

tan lyan titising sastra 

paugeraning dumadi 

nora ana kang liyan tuduhing 

sastra. 
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II. ASMARANDANA 

1. Geng branta mangusweng 

gending 

kang satengah rerebutan 

kang ahli gending padudon 

lawan ingkang ahli sastra 

arebut kaluhuran 

iku wong tuna ing ngelmu 

tan ana gelem kasoran. 

2. Yekti kekandangan kibir 

rebut luhur ing kagunan 

dadya luput ing karone 

sejatine wong ngagesang 

apa ingkang binisan 

iku kang kinarya luhur 

temah endi kang mufakat. 

3. Luhuring sastra myang gending 

takokna kang wus ngulama 

trusing lan dalil khadise 

kang ngrani gending luhurnya 

pinet saking ekakekat 

ing ngakal meting tumuwuh 

ananing Hyang saking ngakal. 

4. Wite osikireng ngelmi 

gending akal ingkang marna 

myang swareng gong 

sacingklinge 

yan kahanan wujudira 

muhung kapyarseng karna 

uga trus suwareng luhung 

lafal Allah kang toyibah. 

5. Mangreh nrus swareng dumadi 

lan runtutirng wirama 

tuduh ing katunggalane 

de sastra ing ngaran andap 

reh kawengku ing akal 

lan kawayang warnanipun 

sastra kang gumelaring papan. 

6. Tanbuh kang yakin ing ngesti 

dene wong kang ahli sastra 

ing ngaran luhur sastrane 

layak yen mangsi lan kertas 

pantes ngran luhur ngakal 

nging sastra suraosipun 

luhur sejatining sastra 

7. Pada lahir pan wus keri 

gamelan pan dadi banda 

amot ing praja karyane 

tulis praboting nagara 

lumaku saben dina 

myang nigas pradata khukum 

senadyan ta kanti akal. 

8. Dudu akal trusing gending 

akal lungiding susastra 

akaling gending yektine 

babaring jatine sastra 

kenyataning aksara 

sawiji alif kang tuduh 

mengku gaibul hawiyah. 

9. Dad muntlak dipun arani 

myang latakyun ing ngaranan 
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durung kaanan salire 

meksih manguwung kewala 

iku jatining sastra 

ananing gending saestu 

dupi alif wus kanyatan 

10. Ketandaning roh ilafi 

nggoning akal karijiyah 

iku wit ngakal arane 

denira wit wruh dad mutlak 

saking kana kang marga 

iku kawruhana sagung 

endi ingkang luhur andap. 

11. Dad lawan sifat upami 

sayekti dingin Dadira 

dupi wus ana sifate 

mula jamah kehanannya 

awal myang akhirira 

kang sifat tansah kawengku 

marang Dad kajatenira. 

12. Rasa pengrasa upami 

yekti dingin rasanira 

pangrasa tingkah anane 

kang cipta kelawan ripta 

sayekti dingin cipta 

kang ripta pan gendingipun 

kang nembah lan kang 

sinembah. 

13. Estu dingin kang pinuji 

kaananing kang manembah 

saking kodrating Suksmane 

apan kinarya lantaran 

saestuning panembah 

wiseseng Dad mrih rahayu 

amuji mring dewekira. 

14. Upamane wong nggarbini 

rare sajroning wetengan 

yen durung prapta laire 

durung kababaring akal 

meksih gaib sadaya 

tanbuh estri tanbuh jalu 

kawengku asaling sastra. 
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III. DANDANGGULA 

1. Artatining wong tan wrining 

gaib 

sapa kang wruh tan lyan 

Hywang Wisesa 

dupi lair ing gaibe 

kenyatan ananipun 

kadya sangkep ran akyan 

sangit 

jalu estri wus nyata 

pareng gending barung 

lailaha myang illollah 

kang swara trus mentarnya 

jatining alif 

karseng tangising jabang. 

2. Gendingira mung mobah lan 

nangis 

dupi ageng akalnya binabar 

kuwajiban sakalire 

penggawe kang mrih ayu 

krahayoning pertameng urip 

urip prapteng antaka 

sangkan paranipun 

lah ta kaki kawruhana 

tan lyan awit sarengat 

pernateng bumi 

tumimbang glaring jagad. 

3. Minggah tarekat pangwruh ing 

ngesti 

nginjen-injen traping 

kasampurnan 

khakekat wus nunggalake 

makrifat trusing pangwruh 

jalma ingkang ngluhuraken 

gending 

pangestining jro tekad 

cangkring tuwuh blendung 

tegese anak lan bapa 

dingin anak bapa ginawe ing 

siwi 

yen lamun mangkonoa. 

4. Sayektine jagad tan dumadi 

sabab khadim kadinginan anjar 

kasungsang nyimpang dadine 

nadyan kang ngrani luhur 

gending temah tan dadi bayi 

pesti tetep kewala 

neng ngiski kayatun 

lafal wa ana bur hana 

wujud dullah amma khudusul 

ngalami 

tuhya gumlaring jagad. 

5. Pertandane wujuding Hyang 

Widi 

tuduh kinen muji kang akarya 

de sastra alif jatine 

kadya gegering punglu 

tanpa pucuk tan ngarsa wuri 

tan gatra tan satmata 

tan arah gon dunung 

nora akhir nora awal 
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datan mesti doh perak kabeh 

nrambahi 

nging wajib ananira. 

6. Dene khakekat asaling gending 

wus kenyatan esmuning 

Pangeran 

munggen pengrasa anertandani 

tuhu tunggal pinangka 

jinaten puniku 

paworing rasa-pengrasa 

pilih kang wruh ana ing 

nganakken yekti 

awimbuh-kawimbuhan. 

7. Amuji tan pegat kang pinuji 

yen ta aja urip aneng donya 

tambuh yen luhur gendinge 

reh tan ana winuwus 

lawan meksih kauban langit 

kasangga ing bantala 

mijil saking babu dadining 

sahwating bapa 

yekti tetep luhur kajatining alif 

lawan jatining akal. 

8. Upama jalu lawan estri 

lamun sahwat jroning mata 

pada 

pranata ingkang tandane 

tuhya tuhuning kawruh 

ing pawore anyar lan kadim 

dad lawan sifatira 

sastra gendingipun 

kang rasa lawan pengrasa 

estri-priya pawornya pinurba 

ening 

atetep-tinetepan. 

9. Mujalamah loro-loro tunggil 

tunggal rasa-raseng kawisesan 

nging lamon dadi tuwuhe 

pan wajib priyanipun 

kadya akal kapurbeng alif 

lir warna jro paesan 

ing upaminipun 

kang ngilo jatine sastra 

kang wayangan gending 

sirnanireng cermin 

manjing jatine sastra. 
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IV. PANGKUR 

1. Kawuri pangestining byat 

tuduhireng sastra kelawan 

gending 

sokur lamun samya rujuk 

mufakat ing ngakatah 

sastra Arab Jawa luhur 

asalipun 

gending wit purbaning akal 

kadya kang wus kocap ngarsi. 

2. Nadyan sastra kalih dasa 

wit saestu tuduh kareping puji 

puji asaling tumuwuh 

mirid sing akhadiyat 

ponang: HA NA CA RA KA 

pituduhipun 

dene kang DA TA SA WA LA 

kangentyaning kang pamuji. 

3. Wahdad jati kang rinasan 

ponang PA DA JA YA NYA 

angyekteni 

kang tuduh lan kang tinuduh 

sami santosanira 

kahanannya wakadiyat 

pambilipun 

dene kang MA GA BA TA  

NGA 

wus kenyatan jatining sir. 

4. Ketandaning Manikmaya 

wus kahana arahing  kawruh 

yekti 

iku wus akhiring tuduh 

manik tejeng ngamaya 

kumpuling byat ngalam arwah 

pambilipun 

iku wite ana akal 

akhiring Hyang maha Manik. 

5. Awaling Hyang Manikmaya 

gaib datan kena winarneng 

tulis 

tan arah gon tanpa dunung 

tan pesti akhir awal 

manrambahi manukmeng rasa 

pandulu 

tajem lir mandaya retna 

awening trus tanpa tepi. 

6. Iku telenging paningal 

surasane kang sastra kalih desi 

lan mirid sipat rong puluh 

liding isim jallalah 

ponang akal durung mantra 

ananipun 

kebabaring gending akal 

manikmaya wus kangelmi. 

7. Kawedar cipta pangrasa 

hyang Nurcahya nurasa wus 

kawingking 

kamantyaning sang Hyang 

Wisnu 

batara caturboja 
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winahyeng Dad guru ratuning 

tumuwuh 

awaling hyang manikmaya 

tumyeng hyang kaneka resi. 

8. Sepuh minangka taruna 

kang taruna minangka 

anyepuhi 

pracihna samaring pangwruh 

kaananing wisesa 

pinersid sing dad kenyatan 

sang Hyang Wisnu 

winenang kamot nugraha 

mangreh arjaning dumadi. 

9. Dewa watak nawa sanga 

wus kenyatan gumlaring bumi-

langit 

iku kawruhana sagung 

endi kang luhur andap 

umpamane papan lawan 

tulisipun 

kenyataning kang panembah 

kelawan ingkang pamuji. 

10. Papan moting kawisesan 

manikmaya purbaning papan 

wening 

tulising mangsi Hyang guru 

sastra upama papan 

gending akal upama mangsi 

wus dawuh 

yen dingina mangsinira 

ngendi nggone tibeng tulis. 

11. Sayekti dingin kang papan 

nging kang nebut papan saking 

ing tulis 

lan malih upamanipun 

dalang kelawan wayang 

dalang sastra wayang anak 

jatinipun 

yekti dingin dalangira 

amurba solahing ringgit. 

12. Tuhu risang pinandita 

kekasihe sang hyang Wisesa 

jati 

winenang andum nugrahyu 

mayu rahayuning rat 

yen mbek kroda triwikrama 

warna diyu 

jleg lir angganing saptarga 

genjot bumi gonjang-ganjing. 

13. Oreg rug kambah kabrebah 

lir batara Kalarsa nglebur bumi 

sri kresna datan kadulu 

sirna manungsanira 

kaprabaweng triwikramanya 

hyang Wisnu 

angin datan saben dina 

dennyambeg triwikramangrik. 

14. Sayektine nganggo mangsa 

yen manggunga wikramanira 

dadi 

estu Kresna tan winuwus 

tan aneng marca-pada 
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lan temahe kang jagad brasta 

linebur 

dening kridaning Jawata 

tan pedah gumlaring bumi. 

15. Hyang wisnu nuksmeng sri 

Kresna 

pinrih mulya gumlaring bumi-

langit 

mayu rahayuning tuwuh 

anjaga jejeging rat 

prabu kresna sapa ngreh 

nuksmeng ngaluhur 

luhur wiseseng pranyipta 

cipta nrus waspadeng gaib 

 

V. DURMA 

1. Durmaning kang ngluhuraken 

gending akal 

pangestinireng tokhid 

hyang wisnu lan kresna 

muhung wisnu kewala 

sri kresna datan praduli 

nadyan luhura 

kang jagad tan ing ngesti. 

2. Yen meksiha nyipta karo-karonira 

yekti guguring tokhid 

temah tunda-bema 

anane Dad-Wisesa 

sungsun-sungsun kalih-kalih 

lan siya-siya 

mring kaanan sayekti. 

Saking dening wit samar 

kaananing Hyang 

rempit sulit binudi 

gaib wus tan kena 

lamun kinarya ngapa 

elok tan kena pinikir  

wenanging gesang 

ngrejaseng nugra Widi. 

3. Wadi wedakanireng mulyaning 

deya 

dene wong kang ngarani 

luhur sastranira 

tangeh lamun nyiptaa 

sungsun-sungsun kalih-kalih 

nora mengkana 

pangestinireng tokhid. 

4. Ana iku marganira saking ora 

ora sing angyekteni 

raseng ana ora 

mantep Dading Wisesa 

iku jatining sastradi 

tan lawan-lawan 

tan sungsun kalih-kalih. 

Dene ing ran mbaleni mentahken 

lampah 

iku mokal sayekti 

tan mangkono lirnya 
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reh mustinireng ana 

mot suksmeng gumlaring bumi 

tinrusing puja 

murjajeng diri wening. 

5. Ya winenang wujudira rum-ruming 

rat 

trusing ngakal kalingling 

languting kalengkan 

nalika liding tulad 

lukita lungiding ngelmi 

leng-lenging alam 

nglela langkung kalingling. 

6. Mula ngelmi mulet patraping 

saringat 

mongarjaning dumadi 

dadya trus rumasa 

tinuduh mring utama 

tumameng cipta pamuji 

lamun meksiha 

salah panranging ngesti. 

7. Satemahe Sri kresna durung trus 

mulya 

ngran Prabu Harimurti 

sarira batara 

tan kewran salirira 

kasambaganing pamusti 

reh ngariloka 

madya pada kadeling. 

8. Pan wus dene pra nabi kang 

mursalina 

tuwin kang para Wali 

myang para Suhada 

pra Himan kang minulya 

kang ralijalahi nganhi 

kang tuk nugraha 

tan seda saben hari. 

9. Yen sedaha pra Nabi salawasira 

tan kocap aneng bumi 

nadyan kang triloka 

sayekti tan dumadya 

denira mangsah semedi 

pan kala-kala 

tekdir myang aprang sabil. 

10. Ing ngadina tan pegad ngraketi 

sukma 

tan kewran liring pamrih 

pangestining cipta 

kaya lafal kang kocap 

fakayun fida raini 

murading makna 

urip neng desa kalih. 

11. Desa lair desa batin wus kawawas 

pangingketing pamusti 

rejaseng sucipta 

trus kayating wisesa 

sarambut datan salisir 

lah kawruhana 

sagung kang rebut pikir. 

12. Eling-eling kang samya mangudi 

nalar 

ajwa nganti nemahi 

kadrojoging tekad 
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tuduh ugering gesang 

sayekti ambebayani 

pan luwih gawat 

wat gating tranging urip. 

13. Lawan aja asring padudoning 

karsa 

iku siriking ngelmi 

yen durung kaduga 

luwung Mendel kewala 

nanging tamsilna den titi 

marang ulama 

myang pra Sujaneng budi. 

14. Aja nganggo ing manah isin watir 

was 

yen dumeh yen wus wasis 

tan dadi nistanya 

minta patyeng Ulama 

malah tumibeng Ulami 

yen wus mufakat 

tiga sekawan ngalim. 

15. Salah siji jatining gending myang 

sastra 

endi ingkang ngrah inggil 

iku titenana 

aja was kaya-kaya 

tanda wus rinilan Widi 

kontung bebaya 

asab lelabuh ngalim. 

 

VI. KINANTI 

1. Kinanti kantinireng kung 

kalengkan astuning puji 

pamuji nursing nugraha 

sigra lukitaning tokhid 

mung lailla haillollah 

khalimah ingkang tabiyi. 

2. Muktamat pra Ngalim jamhur 

direng tebyating pamusti 

kang dikir dedaturira 

catur babaganing murid 

sagung makhluking Hyang 

Sukma 

tan pada jajading urip. 

3. Dingin muktadi ranipun 

pindo murid muntawasid 

tri murid kamil Muhammad 

ing dedaburing sami 

kang muktadi sestining byat 

maksih geng mamanging 

tokhid. 

4. Barang panranging krahayun 

kalinganing wutawatir 

kabar yakin ngelmunira 

sih arah pracayeng ngesti 

tyas alim gaib kang iman 

ama nating dalil khadis. 

5. Ngibadah sembahing estu 

dikire ing ran muktadi 

kang lailla haillollah 

dedaburireng pamuji 
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lailloha tan na Pangran 

Illollah amung Hyang Widi. 

6. Pana jasad alam nasud 

makam paran den wastani 

iku wong ahlul sarengat 

murid ingkang kaping kalih 

mutawasid jajadira 

iku wus bersihing ati. 

7. Saking muta watiripun 

tuwajuh araning ati 

ngenal yakin ngelmu nira 

kang iman khalir linuwih 

sembahing ran ngudu karyah 

ponang dikir mukta wasit. 

8. Laillaha illollahu 

dedaburira pangesti 

tan lyan sung sih amung Allah 

alam malakut netepi 

makam zamak pana sifat 

iku wong tarekat yekti. 

9. Kang murid kamil winuwus 

murid ingkang luwih bersih 

saking kuwatireng manah 

amung mandeng ing Suksmadi 

mungkur dumadining titah 

dikire ing ran muktadi. 

10. Laillaha illollahu 

dedaburira jro ati 

tan lyan maujud muallah 

pana pangusweng silarji 

anane lawan subkhana 

meneng molah winoringsih. 

11. Bangsa kasbiyat wus mungkur 

panane mring Dad kang suci 

makamnya zamingul zamak 

iku wong khakekat yekti 

murid kaping caturira 

kang ing ran kamil mukamil. 

12. Iku kang wus luwih suhud 

kandrem Dade maha suci 

ati robani ing ngaran 

kang ngelmu ak malul yakin 

kamil mukamil kang iman 

kapenuhan geng nugra sih. 

13. Ing sasolah munanipun 

tinarima manjing puji 

sadene wedaring lesan 

laillaha illollahi 

myang hu: hu: miwah i: ha: ha 

a: a: a: a: i: i: i: i. 

14. a: a: i: i: u: u: u: u 

nadyan ngucap barang bering 

yekti dadi dikirira 

jer wis mula jamah ing sir 

lir praga tempur samodra 

jumbuh wantah lawan asin. 

15. Deya purna tan winuwus 

anrus ing kahanan jati 

dikire panahul pana 

makam baka den arani 

kang alam lahut minulya 

iku wong makrifat yekti. 
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VII. MEGATRUH 

1. Megat cipta sumedya 

pamlengireng kung 

prandene wong jaman mangkin 

gumampang mangreh krahayun 

durung paja den lakoni 

ngaku wus limpat ingkang who. 

2. Tur khakiki ing sasolah 

bawanipun 

yektine lagya birahi 

nular guneme wong luhung 

lumaku ing ngaran bangkit 

kang satengah apadudon. 

3. Reh murade dikir pandenge 

pangestu 

weneh mangesti lan napi 

lyan ngranilah rejaseng kung 

iku udur tanpa kardi 

kandangan tekabur kang wong. 

4. Krana rebut luhur pamustining 

kawruh 

kajarah ing nepsu drengki 

dahwen wong manrang puja kung 

kalengkaning nugraha di 

suda sihira Hyang Manon. 

5. Yekti sami leres sami lepatipun 

kang magesti ing lanapi 

napekken kirdaning ngestu 

estu kang suwung nglimputi 

pulud Dadiira suksma non. 

6. Nadyan iku yen slisir napi isbyat 

kung 

sayekti ambebayani 

tan trus mulyaning nugra yu 

krahayon langgenging urip 

urip kanikmating ngendon. 

7. De kang ngrani lafalah wekasing 

ngelmu 

kang lafal Allah pinesih 

alif witing panukma nrus 

lan tuduh sukcining nabi 

adam lan mukmin purna wor. 

8. Ponang Ehe wekas-wekasing 

pangawruh 

panukmane Dad kang khadim 

napi isbat wus ginelung 

pamlenging nugraha ling ling 

kolengkanireng Suksmono. 

9. Yen ta muhung isbat kandangan 

sekutu 

yen namung nampi kalingling 

linang byat sidaning ngestu 

temah nglangut tanpa dadi 

kandangan munapek kang wong. 
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VIII. PUCUNG 

1. Bapak pucung paran dadining tumuwuh 

kang samya ber nalar 

tan wus sliringaning budi 

uga saking kodrat rohmating Pangeran. 

2. Pamayange makhluk insanku kuluhus 

asnapun kulakal 

sejati-jatine ngelmi 

awit dening rempit gaibing Pangeran. 

3. Datan kena kinira-kira ing pasmun 

liwat saking gawat 

watgata gati nireng ning 

nora kena sinrang lan cipta kaworan. 

4. Ing luhamah kadrengken arebut kawruh 

amemurung lampah 

yogyaning wong olah ngelmi 

kudu sukur ing sakalir suka rena. 

5. Ing witira ywa wigih ngunjara nepsu 

amanjing sarira 

den trang pamustining tokhid 

kang waspada rencana nukmeng tyas harja 

6. Luwih samar godaning eblis pawor kung 

kong kaling kalengkan 

ngaku luhur ngaku wegig 

geng takabur weneh mlaku ginuronan. 

7. Nayakeng rat Jeng Rasul nabi panutup 

marma punyaningrat 

sabab nabiyil umiyi 

ponang loka 

nabi langkung bodonira. 

8. Jer sak pangreh lumembak purbeng suksma gung 
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tan mantra dabyarkat 

gung uamat yogyama ngirib 

yen wus jemur ing rasa ingkang sinedya. 

9. Dipun wingit rempit anyengker pamuwus 

ngobahaken iman 

yen medar karya rebut ngling 

tanpa tuas kang wus mesti kalong longan. 

10. Tinokil kitab madatul makanu 

sasmita rinasa 

winuryan ruming pangesti 

ngenta-enta ing temah walahu alam. 

 
Terjemahan Serat Sastra Gendhing 

I. Sinom 
1. Sri Nata pemimpin jagat tanah Jawa. Beliau adalah Sultan Agung 

Mataram, raja yang menata kerajaan Mataram yang menyebarkan 

kebaikan di tanah Jawa dari daerah sabrang (wilayah luar Jawa) dan pasisir 

(wilayah Jawa bagian pesisir pantai), sehingga mereka semua bersujud/taat 

kepada beliau. Karena beliau adalah seorang amirul mukminin yang 

menata agama. Sayidin pemuka agama yang mengutamakan kehidupan di 

akhirat. 

2. Tampak kejayaannya pada jaman amir rochimin yaitu seorang senopati 

yang pengasih dan pandita ratu yang benar. Kebaikannya telah terangkat 

dalam tempat terindah bagaikan tempat pengantin. Dia juga terkenal di 

muka bumi. Seorang wali Allah yang merelakan tempatnya yang agung itu 

meneruskan sastra sampai kepada keturunan Mataram yang terakhir untuk 

memberikan amanat atau ajaran-ajaran. 

3. Tidak akan diakui famili bila tidak mampu menguasai tembang kawi, 

sebab dalam tembang Kawi termuat rahasia sastra dan ilmu keterampilan 

tulis. Tata cara seni berbicara adalah yang diutamakan dalam bahasa Kawi. 
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Itulah hal-hal yang berlaku bagi kaum bangsawan sebagai adab keutamaan 

orang berilmu. 

4. Seperti halnya caraka bahasa, persamaan kata dan asal mula arti kata 

tersebut adalah bahasa yang memangku rasa yaitu rasa keinginan/tujuan. 

Bahasa tersebut ditujukan untuk memberi ilmu pengetahuan dan petunjuk 

serta lepasnya restu/doa. Itulah keutamaan sastra dalam fungsinya sebagai 

asal mula arti kata. 

5. Ketika rahasia-rahasia tanda telah mencapai puncak pencapaian semedi, 

maka segenap trah-Mataram (keturunan Mataram) hendaknya sempurna 

melatih rasa. Sehingga bisa meraih kesatuan dan melebur sukma. Melebur 

sukma bertujuan untuk menghilangkan-diri (tapa brata) untuk memasuki 

hakikat kesejatian. Pantaslah jika segenap trah-Mataram mengolah rasa 

dan rahasia dalam sastra karena setiap satria sejati itu adalah ahli-sastra. 

6. Yang terdapat dalam sastra Arab adalah kejelasan dan kebaikan, 

sebagaimana juga yang terdapat dalam bahasa Kawi. Karangan/syair yang 

bagus lafalnya, sesuai dengan batasan syariat. Isim fi’il (kata kerja) dan 

lain-lain adalah tata bahasa yang digunakan untuk membaca sastra Arab. 

Orang yang bijaksana itu adalah orang yang mengikuti jejak/perjalanan 

nabi, sehingga bisa mengubah mara bahaya menjadi sesuatu yang 

bermakna bagi dirinya atau dibalik mara bahaya yang terjadi pasti ada 

maknanya bagi diri sendiri. 

7. Keindahan Jawa tak lain adalah irama gending yang bisa menjadi hiasan. 

Keindahan irama gending tercipta jika bahasa telah terhimpun, dan 

dipermanis dengan merawatnya. Tetapi kalau gending telah rusak maka 

rusak pula rasa sastra yang ada dalam gamelan/bunyi-bunyian. Karena 

suara gending itu bagaikan suara yang semerbak baunya dan harum 

mewangi yang dapat meresap kedalam jiwa. 

8. Irama gending terangkai dalam keindahan suara yang tertata rapi dan 

berirama. Irama yang memiliki tujuan memberi petunjuk kepada umat 

manusia. Petunjuk supaya memuji kepada Tuhan yang Maha Pengasih. 
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Tidak lain adalah manusia yang sengaja menuju suara sejati yaitu 

membuat gending yang merdu dalam kesatuan. 

9. Maka apabila iringan gamelan rusak, hancur/rusak pula peribadahan 

kepada Tuhan. Batal asas tujuan berdoa karena mengolah gending yang 

tak berguna. Tembang gending itu sebenarnya digunakan untuk memuji 

asma Allah melalui irama yang agung. Irama puji-pujian itulah yang bisa 

mengendap kedalam sukma/hati sanubari. 

10. Makna mengayuh kehidupan adalah hidup yang Hakiki-abadi. Maka 

manusia yang mengolah tembang harus menduga terhadap gending. 

Supaya terlihat manis dan supaya enak didengar iramanya. Pada 

kenikmatan hati perasaan suara gending itu meneruskan kepada Tuhan. 

Jikalau gending rusak termuat memuja kekuasaan-Nya. 

11. Kasih sayang seluruh kerajaan Mataram yang besar diberikan kepada yang 

menguasai atau memahami tembang kawi karena pada hakikatnya 

kewajiban manusia hidup itu adalah mengetahui hakikat ilmu yang 

berguna. Supaya menjadi orang yang berguna. Ilmu itu berasal dari 

syair/tembang kawi. Tak lain karena kepintarannya bersastra yang menjadi 

patokan/pedoman kejadian yang telah terjadi. Dan tak ada 

pedoman/petunjuk lain selain sastra. 

 
II. Asmaradana 

 
1. Hasrat memainkan gending, seperti dalam sebuah pertarungan, para ahli 

gending bertengkar melawan ahli sastra, mereka saling mengunggulkan 

diri. Hal itu adalah pertanda mereka masih bodoh dan merasa takut 

ternistakan. 

2. Sesungguhnya sombong atau congkak itu berebut keluhuran dan 

kepandaian, kedua-duanya adalah salah. Sesunggguhnya orang hidup itu 

sebaiknya melakukan apa saja yang bisa dia lakukan karena itu akan 

menghasilkan sesuatu yang luhur, sehingga mencapai suatu mufakat. 

3. Keluhuran sastra gending bisa ditanyakan pada orang yang sudah pandai 

ilmu dan dalil serta hadistnya. Hal itu yang bersumber pada keluhuran 
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gending, ditekan dari hakekat dalam akal yang tumbuh, karena adanya 

Tuhan berasal dari akal. 

4. Pangkal tumbuhnya pengetahuan berkembang menjadi gending-wujud 

menuju suara gong. Tidaklah benda yang berwujud hanya kehendak 

telinga juga melahirkan nada yang agung. Lafal Allah yang mulia. 

5. Suara kemanusiaan yang menembus kedalam nikmatnya irama menunjuk 

kapada keesaan-Nya. Adapun sastra disebut rendah karena ditopang 

gending dan tergambar wujudnya, sastra yang terhampar di kenyataan. 

6. Tidak tahu akan keyakinan pada Tuhan, sedangkan orang yang ahli sastra 

disebut luhur sastranyaseperti tinta dan kertas itu pantas, bila lebih 

mengunggulkan akalnya, karena makna sastra adalah keluhuran pada 

hakekatnya. 

7. Pada penampakan hanya tinggal gamelan yang tidak lagi berharga yang 

tercakup dalam karyanya. Sastra sebagai perangkat negara yang berlaku 

setiap hari bahkan digunakan untuk menghukum para terpidana, juga harus 

dengan akal. 

8. Bukan pemahaman tentang gending jika tidak memahami rahasia sastra. 

Sejatinya pemahaman gending adalah penjelasan tentang hakekat sastra 

dan tentang asal mula huruf-huruf. Satu, alif yang menjadi petunjuk yang 

memuat substansi kegaiban. 

9. Dzat Maha Mutlak yang disebut dengan La-ta’yun yaitu ketika belum ada 

apapun dan masih kosong semata. Itulah hakekat ilmu sastra dan 

keberadaan gending sebenarnya merupakan perwujudan dari sang alif. 

10. Tanda ruh ilafi adalah tempatnya akal yang sempurna. Itu asal-usul dari 

pikiran. Kita harus mengetahui dzat yang mutlak kerena dari sanalah 

merupakan jalannya ilmu pengetahuan yang agung. Sehingga kamu tahu 

mana yang rendah keluhurannya. 

11. Dzat dan sifat selalu lebih dulu dzatnya. Ketika sudah ada sifat yang 

disebut mulajamah yang awal dan yang akhir, sifat tersebut selalu termuat 

di dalam hakekat Dzat. 
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12. Hati dan pikiran ibaratnya, lebih unggul pikiran pasti, karena dari 

keberadaan pikiran tersebut. Sedangkan kreasi dan perangkaian, tentu 

lebih utama kreasi, dari rangkaian tembang. Seperti yang menyembah dan 

yang disembah. 

13. Tentu lebih dulu yang disembah dari pada yang menyembah, dari hakekat 

Hyang agung berguna bagi sarana. Hakekat penyembahan kepada Dzat 

untuk keselamatan dan memuja kepada-Nya. 

14. Ibarat orang yang mengandung, bayi yang ada dalam kandungan ketika 

belum lahir masih belum diketahui akalnya dan masih hal yang gaib 

semuanya. Tak tahu apakah perempuan atau laki-laki, begitu pula asal-usul 

sastra. 

 

III. Dandanggula 
1. Seseorang sebaiknya tidak takut pada hal yang gaib. Siapa yang 

mengetahui tak lain adalah Yang Maha Kuasa. Ketika kegaibannya 

terungkap, perwujudan realitas seperti lengkap disebut mata penglihatan. 

Laki-laki dan wanita sudah terbukti bersatu dalam kesatuan nada. Suara 

gending mengalunkan suara “Lailaha illallah” tiada Tuhan selain Allah, 

berpadu bersama beriringan dalam kesejatian Sang Alif. 

2. Gendingnya mengalun dalam tangis oleh basarnya/hebatnya makna yang 

terhampar. Kewajiban orang hidup itu adalah berbuat baik/kebaikan, 

karena hal itu akan membawa keselamatan yang utama hingga akhir 

tujuan. Berasal dari Tuhan sangkan dan kembali kepada Tuhan paran. 

Ketahuilah wahai anakku. Tak lain dari syariat kesempurnaan sehingga 

menjadi seimbang sampai terbentang di dunia dan seisinya. Karena 

kesempurnaan dunia itu seharga dunia seisinya. 

3. Ketika tarikat kita telah naik keatas atau bertambah pengetahuannya, 

mengintip menerapkan kesempurnaan. Karena hakekat sudah mengesakan. 

Makrifat adalah tingkat pengetahuan Tasawuf yang tertinggi. Makrifat itu 

meneruskan pengetahuan manusia, yaitu manusia yang menghormati 

gending. Keinginan di dalam tekat atau di dalam hati yang telah tumbuh 



110 

 

besar. Ibarat cangkring (sejenis pohon) tumbuh jadi blendung (pohon 

besar) yaitu antara anak dan bapak, meskipun anak dididik oleh bapak, 

bisa juga menjadi berbeda dari bapaknya. 

4. Sejatinya dunia ini tak akan terjadi/tercipta, jika bukan karena adanya 

khadim yaitu yang “dahulu”. Sebelum tercipta yang “baru” tentu ada yang 

“dahulu”. Bila yang fana mendahului yang abadi, tentu dunia tidak akan 

terbentuk. Logika yang terjungkir balik, saling-silang dan menyimpang 

tetap disebut yang luhur. Maka janganlah engkau rakus/tamak. Kuatkanlah 

lafal wa ana bur hana yang artinya saya akan selalu berbuat baik dan 

membela kebenaran. Itulah wujud ilmu yang suci yang bisa membentang 

di dunia karena kebenaran tersebut. 

5. Tanda-tanda kebesaran Allah yang telah nyata, maka kita disuruh untuk 

memuji-Nya yang telah menciptakan segalanya. Adapun sastra sejatinya 

adalah alif bagaikan wujud sebuah lingkaran, tanpa ujung tanpa pangkal. 

Alif itu tanpa bentuk tanpa penampakan dan tanpa tempat maupun 

ruangan. Tanpa akhir dan bermula. Namun hal yang jauh maupun dekat 

tetap akan terjamah oleh-Nya. Hal-hal inilah yang menjadi isyarat untuk 

memuja Sang Pencipta yaitu Allah SWT. 

6. Sedangkan hakekat asal-usul gending sudah tampak mendekati Tuhan. 

Hanya perasaan yang menunjukkan dan menandai bahwa adanya 

kebenaran “Yang Tunggal”. Kebenaran itu adalah percampuran rasa 

perasaan memilih yang ada dalam kesejatian. Hal ini disebut keimanan 

kepada Tuhan yang bisa bertambah dan bisa ketambahan. 

7. Setiap hari tak pernah berhenti dan tak pernah putus memuji kang pinujií 

yaitu Allah. Jika tidak tahu keluhuran gending ibarat tidak hidup di dunia. 

Pemerintahan yang tiada habisnya. Selama masih berpayung langit, 

berpijak di punggung bumi dan meskipun lahir dari seorang babu, 

siapapun bapak ibunya maka harus tetap memuliakan hakekat Alif. Karena 

hakekat Alif itu semulia hakekat wujudnya. 

8. Seperti suami istri bila bersetubuh dalam kebenaran merupakan 

perumpamaan bagi pengetahuan sejati. Meleburnya yang fana dan baka, 
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antara Dzat dan sifat, antara sastra dan gending, antara hati dan pikiran. 

Rahasia pria-wanita yang terangkum menyatu dalam kesatuan. 

9. Mujalamah (memuja) kesatuan dua hal, satu rasa kekuasaan yang menjadi 

kiasan substansi kejantanan. Pemikiran yang bermula dari alif (dari Allah) 

bagaikan sosok dalam cermin. Itulah perumpamaan yang tercermin ibarat 

sastra dan bayangan itu adalah gendingnya. Ketika selesai bercermin maka 

bayangan akan kembali pada sastra. 

 

IV. Pangkur 
1. Terpancarnya doa kepada Tuhan menunjuk pada sastra dalam gending. 

Bersyukurlah kalau rukun, kesepakatan bersama (mufakat) orang banyak 

menyebutkan bahwa sastra Arab-Jawa itu asalnya luhur. Gending tumbuh 

dari kekuasaan logika seperti yang telah terucap dan dikehendaki. 

2. Sastra yang dua puluh berasal dari kesejatian petunjuk keinginan memuji. 

Puji-pujian akan tumbuh menelusuri yang Esa. HA NA CA RA KA 

petunjuknya, DA TA SA WA LA yang berarti rindu kepada yang memuji. 

3. Perasaan tunggal sejati adalah PA DA JA YA NYA membenarkan yang 

menunjuk dan yang ditunjuk sama sentausanya keadaan yang Esa. 

Sedangkan MA GA BA TA NGA sudah terlihat nyata kebenaran niat dan 

kehendaknya. 

4. Pertanda Hyang Manikmaya sudah ada arah pengetahuan sejatinya. Itu 

sudah akhir petunjuk. Hyang Manikmaya adalah “tejeng”  pelangi, cahaya 

sinar dari kahyangan. Terkumpulnya di alam ruh itu berasal dari akal yang 

berakhir pada Batara Guru (Hyang Maha Manik). 

5. Asal mula Hyang Manikmaya yaitu berasal dari yang gaib dan tak 

tergambarkan, tanpa tempat tinggal dan tak beruang, tanpa dapat 

ditentukan awal atau akhirnya. Semua menyatu memenuhi rasa 

penglihatan, tenang seperti kemilau permata dalam keheningan yang tak 

bertepi. 

6. Itu adalah inti penglihatan yaitu jika bisa merasakan sastra yang dua puluh 

(dua puluh sifat wajib Allah) dan menelusuri sifat yang dua puluh itu. 
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Karena Jallalah Maha Besar Allah maka lahirlah gending sebagai ilmu 

pengetahuan tersebut. 

7. Menguraikan cipta rasa yaitu Hyang Nurcahya merasa terbelakang, tempat 

pengantin Hyang Wisnu dan Batara Caturboja (Dewa Batara) mendapat 

wahyu yang tumbuh berawal dari Hyang Manikmaya sampai kepada 

Pendeta Brahma. 

8. Bersikap dewasa selagi muda, yang muda yang dituakan, ditandai dengan 

simbol pengetahuan. Artinya tua atau muda tak menjadi masalah karena 

yang terpenting adalah ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Keadaan kuasa 

dzat Tuhan tersirat dalam kenyataan Hyang Wisnu yang telah termuat 

anugerahnya, sehingga menjadi pemerintahan yang makmur dan selamat. 

9. Dewa dan sembilan hawa nafsu merupakan fenomena bumi-langit. Hal itu 

harus diketahui ilmu pengetahuannya, tentang yang tinggi dan yang 

rendah, seperti papan tulis dengan tulisan, bagaikan hamba yang 

menyembah dengan Tuhan yang disembah. 

10. Papan tempat kekuasaan adalah Manikmaya menjadi papan azali, 

sedangkan Batara Guru menjadi tulisannya. Sastra adalah papan dan kata 

yang tertulis ibarat gending. Bila harus lebih dulu tulisan maka dimanakah 

ia akan diguratkan. 

11. Maka, tentu saja lebih dulu si papan dalam penyebutan dibandingkan 

tulisan. Dalam ibarat sastra dan pewayangan gending ada lagi ibaratnya 

yaitu, antara dalang dengan wayang tentulah lebih dulu si dalang, karena 

dalang yang memainkan para wayang. 

12. Sungguh benar sang pendeta yang menjadi kekasih Sang Hyang Wisesa 

(Maha Kuasa) sejati. Berkuasa membagi karunia, memperindah 

keselamatan alam semesta. Jika Hyang Wisesa marah besar/mengamuk 

(triwikrama) seperti raksasa bagaikan badan tujuh gunung (sapatarga) 

mengayuh bumi gonjang-ganjing. 

13. Bergetar dan berguncang hingga runtuh bagaikan Batara Kalarsa melebur 

bumi. Sri Kresna tanpa lebih dulu memusnahkan manusia. Cahaya sinar 
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Maha Besar Hyang Wisnu setiap hari. Hati dan perasaan yang sedang 

marah besar (triwikrama). 

14. Sesungguhnya ketika kemarahan itu telah terjadi, Kresna memberikan do’a 

restu tanpa akhir yang ada di dunia jagat semesta (marca-pada) dan 

sampai akhirnya membasmi jagat raya sampai melebur karena kehendak 

Dewa, tanpa guna di muka bumi. 

15. Dewa Wisnu dan Dewa Kresna memberikan keindahan dan kemuliaan di 

muka bumi. Menjaga tegaknya jagat raya. Prabu kresna yang luhur dalam 

kekuasaan, penciptaan dan meneruskan hal yang gaib. 

 

V. Durma 
1. Watak seperti harimau yang memuliakan gending. Restu tauhid adalah 

restu Hyang Wisnu dan Hyang Kresna. Hanya Dewa Wisnu saja yang 

dipuja sedangkan Dewa Kresna tidak dipedukannya maka, tidaklah 

sempurna keluhurannya dan jagat raya tak akan merestui. 

2. Jika masih mencipta kedua-duanya, maka gugurlah tauhidnya, sampai 

akhirnya menjadi tumpukan bahaya yang dahsyat (tunda-bema). Adanya 

dzat yang kuasa susun dua-dua dan sia-sia pada keadaan yang sejati. 

3. Karena kegaiban persoalannya, yaitu tentang persoalan ketuhanan 

sangatlah sulit dan rumit untuk dipikirkan karena sangat gaib dan tidak 

dapat digambarkan pikiran. Kegaiban yang tak tergambarkan tersebut 

Maha Kuasa atas kehidupan, sang pemberi anugerah agung. 

4. Rahasia kemuliaan cahaya (deya) adalah orang yang menyebut sastra itu 

luhur. Mustahil walau mencipta yang tersusun dua-dua, keyakinan tauhid 

tidaklah begitu. 

5. Ada itu berawal dari tiada, karena yang tiada itu ada. Meskipun ketiadaan 

hakekat dzat Maha Kuasa yaitu yang menguasai hakekat sastra. Tunggal 

tiada duanya. 

6. Sedangkan yang dimaksud mengulangi laku mentah adalah itu mustahil 

benar, tidaklah demikian ibaratnya. Pemerintahan mesti ada, yang termuat 
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nyawa bentangan bumi dan harus melanjutkan pemujaan kepada Allah 

dalam keheningan diri. 

7. Wujud kekuasaan bagaikan pengharum jagat raya. Bagaikan intan yang 

sepi hening ketika menelusuri teladan. Syair menelusuri ilmu, karena ilmu 

pengetahuan itu melebihi rongga-rongga di bumi. 

8. Maka penerapan ilmu itu harus megikuti aturan syariat, sehingga orang 

akan menjadi peka atau perasa dan lebih hati-hati dalam mempelajari ilmu 

syariat tersebut. Akhirnya terbimbinglah ia menuju selamat dan terjadilah 

kemakmuran serta keutamaan dalam beribadah. 

9. Sampai akhirnya Sri Kresna belum mulia, beliau disebut Prabu Harimurti 

adalah badan dari Batara Guru, pasti tidak kesulitan untuk 

mengunjunginya. Dalam memerintah tempat ditengah-tengah bambu. 

10. Memang para Nabi yang mursalin/beriman, dan para Wali serta para 

Suhada, orang beriman yang mulia yang memperoleh anugerah dari Allah 

tidak mati setiap hari. 

11. Jika pun para Nabi mati selamanya, tidak terucap dimuka bumi. Walaupun 

dalam tiga dunia sebenarnya tidak terjadi. Memang kadang-kadang 

bersemedi terlebih dahulu saat akan perang Sabil. 

12. Setiap hari tak pernah berhenti melatih jiwa, tiada pamrih apa pun selain 

mencari kesempurnaannya. Seperti lafal yang telah terucap Fayakun fida 

raini jadilah muka yang mengandung makna hidup di dua alam. 

13. Dua alam itu adalah alam lahir dan alam batin yang sudah terlihat jelas 

adanya. Daya cipta do’a, konsentrasi pikiran menembus daya kehidupan. 

Serambut tanpa tergelincir. Maka ketahuilah semua wahai orang-orang 

yang berfikir. 

14. Perlu diingat oleh orang yang melatih pikiran, jangan sampai terjadi hasrat 

tanpa kendali. Maka haruslah itu diperhatikan karena hal itu sangatlah 

berbahaya dan dapat menghancurkan kehidupan. 

15. Dan jangan suka bertengkar pendapat karena itu adalah larangan dalam 

mencari ilmu. Bila belum benar-benar memahami maka lebih diam dahulu, 
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tetapi sambil belajar dengan tekun kepada para ulama serta para sarjana 

yang ahli. 

16. Janganlah malu bertanya. Meskipun telah mengerti dan tidak ada celanya, 

tetaplah meminta fatwa dari para ulama malah akan lebih utama. Bila telah 

rujuk pendapat, tiga atau empat orang alim. 

17. Salah satu hakekat gending dan sastra, mana yang lebih tinggi derajatnya 

itu harus dipahami. Jangan sampai bingung dan ragu menjadi pertanda 

ridha ilahi. Kita harus selalu yakin dan mengikutin para alim ulama. 

 

VI. Kinanthi 
1. Bergandeng-gandengan merdu dalam puji-pujian, memuji sang pemberi 

anugerah. Segeralah menyairkan tauhid. Hanya La illaha illallah tiada 

Tuhan selain Allah, yang menjadi kalimat terpuji. 

2. Muktamat (pendapat yang dianggap betul) orang alim, tokoh dan orang 

pandai itu kokoh dan berani, karena setiap hari berzikir. Semua makhluk 

ciptaan Tuhan tidak ada perbedaan derajat dan kedudukan. Ada empat 

bagian dari murid. 

3. Bagian murid yang pertama adalah murid itu mulia dan luhur, yang kedua 

adalah murid itu teguh, yang ketiga murid mengikuti teladan Nabi 

Muhammad SAW, dan yang terakhir adalah yang tidak ragu akan 

kebesaran tauhid. 

4. Hal-hal yang bisa menjadi penerang keselamatan dan menghalangi rasa 

khawatir adalah (1) keyakinan terhadap ilmu, bahwa ilmu itu bisa 

menyelamatkan kehidupan kita karena kita tak bisa hidup tanpa ilmu; (2) 

masih percaya kepada Tuhan; (3) meyakini dalam hati, (4) mengetahui 

dalil dan hadis. 

5. Beribadah menyembah Tuhan bisa dilakukan dengan berzikir, yaitu lafal 

mulia La illaha illallah tiada Tuhan selain Allah, melantunkan puji-pujian 

bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. 
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6. Telah jelas tubuh di alam baka, tujuan akhir tubuh itu adalah makam 

(kuburan). Yang disebut murid yang ahli syariat adalah murid yang teguh 

pendiriannya dan suci bersih hatinya. 

7. Iman berasal dari kekhawatiran kemudian dengan penuh kekhusukan 

dalam hati dan yakin dalam menuntut ilmu maka akhirnya keimanan itu 

dapat terbentuk. Keimanan itu mengalir lebih besar dalam hati. 

Menyembah sang pencipta, itulah ajaran yang luhur. 

8. La illaha illallah tiada Tuhan selain Allah, melantunkan do’a restu. Yang 

Maha Pengasih tak lain hanyalah Allah. Telah ditetapkan di alam baka 

kebenaran tarikat yang jelas dan benar. 

9. Murid yang sempurna itu adalah yang berkata/berbicara lebih bersih dan 

suci. Dari hati dan perasaan yang khawatir hanya menatap suksma utama, 

selalu berzikir agar mulia. 

10. La illaha illallah tiada Tuhan selain Allah, telantun di dalam hati tak lain 

yang berwujud. Telah terang/jelas tunggal adanya. Adanya Maha Suci 

diam atau bergerak terpadu dalam kasih-Nya. 

11. Bangsa yang menyerang sudah terbelakang. Dzat yang Maha Suci telah 

jelas adanya. Itu adalah hakekat sejati. Murid yang keempat adalah murid 

yang sempurna. 

12. Murid yang sempurna itu murid yang lebih tekun beribadah dan 

bersedekah serta suci hatinya. Hatinya hanya diserahkan kepada Tuhan. 

Yang mencari ilmu dan beramal soleh. Terpenuhi anugerah kasih sayang 

yang besar. Itulah kesempurnaan iman. 

13. Dalam tingkah laku dan perkataan hanya menerima puji-pujian, sedangkan 

lisannya hanya mengucap La illaha illallah tiada Tuhan selain Allah. 

14. Walaupun mengucap sesuatu, maka akan menjadi dzikir, jika semuanya 

sudah begitu ibarat raga bertempur di samudra. Sesuai dengan air tawar 

dan air asin. 

15. Cahaya tanpa akhir. Meneruskan hal yang sejati yaitu berdzikir. Maka 

yang disebut alam baka itu jelas adanya. Alam baka yang mulia. Itu adalah 

orang makrifat sejati. 
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VII. Megatruh 
1. Terputusnya niat ciptaan yang lalai, mengalun merdu. Sedangkan orang 

pada zaman sekarang (jaman mangkin) dapat dengan mudah memperoleh 

kesejahteraan, belum sempat melakukan kebaikan sudah mengaku cekatan. 

2. Hakikat tingkah laku sejati adalah menularkan omongan yang luhur. 

Berjalan dalam kebangkitan, jangan setengah-setengah dalam menularkan 

kebaikan karena bisa menimbulkan pertengkaran. 

3. Penglihatan sejatinya adalah memberi restu dan harus berdzikir. Namun 

tidak meneruskan lagi berdzikir, lainya menyebut itu sebagai perselisihan 

tanpa hasil. Itulah tanda-tanda orang yang takabur. 

4. Kasih sayang Hyang Manon (Maha Mengetahui) akan berkurang kepada 

siapa saja yang berebut keluhuran dan kemuliaan dengan jalan yang salah. 

Yaitu dengan nafsu dan iri dengki. Orang tersebut tidak akan mendapatkan 

anugerah yang utama. 

5. Sungguh sama benarnya dan sama salahnya, sang pemberi restu itu kekal. 

Jangan selalu meminta kesenangan semata. Sungguh itu adalah hal yang 

kosong telah meliputinya maka jadilah getah.  

6. Walaupun menelusurinya ibarat suara yang merdu, tetapi sebenarnya 

membahayakan. Meneruskan kemuliaan karunia, keselamatan hidup yang 

abadi dan selalu hidup dalam kenikmatan. 

7. Allah Yang Maha pengasih disebut lafal yang terakhir dalam ilmu. Lafal 

Alif yang berasal dari hati akan meneruskan dan menunjuk pada kesucian. 

Kesucian Nabi Adam dan orang-orang mukmin. 

8. Seseorang akhirnya dapat mengetahui suksma dzat Tuhan itu adalah Esa. 

Ibarat sudah terangkum. Ingatlah selalu anugerah yang telah diberikan 

Allah, jangan sampai lalai atau lengah. Itulah jiwa yang siap. 

9. Hanya menerima, melihat atau menatap, sampai berlinang ketika 

memanjatkan do’a. Sampai akhirnya sepi/hening tanpa hasil itulah 

keadaan orang munafik. 

 

VIII. Pucung 
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1. Orang yang telah dipocung mengarah/menuju pada yang memberi hidup. 

Sama-sama berpikir dan budi pekerti yang tidak menyimpang. Juga dari 

ketentuan (kodrat) dan rahmat Allah. 

2. Bayangan/sosok manusia itu berda-beda. Ilmu yang sebenar-benarnya 

adalah sejak hal yang gaib. Hal yang gaib itu berasal dari Tuhan. 

3. Suatu rahasia itu tidak bisa dikira-kira, karena melewati dari yang 

berbahaya dan bisa terluka. Tidak terkena serangan dan penciptaan yang 

campuran. 

4. Banyak sekali yang sangat berkeinginan berebut ilmu pengetahuan di 

muka bumi ini. Sampai laku yang menyedihkan dilampaui. Sebaiknya 

orang mencari ilmu itu harus bersyukur dalam segala senang gembira. 

5. Lalu enggan atau malas untuk melakukan sholat witir. Sholat witir itu bisa 

memenjarakan hawa nafsu yang merasuk ke dalam tubuh. Kepastian 

tauhid itu sudah terang/jelas. Seseorang yang senantiasa berhati-hati akan 

selamat. 

6. Godaan iblis itu sangatlah halus sampai samar-samar tak terlihat lagi dan 

bercampur merdu tanpa penghalang. Mengaku cerdik dan besar padahal 

itu adalah takabur (lupa diri). Maka hendaklah berguru. 

7. Aparat/pamong praja di muka bumi adalah nabi penutup yaitu Nabi 

Muhammad SAW. Kasih sayang selalu tercurah kepadanya. Sebab beliau 

adalah nabiyil umiyi, nabi yang paling utama. 

8. Memang sesungguhnya pemerintahan kekuasaan itu besar, agung dan 

menyala. Rakyatnya juga sebaiknya banyak, maka keinginan akan 

terpenuhi. 

9. Jika lepas imannya maka dikeramatkan, disimpan dan perkataan dapat 

mengubah iman, tanpa ganti rugi pasti akan berkurang kadar imannya. 

Maka keimanan harus senantiasa diperbarui dengan dzikir. 

10. Ringkasan kitab madatul makanu tertandai di dalam perasaan yang tampak 

harum mewangi. Sampai pada perkiraan manusia. Hanya Allah yang tahu. 
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