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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Gurindam Dua Belas merupakan salah satu contoh gurindam yang 

berkembang di masyarakat hingga saat ini. Gurindam Dua Belas diciptakan oleh 

Raja Ali Haji. Gurindam yang sarat dengan tuntunan Islam ini sering dilantunkan 

ketika acara-acara budaya Melayu di desa maupun di kota dan berisikan ajakan-

ajakan (nasehat dan petuah) kebaikan. 

 Selain berisi ajaran agama, dalam gurindam ini juga mengandung 

kritikan dan ajakan-ajakan ke arah kebaikan. Seperti ajakan atau nasehat 

mengarungi kehidupan di dunia. Mengarungi kehidupan di sini bukan hanya sekadar 

dalam menjalani hidup, namun juga sekaligus memahami aturan-aturan yang ada di 

dalamnya untuk mendapat berkah dari ilahi. Selain itu ada juga ajakan untuk belajar  

mengenai agama, yang dimaksud belajar adalah bukan hanya mempelajari syari’at 

agama saja tanpa mempraktikkannya ke dalam kehidupan sehari-hari karena hal 

tersebut hanya akan menjadikan seseorang pandai berbicara secara teori tanpa dapat 

memberi suri tauladan yang baik. 

 Keanekaragaman karya sastra Indonesia bisa diketahui dengan banyaknya 

karya sastra daerah. Karya sastra daerah yang sangat terkenal, salah satunya adalah 

karya sastra Melayu. Zaman sekarang banyak generasi muda yang tidak mengetahui 

karya sastra melayu lama, bahkan ada yang tidak memahami makna yang terkandung 

di dalamnya. Hal ini dikarenakan karya sastra lama menggunakan bahasa yang rumit 

dan juga bahasa daerah yang hanya dapat dimengerti oleh orang-orang daerah 
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tersebut saja sehingga sulit dipahami oleh masyarakat lain. Padahal karya sastra 

disampaikan melalui bahasa, bahasa merupakan bagian dari budaya sehingga tidak 

dapat dipisahkan. Dengan demikian untuk mengatasi kesulitan dalam memahami 

karya sastra melayu lama tersebut, maka peneliti mengkaji melalui teori semiotik 

Teeuw yang memahami makna berdasarkan kode bahasa, kode sastra, dan kode 

budayanya. 

 Asumsi yang berkaitan dengan pelantun dan pendengar Gurindam Dua 

Belas berpendapat bahwa setiap bait dalam gurindam tersebut enak didengar dan 

sangat menyentuh kalbu. Menurut pendapat Rosidi (1998:17) dalam hal ini 

mengemukakan bahwa pengalaman sastra dan kebudayaan daerah atau suku daerah 

dan juga  suku yang lain merupakan suatu jembatan untuk saling mengerti, dengan 

demikian untuk dapat memahami karya sastra bahasa daerah tidak hanya dinilai 

karena enak dinikmati saja karena akan mengurangi manfaat karya sastra itu, akan 

tetapi juga mengerti makna dan tujuan pesan berharga serta manfaat bagi 

penikmatnya. Beranjak dari asumsi ini, maka penelitian terhadap Gurindam Dua 

Belas khususnya simbol dan makna berdasarkan kode bahasa, kode sastra, dan kode 

budaya perlu dikaji untuk mengetahui simbol dan makna berdasarkan kode bahasa, 

kode sastra, dan kode budaya dalam Gurindam Dua Belas karena seluruh isinya 

mengandung berbagai macam ajaran. Dari ajaran yang sifat mendasar hingga ajaran 

yang lebih tinggi.  

Pada dasarnya Gurindam Dua Belas menggunakan bahasa melayu yang 

bersifat sederhana dan juga menggunakan bahasa Arab. Dikatakan sederhana 

karena bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu sehingga mudah dipahami 
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oleh orang-orang pada umumnya. Meskipun demikian, dibalik kesederhanaan 

bahasanya diduga di Gurindam Dua Belas mengandung simbol dan makna 

sehingga dalam pemaknaannya tidak bisa hanya dengan pemahaman saja. Untuk 

itu, penelitian ini berupaya mengkaji makna dan simbol berdasarkan kode bahasa, 

kode sastra dan kode budaya dalam Gurindam Dua Belas.  

Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan adalah penelitian 

Chortriasih Arifanny (2008) yang berjudul Analisis Nilai Moral dalam Gurindam 

Dua Belas Karya Raja Ali Haji. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya nilai-

nilai moral yang terkandung dalam Gurindam Dua Belas: (1) nilai moral 

kehidupan manusia dengan diri sendiri yang meliputi: kearifan, kesederhanaan, 

kejujuran, keberanian hidup, dan kewaspadaan hidup, (2) nilai moral kehidupan 

manusia dengan orang lain yang meliputi: kesetiaan kepada sesama manusia, 

kebersamaan hidup, dan penghormatan kepada orang lain, (3) nilai moral 

kehidupan manusia dengan Tuhan yang meliputi: percaya kepada Tuhan dan 

istiqomah, (4) cara pengarang meyampaikan nilai moral yang meliputi: 

penyampaian nilai moral secara langsung dan penyampaian nilai moral secara 

tidak langsung. 

Penelitian lain yakni penelitian Siti Maryam Purwoningrum (2013) yang 

berjudul Kajian Pragmatik Naskah Gurindam Dua Belas Karya Raja Ali Haji. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kajian pragmatik naskah gurindam dua 

belas karya Raja Ali Haji menghasilkan dua belas aspek yang ada di dalam naskah 

Gurindam Dua Belas. Di antaranya adalah ajaran akidah, ajaran makrifat, hingga 

bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang baik. 
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Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, hanya mengkaji nilai 

moral dan aspek pragmatiknya saja belum ada pengkajian semiotik. Oleh karena 

itu,  penelitian ini berupaya mengkaji dan mengungkapkan aspek semiotik melalui  

kode bahasa, kode sastra dan kode budaya dalam Gurindam Dua Belas. 

Teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian simbol dan makna 

berdasarkan kode bahasa, kode sastra dan kode budaya dalam Gurindam Dua Belas 

adalah teori Semiotik Teeuw. Teori yang diungkapkan oleh Teeuw ini dipilih karena 

dianggap lebih relevan dalam mengkaji kode bahasa, kode sastra dan kode budaya 

karena untuk memaknai sebuah karya sastra seorang pembaca harus membekali 

diri dengan pengetahuan sistem kode yang kompleks dan beraneka ragam. 

Menurut Teeuw (1983:3) berpendapat semiotika adalah tanda sebagai tindak 

komunikasi. Pendapat tersebut kemudian disempurnakan menjadi, semiotik 

adalah model sastra yang mempertanggungjawabkan semua faktor dan aspek 

hakiki untuk pemahaman gejala sastra sebagai alat komunikasi yang khas di 

dalam masyarakat mana pun. Dalam hal ini Teeuw membagi simbol dalam tiga 

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

 Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian 

bermula membaca Gurindam Dua Belas kemudian mencari simbol dan makna 

yang sulit dipahami, lalu data hasil penelitian diinterpretasikan dan dideskripsikan 

makna yang terkandung dalam Gurindam Dua Belas tersebut melalui kata-kata 

dan bahasa. Kemudian mengklasifikasikan dengan lebih rinci data yang termasuk 

kode bahasa, kode sastra dan kode budaya. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap simbol dan makna dalam 

Gurindam Dua Belas berdasarkan kode bahasa, kode sastra dan kode budaya. 

Sehingga setelah adanya pengungkapan tersebut maka penelitian ini akan 

bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat yakni dapat menjadi rujukan informasi 

mengenai simbol dan makna Gurindam Dua Belas berdasarkan kode bahasa, kode 

sastra dan kode budaya. Sehingga gurindam tidak hanya sekadar enak didengar 

tetapi juga dapat dimengerti maknanya dan dapat dijadikan acuan  kehidupan 

dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang, karena ajaran-ajaran di 

dalamnya masih relevan. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, ditemukan beberapa 

masalah yakni: 

(1) dalam gurindam dua belas terdapat simbol dan makna berdasarkan kode 

bahasa, 

(2) terdapat kode sastra dalam Gurindam Dua Belas, 

(3) terdapat kode budaya dalam Gurindam Dua Belas. 

 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada kesulitan masyarakat memaknai simbol dan 

makna dalam Gurindam Dua Belas berdasarkan kode bahasa, kode sastra dan 

kode budaya. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah, maka rumusan masalah yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah: 

(1) bagaimana simbol dan makna dalam Gurindam Dua Belas berdasarkan 

kode bahasa? 

(2) bagaimana simbol dan makna dalam Gurindam Dua Belas berdasarkan 

kode sastra? 

(3) bagaimana simbol dan makna dalam Gurindam Dua Belas berdasarkan 

kode budaya? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

(1) mengungkap simbol dan makna dalam Gurindam Dua Belas 

berdasarkan kode bahasa,  

(2) mengungkap simbol dan makna dalam Gurindam Dua Belas kode 

sastra, 

(3) mengungkap simbol dan makna dalam Gurindam Dua Belas kode 

budaya.  

 

F. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoretis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi, sumbangan dan 

wawasan keilmuan pada para peneliti tentang teori dan aplikasi semiotik pada 

Gurindam Dua Belas karangan Raja Ali Haji serta bermanfaat bagi masyarakat 
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sebagai kebutuhan daerah dalam rangka tujuan melestarikan sastra Melayu klasik 

di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

pengembangan ilmu dan pengetahuan terutama yang berhubungan dengan 

Gurindam Dua Belas. 

b. Secara Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk 

kepentingan pengembangan ilmu bagi pihak-pihak yang berkepentingan guna 

menjadikan penelitian lebih lanjut terhadap objek sejenis atau aspek lainnya yang 

belum tercakup dalam penelitian ini, dan hasil penelitian ini diharapkan juga 

sebagai bahan pertimbangan untuk pemantapan, penyebarluasan pelaksanaan 

program pelestarian budaya lokal agar tidak hilang ditelan zaman. 

Selain itu, penelitian ini memberikan manfaat berupa pengetahuan simbol 

dan makna dalam Gurindam Dua Belas berdasarkan kode bahasa, kode sastra dan 

kode budayanya sehingga diharapkan dapat menjadi alternatif bahan 

pertimbangan dalam memperluas wawasan tentang studi semiotik khususnya 

karya sastra Melayu dan bermanfaat bagi peneliti lain untuk menggali kajian 

sastra Melayu yang berupa kajian semiotik.  

 

 

 

 

 


