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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil cipta, rasa, dan karsa 

manusia dalam memenuhi kehidupan yang kompleks. Segala sesuatu yang berkaitan dengan 

kebudayaan berasal dari sesuatu yang dihasilkan oleh manusia melalui hal yang dilakukan 

secara terus menerus. Dalam kehidupan manusia, kebudayaan merupakan sesuatu yang selalu 

dilakukan, dirasakan, dan dikehendaki oleh seluruh manusia. (Koentjaraningrat, 2005) 

menyatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan hasil karya 

manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Hanya 

sedikit tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak perlu dibiasakan dengan 

belajar. Dengan demikian, hampir seluruh tindakan manusia dapat dikatakan sebagai 

kebudayaan.  

Kebudayaan merupakan suatu hal yang terus berlangsung dan belum berhenti pada titik 

tertentu karena kebudayaan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. 

Ketika suatu kebudayaan dalam kehidupan manusia telah berhenti di satu titik dan tidak 

berkembang lagi, disebut peradaban. Taylor yang dikutip oleh Soelaeman  menyatakan bahwa  

kebudayaan ataupun yang disebut peradaban, memiliki pengertian yang luas, meliputi 

pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, dan adat istiadat (Soelaeman, 2007).  

 Salah satu negara yang memiliki keberagaman kebudayaan adalah  Indonesia. 

Indonesia  merupakan negara berkembang yang memiliki beragam suku bangsa dan 

kebudayaan yang berbeda-beda, di dalamnya dipenuhi dengan keragaman, berbagai suku 

bangsa, budaya, ras, dan agama. Masyarakat Indonesia menjadikan nilai-nilai kebudayaan 

sebagai acuan dalam melakukan kehidupan sosial. Nilai-nilai kebudayaan merupakan nilai 
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yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat yang dijadikan pedoman dalam 

melakukan kegiatan bermasyarakat.  

Dengan adanya kebudayaan, segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dapat terarah 

karena kebudayaan berasal dari kekuatan akal manusia. Nilai-nilai kebudayaan harus tetap 

dipertahankan dan dilestarikan pada zaman modern  saat ini. Daerah yang perlu melestarikan 

dan menjadikan nilai kebudayaan sebagai arahan kehidupan bermasyarakat salah satunya, yaitu 

daerah Lampung.  

Lampung merupakan provinsi paling selatan di Pulau Sumatera.  Ibu kotanya terletak 

di Bandar Lampung. Provinsi Lampung terbagi menjadi tiga belas Kabupaten dan dua kota, 

yaitu Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, 

Mesuji, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way 

Kanan, Pesisir Barat, Bandar Lampung, dan Metro. 

Kebudayaan yang dimiliki daerah Lampung sangat berpengaruh bagi kehidupan 

masyarakat. Nilai Kebudayaan Lampung menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat 

Lampung karena dijadikan sebagai pedoman masyarakat Lampung untuk bersosialisasi 

terhadap masyarakat lain. Hal yang menjadi permasalahan di zaman modern ini generasi 

penerus yang tinggal di daerah Lampung telah melupakan nilai-nilai kebudayaan Lampung. 

(Junaidi, 2010) menyatakan bahwa kebudayaan adat Lampung tersebut berangsur-angsur 

mengalami kemunduran dan terancam punah oleh era modern. Generasi penerus tidak lagi 

melestarikan nilai-nilai kebudayaan yang ada sehingga banyak sekali yang tidak mengetahui 

kebudayaan Lampung. Oleh sebab itu, pengenalan nilai-nilai kebudayaan Lampung harus 

dilakukan kembali kepada generasi penerus agar mengetahui pentingnya nilai kebudayaan 

untuk kehidupan bermasyarakat. Pengenalan tersebut dapat melalui karya sastra seperti puisi. 

Puisi merupakan karya sastra yang dihasilkan dari ekspresi diri penyair, berisi 

ungkapan perasaan seorang penyair dengan menggunakan bahasa yang bermakna. (Pradopo, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Lampung
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2010) menyatakan bahwa puisi memiliki unsur-unsur berupa emosi, imajinasi, pemikiran, ide, 

nada, irama, kesan pancaindera, susunan kata, kata-kata kiasan, kepadatan, dan perasaan. Puisi 

bersifat imajinatif, disusun menggunakan struktur bahasa yang padat penuh makna dan puisi 

merupakan karya seni berupa tulisan yang menggunakan kualitas estetika (keindahan bahasa) 

sehingga berfokus pada bunyi-bunyi makna. Puisi yang membahas tentang kebudayaan 

Lampung adalah antologi puisi Hikayat Secangkir Robusta. 

Hikayat Secangkir Robusta merupakan antologi puisi yang berisi budaya masyarakat 

Lampung. Antologi puisi ini merupakan hasil dari Lomba Cipta Puisi Nasional Krakatau 

Award. Lomba dilaksanakan Festival Krakatau XXVII Tahun 2017 dengan tema pariwisata 

dan seni budaya Lampung dalam potret pembangunan. Lomba Cipta Puisi Nasional Krakatau 

Award 2017 diikuti oleh 366 peserta dari 24 provinsi di Indonesia. Dewan juri pada festival 

tersebut, yaitu Isbedy Stiawan ZS, Syaiful Irba Tanpaka, Ari Pahala Hutabarat.  

Dewan juri telah memutuskan dan menetapkan tiga pemenang lomba pada tanggal 14 

Agustus 2018, yaitu: puisi berjudul Hikayat Buang Tondjam karya Rahmad Saleh sebagai juara 

pertama, Pantai Mutun karya Alexander Robert Nainggolan sebagai Juara kedua, dan Ihwal 

Secangkir Negeri karya Rahmat Sudirman sebagai juara ketiga. Di samping itu juri juga 

menetapkan empat puluh tujuh karya nominasi sehingga menjadi lima puluh karya terbaik. 

Kelima puluh karya terbaik inilah yang terdapat dalam buku Antologi puisi Hikayat Secangkir 

Robusta. 

Antologi puisi Hikayat Secangkir Robusta dijadikan sebagai subjek yang akan diteliti 

dengan beberapa alasan, yakni: (1)  antologi puisi ini merupakan hasil karya sastra  yang lebih 

memfokuskan membahas mengenai kebudayan Lampung dan pariwisata yang terdapat di 

daerah Lampung  (2) antologi puisi ini merupakan karya sastrawan yang beberapa di antaranya 

bukan bersuku Lampung. Namun, dapat membuat puisi bertemakan kebudayaan dan pariwisata 
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Lampung (3) antologi puisi ini merupakan kumpulan dari para pemenang lomba dan karya 

terbaik cipta puisi skala nasional.  

 Dari ketiga alasan dipilihnya antologi puisi itu, ditemukan fenomena  yang berkaitan 

dengan kebudayaan Lampung yang terdapat pada Antologi puisi Hikayat Secangkir Robusta 

sebagai alternatif bahan ajar. Bahan ajar berkedudukan sebagai modal awal yang akan 

digunakan atau diproses untuk mencapai hasil dalam pembelajaran. Pengembangan bahan ajar 

memiliki beberapa fungsi di antaranya, yaitu sebagai pedoman bagi siswa terhadap kompetensi 

yang dikuasai, sebagai pedoman bagi guru untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran dan 

sebagai alat evaluasi pembelajaran. Bahan ajar yang digunakan harus memberikan manfaat 

yang berkaitan dengan pemahaman hidup, pengembangan estetis, dan daya khayal. Hal itu akan 

membantu peserta didik dalam pembentukan karakter yang baik dalam dirinya.  

 Pada pembelajaran sastra kurikulum 2013, peserta didik diupayakan lebih berkarakter. 

Salah satu upaya pemerintah untuk membentuk suatu karakter peserta didik yaitu melalui 

pemahaman terhadap budaya. Hal ini dilakukan agar peserta didik mampu mengenal, 

menghargai, dan memiliki rasa cinta terhadap budaya kebangsaan sendiri. Pembelajaran sastra 

puisi dalam kompetensi dasar lulusan untuk sekolah menengah atas menurut kurikulum 2013, 

terdapat pada kelas X 3.17 yaitu menganalisi kata konkret dalam puisi, menganalisis gaya 

bahasa  dalam puisi, menganalisis rima dalam puisi,  menganalisis  tipografi dalam puisi, 

menganalisis isi dalam puisi, menganalisis  tema dalam puisi, menganalisis  rasa dalam puisi, 

menganalisis nada dalam puisi, dan menganalisis  amanat dalam puisi. Pembelajaran sastra 

Indonesia diarahkan kepada usaha agar peserta didik tumbuh pemahaman dan penghargaan 

terhadap hasil cipta manusia. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan proses untuk 

membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. 
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 1.2 Fokus Penelitian 
 

 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, fokus permasalahan dalam penelitian ini 

adalah “nilai-nilai kebudayaan Lampung dalam antologi puisi Hikayat Secangkir Robusta 

sebagai alternatif  bahan ajar di sekolah menengah atas”. 

 

1.3 Rumusan Masalah  

 

 Berdasarkan fokus penelitian di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah 

“Bagaimanakah nilai-nilai kebudayaan Lampung dalam antologi puisi Hikayat Secangkir 

Robusta sebagai alternatif bahan ajar di sekolah menengah atas?” 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

  Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai kebudayaan Lampung dalam 

antologi puisi Hikayat Secangkir Robusta sebagai alternatif bahan ajar di sekolah menengah 

atas. 

 

 

1.5 Manfaat Hasil Penelitian 

 
 

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah: 

1. untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan apresiasi siswa terhadap sastra, 

khususnya mengenai kebudayaan Lampung yang terdapat pada antologi puisi Hikayat 

Secangkir Robusta diharapakan sebagai alternatif bahan ajar di sekolah menengah atas; 

2. sumbangan referensi bagi guru bidang studi bahasa Indonesia mengenai alternatif 

bahan pembelajaran sastra di sekolah menengah atas, khususnya mengenai kebudayaan 

Lampung pada antologi puisi Hikayat Secangkir Robusta; 

3. Bahan referensi bagi pembaca tentang nilai-nilai kebudayaan Lampung, khususnya 

yang terdapat dalam antologi puisi Hikayat Secangkir Robusta. 

 

 


