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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Kebudayaan  

 

Kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia 

dalam kehidupan masyarakat yang disajikan milik diri manusia dengan belajar. Menurut 

(Koentjaraningrat, 2009) kebudayaan berasal dari kata Sanskerta buddhayah, yaitu bentuk dari 

jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaannya dapat 

diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Kebudayaan juga dapat diartikan sebagai 

hasil dari cipta, karsa, dan rasa. (Sumarno, 2007) menyatakan bahwa kebudayaan merupakan 

campuran kemauan hidup, kepercayaan, cita-cita yang seluruhnya dapat dipandang tenaga 

pencipta yang diperhalus dalam hidup kelompok manusia.  

 R. Liston yang dikutip oleh Setiadi  menyatakan bahwa kebudayaan dapat dipandang 

sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dari hasil tingkah laku yang dipelajari (Setiadi, 

2010). Menurut Sulasman yang dikutip oleh Rohani dan Syarif  kebudayaan adalah konfirmasi 

dari sebuah tingkah laku, yang unsur-unsur pembentukan didukung serta diteruskan oleh 

masyarakat tertentu (Rohani & Syarif, 2018).  (Basri, 2015) menyatakan bahwa kebudayaan 

pada hakikatnya menyangkut cara mengatur kehidupannya sebagai manusia, atau lebih 

tepatnya sebagai anggota dari sekelompok masyarakat. Kebudayaan adalah segala hal yang 

dimiliki oleh manusia yang hanya diperolehnya dengan belajar dan menggunakan akalnya 

(Koentjaraningrat, 2005). Dengan demikian, kebudayaan merupakan hasil dari cipta, karsa dan 

rasa manusia yang diperoleh dari tingkah laku yang dihasilkan dari belajar. Masyarakat 

menjadikan kebudayaan sebagai pedoman hidup dan tidak melepaskan nilai sebagai alat ukur 

untuk melakukan segala kehidupan bermasyarakat.  
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Sosiologi sastra merupakan ilmu pengetahuan yang menghubungkan antara hasil karya 

manusia sastra dengan kehidupan yang ada di masyarakat. Menurut (Ratnaningsih & Ningsih, 

2019) mengatakan bahwa sosiologi sastra merupakan telaah yang objektif dan ilmiah tentang 

sastra dan masyarakat. Menurut Jaborin yang dikutip oleh Akbar sosiologi sastra merupakan 

pendekatan terhadap sastra yang mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan (Akbar, 

Winarni, & Andayani, 2013). Sosiologi sastra merupakan studi ilmiah dan objektif mengenai 

manusia dalam masyarakat (Ahmad, 2017). 

 

2.2 Kebudayaan Lokal 

 Kebudayaan lokal merupakan kebudayaan yang dimiliki dan diakui oleh masyarakat di 

suatu daerah tertentu sebagai warisan turun menurun yang dilestarikan. Ajawaila dalam 

(Suparno, 2018) menyatakan bahwa budaya lokal adalah budaya asli dari kelompok suatu 

masyarakat dan menjadi ciri khas suatu daerah. (Setyaningrum, 2018) menyatakan bahwa 

kebudayaan lokal yang hidup di tengah masyarakat terbentuk dari dorongan spiritual yang 

secara rohani dan material sangat penting bagi kehidupan sosial masyarakat desa. Kebudayaan 

lokal mencakup norma, kebiasaan dan nilai bersama yang dianut secara dinamis oleh suatu 

masyarakat tertentu (Juhanda, 2019). Dengan demikian, kebudayaan lokal merupakan 

kebudayaan di suatu daerah yang memiliki ciri khas tertentu  dan terbentuk dari dorongan 

spiritual. Kebudayaan lokal tidak hanya mengenai pemakaian bahasa setempat saja, tetapi juga 

cara berpakaian, adat istiadat, dan tingkah laku.   

 

  2.3 Nilai-nilai  Kebudayaan 

Nilai Kebudayaan merupakan nilai-nilai yang telah berlaku dalam masyarakat, baik itu 

dalam lingkungan organisasi maupun lingkungan masyarakat yang telah disepakati bersama. 

Nilai-nilai kebudayaan dalam masyarakat dapat ditandai dengan adanya suatu hal yang menjadi 

kebiasan, kepercayaan masyarakat, simbol-simbol serta suatu ciri khas yang menjadi pembeda 
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antara satu dengan yang lainnya. Menurut Koentjaraningrat dalam (Rohani & Syarif, 2018) 

nilai kebudayaan  terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam  alam pikiran sebagian besar 

warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap sangat mulia. Pelly yang dikutip oleh 

Rohani dan Syarif  mengatakan bahwa nilai kebudayaan sebagai konsepsi umum yang 

mempengaruhi perilaku yang berhubungan dengan alam, kedudukan manusia dengan alam dan 

lingkungan sekitar (Rohani & Syarif, 2018). Dengan demikian, nilai kebudayaan menjadi 

pedoman hidup masyarakat adat dan mengikat setiap warganya. Nilai-nilai itu tampak dalam 

norma-norma, kebiasaan, ataupun hukum-hukum adat dalam masyarakat. 

2.4 Nilai-nilai Kebudayaan Lampung 

Nilai-nilai kebudayaan Lampung merupakan kebudayaan yang dijadikan acuan 

kehidupan masyarakat Lampung untuk melakukan suatu tindakan perilaku, sesuai dengan adat 

istiadat. Salah satu nilai-nilai kebudayaan Lampung yang dijadikan pedoman hidup adalah piil 

pesenggiri sebagai tatanan moral, pedoman bersikap dan berperilaku masyarakat adat 

Lampung dalam segala aktivitas kehidupan. (Masitoh, 2019) mengatakan nilai-nilai piil 

pesenggiri dalam hubungannya dengan multikultur dapat dijadikan modal hubungan antaretnis 

di Indonesia. Piil artinya rasa atau pendirian yang harus dipertahankan, sedangkan pesenggiri 

pada sasarnya harga diri (Ratnaningsih & Ningsih, 2019). 

Piil pesenggiri dijadikan sebagai identitas bagi masyarakat Lampung. Inti piil 

pesenggiri atau kehormatan orang Lampung yang terdiri atas keramahtamahan (nemui 

nyimah), nama besar (juluk adok), kemampuan berbaur dengan semua (nengah nyappur), dan 

gotong royong (sakai sambayan). (Irianto & Risma, 2011) mengatakan bahwa keempat unsur 

tersebut merupakan unsur yang melingkupi hampir semua aspek kehidupan masyarakat 

Lampung dari kehidupan hingga kematian. 
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2.4.1 Keramahtamahan (Nemui Nyimah) 

Nemui nyimah merupakan kewajiban masyarakat Lampung untuk tetap menjaga 

silahturahmi, kerukunan dan keakraban. (Irianto & Risma, 2011) nemui nyimah yaitu sifat 

masyrakat Lampung untuk dapat menghargai tamu. (Ratnaningsih D. & Irawan, 2018) 

menyatakan bahwa nemui nyimah merupakan ungkapan asas kekeluargaan untuk menciptakan 

suatu sikap keakraban dan kerukunan serta silaturahmi.  Nemui nyimah merupakan perinsip 

penghargaan dan konsepsi tata nilai yang ditafsirkan sebagai wujud rasa kepedulian sosial, 

kesetiakawanan, dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya (Masitoh, 2019) Menurut (Siska, 2017) 

nemui nyimah merupakan keharusan berlaku sopan santun terhadap sesama 

anggotamasyarakat, baik moral maupun materil. (Kurniawan, 2017) menyatakan bahwa nemui 

nyimah adalah menghormati tamu dan bersikap manis sehingga dapat diartikan sebagai sopan 

santun. Oleh karena itu, nemu inyimah merupakan tuntutan untuk masyarakat Lampung, 

bersikap ramah dan santun kepada setiap orang, bukan hanya kepada tamu, tetapi kepada 

seluruh masyarakat . 

2.4.2 Nama Besar (Juluk Adok)  

Juluk adok merupakan salah satu adat yang masih sangat kuat dipertahankan oleh 

masyarakat Lampung. Menurut (Ratnaningsih D. & Irawan, 2018) juluk adok berkaitan dengan 

pemberian nama adat. Menurut (Siska, 2017) juluk adok  merupakan nama baik dan gelar yang 

terhormat.  

 Menurut (Kurniawan, 2017) juluk adok adalah nama gelar yang tersedia secara 

otomatis setiap kali seseorang telah mencapai pekerjaan maksimal. Menurut Abdulsyani yang 

dikutip oleh Febriani Juluk adok berasal dari kata juluk dan adok, yang memiliki makna juluk 

adalah nama panggilan keluarga seorang pria/wanita yang diberikan pada masa remaja atau 

belum menikah sedangkan, adok adalah gelar/makna panggilan adat seorang pria/wanita yang 

sudah menikah melalui proses pemberian gelar adat (Febriani, 2017). 



22 
 

2.4.3 Kemampuan berbaur dengan semua (Nengah Nyappur) 

Nengah nyappur merupakan sikap suka bergaul, bersahabat, dan toleran antar sesama. 

Haryadi yang dikutip oleh Febriani  menyatakan bahwa nengah nyappur merupakan tututan 

kepada masyarakat Lampung untuk selalu mampu berkomunikasi dengan orang lain sesuai 

dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial (Febriani, 2017). Menurut  (Ratnaningsih D. & 

Irawan, 2018) nengah nyapur menggambarkan anggota masyarakat Lampung yang 

mengutamakan rasa kekeluargaan dan didukung dengan sikap suka bergaul dan bersahabat.  

(Kurniawan, 2017)  menyatakan bahwa nengah nyappur memiliki toleransi yang tinggi, 

tetapi tidak melupakan prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam hidup sebagai identitas. 

(Siska, 2017) nengah nyappur merupakan sikap suka bergaul dan bermusyawarah dalam 

memecahkan suatu persoalan. Nengah nyappur merupakan orang yang diandalkan atau 

penengah ketika ada permasalahan dan tidak membedakan suku, ras, dan agama (Irianto & 

Risma, 2011) 

2.4.4 Gotong royong (Sakai Sambaian) 

Sakai sambaian merupakan rasa tolong-menolong, gotong royong dan musyawarah. 

Menurut (Irianto & Risma, 2011) menyatakan bahwa sakai sambaian merupakan sifat 

musyarawah untuk memecahkan suatu masalah bersama-sama dan bergotong royong. Menurut 

(Siska, 2017) sakai sambaian merupakan rasa suka menolong dan bergotong-royong dalam 

hubungan kekerabatan dan bertetangga.  

Menurut  (Ratnaningsih D. & Irawan, 2018) sakai sambaian merupakan bentuk budaya 

tolong-menolong dan bergotong-royong yang memiliki arti memahami makna kebersamaan. 

(Kurniawan, 2017) menyatakan bahwa sakai sambaian merupakan timbal balik dalam 

melakukan kerjasama. Menurut Haryadi yang dikutip oleh Febriani sakai sambaian merupakan 

cara masyarakat Lampung untuk dapat menjalin kerja sama dengan masyarakat lain (Febriani, 

2017). 
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2.5  Bahan Ajar di Sekolah Menengah Atas 

 

 Bahan ajar merupakan salah satu sistem yang terdiri atas berbagai komponen tujuan, 

merode, dan evaluasi. Komponen tujuan pembelajaran sastra lebih diorientasikan pada 

pengetahuan tentang teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Tujuan pengajaran sastra 

sangat penting dalam memberikan pedoman bagi pemilihan bahan ajar yang sesuai. Pemilihan 

bahan ajar termaksud bahan yang diteskan harus menompang tercapainya tujuan pembelajaran 

untuk meningkatkan kemampuan apresiasi sastra siswa. (Ardiantoro, 2007) menyatakan bahwa 

dalam perspektif pendidikan, tujuan pembelajaran sastra lebih diarahkan pada kemampuan 

siswa mengapresiasi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sastra. Bahan yang akan diajarkan 

saling berkaitan begitu juga dengan metode pembelajran yang digunakan.  

 Bahan ajar pada Kurikulum 2013 siswa diharapkan mampu memahami berbagai unsur 

yang ada di dalam karya sastra. Dalam kurikulum 2013 pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia berbasis teks yang berkaitan dengan kebudayaan lokal terletak pada Kompetensi Inti 

3 (KI 3). Kompetensi Inti 3 ini berkaitan dengan memahami pengetahuan, teknologi, seni, dan 

budaya (Nora, Edi, & Khafie, 2018).  Oleh karena itu, pembelajaran lebih disederhanakan dan 

bersifat tematik integratif. Menurut (Idi, 2014) bahwa titik berat kurikulum 2013 adalah agar 

peserta didik memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya 

(wawancara), bernalar, dan mengomunikasikan (mempresentasikan) apa yang diperoleh atau 

diketahui setelah menerima materi pembelajaran. Pemilihan bahan ajar harus sesuai dengan 

tingkat psikologi siswa agar siswa mampu menerima pembelajaran dengan baik.  

(Rahmanto, 2005) menyatakan bahwa, untuk memilih bahan ajar hendaknya 

memperhatikan tiga aspek penting, yaitu dari sudut bahasa, psikologi, latar belakang budaya 

yang secara singkat akan dijelaskan di bawah ini. 

1. Bahasa 
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 Apabila bahasa merupakan pertimbangan utama, dalam pelajaran sastra guru perlu 

mengembangkan keterampilan (semacam bakat) khusus untuk memilih bahan pengajaran 

sastra yang bahasanya sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa siswanya. Selain itu, guru 

hendaknya mengadakan pemilihan bahan berdasarkan wawasan yang ilmiah, misalnya: 

memperhitungkan kosa kata yang baru dan memperhatikan segi ketatabahasaan. 

2. Psikologi 

 Perkembangan psikologis dari taraf anak menuju dewasa melewati tahap-tahap tertentu 

yang cukup jelas untuk dipelajari. Dalam memilih bahan pengajaran sastra, tahap-tahap 

perkembangan psikologis ini hendaknya diperhatikan karena tahap-tahap ini sangat besar 

pengaruhnya terhadap minat dan keengganan anak didik dalam banyak hal. Tahap 

perkembangan psikologis ini juga sangat besar pengaruhnya terhadap daya ingat, kemauan 

megerjakan tugas, kesiapan bekerja sama, dan kemungkinan pemahaman situasi  yang 

dihadapi. Urutan penahapan berikut diharapkan dapat membantu guru untuk lebih memahami  

perkembangan psikologis anak-anak sekolah  menengah atas. 

 Tahap Generalisasi (umur 16 tahun dan selanjutnya) Pada tahap ini anak sudah tidak lagi hanya 

berminat pada hal-hal praktis saja tetapi juga berminat untuk menemukan konsep-konsep 

abstrak dengan menganalisis suatu fenomena. Dengan menganalisis fenomena, mereka 

berusaha menemukan dan merumuskan penyebab utama fenomena itu yang kadang-kadang 

mengarah ke pemikiran filsafati untuk menentukan keputusan-keputusan moral. 

 

 Dalam hal ini, siswa sekolah menengah atas termasuk dalam tahap generalisasi. Anak 

tingkat sekolah menengah atas telah gemar menemukan konsep-konsep abstrak dengan 

menganalilsis fenomena tersebut. Pada tahap ini juga, mereka berusaha menemukan dan 

merumuskan penyebab utama fenomena itu untuk menemukan jawabannya, dan menuju ke 

arah kemandirian. 

3. Latar Belakang Budaya 
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 Latar belakang karya sastra meliputi hampir semua faktor kehidupan manusia dan 

lingkungannya, seperti: geografi, sejarah, topografi, iklim, mitologi, legenda, pekerjaan, 

kepercayaan, cara berpikir, nilai-nilai masyarakat, seni, olah raga, hiburan, moral, etika, dan 

sebagainya. Biasanya siswa akan mudah tertarik pada karya-karya sastra dengan latar belakang 

yang erat hubungannya dengan latar belakang kehidupan mereka. Dengan demikian, guru 

sastra hendaknya memilih bahan pengajaran dengan menggunakan prinsip mengutamakan 

karya-karya sastra yang latar ceritanya dikenal oleh para siswanya. Selain itu, guru sastra 

hendaknya memahami apa yang diminati oleh para siswanya sehingga dapat menyajikan suatu 

karya sastra yang tidak terlalu menuntut  gambaran di luar jangkauan kemampuan yang dimiliki 

oleh para siswanya. 

 Berdasarkan Kriteria bahan ajar di atas maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan pembelajaran. Penelitian ini berjudul 

Analisis nilai-nilai kebudayaan Lampung pada antologi puisi Hikayat Secangkir Robusta 

sebagai alternatif bahan ajar di sekolah menengah atas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


