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ABSTRAK 

 Ada hal yang menarik kenapa saya mengambil skripsi dengan judul 

“KAJIAN NOVEL RANGGALAWE MAKAR DALAM PERSPEKTIF 

FILSAFAT ESTETIKA”. Selama ini kita memahami bahwa Ranggalawe adalah 

pemberontak terhadap kerajaan Majapahit, Ranggalawe adalah haus kekuasaan, 

melainkan  ia adalah korban kekuasaan. Majapahit hancur bukan peran 

Ranggalawe akan tetapi ada unsur lain yaitu srigala bermata biru. Peran srigala 

bermata biru memiliki peran penting atas hancurnya kerajaan maja pahit. Konflik 

Majapahit adanya ketidak selarasan pengangkatan nambi sebagai Mahapatih 

katrini. Pengangkakatan Nambi adalah siasat dari srigala bermata biru.  Penulis 

disini banyak mengalami kesulitan  dalam novel ini untuk  mencari nilai-nilai 

estetika pada novel “RANGGALAWE MAKAR” dengan menggunakan 

pemikiran Aristoteles.  

 Skripsi ini adalah mencari nilai-nilai estetika novel “RANGGALAWE 

MAKAR” yang di tulis Joko Santosa. Tidak hanya soal alur, namun cerita dalam 

novel ini juga sangat menarik karna didalamnya mengungkapakn tentang 

pertemuan Savitri dan Ranggalawe yang bertemu dalam metarual. Dalam novel 

ini banyak sekali dari segi bahasa dan alurnya mengandung nilai-nilai estetika 

filsafat, seperti yang terdapat dalam alur awal, alu tengah dan alur akhir. Metode 

penulisan skripsi  ini adalah kajian pustka, dimana penulis mengkaji novel ini 

menggunakan pemikiran aristoteles . menurut aristoteles karya yang baik didalam 

nya harus  terdapat kesatuan atau keutuhan yang dapat menggambarkan 

kesmpurnaan bentuk tidak ada yang lebih dan tidak ada yang berkurang. Memiliki 

nilai-nilai harmoni atau keseimbangan antara unsur dan proporsi, kejernihan 

memberikan kejernihan yang jelas, terang, dan murni tanpa ada keraguan.  

Kata kunci : Seni, filsafat estetika 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
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berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
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A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif أ
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba‟ B Be ب

 Ta‟ T Te ت

 Sa‟ Ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa‟ Ḥ Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha‟ Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Ṣād Ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍāḍ Ḍ De (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa‟ Ṭ Te (dengan titik di bawah) ط



viii 

 

 Ẓa‟ Ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ʻ Koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa‟ F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha‟ H Ha ه

 Hamzah ` Apostrof ء

 Ya‟ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 

 

C. Ta’ Marbutah Di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Hibah هبة

 

  Ditulis Jizyah جزية

 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

 

 Ditulis „iddah عدة
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2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 

 ‟Ditulis Karâmah al-auliyâ كَرَامَةْاألوْلِيَاءْ

 

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h. 

 

 Ditulis Zakâh al-fiţri زَكَاةُالْفِطْرِ

 

D. Vokal Pendek 

 

 فَعَلَ

 

 

 ذُکِرَ

 

 يَذْهَبُ

 

Fathah 

 

 

 

Kasrah 

 

 

Dammah 

 

Ditulis 

 

 

 

Ditulis 

 

 

Ditulis 

 

 

A 

fa‟ala 

 

i 

żukira 

 

 

u 

yażhabu 

 

E. Vokal Panjang 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Fathah + alif 

 جَاهِلِيَّة

fathah + ya‟ mati 

 تَنْسَى

kasrah + ya‟ mati 

 كَرِيْم

dammah + wawu mati 

 فُرُوْض

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Â 

jâhiliyyah 

â 

tansâ 

î 

karîm 

û 

furûd 
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fathah + ya‟ mati 

 بَيْنَكُمْ

fathah + wawu mati 

 قَوْل

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaul 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra merupakan hasil proses kreativitas pengarang dalam 

melakukan pengembaraan batin, proses perenungan yang mendalam atas 

sesuatu yang berada di luar dirinya. Pada saat itu tercapailah kerja estetika 

yang dilakukan oleh pengarang atau seniman. Di dalamnya ia mengungkapkan 

sesuatu yang boleh dan tak boleh diungkap dalam tata nilai masyarakat. 

Terkadang pengarang melakukan model menerabas dinding yang selama ini 

sengaja dibekukan. Proses tersebut bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi 

memerlukan strategi tersendiri dalam menghadirkannya. Demikian kerja seni 

pengarang dalam menghasilkan karyanya. 

Alexander Baumgarten mengembangkan filsafat estetika yang 

didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang keindahan lewat karyanya 

yang berjudul Aestthetica Acromatica.
1
 Selanjutnya, Baumgarten berupaya 

secara sistematis dan komprehensif membangun logika imajinasi yang tidak 

terhingga nilainya. Logika imajinasi tidak pernah dapat menuntut martabat 

yang sederajat dengan intelek murni. Selain itu seni dapat dilihat sebagai 

lencana bagi kebenaran moral. Seni ditangkap sebagai suatu kiasan, suatu 

ibarat, maksud etis yang diselimuti bentuk inderawi. Oleh karena itu, seni 

tidak memiliki nilai pada dirinya.
2
 Sebaliknya, ia harus dihubungkan dengan 

                                                           
1
 Jan Hendrik Rapar, Pengantar Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hal. 67 

2
 Ernst Cassier, Manusia dan Kebudayaan Sebuah Esei tentang Manusia. (Diterjemahkan 

oleh Alois A. Nugroho), (Jakarta: Gramedia, 1987), hal. 209. 
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aspek-aspek lain dalam realitas kehidupan secara terpadu, selaras, dan serasi. 

Dalam pengalaman atas dunia sekeliling kita ditemukan suatu bidang yang 

disebut "indah". Pengalaman akan keindahan merupakan objek estetika. 

Mengapa justru objek-objek tertentu atau bidang-bidang tertentu sangat 

menarik untuk manusia? Dalam estetika dicari "hakikat" dari "keindahan", 

bentuk-bentuk pengalaman keindahan (seperti keindahan jasmani dan 

keindahan rohani, keindahan alam dan keindahan seni) dan diselidiki emosi-

emosi manusia sebagai reaksi terhadap yang indah, yang agung, yang tragis, 

yang bagus, yang mengharukan, dan seterusnya.
3
 

Dalam pengertian yang luas estetika berarti kepekaan untuk 

menanggapi suatu objek kemampuan pencerapan indra, sebagai sensitivitas 

dalam bentuk keindahan. Selanjutnya dalam teori-teori kontemporer hakikat 

keindahan dapat dipahami semata-mata dengan cara menyambung atau 

menghubungkan hakikat subjek dengan objek.
4
 (Ratna, 2007:4). Dalam 

keindahan terdapat ketrampilan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu 

karya. Seperti halnya seni sastra dihasilkan melalui ketrampilan dalam 

menyusun sekaligus mengkombinasikan bahasa. Dengan bahasa, seseorang 

mampu melakukan kreativitas dengan segala daya dan kekuatan yang ada 

pada dirinya, baik dalam bentuk retorika maupun stilistika dalam penggunaan 

bahasa.  

                                                           
3
 Trisakti Handayani Sugiarti,  Kajian Kontemporer Ilmu Budaya Dasar, (Malang: UMM 

Press, 1999), hal. 73. 
4
 I Nyoman Kutha Ratna, Sastra dan Cultural Studies Representasi Fiksi dan Fakta, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 4. 
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Novel Ranggalawe Makar karya Joko Santosa berupaya menampilkan 

bahasa yang indah dan rapi. Kekuatan bahasa yang ditampilkan menjadi daya 

tarik bagi pembaca untuk mengikutinya. Ketangkasan memilih dan mengolah 

kata untuk menghasilkan nuansa yang estetis. Bahasa digunakan sebagai alat 

untuk melegitimasi peristiwa sehingga memberikan kesan yang mendalam 

bagi pembaca. Di satu pihak, Teeuw mengungkapkan bahwa titik estetika itu 

berada pada tegangan antara pembaca dan karya sastra, antara subjek dan 

objek yang menimbulkan suatu refleksi keduanya.
5
  

Pertemuan subjek dan objek tentunya dimulai dari panca indera 

sebagai perantara. Estetika itu pada dasarnya merupakan suatu kenyataan yang 

telah diberi interpretasi oleh pengamatnya. Sementara itu, tidak dapat 

dipungkiri bahwa sastra selalu bergerak mengikuti gerak zaman kapan sastra 

diciptakan. Demikian pula estetika, ia selalu bergerak secara dinamis. Dalam 

hal estetika, Joko Santosa memiliki cara sendiri dalam menghadirkan estetika 

melalui novel Ranggalawe Makar. Kecermatan dalam memilih kata yang tepat 

untuk merepresentasikan suasana peristiwa dalam karya sastra menjadi daya 

tarik tersendiri. Di samping itu, kejelian dalam menampilkan estetika 

dilakukan dengan berbagai pergulatan batin yang cukup mendalam.  

Lahirnya novel Ranggalawe Makar adalah rasa keprihaatinan seorang 

Joko Santosa melihat keadaan saat ini. Peristiwa hari ini tidak ada bedanya 

dengan peristiwa Majapahit, dimana sebuah kerajaan yang besar yang 

mempunyai kekuatan tangguh bahkan  beringasnya lebih  dari sebangsa macan 

                                                           
5
 A. Teeuw, Sastra dan Imu Sastra, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), hal. 258. 
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bisa runtuh begitu saja. Kerena didalamnya penuh hasutan dan kebencian, 

sudah tidak lagi mementingkan sebuah kebenaran. kedua Joko Santosa sangat 

perihatin pada kondisi melenial hidup saat ini, ia seudah tidak memntingkan 

lagi sebuah peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Tanah Jawa. ketiga, Novel 

ini adalah penafsiran baru terhadap sejarah (kisah) kerajaan Majapahit yang 

banyak menganggap bahwa Ranggalawe adalah adipati pemberontak. Buku ini 

adalah penafsiran baru atas sejarah Ranggalawe mengenai Pembrontakan 

terhadap maja pahit, sebabenranya ia bukan pemberontak tetapi dipaksa 

memberontak. Sebuah kerajaan yang dibangun dengan keringat, bahkan 

beridirnya sebuah kerjaan Majapahit tidak lain adalah berdiri karna Wide 

Ayahnya sendiri yang bernama Arya Wiraraja (Adikara). Tidak hanya itu 

Ranggalawe tidak hanya memberikan badan saja baut berdirinya kerajaan 

Majapahit melainkan ia juga siap melayangkan nyawanya demi berdirinya 

Kerajaan Majapahit.   

Ranggalawe Makar adalah sebuah karya sastra yang unik, heroik, 

artistik. Novel ini terdiri dari 11 tema yaitu ; Ranggalawe Makar, Mantra 

Penabur Cinta, Dipaksa Makar, Marasadu Kebo Anabrang, Wawancara 

Metarual, Kiai Jagawana Trowulan, Kebiadaban Jayanegara, Sastrajendra 

Hayuningrat, Lembu Sora Buron, Kedunguan Nambi, dan Banjir Darah Di 

Majapahit. Joko Santosa sangatlah cerdik dan mampu membawa pembaca 

terhadap kejadian yang terjadi pada saat itu, ketika orang membaca seakan 

terbayang Seorang Adipati gagah dan perut sit up yaitu Ranggalawe.  
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Seni dan filsafat adalah sebuah studi yang tidak dapat dipisahkan, 

keduanya menjadi saling berhubungan. Filsafat lebih lebih kepada memikirkan 

segala sesuatu. Sementara seni adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai-

nilai yang menjadi sebuah kebenaran. Seni sastra dan filsafat berpusat pada 

hal yang sama yaitu penglaman bagai mana cara menghayati sebuah 

kehidupan. Perbedaannya hanya terletak pada nuansa. Kalau filsafat  

memapakan pengalaman penghayatan kehidupan lewat bantuan pertanyaan 

dasariah, radikal dengan mengaitkan secara Eklisit pada pertnyaan mengenai 

siapa manusia ? menganapa manusia hidup ?, kemana arah dan tujuan nya 

setelah menjalani hidup ? semua berdasarkan pertanyaan. Sedangkan seni 

sastra (ilmu Sastra) adalah lebih kepada pengalaman untuk dipaparkan secara 

langsung, kongkrit dan nyata.
6
 

Dalam novel Ranggalawe Makar yang tulis oleh Joko Santosa mantan 

Redaktur Minggu Pagi, adalah sebuah karya sastra yang mengandung nilai-

nilai estetik, heroik, romantisme. Pertama, tragedi yang dibangunseorang 

penulis tidak over(tidak berlebihan) kadang penulis lebih menampilkan tragedi 

yang berlebihan justu hal itulah yang mengurangi niali-nilai estetik pada 

sebuah novel. Kedua, alurnya tidak terlalu rumit dan mudah dipahami. Ketiga, 

dalam novel ini banyak mengungkapkan nilai-nilai spritual jawa dimana 

manusia untuk mencapai sebuah kesempurnaan adalah ditembuh dengan 

samadi.  

                                                           
6
Mudji Sutrisno, Oase Estetik, (Yogyakarta : Kanisius, 2006), hal. 157. 
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Dalam sejarah pemikiran seni, seni yang terjadi di barat terhadap 

persoalan yang cukup menarik bahwa seni bisa menghadirkan sesuatu baik 

berbentuk fisikal, spritual, mental, dan sosial. Pada kenyataannya spritual, 

fisikal, mental, dan sosial dihadirkan oleh benda seni. Apakah seni juga bisa 

menghadirkan kenyataan seperti adanya kenyataan itu sendiri, atau justru 

sebaliknya menghasilkan sesuatu di balik seni itu sendiri ? persoalan yang 

seperti ini sering terjadi dan menimbulkan perdebatan para pemikir seni, para 

pelaku seni, sejak masa ynunani purba. Lahirnya perbedaan di mulai dari palto 

dan aristoteles. Plato dengan filsafat idenya menganggap seniman adalah 

sebuah memesis (tiruan) dari ide yang ada. Aristoteles juga mengatakan 

bahwa yang dilakukan seorang seniman adalah memesis, tetapi tiruan yang 

banyak mempunyai makna dan menyimpang dari hal yang bersifat empirirs.
7
 

Ditarik pada pengertian yang sangat luas, estetika merupakan 

kepekaan seorang seniman terhadap alam sekitar dengan menggunakan 

kemampuan yang disebut dengan indra, dengan indar manusia bisa melihat 

keindahan secara kongkrit. Pemahaman terhadp teori-teori kontemporer 

hakikat keindahan dapa dipahami dari subjek dan objek untuk mendapatkan 

sebuah keindahan yang melahirkan atau menghasilkan sebuah karya. Sastra 

dihasilakn melalui keterampilan-keterampilan untuk membentuk dengan baik 

dan menyusun dengan menggunakan bahasa, bahasa menjadi modal utama 

dalam karya sastra.
8
 

                                                           
7
Jakob Sumardjo, Filsafat Seni, (Bandung: Penerbit Itb, 2000), hal. 128. 

8
Sugiarti, “Esetetika Pada Novel Geni Gejora Karya Abidah El-Khaliqeqy”, ATAVISME, 

Vol. 17, No. 2, Edisi Desember 2014. hal. 135. 
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Novel ini tidak hanya melulu menceritkan sebuah peperangan 

melainkan juga sisi romantisme seperti terjadi pada pertemuan savitri dengan 

Ranggalawe. Novel Ranggalawe Makar tidak hanya menceritkan tentang 

moral, melainkan juga studi politik masa lampau di Majapahit, ketika 

dikaitkan dengan kondisi indonesia yang saat ini sangat berkaitan sekali, sperti 

kejadian pasca pilpres dan seterusnya. 

Hal ini memiliki keterkaitan dengan estetika modern yang 

mengkaitkan antara teks dan konteks. Akibatnya, fakta yang secara realis ada 

dalam kehidupan masyarakat dimasukkan dalam sebuah karya sastra. Fakta 

yang dijadikan fiksi merupakan fenomena posmodern dalam karya sastra. 

Salah satu ciri paling mendasar dalam posmodernisme adalah keraguan atau 

ketidakpercayaan terhadap totalisasi yang di dalam ilmu pengetahuan 

menyatakan diri dalam bentuk yang oleh Lyotard disebut sebagai grand 

narrative. Keraguan dan ketidakpercayaan atas itu bermuara pada 

keterbukaaan terhadap kesediaan menerima inkonsistensi, ketidaksejajaran 

antarunsur pembangun dunia dan keanekaragaman.
9
  

Untuk menganalisis persoalan estetika dalam karya sastra diperlukan 

teori estetika. Dengan demikian perlu kiranya penulis meneliti karya sastra 

novel karya anak bangsa dengan kajian filsafat estetika. Penulis memilih judul 

“Estetika dalam Novel Ranggalawe Makar Karya Joko Santosa (Kajian 

Filsafat Estetika)”. 

 

                                                           
9
 Sugiarti, “Telaah Estetika dalam Novel Nayla Karya Djenar Maesa Ayu”, dalam 

Atavisme Jurnal Ilmiah Kajian Sastra. Vol. 12 No. 1 Jakarta Juni 2009. hal. 68 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada latar belakang di atas adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagimana isi dan makna yang terkandung dalam novel Ranggalawe 

Makar? 

2. Bagaimana kajian nilai-nilai estetika Sastra Dalam Novel Ranggalawe 

Makar? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui latar belakang, isi dan makna yang terkandung 

dalam novel Ranggalawe Makar karya Joko Santosa.  

b. Untuk mengetahui nilai-nilai estetika sastra dalam novel Ranggalawe 

Makar karya Joko Santosa 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan tentang 

estetika yang lahir dari kajian-kajian novel penulis Indonesia. 

2) Penelitian ini diharapkan juga menambah spectrum pengetahuan 

baru di dalam kajian novel nusantara yang dikaji secara akademis 

di perguruan tinggi khususnya pada jurusan filsafat Islam. 

b. Secara Praktis 

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan sebuah 

kontribusi terhadap pemikiran, atau kajian yang berkaitan dengan 

esetika sastra pada novel khsusunya pada masyarakat luas ataupun para 
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pencinta seni sastra untuk mengatahui nilai nilai estetik, sekaligus 

memeberikan pengetahuan sejarah pada semua pembaca. 

 

D. Kajian Pustaka 

 

Pertama, Penelitian dilakukan oleh Mahasiswi dari Universitas 

Muhammadiyah Purworejo, Rian Puspitasari (2011) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Nilai-nilai dalam Serat Cemporet Karangan Raden Ngabei 

Ranggawarsita.”
10

 Puspitasari berpendapat bahwa karya sastra dikatakan indah 

apabila karya tersebut tidak membosankan, tidak memaksa dan memberi 

kesenangan bagi pembaca. Karya sastra berguna mengandung maksud bahwa 

kegiatan membaca karya sastra memiliki manfaat dan bukan sekedar kegiatan 

iseng akan tetapi merupakan kegiatan serius yang membutuhkan perhatian 

khusus. Karya sastra adalah seni, di mana banyak unsur kemanusiaan yang 

masuk di dalamnya, seperti perasaan, semangat, dan keyakinan. Karya sastra 

diciptakan untuk dapat dinikmati oleh pembaca.  

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

yang penulis lakukan. Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji tentang suatu 

nilai yang terkandung dalam sebuah karya sastra, perbedaannya Puspitasari 

tidak hanya mengkaji nilai etika saja, tetapi juga mendeskripsikan nilai 

religius, nilai moral, nilai sosial, dan nilai budaya, sedangkan peneliti hanya 

menitik beratkan pada nilai estetika pada novel yang bernuansa sejarah. 

                                                           
10

 Rian Puspitasari, “Nilai-nilai dalam Serat Cemporet Karangan Raden Ngabei 

Ranggawarsita.”, Skripsi, (Purworejo: Universitas Muhamadiyah Purworejo, 2011). 
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Kedua, Buku “Estetika Makna, Simbol dan Daya” Karya Agus 

Sachari.
11

 Dalam buku ini agus Sachari lebih memfokuskan terhadap estetika 

sebagai kajian filsafat. Sachari memandang estetika sebagai suatu filsafat, 

pada hakikatnya menempatkannya pada satu titik dikotomis antara realitas dan 

abstraksi, serta juga antara keindahan dan makna. Estetika tidak lagi 

menyimak keindahan dalam pengertian konvensional, melainkan telah 

bergeser ke arah sebuah wacana dan fenomena. Beberapa pandangan 

mengenai estetika setiap waktu mengalami pergeseran, sejalan dengan 

pergeseran konsep estetik dari setiap jaman. Pandangan bahwa estetika hanya 

mengkaji segala sesuatu yang indah (cantik dan gaya seni), telah lama 

dikoreksi karena terdapat kecenderungan karya-karya seni modern tidak lagi 

menawarkan kecantikan, tetapi lebih pada makna dan aksi mental. Kemudian 

dalam perkembangannya terdapat adanya istilah Kebudayaan Barat (kerap 

dianalogikan dengan unsur “rasionalitas”) dan Kebudayaan Timur (kerap 

dianalogikan dengan “suasana hati”). Dalam peradaban dunia, dua 

kebudayaan ini selalu dipertentangkan. “Timur” dan “Barat” lebih berupa 

perseteruan, persaingan dan perang daripada saling mengerti, bersahabat dan 

bekerja sama. Bagi kebanyakan orang “Timur”, “Barat” selalu dihubungkan 

dengan kapitalisme, teknologi dan imperialisme. Bagi masyarakat “Barat”, 

“Timur” selalu berkonotasi dengan negara-negara yang padat penduduk, serba 

miskin, terbelakang dan amat tradisional.  

                                                           
11

 Agus Sachari, Estetika Makna, Simbol dan Daya, (Bandung: ITB Press, 2002). 
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Persamaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu 

bahwa estetika dipandang sebagai sebuah kajian dalam filsafat, sehingga 

estetika digunakan sebagai bagian dari filsafat. Adapun perbedaannya terletak 

pada subjek kajiannya, penulis buku tersebut lebih kepada kajian pustaka, 

sedangkan penulis lebih memfokuskan pada karya sastra. 

Ketiga, Skripsi tentang “Nilai Estetika Religius Dalam Lukisan 

“Berdzikir bersama inul” karya KH Mustofa Bisri” yang dutulis oleh Rizqoh 

Zazilah.
12

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa estetika yang ada di dalam 

penelitian tersebut murni dari hasil permenungan dan pengetahuan tentang 

seni dan sastra. Pengetahuan tentang seni dan kandungan di dalamnya 

merupakan sarana untuk mengantarkan pengamat maupun penikmat seni pada 

suatu keadaan spiritual yang hakiki. Letak estetika di dalam penelitian tersebut 

terletak pada estetika relifgius. Persamaan dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan oleh penulis adalah estetika sebuah karya sastra baik itu, lukisan 

atau seni yang lainnya. Perbedaannya pada objek kajiannya. 

Keempat, buku yang berjudul “ Estetika Filsafat Keindahan” karya 

Dr. Fx Mudji Sutrisno Sj, dan Prof. Dr Christ Verhaak Sj.
13

 Di dalam buku 

tersebut penulis memaparkan estetika sebagai sebuah filsafat yang indah. 

Terdapat berbagai macam pemikiran tentang estetika mulai dari zaman Yunani 

sampai modern. Semua dibahas di dalam buku tersebut, yang memandang 

estetika sebagai sebuah keindahan. Persamaan dengan penelitian yang akan 

                                                           
12

 Rizqoh Zalzilah, “Nilai Estetika Religius Dalam Lukisan “Berdzikir bersama inul” 

karya KH Mustofa Bisri”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2016). 
13

 Fx. Mudji Sutrisno, Chriest Verhaak, Estetika Filsafat Keindahan, (Yogyakarta: 

Kanisius, 1993). 
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dilakukan penulis terletak pada estetika sebagai sebuah filsafat keindahan. 

Sedangkan perbedannya terdapat pada objek kajiannya. 

 

E. Landasan Teori 

Dalam penelitian ini memakai teori  estetika Aristoteles dalam 

mengkaji sebuah sebuah karya sastra yang berjudul “Ranggalawe Makar” 

karya Joko Santosa. Aristoteles ada kesamaan dengan plato ia menganggap 

bahwa karya seni yang lahir dari seorang seniman adalah memesis (tiruan) 

dari sesuatu yang sudah ada dan ada yang mengadakannya. Meniru sekaligus 

memberi kebahagiaan dan keindahan. Imitasi dsini bukan hanya sekadar 

reproduksi atau menciptkan gaya baru melainkan penulis tidak terlalu 

menghadirkan realitas hidup manusia, empirisme. Estetika Aristoteles lebih 

kepada kajian sastra ia menghadirkan cerita-cerita epos di zaman yunani yang 

mempunyai nilai cukup penting, terutama di bidang drama, tragedi dan 

komedi. Menurut aristoteles didalam berbagai karya satsra menganduk banyak 

hal seperti imitasi, medium imitasi, karkateristik imitasi. Sedankan pada objek 

drama aristoteles mengatakan didalamnya mengandung unsur-unsur yang 

berkaitan dengan tingkah laku atau kehidupan manusia. Mediumnya berupa 

bahasa, irama, dan nada. Semenatara dalam karakteristik sebuah darama 

adalah dialog, narasi, deklamasi dan akting. Targedi memiliki sejumlah unsur 

utama beruapa plot, (alur cerita), karakter, pikiran, bahasa, musik, dan 

spektakel. 
14

 

                                                           
14

Jakob Sumardjo, Filsafat Seni, (Bandung: ITB Press, 2008), hal. 274. 
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Dalam kajian sastra penting sekali sebagai penulis atau seniman 

menghadirkan seperti unsur-unsur diatas. Sebagai seniman harus melalui 

pengatahuan teaoritis untuk mencapai dan meniru bentuk-bentuk sesuai warna 

senimannya sendiri. Dari segi penciptaan irama, plot dan alur itu penting 

sekali.semua unsur unsr di atas bisa di bangun sendiri atau dengan kombinasi 

agar lebih komplit dalam karya yang diciptkan senimannya sendiri.
15

 

Menurut aristoteles dalam bukunya seni puisi, sebagai seorang 

seniman harus mempunyai reprentasi terhadap apa yang dia ingin tulis. 

Mengahidirkan unsur-unsur irama yang baik, bahasa  yang indah dan melodik. 

Atau ketiganya menjadi sebuah satu kesatuan untuk memperindah dan 

memperkaya novel yang di tulis.
16

 Dalam novel “Ranggalawe Makar” karya 

Joko Santosa memiliki irama yang baik, bahasa yang baik dan melodik. 

Sebagai seorang pembaca tidak akan merasa bosan ketika membaca sebuah 

karya sastra yang penuh dengan irama  yang begitu melodik.  

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library 

research), yang objek penelitiannya adalah estetika di dalam novel 

Ranggalawe Makar karya Joko Santosa. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kepustakaan yang bersifat pengkajian data. Penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengangkat fakta, keadaan fenomena-fenomena yang 

                                                           
15

 Aristoteles, Puitika Seni Puisi, (Yogyakarta: Basa-Basi, 2017), hal. 3. 
16

 Ibid., hal, 4. 
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terjadi pada orang yang mengalami shatahat dan menyajikan apa adanya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, 

ulasan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan sifat penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif-analitik,
17

 yaitu cara menggambarkan dan 

menganalisa secara cermat tentang esetetika di dalam sebuah karya sastra 

yaitu Ranggalawe Makar karya Joko Santosa. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teoritis dan filosofis yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata – 

kata tertulis. Juga pendekatan historis-filosofis. Pendekatan historis 

(sejarah), bahwa realitas yang terjadi merupakan hasil proses sejarah yang 

terjadi sejak dulu, khususnya untuk mengetahui argumen sufisme di masa 

lalu. Sedangkan pendekatan filosofis dilaksanakan melalui pembuktian, 

pengajuan, alasan-alasan objektif dan bukan berdasarkan pada motif-motif, 

perasaan-perasaan dan dugaan-dugaan subjektif dalam menempatkan 

argumen. 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang yang di ambil dari buku karya 

joko santosa yang berkaitan dengan novel “Ranggalawe Makar” 

(Yogyakarta : Narasi Pres, 2017). 

                                                           
17

 Winarno Surachmat, Dasar dan Teknik research; Pengantar Metodologi Ilmiah, 

(Bandung: Tarsito, 2017), hal. 132. 
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b. Data Sekunder 

Sedangkan data sekunder adalah data yang yang di ambil dari 

bahan yang sudah ada, buku, artiketl, majalah, koran dan lain lain. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian 

mengenai “Kajian Novel Ronggolawe Makar dalam perspektif Filsafat 

Estetik” dianatara nya sebagai berikut :  

a. Pertama, penulis menggunakan sistem wawancara langsung guna 

mengetahui tentang informasi  yang berhubungan dengan novel 

Ranggalawe Makar. Mengajukan pertanyaan terhadap penulis 

langsung agar lebih detail.
18

 

b. Kedua, dokumentasi yang berkaitan dengan Novel Ranggalawe makar 

yang di dapatkan dari surat kabar, buku, artikel dan majalah yang 

mempunyai hubungan erat dengan novel Ranggalawe Makar. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan mengolah data 

yang telah dikumpulkan dari lapangan menjadi seperangkat hasil, baik 

dalam bentuk penemuan-penemuan baru maupun dalam bentuk kebenaran 

hipotesa.
19

 Teknik Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari catatan literasi dan dokumentasi 

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih 

                                                           
18

Koentjoroningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta : Gramedia, 1991), hal. 172. 
19

 Mohammad Hasyim, Penuntun Dasar Kearah Penelitian Masyarakat, (Surabaya: Bina 

Ilmu, 1982), hal. 41. 
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mana yang penting dan yang akan dipelajari kemudian membuat 

kesimpulan.
20

  

Dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif maka peneliti 

akan terbimbing dalam memperoleh penemuan-penemuan yang tidak 

terduga sebelumnya. Selain itu peneliti dapat menyajikan hasil yang 

berbentuk cerita yang menarik dan meyakinkan pembaca.
21

 Validasi awal 

bagi peneliti kualitatif adalah seberapa jauh kemampuan peneliti 

mendeskripsikan teori-teori yang terkait dengan bidang dan konteks sosial 

yang diteliti. Dalam landasan teori ini perlu dikemukakan definisi setiap 

fokus yang akan diteliti, ruang lingkup, keluasan serta kedalamannya.
22

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan bagian yang terpenting dalam 

karya ilmiah agar tersaji secara baik dan teratur. Maka skirpsi yang akan di 

bahas akan disusun menjadi lima pembahaasan sesuai yang sudah di uraikan.  

Bab I, Berisi tentang penjelasan skripsi yang sistematis berupa latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian , tinjauan pustaka 

, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.  

Bab II, menjelaskan tentang latar belakang yang biografi Aristoteles 

dan karya-karyanya. Dilanjutkan dengan menguraikan biografi Joko Santosa 

Sebagai penulis Novel yang berjudul Ranggalawe Makar. Dan terkahir adalah 

                                                           
20

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, hal. 244. 
21

 Suwardi Endraswara, Metode, teori, Teknik Penelitian Kebudayaan, (Yogyakarta: 

Pustaka Wdyatama, 2006), hal. 81. 
22

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, hal. 292. 
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gambaran umum mengenai nilai-nilai estetika hubungannya dengan novel 

ranggalawe makar. 

Bab III, menjelaskan tentang berdirinya maja pahit, dan unsur-unsur 

intrinsik dalam novel Ranggalawe Makar yang di tulis Joko santosa, baik dari 

segi pemikiran tokoh, alur,  dalam novel Ranggalawe Makar.  

Bab IV, Kajian Novel Ranggalawe Makar dalam perspektif filsafat 

estetik, bab ini merupakan inti dari penelitian. Dalam penelitian ini akan di 

uraikan nilai-nilai esetetis dalam novel Ranggalwe Makar, baik di lihat dari 

alur dan pemikiran sekaligus isi ceritanya yang memiliki nilai-nilai estetis. 

Bab V, adalah kesimpulan atau penutup, sebagai tempat meberikan 

saran terhadap peneliti berikutnya yang berkenan meneliti tentang Novel 

Ranggalawe Makar karya Joko santosa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Ranggalawe merupakan tokoh terbesar dalam kerjaan Majapahit pada 

masa kepemimpinan Raden Wijaya. Sebuah perjuangan yang banyak 

menumpahkan darah pada masa Majapahit sedang berperang melawan 

Tentara Tartar. Skripsi yang sayaangkatadalah “Kajian Novel Ranggalawe 

Makar dalam Perspkektif Filsafat estetika”. Dalam skripsi yang saya tulis 

adalah mengkaji nilai-nilai estetis dalam novel Ranggalawe Makar karya 

dari joko santosa, didalamnya terdapat beberapa pembahasan tentang 

pemberontakan yang terjadi pada kerajaan Majapahit, dan estetika dalam 

novel tersebut. Ranggalawe Adalah adipati Majapahit adalah seorang putra 

dari perwira keratin sumenep yang bernama Arya Wiraraja. Ranggalawe 

adalah korban, semua adipati di majapahit adalah korban, semuanya bukan 

pemberontak, tapi di paksa memberontak oleh kecurangan dan kelicikan 

srigala bermata biru yang rakus dengan kekuasaan, tidak merasa puas 

dengan pangkat yang sudah diberikan oleh kerajaan Majapahit, srigala biru 

adalah orang yang sudah banyak mengetahui tentang seluk beluk kerajaan 

majapahit. Kemelut di kerajaan Majapahit dikarnakan dendam yang terus 

menerus dan banyak memakan korban sampai majapahit runtuh. 

Grombolan srigala bermata biru tidak suka melihat maja menjadi kerajaan 

yang tangguh sehingga terjadilah fitnah hal ini terjadi semenjak 

pengangkatan nimbi sebagai panglima patih dalam kerajaan tersebut. 
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Sementara nimbi tidak memiliki banyak peran atas kemenangan majapahit 

melawa ntentara tartar. 

2. Adapun nilai-nilai estetika yang terkandung di dalam novel Ranggalawe 

Makar karya Joko Santosa sebagaimana seperti yang dikatakan oleh 

Aristoteles melalui teori estetikanya. Estetika dalam novel tersebut tidak 

hanya berkaitan dengan hal-hal yang indah dan keindahan, melainkan juga 

termasuk dalam sebuah peristiwa, tragedi dan peperangan. Estetika dalam 

novel tersebut terletak pada tragedi Makar yang dilakukan oleh 

Ranggalawe terhadap kerajaan Majapahit. 

3. Novel ranggalawe makar tidak hanya mengandung nilai-nilai filsafat 

estetis akan tetapi ia juga mengandung nilai nilai mistis seperti peretmuan 

savitri dan ranggalawe dalam perjumpaan di alam metafisis.  

 

B. Saran 

1. Dalam penelitian ini peneliti menyadari terdapat banyak keterbatasan 

terutama berkaitan dengan analisis terhadap estetika yang terdapat dalam 

novel Ranggalawe Makar karya Joko Santosa. Untuk itu penelitian 

kedepan perlu adanya koreksi dan memperdalam kajian estetika agar lebih 

mendalam 

2. Perlu adanya keberlanjutan yang mendalm terkait dengan kajian-kajian 

tentang estetika, karena estetika sudah menjadi sebuah bagian dari filsafat. 
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