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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai estetika yang 
terkandung dalam Gurindam Mutiara Hidup karya Rendra Setyadiharja. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif 
kualitatif. Teknik analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini 
menggunakan teknik analisis isi. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara : (1) 
peneliti akan membaca sekaligus menganalisis naskah Gurindam Mutiara Hidup 
berdasarkan bait dalam perihal untuk menemukan nilai estetika dari aspek ontologis 
dan aspek psikologis, (2) setelah membaca sekaligus menganalisis, peneliti 
mengumpulkan dan memilah-milah hasil analisis yang termasuk aspek ontologis dan 
psikologis, (3) peneliti akan membuat simpulan dari hasil penelitian yang 
didapatkan. 

Dari analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa, dari jumlah 
keseluruhan 201 bait gurindam dalam Gurindam Mutiara Hidup karya Rendra 
Setyadiharja, terdapat 80 bait pada aspek ontologis dan 119 bait pada aspek 
psikologis dan 2 bait yang tidak termasuk dalam aspek ontologis dan psikologis. 
 

Kata kunci: Nilai, Estetika, Gurindam 

 

ABSTRACT 

This study was aimed to describe the aesthetic’s value contained in 
Gurindam  Mutiara Hidup, Rendra Setyadiharja. 

The method used in this research is descriptive qualitative method. Data 
analysis techniques will be performed in this study using content analysis 
techniques. This technique can be done by: (1) the researcher will analyze the script 
of Gurindam  Mutiara Hidup to find the aesthetic value of the ontological aspects 
and psychological aspects, (2) after reading once analyzed, researchers collect and 
sort the results of the analysis which include ontological and psychological aspects, 
(3) the researcher will make conclusions from the results of research. 

From the analysis conducted, it can be concluded that, of the total 201 
Gurindam couplet of Gurindam  Mutiara Hidup, Rendra Setyadiharja, there are 80  
temples on the ontological aspects and psychological aspects of 119 temples on the 
temples and 2 are not included in the ontological and psychological aspects . 
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1. Pendahuluan 

Nilai estetika dalam sebuah karya sastra memiliki nilai keindahan yang 
tinggi dan juga bersifat menghibur. Menurut Braginsky yang ditulis oleh Teeuw 
dalam Endraswara (2011:68) ada tiga aspek konsep keindahan. Pertama, dari aspek 
ontologisnya, ada keindahan puisi sebagai pembayangan kekayaan Tuhan. Kedua, 
dari aspek imanen, dari yang indah, yang terungkapkan dalam kata-kata seperti 
ajaib, tamasya, dan lain-lain, dan selalu terwujud dalam keanekaragaman, 
kebahagiaan yang harmonis, baik dalam alam maupun dalam ciptaan manusia. 
Ketiga, dari aspek psikologis, yaitu efek kepada pembaca yang menjadi heran, 
birahi, suka, lupa dan sebagainya. 

Dari ketiga aspek tersebut menjelaskan bahwa pengarang harus bisa memilih 
bahasa yang tepat dan baik sehingga ada keindahan kata atau bahasa dalam tulisan 
tersebut. Seperti penjelasan di atas bahwa karya sastra merupakan hasil ciptaan 
seseorang. Kemudian melalui bahasalah karya sastra tersebut bisa hidup karena 
bahasa merupakan alat untuk manusia berinteraksi atau mengidentifikasi diri. 

Melalui estetika (keindahan), pembaca akan tertarik dan menilai tinggi 
sebuah karya sastra dan tidak dipandang hanya tulisan biasa. Seperti yang telah 
dijelaskan bahwa karya sastra adalah hasil ciptaan manusia, sebuah kreatif dari 
penulis. Sebagai contoh karya sastra yang memiliki nilai keindahan tinggi adalah 
Gurindam. 

Gurindam yang terkenal di masyarakat sampai saat ini adalah Gurindam Dua 
Belas gubahan Raja Ali Haji (1809-1873). Dalam tulisannya Raja Ali Haji 
menyisipkan banyak sekali keindahan dalam pilihan katanya, sehingga nasihat, 
pesan, dan amanat yang ingin disampaikan Raja Ali Haji tersampaikan oleh 
pembaca. Selain Gurindam Dua Belas gubahan Raja Ali Haji pada tahun 1809-
1873, pada tahun 2010 seorang sastrawan muda Kota Tanjungpinang yang bernama 
Rendra Setyadiharja telah menulis sebuah gurindam berjudul Gurindam Mutiara 
Hidup. Oleh Karena itu, peneliti mencoba untuk melakukan penelitian terhadap 
Gurindam Mutiara Hidup karya Rendra Setyadiharja khususnya mengenai nilai 
estetika yang terkandung dalam Gurindam Mutiara Hidup. 

 

2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. 
Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 
filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, 
(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen 
kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis 
data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 
makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2009:9). 



 
 

Teknik analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 
teknik analisis isi. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara: (1) peneliti akan 
membaca sekaligus menganalisis naskah Gurindam Mutiara Hidup berdasarkan bait 
dalam perihal untuk menemukan nilai estetika dari aspek ontologis dan aspek 
psikologis, (2) setelah membaca sekaligus menganalisis, peneliti mengumpulkan dan 
memilah-milah hasil analisis yang termasuk aspek ontologis dan psikologis, (3) 
peneliti akan membuat simpulan dari hasil penelitian yang didapatkan. 
 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 201 bait Gurindam dalam Gurindam 
Mutiara Hidup karya Rendra Setyadiharja, yang terdiri dari 80 bait pada aspek 
ontologis dan 119 bait pada aspek psikologis dan 2 bait yang tidak termasuk dalam 
aspek ontologis dan psikologis. 

Aspek ontologis dalam Gurindam Mutiara Hidup karya Rendra Setyadiharja 
terdiri dari 80 bait meliputi: 6 bait pada perihal niat, 4 bait pada perihal ikhlas, 12 
bait pada perihal sholat, 3 bait pada perihal masa, 4 bait pada perihal sedekah, 3 bait 
pada perihal masa muda, 2 bait pada perihal adab kepada guru, 2 bait pada perihal 
adab bergaul sesama insan, 11 bait pada perihal sahabat, 5 bait pada perihal aurat, 5 
bait pada perihal sang hawa (A), 4 bait pada perihal sang hawa (B), 3 bait pada 
perihal sang lelaki pujaan hati, 4 bait pada perihal cinta, 1 bait pada perihal menahan 
amarah, 1 bait pada perihal pejabat negeri, 2 bait pada perihal malu, 1 bait pada 
perihal bergurau, dan 7 bait pada perihal hidup. 

Aspek psikologis dalam Gurindam Mutiara Hidup karya Rendra 
Setyadiharja terdiri dari 119 bait meliputi: 5 bait pada perihal niat, 6 bait pada 
perihal ikhlas, 7 bait pada perihal masa, 3 bait pada perihal sedekah, 6 bait pada 
perihal masa muda, 7 bait pada perihal ilmu, 3 bait pada perihal adab kepada guru, 
11 bait pada perihal adab bergaul sesama insan, 8 bait pada perihal sahabat, 5 bait 
pada perihal sang hawa (A), 8 bait pada perihal sang hawa (B), 8 bait pada perihal 
sang lelaki pujaan hati, 3 bait pada perihal cinta, 3 bait pada perihal menahan 
amarah, 15 bait pada perihal pejabat negeri, 5 bait pada perihal malu, 4 bait pada 
perihal bergurau, dan 12 bait pada perihal hidup. 
 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

Gurindam Mutiara Hidup karya Rendra Setyadiharja merupakan sebuah 
karya sastra yang ditulis oleh sastrawan muda Kota Tanjungpingang. Adapun saran 
dari peneliti ialah agar dapat bermanfaat bagi peserta didik dan kalangan masyarakat 
guna untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai nilai estetika berdasarkan aspek 
ontologis dan aspek psikologis pada Gurindam Mutiara Hidup karya Rendra 
Setyadiharja. Dan dengan adanya Gurindam Mutiara Hidup karya Rendra 
Setyadiharja ini, semoga bisa membantu pembaca bahwa siapa saja bisa 
menerbitkan hasil karyanya satu diantaranya adalah gurindam. Walau dari segi 
bahasa tidak sefilosofis Gurindam Dua Belas gubahan Raja Ali Haji. 
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