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Penelitian ini mencoba memahami dan mendiskripsikan ten
tang kontemporerisme yang dikemukakan oleh pengarang Sindhuna
ta dalam karyanya yang oerjudul ~ Bajang Menggiring Angin' • 
Di eamping itu juga dikemukakan tentang versi serta silailah Ra
mayana maupun kekerabatannya. sehingga mempermleh gambaran yang 
;Ielas tentang pllihan Ramayana yang dipergunakan dasar cerita 
dalam novel ~ Bajang l'<Ienggiring AJl.gin .• Delllikian juga dalam 
penelitian ini dikemukakan wawasan yang llIellladai tentang dunia 
pewayangan pewayan~n serta latar belakang budaya Jawa yang mem
beri warna tersendiri pada karya yang dijadikan ~byek. penelitian 
ialah novel Anak Bajang l"lenggiring Ang!n. 

Selaln bersifat diskriptif penelitian in! juga membuat 
interpretasi dan ulaBan teoritis pada data yang diperoleh da
lam cerita. yang sebelumnya dilakuk~n pengkomporasian data yang 
diperoleh di dalam Kakawin Ramayana dengan yang terdapat dalarn 
novel Anak Bajang Menggiring. Angin. Untuk memperoleh analisis 
yang memadai di dalam dunia ilmu, maka dipergunaka~ tahapan-. 
tahapan pemahaman, yang meliputi tahap interpretasi. apresiasi. 
dan evaluasi. sebelum dilakukan evaluasi juga dikomporasikan ki~ 
sah Ramayana dengan Anak Bajamg Menggiring.Angln. Evaluasi di- . 
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--maksudkan untuk mendapatkan nilai-nilai estetik DOvel Anak Ba
jan, Menggiring Angin. yang meliputi estetik persaaaan dan es
tetik per~entangan. Di dalam memabami estetik persamaan tereakup 
pula ~ntang analisis' tema balk tema mayor maupun tema minor. 

Setelah d1anallsis tentang asal-usuL serta penyebaran 
Ramayana maupn "lersi-verei yang dikenal di Indoneeia. m8ka di
dapat sua~u temuan bahwa Ramayana yang sesuai dangan ~k Bajang 
Menggirlng.Angin adal~h Kakawin Ramayana karya Yasadlpura I yang 
dapat dibaea dan diam ci di dalam buku Kal~gwan karangan PJ.. Mul

der. Kontem:-;crerlame yang' 'diperoleh setelah. !lIe~Ui pell\3.~n t~
ori.teo~ ~ang d~dapat : estetik persam~an, yang bi88. dikenali 
antara lain lIelalui tokoh Rama, Rahwana, Anoman. Si.t&. dan Laks
mana. Dunia pewayangan yang ditemukan dalam novel Anak Bajang 
Men~jri.n, Angin adalah ajaran tentang Sastra jendra, Cupu Manik 
Astagina, Senjata Rama Tripurunta, Aji-aji Pancasona . yang merupa
kan milik Subali yang kemudian dlkuasai oleh Rahwana serta dewi 
kecantikan ialah dewi Widowati. Estetik pe1!samaan yang lain, ia
lah pandangan dunia Jawa tentang alam .. numinus dan dunia khusus... 
nya pada perbuatan bertapa/semedi seperti yang dilakukan oleh Gu~ 
warBa (Subal1) dan Guwarsi (Sugriwa) serta Retna Anjani. yang ma
aing-masing dengan tapa Kgalong, Ngidang. dan Nyantuka. Ramawija
jaya, Laksmana. Wibisana serta Rahwana juga melakukan tapa / Re
medi dengan tujuan yang berbeda-beda. pandangan jawa yang lain 
ialah tentang garis kehidupan; yaitu tentang takdir, darma dan 

karma yang keselluanya termasuk pada etika Jawa. Pandangan-pandang
an Jaws. aeperti si atas dapat dikemukakan pengarang dengan, baik 
sekali lIellaui hasil imajinya yang kuat. 

Kontemporerisme yang lain ialah melalui eatetik per.tentang
a~yang dijumpai melalui judul novel. bahasa. gaya banasa serta 
gaya penyampaian pen~arang. Gaya penceritaan yang d1penuhi dengan 
metafor maupun personifikaSi menghasilkan imajinasi pengarang ber

sifat imajinatif, individualistik atau unik .. 
Berdasarkan temuan-teruuan data yang didapat serta setelan 

dikomporasikan dan dianalisis dalam penelit1an ini maka d1peroleh 
beberapa kesimpulan. T'esimpulan-kesimpulan tersEl'but adalah: per
tama; Novel Anak bajang "'enggiring Angin karya Sindhunata 1ntinya 
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terdapat keeesuaian denga kiaah Kakawin Ramayana. !!~, 
Novel Anak Bajang "'enggiring Angin mempunyai tema mayor yang 
ditunjang oleh tema-tema minor. Tema mayor yang ditemukana 
adal~Berusaha memahami atau melakukan hakekat kebenaran a
dalah sesuatu yang aia-aia. Ke tiga, Kontemporerisme yang 
dikemukakan pengarang melalui karyanya. dapat dipahami dengan 
estetik persamaan dan estetik pertentangan. Ke empat, este
tik persamaan yang dikemukakan pengarang dapat diperhatikan 
~elalui tokoh-tok~A yang ditampilkannya, misalnya 2ama, Sita, 
Anoman, Laksmana maupun Rahwana. Sela~n penokohan estetik per
samaan juga dapat dipahami melalui plot, dunia pewayangan, dam 
latar belakang budaya Jawa, terutama pada penghayatan semedi 
untuk memperoleh kekuatan gaib. Demikian juga tentang pengarti
an tentang pemahaman pada takdir, karma dan.darma. Ke lima es
tetik pertentangan dapat diperhatikan pada pemahaman judul no
vel, bahasa atau gaya bahasa, gaya penceritaan yeng dipakai 
pengarang. Melalui bahasa, gaya bahasa serta gaya penceritaan 
Stndhunata berhaeil mencipta karya sastra yang mempunyai nilai 
imajinatif lain, sehingga hasil karyanya menjadi karya yang in

dividualistik atau karya yang unik. Oleh karenanya membaca kar
ya ini baik seb~gai penikmat sastra, maupun ahli sastra akan 
memperoleh sesuatu yang berharga yang memperkaya batin kita. 
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