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Penel1tian 1ni berueaha memahami dan mendiskripaikan tentang
modernieasi yang dikemukakan pengarang Putu Wijaya di dalam hasil 
karyanya yang berjudul Perang. Di samping itu juga dikemukakan ten
tang konsep perang yang terdapat di dalam Kakaw1n Baratayudha se
h1ngga mendapat Buatu gambaran eecara jelss tentang modernisas1 pa
da novel peran~. Oleh karena d1 dalam karyanya Putu W~aya tokoh 
yang dominan a alah para Punatawan (Semar, Gareng, Petruk, Bagong)
maka di dalam penelitian 1ni juga dikemukakan tentang siapa Samar 
dan perannya di dalam dun1a pawayangan, sahingga dalam memaham1 dan 
mengana11ais tidak akan mengalam1 kesenjangan. 

Sela1n bers1fat diskr1pt1t pene11t1an in1 juga membuat inter
pretasl dan ulasan teorit1s pada data yang d1peroleh dalam novel, 
yang sebelumnya juga dilakukan pengkomporas1an data yang terdapat
dalam k1sah Baratayudha. dengan yang d1kemukakan Pengarang Putu Wi
jaya serta disesuaikan dengan paran Punakawan (Semar - Gareng -
Petruk - maupun Bagang), dalam dunia pewayangan. Untuk memparoleh 
analisis yang memadai d1 dalam dunia 1lmu, maka d1lakukan tahapan
tahapan pemahaman yang meliputi interpretasi, aprea1as1 dan kompO
rasl. Pada taha~ komporas1 dalam penalit1an 1ni telah d1pi11h se
buah buku penunjang 1alah buku Kakawin Baratayudha dan buku W~vans 
dan panfgilan Manueia. Dengan kedua bukU tersebut diharapkanaiam
menelaa novel PSrang penelit1 telah memiliki pijakan pengetahuan
yan« memadai sehingga dalsm langkah selanjutnya tidak mengalami sa
lah tatsir. Setelah tshap komporasi. kemudian baru tshsp eTaluaei 
yang me11put1 perubahan pola perilaku, perubahan nilai dan perubah
an oreeutss1. Sebelum dilakukan ens11s1s modernisss1 juga dikemuka
kan tenteng tema mayor. tema m1nor dan sinopsis novel Perang. 

Setelah d1b1carakan tentang 11mu s1asat parang, khususnya 
tenteng sueunan tentara yang terdapat dalam buku kakawin Baratayu
dha karangan Sutj1pto Wirjo-Suparto dan paranan Semar dan anak
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anaknya dalam dun1a pewayangan maka d1dapat pemahaman bahwa novel 
Putu W1jaya telah mengalami modern1aas1 yang me11put1 kon

sep perang/makna perang itu sendiri serta baga1mana perang dalam 
rea11tas kehidupan manusia pada era globa11sas1. Demikian pula ma
ayarakat k1ta (1ndones1a) harua berperang den~an n1la1 ~rad1s10nal 
yang mem1lik1 makna sublem dan pengaruh as1ng/barat dem1 tuntutan 
kemajuan jaman. Modernisasi yang dikemukakan pengarang Putu W1jaya
dalam novelnya Perang dapat d1pahami melalu1 perubahan/pergeseran
n1la1, perubahan pola per1laku dan perubahan or1entas1. 

Sebelum d1ana11a1s tentang modern1sas1 dalam pene11t1an 1n1 
juga dikemukakan tentang konvens1-konvens1 trad1s10nal yang masih 
perlu d1pertahanken konvens1-konvena1 tersebut karena d1n11a1 me
m1lik1 s1tat yang azas1. m1salnya tentang karakter para tokoh. se
pert1 B1ma yang kasar. Arjuna yang berwajah tampan dan suka ma1n 
perempuan, Iud1st1ra yang mem1l1k1 j1wa yang lembut!b1jakaana, kres 
na yang menjad1 sutradara perang Baratayuda dan panda1 ber41plomasI 
serta punakawan Semar dan anak-anaknya juga mas1h sepert1 yang di
kenaI dalam pewayangan. 

Disamp1ng penokohan yang masih d1pertahankan oleh pengarang
Putu W1jaya 1alah masalah lako~ Sepert1 dalam pewayangan maka ,e
rang Baratayudha yang bersengketa adalah pihak Kurawa dan Pandawa. 
Pandawa adalah lambang kebaikan/kebenaran sedangkan Kurawa adalah 
p1bak yang jahat/buruk. Dem1kian pula p1hak Pandawa yang d1b1mb1ng 
Kresna direncanakan akan menang sedangkan Kurawa adalah p1hak yang 
kalah. Akan tetap1 sepert1 halnya dalam Mahabarata khu8Usnya dalam 
Baratayudha mem1liki nila1 t110sof1s yang t1ngg1 yang t1dak hanya
sekedar mengetengahkan tentang hal yang ba1k dan yang buruk. malta 
d1 dalam novel perang juga mempunya1 pemik1ran-pem1k1ran yang men
dalam dan mendasar (pem1kiran tilosotis) walaupun yang d1kemukaltan 
secara sep1ntas merupakan hal-hal yang sederhana dan luput darl 
perhat1an k1ta. Seperti m1salnya ungkapen pengarang tentang kebera
daan Semar yang d1 Ba11 mengapa dapat berla1nan dengan Semar yang
d1 Jawa. Juga tentang.Semar yang bermulut lebar. konflik yang d1
hadapi Semar dengan mulutnya yang dower, se~ta masalah-masalah yang
timbul setelah Semar manjalan1 operas1 plast1k. Pertanyaan la1n 
yang juga mem111k1 n11a1 t110sot1s adalah pertanyaan yang dikemuka
kan Semar pada anaknya Semar tentang !1dup untuk Makan atau MD~D 
Untuk H1dU~ Serta pertanyaan Bagong tentang siapa sesunggu
suh k1ta. muanya hanya dapat d1pahami melalu1 
atau perenungan yang mendalam. 

Setelah mendapat gambaranyang memada1 tentang konvens1-kon
vens1 yang tetap sepert1 yang d1paham1 dalam pewayangan, maka d1
ana11ais modern1sas1 pereng Baratayudha dalam noval Parang, yang
me11put1 perubahan pola per11aku. pergeseran n11a1 dar1 yang mata
tis1s menjadi empiris. aakral menjad1 aekuler dan yang-s1mple ke 
pluralisme atau plura11sme ke s1mple; dan juga tentang perubahan
orientasi. Perubahan pola perilaku antara lain perubahan per1lakU
Gareng sebaga1 salah seorang punakawan yang selalu tunduk. patut
dan sopan terhadap para punggawa, dalam novel tersebut te~jad1 pe
rUbahan per11aku. Dem1k1an pula Bagong, dan petruk. Gareng apab11a 
menolong mengharapkan honorar1um dari orang yang d1tolong. Bagong
berlaku kasar dengan para punggawa Amarta dalam aidang dan Petruk 
menganggap/berlaku t1dak hormat pada Iud1st1ra. Pola per11aku yang 
b~rubah ialah perilaku Gareng yang memakai sepatu ten1s put1h, ee
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lana jeans se'ta top1 kobo1, tingkah laku Gareng setelah berpakai
an sepert1 kobo1 juga berpengaruh t1dak eeperti punakawan. Petruk 
juga berpakaian jas panjang dan Bagong mengenakan romp1. Dem1k1an 
pula para punggawa eepert1 Bima berpotongan rambut Pink roek, dan 
Arjuna pakai blangkon dan bercambang, modernieas1 da am pola peri
laku akan memberi gambaran tentang modernieaei gaya hidup. Bagai
mana kita dalam mensikapl hidup dan keh1dupan dalam dunia yan« mo
dern saat 1n1. 

Perubahan nilai dari yang metatieie menjadi empiris dapat
ditemukan pada yang dikemukakan pengarang tentanc Kresna yang men
dapat kepercayaan dewa untuk mengatur ,erang Agung Baratayudha.
Dalam kakawin aandat dewa pada Kresna metatisis namun dalam noyel
Perang .enjadi emp1ris yaitu berupa seearik kertas perak (123) de
mik1an pula arwah para prajurit yang gugur; sete2ah gugur dalam 
dunia tiks1 (karya sastra) sepert1 kakawin laratayudha tidak di
permaaalahkan tetapi dalsm novel perang menjadi masalah. Permasa
lahan timbul karena bidadari yang bertugas harus meng1dentitikasi
kan korban seeara rinei. Dengan pemabaman tentang metatisid menja
di emp1ris maka pembaea tergoda untnk berpikir tentang kehidupan
ala. baka dalam pandangan masyarakat modern. 

Perubahan nilai sakral menjadi sekuler tampak dalam novel 
ialah pada saat Kresna dan Baladewa yang sarna-sama menjadi penasa
hat raja berjumpa dalam dunia saetra, maupun dalam lakon di pewa
yangan pertemuan para punggawa kerajaan dengan punggawa kerajaan
lain aelalu sakral tetapi di dalam novel Perang menjadi sekuler. 
Xeduanya bertemu di sebuah motel dalam kondie1 mabuk berat dan ka
ta-kata yang diueapkan terlalu kasar. 

Hodern1sas1 lain dapat d1temukan pada perubahan simple ke 
pluralieasi; yang dikemukakan pengarang antara lain pada saat Se
mar aka. membuat toto keluarga. Bagaimana d1mensi toto, hakekat 
toto, Demikian pula tentang mulut Samar yang dower, mengapa dower 
bagaimana bubungannya dengan mulut besar lain seperti ~ogog. Tina 
Tuner, Jagger dan sebagainya. Masalab mulut tersebut menjadi kom
pleks. 

Moderniaaai yang berkaitan dengan perubahan orientasi, pe
ngarang menawarkan bahwa dalam kesenian yang dijadikan orientasi 
dapat seni yang berasal dari luar neger1 maupun yang berakar pada
seni daerah. Pengetahuan dan pengalaman seni juga mencakup semua 
yang ada harus dipahami dan diseleksi. Tidak berarti yang berbau 
asing itu jelek, namun juga tidak semua yang dimtliki harus digan
tit dari l.ar karena belum tentu sesuai. 
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