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BAB IV 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

A. Pesan Dakwah dalam Lakon Dewa Ruci 

Wayang merupakan salah satu media dakwah yang digunakan oleh 

walisongo pada jaman dahulu. Peninggalan para wali pun masih lestari 

sampai sekarang. Seiring perkembangan jaman wayang pun sudah mengalami 

banyak modifikasi. Meskipun demikian nilai-nilai adiluhung yang terkandung 

dalam tiap-tiap lakon wayang masih tetap terjaga hingga sekarang. 

 Salah satu lakon pewayangan yang banyak mengandung pesan 

dakwah adalah lakon Dewa Ruci. Lakon ini diambil dari kisah wayang 

purwa. Lakon ini menceritakan ketika Bima/Bratasena ketika berguru kepada 

Druna hingga ia bertemu dengan Dewa Ruci. Tentunya dalam kisah ini 

terdapat hubungan antara Bima dengan tokoh-tokoh yang lain seperti dengan 

ibunya Dewi Kunthi, gurunya Dhahyang Druna, saudaranya para Pandawa 

maupun dengan tokoh yang lainnya. Dalam berinteraksi dengan tokoh lain  

tentunya dapat kita ketahui pesan yang disampaikan. Selain itu dari interaksi 

tokoh lain pun terdapat pesan-pesan dakwah. 

 Adapun beberapa pesan dakwah yang terdapat dalam lakon Dewa 

Ruci menurut analisis penulis diantaranya: 

1. Pesan Dakwah  Berisi Akidah 

 Pada bab II telah dikemukakan bahwa akidah berkaitan dnegan 

keyakinan seorang mukmin terhadap dasar-dasar ajaran Islam yang 

tercakup dalam rukun iman.  
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 Pesan aqidah yang terdapat dalam lakon Dewa Ruci adalah 

Tawakal. Hal ini tertulis dalam kalimat : 

Tuwuh pangluncating kalbu Risang Bayusunu, enget panggubeling para 

kadhang, panyekti panduking pangapus krama, dadya kuwur sang 

Bayusuta. Sakala patrap semedi, mbengkas panca-driya. Mung sasmita 

kang den esthi. Jroning ngambah alam luyut, kang kawuryan muhung 

pandhita ing Sokalima. Marma tuwuh tekade Dyan Bratasena, mbengkas 

budayaning cipta sigra nggebyur madyaning samodra, gumaleger 

swarane pindha kalantaka sasra.
1
   

 

 Bergejolak hatinya Sang Bayusunu (Bratasena), ingat dengan 

pesan para saudaranya, yaitu sebuah kebohongan, menjadi ragu sang 

Bayusuta (Bratasena). Kemudian bersemedi, mengheningkan cipta. 

Hanya petunjuk yang diharapkan. Dalam ketenangan yang diingat hanya 

gurunya sang guru Sokalima. Selanjutnya telah bertekat sang Bratasena 

bergegas masuk kedalam tengah laut, bergelora suaranya.  

 Selain itu juga diungkapkan oleh Imam Musbikin dalam 

terjemahan buku Serat Dewa Ruci “Akhirnya ia berpasrah diri, karena 

sudah menyatakan kesanggupan, kepada sang pandhita Druna, dan Prabu 

Kurupati, dalam mencari itu, Sang tirta Kamandanu, masuk ke dasar 

samudra, hati Sena tidak merasa takut, sakit dan mati memang sudah 

kehendak Dewa” .
2
 

 Dari ungkapan diatas sangat jelas bahwa sikap Bratasena yang 

memang pasrah kepada kehendak tuhan. Dimana ia tanpa ragu-ragu akan 

melaksanakan perintah gurunya untuk masuk ke laut. Tanpa rasa takut 

                                                           
1
 Sudarko, Serat Pedhalangan Lampahan Dewa Ruci, (Surakarta: CV. Cendrawasih, 

1991), hlm. 111.   
2
 Imam Musbikin, Serat Dewa Ruci (Misteri Air Kehidupan), (Yogyakarta : Diva Press, 

2010) cet. I, hlm. 300. 
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sedikitpun Bratasena mencari apa yang dikehendaki gurunya karena ia 

yakin semua sudah diatur oleh tuhan. 

 Sebelum Bratasea menjeburkan diri terlebih dahulu ia 

bersemedi. Istilah semedi dapat diartikan sebagai upaya ikhtiar. Dalam 

ajaran Islam lebih dikenal dengan doa. Bratasena seketika masuk 

kedalam lautan terlebih dahulu berdoa memohon perlindungan kepada 

tuhan. Sebelum ia benar benar tawakal (berserah diri) kepada tuhan atas 

keselamatn dirinya dalam memenuhi permintaan gurunya Druna untuk 

mencari tirta pawitra di dasar samudra. Atas kehendak tuhan, Bratasena 

mampu bertahan didalam air.  

 Pesan yang disampaikan dalam hal ini adalah sebelum 

pasrah/tawakal dilakukan oleh seseorang terhadap sesuatu hal, maka 

terlebih dahulu hendaknya memohon perlindungan (berdoa) kepada 

tuhan. Hal inilah yang menjadi intisari pesa dakwah bidang akidah yaitu 

sikap tawakal. 

2. Pesan Dakwah Berisi Syariah 

 Syariah adalah hukum perundang-undangan yang terdapat 

dalam Islam. Ada dua aspek yang terdapat dalam hukum syariah yakni 

ibadah dan muamalah. Ibadah adalah hubungan manusia dengan Allah 

Swt. berupa kepatuhan terhadap perintah-Nya yang tercermin dalam 

ritual-ritual keagamaan. Sedangkan muamalah adalah hubungan manusia 

dengan sesamayang memuat aturan tentang hubungan sosial 

kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari.  
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 Pada lakon Dewa Ruci menganjurkan kepada kita untuk gemar 

menuntut ilmu  dengan sepenuh jiwa sebagaimana kutipan perkatan 

Bratasena kepada gurunya yaitu Durna: 

Durna bapakku iya, kaya wus jamake Durna guruku ndangu krenteging 

atiku. Waleh-waleh apa dak rewangi numpa numpal keli sowan ana 

ngarsane Durna guruku, awet anggonku banget kepengin mratitisake 

sangkan paraning dumadi, mulyaning ndonya prapteng jaman kamuksan 

…
3
 

 

Durna bapakku baiklah, seperti sudah saatnya Durna guruku memanggil 

keyakinan hatiku. Tidak ada lain saya hadir di depan Durna guruku, 

karena saya sangat berkeinginan menanyakan sangkan paraning dumadi, 

kemuliaan dunia sampai jaman akhir. 

 Bratasena suka menuntut ilmu, meskipun selalu mendapatkan 

rintangan dan godaan. Syarat yang diajukan gurunya yaitu mencari kayu 

gung susuhing angin dan tirta pawira. Bratasena selalu mecarinya sampai 

berhasil jika ia benar-benar ingin mencari ilmu kesempurnaan hidup. 

 Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dalam 

kisah ini Bima yang menjadi tokoh utama sedang ngudi kawruh kepada 

Druna, Seorang Resi di Pertapaan Sokalima. Bima mempertanyakan ilmu 

sangkan paraning dumadi ilmu yang menjelaskan dari mana manusia 

berasal dan kemana manusia akan kembali.  

 Dalam ajaran Islam kalimat itu dikenal sebagai kalimat tarji’. 

Yakni kalimat innalillahi wainnailai rojiun. Bima mampu mengetahui 

makna dari hal tersebut setelah bertemu dengan Dewa Ruci di dasar 

                                                           
 

3
 Sudarko, op. cit., hlm. 18.   
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samudra Minangkalbu. Dijelaskan bahwa manusia berasal dari suatu dzat 

(tuhan) dan akan kembali kepadanya. 

 Setelah bertemu dengan Dewa Ruci dan mengetahui maksud 

dari sangkan paraning dumadi, Bima dianggap menjadi manusia yang 

sempurna karena Bima sudah mengetahui tujuan hidup yakni hanya 

beribadah kepada Allah Swt.   

3. Pesan Dakwah Berisi Akhlak 

 Pesan Dakwah Akhlak dalam kisah ini adalah sikap keteguhan 

hati dan sikap hormat. Keteguhan hati Bratasena dapat dilihat dengan 

cara berjalannya yang selalu lurus tidak pernah berbelok, berhias rambut 

terurai berkancing sanggul garuda membelakang dengan terhias yang 

melambangkan bahwa Bratasena tidak samar kepada dewa dan jiwanya 

sendiri. Keteguhan pendirian Bratasena terlihat ketika ia tetap 

memutuskan untuk terus berusaha mencari kayu gung susuhing angin dan 

tirta pawitra, meskipun banyak sekali godaannya. 

 Setelah Bratasena berhasil menemukan kayu gung susuhing 

angin, ia kemudian mencari tirta pawitra di Laut Selatan. Ketika sampai 

ditepi Laut Selatan, Bratasena sedikit merasa takut menghadapi kondisi 

lautan yang bvisa membahayakan dirinya, tetapi karena keteguhan 

pendiriannya, ia tetap masuk ke Laut selatan. Akhirnya Bratasena 

menemukan tirta pawitra berkat keteguhan pendiriannya. 

  Keadaan ini telah dialami oleh Bratasena karena keteguhan 

pendiriannya ketika berada dalam diri Dewa Ruci. Ia menemukan jati 
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dirinya dan lebih percaya diri karena telah mengetahui hakikat hidup 

serta semakin mantablah pendiriannya. Sifat teguh pendirian ini termasuk 

dalam akhlak kepada diri sendiri. 

 Selain itu, pesan akhlak juga tersirat pada sikap hormat yang 

ditunjukkan oleh Bratasena kepada saudaranya dan ibunya ketika ia 

minta pamit hendak menceburkan diri ke laut untuk mencari tirta pawitra 

ji mahening suci. Sebagaimana dikutip dalam sebuah percakapan Bima. 

Bapa Durna gelem medharake Aji Sastrajendra Hayuningrat yen 

Bratasena bisa ngaturake Banyu Suci Perwitsari kang dumunung aneng 

telenging samodra kidul. Mula aja dadi atimu, sowanku anan ngarsane 

pembarep kakangku mung arep minta pamit, sarta njaluk pamujine para 

kadang apa dene kakang Kresna, yen aku bakal netepi sumpah ngupadi 

pamundhute bapa guru aran banyu suci perwitasari kang dumunung 

aneng telenging samudra kidul.
4
  

 

 Bapa Durna bersedia memberitahukan Aji Sastrajendra 

Hayuningrat kalau Bratasena sangup memberikan Air Suci Perwitasari 

yang berada di dasar laut selatan. Maka jangan menjadikan khawatir, 

kedatanganku didepan kakak pertama hanya akan meminta pamit, serta 

minta doa kepada para saudara beserta kakang Kresna kalau aku akan 

menepati sumpah mencari permintaan Bapa Druna yang bernama air suci 

perwitasari yang berada di dasar samodra. 

 Begitu pula dengan sifat taat kepada guru yang ditunjukkan Bima. 

Druna merupakan sosok guru yang dianggap sejati oleh Bratasena. 

Segala perintahnya ditaati oleh Bratasena walaupun didalam hati Druna 

tertanam benih Kurawa yang jahat, tetapi secara tersirat sebenarnya 

                                                           
 

4
 Ibid., hlm. 103.  



65 

 

 
 

Druna telah mengajarkan motivasi mandiri kepada Bratasena dalam 

menuntut ilmu. 

 Ketaatan Bratasena terhadap gurunya dapat terlihat dari 

perjuangannya mencari kayu gung susuhing angin hingga masuk 

kedalam gunung Reksamuka. Selain itu Bratasena pun diperintahkan oleh 

Druna masuk kedalam Laut Selatan untuk mendapatkan tirta pawitra ji 

mahening suci. 

 

B. Relevansi Pesan Dakwah dalam Kisah Wayang Purwa Lakon Dewa Ruci 

dengan Pesan Dakwah Islam 

1. Relevansi Pesan Akidah Lakon Dewa Ruci dengan Pesan Dakwah 

Islam 

Pesan dakwah arahannya kepada upaya pembentukan sikap takwa. 

Dengan demikian, dakwah ditujukan kepada upaya untuk membimbing 

dan mengembangkan potensi mad’u secara optimal agar dapat menjadi 

hamba Allah Swt. yang taqwa. Di antara ciri mereka yang taqwa adalah 

beriman kepada yang ghaib, mendirikan salat, menafkahkan sebagian 

rizki, beriman kepada al-Qur’an serta kitab samawi lainnya, dan 

keyakinan adanya kehidupan akhirat.
5
 

Sebagaimana diketahui bahwa dakwah adalah pembentukan pribadi 

muslim yang isinya adalah pengamalan sepenuhnya ajaran Allah Swt. 

dan Rasul-Nya. Tetapi pribadi muslim itu tidak akan tercapai atau terbina 

                                                           
 

5
 Jalaluddin, Teologi Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 94. 
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kecuali dengan pengajaran. Jadi, dengan dakwah manusia dapat menjadi 

orang yang bertakwa (muttaqin) atau dengan kata lain nilai ketaqwaan itu 

tidak dapat dicapai kecuali dengan pengajaran. 

Atas dasar itulah proses pesan dakwah dimaksudkan untuk 

mewujudkan tujuan dakwah Islam yang antara lain adalah untuk 

menciptakan kepribadian yang beriman dan bertakwa, menanamkan 

insan yang bertakwa dan insan yang sempurna. Selain itu juga untuk 

mendapatkan tingkat ketaqwaan maka kita juga diperintahkan untuk 

menjaga shalat kita karena shalat adalah tiang agama yang dapat 

menyangga ketaqwaan sebagaimana Nabi dan ulama salaf 

melakukannya. 

Pesan Akhlak kepada Tuhan dalam kisah ini adalah sifat Tawakal, 

dimana ia pasrah kepada tuhan dengan tanpa ragu-ragu menjalankan apa 

yang diperintahkan gurunya. 

Maksud dari bertawakal adalah kita harus yakin bahwa apa yang 

sudah ditakdirkan-Nya untuk kita pasti akan sampai kepadamu, meskipun 

semua orang berusaha menyingkirkannya darimu. Sebaliknya apa yang 

tidak ditetapkan untukmu tidak akan sampai meskipun semua orang 

membantumu. Hal ini seperti dalam firman Allah SWT sebagai berikut: 

              … ٣ :لطالقا 

“Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah SWT., niscaya 

Allah akan mencukupkan (keperluan) nya”. 
6
 

 

                                                           
 6

 Departemen Agama RI. Al Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Jumanatul Ali Art, 

2008), hlm. 890. 
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Penggalan ayat di atas, dapat dipahami bahwa setiap manusia untuk 

selalu berserah diri dan hanya kepada Allah Swt. tempat berharap. Hal ini 

bukan berarti menafikan manusia untuk berusaha keras dalam 

mendapatkan apa yang dianggap paling baik, akan tetapi yang 

dimaksudkan bertawakal adalah dengan tetap berusaha melakukan segala 

hal yang diinginkannya dan Allah Swt. yang akan menentukan hasilnya. 

Apapun hasil yang diperoleh, meskipun terkadang tidak sesuai dengan 

apa yang diinginkannya tetap hasil tersebut sudah ditentukan oleh Allah 

Swt. untuk kita, sehingga kita pun ridha untuk menerima dan berharap 

bahwa hasil itu adalah yang terbaik yang mungkin ada hikmah-hikmah 

tersembunyi di baliknya. 

Oleh sebab itu, orang yang bertawakal harus mempunyai tanda-

tanda seperti tidak pernah meminta, tidak pernah menolak dan tidak 

pernah menyimpan untuk hari lainnya. Jika masih sering meminta, 

menolak dan menyimpan sesuatu dengan maksud berjaga-jaga atau 

persiapan, maka perbuatan tersebut tidaklah termasuk dalam kategori 

orang yang bertawakal. 

Alasannya karena orang yang sering meminta berarti tidak yakin 

bahwa Allah Swt. sebetulnya telah mencukupi semua keperluannya. 

Sedangkan orang yang menolak berarti tidak mau menghormati orang 

yang memberi. Tidak menghormati orang memberi berarti tidak mau 

menghormati Zat yang telah menggerakan seorang makhluk untuk 

memberi. Adapun menyimpan sesuatu berarti tidak yakin kepada Allah 
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Swt. sehingga selalu memiliki rasa cemas, takut dan khawatir jika 

esoknya ia akan kekurangan. Hal ini mengindikasikan bahwa masih lebih 

mengandalkan kemampuan dirinya sendiri daripada bersandar kepada 

sebab kemurahan dan pertolongan Allah Swt..  Mempunyai anggapan 

bahwa  lebih merasa bisa, merasa mampu dan merasa kuasa untuk 

menentukan sendiri bagaimana jalan hidupnya. 

Oleh karena itu, maka perlu memperbaiki diri dengan memaknai 

tawakal sebagai wujud penyerahan diri secara penuh bahwa apa yang 

Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik bagi kita sehingga 

manusia perlu sekiranya berusaha dan berdo’a dan selalu mensyukuri apa 

yang yang dikaruniakan Allah kepada kita. 

 

2. Relevansi Pesan Syariah Lakon Dewa Ruci dengan Pesan Dakwah 

Islam 

 Sementara itu, Bratasena suka menuntut ilmu, meskipun selalu 

mendapatkan rintangan dan godaan. Syarat yang diajukan gurunya yaitu 

mencari kayu gung susuhing angin dan tirta pawira. Bratasena selalu 

mecarinya sampai berhasil jika ia benar-benar ingin mencari ilmu 

kesempurnaan hidup. 

  Pada lakon Dewa Ruci menganjurkan kepada kita untuk gemar 

menuntut ilmu  dengan sepenuh jiwa sebagaimana kutipan perkatan 

Bratasena kepada gurunya yaitu Durna: 

Durna bapakku iya, kaya wus jamake Durna guruku ndangu krenteging 

atiku. Waleh-waleh apa dak rewangi numpa numpal keli sowan ana 
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ngarsane Durna guruku, awet anggonku banget kepengin mratitisake 

sangkan paraning dumadi, mulyaning ndonya prapteng jaman kamuksan 

…
7
 

 

Durna bapakku baiklah, seperti sudah saatnya Durna guruku memanggil 

keyakinan hatiku. Tidak ada lain saya hadir di depan Durna guruku, 

karena saya sangat berkeinginan menanyakan sangkan paraning dumadi, 

kemuliaan dunia sampai jaman akhir. 

  Pesan dakwah yang bisa diambil dari kutipan dialog diatas adalah 

arah dakwah harus ditujukan kepada keinginan untuk selalu berkembang 

dan selalu ingin tahu terhadap pengetahuan. Upaya yang dapat dilakukan 

menurut penulis adalah pembiasaan bertanya terhadap sesuatu yang 

belum di ketahui. 

  Seorang murid yang sedang belajar pasti sering mengalami 

kesulitan ataupun masalah yang perlu untuk dibantu oleh gurunya. Oleh 

karena itu dalam mengadukan perihal masalah ataupun kesulitan yang 

dihadapi, seyogyanya karena ingin mencari petunjuk atau pemecahannya. 

Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam Al-quran Surat An Nahl 

43 : 

              ٣٣:النحل 

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan 

jika kamu tidak mengetahui”.
8
  

 

  Dakwah berperan penting dalam pembentukan kepribadian, 

karena tanpa penyampaian ajaran islam seseorang seakan-akan tidak ada 

                                                           
 

7
 Sudarko, S. Kar, Serat Pedhalangan Lampahan Dewa Ruci, (Surakarta: CV. 

Cendrawasih,1991), hlm. 18.   

 
8
 Departemen Agama RI. op. cit., hlm. 272. 



70 

 

 
 

yang mengarahkan, membina dan mendidik sehingga tidak akan 

mencapai sebagai sosok manusia yang baik dan sempurna (insan kamil). 

Jadi dengan dakwah manusia dapat pribadinya menjadi sosok pribadi 

yang bermoral, berakhlak, dan berbudi pekerti luhur yang dapat 

menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak citra 

diri. 

3. Relevansi Pesan Akhlak Lakon Dewa Ruci dengan Pesan Dakwah 

Islam 

  Orang yang mempunyai pendirian teguh akan menyebabkan 

tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan. Ia memiliki idealism yang 

tinggi sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Orang yang 

teguh dalam pendirian adalah orang yang yakin bahwa idealismenya 

benar. 

  Sedangkan orang yang tetap mempertahankan pendiriannya 

tetapi berada posisi yang salah, maka orang tersebut tidak bisa 

dikategorikan sebagai orang yang berpendirian teguh, tetapi sebagai 

orang yang kaku. Orang-orang yang kaku dalam tokoh wayang purwa 

lakon Dewa Ruci dimainkan oleh para Kurawa. Sedangkan orang yang 

sangat terkenal dengan pendirian yang teguh adalah Bratasena. 

   Keteguhan hati Bratasena dapat dilihat dengan cara berjalannya 

yang selalu lurus tidak pernah berbelok, berhias rambut terurai 

berkancing sanggul garuda membelakang dengan terhias yang 

melambangkan bahwa Bratasena tidak samar kepada dewa dan jiwanya 
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sendiri. Keteguhan pendirian Bratasena terlihat ketika ia tetap 

memutuskan untuk terus berusaha mencari kayu gung susuhing angin dan 

tirta pawitra, meskipun banyak sekali godaannya. 

  Setelah Bratasena berhasil menemukan kayu gung susuhing 

angin, ia kemudian mencari tirta pawitra di Laut Selatan. Ketika sampai 

ditepi Laut Selatan, Bratasena sedikit merasa takut menghadapi kondisi 

lautan yang bvisa membahayakan dirinya, tetapi karena keteguhan 

pendiriannya, ia tetap masuk ke Laut selatan. Akhirnya Bratasena 

menemukan tirta pawitra berkat keteguhan pendiriannya. 

  Keadaan ini telah dialami oleh Bratasena karena keteguhan 

pendiriannya ketika berada dalam diri Dewa Ruci. Ia menemukan jati 

dirinya dan lebih percaya diri karena telah mengetahui hakikat hidup 

serta semakin mantablah pendiriannya. Hal ini selaras dengan Qur’an 

Surat Ali Imran ayat 147. 

                       

                         

“Tidak ada doa mereka selain ucapan: "Ya Tuhan Kami, 

ampunilah dosa-dosa Kami dan tindakan-tindakan Kami yang 

berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian 

Kami, dan tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir".
9
 

 

Sikap hormat sangat diperlukan dalam kehidupan, terutama dalam 

berinteraksi, karena manusia merupakan makhluk sosial. Implikasi sikap 

                                                           
9
 Departemen Agama RI. op. cit., hlm. 98. 
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hormat akan terkait dengan budi pekerti yang menyangkut unggah-

ungguh dan tata karma terutama dalam budaya jawa. 

Sikap hormat dalam kisah ditunjukkan oleh Bratasena kepada 

saudaranya ketika ia minta pamit hendak menceburkan diri ke laut untuk 

mencari tirta pawitra ji mahening suci. Sebagaimana dikutip dalam 

sebuah percakapan Bima. 

Bapa Durna gelem medharake Aji Sastrajendra Hayuningrat yen 

Bratasena bisa ngaturake Banyu Suci Perwitsari kang dumunung aneng 

telenging samodra kidul. Mula aja dadi atimu, sowanku anan ngarsane 

pembarep kakangku mung arep minta pamit, sarta njaluk pamujine para 

kadang apa dene kakang Kresna, yen aku bakal netepi sumpah ngupadi 

pamundhute bapa guru aran banyu suci perwitasari kang dumunung 

aneng telenging samudra kidul.
10

  

 

Bapa Durna bersedia memberitahukan Aji Sastrajendra 

Hayuningrat kalau Bratasena sangup memberikan Air Suci Perwitasari 

yang berada di dasar laut selatan. Maka jangan menjadikan khawatir, 

kedatanganku didepan kakak pertama hanya akan meminta pamit, serta 

minta doa kepada para saudara beserta kakang Kresna kalau aku akan 

menepati sumpah mencari permintaan Bapa Druna yang bernama air suci 

perwitasari yang berada di dasar samodra. 

Berdasarkan kalimat diatas jelas bahwa ketika Bratasena hendak 

pergi mencari permintaan gurunya Druna, ia terlebih dahulu berpamitan 

dengan saudaranya dan sekaligus memohon doa untuk keberhasilannya 

dalam mencari Air Suci Perwitasari.   

                                                           
 

10
 Ibid., hlm. 103.  



73 

 

 
 

Meskipun dalam percakapan tersebut Bima/Bratasena 

menggunakan bahasa ngoko karena Bima memang dikenal tidak bisa 

menggunakan bahasa krama karena sudah menjadi wataknya Bima. 

namun Bratasena tetap menjunjung tinggi rasa hormat kepada saudaranya 

yakni keluarganya para Pandawa. 

Druna merupakan sosok guru yang dianggap sejati oleh Bratasena. 

Segala perintahnya ditaati oleh Bratasena walaupun didalam hati Druna 

tertanam benih Kurawa yang jahat, tetapi secara tersirat sebenarnya 

Druna telah mengajarkan motivasi mandiri kepada Bratasena dalam 

menuntut ilmu. 

Ketaatan Bratasena terhadap gurunya dapat terlihat dari 

perjuangannya mencari kayu gung susuhing angin hingga masuk 

kedalam gunung Reksamuka. Selain itu Bratasena pun diperintahkan oleh 

Druna masuk kedalam Laut Selatan untuk mendapatkan tirta pawitra ji 

mahening suci. 

Dalam terjemahan Serat Dewa Ruci oleh Imam Musbikin, kataatan 

Bratasena kepada gurunya terlihat dari ungakapan, ”Arya Sena 

menjawab, Jangankan masuk kedalam lautan, dipuncak surga pun, dan di 

dasar bumi ketujuh. Tak mungkin takut mati, melaksanakan petunjuk 

paduka yang benar”.
11

 

                                                           
11

 Imam Musbikin, op. cit., hlm. 293. 
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Hal tersebut menggambarkan bahwa sifat Bratasena yang taat 

kepada gurunya. Sampai ia menyampaikan bahwa bersedia masuk 

kedalam lautan, ke puncak surga bahkan ke bumi lapisan ke tujuh. 

Sudah seharusnya seseorang bersikap taat dan hormat kepada 

gurunya. Dikarenakan memang guru adalah orang yang telah 

memberikan pengetahuan kepada siswa. Sudah selayaknya kita memang 

harus patuh kepada guru. Selain itu, tidak ada guru yang berniat 

menjerumuskan muridnya. Jikalaupun ada berarti orang tersebut belum 

pantas disebut guru.  

 

 

    

 

 


