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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Budaya masyarakat Indonesia tidak pernah terlepas dari sastra lisan. Sastra  

lisan sendiri merupakan karya dalam bentuk lisan  yang menyertai hakikat sastra 

itu secara khusus merupakan bagian kebudayaan yang tubuh dan berkembang di 

tengah masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Francis Lee (dalam 

Dandes 1965:9) sastra lisan disebut literature transmitted orally atau unwrittem 

literature yang lebih dikenal dengan istilah folklore. Adapun folklor itu sendiri 

ialah sebagian dari kebudayaan kolektif yang tersebar secara lisan dan diwariskan 

secara terun temurun. Di Indonesia folklor yang berkembang didominasi oleh 

bentuk prosa, pantun, puisi, dan prosa liris.  

Seiring dengan perkembangan zaman sastra lisan semakin tersingkirkan 

atau dapat dikatakan punah, karena tergeser oleh alat elektronik yang dikemas 

secara ekonomis. Seiring dengan perkembangan itupun, maka kebudayaan 

masyarakatpun ikut terbentuk ke dalam kebutuhan praktis, misalnya masyarakat 

lebih memilih mendengarkan lagu tradisional yang telah dibuat dalam bentuk 

VCD dari pada menonton pertunjukan secara langsung sehingga tujuan salah satu 

dari sastra lisan secara tidak langsung menjadi tergeser. Sastra lisan yang di 

antaranya bertujuan sebagai penyambung silaturahmipun menjadi hilang, 

meskipun tidak dapat dipungkiri perkembangan tersebut juga memberikan 

dampak positif sebagai pelestarian budaya.  
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Sebagai bagian dari sastra Indonesia, sastra lisan etnik Bima pun tidak 

dapat menghindarkan diri dari persaingan dengan nilai-nilai modern yang 

ditawarkan dan disebarkan melalui berbagai media massa atau melalui kontak 

langsung dengan orang-orang asing. Persaingan itu telah mengakibatkan jenis-

jenis cerita atau puisi lisan tertentu sudah mulai dilupakan orang atau sudah 

punah. Kepunahan itu merupakan suatu kerugian besar bagi bangsa Indonesia 

pada umumnya dan masyarakat etnik Bima pada khususnya. Jenis sastra lisan 

etnik Bima yang sudah mulai dilupakan antara lain mpama (cerita khayalan atau 

dongeng), nggahi tua (hampir sama dengan gurindam), nggahi dana (bahasa 

berirama), nggahi ḇale (sejenis pepatah), dan kasaro (puisi untuk memuja roh). 

Patu cambe merupakan sastra lisan etnik Bima yang masih hidup hingga 

kini. Kata patu dapat berarti ‘patut’ dan ‘pantun’ (Ismail dkk. 1985:119). Arti ini 

ada hubungannya dengan kaidah pembentukan patu. Maksudnya, dalam 

pembentukan patu harus ada bunyi-bunyi yang sama atau mirip pada tiap-tiap 

kalimat, misalnya Aina mbou/Aina hodi ba loamu sahada/Niki riqi padasa 

dirakaimu dosa. Kata atau bunyi yang dicetak tebal pada tiap-tiap kalimat itu 

berkaitan bunyinya. Persamaan bunyi pada tiap-tiap kalimat itu merupakan rima 

dalam patu. Sebuah patu dianggap tidak indah, tidak pantas, kalau tidak ada bunyi 

yang sama atau mirip dalam satu kalimat.  

Pantun Bima biasanya dilantunkan dalam bentuk lagu oleh dua orang 

(laki-laki dan perempuan) yang berusia rata-rata 30-40 tahun. Faktor usia pelantun 

pantun Bima sangat mempengaruhi pantun yang dibawakan, karena semakin tua 

usia pelantunnya maka semakin bervariasilah pantun yang dinyanyikan. Sebagai 

sastra lisan pada umumnya pantun Bima berkisah tentang kehidupan rumah 
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tangga, pujian terhadap pasangan, tentang cinta, saling ejek antar pelantun pantun, 

dan berkisah tentang fenomena sosial. Pantun Bima juga berfungsi sebagai 

gurauan, misalnya saat pelantun melantunkan kumade mungki la mada tisiraka 

bahe ramangke gurauan yang digunakan di sini yaitu menggunakan kata mangke 

yang berarti menanduk untuk mengungkapkan perasaan ingin memiliki. 

Selanjutnya pantun Bima sebagai sindiran salah satunya yaitu sindiran untuk 

seorang suami yang meninggalkan rumah ndedesi mori dae nalao ḏi ada dou 

pantun tersebut bermakna seorang suami yang suka meninggalkan rumah hanya 

akan menjadi budak orang. Terakhir sebagai cemoohan sampuru kalipu dou 

maringu laki-laki seperti itu akan lebih baik memilih orang gila. Keseluruhan isi 

pantun tersebut merupakan karya kreatif pelantunnya, sedangkan untuk tema dari 

pantun akan berbeda mengikuti irama pelantunnya.  

Pada zaman dahulu pantun Bima diselenggarakan pada saat acara 

pernikahan sebagai bentuk hiburan disela-sela acara. Selain itu pantun Bima juga 

dijadikan sarana perkumpulan masyarakat Bima untuk bersilaturahmi, 

diselenggarakan pada saat memulai musim tanam padi dan pada akhir acara 

syukuran sebagai hiburan bagi masyarakat. Seiring perkembangan zaman pantun 

Bima kini jarang ditampilkan pada acara pernikahan karena telah digantikan oleh 

orkes dangdut, sehingga nilai-nilai budaya yang terdapat di dalamnya telah 

perlahan telah terkikis. 

Pantun Bima dapat dikatakan sebagai sastra lisan karena memiliki ciri 

sebagai berikut : (1) penyebaran dan pewarisan dilakukan secara lisan, (2) bersifat 

tradisional, (3) memiliki berbagai versi, bahkan varian-varian, (4) bersifat anonim, 

(5) mempunyai bentuk berumus atau berpola, (6) mempunyai kegunaan atau 
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fungsi dalam kehidupan bersama suatu masyarakat budaya, (7) bersifat prologis, 

(8) merupakan milik bersama, (9) bersifat polos dan lugu sehingga bersifat kasar, 

dan spontan (Danandjaja, 1991:3-5). Bertolak dari ciri sastra lisan tersebut, maka 

dalam pantun Bima terdapat banyak simbol-simbol yang digunakan untuk 

mengungkapkan pantun tersebut. Sesuai dengan hakikatnya, simbol di sini dapat 

dimaknai secara universal dan juga dimaknai secara khusus pada lingkup daerah 

Bima itu sendiri sebagai suatu hal yang telah menjadi kesepakatan masyarakat 

penggunanya. Misalnya simbol nara  secara universal bermakna wajah, akan 

tetapi secara khusus di daerah Bima kata tersebut bermakna sebagai sindiran bagi 

seseorang yang dianggap mepunyai sifat buruk. Simbol di sini dikaitkan dengan 

simbol dalam teori Pierce yang berpendapat bahwa simbol merupakan salah satu 

jenis tanda yang bersifat arbitrer dan konvensional (Budiman, 2005: 108). Dengan 

melakukan penelitian dari aspek simbol makna pantun Bima dapat diungkapkan 

secara mendalam, karena pada pantun Bima banyak menggunakan simbol-simbol 

tertentu dalam melantunkannya seperti simbol tempat suci, simbol gunung, simbol 

lampu merah, simbol binatang, dan lain sebagainya. 

Lebih lanjut pantun Bima sebagai karya sastra yang terikat oleh simbol di 

dalamnya tidak bisa terlepas dari bahasa, karena kehadiran sastra merupakan salah 

satu bentuk ekspresi bahasa. Hal ini bertolak dari pendapat Soedjarwo (2004:132) 

yang  mengatakan bahwa sastra itu seni bahasa, dalam arti seni menggunakan 

bahasa sebagai medianya. Bagi sastra, bahasa adalah sarana yang sudah selesai, 

sudah jadi, yang sudah tidak perlu dipermasalahkan. Sedang yang menjadi 

persoalan bagi sastrawan ialah bagaimana mengeksploitasi dan mendayagunakan 

sarana itu untuk berekspresi. Bahasa itu sendiri tidak sembarang melainkan 
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bahasa yang khas, yakni bahasa yang memuat tanda-tanda atau semiotik. Bahasa 

itu akan membentuk sistem ketandaan yang dinamakan semiotik atau semiotika. 

Semiotika sendiri merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari tanda-

tanda dalam karya sastra. Dalam perkembangan semiotika, ada beberapa  tokoh 

yang sangat berpengaruh dalam sejarah yang masing-masingnya memiliki 

pendapat yang kontras, namun saling melengkapi mengenai tanda, salah satu di 

antaranya seorang filsuf Amerika bernama Charles Sanders Pierce dengan sistem 

tanda ikon, indeks dan simbol. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya teori 

Pierce akan lebih dikhususkan pada simbol. 

Sehubungan dengan gambaran di atas, peneliti tertarik untuk meneliti patu 

atau pantun Bima dengan alasan sebagai berikut. Pertama, sebagai upaya untuk 

meneliti tentang kebudayaan dan kearifan lokal etnik Bima. Kedua, sebagai 

bentuk dari konsep glokalisasi yaitu melalui penelitian ini akan terungkap nilai-

nilai lokal yang terdapat dalam patu untuk memberikan pengetahuan bagi 

masyarakat bahwa nilai kebudayaan atau nilai tradisional tidak kalah penting 

untuk diketahui dibandingkan nilai-nilai global. Ketiga, apresiasi masyarakat 

etnik Bima terhadap patu cukup tinggi, akan tetapi dengan adanya perkembangan 

globalisasi yang cukup pesat budaya asli dari patu sendiri menjadi luntur sehingga 

melalui penelitian ini akan digambarkan pentingnya kebudayaan asli dari  patu 

Mbojo atau pantun Bima itu sendiri. Keempat, suatu kenyataan yang patut 

diperhatikan bahwa sastra dan tradisi lisan Bima telah mendapat perhatian dari 

sejumlah peneliti. Penelitian sastra tradisional Bima pernah dilakukan oleh Jonker 

(1896) Bimaneesche Texten, penelitian ini hanya terbatas pada inventarisasi cerita 

dan patu yang kemudian diterbitkan menjadi buku. Penelitian yang dilakukan Tim 
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Depdikbud NTB (1994) Cerita Rakyat NTB terbatas pada inventarisasi, 

penerjemahan, dan penerbitan menjadi buku bacaan. 

 Penelitian yang dilakukan Hasnun (1980) Tinjaun Singkat Beberapa 

Tema Puisi Bima, penelitiannya adalah membahas perkembangan sikap audiens 

puisi Bima. Penelitian yang dilakukan Sahidu dkk (1990)  Struktur Pantun Bima, 

penelitian ini membahas tentang struktur patu Mbojo atau pantun Bima. Unsur-

unsur yang dibahas di dalamnya adalah pilihan kata (diksi), baris, bait, bahasa 

kiasan, bunyi, irama, tema dan makna. Penelitian ZM dkk (1993) Studi 

Perbandingan antara Pantun Bima dan Pantun Melayu adalah penelitian yang 

bersifat perbandingan. Mereka membandingkan patu Mbojo dengan pantun 

Melayu. Penelitian itu berupaya menelusuri aspek perbedaan dan persamaan 

pantun Bima dengan pantun Melayu. Dan penelitian Badrun (2003)  Patu Mbojo 

(struktur, konsep pertunjukan, proses penciptaan, dan fungsi) penelitian ini telah 

dibukukan adapun pembahasannya yaitu tentang struktur, konsep pertunjukan, 

proses penciptaan, dan fungsi. Penelitian Ahmad Badrun menghubungkan konsep 

pertunjukan dengan konteks sehingga mempengaruhi proses penciptaan pantun 

Bima serta memberikan gambaran tentang struktur dan fungsi pantun Bima. 

Keenam penelitian yang pernah dilakukan di atas hanya membahas tentang 

permasalahan yang mendukung atau membangun pantun Bima, belum menyentuh 

pada ranah tentang makna dari pantun Bima secara mendalam dan menyeluruh.  

Selanjutnya penelitian tentang aspek simbol pada sastra lisan pernah 

dilakukan oleh Ratna (2012) Makna Simbolik Puisi Lisan Palenda pada Upacara 

Adat Peminangan di Masyarakat Todanga Kabupaten Buton. Permasalahan yang 

dikaji dalam penelitian tersebut yaitu bagaimana struktur puisi lisan Palenda pada 
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upacara adat peminangan di masyarakat Todanga Kabupaten Buton dan 

bagaimana makna simbolik puisi lisan Palenda pada upacara adat peminangan di 

masyarakat Todanga Kabupaten Buton. Dan penelitian yang dilakukan oleh 

Nurain (2013) “Tahuli pada Upacara Adat Pulanga Masyarakat Gorontalo” yang 

mengangkat permasalahan mengenai makna, simbol, kata dan kalimat 

berdasarkan konvensi sosial, makna, simbol, kata dan kalimat berdasarkan 

denotatif, konotatif, dan notatif.  Sebenarnya telah banyak penelitian tentang 

aspek simbol pada sastra lisan, akan tetapi dalam hal ini penulis hanya mengambil 

dua penelitian yang akan dijadikan pedoman untuk melakukan penelitian ini. 

Berdasarkan pemaparan di atas dalam rangka memahami pantun Bima 

sebagai cerminan budaya serta kearifan lokal dan cerminan cara berpikir 

masyarakat pemiliknya, perlu dilakukan penelitian yang berorientasi pada aspek 

simbol akan memungkinkan kita melihat pantun sebagai produk sastra lisan secara 

komprehensif. Penelitian yang demikian memungkinkan kita milihat pantun 

sebagai bagian integral dari budaya Bima.  Berdasarkan hal tersebut maka  dalam 

penelitian ini penulis mengambil judul “Analisis Struktur Budaya pada Pantun 

Bima (Tinjauan Semiotika)”.  

 

1.2   Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian sudah sepatutnya ada dalam setiap penelitian agar 

penelitian yang dilakukan dapat  terarah dan mengena pada sasaran yang 

diinginkan. Oleh karena itu, agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas maka 

diadakanlah pembatasan masalah. Penelitian ini merupakan usaha untuk menelaah 

struktur budaya pantun Bima yang meliputi bentuk, fungsi dan makna.  
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Adapun penelitian tentang struktur budaya pada pantun Bima dianggap 

penting karena dalam pantun Bima tidak secara langsung mengungkapkan makna 

yang ada dalam penyampaiannya. Pelantunnya banyak menggunakan simbol-

simbol tertentu melalui kata ataupun kelompok kata. Kehadiran simbol menjadi 

penting dalam pantun Bima untuk memahami makna yang ada di dalamnya. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1) Bagaimana bentuk simbol yang terdapat pada pantun Bima? 

2) Bagaimana fungsi simbol  yang terdapat pada pantun Bima? 

3) Bagaimana makna simbol yang terdapat pada pantun Bima? 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

1.4.1 Tujuan Umum  

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengenalkan bahasa 

Bima pada masyarakat umum. Selain itu penelitian ini juga tentu saja akan 

memperkenalkan budaya serta kearifan lokal Bima yang tercermin dalam 

pantun Bima dan melalui penelitian ini dapat dilihat gambaran pemikiran dari 

etnik Bima. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan, maka tujuan 

khusus penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Mendeskripsikan bentuk simbol yang terdapat pada pantun Bima. 
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2) Mendeskripsikan fungsi simbol  yang terdapat pada pantun Bima. 

3) Mendeskripsikan makna simbol yang terdapat pada pantun Bima. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini yaitu untuk melestarikan dan menghidupkan 

kembali pantun Bima sebagai bagian dari sastra lisan yang hampir punah. Melalui 

penelitian ini pantun Bima dapat dilihat oleh pemerintah kabupaten Bima sebagai 

bagian dari budaya yang harus mendapat perhatian karena merupakan cerminan 

dari kehidupan masyarakat Bima itu sendiri. 

 

1.6 Definisi Istilah 

Berikut penegasan istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini. 

1) Semiotika adalah studi sistematis mengenai produksi dan interpretasi tanda, 

bagaimana cara kerjanya, dan apa manfaatnya terhadap kehidupan manusia 

(Ratna, 2012: 97). 

2) Budaya adalah dasar terbentuknya kepribadian manusia. Dari budaya dapat 

terbentuk identitas seseorang, identitas suatu masyarakat dan identitas suatu 

bangsa (Linton dalam Tilaar, 2002:8). 

3) Sastra lisan merupakan perbendaharaan nilai-nilai yang diwariskan turun-

temurun (Dana, 2011:1093). 

4) Pantun adalah sajak dari empat baris, dua baris sampiran, dua baris sebagai isi, 

berirama secara teratur (Pampan. 2014:1). 

5) Simbol merupakan salah satu jenis tanda yang bersifat arbitrer dan 

konvensional (Budiman, 2005: 108). 
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6) Bentuk simbol mencakup simbol universal, individual dan kultur (Hartoko dan 

Rahmanto dalam Sobur, 2013:157). 

7) Fungsi pembentukan simbol adalah satu di antara kegiatan-kegiatan dasar 

manusia, seperti makan, melihat, dan bergerak. Ini adalah proses fundamental 

dari pikiran dan berlangsung setiap waktu (Mulyana dan Rahmat, ed., dalam 

Sobur, 2013:154). 

8) Makna simbol adalah suatu konsepsi nilai atau isi yang terkandung dalam 

sistem simbol baik verbal maupun non-verbal yang hanya dapat dipahami 

melalui pikiran dan perasaan (Dharmojo, 2005:40-41). 

 


