
BAB  1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sumbawa adalah sebuah pulau yang ditempati oleh empat kabupaten dan satu kota madia. 

Lawas tumbuh, hidup, dan berkembang di dua kabupaten yaitu Kabupaten Sumbawa dan 

Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang dulunya menjadi satu kabupaten dan pada beberapa 

tahun yang lalu berpisah membentuk kabupaten sendiri yaitu KSB. Kedua kabupaten ini 

mempunyai sejarah perkembangan yang sama dan bahasa yang sama yakni bahasa Sumbawa. 

Kota Sumbawa Besar sebagai pusat pemerintahan pada zaman Kesultanan Sumbawa telah 

menjadi pusat peradaban kebudayaan Samawa (Sumbawa), dan dari sinilah simpul-simpul 

budaya Samawa menyebar ke wilayah timur dan barat Sumbawa. 

Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa asal mula kebudayaan yaitu dari hasil 

karya cipta manusia dari zaman nenek moyang yang telah diwariskan kepada generasi 

penerusnya secara turun temurun. Penerusan kebudayaan ini melingkupi kebudayaan tradisional 

yang berupa konsep-konsep dari wujud kebudayaan sebagai suatu rangkaian tindak aktivitas 

manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dilingkari dengan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-

norma, peraturan dan berupa benda-benda. Dari berbagai perilaku seperti itulah yang dapat 

menumbuhkan kebudayaan tradisional rakyat. 

Salah satu kenyataan budaya Indonesia adalah memiliki banyak bahasa daerah. Bahasa 

dengan budaya sulit ditolak karena bahasa merupakan fenomena budaya. Seperti halnya pada 

bahasa Jawa yang memuat budaya Jawa, bahasa Sumbawa yang memuat budaya Sumbawa, 



bahasa Bali yang memuat budaya Bali, dan sebagainya. Bahasa dapat dikatakan sebagai ruh dari 

budaya itu sendiri. Bahasa sendiri adalah bagian yang tidak terpisahkan dari budaya penuturnya. 

Apa yang diperbuat oleh para penuturnya dalam hidup mereka selalu tercermin dalam bahasa 

mereka. Komunikasi melalui bahasa ini memungkinkan tiap orang untuk mempelajari kebiasaan, 

adat istiadat, kebudayaan serta latar belakangnya masing-masing. 

Bahasa, masyarakat, dan budaya adalah tiga entitas yang erat berpadu. Ketiadaan yang 

satu menyebabkan ketiadaan yang lainnya. Di dalam sebuah wadah masyarakat pasti hadir 

entitas bahasa. Demikian pula, entitas bahasa itu pasti akan hadir kalau masyarakatnya ada. 

Budaya dan masyarakat adalah dua hal yang juga tidak dapat saling terpisahkan. Di mana ada 

masyarakat di situ ada budaya, demikian sebaliknya (Rahardi, 2010: 1). 

Sastra dan kehidupan manusia merupakan satu kesatuan. Sastra dan manusia serta segala 

problema kehidupannya tidak dapat dipisah-pisah. Sastra muncul sebagai respon dari adanya 

konflik-konflik hidup yang dialami manusia. Para sastrawan melakukan perenungan yang 

mendalam untuk memahami hakikat kehidupan yang ada melalui proses kreatif dan perenungan, 

kemudian lahir karya sastra sebagai cerminan dari kehidupan nyata. 

Kalimati (2005: 112) mengatakan bahwa karya sastra sebagai sebuah proses kreativitas 

merupakan kristalisasi dari segala segi kehidupan yang melingkupi seorang pujangga, dan tidak 

lepas dari situasi dan kondisi dalam masyarakat. Sejarah sastra sama usianya dengan rentang 

sejarah manusia. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Sastra tidak akan memiliki makna jika 

manusia tidak terlibat di dalamnya, karena manusia merupakan subyek sekaligus obyek sastra. 

Sebagai karya seni sastra menggunakan bahasa sebagai media penyampaiannya. Sastra adalah 

seni yang menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi untuk mengungkapkan keindahan. 



Etnis Sumbawa (Samawa) mempunyai karya sastra lisan yang tumbuh dan berkembang 

dalam masyarakat sejak zaman dahulu, salah satunya dalam bentuk puisi lisan. Puisi lisan yang 

dikenal dengan nama lawas merupakan media komunikasi dan ekspresi bagi masyarakat 

pemiliknya. Lawas sebagai fenomena budaya merupakan cerminan dari nilai-nilai yang hidup 

pada masyarakat di zamannya, karena itu nilai budaya tersebut sangat bersifat kontekstual. 

Dampak moral terhadap kehidupan manusia sangat signifikan, karena baik dan buruknya 

moral akan membawa kebahagian dan kenikmatan yang merupakan tujuan hidup bagi manusia. 

Supaya tujuan hidup tercapai, maka dalam setiap tingkah laku manusia harus mendasarkan diri 

kepada norma-norma yaitu (a) atas dasar keputusan akal yang tertuju pada kenyataan kebenaran, 

(b) sesuai dengan pertimbangan rasa yang tertuju pada keindahan kejiwaan, (c) didorong oleh 

kehendak yang tertuju kepada kebaikan dan memelihara kerja sama akal, rasa dan kehendak 

yang tertuju kepada kenyataan mutlak yang berpedoman kepada wahyu Tuhan. 

Masalah nilai moral sangat menarik untuk dibicarakan dalam karya sastra lawas. Di 

dalam lawas (pantun) banyak mengandung nilai moral, baik moral yang berhubungan dengan 

religi, diri sendiri maupun sosial. Lawas merupakan sejenis puisi atau pantun khas Sumbawa 

sehingga juga disebut sebagai bahasa puitis Tau (orang) Sumbawa yang di dalamnya 

mengungkap realitas sosial, budaya, alam, dan dunia pendidikan. Di dalam lawas (pantun) berisi 

pesan yang sederhana, tidak cengeng, dan kritis terhadap suatu hal, mulai dari pesan kritik, 

sindiran, dan pesan moral. 

Lawas adalah sejenis puisi atau pantun khas Sumbawa sehingga juga disebut sebagai 

bahasa puitis Tau (orang) Sumbawa. Lawas terdiri atas tiga baris dalam satu bait atau ada pula 

yang terdiri dari empat atau enam baris. Bedanya dengan puisi atau pantun melayu terletak pada 



suku kata didalam setiap barisnya. Kalau pantun 7 suku kata, maka Lawas terdiri dari 8 suku kata 

dalam setiap barisnya. Jika lebih maka membacanya akan sangat sulit.  

Lawas sebagai salah satu bentuk sastra lisan dalam masyarakat Sumbawa merupakan 

fenomena kebudayaan yang akan tetap hadir di tengah-tengah masyarakatnya. Cerminan nilai 

budaya daerah telah digunakan dalam mengembangkan budaya nasional, sehingga menempatkan 

sastra lisan sebagai bagian dari kebudayaan nasional yang harus dilestarikan. Oleh karena itu, 

sudah sepantasnyalah mendapatkan perhatian dari semua pihak untuk menindaklanjuti semua itu 

dalam berbagai bentuk kegiatan. 

Lawas sebagai puisi lisan tradisional masyarakat Sumbawa hingga sekarang masih dapat  

dijumpai atau dinikmati dalam berbagai bentuk pertunjukkan di Sumbawa walaupun sebagian 

orang Sumbawa sudah tidak lagi mengenal atau lebih tepat disebut dengan tidak bisa balawas. 

Zaman modern sekarang ini, sedikitnya ada tiga katagori orang Sumbawa terhadap Lawas ini. 

Pertama; Tidak bisa balawas (membuat atau melantunkan) namun mengerti akan makna dan 

filosofi dari Lawas tersebut. Kedua; adalah sebaliknya; Hanya bisa balawas, tapi tidak mengerti 

atau memahami makna lawas yang dilantunkan, sehingga tidak jarang lawas yang dibuat atau 

dilantunkan tidak berhubungan dengan kaidah-kaidah sebuah lawas. Ketiga; banyak di antara 

orang Sumbawa yang tidak bisa balawas dan sama sekali tidak mengerti pula makna yang 

terkandung di dalam bait-bait lawas itu. 

Lawas sebagai puisi lisan tradisional masyarakat etnis Sumbawa dapat dinikmati dalam 

berbagai bentuk pertunjukkan. Lawas-lawas ini biasanya dipertunjukkan dalam dua bentuk, 

meliputi: 1) Pertunjukkan dipanggung dan 2) pada saat orang bekerja di sawah, di ladang atau 

saat gotong royong membangun rumah, mengasuh anak, upacara adat, dan pada kegiatan 

Barapan Kebo (Kerapan Kerbau), yang kesemuanya itu merupakan tradisi dan budaya 



masyarakat Sumbawa. Lawas juga dilantunkan pada saat beraktivitas biasanya untuk mengurangi 

rasa sepi, sebagai hiburan, dan mengalihkan perhatian dari pekerjaan yang dilakukan.  

Lawas tidak dimiliki oleh perorangan tetapi merupakan milik bersama masyarakat 

sebagaimana sastra lisan yang hidup di daerah lain. Secara turun temurun lawas dalam 

penyampaiannya dinyanyikan baik oleh perorangan maupun kelompok yang disebut balawas. 

Balawas kemudian menjadi sebuah seni penyampaian lawas yang dipertunjukkan di hadapan 

orang banyak untuk keperluan upacara adat atau hiburan. Balawas di samping memanfaatkan 

lawas dan temung (tembang) ada juga memanfaatkan seni lain sebagai pendukungnya yakni seni 

musik. Lawas bisa dilantunkan kedalam berbagai bentuk seni, misalnya, Seni Balawas, Rabalas 

Lawas, Malangko, Badede, Badiya, Bagenang, Bagesong, dan Sakeco, bahkan dalam bertutur 

atau bercerita pun biasa disampaikan dalam bentuk Lawas (Al-Qadri, 2012). 

Ketika masyarakat Samawa (Sumbawa) mulai mengenal zaman tulisan lawas mulai 

ditulis walaupun kebanyakan lawas yang ditulis adalah lawas tutir (cerita), silsilah, dan sejarah 

pahlawan sakti yang ditulis dengan sastra jontal (huruf Sumbawa) yang mirip dengan aksara 

suku Bugis (Lontara). Lawas yang ditulis dengan menggunakan aksara Sumbawa dalam 

lembaran daun lontar kemudian disimpan dalam tabung bambu yang dikenal dengan nama 

bumung. Karena disimpan dalam tabung bambu banyak lontar yang tidak terpelihara dengan 

baik sehingga lontar-lontar tersebut tidak lagi dapat dibaca untuk diketahui isinya. 

Perkembangan lawas tidak hanya sampai pada merekam peristiwa saja, namun lawas ketika 

zaman tulisan oleh para seniman lawas juga menciptakan lawas-lawas keagamaan/lawas akhirat 

yang berisi pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keagungan/keluhuran agama Islam, lawas 

ini kemudian dikenal lawas pamuji. Di zaman Sultan Sumbawa seorang ulama terkenal yang 

juga seniman lawas menciptakan lawas agama, beliau adalah Haji Muhammad Dea Kandhi 



(Alm) buku Pamuji yang ditulis dalam huruf Arab berbahasa Sumbawa sampai kini masih 

tersimpan pada keturunan beliau dan orang-orang tertentu.  

Di zaman sekarang ini sudah banyak para pencipta lawas mendokumentasikannya dalam 

buku cetakan atau mengumpulkan lawas-lawas yang pernah hidup di zaman lisan kini sudah ada 

dalam bentuk cetakan. Salah satu buku yang diterbitkan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan 

Daerah Kabupaten Sumbawa (2007) karya Usman Amin judul kumpulan lawas Sumbawa 

“Kukokat Lawas Siya” yang memuat Lawas Dunia, Pergaulan, Lawas Akhirat dan Keagamaan. 

Lawas sebagai sastra lisan dalam penyebarannya disampaikan dalam berbagai bentuk 

pertunjukan dalam berbagai kesempatan, sehingga lawas menjadi performing art yang selalu 

menarik penggemarnya untuk menyaksikan walaupun harus sampai semalam suntuk.  

Pertunjukan lawas telah menjadi bagian dari setiap acara kegiatan baik adat maupun 

acara-acara keagamaan atau acara resmi sehingga kurang lengkap tanpa kehadiran pertunjukan 

lawas terutama dalam bentuk sakeco yang banyak diminati masyarakatnya karena mampu 

menjadi media komunikasi yang efektif. Di kalangan pemerintah Daerah Sumbawa pertunjukan 

lawas telah lama dipakai sebagai media untuk memasyarakatkan program pemerintah mulai dari 

ABRI masuk desa, keluarga berencana (KB), kesehatan, kampanye parpol, pariwisata, dan lain 

sebagainya. Dari gambaran di atas jelaslah bahwa hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat 

Sumbawa mewarnai perkembangan lawas dan begitu pula sebaliknya lawas telah menjadi bagian 

dari tonggak kehidupan masyarakatnya. 

Kehadiran lawas di Sumbawa tidak diketahui secara pasti. Kehadiran lawas bagi 

masyarakat Sumbawa pada awalnya berperan sebagai media ekspresi batin manusia dan sebagai 

perekam peristiwa yang terjadi di seputarnya. Apa yang tampak atau yang dipikirkan oleh 

masyarakat Sumbawa tempo dulu biasanya akan disampaikan melalui lawas. Ekspresi sastra 



lisan lawas yang tercermin dalam bentuk, isi, dan penyajian lawas merupakan bagian dari sebuah 

gambaran konfigurasi budaya Nusantara yang perlu ditelusuri lebih jauh untuk mengetahui 

keberadaannya dalam masyarakat, proses perkembangannya, dan ragam penyampaiannya yang 

sangat kontekstual. Dalam konteks ini budaya sebagai wahana perekat antar masyarakat antar 

suku bangsa setidaknya mampu meminimalkan berbagai persoalan yang muncul di kemudian 

hari.  

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang “Analisis Nilai Moral 

dalam Kumpulan Lawas Sumbawa “Kukokat Lawas Siya” Karya Usman Amin” dengan harapan 

akan dapat memberikan informasi tentang keberadaan lawas Samawa dengan berbagai bentuk 

dan perkembangannya. Di samping itu, sebagai bentuk kepedulian terhadap keberadaan sastra 

lawas Samawa yang semakin lama semakin sedikitnya mendapat perhatian dari para peneliti 

sastra dan juga masyarakat pemiliknya termasuk pemerintah daerah. Sebagai bentuk penyadaran 

akan betapa besarnya sumbangan yang telah diberikan oleh sastra lawas sejak zaman dahulu 

hingga saat ini dalam menjaga nilai-nilai kearifan budaya lokal dan nusantara. 

1.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pada penelitian ini perlu adanya batasan 

masalah. Hal ini juga mempertimbangkan waktu dan kemampuan penulis yang masih terbatas, 

serta karya yang dijadikan bahan penelitian cukup luas. Dalam buku kumpulan lawas Sumbawa 

“Kukokat Lawas Siya” karya Usman Amin ditemukan tiga nilai moral, karena jika permasalahan 

terlalu lebar besar kemungkinan hasil yang diperoleh tidak mendalam. Oleh karena itu, pada 

penelitian ini peneliti membataskan masalah hanya pada: (1) nilai moral yang berhubungan 

dengan Tuhan, (2) nilai moral yang berhubungan dengan diri sendiri yang meliputi bertanggung 

jawab dan pendidikan, (3) nilai moral yang berhubungan dengan sosial yang meliputi adil 



terhadap sesama manusia, berbakti kepada orang tua, kasih sayang, kerukunan, 

kemusyawarahan, kegotongroyongan, dan perkawinan. Nilai moral tersebut dapat dijadikan 

pedoman hidup dalam melakukan aktivitas sehari-hari dalam berinteraksi antar manusia yang 

satu dengan manusia lain, dan manusia dengan Tuhan. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai 

berikut: 

1) Bagaimanakah nilai moral yang berhubungan dengan Tuhan dalam Kumpulan Lawas 

Sumbawa “Kukokat Lawas Siya” karya Usman Amin? 

2) Bagaimanakah nilai moral yang berhubungan dengan diri sendiri yang meliputi 

bertanggung jawab dan pendidikan dalam Kumpulan Lawas Sumbawa “Kukokat 

Lawas Siya” karya Usman Amin? 

3) Bagaimanakah nilai moral yang berhubungan dengan sosial yang meliputi adil 

terhadap sesama manusia, berbakti kepada orang tua, kasih sayang, kerukunan, 

kemusyawarahan, kegotongroyongan, dan perkawinan dalam Kumpulan Lawas 

Sumbawa “Kukokat Lawas Siya” karya Usman Amin? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Mendeskripsikan nilai moral yang berhubungan dengan Tuhan dalam Kumpulan 

Lawas Sumbawa “Kukokat Lawas Siya” karya Usman Amin. 



2) Mendeskripsikan nilai moral yang berhubungan dengan diri sendiri yang meliputi 

bertanggung jawab dan pendidikan dalam Kumpulan Lawas Sumbawa “Kukokat 

Lawas Siya” karya Usman Amin. 

3) Mendeskripsikan nilai moral yang berhubungan dengan sosial yang meliputi adil 

terhadap sesama manusia, berbakti kepada orang tua, kasih sayang, kerukunan, 

kemusyawarahan, kegotongroyongan, dan perkawinan dalam Kumpulan Lawas 

Sumbawa “Kukokat Lawas Siya” karya Usman Amin. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun 

praktis. 

1) Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat: 

a. Memperkaya dan menambah wawasan teoretis tentang karya sastra daerah Sumbawa. 

b. Memberikan sumbangan bagi pengembangan seni sastra daerah, khususnya sastra 

daerah Sumbawa. 

2) Manfaat Praktis  

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat: 

a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat Sumbawa terhadap karya 

sastra lawas. 

b. Meningkatkan kecintaan masyarakat Sumbawa terhadap karya sastra daerahnya, 

khususnya karya sastra lawas. 

1.6 Batasan Istilah 



1) Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-

bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat 

dengan pemahaman secara keseluruhan.  

2) Nilai moral adalah nilai-nilai yang mengacu pada baik dan buruknya tindakan manusia 

sebagai manusia (Bertens, 2001: 142). 

3) Nilai moral ketuhanan adalah nilai-nilai moral yang mengatur hubungan manusia 

dengan Tuhan (Nurgiyantoro, 2010: 324). 

4) Nilai moral diri sendiri adalah nilai moral yang menyangkut hubungan manusia 

dengan kehidupan pribadi atau cara manusia memperlakukan diri pribadi 

(Nurgiyantoro, 2010: 323). 

5) Nilai moral sosial adalah nilai yang mendasari dan menentukan tindak kehidupan 

manusia dalam mempertahankan dan mengembangkan hidup sosial dengan cara dan 

tujuan yang benar (Nurgiyantoro, 2010: 323). 

6) Sastra Lawas 

Sastra Lawas adalah sejenis puisi atau pantun tradisional khas Sumbawa yang diwariskan secara 

turun temurun dengan cara dilantunkan, sehingga sampai saat ini masih dapat dilihat dalam 

kehidupan etnis Sumbawa. Menembangkan lawas (balawas) secara beramai-ramai pria dan 

wanita dengan cara sambut menyambut (saling sier) di saat musim panen padi agar panasnya 

matahari tidak terasa, ketika membuat rumah atau waktu memasak nasi dan lauk pauk untuk 

orang-orang yang membuat rumah. 


