
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kehidupan manusia sebagai mahluk sosial, maka manusia tidak akan 

terlepas dari bahasa. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat untuk 

berkomunikasi, alat interaksi sosial yang digunakan individu dengan kelompok, 

kelompok dengan segala aspek kehidupan. Disamping bahasa sebagai hasil 

budaya, bahasa juga merupakan alat pengikat bagi kehidupan masing-masing 

individu dengan sistem kemasyarakatan pada kelompok tertentu. 

 Mansur  (1987:4) mengatakan bahwa manusia dapat memenuhi hasrat 

sebagai mahluk sosial dan mengekspresikan pemikirannya. Pola berpikir 

seseorang dapat dilihat melalui bahasa yang digunakan, dalam bahasa Indonesia 

hal tersebut sering diungkapkan dalam kalimat “Bahasa menunjukkan Bangsa”. 

Kalimat ini berati pribadi atau jiwa seseorang tercermin melalui bahasa yang 

digunakan. Indonesia memiliki beraneka ragam bahasa, bahkan jumlahnya sangat 

banyak. Hal ini disebabkan oleh banyaknya suku dengan adatnya masing-masing 

yang terdapat di negara kita. Setiap suku memiliki bahasa tersendiri dan tentu saja 

dipelihara oleh penuturnya. Sehingga demikian Bangsa Indonesia dikenal oleh 

dunia karena kekayaannya yang berupa keragaman suku, adat dan bahasa. 

Walaupun beraneka ragam bahasanya, bangsa Indonesia telah menetapkan satu 

bahasa sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. 



 Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan, terutama pembangunan 

kebudayaan nasional, mendapat perhatianpenting. Hal ini disebabkan masih 

dipergunakan penggalian dan pengembangan nilai-nilai budaya semua suku 

bangsa di Indonesia sebagai warisan yang berharga dari para leluhur. Masyarakat 

Indonesia berbeda-beda corak kehidupanya dan memiliki kebudayaan yang 

berbeda-beda pula. Setiap adat istiadat atau kebudayaan terbentuk oleh adanya 

tata nilai luhur  yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Tata nilai kehidupan 

dalam masyarakat adalah segala aktivitas yang tercermin dalam kehidupan 

masyarakat tersebut. Untuk menentukan target pembangunan yang ingin dicapai 

bagi suatu daerah, maka terlebih dahulu perlu diperhatikan faktor-faktor kondisi 

geografis dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kebudayaan penduduk.  

Masyarakat berbudaya memiliki cara-cara tersendiri untuk 

mengungkapkan ide-ide dalam bermasyarakat. Ide-ide tersebut disampaikan  

dengan cara yang lebih luas, sehingga jika suatu bahasa berkenaan dengan 

seseorang, biasanya orang yang dituju tidak segera memahaminya. Demikian  

pula jika seseorang hendak menyindir temanya, dapat memilih kata-kata atau 

kalimat yang paling sesuai dengan maksud yang hendak disampaikannya. Dalam 

kesusastraan Indonesia, bahasa-bahasa tersebut ada yang dinamakan pepatah dan 

ada juga yang dikatakan pribahasa. Sehubungan dengan hal di atas, ada beberapa 

hal yang dibutuhkan untuk mengenal sistem sosial dan budaya suatu masyarakat. 

Salah satu di antaranya adalah nilai-nilai bahasa tradisional pada kelompok 

masyarakat yang bersangkutan. 



Bahasa daerah merupakan salah satu aspek kebudayaan yang dapat diteliti 

dan dikembangkan, karena mengandung nilai-nilai budaya dan norma-norma 

sosial dari masyarakat pendukungnya. Arti penting dari pengembangan tinjauan 

struktural tersebut adalah untuk memberikan informasi mengenai bahasa dari 

salah satu suku bangsa lain sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh suku 

bangsa lain, serta membina pergaulan dan pengertian bersama sehingga tidak 

muncul perasaan saling mencurigai, sebab mereka hidup bersama sebagai suatu 

bangsa yang memiliki aneka ragam budaya. 

Abdullah (1984) mengatakan  bahwa Donggo merupakan salah satu 

wilayah di Indonesia yang memiliki beragam budaya, Donggo terletak di Bima 

NTB sebagai garis besar wilayah Kec. Donggo menjadi 2 (dua). Secara garis 

besar di Kecamatan Donggo terbagi atas wilayah yaitu dataran tinggi di sebelah 

barat meliputi Desa O’o, Desa Doridungga, Desa Kala, Desa Mpili,  Desa Mbawa, 

Desa Palama, Desa Rora, dan Desa Bumi Pajo dan dataran rendah sebelah Timur  

meliputi Desa Bajo, Desa Punti, Desa Sowa, Desa Sai, Desa Wadu Kopa, dan 

Desa Sampungu.  

Umumnya mata pencaharian penduduk di wilayah yang berdataran tinggi 

dan rendah yaitu bertani, buruh tani, dan nelayan. Masyarakat di daerah ini sudah  

mulai terpengaruh oleh cara hidup berwiraswasta. Sebagian besar masyarakat  

Donggo sudah mengenal dan mengerti pendidikan, hal ini terbukti dengan 

kesadaran mereka untuk menyekolahkan anaknya untuk menuntut ilmu di 

sekolah-sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta. Dilihat dari semakin 

luasnya wilayah dan berkembangnya suatu  masyarakat, kini wilayah Donggo 



menjadi mekar dan terbagi atas dua wilayah barat dan wilayah timur. Wilayah 

Barat yang  berdataran tinggi dikenak dengan  Kecamatan Donggo sedangkan 

dataran rendah atau wilayah pesisir dikenal dengan menjadi Kecamatan 

Soromandi. 

M. Hilir Ismail (2009) mengatakan bahwa bahasa yang digunakan suku 

Donggo Bima, umumnya hanya dikuasai dengan baik dan sempurna oleh orang-

orang tua tertentu dalam masyarakat, sedangkan dalam lingkungan orang-orang 

muda, termasuk para intelektual sangat kurang menguasainya sehingga kapatu 

mulai jarang digunakan. Berdasarkan fenomena tersebut, bahasa yang digunakan 

dalam upacara pernikahan di beberapa suku bangsa telah diteliti, misalnya di Suku 

Kajang Kab, Bulukumba, namun hingga saat ini, penelitian ini terkait kapatu 

dalam upacara pernikahan suku Donggo belum mendapat perhatian dari pemilih 

bahasa. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, peneliti merupakan penutur 

Bahasa Bima, bermaksud mengkaji kapatu. Pengkaji atau meneliti ini akan 

bermanfaat untuk pembinaan bahasa, sastra dan Budaya nasional.  

Upacara akad pernikah pada suku Donggo Bima meliputi keunikan 

upacara ini disaksikan oleh wali dari kedua belah pihak. Setelah upacara akad 

nikah selesai pengantin laki-laki memberikan mas kawin yang diserahkan 

langsung kepada mempelai perempuan sebagai tanda mas kawin hukum 

perkawinan Islam. Mas kawin biasanya terbentuk uang, Al Qur’an dan sajadah. 

Pada tahap upacara ini gelar pula berbagai macam atraksi kesenian tradisional 

seperti kapatu, zikir, nyanyian dengan lagu-lagu daerah dan diimbangi dengan 

musik rebana dan gerakan tubuh yang bersamaan. Tujuan atraksi tersebut adalah 



untuk menghibur pihak keluarga, baik dari keluarga lain. Pengatin perempuan 

maupun pengantin laki-laki serta para pengunjung yang menghadirin acara resepsi 

tersebut. Kapatu adalah bagian tersebut yang menjadi ciri khas dari adat 

pernikahan suku Donggo. Kapatu dilantunkan menggunakan bahasa daerah suku 

Donggo. Kapatu selain adat istiadat juga merupakan salah satu dari karya sastra 

lisan yang masih dipergunakan oleh masyarakat Donggo Bima dalam 

melaksanakan rangkaian upacara. Karya satra lisan berupa karya sastra yang di 

tuturkan, di dengarkan, dan di hayati dengan maksud dan tujuan. 

Kapatu adalah sejenis puisi lama yang dilisankan dan biasanya 

menggunakan nada atau lagu. Kapatu terdiri dari unsur-unsur kalimat berjumlah 

empat baris dalam satu bait, yang bersajak (a-a-b-b atau a-a-a-a). Biasanya barisan 

pertama dan barisan kedua adalah sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan 

isi. Umumnya kapatu memiliki tekanan, rima, dan irama. Tekanan (suara atau 

bunyi) adalah ucaran yang ditekankan pada suku kata atau kata sehingga bagian 

itu lebih keras atau lebih tinggi ucapannya. Dalam tekanan ini terdapat pula aksen, 

aksen yaitu tekanan dalam bahasa, biasanya terdapat pada suku akhir. 

Strukturalisme merupakan filsafat yang memandang dunia sebagai realitas 

berstruktur, strukturalisme memang sering dipahami sebagai bentuk, karya sastra 

dibangun atas dasar bahasa yang memiliki ciri bentuk (from) dan menekankan 

pada otonomi penelitian sastra. 

Tinjauan struktural berdasarkan bahan pembelajaran. Strukturalis pada 

dasarnya merupakan cara berpikir tentang dunia yang  berhubungan dengan 

tanggapan dan deskripsi struktur-struktur. Dalam pandangan ini karya sastra 



diasumsikan sebagai fenomena yang memiliki struktur saling terkait satu sama 

lain. Struktur berasal dari kata (structural) bahasa latin, yang berarti bentuk atau 

bangunan. Secara definitif strukturalisme berarti paham mengenai unsur-unsur, 

yaitu struktur itu sendiri, dengan mekanisme antar hubugannya, di satu pihak 

antar hubungan unsur yang satu dengan unsur lainnya, dipihak yang lain 

hubungan antara unsur dengan totalistasnya. Sebagai kualitas totalitas, antar-

hubungan merupakan energi, motivator terjadinya gejala yang baru, mekanisme 

yang baru, yang pada gilirannya menampilkan makna-makna baru. 

Berdasarkan uraian di atas penulis memfokuskan penelitian tentang 

Analisis Struktur Kapatu Nasihat Pernikahan  Adat Dou Donggo Bima NTB 

Tinjauan Struktural.  

 

1.2 Jangkauan Masalah 

Burhan (1995: 292-295) mengatakan bahwa unsur stile terdiri dari empat 

unsur, yakni (a) unsur finologi, (b) sintaksis, (c) leksikal, (d) retorika. Pertama, 

unsur  fonologi, yakni pengkajian unsur  pola bunyi bahasa, matra, dan rima. 

Pengkajian semacam itu, dapat membantu menyingkapkan pola pengulangan yang 

menjadi ciri khusus yang menyebabkan adanya kepaduan karya (Soedjito, 

1993:14-15). Kedua, unsur leksikal sama halnya dengan diksi, yakni mengacu 

pada pengertian penggunaan kata-kata tertentu yang dipilih oleh pengarang. 

Burhan (1995: 290) mengatakan bahwa stilistika terdiri atas unsur lesikal, 

gramatikal, figures of speech, konteks, dan kohesi. Pemilihan kata-kata dalam 

kapatu dilakukan melalui pertimbangan-pertimbangan formal seperti 



pertimbangan fonologis, misalnya dalam kepentingan alitrasi, irama, efek bunyi 

tertentu, khususnya dalam karya puisi. 

Ketiga, unsur gramatikal mengarah pada struktur kalimat. Dilihat dari 

kepentingan stile, kalimat lebih penting dan bermakna dari pada sekedar kata 

walaupun gaya kalimat dalam banyak hal yang dapat dipengaruhi oleh pilihan 

katanya. Keempat unsur retorika merupakan cara pengarang menggunakan suatu 

bahasa untuk memperoleh efek estesis. Unsur retorika meliputi bahasa figuratif 

dan wujud pencitraan (Burhan 1995: 292-295). 

 

1.3 Batasan Masalah 

  Berdasarkan jangkauan masalah yang tertulis di atas, perlu diberi batasan 

pembahasan masalah agar penelitian dapat menjadi jelas dan lebih terperinci. 

Pembatasan masalah dilakukan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang 

diteliti, sehingga tidak menyimpang pembahasan. Masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini dibatasi pada unsur leksokal, fonologis dan gramatikal yaitu 

mengenai tinjauan struktur penulisan kapatu nasihat, penyesuaian bunyi kata 

dalam kapatu, serta pola penulisan kata yang mengalami penyesuaian bunyi pada 

kapatu nasihat. 

 

1.4 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah adalah acuan penelitian untuk memfokuskan masalah 

yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut.  



1) Bagaimana struktur penulisan kapatu nasihat pernikahan adat Dou Donggo 

Bima NTB? 

2) Bagaimana penyesuaian bunyi kata dalam kapatu di nasihat pernikahan adat 

Donggo Bima NTB? 

3) Bagaimana pola penulisan kata yang mengalami penyesuaian bunyi pada 

kapatu nasihat pernikahan adat Donggo Bima NTB? 

 

1.5 Tujuan  

Sesuai dengan permaslahan yang telah ditentukan, maka tujuan penelitian 

dirumuskan berikut ini.  

1) Untuk mengetahui dan memahami struktur penulisan kapatu nasihat 

pernikahan adat Dou Donggo Bima NTB. 

2) Untuk mengetahui dan memahami penyesuaian bunyi kata dalam kapatu di 

nasihat pernikahan adat Donggo Bima NTB. 

3) Untuk mengetahui dan memahami pola penulisan kata yang mengalami 

penyesuaian bunyi pada kapatu nasihat pernikahan adat Donggo Bima NTB. 

 

1.6 Manfaat Hasil Penelitian  

Adapun manfaat yang diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini yakni 

sebagai berikut.  

1) Bagi dinas kebudayaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah 

Donggo Bima atau instansi terkait sebagai bahan pertimbangan guna menempuh 



perkembangkan seni budaya daerah sehingga dapat dilestarikan, selanjutnya dapat 

membentuk lembaga yang bisa melestarikan budaya daerah terutama sastra lisan 

seperti kapatu nasihat.  

2) Bagi masyarakat Donggo Bima 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk 

mensosialisasikan kapatu nasihat sebagai bagian penting dari budaya masyarakat 

Bima yang harus dikenalkan pada masyarakat luar, kata sambung pada 

masyarakat Bima diharapkan dapat memberikan inspirasi/motivasi untuk lebih 

atraktif dalam mempopulerkan kapatu nasihat walaupun hanya di daerah Bima 

saja supaya kapatu nasihat tidak punah. Agar kapatu nasihat juga bisa ditampilkan 

atau dilantunkan tidak hanya pada acara-acara tertentu saja tetapi setidaknya lebih 

banyak acara-acara yang melibatkan adanya kapatu nasihat tersebut.  

3) Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alternatif dalam 

pembelajaran bahasa daerah Donggo Bima atau muatan lokal khususnya terkait 

dengan gaya (style) penulisa.  

4) Bagi Peneliti 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan menjadi 

sumber rujakan atau dasar bagi pengembangan pengetahuan tentang budaya 

kapatu, sehingga bagi peneliti berikutnya hasil penelitian ini dapat di kaji dan 

diteliti lebih lanjud melalui orisienalitas yang berbeda.  

 

 



1.7 Fokus Penelitian 

Arikunto, (2002:89) mengatakan bahwa metode yang bersifat kualitatif 

dapat dijabarkan sebagai gejala bervariasi. Gejala adalah subjek penelitian yang 

dijadikan sebagai  titik tolak yaitu metode yang bersifat kualitatif. Adapun metode 

yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif tunggal yakni Analisis 

Struktur Kapatu Nasihat  Pernikahan Adat Dou Donggo Bima NTB Tinjauan 

Struktural. 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang didasarkan pada 

penggunaan kapatu nasihat yang dipergunakan oleh masyarakat Donggo Bima 

dalam upacara pernikahan. Struktur Kapatu Nasihat  Pernikahan yang penulis 

maksud disini ialah Analisis Struktur kapatu nasihat pernikahan yakni upacara 

pernikahan yang dilakukan melalui persetujuan dari kedua belah pihak, baik dari 

pihak perempuan dan maupun dari pihak laki-laki. 

 

1.8 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam memahami istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah. Adapun 

istilah-istilah yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut.  

1) Stilistika adalah ilmu yang menyelediki bahasa yang digunakan dalam karya 

sastra dan penerapan linguistik  pada penelitian gaya bahasa (Kridalaksana, 

2008:227). 



2) Diksi adalah kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa-nuansa 

makna dari gagasan yang disampaikan, dan bentuk yang cocok serta penguasaan 

sejumlah besar kosa kata atau pembendaharaan kata bahasa ini. (Keraf, 2007:102) 

mengatakan bahwa diksi yang dimaksud dalam penelitian ini yakni penggunaan 

kata kunci yang mengalami perubahan bunyi dan pertautan makna pada kapatu 

nasihat.  

3) Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi untuk memperoleh musikalitas 

atau orkestrasi. Waluyo (1987: 90)  mengatakan bahwa rima yang dimaksud 

dalam penelitian ini yakni rima pada kata kunci yang terdapat pada kapatu nasihat.  

4) Pola adalah pengaturan atau susunan unsur-unsur bahasa yang sistematis. 

(Kridalaksana, 2008:212) mengatakan bahwa pola yang dimaksud dalam 

penelitian ini yakni pola penulisan kata kunci pada kapatu nasihat.  

5) Puisi yang berbahasa daerah (puisi rakyat) adalah kesustraan rakyat yang sudah 

tertentu bentuknya, biasanya terjadi dari beberapa deret kalimat, ada yang 

berdasarkan mantra, ada yang berdasarkan panjang pendek suku kata, lemah 

tekanan suara, atau hanya berdasarkan irama. (Danandjaja, 1994:46).  

6) Daerah Donggo Bima adalah daerah yang terletak di bagian Timur Pulau 

Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan posisi 1180 44’- 1190 

22’BT dan 080 08 – 080 57’ LS.  Nusa tengga Barat juga dikenal memiliki 

berbagai kebudayaan dan kesenian daerah seperti kapatu, rawa mbojo (lagu 

Bima), biola katipu, hanta u’a pua (upacara untuk memperngati maulid nabi) serta 

masih banyak kebudayaan lainnya begitu beraneka ragam. 



7) Kapatu adalah sastra lisan yang memiliki ciri khas yaitu pada setiap baris ada 

kata yang disesuaikan dan mengandung dua makna sesuai dengan makna kata 

yang di persesuaikan dan mengandung dua makna sesuai dengan makna kata yang 

persesuaikan, berirama memikat (memukau) dan tiap bait mengandung tiga baris 

atau empat baris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


