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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kebudayaan merupakan sistem nilai yang terkandung dalam sebuah 

masyarakat. Kebudayaan Indonesia sangat beragam. Pengaruh-pengaruh 

kebudayaan yang membentuk lapis-lapis budaya yang sangat menarik 

mencerminkan sejarah dan segala mitos bagi sebuah komunitas pemilik 

kebudayaan tertentu. Dalam kaitan kebudayaan orang dapat mengekspresikan 

budayanya dengan berbagai cara.  Manusia memiliki kecenderungan untuk 

terus menerus melestarikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dalam 

mengekspresikan budayanya.  

Kebudayaan menyinggung daya cipta bebas dan serba ganda dari 

manusia dalam alam dunia. Dari alam buta maupun dari gairah hewani tidak 

diharapkan karya budaya. Menurut Bakker SJ (1984), manusia adalah pelaku 

kebudayaan. Manusia menjalankan kegiatannya untuk mencapai sesuatu yang 

berharga baginya, dan dengan demikian kemanusiaan menjadi lebih nyata. 

Melalui kegiatan kebudayaan, sesuatu yang sebelumnya hanya merupakan 

kemungkinan belaka, diwujudkan dan diciptakan baru. Tetapi jelaslah bahwa 

kebudayaan tidak tambah menjadi berharga oleh tambahan segala rupa hal 

berharga tanpa tata susunan.  

Edward B. Taylor (dalam Arifin, 2009) kebudayaan merupakan 

keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, 
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kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-

kemampuan lain yang didapat oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. 

Sedangkan Yus Rusyana mengungkapkan bahwa tradisi lisan merupakan 

bagian dari kebudayaan dan hidupnya, tradisi lisan mencerminkan hidupnya 

kebudayaan, tradisi lisan yang tangguh ialah yang tetap hidup dalam komunitas 

hadir dalam kegiatan masyarakat dan menjalankan fungsinya dalam konteks 

kehidupan. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebudayaan 

merupakan suatu cara hidup yang telah berkembang dan dimiliki bersama oleh 

sebuah komunitas atau yang disebut dengan kelompok manusia, dan telah 

diwariskan dari generasi ke kegenarasi melalui lisan maupun tulisan. 

Kebudayaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diri manusia. 

Sebagian dari adat istiadat dan wujud dari kebudayaan, sistem nilai budaya 

seolah-olah berada di luar dan di atas diri individu yang menjadi warga 

masyarakat yang bersangkutan. Para individu itu sejak kecil telah diresapi 

dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya sehingga konsepsi-

konsepsi itu sejak lama telah berakar dalam alam jiwa mereka 

(Koentjaraningrat, 1974: 25). 

Cerita rakyat adalah sebagian kekayaan budaya dan sejarah yang 

dimiliki Bangsa Indonesia. Pada umumnya, cerita rakyat mengisahkan tentang 

suatu kejadian di suatu tempat atau asal muasal suatu tempat. Tokoh-tokoh 

yang dimunculkan dalam cerita rakyat umumnya diwujudkan dalam bentuk 

binatang, manusia maupun dewa (Dedi, 2010). 
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Cerita rakyat merupakan salah satu budaya lokal. Di dalamnya berisi 

seperangkat nilai etika, estetika, yang menjadi pedoman perilaku manusia 

dalam mewujudkan cara-cara hidup. Sebagai warisan budaya, maka 

masyarakat mempelajarinya dan mematuhi norma-norma serta menjunjung 

tinggi nilai-nilai yang ada. Dalam pengembangannya, cerita rakyat merupakan 

bagian dari sistem kesenian ini didukung oleh unsur-unsur kebudayaan lain. 

Sastra lisan dapat bertahan secara turun-temurun karena sifatnya yang lentur, 

tidak kaku, dan penyajiannya berlainan dengan sastra tertulis yang acapkali 

sudah dibatasi oleh acuan tertentu, misalnya aturan penulisan.  

Sastra lisan mempunyai ciri-ciri gaya bahasa yang berlainan dengan 

sastra yang tertulis walaupun perbedaan itu tidak mencolok. Ciri-ciri khas yang 

berwujud lahir dari masyarakat yang polos, belum mengenal huruf, bersifat 

tradisional, menggambarkan budaya milik kolektif tertentu yang tidak jelas 

siapa penciptanya, lebih menekan aspek khayalan, ada sindiran, jenaka dan 

pesan pendidik, sering melukis tradisi kolektif tertentu, tercakup dalam sastra 

lisan, seperti sering tergambar pula dalam sastra tertulis (Rafiek, 2010: 53). 

Sastra lisan berupa cerita rakyat merupakan kreativitas para pujangga zaman 

dulu yang secara substansi selalu mengacu pada ajaran-ajaran dharma sehingga 

dapat dipakai sebagai landasan bertingkah laku oleh generasi pewarisnya.  

Sastra lisan di Bima banyak ragamnya seperti cerita rakyat atau 

dongeng, puisi lama. Puisi lama yang terdapat pada daera Bima seperti pantun, 

peribahasa, ungkapan tradisional, dan lain-lain. Sastra lisan yang masih 
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digunakan dan bertahan di daerah Bima seperti cerita rakyat atau dongeng, 

puisi lama, pantun, nyanyian rakyat. 

Cerita rakyat secara umum selalu menyimpan nilai-nilai kearifan yang 

terselubung dan perlu penyikapan bagi para pembaca karya sastra sehingga 

makna yang ada di dalamnya dapat dicerna atau ditangkap mendekati 

kebenarannya. Biasanya nilai yang tertuang tersebut berupa norma-norma 

kehidupan dalam bentuk etika sopan santun yang perlu dipedomani sebagai 

wahana kehidupan di masyarakat. Atas dasar konsep pemikiran terurai di atas, 

maka upaya pelestarian warisan budaya tersebut tidak dapat lepas dari 

penggalian sumber-sumber kebudayaan daerah yang tersebar di seluruh 

pelosok tanah air.   

Bascom (dalam Danandjaja, 1994: 50) mengatakan cerita prosa rakyat 

dapat dibagi dalam tiga golongan besar yaitu mite, legenda, dongeng. Mite atau 

mitos adalah cerita prosa rakyat, yang dianggap benar-benar terjadi serta 

dianggap suci oleh yang mempunyai cerita.  Mitos pada umumnya 

mengisahkan terjadinya alam semesta, dunia, manusia pertama, terjadinya 

maut,bentuk khas binatang, bentuk topografi, gejala alam, dan sebagainya. 

Mitos juga mengisahkan petualangan para dewa, kisah percintaan mereka, 

hubungan kekerabatan mereka, kisah perang mereka, dan lain sebagainya. 

Mitos biasanya juga menceritakan terjadinya alam semesta, terjadinya susunan 

para dewa, dunia dewata, terjadinya manusia pertama dan tokoh pembawa 

kebudayaan, terjadinya makanan pokok seperti beras dan sebagainya untuk 

pertama kali mitos biasanya berkaitan erat dengan kejadian-kejadian fenomena 
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keanehan alam nyata dan alam ghaib dalam hubungannya dengan manusia. 

Cerita rakyat atau mitos biasanya juga akan memunculkan adanya tradisi-

tradisi kebudayaan. Tradisi tersebut bisa berupa upacara-upacara tradisional 

dan tradisi ritual. 

Legenda menurut Baskom (dalam Danandjaja 1994: 50) adalah prosa 

rakyat yang memiliki ciri-ciri yang mirip dengan mite, yaitu dianggab pernah 

benar-benar terjadi, tetapi tidak dianggap suci. Berlainan dengan mite, legenda 

ditokohi oleh manusia, walaupun ada kalanya mempuncai sifat-sifat luar biasa, 

dan sering juga dibantu makhluk-makhluk ajaib. Sebaliknya, dongeng adalah 

prosa rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi dan dongeng tidak terikat 

oleh waktu dan tempat. 

Penelitian ini menitikberatkan pada mitos dalam cerita rakyat, karena 

cerita rakyat memiliki kharisma dan keunikan (kekhasan) tersendiri. Cerita 

rakyat merupakan bagian dari tradisi lisan yang berkembang di dalam 

lingkungan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun, sejak jaman 

nenek moyang mereka dan sejak jaman masyarakat mulai mengenal dan 

mampercayai cerita itu sampai sekarang yang sudah turun-temurun kepada 

anak-anak cucunya yang merupakan genarasi penerus cerita rakyat atau mitos 

tersebut. Satu hal yang membuat penulis tertarik akan cerita rakyat adalah 

bahwa cerita rakyat dari dahulu sampai sekarang masih dipercaya dan 

dimitoskan oleh masyarakat. Sementara itu keunikan yang lain yaitu mengenai 

cara penyebarannya, melalui mulut ke mulut, dari narasumber atau sesepuh 

kepada murid-muridnya. 
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Mitos merupakan suatu kepercayaan yang ada pada masyarakat atau 

kalangan tertentu yang meyakini, dan mitos merupakan sebuah kebudayaan 

yang dianggap mempunyai kebenaran mengenai suatu peristiwa yang pernah 

terjadi pada masa dahulu. Mitos dianggap sebagai suatu kepercayaan dan 

kebenaran mutlak yang dijadikan sebagai rujukan, atau merupakan suatu 

dogma yang dianggap suci dan nyata adanya. Hal ini menyiratkan bahwa 

dalam mitos pada kenyataannya melahirkan sebuah keyakinan karena tokoh 

mitos bukan tokoh sembarangan. Keyakinan tersebut sering mempengaruhi 

pola pikir ke arah takhayul. 

Seperti halnya mitos cerita rakyat masyarakat Sape di Bima yang terdiri 

dari tujuh cerita rakyat yang semuanya memiliki kekuatan mitos sehingga 

banyak masyarakat Sape yang mempercayai mitos pada cerita rakyat itu 

sendiri, masing-masing cerita rakyat yang ada pada masyarakat sape memiliki 

sejarah dan kemisterian tersendiri seperti pada cerita rakyat Tabe Bangkolo 

yang berada pada desa Jia Kecamatan Sape memiliki misteri sendiri karena 

semua keturunan dan masyarakat yang menempati desa Jia mempercayai mitos 

bahwa jika mereka memakan ikan bangkolo (ikan yang hanya berada di daerah 

Sape) ini  memberikan karma berupa masyarakat setempat akan terjangkit 

penyakit bengkak dan gatal-gatal pada kulitnya, dan orang bisa gila, penyakit 

ini tidak ada obatnya maupun berupa medis akan tetapi masyarakat setempat 

mempercayai dapat berobat pada sungai tempat terjadinya awal mula sejarah 

cerita rakyat Tabe Bangkolo.  
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Berdasarkan banyak kejadian, misteri dan kepercayaan masyarakat 

terhadap cerita rakyat diatas, penelitian ini diberi judul “Mitos dalam Cerita 

Rakyat Masyarakat Sape di Bima NTB Sebuah Pendekatan Folklor”. 

 

1.2 Ruang Lingkup / Jangkauan Masalah   

Hasan (dalam Koentjaraningrat, 1988: 81) mengatakan kebudayaan 

(culture) berarti keseluruhan dari hasil-hasil manusia yang hidup 

bermasyarakat, berisikan aksi-aksi terhadap dan oleh sesama manusia sebagai 

anggota masyarakat yang merupakan kepandaian, kepercayaan, kesenian, 

moral, hukum, adat-istiadat dan nilai-nilai kepandaian.  

Mitos atau suatu kepercayaan tidak saja hanya dipakai sebagai hiasan 

kesusastraan belaka melainkan dapat dipandang sebagai pendapat yang 

berakar-akar dalam bumi kepercayaan bangsa Indonesia, dari masa lampau 

sampai sekarang masih mempercayai akan adanya cerita-cerita gaib atau 

makhluk halus, termasuk pengetahuan masyarakat Sape berkenaan dengan 

mitos cerita rakyat yang ada di kecamatan Sape. Mitos yang berkembang di 

semua daerah merupakan hasil daru sebuah kebudayaan yang harus di 

perhatikan. 

Permasalahan kepercayaan mitos yang akan menjadi penelitian merupakan 

mitos yang berkembang pada masyarakat Sape, yang cenderung meyakini akan 

adanya mitos tersebut. Sehubungan dengan adanya latar belakang di atas, perlu 

adanya beberapa masalah yang harus dipecahkan di dalam uraian berikut.  
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Untuk merealisasikan pengembangan mitos cerita rakyat yang ada di 

Kecamatan Sape-Bima tersebut perlu dilakukan penyusunan kembali dan 

pengumpulan data tentang bentuk-bentuk folklor budaya lisan khususnya yang 

terdapat pada cerita rakyat Masyarakat Sape. Penelitian ini dilakukan di daerah 

kabupaten Bima kecamatan Sape yang merupakan salah satu daerah yang 

berkependudukan asli Mbojo (Bima) maka penelitian yang berupa Mitos 

dalam Cerita Rakyat Masyarakat Sape di Bima, merupakan hal yang layak 

untuk diteliti. dengan tujuan untuk meningkatkan pemeliharaan dan 

pengembangan serta upaya penyelamatan kebudayaan daerah sekaligus budaya 

nasional.  

 

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian 

Untuk memperoleh kajian yang lebih detail dan sesuai dengan tujuan 

penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan wujud 

keanekaragam mitos dalam cerita rakyat masyarakat Sape di Bima serta 

keterkaitan mitos cerita rakyat dalam kehidupan masyarakat Sape di Bima. 

Cerita rakyat atau yang dikenal dengan tradisi lisan masyarakat Bima sarat 

akan nilai-nilai budaya, pendidikan, dan moral yang dapat dijadikan sebagai 

pegangan hidup masyarakat Bima.  
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1.4 Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini yaitu:   

a. Bagaimana wujud keanekaragam mitos pada cerita rakyat di daerah 

kecamatan Sape Kabupaten Bima-NTB? 

b. Bagaimana keterkaitan  mitos cerita rakyat dalam kehidupan masyarakat di 

daerah kecamatan Sape Kabupaten Bima-NTB? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah memperoleh secara deskripsi secara objektif 

cerita rakyat di kecamatan Sape yang berkaitan:  

a. Mendeskripsikan wujud keanekaragam mitos pada cerita rakyat di daerah 

kecamatan Sape Kabupaten Bima-NTB. 

b. Mendeskripsikan keterkaitan  mitos cerita rakyat dalam kehidupan 

masyarakat di daerah kecamatan Sape Kabupaten Bima-NTB. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoretis  

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, manfaat penelitian secara 

teori adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang budaya 

suku bangsa, dan sebagai bahan referensi dalam pembelajaran sastra dan 

budaya yang berkenaan dengan folklor pada tradiri lisan cerita rakyat suku 

bangsa di Indonesia. 
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b. Manfaat Praktis 

1. Bagi masyarakat Bima penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah 

satu cara untuk mengenalkan budaya tradisi lisan atau cerita rakyat 

kepada masyarakat lain di Indonesia.  

2. Bagi masyarakat Bima penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana 

pelestaraian dan pemertahanan budaya asli yang dimiliki oleh 

masyarakat Bima.  

1.7 Definisi Istilah 

Definisi istilah merupakan pemahaman yang harus digunakan dalam 

penelitian ini, adapun istilah-istilah yang perlu di pahami adalah sebagai 

berikut:  

a. Kebudayaan merupakan sistem nilai yang terkandung dalam sebuah 

masyarakat. Kebudayaan yang ada di Indonesia sangatlah banyak dan 

berbagai macam ragam rupanya, pengaruh-pengaruh kebudayaan yang 

membentuk lapis-lapis budaya yang sangat menarik yang seakan 

bercerita tentang sejarah dan segala mitos bagi sebuah komunitas 

pemilik kebudayaan tertentu.  

b. Mitos menurut pengertian KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), 

adalah "cerita (kisah) suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan jaman 

dahulu, mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, 

manusia, dan bangsa tersebut mengandung arti mendalam yang 

diungkap dengan cara gaib (KBBI, 2003).  
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c. Folklor adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif, yang tersebar dan  

diwariskan turun-temurun, diantara kolektif macam apa saja, secara 

tradisional dalam versi yang berbeda baik dalam bentuk lisan maupun 

contoh yang disertai gerak isyarat atau alat pembantu pengingat 

(Rafiek, 2010:51).  

d. Sastra lisan adalah karya yang penyebarannya disampaikan dari 

mulut ke mulut secara turun temurun.  

e. Folklor sebagian lisan adalah folklor yang bentuknya merupakan 

campuran unsur lisan dan unsur bukan lisan. (Danandjaja, 1994: 12).  

f. Folklor bukan lisan adalah folklor yang bentuknya bukan lisan, 

walaupun cara pembuatannya diajarkan secara lisan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


