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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebudayaan merupakan keseluruhan hasil cipta, rasa, dan karya 

masyarakat yang dipimpin dan diarahkan oleh karsa. Kalau cipta diartikan sebagai 

proses yang menggunakan daya berpikir dan bernalar, rasa adalah kemampuan 

untuk menggunakan panca indera dan hati, sedang karya adalah keterampilan 

tangan, kaki, bahkan seluruh tubuh manusia. Karsa adalah ibarat komandan atau 

pimpinan yang menentukan kapan, bagaimana, dan untuk apa ketiga unsur budaya 

itu digerakkan (Soemardjan, 1984: 1). Oleh karena itu eksistensi manusia di dunia 

ditandai dengan upaya tiada henti-hentinya untuk menjadi manusia. Upaya ini 

berlangsung dalam dunia ciptaan sendiri, yang berbeda dengan dunia alamiah, 

yakni kebudayaan. Kebudayaan menempati posisi sentral dalam seluruh tatanan 

hidup manusia karena tidak ada manusia yang dapat hidup di luar ruang lingkup 

kebudayaan, sebab kebudayaan yang memberi nilai dan makna pada hidup 

manusia serta seluruh bangunan hidup manusia dan masyarakat berdiri di atas 

landasan kebudayaan.  

Setiap masyarakat-bangsa di dunia ini memiliki kebudayaan, meskipun 

bentuk dan coraknya berbeda-beda dari masyrakat-bangsa yang satu ke 

masyarakat-bangsa lainnya. Maram (2007:15) menyatakan kebudayaan secara 

jelas menampakkan kesamaan kodrat manusia dari berbagai suku, bangsa, dan ras. 

Orang dapat mendefinisikan manusia dengan caranya masing-masing, namun 
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manusia sebagai makhluk berbudaya merupakan suatu fakta historis yang tidak 

terbantahkan oleh siapapun juga dan manusia adalah pencipta kebudayaan dan 

sebagai ciptaan manusia, kebudayaan adalah ekpresi eksistensi manusia di dunia.  

Dalam kebudayaan, manusia menampakkan jejak-jejaknya dalam 

panggung sejarah, sebab manusia dan kebudayaan pada dasarnya memiliki 

keterkaitan dengan kata lain mempunyai keterkaitan yang sangat erat karena di 

samping kebudayaan adalah produk manusia. Manusia sendiri adalah produk 

kebudayaannya, manusia tidak mungkin hidup terpisah dari kebudayaan karena 

kebudayaan merupakan tuntunan hakiki bagi diri manusia itu sendiri sebagai 

makhluk yang berbudaya. Perlu dipahami bahwa hakikat dari kebudayaan itu 

sendiri merupakan suatu cara hidup bersama, cara khas manusia dalam 

menyusaikan diri dengan lingkungan alam, dan merupakan strategi manusia 

dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Jadi begitu pentingnya sebuah 

kebudayaan dalam masyarakat-bangsa, karena dengan kebudayaan manusia 

sebagai manusia memiliki arti yang lebih bermakna dan memilki nilai yang luhur 

dalam menjalani proses kehidupan ini. 

Kebudayaan tercipta karena keberadaan manusia, karena manusialah yang 

menciptakan kebudayaan dan manusialah yang memakainya sebagai pedoman 

tingkah laku, sehingga kebudayaan akan selalu ada sepanjang keberadaan 

manusia. Koenjaraningrat (2002: 5) menyatakan bahwa kebudayaan memiliki tiga 

wujud, yaitu (1) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, 

norma-norma, peraturan dan sebagainya; (2) wujud kebudayaan sebagai suatu 

kompleks aktivitas serta tindakan beberapa manusia dalam masyarakat; (3) wujud 

kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. 



3 

 

Wujud kebudayaan di atas dalam kenyataan kehidupan masyarakat tidak 

dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kebudayaan dapat mengatur dan 

memberi arah tindakan karya manusia baik itu pikiran dan ide maupun karya 

manusia yang menghasilkan benda-benda fisik. Kebudayaan fisik membentuk 

suatu lingkungan hidup tertentu yang makin lama makin menjauhkan manusia 

dari lingkungan alamiahnya sehinggga mempengaruhi pola-pola perbuatannya, 

bahkan juga cara berpikirnya. 

Masyarakat dan kebudayaan di manapun selalu berada dalam keadaan 

berubah, sekalipun masyarakat dan kebudayaan primitif yang terisolir jauh dari 

berbagai informasi dan komunikasi dengan masyarakat lainnya. Munandar (dalam 

Wardani, 2006:04) menyatakan terdapat beberapa hal yang mengakibatkan 

terjadinya perubahan, yaitu: 1) sebab-sebab yang berasal dari dalam masyarakat 

dan kebudayaan sendiri, misalnya perubahan dan komposisi penduduk; 2) sebab-

sebab perubahan lingkungan dan lingkungan alam dan fisik tempat mereka hidup. 

Masyarakat yang hidupnya terbuka, yang berada dalam jalur-jalur hubungan 

dengan masyarakat dan kebudayaan lain, cenderung untuk berubah secara lebih 

cepat.      

Sebagai negara kepulauan, tiap-tiap daerah memiliki tradisi dan aset 

berupa seni pertunjukan yang menceritakan sebuah kisah-kisah legenda yang 

diyakini oleh masyarkat. Kebudayaan yang beraneka ragam itu dan juga memiliki 

nilai yang tinggi bagi pemilik kebudayaan tersebut. Oleh sebab itu, pelestarian dan 

pengembangan kebudayaan daerah yang bersifat nasional dan memiliki nilai luhur 

tersebut perlu diusahakan dengan peningkatan inventarisasi dan pengkajian 

kebudayaan daerah yang ada di seluruh nusantara. Kegiatan tersebut dapat 

dilakukan melalui sumber-sumber sejarah tertulis, lisan, adat-istiadat, 
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kesusastraan, dan lain sebagainya. Sebagai wujud dari kebudyaan, penelitian ini 

memberikan contoh wujud dari sebuah kebudyaan dimiliki pulau Lombok yaitu 

salah satunya seni pertunjukan teatrikal legenda Putri Mandalika. Legenda 

tersebut berfungsi selain sebagai perwujudan pemertahanan dan pelestarian 

budaya, juga sebagai sarana ritual dan hiburan untuk masyarakat Lombok. 

Wujud dari kebudayaan yang dimiliki pulau Lombok salah satunya sebuah 

kesenian yang menjadi traadisi dan sarana ritual masyarakat Lombok. Teatrikal 

legenda Putri Mandalika termasuk dalam wujud kebudayaan, karena masyarakat 

mempercayai bahwa kebudayaan yang dijadikan tradisi sekaligus berfungsi 

sebagai sarana ritual dan hiburan yang memiliki nilai-nilai luhur dan bisa 

dijadikan pedoman dalam menjalani hidup. Kepercayaan dalam wujud 

kebudayaan di sini dimaksudkan bagaimana pandangan tentang dunia ini 

beroperasi, karena kepercayaan itu dapat berupa pandangan-pandangan atau 

interpretasi-interpretasi tentang masa lampau. Begitu juga dengan kesenian dalam 

kebudayaan memiliki pemahaman bahwa setiap kebudayaan memilki ekspresi-

ekspresi artistik. Hal itu tidak berarti bahwa semua bentuk bentuk seni 

dikembangkan dalam setiap kebudayaan. Melalui karya seni, seperti seni teatrikal 

atau drama, tari, dan musik. Manusia mengekspresikan ide-ide, nilai-nilai, cita-

cita, serta perasaanya. Banyak hal, pada pengalaman manusia yang tidak 

terungkap dalam bahasa rasional, dan hanya dapat diungkapkan dengan bahasa 

simbolik yaitu lewat sebuah seni. Maram menyatakan, bahwa karya seni bersifat 

irasional atau anti irasional, melainkan bahwa di dalamnya direalisasikan nilai 

yang tidak mungkin diliputi oleh fungsi akal. Dalam hal ini karya-karya seni 

mengungkapkan makna-makna hakiki yang hanya dapat ditangkap kepekaan rasa 

estetis yang tinggi (Maram, 2007: 46). 
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Melalui wujud kebudayaan seperti kepercayaan dan kesenian yang dimiliki 

oleh suatu masyarakat segala bentuk objek-objek estetis, hasil karya manusia, 

orang tidak saja menikmati keindahan, tetapi juga menemukan kebenaran yang 

menghibur dan menguatkan langkah hidupnya. Memahami penjelasan tersebut 

bahwa dapat memberikan penjelasan yang semakin terang bahwa begitu 

pentingnya suatu kebudayaan dari segi wujud dan unsurnya bagi masyarakat yang 

masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam kehidupan yang berbudaya. 

Hadirnya teatrikal legenda Putri Mandalika adalah salah satu dari wujud 

kebudayaan itu sendiri, karena merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan 

yang berfungsi sebagai sarana ritual dan hiburan bagi masyarakat Lombok. 

Soedarsono menyebutkan, bahwa secara garis besar seni pertunjukan ritual 

memiliki ciri-ciri khas yaitu : (1) diperlukan tempat pertunjukan yang kadang-

kadang dianggap sakral; (2) diperlukan pemilihan hari serta saat yang terpilih 

yang biasanya juga dianggap sakral; (3) diperlukan pemain yang terpilih, biasanya 

yang dianggap suci atau yang telah membersihkan diri secara spritual; (4) 

diperlukan seperangkat sesaji yang kadang-kadang sangat banyak jenis dan 

macamnya; (5) tujuan lebih dipentingkan dari pada penampilan secara estetis; (6) 

diperlukan busana yang khas (Soedarsono, 1998: 60). 

Agar lebih mengenal mengenai gambaran dari kebudayaan yang ada di 

pulau Lombok, peneliti akan menjelaskan mengenai hal sesuatu dari pulau yang 

memilki budaya yang masih kental dengan tradisi serta kebudayaan yang ada 

sangat menarik untuk dikaji. Lombok adalah sebuah pulau yang memiliki cukup 

banyak penduduk dan memiliki berbagai macam kebudayaan tradisi adat, yang 

salah satunya adalah pertunjukan teatrikal legenda Putri Mandalika. Masyarakat 



6 

 

Lombok merupakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai 

kebudayaan dan masih menjaga tradisi dahulu dan dipercaya akan mendatangkan 

berkah bagi siapa saja yang menjalaninya. Nilai-nilai budaya dalam masyarakat 

lombok masih sangat kuat, contohnya masyarakat masih merayakan tradisi seperti 

pertunjukan teatrikal yang sederhana mengenai legenda Putri Mandalika yang 

dirayakan sekali dalam satu tahun, sampai sekarang pun tradisi itu masih 

dijalankan oleh masyarakat di pulau Lombok. 

Masyarakat Lombok dapat dikatakan masyarakat yang masih menjalankan 

tradisi dan ritual budaya itu sendiri, di dalamnya terdapat nilai-nilai kemanusiaan 

yang digambarkan lewat seni pertunjukan yang sudah menjadi tradisi seni 

sekaligus sebagai ritual budaya lokal. Teatrikal Putri Mandalika, yaitu teatrikal 

yang menceritakan tentang sosok seorang Putri bernama Mandalika dan juga 

menceritakan mengenai asal usul dari kemunculan Nyale di pantai Kuta. Bagi 

masyarakat Lombok menjaga tradisi leluhur yang dipercaya memiliki petuah 

dapat mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat setempat. Itu semua terlihat 

bahwa masyarakat di desa Kuta-Lombok masih menjaga tradisi budaya lokal. 

Hanya sebagian kecil masyarakat Lombok yang dapat memahami bahwa di dalam 

budaya, terdapat nilai-nilai kemanusiaan dan pesan sosial dan moral yang 

tersembunyi. Hal ini disebabkan sebagian dari masyarakat Lombok sendiri 

memandang tradisi tersebut tetap dijalankan. Kepercayaan yang kuat dalam diri 

masyarakat yang turun-temurun yang dilakukan oleh orang tua terdahulu sehingga 

makna dan nilai-nilai kemanusian yang ada di dalamnya sering kabur atau 

terlupakan oleh sebagian masyarakat Lombok khususnya di desa Kuta. 



7 

 

Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Pendidikan, Ki Hajar Dewantara, 

(Krisnha, 2012). 

“Inilah budaya nasional bangsa Indonesiaa, budaya nusantara, budaya 
Indonesia. Tidak berarti bahwa di luar kelima unggulan tersebut, tidak ada 
unggulan-unggulan lain. Setiap daerah memiliki unggulan-unggulan lain. 
Dalam setiap adat, dapat ditemukan unggulan-unggulan lain. Namun, 
unggulan-unggulan itu tidak selalu bersifat universal. Ada di satu daerah, 
tak ada di daerah lain. Sementara itu, kelima unggulan yang tertuang 
dalam butir-butir Pancasila-bersifat universal. Ada di mana-mana. Ada di 
Jawa, ada di Sunda, pun ada di Minang, di Kalimantan, di Sulawesi dan di 
Nusa Tenggara. Pancasila memang digali oleh Bung Karno, kemudian 
dijabarkan lebih lanjut oleh para pemikir seperti Dewantara, Sanoesi Pane 
dan lain-lain tetapi sebagaimana diakui oleh sang penggali sendiri, sila-sila 
itu sudah ada sejak zaman dahulu. Bung Karno tidak menciptakan 
Pancasila, beliau hanyalah menggalinya dari budaya yang ada di Negara 
Kesatuan Republik Indonesia”.  

 

Penjelasan yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa dalam setiap 

adat, dapat ditemukan unggulan-unggulan. Ungkapan itu memberikan cerminan 

bahwa seni pertujukan teatrikal yang terbingkai dalam tradisi dan kepercayaan 

mengenai sosok seorang Putri bernama Mandalika. Kisah dari seorang Putri 

bernama Mandalika sebenarnya adalah sebuah legenda yang diyakini oleh 

masyarakat lombok memiliki nilai-nilai luhur yang harus tetap dijaga. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat Lombok masih menghargai budaya 

lokal yang kaya akan nilai-nilai kemanusiaan dan makna-makna yang simbolis. 

Walaupun kenyataannya sebagian masyarakat Lombok tidak memperdulikan 

mengenai kearifan budayanya sendiri, hal ini disebabkan oleh zaman globalisasi 

yang syarat dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang setiap waktu 

sehingga membuat sebagian masyarakat lupa akan tradisi seni budayanya yang 

seharusnya masyarakatlah yang akan menjadi tonggak keberlangsungan dari 

kearifan budaya lokal di pulau Lombok. 

 



8 

 

Kesenian seperti teatrikal yang menceritakan mengenai sebuah legenda 

juga mengandung unsur-unsur sosial yang dapat mengubah pola hidup masyarakat 

terutama dalam bermasyarakat. Putri Mandalika termasuk salah satu bentuk 

simbolis perwujudan perdamaian dan keadilan bagi masyarakat yang ada di pulau 

Lombok. Dalam Legenda Putri Mandalika terkadung pesan-pesan yang luhur 

seperti nilai-nilai kemanusiaan. Legenda yang dijadikan suatu seni pertunjukan 

dan telah menjadi tradisi tahunan masyarakat di pulau Lombok. Tradisi semacam 

ini yang perlu untuk dijaga keberadaannya karena memiliki nilai-nilai berharga 

dan menjadi sarana ritual kebudayaan serta sebagai sarana untuk mengangkat aset 

kebudayaan pariwisata di pulau Lombok. 

Berkenaan dengan tradisi budaya Indonesia yang beraneka ragam, tradisi 

pertunjukan teatrikal legenda Putri Mandalika menjadi salah satu pertunjukan 

tradisi seni budaya lokal yang terdapat pada masyarakat pulau Lombok Provinsi 

Nusa Tenggara Barat. Kebudayaan ini lahir di tengah-tengah masyarakat pulau 

Lombok karena berbagai alasan dan tujuan berdasarkan filosofi terbentuk dan 

tujuan pertunjukan teatrikal legenda Putri Mandalika tersebut. Pertunjukan 

teatrikal legenda Putri Mandalika sampai saat ini masih berlansung tetapi hanya 

satu tahun sekali. Masyarakat Lombok menetapkan tanggal 20 bulan 10 bulan 

Sasak sebagai waktu pertunjukan, karena pada saat itu diceritakan dalam 

legendanya sang Putri terjun ke laut dan bertepatan juga dengan keluarnya Nyale 

sejenis cacing laut di pantai Kuta. Saat ini tradisi budaya ini dikenal dengan istilah 

perayaan Bau Nyale atau menangkap Nyale dan secara tidak langsung tradisi 

budaya tersebut bertujuan untuk diperkenalkan ke seluruh dunia.  
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Teatrikal legenda Putri Mandalika merupakan sebuah pertunjukan seni 

budaya lokal dengan sistem nilai kebudayaan yang unik dan syarat akan tradisi 

ritual seni masyarakat pulau Lombok. Mengingat pentingnya menjaga dan 

melestarikan kebudayaan sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai 

kebudayaan leluhur maka perlulah tindakan prefentif menjaga keutuhan dan 

kelestarian budaya bangsa sebagai bentuk kecintaan dalam mengukuhkan 

ketahanan nasional bangsa.  

Untuk itu, bila dicermati dengan seksama tradisi seni pertunjukan memiliki 

fungsi yang sangat kompleks dalam kehidupan manusia (Soedarsono, 1998:54). 

Dalam sebuah pertujukan seni sebagai sebuah tradisi budaya yang di dalamnya 

terdapat makna-makna simbolik dan nilai-nilai kemanusiaan yang perlu dikaji 

dengan serius.  

Eksistensi sebuah kesenian tradisional dapat dipengaruhi oleh masuknya 

kebudayaan baru. Yulis Setyawati (dalam Isnaini, 2010:07) dalam penelitiannya 

yang berjudul ”Eksistensi ”Rokat Tase” dalam Sosiokultural Masyarakat Desa 

Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamakasan” menyatakan bahwa 

keberadaan ritual Rokat Tase dapat bertahan karena ritual tersebut merupakan 

sebuah tradisi yang harus dilestarikan meskipun terdapat sebuah kebudayaan baru 

yang hadir ke dalam masyarakat di daerah ritual tersebut berkembang. 

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui nilai-nilai kemanusiaan dalam 

pertunjukan teatrikal legenda Putri Mandalika guna sebagai sarana wujud 

mempertahankan budaya yang terdapat di Lombok serta pengkajian tentang nilai 

sastra yang terdapat dalam teatrikal Putri Mandalika. Penelitian ini mendasarkan 

pada etnografi sebagai dasar konsepnya.  



10 

 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka peneliti menetapkan judul ”Telaah 

Nilai-nilai Kemanusiaan dalam Budaya Seni Pertunjukan Teatrikal Legenda 

Putri Mandalika di Pulau Lombok”. 

 
1.2 Jangkauan Masalah 

Teatrikal legenda Putri Mandalika merupakan salah satu seni budaya 

tradisi sekaligus ritual budaya lokal, yang dilaksanakan sekali dalam setahun yaitu 

pada bulan pada tanggal 20 bulan 10 bulan Sasak karna pada saat itu diceritakan 

sang putri terjun ke laut dan bertepatan keluarnya Nyale sejenis cacing laut, yang 

saat ini disebut dengan perayaan Bau Nyale atau menangkap Nyale. Perayaan 

tersebut tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat Lombok yang memiliki 

keyakinan bahwa dapat mendatangkan kesejahteraan bagi yang menghargainya 

dan mudarat bagi orang yang meremehkannya, itulah kepercayaan diyakini 

masyarakat Lombok sampai saat ini.  

Pertujukan teatrikal yang digelar setiap satu tahun sekali tersebut memiliki 

manfaat dan makna yang sangat penting bagi masyarakat Lombok. Dengan 

digelarnya teatrikal tersebut menjadi bukti bahwa karakter dari masyarakat 

Lombok sendiri yang masih menghargai budaya dan tradisi. Nilai-nilai 

kemanusiaan yang terkandung dalam seni pertunjukan teatrikal legenda Putri 

Mandalika masih dijaga dan dijunjung tinggi sebagai wujud dari kebudayaan dan 

tradisi kesenian yang berfungsi sebagai sarana ritual budaya dan juga sebagai 

sarana hiburan yang dipentaskan ke khalayak umum. Maka dengan digelarnya 

salah satu bentuk ritual seni budaya pulau Lombok tersebut, tradisi ini akan 

mampu bertahan dan tidak terlupakan maupun dipandang sebelah mata oleh 
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masyarakat Lombok sendiri, karena ini merupakan tradisi seni sekaligus ritual 

budaya yang memilki nilai-nilai dan makna yang harus dipahami secara 

mendalam oleh masyarakat di pulau Lombok. 

Melalui pemanfaatan sebuah nilai-nilai kemanusiaan dalam sebuah tradisi 

seni sekaligus ritual budaya, maka akan mampu merubah karakter dan sifat dari 

masyarakat itu sendiri. Budaya dijadikan sebagai sebuah media untuk 

menyampaikan tujuan yang dapat mengubah ciri masyarakat menjadi lebih baik 

berdasarkan norma dan ketentuan yang berlaku tanpa menghilangkan nilai dan 

kesan budaya asli tersebut. Oleh karena ini, berbagai upaya dan peranan dari 

berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk melestarikan dan memanfaatkan 

kebudayaan sebagai sarana memperbaiki dan mempersatukan suatu kelompok 

masyarakat. 

 
1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan jangkauan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini 

dibatasi pada: 

1) Bentuk tradisi seni budaya pertunjukan teatrikal legenda Putri Mandalika di 

pulau Lombok. 

2) Fungsi tradisi seni budaya pertunjukan teatrikal legenda Putri Mandalika di 

pulau Lombok. 

3) Nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam tradisi seni budaya pertunjukan 

teatrikal legenda Putri Mandalika dan pemanfaatan nilai-nilai kemanusiaan 

yang terkandung dalam seni pertunjukan teatrikal legenda Putri Mandalika.  
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Ruang lingkup masalah di atas didasarkan atas pemikiran untuk 

melakukan sebuah upaya untuk mengetahui nilai-nilai kemanusiaan dalam sebuah 

tradisi seni budaya lokal yang syarat akan makna dan nilai-nilai sosial yang 

terdapat dalam kearifan kebudayaan lokal. 

 
1.4 Rumusan Masalah 

Penelitian ini lebih mengacu pada telaah nilia-nilai kemanusiaan dalam 

teatrikal lengenda Putri Mandalika di Pulau Lombok. Dengan demikian masalah 

yang akan dikaji dirumuskan sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah bentuk tradisi seni budaya pertunjukan teatrikal lengenda Putri 

Mandalika di Pulau Lombok? 

2) Bagaimanakah fungsi tradisi seni budaya pertunjukan teatrikal lengenda Putri 

Mandalika di Pulau Lombok?  

3) Bagimanakah pemanfaatan nilai-nilai kemanusiaan dalam tradisi seni budaya 

pertunjukan teatrikal lengenda Putri Mandalika di pulau Lombok? 

 
1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1.5.1 Tujuan Umum 

Secara umum, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan nilai-nilai kemanusiaan 

dalam tradisi seni budaya pertunjukan teatrikal legenda Putri Mandalika yang ada 

di pulau Lombok guna untuk selalu menjaga kelestarian budaya lokal.  
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1.5.2 Tujuan Khusus 

Secara khusus, penelitian ini bertujuan: 

1) Mendeskripsikan bentuk tradisi seni budaya pertunjukan teatrikal lengenda 

Putri Mandalika di Pulau Lombok. 

2) Mendeskripsikan fungsi tradisi seni budaya pertunjukan teatrikal lengenda 

Putri Mandalika di Pulau Lombok. 

3) Mendeskripsikan pemanfaatan nilai-nilai kemanusiaan dalam tradisi seni 

budaya pertunjukan teatrikal lengenda Putri Mandalika di Pulau Lombok. 

 
1.6 Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penelitian di atas, manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian 

ini antara lain sebagai berikut. 

1.6.1 Manfaat teoretis  

1) Bagi masyarakat sebagai tambahan pengetahuan tentang kebudayaan, 

khususnya mengenai nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam pertunjukan 

teatrikal legenda Putri Mandalika yang menjadi bagian dari kebudayaan 

nasional. 

2) Bagi instansi terkait, dapat digunakan sebagai dokumentasi budaya. 

3) Bagi mahasiswa yang mengambil penelitian sejenis, dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam menyusun penelitiannya. 
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1.6.2 Manfaat praktis 

1) Bagi masyarakat pulau Lombok penelitian ini dapat digunakan untuk 

merekonstruksi ritual seni tradisi budaya lokal melalui sebuah pertunjukan 

teatrikal lengenda Putri Mandalika yang menjadi sosok panutan masyarakat di 

pulau Lombok. 

2) Bagi peneliti sendiri sebagai tambahan pengetahuan tentang kebudayaan, 

khususnya mengenai nilai-nilai kemanusiaan dalam teatrikal lengenda Putri 

Mandalika sebagai bagian dari kebudayaan nasional Indonesia. 

3) Bagi instansi terkait, dapat digunakan sebagai dokumentasi khususnya tradisi 

budaya pertunjukan teatrikal lengenda Putri Mandalika. 

 
1.7 Penegasan Istilah  

Agar istilah-istilah dalam penelitian ini lebih jelas, maka perlu dijabarkan 

secara operasional sebagai berikut: 

1) Teatrikal merupakan seni pertunjukan atau pementasan yang dilakukan oleh 

satu orang atau lebih dalam menyampaikan suatu maksud dari tema yang 

dibawakan lewat gerakan dan suara. 

2) Nilai-nilai kemanusiaan merupakan arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai 

dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani 

dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya (Parwiyanto, 2012).  

3) Seni pertunjukan adalah ekspresi dari suatu komunitas kecil dalam 

mempertunjukkan dirinya secara visual dalam berbagai ruang, baik ruang 

ekonomi, sosial ataupun politik, sehingga tumbuh kesadaran untuk 

mempertunjukkannya (Sujarno, 2003: 45) 
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4) Bau Nyale memiliki pengertian, Bau dari bahasa Sasak artinya menangkap. 

Sedangkan Nyale, sejenis cacing laut yang hidup di lubang-lubang batu karang 

di bawah permukaan laut.  

5) Nilai Budaya konsepsi yang masih bersifat abstrak mengenai dasar dari suatu 

hal yang penting dan bernilai dalam kehidupan manusia, sesuatu yang 

diciptakan dan dianggap baik untuk dipertahankan. 

6) Masyarakat adalah kolektif manusia dalam arti seluas-luasnya yang terikat oleh 

suatu kebudayaan yang mereka pandang sama.  

7) Masyarakat Sasak adalah sebuah nama untuk masyarakat asli yang tinggal di 

pulau Lombok. 

8) Pulau Lombok, merupakan sebuah pulau di Indonesia bagian timur bertetangga 

dengan pulau Bali. Lombok termasuk dalam provinsi Nusa Tenggara Barat dan 

terdapat berbagai macam kebudayaan. 

  

 


