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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

 Suatu daerah pasti memiliki suatu keunikan masing-masing. Keunikan-

keunikan tersebut terlihat pada berbagai kebudayaan serta adat istiadat yang

dimiliki oleh masyarakat pemilik kebudayaan yang bersangkutan. Masing-masing

kebudayaan memiliki kekhasan yang menandai karakteristik daerah tersebut.

Kebudayaan merupakan ciri khas yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain untuk

mengenali daerah tersebut.

 Bima merupakan salah satu wilayah yang memiliki beragam kebudayaan,

tetapi tidak banyak orang yang mengetahuinya. Hal tersebut dikarenakan adanya

berbagai kendala seperti kurang terekposnya Bima karena letak geografisnya yang

jauh dari kota bahkan karena Bima dinilai tidak begitu menarik minat wisatawan.

 Kesenian daerah Bima mirip atau hampir sama dengan kesenian yang

dimiliki oleh masyarakat Makasar dan Bugis, terutama dalam hal bahasa, seni,

pakaian adat, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan suku Bima merupakan

perpaduan antara suku Bugis dan Bima. Sebagai masyarakat yang berkarakteristik

Islami, maka kebudayaan Bima cenderung berpedoman pada hukum dan norma-

norma Islam.

 Menurut Ismail (1995: 1) seni budaya Bima, indah dan menarik, karena itu

sudah seharusnya jika masyarakat Bima mencintai seni budaya daerah Bima

tersebut. Semua seni dan budaya daerah, merupakan sumber dari seni budaya
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bangsa. Oleh karenanya, sebagai bangsa yang baik, masyarakat Bima dituntut

untuk menjaga dan melestarikan budaya Bima supaya tidak punah oleh ulah

masyarakat Bima sendiri. Budaya Bima sangatlah penting keberadaannya,

terutama bagi generasi muda.

 Bima memiliki perwujudan kebudayaan antara lain berupa puisi rakyat

(sastra lisan) seperti rawa mbojo (lagu daerah), serta pantun yang biasa disebut

dengan istilah kapatu. Kapatu  biasa digunakan oleh masyarakat Bima pada acara-

acara tertentu, seperti acara pernikahan, hari ulang tahun Bima serta acara-acara

kesenian Bima lainnya.

Kapatu adalah seni pantun daerah yang memiliki kaidah-kaidah penulisan

tertentu yang bernilai estetika. Kapatu merupakan salah satu bentuk sastra lisan

masyarakat Bima yang dilantunkan dengan cara saling berbalas-balasan antara

perempuan dan laki-laki atau juga dengan perorangan serta memiliki kaidah-

kaidah dalam penulisannya. Kapatu  memiliki ciri khas yaitu pada setiap baris ada

kata yang disesuaikan dan mengandung dua makna sesuai dengan makna kata

yang dipersesuaikan, berirama memikat (memukau) dan tiap bait mengandung

tiga baris atau empat baris. Kapatu juga memiliki ciri-ciri yang membedakan

dengan nyanyian daerah lainnya seperti adanya kata yang dipersesuaikan dan

memiliki dua makna sesuai dengan makna kata yang dipersesuaikan.

Kapatu puisi berbahasa daerah, bertujuan untuk menyampaikan maksud

tertentu baik yang berupa nasihat, percintaan, puji-pujian, sanjungan maupun

sindiran. Kapatu juga mengandung nilai-nilai yang dapat menjadi contoh bagi

masyarakat yang mendengarkannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah
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kapatu  sangatlah beragam seperti nilai pendidikan (edukatif), nilai religi, nilai

ekonomi, nilai sosial serta nilai budaya. Kapatu biasanya dilantunkan dengan cara

dinyanyikan atau dilantunlan pada acara-acara, misalnya pernikahan, ulang tahun

Bima serta acara-acara adat lainnya dalam masyarakat Bima.

 Keberadaan kapatu puisi berbahasa daerah tidak jauh beda nasibnya

dengan puisi berbahasa daerah lainnya, yang sekarang ini diperkirakan terancam

punah. Masyarakat Bima khususnya anak muda yang menjadi generasi penerus

bangsa tidak lagi mengetahui ataupun bahkan mendengar sastra daerah seperti

kapatu. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor, seperti adanya perkembangan

zaman, akibatnya mereka lebih tertarik pada karya sastra modern serta mereka

takut ketinggalan zaman dan layaknya orangtua saja.

Kapatu merupakan objek penelitian yang menurut peneliti patut atau

penting untuk dilakukan. Di samping karena alasan peneliti berasal dari daerah

Bima, peneliti juga ingin membuat kapatu Bima dapat dikenal secara luas serta

diminati lagi dari masyarakat Bima, mengingat sekarang kapatu kurang diminati

atau kurang mendapat perhatian oleh masyarakat Bima. Maka dari itu, masyarakat

Bima harus mempopulerkan kapatu supaya tidak punah dan dapat diambil nilai-

nilai kehidupan di dalamnya. Apalagi kapatu merupakan salah satu sastra lisan

yang dikhawatirkan punah jika tidak ditampilkan secara terus menerus serta

kurangnya minat dari masyarakat terutama generasi muda.

 Puisi berbahasa daerah Bima ini tentunya menarik apabila diangkat dalam

sebuah penelitian, karena puisi berbahasa daerah tersebut memiliki lirik yang
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unik, adanya perubahan bunyi pada setiap baitnya, serta pada setiap baris ada kata

yang disesuaikan dan mengandung dua makna yang sesuai dengan makna kata

yang disesuaikan dan berirama memikat.

 Sesuai dengan karakteristik kapatu, yang ditandai dengan adanya dua kata

(istilah) yang memiliki makna yang sesuai atau memiliki pertautan. Menandakan

bahwa penulisan kapatu memiliki kaidah yang khas dan menarik. Untuk itu,

peneliti menelaah kapatu dari sudut stilistika dan menetapkan judul “Analisis

Stilistika pada Kapatu Puisi Berbahasa Daerah Bima.”

Penelitian tentang Stilistika sudah banyak dilakukan oleh peneliti

sebelumnya, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Nofi Tri Kusnaningtyas

(2010) dengan judul “Kajian Stilistika dalam Teenlit Karya Dyan Nuranindya

pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut menekankan pada

penggunaan gaya bahasa serta penggunaan diksi dalam teenlit tersebut. Adapun

pada penelitian ini, lebih menekankan pada penggunaan diksi, rima serta pola

yang terdapat pada kapatu, puisi berbahasa daerah Bima. Berdasarkan uraian di

atas, maka peneliti menetapkan judul “Analisis Pola Bunyi pada Kapatu, Puisi

Berbahasa Daerah Bima.”

1.2 Jangkauan Masalah

 Menurut Abrams (dalam Nurgiantoro, 1995:289) unsur stile terdiri dari

empat unsur, yakni (a) unsur fonologi, (b) sintaksis, (c) leksikal, dan (d) retorika.

Sedangkan Leech dan Short (1995:289) menyebutkan bahwa stilistika terdiri atas

unsur leksikal, gramatikal, figures of speech, konteks, dan kohesi.
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 Pertama, unsur fonologi, yakni mengkaji unsur pola bunyi bahasa, matra

dan rima. Pengkajian semacam itu, dapat membantu menyingkapkan pola

pengulangan yang menjadi ciri khusus yang menyebabkan adanya kepaduan karya

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

mengacu pada pengertian penggunaan kata-kata tertentu yang dipilih oleh

pengarang. Menurut Chapman (dalam Nurgiantoro, 1995:290) pemilihan kata

dapat 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 daripada sekedar kata

walau gaya kalimat dalam banyak hal juga dapat dipengaruhi oleh pilihan

katanya. Keempat unsur retorika merupakan cara pengarang menggunakan suatu

bahasa untuk memperoleh efek estetis. Unsur retorika meliputi bahasa figuratif

dan wujud pencitraan (Nurgiantoro, 1995: 292-295).

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan jangkauan masalah di atas, pembahasan dalam penelitian ini

perlu dibatasi pada beberapa hal yang relevan. Hal ini dilakukan dengan tujuan

untuk menghasilkan kajian sastra yang lebih teliti dan jelas, sehingga pembahasan

masalah mejadi mendalam dan terperinci. Mengingat juga luasnya permasalahan

yang ada dan keterbatasan peneliti, maka diadakan pembatasan masalah.

Pembatasan masalah dilakukan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang
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diteliti, sehingga penelitian ini tidak menyimpang dari masalah yang dibahas.

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada unsur leksikal,

khususnya pada kata yang mengalami penyesuaian bunyi dan memiliki pertautan

makna, unsur fonologis, khususnya terkait dengan jenis rima yang digunakan, dan

unsur gramatikal terkait dengan pola penulisan kata yang mengalami penyesuaian

bunyi.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah acuan peneliti untuk menfokuskan masalah yang

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

ini adalah sebagai berikut.

1) Bagaimanakah bentuk kata yang mengalami penyesuaian bunyi pada Kapatu?

2) Bagaimanakah bentuk rima pada kata yang mengalami penyesuaian bunyi

tersebut?

3) Bagaimanakah pola penulisan kata yang mengalami penyesuaian bunyi pada

kapatu?

1.5 Tujuan

Sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan, maka tujuan penelitian

dirumuskan berikut ini.

1) Mendeskripsikan bentuk kata yang mengalami penyesuaian bunyi pada kapatu.

2) Mendeskripsikan bentuk rima pada kata yang mengalami penyesuaian bunyi

pada kapatu.



7

3) Mendeskripsikan pola penulisan kata yang mengalami penyesuaian bunyi pada

kapatu.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini

yakni sebagai berikut.

1) Bagi Dinas Kebudayaan.

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh

pemerintah Bima atau instansi terkait sebagai bahan pertimbangan guna

menumbuhkembangkan seni budaya daerah sehingga dapat terlestarikan.

Membentuk lembaga yang bisa melestarikan budaya daerah terutama kapatu.

2) Bagi Masyarakat Bima

    Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk

mensosialisasikan kapatu sebagai bagian penting dari budaya masyarakat Bima

yang harus dikenalkan pada masyarakat luar. Kemudian pada masyarakat Bima

diharapkan dapat memberi inspirasi/motivasi untuk lebih atraktif dalam

mempopulerkan kapatu walaupun hanya di daerah Bima saja supaya kapatu

tidak punah. Agar kapatu juga dapat ditampilkan atau dilantunkan tidak hanya

pada acara-acara tertentu saja tetapi setidaknya lebih banyak acara-acara yang

melibatkan adanya kapatu tersebut.

3) Bagi Guru

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alternatif dalam

pembelajaran bahasa daerah Bima atau muatan lokal khususnya terkait dengan
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pola bunyi pada sastra daerah kapatu (puisi).

4) Bagi peneliti

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi inspirasi dan

menjadi sumber rujukan atau dasar bagi pengembangan penelitian sehingga

bagi peneliti berikutnya untuk mengkaji seni dan budaya daerah Bima dalam

perspektif yang berbeda.

1.7 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 menyelidiki 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 itu

(Keraf, 2007: 102). Diksi yang dimaksud dalam penelitian ini yakni

penggunaan yang  mengalami penyesuaian bunyi dan pertautan makna pada

kapatu.

3) Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi untuk memperoleh musikalitas

atau orkestrasi (Waluyo, 1987:90). Rima yang dimaksud dalam penelitian ini,

yakni rima pada kata yang mengalami penyesuaian bunyi pada kapatu.
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4) Pola adalah pengaturan atau susunan unsur-unsur bahasa yang sistematis

menurut keteraturan dalam bahasa (Kridalaksana, 2008:212). Pola yang

dimaksud dalam penelitian ini yakni pola penulisan kata yang mengalami

penyesuaian bunyi pada kapatu.

5) Puisi 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) 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 dipersesuaikan, berirama memikat (memukau) dan tiap bait mengandung

tiga baris atau empat baris.

7) Daerah 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 Tenggara Barat juga dikenal memiliki berbagai

kebudayaan dan kesenian daerah seperti kapatu, rawa mbojo (lagu Bima),

biola katipu, hanta u a pua (upacara untuk memperingati maulid Nabi) serta

masih banyak kebudayaan lainnya yang begitu beraneka ragam.


