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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kearifan Lokal 

Kearifan berasal dari kata “arif” memiliki arti bijaksana. Saam, Z., 

Arlizon, R (2011) menyebutkan dari sebuah kata bijaksana tersebut merupakan 

sebuah tindak tanduk atau keputusan yang bersifat bijaksana dan tidak merugikan 

pihak lain, dalam kelompok suatu kearifan lokal tertentu yang memiliki sifat lokal 

budaya tertentu. Singkat kata, perbuatan atau tindak tanduk suatu masyarakat 

lokal tersebut ialah tradisi tetapi memiliki unsur kepiawaian lokal (local expertice) 

misalnya dalam bertingkah laku atau memelihara lingkungan seperti menebang 

kayu dengan menggunakan beliung. Kearifan lokal itu tidak ditransfer kepada 

generasi penerus melalui pendidikan formal atau non formal tetapi melalui tradisi 

lokal. Kearifan tersebut syarat dengan nilai-nilai yang menjadi pegangan 

penuntun, petunjuk atau pedoman hidup untuk bertingkah dan berinteraksi dengan 

lingkungannya. Misalnya cara bercocok tanam, menangkap ikan, mengolah hutan 

dan memelihara lingkungan sungai. 

Kearifan lokal merupakan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta 

berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh 

masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan 

mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan 

setempat local wisdom atau pengetahuan setempat “local knowledge” atau 

kecerdasan setempat local genious Fajarini (2014:123). Berbagai strategi 

dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menjaga kebudayaannya. 
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Alfian (2013: 428) menyebutkan bahwa kearifan lokal merupakan adat dan 

kebiasan yang telah mentradisi dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara 

turun temurun yang hingga saat ini masih dipertahankan keberadaannya oleh 

masyarakat hukum adat tertentu di daerah tertentu. 

Dian (2015) Menyebutkan kearifan lokal sendiri sering dikonsep kan 

sebagai kebijakan setempat (local wisdom), pengetahuan setempat (local 

knowledge) atau kecerdasan setempat (local genious). Kearifan lokal adalah sikap, 

pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan 

rohani dan jasmaninya, yang memberikan kepada komunitas tersebut untuk daya 

tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah dimana komunitas itu berada. 

Kearifan lokal sendiri merupakan bagian dari suatu budaya. Kearifan lokal 

yaitu sebuah budaya tradisional yang selalu ada dalam kehidupan manusia dan 

masyarakat yang terkait dengan suatu sumber budaya dan sumber daya manusia. 

Dalam suatu kearifan lokal setiap budaya dan daerah tertentu selalu memiliki 

pandangan hidup yang berbeda.  

Definisi kearifan lokal tersebut, paling tidak menyiratkan beberapa konsep 

yaitu, kearifan lokal adalah sebuah pengalaman panjang yang diendapkan 

sebagai petunjuk perilaku seseorang, kearifan lokal tidak lepas dari lingkungan 

pemiliknya dan senantiasa menyesuaikan dengan zamannya.  Dengan demikian 

kearifan lokal selalu terkait dengan kehidupan manusia dan lingkungan tempat 

tinggalnya.  

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipertegas bahwa kearifan lokal 

merupakan sebuah budaya kontekstual. Kearifan selalu bersumber dari hidup 

manusia. Ketika hidup itu berubah, kearifan lokal pun akan berubah pula 
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2.2 Leksikon 

Menurut Kridalaksana dalam kamus linguistik, leksikon merupakan suatu 

kumpulan leksem pada bahasa. Istilah leksikon sendiri memiliki arti tentang suatu 

kata. Kajian terhadap leksikon mencakup apa yang dimaksud dengan kata, 

strukturisasi kosakata, penggunaan dan penyimpanan kata, pembelajaran kata, 

sejarah dan evolusi kata (etimologi), hubungan antarkata, serta proses 

pembentukan kata pada suatu bahasa. Pada penggunaan sehari-hari, leksikon 

dianggap sebagai sinonim atau kosakata. Istilah kosa kata adalah istilah terbaru 

yang muncul ketika kita sedang giat-giatnya mencari kata atau istilah tidak berbau 

barat. 

Sedikit membedakan leksikon dari perbendaharaan kata, yaitu “leksikon 

mencakup komponen yang mengandung segala informasi tentang kata dalam 

suatu bahasa seperti perilaku semantis, sintaksis, morfologis, dan fonologisnya, 

sedangkan perbendaharaan kata lebih ditekankan pada kekayaan kata yang 

dimiliki seseorang atau sesuatu bahasa”. 

Leksikon sendiri memiliki istilah yang berasal dari kata Yunani Kuno 

yang artinya kata, ucapan atau cara berbicara (Chaer, 2007:5). Suatu leksikon 

sama dengan leksem, leksikal, leksikologi, leksikografi, dan lain sebagainya. 

Tetapi leksikologi dan leksikografi yaitu kegiatan dalam bidang linguistik yang 

saling berkaitan. Leksikologi bersifat kajian ilmiah teoretis, sedangkan 

leksikografi bersifat kegiatan praktik, meskipun tidak terlepas dari ilmiah teoretis. 

Urutan keduanya tidak bisa dibalik dikarenakan tidak mungkin melakukan 

kegiatan leksikografi tanpa melakukan leksikologi terlebih dahulu (Chaer, 2007: 

1) 
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2.3 Tradisi  

Tradisi atau tradition, memiliki arti yaitu diteruskan atau sutau kebiasaan. 

Dalam cakupan yang sederhana, tradisi ialah suatu kebudayaan yang sudah 

dilakukan sejak lama dari nenek moyang terdahulu, yang menjadi bagian dari 

lingkungan hidup tertentu. Singkat kata, tradisi merupakan suatu informasi yang 

turun temurun di teruskan dari generasi ke generasi secara lisan maupun tulisan. 

Tradisi merupakan sejumlah kepercayaan, pandangan atau praktik yang 

diwariskan dari generasi ke generasi (secara lisan atau lewat tindakan), yang 

diterima oleh suatu masyarakat atau komunitas sehingga menjadi mapan dan 

mempunyai kekuatan seperti hukum (Sumintarsih, 2007: 137). 

Purwoko (2016) Menyebutkan, pada suatu tradisi atau kebiasaan 

merupakan sikap atau perilaku manusia yang sudah dilakukan dari lama secara 

turun temurun yang dilakukan pertama kali oleh nenek moyang terdahulu. Tradisi 

yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan berbudi pekerti 

seseorang. 

Tradisi merupakan keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal 

dari masa lalu yang belum dihilangkan ataupun dilupakan (Purwoko, 2016). 

Dalam tradisi ini hanya merupakan peninggalan zaman dahulu yang masih dijaga 

dengan baik. Sebuah tradisi mempunyai cakupan yang di persempit, karena tradisi 

sendiri merupakan suatu peninggalan yang di wariskan atau di salurkan untuk 

generasi yang baru agar tidak punah atau hilang. 

Tradisi merupakan suatu tindakan yang di dasarkan pada spiritual yang di 

dalamnya terdapat agama dan perasaaan sehingga tradisi selalu di miliki tiap-tiap 

daerah. Dengan adanya tradisi seseorang dapat melestraikan dan mengenang 
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warisan dari leluhur sehingga generasi berikutnya dapat meneruskan tradisi yang 

sudah ada tersebut. 

Selain itu dalam tradisi juga terdapat ritual-ritual tertentu dan di dampingi 

sesaji sehingga bukan orang biasa yang dapat menjalankan ritual tersebut. Orang 

yang berfikir rasional tidak dapat mencapainya karena hal tersebut tidak bisa 

difikirkan secara nalar tetapi ini adalah hubungan kepada supranatural. 

Tradisi juga di kembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat Dusun 

Mbungur. Tradisi tersebut dikenal dengan sebutan "Bersih Kali". Tradisi ini 

dilakukan satu tahun sekali pada bulan Longkang dalam kalender Jawa. Tradisi ini 

diadakan oleh masyarakat Dusun Mbungur untuk meneruskan dari peninggalan 

nenek moyang dan bertujuan agar masyarakat di Dusun Mbungur selalu diberikan 

kesehatan dan sumber air yang banyak.  

 

2.4 Antropologi Linguistik 

Antropologi ialah suatu ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaan. 

Pada antropologi linguistik ini manusia menciptakan kebudayaan, tetapi disisi lain 

kebudayaan lah yang menciptakan manusia sesuai dengan lingkungan tempat 

tinggalnya. Manusia dan kebudayaan sama-sama memiliki hubungan timbal balik 

yang padu dan erat antara manusia dan kebudayaan nya. 

Kebudayaan bahasa menduduki tempat yang unik dan terhormat. Selain 

sebagai unsur kebudayaan, bahasa juga berfungsi sebagai sarana terpenting dalam 

pewarisan, pengembangan dan penyebarluasan kebudayaan. Pada waktu orang 

mempelajari kebudayaan, dia sudah mempelajari sebagian pengetahuan tentang 

dunia ini, tetapi sebagai anggota masyarakat budaya dia belum mengenal semua 
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benda-benda, semua tempat, dan semua orang pada masyarakat budaya itu 

Sibarani (2004:47). 

Antropologi lingustik merupakan cabang linguistik yang mengkaji tentang 

bahasa dan budaya yang digunakan sehari-hari dalam berkomunikasi antar 

masyarakat. Antropologi juga dapat disebut etnolinguistik, karena mengkaji 

bahasa bukan sekedar dari struktur nya tetapi lebih pada fungsi pemakainnya 

dalam sutau sosial budaya. Dalam kajian antropologi linguistik antara lain 

mengkaji tentang suatu masyarakat dalam berkomunikasi pada saat acara tradisi 

ataupun upacara adat daerah nya, yang dikaitkan dengan konsep kebudayaan nya. 

Hubungan bahasa dengan kebudayaan memang sangat erat sekali, saling 

mempengaruhi, saling mengisi, dan berjalan berdampingan. Yang paling 

mendasari hubungan bahasa dengan kebudayaan adalah bahasa harus dipelajari 

dalam konteks kebudayaan dan kebudayaan dapat dipelajari melalui bahasa 

(Sibarani, 2004:49). 

Antropolinguistik merupakan cabang linguistik yang mempelajari variasi 

dan penggunaan bahasa dalam hubungannya dengan perkembangan waktu, 

perbedaan tempat komunikasi, sistem kekerabatan, pengaruh kebiasaan etnik, 

kepercayaan, etika bahasa, adat-istiadat, dan pola-pola kebudayaan lain dari suatu 

suku bangsa (Sibarani, 2004:50). 

 

2.5 Kerangka Pikir 

Pada penelitian ini dibuat suatu konsep atau kerangka pikir dengan tujuan 

untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Adanya kerangka pikir 
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ini maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian akan semakin 

jelas karena sudah tekonsep terlebih dahulu. 

Masyarakat desa pada umumnya masih memegang teguh tradisi warisan 

nenek moyang. Hal ini banyak dijumpai pada masyarakat desa yang kebutuhan 

airnya masih dari sungai atau kali. Dalam hal ini masyarakat desa terutama di 

Dusun Mbungur masih menyelenggarakan tradisi-tradisi yang berhubungan 

dengan sungai. Seperti tradisi bersih kali yang dijalankan oleh masyarakat Dusun 

Mbungur. Tradisi tersebut merupakan warisan nenek moyang yang hingga 

penelitian ini dilakukan masih dipegang teguh dan dilestarikan oleh masyarakat 

setempat. Didalam pelaksanaan tradisi bersih kali terdapat partisipasi masyarakat 

setempat karena tradisi ini tidak bisa dijalankan sendiri oleh sesepuh yang akan 

melaksanakan tradisi. Adanya partisipasi tersebut mendukung tradisi bersh kali 

sebagai bentuk kearifan lokal karena suatu kearifan lokal tidak akan pernah 

tercipta tanpa adanya partisipasi atau masyarakat yang turut melestarikannya. 

Tradisi yang dijalankan masyarakat Dusun Mbungur pada tahapnya 

terdapat kegiatan yang memuat leksikon yang bisa dimaknai. Leksikon dan makna 

tersebut merupakan kearifan lokal masyarakat Dusun Mbungur karena merupakan 

tanggapan masyarakat setempat yang berkaitan dengan lingkungan tersebut, dan 

merupakan pengetahuan khusus yang didapat dari nenek moyang. Berikut 

kerangka pikir dari penelitian yang harapannya dapat memberikan gambaran 

tentang penelitian ini. 


