
                                                        BAB I 
                                  PENDAHULUAN 
 
Pada bab ini dipaparkan (1) latar belakang penelitian (2) rumusan penelitian (3) tujuan 

penelitian (4) mamfaat penelitian. 

A. Latar Belakang Penelitian 

Karya sastra merupakan suatu bentuk dan hasil pekerjaan kreatif yang obyeknya 

manusia dan kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai medianya. Oleh karena 

itu, karya sastra merupakan hasil karya seni sekaligus menjadi bagian dari kebudayaan. 

Sebagai hasil karya seni, karya sastra mengandung unsur keindahan yang dapat 

menimbulkan perasaan senang, nikmat, terharu, menarik perhatian dan menyegarkan 

pikiran. 

Sebagai bagian dari kebudayaan, karya sastra selalu berkaitan dengan persoalan 

kehidupan manusia, karena karya sastra selalu membicarakan prilaku kehidupan manusia 

dengan segala aspeknya. Dengan demikian, karya sastra menjadi hal yang penting untuk 

mengenal manusia pada zamannya. Dengan kata lain, karya sastra dapat dipandang 

sebagai cerminan bagi kehidupan manusia, dan sebagai evaluasi dari kehidupan manusia 

karena karya sastra juga menggambarkan tingkah keinginan suatu kebudayaan, gambaran 

tradisi yang berlaku, dan tingkah kehidupan yang telah dicapai oleh suatu masyarakat pada 

satu masa serta harapan yang dicita-citakan. 

Cerita rakyat merupakan bagian dari folklor di Indonesia memang sangat penting. 

Bermacam-macamnya suku dan budaya di Indonesia menyebabkan Indonesia kaya akan 

folklor, sedangkan masih banyak lagi yang perlu didokumentasi dan diteliti sesuai dengan 

tuntutan ilmiah. Sebab utama mengapa  perlu meneliti folklor, khususnya folklor lisan dan 

sebagian lisan di Indonesia karena folklor mengungkapkan kepada kita secara sadar atau 

tidak sadar, bagaimana folk-nya berfikir. Selain itu folklor juga mengabadikan apa-apa 

yang dirasakan penting (dalam suatu masa) oleh folk pendukungnya (Danandjaja, 1997:17-



18). Folk/kolektif adalah sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenal fisik sosial 

dan kebudayaan, sehingga dapat dibedakan dari kelompok-kelompok lainnya (Alan 

Dundes dalam Danandjaja, 1997:1).  

Folklor yang merupakan bagian dari cerita rakyat,  dan bagian dari sastra lisan 

yang pernah hidup menjadi milik masyarakat, diwariskan secara lisan dan turun temurun 

yaitu dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Cerita rakyat adalah buah pikiran warisan 

leluhur sebagai konstruksi budaya Bangsa yang mengandung bermacam-macam pesan. 

Cerita rakyat bagian dari kebudayaan yang mengandung berbagai gagasan  dan penuh nilai 

(makna) yang bermamfaat bagi pembangunan bangsa. 

Cerita legenda Taqbe Bangkolo juga termasuk ke dalam karya sastra khususnya, 

karya sastra lisan. Karya sastra berupa cerita rakyat merupakan kreatifitas para pujangga  

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

dapat dipakai sebagai landasan bertingkah laku oleh generasi pewarisnya. 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. 

Konstruksi kebudayaan sastra lisan daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) sangat 

beragam jenis dan isinya.  Isinya menunjukkan kekayaan rohani dalam bentuk nilai-nilai 

moral, gagasan, cita-cita, dan pedoman  hidup masyarakat Bima pada umumnya, dan 

khususnya masyarakat desa Jia kecamatan Sape, pada  masa lampau, sehingga menjadi 

cerminan untuk masa yang akan datang, baik tentang manusia sebagai pribadi maupun 

manusia, antarsesama dalam hubungan dengan alam dan lingkungan hidupnya.   



Pengambilan cerita rakyat rakyat legenda Taqbe Bangkolo untuk dijadikan objek 

penelitian dikarenakan cerita legenda Taqbe Bangkolo termasuk folklor yang diduga sarat 

dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan nilai yang berlaku pada masyarakat. Folklor lain 

yang menjadi alasan pengambilan cerita rakyat (legenda Taqbe Bangkolo) sebagai objek 

penelitian adalah karena cerita ini masih jarang dikaji oleh para peneliti khususnya 

penelitian sastra dan penelitian budaya. Selain itu, cerita rakyat ini masih kurang dikenal 

oleh masyarakat, sehingga ada kekhawatiran cerita rakyat ini akan hilang dan tidak dikenal 

lagi oleh generasi berikutnya. 

Kekhawatiran akan hilang atau punahnya cerita ini ada beberapa bukti  yang 

mendukung, yaitu masyarakat pemilik cerita yang mengetahui cerita  rakyat tinggal sedikit 

jumlahnya. Pergeseran kebudayaan dan arus globalisasi yang menghalalkan masuknya 

budaya asing mempercepat proses kepunahan tersebut. Oleh karena itu, penelitian tentang 

cerita rakyat legenda Taqbe Bangkolo, dianggap perlu dalam menganalisis struktur. Dari 

struktur makna atau pesan yang terkandung di dalamnya dapat diketahui. Sebab bukan 

tidak mungkin pesan yang tersimpan dalam teks masih relevan, atau dapat digunakan 

sebagai alternatif penyelesain maslah-masalah pada masa sekarang. Hal ini sesuai dengan 

identitas masyarakat modern didapat dari proses dielektika berpikir masyarakat 

pendahulunya. 

Legenda yang merupakan bagian dari folklor memiliki fungsi bagi masyarakat 

pemiliknya yaitu (a) sebagai sistem proyeksi yakni sebagai alat pencermin angan-angan 

suatu kolektif, (b) sebagai alat pengesahan pranata-pranata dalam lembaga-lembaga 

kebudayaan, (c) sebagai alat pendidikan anak, dan (d) sebagai alat pemaksa dan pengawas 

agar norma-norma masyarakat akan selalu dipatuhi anggota kolektif (Bascom dalam 

Danandjaja, 1997:19).  



Folklor khususnya legenda pada masyarakat desa Jia, kecamatan Sape, kabupaten 

Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki dua unsur yaitu unsur lisan dan 

unsur meterial. Unsur lisannya adalah cerita legenda Taqbe Bangkolo yang diperoleh 

secara turun temurun. folklor yang merupakan bagian dari Legenda dianggap mempunyai 

benda material yang berkhasiat untuk melindungi diri dan/atau dapat membawa rezeki, 

seperti batu-batuan permata tertentu. Bentuk-bentuk folklor yang tergolong dalam 

kelompok besar ini, selain kepercayaan rakyat ada pula seperti permainan rakyat, teater 

rakyat, tari rakyat, adat istiadat, upacara, pesta rakyat, dan lain-lain. 

Sementara unsur material lainnya yang berbentuk kebenbendaan seperti wajan 

yang berbentuk batu, sumur sebagai pembawa rezeki dan kepercayaan masyarakat dengan 

adanya anggapan makna gaib seperti reaksi gatal-gatal atau gila-gilaan kerena 

mengkonsumsi ikan Bangkolo lantaran karena telah disumpahi oleh Ncuhi Jia yang dia 

ikrarkan terhadap  ikan Bangkolo. Isi sumpahnya adalah ‘haram’ untuk memakan sampai 

dengan anak keturunannya. 

Secara istilah Taqbe Bangkolo terdiri dari dua kata yaitu: (a) Taqbe dalam bahasa 

Indonesia berarti  “penggorengan” yang konon merupakan milik seorang kepala suku yang 

biasa dipanggil Ncuhi. Penggorengan ini dulu digunakan oleh seorang Ncuhi Jia untuk 

menggoreng ikan Bangkolo. (b) Bangkolo adalah nama ikan yang terdapat di desa Jia 

kecamatan Sape, kabupaten Bima dan oleh masyarakat biasa dikenal dengan sebutan ikan 

ekor kuning. Hampir seluruh masyarakat di desa Jia tidak berani mengkonsumsi ikan 

Bangkolo karena sudah terikat oleh sumpah Ncuhi Jia.  

Menurut Danandjaja (1997:5), folklor yang merupakan bagian Legenda pada 

umumnya merupakan sebagian kebudayaan, yang penyebarannya melalui tutur kata atau 

lisan. Itulah sebabnya ada yang menyebutnya sebagai tradisi lisan (oral tradition). 



Legenda merupakan model untuk bertindak yang selanjutnya berfungsi untuk memberikan 

makna dan nilai bagi kehidupan (Ratna, 2011:111).  

Dari urain di atas, secara terperinci alasan dilakukan penelitian ini  adalah sebagai 

berikut.  

1. Ada keterkaitan antara sastra lisan dengan sastra tulis. Bila ingin mempelajari sastra 

tulis perlu mempelajari sastra lisan terlebih dahulu. Jadi, penelitian tentang sastra lisan  

legenda Taqbe Bangkolo diperlukan sebagai dasar untuk mempelajari sastra tulis Bima 

khususnya dan sastra Indonesia pada umumnya.  

2. Cerita legenda Taqbe Bangkolo terdapat nilai luhur bangsa, isinya menunjukan 

kekayaan rohani dalam bentuk nilai-nilai moral, gagasan, cita-cita, dan pedoman hidup 

masyarakat Bima pada masa lampau. Cerita rakyat legenda Taqbe Bagkolo perlu 

diawetkan atau dilestarikan sebagai antisipasi ‘inkulturasi’ budaya modern yang 

menuntun kesempurnaan tanpa memperhatikan nilai-nilai luhur Bangsa. Salah satu 

cara untuk melestarikan cerita rakyat dengan penelitian  mengingat dalam penelitian 

cerita rakyat ada aspek rekaman dan transkip yang berarti pendokumentasian.  

3. Dalam cerita rakyat legenda Taqbe Bangkolo pada masyarakat desa Jia ditengarai 

banyak terdapat kearifan lokal berarti menjaga kelestarian lingkungan hidup. 

Hubungan alam, manusia, dan pencipta dapat terjalin dengan baik. Jadi penelitian ini 

perlu untuk menggali kearifan budaya lokal yang ada dalam cerita rakyat.  

4. Kurangnya bahan pembelajaran sastra lisan pada materi pembelajaran di tingkat 

Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi salah satu pendorong untuk dilaksanakan 

penelitian ini. Dengan harapan cerita rakyat legenda Taqbe Bangkolo dapat dijadikan 

bahan pembelajaran. 

 

 



 

 

 

 

B. Rumusan Masalah  

Agar mendapatkan hasil penelitian yang terarah, maka diperlukan suatu perumusan 

masalah. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini mencakup empat hal. 

1. Bagaimana struktur legenda Taqbe Bangkolo pada masyarakat Desa Jia kecamatan 

Sape, kabupaten Bima, provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)? 

2. Bagaimana resepsi masyarakat terhadap legenda Taqbe Bangkolo Pada masyarakat 

desa Jia kecamatan Sape, kabupaten Bima, provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)? 

3. Bagaimana fungsi legenda Taqbe Bangkolo Pada masyarakat desa Jia kecamatan 

Sape, kabupaten Bima, provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)? 

4. Bagaimana implementasi legenda Taqbe Bangkolo pada masyarakat desa Jia, 

kecamatan Sape, kabupaten Bima, provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai 

bahan ajar dalam pembelajaran sastra di Sekolah Menengah Atas (SMA)? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini ada empat hal. 

1. Mendeskripsikan struktur legenda Taqbe Bangkolo Pada Masyarakat desa Jia, 

kecamatan Sape, kabupaten Bima, provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). 

2. Mendeskripsikan resepsi masyarakat terhadap legenda Taqbe Bangkolo pada 

Masyarakat desa Jia, kecamatan Sape, kabupaten Bima, provinsi Nusa Tenggara Barat 

(NTB). 

3. Mendeskripsikan fungsi legenda Taqbe Bangkolo pada masyarakat desa Jia kecamatan 

Sape, kabupaten Bima, provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). 



4. Memaparkan implementasi legenda Taqbe Bangkolo pada masyarakat desa Jia, 

kecamatan Sape, kabupaten Bima, provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai bahan 

ajar dalam pembelajaran sastra di sekolah SMA. 

D. Manfaat Penelitian 

Dapat dilihat dari segi praktis, penelitian ini dapat memberikan mamfaat meliputi 

dua bidang. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini dapat digunakan dalam memperkaya khasanah ilmu khususnya di 

bidang sastra. 

b. Memberikan dasar-dasar bagi penelitian selanjutnya tentang folklor Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

Dilihat dari segi praktis, penelitian ini memberikan mamfaat sebagai. 
 
a. Melestarikan nilai luhur kebudayaan daerah terutama kebudayaan masyarakat desa 

Jia, kecamatan Sape, kabupaten Bima, provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). 

c. Menjadikan bahan masukan atau pelajaran bagi generasi tentang nilai budaya 

bangsa.  

d. Memberikan kontribusi terhadap penyediaan bahan ajar dalam pembelajaran sastra 

di SMA. 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi terhadap pemerintah 

Kabupaten Bima untuk pengembangan sastra lisan, berkaitan dengan kegiatan 

meneliti, menelaah dan memahami secara kritis tentang legenda Taqbe Bangkolo dari 

kajian resepsi sastra. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


