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Abstrak: Lelakaq adalah salah satu sastra lisan yang memiliki bentuk dan irama seperti pantun 

serta disampaikan melalui media lisan. Penelitian ini berjudul bentuk, fungsi dan makna lelakaq 

festival bau nyale pada masyarakat Sasak Desa Jerowaru dan kaitannya dengan pembelajaran 

bahasa Indonesia di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk, fungsi dan 

makna lelakaq festival bau nyale yang ada di desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten 

Lombok Timur serta kaitannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah. Rumusan    

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk, fungsi dan makna lelakaq festival 

bau nyale pada masyarakat Sasak di Desa Jerowaru dan bagaimanakah kaitan lelakaq dengan 

pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang menghasilkan 

data berupa tulisan dan lisan di masyarakat yang berdasarkan fakta dan informasi dari 

informan.Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode 

wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian bentuk lelakaq berdasarkan suku kata ditemukan 

sesuai dengan ciri-ciri pantun yaitu terdiri dari 8-12 suku kata dan ditemukan 3 lelakaq yang 

memiliki suku kata lebih dari 12. Sedangkan bentuk berdasarkan persajakan atau pengulangan 

bunyi aliterasi ditemukan pengulangan konsonan q, n, l, s, k, p, b, t, dan ƞ (ng). Sedangkan 

pengulangan bunyi asonansi ditemukan pengulangan vocal a, i, u, e, o, ə. Fungsi lelakaq festival 

bau nyale adalah untuk memperkuat perasaan solidaritas, untuk mencela orang lain, untuk 
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memprotes ketidakadilan, dan sebagai hiburan. Makna lelakaq yang ditemukan dalam penelitian 

ini adalah nasihat-nasihat yang bisa dijadikan sebagai pegangan untuk bertingkah laku dalam 

kehidupan bermasyarakat, kerinduan seorang kekasih, perilaku seorang lelaki yang mencintai 

seorang gadis dan kebingungan seorang lelaki memilih pasangan. Sedangkan kaitan lelakaq 

dengan pembelajaran di sekolah khususnya SMA sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) kelas 

XI semester I yaitu Memahami struktur dan kaidah teks pantun, baik melalui lisan maupun 

tulisan dan Menginterpretasi makna teks pantun, baik secara lisan maupun tulisan. 

Kata Kunci: Bentuk, Fungsi, Makna, Lelakaq, Pembelajaran 

 

 

Abstract: Lelakaq is one of oral literature that has a form and rhythm like a poem and is 

delivered through oral media. This study entitled the form, function and meaning of the male 

festival of smell of nyale in the Sasak Village community of Sasak and its relation to Indonesian 

language learning in schools. This study aims to describe the shape, function and meaning of the 

nyale festival in Jerowaru Village, Jerowaru District, East Lombok Regency and its relation to 

Indonesian language learning in the School. The formulation of the problem in this research is 

how the form, function and meaning of the festival of the smell of nyale to the Sasak people in 

Jerowaru Village and how is the relation between male and female with learning Indonesian in 

the School. This research was conducted using qualitative descriptive methods. Qualitative 

descriptive method is a method that produces data in the form of writing and oral in the 

community based on facts and information from informants. Data collection techniques are 

carried out by using interview methods and documentation. The results of the research form 

based on syllables are found in accordance with the characteristics of the rhyme which consists 

of 8-12 syllables and found 3 male who have more than 12 syllables. Whereas forms based on 

taxation or repetition of alliteration sounds are found repetitions of consonants q, n, l , s, k, p, b, 

t, and ƞ (ng). While repetition of asonance sounds is found repeating vocals a, i, u, e, o, ə. The 

male function of the Nyale Smell Festival is to strengthen feelings of solidarity, to denounce 

others, to protest injustice, and to entertain. The male meaning found in this study is advice that 

can be used as a handle for behaving in a social life, a lover's longing, the behavior of a man who 

loves a girl and the confusion of a man choosing a partner. While the relation of lelakaq with 

learning in high school especially in accordance with the Basic Competency (KD) of the first 



 

5 
 

semester of class XI, namely Understanding the structure and rules of rhyme text, both through 

oral and written and Interpreting the meaning of pantun texts, both orally and in writing. 

Keywords: Form, Function, Meaning, Lelakaq, Learning 

 

A. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu 

negara yang mempunyai kebudayaan 

yang beraneka ragam. Melalui 

keanekaragaman tersebut, Indonesia 

memiliki daya tarik tersendiri bagi 

bangsa lain untuk mengetahuinya, 

bahkan tidak sedikit juga yang 

mempelajarinya. Selain beraneka 

ragam, budaya Indonesia juga dikenal 

sangat unik. Selain itu, kebudayaan 

merupakan identitas suatu bangsa yang 

harus dihormati dan dijaga, serta perlu 

untuk dilestarikan agar kebudayaan 

tersebut tidak punah dan menjadi 

warisan bagi generasi seterusnya.  

Kebudayaan yang diwariskan 

secara turun temurun tersebut tidak 

dapat dipisahkan satu sama lain. 

Adanya kaitan yang begitu erat antara 

kebudayaan dan masyarakat, 

menjadikan kebudayaan sebagai suatu 

hal yang sangat penting, sehingga 

masyarakat tidak dapat meninggalkan 

budaya yang sudah dimilikinya. 

Salah satu warisan budaya yang 

sangat erat kaitannya dengan norma 

seperti norma agama, sopan santun dan 

sebagainya adalah folklor. Salah satu 

jenis folklor adalah folklore lisan yang 

berupa lelakaq (pantun sasak) pada 

masyarakat Sasak.  

Lelakaq merupakan sejenis sajak 

yang terdiri atas baris sampiran dan isi 

paling sedikit dua baris, diungkapkan 

dengan cara dilagukan, terutama pada 

acara bau nyale. Lelakaq ini sendiri 

dikatakan lelakaq, karena ketika 

membacanya menggunakan irama 

seperti melantunkan syair sehingga 

kedengarannya indah dan syahdu. 

Lelakaq dapat memberikan gambaran 

luas tentang pola dan macam kehidupan 

pada masyarakat. Lelakaq pada 

umumnya berfungsi sebagai nasihat, 

sindiran, hiburan bahkan ada juga yang 

menjadikan lelakaq sebagai bahan 

kampanye kepala daerah. 

Lelakaq penting untuk diteliti, 

agar lelakaq ini tidak dilupakan oleh 

kalangan orang tua apalagi anak muda 

akibat pengaruh perkembangan 

budaya barat tersebut. Upaya untuk 

pelestarian lelakaq pun telah banyak 
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dilakukan seperti dengan pembuatan 

buku, penulisan skripsi, bahkan para 

seniman ikut ambil bagian dalam 

pelestarian lelakaq. Para seniman 

khususnya seni musik sangat berjasa 

dalam upaya mempertahankan budaya 

lelakaq. Hal tersebut dapat dilihat dari 

lagu-lagu yang dinyanyikan (cilokaq) 

yang umumnya berbentuk pantun 

(lelakaq). Selain itu, lelakaq juga 

penting untuk diteliti untuk 

mengetahui bentuk, fungsi dan makna 

yang terkandung di dalam lelakaq itu 

sendiri. Untuk mengetahui bentuk, 

fungsi dan makna dari lelakaq perlu 

diadakan sebuah penelitian.  

Penelitian ini berusaha untuk 

mendeskripsikan secara spesifik tentang 

lelakaq yang digunakan  masyarakat 

Desa Jerowaru pada kegiatan bau nyale. 

Selain itu, penelitian ini tidak hanya 

akan membahas tentang bentuk, fungsi 

dan makna lelakaq saja. Akan tetapi, 

penelitian ini juga akan mengaitkan 

hubungan lelakaq dengan pembelajaran 

bahasa Indonesia yang ada di sekolah 

khususnya di SMA. 

Lelakaq berasal dari kata 

“lakaq” artinya pantun, ditambah 

dengan imbuhan “le” yang kemudian 

menjadi “lelakaq”, imbuhan “le” 

tugasnya menyangkut perulangan. Jadi, 

lelakaq artinya lakaq-lakaq yang dalam 

bahasa Indonesia disebut pantun (Azhar 

dalam Satriadi, 2012:25). Dari mulai 

duduk dibangku sekolah, kita pernah 

mengenal pantun atau lelakaq, baik itu 

pantun bahasa Indonesia maupun dari 

bahasa Sasak. Lelakaq mempunyai 

bermacam-macam tema dari 

penyesalan, hiburan, sampai nasihat-

nasihat agama. Contoh lelakaq sebagai 

berikut: 

Araq sambel bawon meje 

Peret kelor jari kandoq 

Endeqku semel kance side 

Sengaq side sogeh laloq 

Berdasarkan contoh lelakaq di 

atas, lelakaq memiliki ciri-ciri yang 

sama dengan pantun yaitu: (1) setiap 

bait terdiri atas empat larik (baris) dan 

setiap larik terdiri 8-12 suku kata; (2) 

dua bari pertama merupakan sampiran, 

dan dua baris terakhir merupakan isi 

atau maksud pantun tersebut; (3) Rima 

pada pantun harus beraturan. Misalnya 

bunyi akhir baris pertama sama dengan 

baris ketiga. Sedangkan baris kedua 

sama bunyi akhirnya dengan baris 

keempat. Maka bila dibuat rumus sajak, 

pantun bersajak a-b-a-b (Riandi, 

2012:14). Jadi, berdasarkan ciri-ciri 
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pantun di atas, dapat disimpulkan 

pantun sama dengan lelakaq. 

Lelakaq (pantun sasak) 

merupakan jenis folklor lisan yang 

masuk ke dalam jenis puisi rakyat. Puisi 

rakyat adalah kesusastraan rakyat yang 

sudah memiliki bentuk tertentu. 

Fungsinya sebagai alat kendali sosial, 

untuk hiburan, untuk memulai suatu 

permainan, mengganggu orang lain. 

Seperti: pantun, syair dan sajak. 

Pesatnya perkembangan media yang 

menyuguhkan berbagai macam 

informasi dan hiburan yang disajikan, 

mampu mengalihkan perhatian generasi 

muda saat ini dari hiburan alternatif dan 

media pewarisan nilai-nilai etis dan 

luhur yang sudah lama hidup dan 

mengakar kuat dalam masyarakat. 

Pencertitaan atau penyampaian sastra 

baik lisan maupun tulisan itulah yang 

dimaksudkan sebagai hiburan 

alternative dan media pewarisan nilai-

nilai etis dan luhur yang sudah 

mengakar kuat dalam masyarakat. 

Semua itu telah mulai tergeser 

posisinya oleh kuatnya perkembangan 

informasi. 

 

 

 

B. METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan 

prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata atau 

kalimat dan tidak menggunakan angka-

angka statistik. Sesuai dengan tujuan 

penelitian ini yaitu mendeskripsikan 

bentuk, fungsi, dan makna lelakaq 

festival bau nyale masyarakat Sasak 

Desa Jerowaru dan kaitannya dengan 

pembelajaran bahasa Indonesia di 

sekolah. Sumber data adalah subjek 

penelitian dari mana data diperoleh 

(Siswantoro, 2010:72). Semua kata-kata 

atau kalimat yang diperoleh dari 

informan merupakan data. Sedangkan 

yang menjadi sumber datanya yaitu 

informan dari Desa Jerowaru yang 

menguasai lelakaq sasak dengan baik 

dan jelas. Dalam penelitian ini, data 

akan diperoleh dari berbagai informan 

di Desa Jerowaru melalui wawancara.  

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik wawancara dan dokumentasi. 

Dalam penelitian ini, teknik wawancara 

digunakan untuk memperoleh informasi 

sejelas-jelasnya mengenai data yang 

akan dijadikan objek penelitian dari 
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berbagai informan yang ada disekitar 

wilayah Desa Jerowaru Kecamatan 

Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. 

Sedangkan penggunaan metode 

dokumentasi dalam penelitian ini yaitu 

catatan peneliti dan variable data 

lelakaq. Sedangkan objek penelitiannya 

adalah isi catatan berupa lelakaq. 

Dengan demikian, metode dokumentasi 

digunakan peneliti untuk mencatat hal-

hal ynag penting dalam penelitian.  

Langkah-langkah analisis data 

dalam penelitian ini yaitu: (1) 

Mendeskripsikan data berdasarkan 

catatan, pengamatan dan rekaman; (2) 

Mengklasifikasikan data berdasarkan 

bentuk, fungsi dan makna; (3) Hasil 

analisis data mengenai bentuk, fungsi 

dan makna lelakaq festival bau nyale 

kemudian dikaitkan dengan 

pembelajaran sastra di SMA; (4) 

Menyimpulkan hasil penelitian yang 

didasarkan pada analisis data secara 

keseluruhan. Dalam penelitian ini 

penyajian data dilakukan dalam bentuk 

teks (textular). Penyajian data secara 

textular ialah penyajian data hasil 

penelitian dalam bentuk kalimat atau 

perumusan dengan menggunakan kata-

kata biasa, termasuk dengan 

menggunakan terminology yang 

bersifat teknis. 

C. HASIL PENELITIAN 

Bentuk Lelakaq Festival Bau Nyale 

Masyarakat Sasak Desa   

Jerowaru 

Lelakaq digunakan oleh masyarakat 

sasak pada acara-acara tertentu, salah 

satunya pada saat festival bau nyale. 

konteks lelakaq yang digunakan tergantung 

pada situasi penggunaannya, misalnya 

lelakaq pada saat festival bau nyale yang 

digunakan antara lain: lelakaq nasihat, 

agama, percintaan dan lain lain. Lelakaq 

seperti ini biasa digunakan oleh orang yang 

melakukan pertunjukan lelakaq pada saat 

festival bau nyale di pantai Kaliantan. 

Analisis bentuk dalam penelitian ini 

meliputi dua aspek yakni analisis suku kata 

dan persajakan. Uraian analisis bentuk 

lelakaq festival bau nyale akan dijelaskan 

di bawah ini. 

1. Bentuk Lelakaq Festival Bau Nyale 

Berdasarkan Suku Kata 

Data 1 

Gantang siə inaq isiq lawak    

Bəgəluduk idiq inaq aiq   

lomaq         

Aran kəsiə inaq bagian awak   

Bilang gubuk idiq inaq taoq 

nongaq    
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Lelakaq di atas berbentuk 

seperti pantun yang terdiri dari baris 

pertama dan kedua merupakan 

sampiran, sedangkan baris ketiga 

dan keempat adalah isi yang ingin 

disampaikan oleh lelakaq tersebut. 

Sesuai dengan ciri-ciri pantun yang 

setiap barisnya terdiri dari 8-12 

suku kata, lelakaq tersebut juga 

baris pertama terdiri dari 10 suku 

kata yang dapat dilihat dari 

/gan,tang/ /si, ə/ /I,naq/ /I,siq/ 

/la,wak/, baris kedua terdiri dari 12 

suku kata yang dapat dilihat dari 

/bə,gə,lu,duk/ /I,diq/ /I,naq/ /a,iq/ 

/lo,maq/, baris ketiga juga terdiri 

dari 12 suku kata dapat dilihat dari 

/a,ran/ /kə,si, ə/ /I,naq/ /ba,gi,an/ 

/a,wak/, baris keempat terdiri dari 

12 suku kata juga yang dapat dilihat 

dari /bi,lang/ /gu,buk/ /I,diq/ /I,naq/ 

/ta,ok/ /no,ngaq/.  

 

Data 2 

Panas jəlo inaq saq baruk 

tiwoq 

Mun kəratə  idiq inaq bujan-

ujan 

Salak jəlo inaq taokku tiwoq 

Mun nərakə idiq inaq suran-

uran 

Lelakaq di atas memiliki 

kesamaan dengan lelakaq 

sebelumnya yaitu berbentuk seperti 

pantun yang memiliki sampiran 

dan isi.. Sesuai dengan ciri-ciri 

pantun yang setiap barisnya terdiri 

dari 8-12 suku kata, lelakaq 

tersebut juga baris pertama terdiri 

dari 11 suku kata yang dapat 

dilihat dari /pa,nas/ /jə,lo/ /I,naq/ 

/saq/ /ba,ruq/ /ti,woq/, baris kedua 

terdiri dari 12 suku kata yang dapat 

dilihat dari /mun/ /kə,ra,tə/ /I,diq/ 

/I,naq/ /bu,jan/ /u,jan/, baris ketiga 

terdiri dari 11 suku kata yang dapat 

dilihat dari /sa,laq/ /jə,lo/ /I,naq/ 

/ta,oq,ku/ /ti,woq/, sedangkan baris 

keempat terdiri dari 12 suku kata 

yang dapat dilihat dari /mun/ 

/nə,ra,kə/ /I,diq/ /I,naq/ /su,ran/ 

/u,ran/.  

2. Bentuk lelakaq festival bau 

nyale berdasarkan persajakan 

Bentuk lelakaq festival 

bau nyale berdasarkan 

persajakan akan dijelaskan 

dengan menguraikan lelakaq 

berdasarkan analisis 

pengulangan bunyi yaitu 

aliterasi dan asonansi. 

Siswantoro (2010:229) 

menjelaskan aliterasi merujuk 

kepada pengulangan bunyi 
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konsonan pada posisi akhir kata, 

awal kata atau kata yang 

berurutan yang berfungsi untuk 

memberi tekanan makna kepada 

kata tertentu dan menciptakan 

rangkaian bunyi atau sajak 

dalam yang musikal. Sedangkan 

asonansi merujuk kepada 

pengulangan bunyi vokal 

dengan tujuan yang sama seperti 

aliterasi. Keberadaan aliterasi 

dan asonansi di dalam lelakaq 

festival bau nyale dapat dilihat 

pada data di bawah ini. 

A. Analisis Aliterasi  

1. Gantang siə inaq isiq 

lawak 

Bəgəluduk idiq inaq aiq 

lomaq 

Aran kəsiə inaq bagian 

awak 

Bilang gubuk idiq inaq 

taoq ku nongaq 

Dari data di atas, 

aliterasi yang terdapat 

pada baris (1) “Gantang 

siə inaq isiq lawak” 

adalah /q/, konsonan /q/ 

terulang sebanyak 2 kali. 

Kemudian pada baris (2), 

bunyi /q/ terulang 

sebanyak 4 kali yaitu 

“Bəgəluduk idiq inaq aiq 

lomaq”. Selanjutnya 

pada baris (3) konsonan 

/n/ terulang sebanyak 3 

kali yaitu “Aran kəsiə 

inaq bagian awak “. 

Sedangkan pada baris (4) 

bunyi /q/ terulang 

sebanyak 4 kali “Bilang 

gubuk idiq inaq taoq ku 

nongaq”. 

2. Panas jəlo inaq saq 

baruq tiwoq 

Mun kəratə idiq inaq 

bujan-ujan 

 Salaq jəlo inaq taoq ku 

tiwoq 

 Mun nərakə idiq inaq 

suran-uran 

Dari data di atas, 

aliterasi yang terdapat 

pada baris (1) yaitu 

konsonan /q/ yang 

terulang sebanyak 4 kali 

yaitu “Panas jəlo inaq 

saq baruq tiwoq”. 

Kemudian pada baris (2) 

terlihat bunyi /q/ lebih 

dominan dan terulang 

sebanyak 2 kali dan 

bunyi /n/ terulang 

sebanyak 4 kali “Mun 

kəratə idiq inaq bujan-

ujan”. Pada baris (3) 

bunyi /q/ terulang 

sebanyak 4 kali yaitu 
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“Salaq jəlo inaq taoq ku 

tiwoq”. Sedangkan pada 

baris (4) bunyi /q/ 

terulang sebanyak 2 kali 

dan bunyi /n/ terulang 

sebanyak 5 kali yaitu 

“Mun nərakə idiq inaq 

suran-uran”. 

B. Analisis Asonansi 

1. Gantang siə inaq  isiq 

lawak   

Bəgəluduk idiq inaq aiq 

lomaq       

Aran kəsiə inaq bagian 

awak  

Bilang gubuk idiq inaq 

taoq nongaq       

Dari data di atas, 

dapat dilihat asonansi 

pada baris (1) “gantang 

siə inaq isiq lawak” 

adalah asonansi vokal /a/ 

yang terulang sebanyak 5 

kali dan vokal /i/ yang 

terulang sebanyak 4 kali. 

Selanjutnya asonansi 

pada baris (2) dapat 

dilihat bunyi vokal /i/ 

terulang sebanyak 4 kali 

dan vokal /a/ terulang 

sebanyak 3 kali yaitu 

“bəgəluduk idiq inaq aiq 

lomaq”. Selanjutnya 

asonansi pada baris (3) 

“Aran kəsiə inaq bagian 

awak” adalah vokal /a/ 

yang terulang sebanyak 7 

kali. Sedangkan asonansi 

pada baris (4) adalah 

bunyi /i/ dan /a/ yang 

masing-masing terulang 

sebanyak 4 kali yaitu 

“bilang gubuk idiq inaq 

taoq nongaq”.  

 

2. Panas jəlo inaq saq 

baruq tiwoq  

Mun kəratə idiq inaq 

bujan-ujan  

Salaq jəlo inaq  taoqku 

tiwoq   

  

Mun nərakə idiq inaq 

suran-uran 

Dari data di atas, 

dapat diamati bunyi 

asonansi pada baris (1) 

adalah bunyi vokal /a/ 

yang terulang sebanyak 5 

kali yaitu “panas jəlo 

inaq saq baruq tiwoq”. 

Selanjutnya asonansi 

pada baris (2) adalah 

vokal /i/ dan /u/ yang 

masing-masing terulang 

sebanyak 3 kali dan 

vokal /a/ yang terulang 
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sebanyak 4 kali yaitu 

“mun kəratə idiq inaq 

bujan-ujan”. Selanjutnya 

asonansi pada baris (3) 

adalah vokal /a/ yang 

terulang sebanyak 4 kali 

dan vokal /o/ terulang 

sebanyak 3 kali yaitu 

“salaq jəlo inaq taoqku 

tiwoq”. Sedangkan pada 

baris (4) vokal /i/ dan /u/ 

yang terulang masing-

masing sebanyak 3 kali 

dan vokal /a/ yang 

terulang sebanyak 4 kali 

yaitu “mun nərakə idiq 

inaq suran-uran”. 

Fungsi Lelakaq pada Festival Bau 

Nyale Masyarakat Sasak Desa 

Jerowaru 

Fungsi lelakaq festival bau 

nyale dalam penelitian ini akan 

disesuaikan dengan teori fungsi 

pada pembahasan bab 2 yang 

dikemukakan oleh Dundes 

(Endraswara, 2009:129) yaitu 

sebagai berikut. 

1. Fungsi lelakaq untuk 

memperkuat perasaan 

solidaritas  

 

  Data 8 

Apən kuning təngaq 

madaq 

Kanak kampung 

bəsəpedə 

Apə unin saq wah salaq 

Tunas ampun redə-redə 

 Data 9 

Bəleq bangkət saq 

bəraiq    

Bəleq aiq saq yaq 

limpah    

Bəleq agət saq bədait 

    

Saq bədait sayan isah 

Dari data di atas, dapat 

dilihat pada data no. 8 

memiliki fungsi untuk 

memperkuat perasaan 

solidaritas. Solidaritas 

merupakan hubungan sosial 

untuk menjaga kekerabatan 

dengan tetangga, teman 

maupun dengan keluarga. Dari 

data no. 8 perasaan solidaritas 

ditunjukkan dengan meminta 

maaf setulus-tulusnya untuk 

menjaga hubungan tali 

persaudaraan. Sedangkan data 

no. 9 juga memiliki fungsi 

untuk memperkuat perasaan 

solidaritas terhadap pasangan. 

Hal ini ditunjukkan pada baris 

keempat “saq bədait sayan 
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isah (yang bertemu semakin 

lengket)”. 

2. Fungsi lelakaq untuk mencela 

orang lain 

Data 6 

əndeqkə bani kakaq 

papar dilə 

Papar dilə leq pəlepe 

əndeqkə bani kancə 

sidə  

Sengaq sidə bədoe epe 

Dari data di atas, dapat 

dilihat pada data 6 memiliki 

fungsi untuk mencela orang 

lain. Mencela (menyindir) 

orang lain disini maksudnya 

adalah orang yang dicela tidak 

merasa sakit hati karena 

disampaikan dengan sopan dan 

candaan. Hal ini ditunjukkan 

pada baris ketiga dan keempat 

pada data 6 yaitu “əndeqkə 

bani kancə sidə (saya tidak 

berani bersama kamu)” 

“sengaq sidə bədoe epe (karena 

kamu sudah ada yang 

memiliki)”.   

3. Fungsi lelakaq sebagai alat 

untuk memprotes ketidakadilan 

Data 12 

Mun səlae inaq tolang 

jarak 

Səpəlangkaq inaq 

daun pəriə 

Kadi laeq inaq taoqkə 

matelah kanak 

Aden saq daraq inaq 

ku jari kəsiə 

data no. 12 yang dapat 

dilihat pada baris ketiga dan 

keempat yaitu “kadi laeq inaq 

taoqkə matelah kanak 

(seandainya dulu ibu, saya mati 

kecil” “aden saq daraq inaq ku 

jari kəsiə (supaya tidak ada ibu, 

aku yang menderita)”. Lelakaq 

di atas adalah contoh lelakaq 

yang berfungsi untuk 

memprotes ketidakadilan 

kepada ibunya sendiri karena 

disia-siakan dan tidak pernah 

diurus oleh ibunya sehinga ia 

hidup sendiri dalam 

penderitaan. 

4. Fungsi lelakaq sebagai hiburan 

Data 3 

Mun pərənggi təkəlaq 

santən 

Pare loas maraq jami 

Lamun məni ariq əntan 

bərangən 
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Muk əndeq toat salaq 

jari 

Data 5 

Lamun təbu pəlas 

mambən 

Pinaq jangkeh siq tanaq 

malit 

Lamun tətu pədas angən 

Silaq anteh karing səbalit 

Data 13 

əntun marə idiq ariq 

bentek bosang  

   Bosang baru idiq ariq 

bərisi base    

  Mun dədarə idiq ariq 

beng kə jogang   

  Mun bəbalu idiq ariq 

pənyedak ate 

 

Fungsi lelakaq sebagai 

hiburan maksudnya adalah 

mampu memberikan 

kesenangan kepada orang lain. 

Dari data di atas, dapat dilihat 

pada data 3, data 5 dan data 13 

adalah data yang memiliki 

fungsi sebagai hiburan. Dapat 

dilihat pada baris ketiga dan 

keempat pada data 3 yaitu 

“lamun məni ariq əntan 

bərangən (kalau seperti ini adik 

cara mencintai)” “muk əndeq 

toat salaq jari (kalau tidak 

diobati salah akibat)”. Lelakaq 

tersebut berfungsi sebagai 

hiburan karena terdapat nilai-

nilai humor yang terkandung di 

dalamnya. 

 

Makna Lelakaq Festival Bau 

Nyale Masyarakat Sasak Desa Jerowaru 

Lelakaq festival bau nyale 

yang terdapat dalam masyarakat 

Sasak di Desa Jerowaru memiliki 

makna yang beragam. Adapun 

makna lelakaq masyarakat sasak 

Desa Jerowaru tersebut diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Gantang siə inaq isiq lawak 

Bəgəluduk idiq inaq aiq lomaq 

 Aran kəsiə inaq bagian awak 

Bilang gubuk idiq inaq taoqku 

nongaq 

Makna yang bisa dipetik 

dalam lelakaq di atas ialah kita 

tidak boleh menyesali 

kehidupan kita. Akan tetapi, 

kita harus mensyukurinya. 

Selain itu, kita juga tidak 

boleh menghinakan diri kita 

sendiri dengan menjadi 

pengemis, karena Rasulullah 
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saw melarang para sahabat 

dan umatnya untuk meminta-

minta pada orang lain kecuali 

kepada Allah yang Maha 

Kaya. Seharusnya, kita tetap 

semangat dan berjuang untuk 

menghadapi kehidupan yang 

lebih baik ke depannya. 

 

2. Panas jəlo inaq saq baruq 

tiwoq 

Mun kəratə idiq inaq bujan-

ujan 

Salaq jəlo inaq taoqku tiwoq 

Mun nərakə idiq inaq suran-

uran 

Makna yang bisa dipetik dari 

lelakaq di atas ialah kita tidak 

boleh menyesal telah 

dilahirkan meskipun hidup 

dalam kemiskinan, kita juga 

tidak boleh menyalahkan ibu 

yang sudah melahirkan kita 

karena seburuk apapun 

sifatnya, seorang ibu berjuang 

mempertaruhkan nyawa untuk 

melahirkan kita. 

 

Kaitan Lelakaq Festival Bau Nyale 

dengan Pembelajaran Bahasa 

Indonesia di Sekolah  

Hasil dari penelitian tentang 

lelakaq festival bau nyale ini dapat 

dikaitkan dengan pembelajaran 

bahasa Indonesia di sekolah 

khususnya di SMA kelas XI 

semester ganjil. Pembelajaran di 

SMA yang dapat memanfaatkan 

hasil  penelitian ini tercantum pada 

Kompetensi Dasar (KD) 3.1 

Memahami struktur dan kaidah teks 

pantun, baik melalui lisan maupun 

tulisan.; 4.1. Menginterpretasi 

makna teks pantun, baik secara lisan 

maupun tulisan. Dari kedua KD 

itulah lelakaq dapat dikaitkan 

dengan pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMA. 

Berdasarkan kurikulum 2013 

terdapat pembelajaran yang 

memiliki hubungan dengan 

penelitian ini, yaitu pada kelas XI 

semester ganjil SMK dengan 

kompetensi inti (KI), KI 1 : 

Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya. KI 2 : 

Menghayati dan mengamalkan 

perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (gotong royong,kerja 

sama, toleran, damai), santun, 

responsive dan proaktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian 
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dari solusi ata berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan 

bangsa dalam pergaulan dunia. KI 

3: Memahami, menerapkan, 

menganalisis dan mengevaluasi 

pengetahuan faktual, konseptual, 

procedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan,  

kenegaraan dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan 

procedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan 

masalah. KI 4: Mengolah, menalar, 

menyaji dan mencipta dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri serta bertindak secara 

efektif dan kreatif dan mamppu 

menggunakan metode sesuai kaidah 

keilmuan. 

Oleh karena itu, hasil analisis 

lelakaq festival bau nyale dalam 

penelitian ini jika dikaitkan dengan 

pembelajaran bahasa Indonesia 

khususnya tentang pantun di SMA 

tidak akan terlepas dari kompetensi 

dasar (KD) yang sudah ditentukan 

dalam kurikulum. Berdasarkan 

analisis yang telah dilakukan, 

peneliti menemukan keterkaitan 

antara lelakaq dengan pantun pada 

KD 3.1 Memahami struktur dan 

kaidah teks pantun, baik melalui 

lisan maupun tulisan; 4.1 

Menginterpretasi makna teks pantun 

baik secara lisan maupun tulisan. 

 

Simpulan 

Di dalam penelitian ini yang diteliti 

adalah “Bentuk, Fungsi dan Makna Lelakaq 

Festival Bau Nyale pada Masyarakat Sasak 

di Desa Jerowaru dan Kaitannya dengan 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah”. 

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pada 

pembahasan di atas dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Bentuk , Fungsi dan Makna Lelakaq 

Festival Bau Nyale 

Bentuk lelakaq berdasarkan suku 

kata yang ditemukan sesuai dengan ciri-

ciri pantun yaitu terdiri dari 8-12 suku 
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kata. Akan tetapi, dalam penelitian ini 

juga ditemukan pada data 12, data 13, dan 

data 14 yang tidak sesuai dengan ciri-ciri 

pantun, karena terdapat suku kata yang 

melebihi ciri-ciri di atas. Bentuk lelakaq 

berdasarkan persajakan yang di analisis 

berdasakan pengulangan bunyi aliterasi 

ditemukan konsonan yang sering terulang 

adalah konsonan q, n, l, s, k, p, b, t, dan ƞ 

(ng). Sedangkan pengulangan bunyi 

asonansi ditemukan semua huruf vokal 

yaitu a, i, u, e, ə dan o. Selanjutnya fungsi 

lelakaq yang ditemukan dalam penelitian 

ini adalah fungsi untuk memperkuat 

perasaan solidaritas, untuk mencela orang 

lain, untuk memprotes ketidakadilan, dan 

fungsi sebagai hiburan. Fungsi yang 

mendominasi berdasarkan data yang 

ditemukan dalam penelitian ini adalah 

fungsi untuk memprotes ketidakadilan. 

Contohnya berdasarkan 14 data yang 

ditemukan terdapat 8 data yang berfungsi 

untuk memprotes ketidakadilan, yaitu 

pada data 1, data 2, data 4, data 7, data 

10, data11, data 12 dan data 14. 

Kemudian makna lelakaq yang 

ditemukan dalam penelitian ini adalah 

nasihat-nasihat yang bisa dijadikan 

sebagai pegangan untuk bertingkah laku 

dalam kehidupan bermasyarakat, 

kerinduan seorang kekasih, perilaku 

seorang lelaki yang mencintai seorang 

gadis dan kebingungan seorang lelaki 

memilih pasangan. Berdasarkan hasil 

analisis data, makna lelakaq yang 

mendominasi adalah makna lelakaq yang 

memberikan nasihat-nasihat yang bisa 

dijadikan sebagai pegangan dalam 

bertingkah laku. Contohnya, lelakaq pada 

data 12 yang memiliki makna kita tidak 

boleh mengeluh dan menyesali kelahiran 

kita meskipun hidup dalam kemiskinan, 

kita harus lebih bersyukur telah 

dilahirkan, karena hidup adalah anugrah 

terindah. 

2. Kaitan Lelakaq dengan Pembelajaran 

Bahasa Indonesia di Sekolah 

Lelakaq tentu saja memiliki 

kaitan dengan pembelajaran bahasa 

Indonesia di sekolah, karena lelakaq 

merupakan pantun sasak dan dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia, 

terdapat materi tentang pantun. 

Berdasarkan kurikulum 2013 

terdapat pembelajaran yang memiliki 

hubungan dengan penelitian ini pada 

kelas XI semester ganjil SMA. 

Apabila dilihat pada silabus, 

kompetensi dasar (KD) yang cocok 

dengan penelitian ini adalah KD 3.1 

Memahami struktur dan kaidah teks 

pantun, baik melalui lisan maupun 
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tulisan dan KD 4.1 Menginterpretasi 

makna teks pantun, baik secara lisan 

maupun tulisan. 

Saran 

Keberadaan lelakaq dalam masyarakat 

saat ini kurang mendapatkan apresiasi 

karena banyak masyarakat yang lebih 

memilih lagu-lagu modern. Lelakaq 

memiliki bentuk yang indah dan kandungan 

makna yang sangat berfungsi bagi 

kehidupan masyarakat. Lelakaq sudah 

seharusnya terus dilestarikan baik dalaam 

festival bau nyale maupun dalam acara-

acara lain., karena lelakaq merupakaan 

warisan nenek moyang yang sangat 

berharga. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai lelakaq 

karena masih banyak lelakaq-lelakaq yang 

menggunakan gaya penyampaian dan bahasa 

yang berbeda-beda tergantung daerah tempat 

berkembangnya lelakaq tersebut. Terkait 

dengan pembelajaran Bahasa Indonesia, 

diharapkan penelitian ini dapat menarik 

minat dan motivasi siswa dalam kegiatan 

pembelajaran bahasa Indonesia khususnya 

menulis pantun. 
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