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ANALISIS CERITA RAKYAT ASAL USUL DESA BATU BASONG 

KAJIAN MONOGENESISI DAN KAITANNYA DENGAN 

PEMBELAJARAN SASTRA DI SMP 

 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan asal usul cerita rakyat desa Batu 

Basong,  motif-motif di dalam cerita asal usul desa Batu Basong, dan mendeskripsikan 

kaitannya dengan pembelajaran sastra di SMP. Masalah yang diangkat di dalam 

penelitian ini  adalah bagaimanakah asal usul cerita rakyat desa Batu Basong, jenis-jenis 

motif di dalam cerita asal usul desa Batu Basong, dan baimanakah kaitannya dengan 

pembelajaran sastra di SMP. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif 

dengan objek penelitiannya adalah cerita rakyat desa Batu Basong. Metode dan teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, metode 

wawancara, metode rekam, dan metode catat. Metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik deskriptif. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, desa Batu 

Basong berasal dari adanya sebuah batu yang berbentuk anjing. Penyebaran cerita asal 

usul desa Batu Basong ini berasal dari satu penemuan saja,dan moti-motif yang 

ditemukan di dalam cerita rakyat asal usul Desa Batu Basong adalah (1) motif mitologi 

tentang asal usul nama suatu kota, (2) motif tentang pengujian, dan (3) motif tentang 

kesetiaan. Kaitan cerita rakyat asal usul desa Batu Basong dengan pembelajaran sastra di 

SMP dapat dijadikan alternatif pembelajaran tentang memahami sebuah dongeng untuk 

SMP kelas VII semester 1 pada Standar Kompetensi yang menjadi sasaran pembelajaran 

adalah “Mendengarkan” menentukan ide-ide pokok dari dongeng atau cerita rakyat 

dengan Kompetensi Dasar menemukan hal-hal yang menarik dari dongeng yang 

diperdengarkan. Adapun metode yang digunakan dalam pembelajaran adalah metode 

ceramah, tanya jawab, penugasan dan diskusi. 

 

 

Kata kunci : Cerita rakyat desa Batu Basong, kajian monogenesis, dan alternatif 

pembelajaran. 
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Analysis of Folklore of the Batu Basong Village Origin Monogenesis Study 

and Teaching of Literature in Relation to the SMP 

 

Abstract 

 

This study aims to describe the origin of Batu Basong village folklore, the 

motifs behind the story of the origin Batu Basong village folklore, and to describe 
its relation to the study of  literature in SMP. The problems rising in this study are 

the original story of Batu Basong village, the types of motifs found in the story, 

and its relation to the study of  literature in SMP. This study is qualitative research 

with the folklore of Batu Basong as the object of the study. The method and 

technique of data collection in this study are observation, interview, recording, 

and note taking. The writer used descriptive technique to analysis data. Based on 

the resuit of the data analysis, the name of Batu Basong village was taken from a 

stone which had a dog shape found in the village. The story spread  based on the 

discovery and the motifs found in this folklore are (1) mythology motif about the 

origin name of a place, (2) the motif about testing, and (3) the motif about loyalty. 

The relationship between the folklore of Batu Basong village with study of  

literature in SMP can be used as learning alternative to comprehend a folklore for 

VII grade students of SMP semester 1 at standart competency which focus on 

“listening” defermine the main ideas of the fairy tale or folklore with basic 

competency to find the interesting things from the folklore. The method used in 

the learning process are speech, questione and answer, assessment and discussion. 

 

KeyWord:  Batu Basong Village folklore, monogenesis study, and learning         

alternative. 
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A. PENDAHULUAN   

 

Cerita rakyat atau folklor berasal dari 

bahasa inggris folklore, folklor berasal dari 

dua kata yaitu folk dan lore. Folk yang 

sama artinya dengan kata kolektif 

(collectivity). Menurut Dundes, folk 

adalah sekelompok yang memiliki ciri-ciri 

pengenal fisik, sosial, dan kebudayaan, 

sehingga dapat dibedakan dari kelompok-

kelompok lainnya. Namun yang lebih 

penting lagi adalah bahwa mereka telah 

memiliki tradisi, yaitu kebudayaan yang 

telah mereka warisi turun temurun 

setidaknya dua generasi yang dapat 

mereka akui sebagai milik bersama. Di 

samping itu, yang paling penting adalah 
bahwa mereka sadar akan identitas 

kelompok mereka sendiri. Menurut 

Dundes (dalam Danandjaja, 2002: 1) 

Folklor hanya merupakan sebagian 

kebudayaan, yang penyebarannya pada 

umumnya melalui tutur kata atau lisan. 

Itulah sebabnya ada yang menyebutnya 

sebagai tradisi lisan. Menurut Danandjaja 

(2002:5) tradisi lisan hanya mencangkup 

cerita rakyat, teka-teki, pribahasa, dan 

nyanyian rakyat. Sedangkan folklor 

mencakup lebih dari itu, seperti tarian 

rakyat dan arsitektur rakyat. 

Dalam penelitian ini peneliti akan 

menganalisis tentang cerita rakyat yang 

bentuknya folklor lisan yaitu tentang cerita 

rakyat asal-usul Desa Batu Basong ini 

termaksud cerita rakyat yang berbentuk 

legenda karena, cerita ini benar-benar 

terjadi dan tidak dianggap suci oleh yang 

punya cerita. 

Seperti peneliti ketahui banyak cerita-

cerita rakyat yang ada di setiap daerah 

tetapi, sebagian kecil masyarakat di sana 

yang mengetahui cerita tersebut sehingga, 

banyak generasi sekarang ini tidak 

mengenal cerita rakyat yang ada di 

daerahnya. Mereka lebih mengenal cerita-

cerita rakyat yang ada di luar daerah 

mereka sendiri karena orang tua sekarang 

tidak pernah menceritakan tentang cerita 

rakyat yang ada di daerahnya. Mereka 

lebih banyak menceritakan tentang cerita 

yang modern-modern sekarang ini seperti 

komik, majalah, film, dan lain-lain. 

Sehingga cerita rakyat yang berbentuk 

lokal hampir punah oleh karena itu, 

masyarakat atau orang tua zaman sekarang 

harus tetap melestarikan cerita rakyat yang 

berbentuk lokal supaya tidak punah dan 

tetap berkembang sampai akhir zaman. 

Salah satu cerita rakyat yang dimiliki 

oleh pulau Lombok atau di suku Sasak, 

khususnya di Desa Batu Basong adalah 

proses terjadinya Desa Batu Basong 

tersebut. Tetapi sampai saat ini belum ada 

yang mengetahui bagaimana cerita tersebut 

terjadi bahkan sebagian besar suku Sasak 

tidak mengetahui Desa Batu Basong 

tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang “ Asal Usul Desa Batu 

Basong “ ketertarikan peneliti untuk 

meneliti tempat tersebut karena, di desa itu 

ada batu yang berbentuk basong (anjing) 

yang terdapat di Dusun Gubuk Daya dan 

sampai sekarang batu yang berbentuk 

anjing tersebut masih ada disana. Dalam 

penelitian ini peneliti ingin menggali atau 

mencari tahu mengapa desa itu dinamakan 

Desa Batu Basong dan bagaimana legenda 

terjadinya desa tersebut. Cerita rakyat 

Desa Batu Basong merupakan cerita rakyat 

yang tidak populer bahkan di pulau 

Lombok belum mengetahui cerita tersebut 

karena, belum terjamah ceritanya masih 

murni dan tidak pernah ditulis ulang 

bahkan belum diarsipkan dalam bentuk 

buku cerita. 

Dalam penelitian ini peneliti akan 

meneliti tentang asal-usul Desa Batu 

Basong, cerita ini menceritakan tentang 

seorang raja Selaparang yang ingin 

mengungsi dari kerajaan Selaparang 

karena kerajaan mereka diserang oleh 

kerajaan bali pada saat itu. Raja selaparng 

membawa semua pasukan dan juga 

istrinya untuk mengungsi dari kota 
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Selaparang dan raja juga tidak lupa 

membawa semua binatang peliharaannya 

seperti kucing, anjing, dan lain-lain. Raja  

menduga serangan akan terjadi dari arah 

timur sehinga raja berinisiatif mengungsi 

kearah barat daya dan tibalah sang raja dan 

rombongan disebuah hutan yang 

berbatasan dengan sungai, dan pada saat 

itu terjadi hujan lebat dan mengakibatkan 

banjir raja dan rombongan menghentikan 

perjalanan mereka. Dengan kesaktiannya 

raja bisa menyebrangi banjir tersebut 

bersama kelurganya tetapi, hanya anjing 

ketinggalan disana dan lama-kelamaan 

anjing tersebut menunggu sang raja datang 

tetapi raja tidak datang kemudian anjing 

itu berubah menjadi batu. 

Banyak yang kita ketahui sekarang ini 

di dunia pendidikan jarang, bahkan peneliti 

tidak pernah melihat seorang pengajar 

memperkenalkan tentang cerita rakyat 

yang berbentuk lokal di dalam 

pembelajaran bahasa indonesia khususnya 

dibidang sastra. Sehingga siswa pada 

zaman sekarang ini tidak tahu tentang 

cerita-cerita yang ada di lingkungan 

tempat tinggalnya sendiri, mereka lebih 

banyak diberikan materi tentang cerita 

rakyat yang sudah banyak terkenal dalam 

proses pembelajaran di Sekolah. 

Seharusnya guru lebih memperhatikan 

cerita-cerita rakyat yang berbentuk lokal 

supaya siswa tidak hanya mengenal cerita 

rakyat yang bersifat nasional tetapi siswa 

juga mengenal cerita rakyat yang bersifat 

lokal supaya cerita rakyat yang bersifat 

lokal tidak punah dan tetap berkembang 

sampai akhir zaman. 

Kaitannya dengan dunia pendidikan 

telah dijabarkan dalam kurikulum tahun 

2006 (KTSP) yaitu agar siswa mampu 

menikmati dan memanfaatkan karya sastra 

untuk mengembangkan dan pengetahuan 

keterampilan berbahasa. Tujuan 

pengajaran yang tercantum dalam 

SMP/MTS menuntut para pengajar atau 

guru sastra menyeleksi bahan-bahan 

pembelajaran sastra sesuai dengan kondisi 

dan keadaan siswa. Selain pertimbangan 

tujuan, juga untuk menjawab tantangan 

kehidupan dewasa ini yang sangat 

komplek. Tidak lain agar pengajaran sastra 

dapat mengembangkan peranan yang 

maksimal bagi terwujudnya tujuan 

pendidikan secara utuh apabila bermanfaat 

dalam membantu keterampilan berbahasa, 

meningkatkan pengetahuan sejarah, dan 

menjunjung pembentukan watak. 

Sebagai salah satu alternatif pemilihan 

bahan pengajaran sastra, penelitian ini 

dapat dikaitkan dengan pembelajaran 

sastra di Sekolah Menegah Pertama (SMP) 

mengenai cerita rakyat. Standar 

kompetensi yang menjadi sasaran 

pembelajaran adalah “mendengarkan“ 

selanjutnya dengan kompetensi Dasar 5.1 

“menemukan hal-hal menarik dari 

dongeng yang diperdengarkan“. 

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, 

menjadikan cerita rakyat Desa Batu 

Basong sebagai media untuk perkenalan 

kepada siswa mengenai asal usul Desa 

Batu Basong bagi generasi yang akan 

datang. Berdasarkan hal tersebut, maka 

penelitian ini dirumuskan dengan judul 

Analisis Cerita Rakyat Asal Usul Desa 

Batu Basong dan Kaitannya dengan 

Pembelajaran Sastra di SMP dan Tujuan 

dalam penelitian ini adalah Untuk 

mengetahui cerita rakyat asal usul desa 

batu basong dan kaitannya dengan 

pembelajaran sastra di SMP. 

 

B. METODE PENELITIAN 

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Menurut Moleong (2014: 11) 

penelitian kualitatif adalah data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, 

dan bukan angka-angka.  
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2. Data dan Sumber Data 

 

Data penelitian ini berupa kata-

kata, frasa, kalimat, dan wacana. Data 

yang dikumpulkan berupa kata-kata, dan 

bukan angka. Hal ini disebabkan oleh 

adanya penerapan metode kualitaif 

(Moleong, 2014:11). Data dalam penelitian 

ini adalah data yang berupa kata-kata, 

frase dan kalimat yang mengandung 

legenda cerita rakyat asal usul Desa Batu 

Basong. 

Sumber data penelitian ini berasal 

dari orang yang mengetahui tentang cerita 

asal usul Desa Batu Basong, mereka 

tinggal di Desa Batu Basong. Berdasarkan 

data statistik di kantor desa, penduduk 

Desa Batu Basong berjumlah 1.600. yang 

dijadikan sebagai informan adalah 10 

orang, dengan kriteria-kriteria sebagai 

berikut 

 

1. Berjenis kelamin pria atau wanita; 

2. Berusia antara 40-65 tahun (tidak 

pikun); 

3. Informan lahir dan dibesarkan di 

desa itu serta jarang atau tidak 

pernah meninggalkan desanya (asli 

masyarakat Batu Basong); 

4. Berpendidikan maksimal tamat 

pendidikan dasar (SD-SLTP); 

5. Bersetatus sosial menengah (tidak 

rendah atau tidak tinggi) dengan 

harapan tidak terlalu tinggi 

mobilitasnya; 

6. Pekerjaannya bertani atau buruh; 

7. Sehat jasmani dan rohani;  

8. Bersedia memberikan jawaban 

dengan jelas; dan 

9. Dapat berbahasa Indonesia (Mahsun, 

2012: 141) 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini ada empat, yang petama 

adalah observasi. Menurut Nasution 

(1988) dalam Sugiono (2014: 64), 

observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat 

bekerja berdasarkan data, yaitu fakta 

mengenai dunia kenyataan yang diperoleh 

melalui observasi. Yang kedua teknik 

wawancara. Menurut Moleong (2014: 168) 

wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan 

dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan 

wawancara langsung terhadap 10 informan 

yang ada di Desa Batu Basong. Yang 

ketiga teknik rekam, Penyediaan data 

dengan metode cakap, peneliti 

diperbolehkan menggunakan teknik cakap 

semuka yang diiringi oleh teknik rekam. 

Dengan teknik ini peneliti merekam 

dengan menggunakan alat rekam yaitu 

handpone yang telah disediakan oleh 

peneliti. Dan yang keempat teknik catat. 

Menurut Mahsun (2012: 132), cara yang 

ditempuh dalam teknik catat adalah 

mengetahui cara bunyi itu dihasilkan. Jadi, 

harus dilihat organ bicara serta cara organ 

bicara itu bekerja (jika menggunakan 

fonetik artikulatoris). Selanjutnya, apa 

yang dilihat itu harus dicatat karena 

meskipun ada hasil rekaman, namun hasil 

rekaman dalam bentuk pita rekaman tidak 

akan pernah memberikan gambaran ihwal 

yang berkaitan dengan fonetik 

artikulatoris. 

Dalam penelitian ini peneliti mencatat 

apa yang didengar dari informan tentang 

legenda asal usul Desa Batu Basong secara 

langsung dengan cara mencatat kata-kata 

maupun kalimat dengan menggunakan 

alat-alat tulis yang sudah disiapkan oleh 

peneliti. Teknik catat dalam penelitian ini 

berperan penting pada saat melakukan 

wawancara dengan informan. 

4. Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiono (2014: 59), terdapat 

dua hal utama yang mempengaruhi 

kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas 

instrumen penelitian, dan kualitas 
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pengumpulan data. Dalam penelitian 

kualitatif, kualitas instrumen penelitian 

berkenaan dengan validitas dan reliabilitas 

instrumen dan kualitas pengumpulan data 

berkenaan ketetapan cara-cara yang 

digunakan untuk mengumpulkan data. 

Oleh karena itu instrumen yang telah teruji 

validitas dan reliabilitasnya, belum tentu 

dapat menghasilakan data yang valid dan 

reliabel, apabila instrumen tersebut tidak 

digunakan secara tepat dalam 

pengumpulan datanya. Instrumen dalam 

penelitian kualitatif dapat berupa test, 

pedoman wawancara, pedoman observasi, 

dan kuesioner. Adapun tabel penelitian 

sebagai berikut. 

   Tabel 3.1 

          Pedoman Wawancara 

 

no pertanyaan jawaban 

1. 

 

Apakah anda 

mengetahui cerita 

batu basong? 

 

2. 

 

Menurut anda 

apakah cerita batu 

basong ini benar-

benar terjadi? 

 

3. 

 

Apakah batu yang 

menyerupai anjing 

itu masih ada 

sampai sekarang? 

 

4. Dimana tempat 

batu yang 

menyerupai anjing 

itu? 

 

5. Bagaimana 

ceritanya sehingga 

ada batu yang 

menyerupai anjing 

di desa ini? 

 

 

Berikutnya adalah tabel instrumen 

penelitian yang menyajikan Asal Usul 
Desa Batu Basong yang akan didapatkan 

dari hasil wawancara dan berdasarkan 

cerita dari masyarakat Desa Batu Basong. 

Tabel ini terdiri atas: nomor, nama, asal 

usul desa batu basong dalam bahasa Sasak, 

dan terjemahan. 

3.2 

Hasil wawancara 

 

no 

 

Nama 

informan 

Cerita asal 

usul desa 

batu basong 

dalam 

bahasa 

sasak 

 

 

Terjemahan 

    

    

    

    

    

 

5.  Metode Analisis Data 

Dalam penelitiani ni menggunakan 

metode analisis deskriptif kualitatif. 

Metode deskriptif kualitatif adalah tekhnik 

analisis data yang dilakukan oleh peneliti 

untuk menganalisis seluruh data yang 

dikumpulkan dari berbagai sumber, baik 

data yang berupa wawancara, observasi, 

pencatatan maupun perekaman tentang 

legenda asal usul Desa Batu Basong. 

Langkah-langkah untuk menganalisis 

data penelitian ini sebagai berikut. 

1. Menulis kembali cerita rakyat Asal 

Usul Desa Batu Basong dari hasil 

wawancara yang berbentuk bahasa 

Sasak. 

2. Menerjemahkan cerita rakyat Asal 

Usul Desa Batu Basong ke dalam 

bahasa Indonesia. 

3. Menganalisis penyebaran cerita 

rakyat Asal Usul Desa Batu Basong  

4. Mengaitkan hasil analisis dengan 

materi pembelajaran sastra di SMP. 

5. Membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dengan materi  

Asal Usul Desa Batu Basong. 

6. Membuat simpulan.  
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 6 . Metode Penyajian Hasil Analisis    

      Data 

 

Dalam penelitian ini penyajian 

hasil analisis data dilakukan dengan  

menggunakan metode informal, 

peneliti dapat menemukan bagaimana 

asal usul terjadinya Desa Batu 

Basong. Dalam penelitian ini 

dideskripsikan asal usul Desa Batu 

Basong dan kaitannya dengan 

pembelajaran sastra di SMP. 

Hasil analisis yang berupa 

kaidah-kaidah dapat disajikan melalui 

dua cara, yaitu (a) perumusan dengan 

menggunakan kata-kata biasa, 

termasuk penggunaan terminologi 

yang bersifat teknis dan (b) 

perumusan dengan menggunakan 

tanda-tanda atau lambang. Kedua cara 

di atas masing-masing disebut metode 

informal dan metode formal (Mahsun, 

2012: 123) 

 

C. PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian Cerita 

Rakyat Asal Usul Desa Batu Basong 

Kajian Monogenesis dan Kaitannya 

dengan Pembelajaran Sastra di SMP 

adalah: 

1. Cerita Legenda Asal Usul Desa 

Batu Basong 

Menurut informasi yang didapatkan 

setelah peneliti melakukan penelitian 

langsung dan melakukan wawancara 

dengan 10 orang (informan) mengenai 

legenda terjadinya Desa Batu Basong. 

Menurut mereka desa tersebut dinamakan 

Desa Batu Basong karena pada masa 

kerajaan Selaparang yang dipimpin oleh 

raja Sultan, raja Sultan mengutuk 

anjingnya sendiri menjadi batu karena 

anjing tersebut tidak bisa melewati sungai 

yang airnya sangat besar dan waktu itu 

juga sedang terjadi banjir besar. Berikut 

cerita tentang legenda terjadinya Desa 

Batu Basong : 

 Pada zaman dahulu, Pulau 

Lombok adalah sebuah kerajaan besar 

yang bernama Kerajaan Selaparang. 

Kerajaan ini pernah diinvasi oleh kerajaan 

tetangga dari pulau Dewata Bali. Dalam 

suasana yang tidak menentu, pengaruh raja 

Bali ini semakin luas, dilain pihak 

kekuasaan raja Selaparang semakin 

terdesak. Banyak kemungkinan yang bisa 

terjadi tanpa diduga. Oleh karena itu, 

untuk menjaga serangan yang tiba-tiba 

datang dari pasukan Raja Bali ke pusat 

pemerintahan raja Selaparang, maka raja 

Selaparang mengajak keluarganya untuk 

mengungsi meninggalkan Kotaraja 

Selaparang. Karena menganggap 

pengungsian itu akan memakan waktu 

yang cukup lama, selain keluarga, raja 

Selaparang mengajak serta patih dan 

pengawal istana, serta membawa pula 

binatang peliharaan dan binatang 

kesayangan raja seperti sapi, kerbau, 

kucing, anjing dan sebagainya. Raja 

Selaparang menduga bahwa serangan akan 

datang dari arah timur, maka raja 

mengambil inisiatif untuk mengungsi 

kearah barat daya. Beberapa hari 

kemudian, sampailah raja beserta 

rombongannya di suatu tempat di tengah 

hutan yang berbatasan dengan kali/sungai 

besar yang membentang dari utara ke 

selatan. 

 Pada saat yang bersamaan terjadi 

hujan lebat yang mengakibatkan banjir 

besar di sungai tersebut. Karena banjir 

inilah raja beserta rombongan 

menghentikan langkah perjalanannya, 

namun karena inisiatif seorang raja sakti, 

maka beliau dengan mudah 

menyeberangkan keluarga dan binatang 

peliharaannya ke seberang. Satu-satunya 

yang tidak dapat diseberangkan [karena 

najis] adalah seekor anjing [bahasa Sasak: 

“Basong”]. Anjing inilah yang lama 

kelamaan menunggu tuannya datang 

akhirnya menjadi batu, sehingga 

lingkungan hutan dan sekitarnya 

dinamakanlah Batu Basong. Pada suatu 
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hari raja melewati jalan yang sama, dia 

melihat disitu ada batu yang berbentuk 

anjing. Beliau heran dan termangu, lalu 

beliau ingat bahwa itu adalah anjingnya 

yang ditinggalkan beberapa waktu yang 

lalu. Dari kejadian itu, pengikut raja 

menamakan hutan yang di seberang sungai 

itu “Sultan Mangu” atau Raja 

termangu/ternenung/heran/bingung. Kata 

Sultan Mangu lama kelamaan karena 

adaptasi lidah masyarakat berubah menjadi 

Suntalangu.  

Setelah terjadi pemekaran dari 

Desa Ketangga, kedua istilah ini 

diabadikan, Suntalangu dijadikan nama 

desa secara resmi dengan pusat 

pemerintahan di Batu Basong. Nama Batu 

Basong pernah akan diganti. Sekitar tahun 

1975-an, ketika itu nama yang 

dipromosikan adalah “Batu Kepeng” dan 

“Batu Ngongkog”. Nama itu ditulis besar 

di pintu masuk Desa Suntalangu, tetapi 

keakraban masyarakat dengan nama Batu 

Basong tidak berubah nama sampai 

sekarang’’ (Habibudin, dkk). 

 

2. Kajian Monogenesis Dalam Cerita    

    Rakyat Asal Usul Desa Batu Basong 

 

Menurut kajian monogenesis asal 

usul Desa Batu Basong berasal dari satu 

proses penemuan. Dan penemuan itu 

berasal dari masyarakat Desa Batu Basong 

yang menceritakan legenda itu secara lisan 

dari mulut ke mulut dan yang diikuti oleh 

penyebaran dan hanya muncul di satu 

daerah. Cerita asal usul desa batu basong 

secara hubungan garis unsur bahasa, 

terkait dengan kerajaan Selaparang yaitu 

kerajaan pertama yang ada di pulau 

Lombok. Dan pada waktu itu kerajaan 

Selaparang yang dipimpin oleh raja sultan 

akan mendapatkan serangan dari kerajaan 

Bali, mendengar hal tersebut, raja sultan 

akan meninggalkan kerajaannya dan akan 

mencari tempat bersembunyi dari serangan 

kerajaan Bali. Di perjalanan raja berhenti 

di sebuah hutan belantara yang diikuti oleh 

anjingnya. Di hutan itu terjadi banjir dan 

ada sungai yang airnya sangat besar, raja 

sultan dan rakyatnya bisa melewati sungai 

tersebut akan tetapi,  anjing peliharaannya 

tidak bisa melewati sungai itu sehingga 

raja sultan mengutuk anjingnya menjadi 

batu. 

Menurut kepercayaan masyarakat 

Desa Batu Basong, batu yang berbentuk 

anjing yang ada di desa tersebut 

merupakan anjing peliharaan raja 

Selaparang yang dikutuk menjadi batu 

pada zaman dahulu, kemudian batu 

tersebut dijaga dan dipelihara 

kelestariannya oleh masyarakat Desa Batu 

Basong sampai saat ini dengan keberadaan 

batu tersebut desa itu dinamakan desa Batu 

Basong. Menurut masyarakat Desa Batu 

Basong, nama desa Batu Basong pernah 

akan diganti namanya dengan nama desa 

batu kepeng tetapi perubahan desa tersebut 

tidak membuat desa itu maju dan sering 

terjadi kegagalan dalam pemerintahannya. 

Dan pada zaman dahulu tidak ada orang 

yang berani lewat melewati batu tersebut 

karena konon ceritanya batu tersebut 

sering bersuara setiap malam sehingga 

masyarakat Desa Batu Basong takut keluar 

pada malam hari. 

 

3. Motif-Motif Indeks Sebuah Cerita 

 

Dari hasil analisis data 

menunjukkan ada tiga jenis motif cerita 

yang ada di dalam cerita rakyat asal usul 

Desa Batu Basong menggunakan teori 

motif Thompson yaitu: (1) motif mitologi 

tentang asal usul nama suatu kota, (2) 

motif tentang pengujian, dan (3) motif 

tentang kesetiaan. ketiga motif tersebut 

akan dipaparkan sebagai berikut. 

a. Motif Mitologi Tentang Asal    

                Usul Nama Kota 

 

Motif tentang nama suatu kota di 

dalam cerita asal usul Desa Batu Basong 

sudah tergambar jelas bahwa ada batu 

yang mirip dengan anjing yang ada di 

Desa Batu Basong. Batu itu merupakan 
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anjing atau hewan peliharaan raja 

Selaparang yang dia kutuk menjadi batu. 

Pada zaman dahulu raja Selaparang akan 

diserang oleh kerajaan Bali, raja 

Selaparang melarikan diri dari kerajaan 

membawa semua rakyatnya untuk 

mengungsi dan menghindari serangan dari 

kerajaan Bali. Ketika sampai di sebuah 

hutan belantara raja dan pasukan 

menghentikan perjalanan mereka karena 

sedang terjadi banjir dan di sekitar hutan 

ada sungai yang harus mereka seberangi. 

Pada saat itu air sungai sangat deras akan 

tetapi, dengan kesaktiannya sang raja 

mampu melewati sungai itu dan membantu 

semua pasukannya melewati sungai 

tersebut. Tetapi ada satu hewan peliharaan 

raja yang tidak bisa melewati sungai 

tersebut yaitu seekor anjing. Sang raja 

menyuruh anjing itu melewati sungai 

tersebut tetapi anjing itu tidak bisa 

melewatinya sehingga sang raja 

mengutuknya menjadi batu dan 

menyuruhnya diam di hutan itu. Dengan 

keberadaan batu yang berbentuk anjing, 

tempat yang dulunya adalah hutan 

belantara sekarang berubah menjadi 

sebuah desa yang sangat luas dan desa itu 

diberi nama dengan Desa Batu Basong. 

 

b. Motif Tentang Pengujian 

Motif tentang pengujian di dalam 

cerita asal usul Desa Batu Basong adalah 

sang raja menguji anjingnya untuk 

melewati banjir, kalau anjing itu bisa 

melewati banjir tersebut maka sang raja 

tidak akan mengutuknya menjadi batu. 

Anjing tersebut tidak bisa melewati banjir 

sehingga sang raja mengutuknya menjadi 

batu, dan sekarang desa itu diberi nama 

dengan Desa Batu Basong tetapi dalam 

motif cerita asal usul Desa Batu Basong 

ada penyesalan yang dirasakan oleh sang 

raja karena telah mengutuk anjingnya 

menjadi batu. Raja termangu di tepi sungai 

dan masyarakat Desa Batu Basong 

memberi nama desa yang diseberang 

sungai dengan nama Desa Suntalangu 

yang merupakan akronim nama raja Sultan 

yakni, nama Sultan dan Mangu sehingga 

diberi nama Desa Suntalangu. 

Jelas tergambar bahwa di dalam 

cerita “Batu Basong” (batu yang berbentuk 

anjing) Raja Selaparang menguji 

keberanian anjing tersebut untuk melewati 

banjir dan sungai. Tetapi tantangan 

tersebut tidak berhasil dilakukan oleh 

anjing itu sehingga dia ditinggalkan oleh 

sang raja dan mengutuknya menjadi batu 

untuk selamanya. 

 

a. Motif Kesetiaan 

 

Motif tentang kesetiaan di dalam 

cerita asal usul Desa Batu Basong, anjing 

tersebut sangat setia menemani sang raja 

kemanapun sang raja pergi dan begitu pula 

dengan raja dia sangat mencintai 

anjingnya. Sehingga pada saat terjadi 

banjir, anjing tersebut tidak bisa 

melewatinya. Dengan kejadian itu raja 

Selaparang mengutuk anjing 

kesayangannya menjadi batu dan 

meninggalkannya sendirian di tepi sungai, 

keesokan harinya raja datang lagi ke tepi 

sungai tersebut dan melihat anjingnya 

menjadi batu, sang raja sangat sedih dan 

menyesal karena telah mengutuk anjing 

kesayangannya itu menjadi batu. Dengan 

adanya anjing yang menyerupai batu di 

hutan tersebut, kemudian hutan tempat 

anjing yang mirip dengan batu itu 

dinamakan Desa Batu Basong. 

Tetapi dengan kejadian itu sang 

Raja sangat kesepain karena, anjing 

peliharaannya dan binatang 

kesayangannya tidak ada lagi 

disampingnya untuk mendampinginya 

kemanapun dia pergi dan dengan kejadiaan 

tersebut sang raja selalu termangu di tepi 

sungai melihat anjingnya sudah menjadi 

batu sehingga, desa yang berbatasan 

dengan sungai itu dinamakan dengan desa 

Suntalangu. Desa tersebut dinamakan desa 

Suntalangu karena Sang raja sering 

merenung dan termangu. 
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4. Hubungan Cerita Rakyat dengan  

    Pembelajaran Sastra di SMP 

 

Hubungan adalah suatu kaitan. 

Hubungan cerita rakyat Batu Basong (batu 

yang berbentuk anjing) dalam 

pembelajaran sastra dapat disesuaikan 

dengan standar kompetensi yang ada di 

SMP kelas VII yakni “Mendengarkan”. 

Kompetensi dasar yang akan 

dikembangkan melalui rencana 

pelaksanaan pembelajaran yaitu 5.1 

“menemukan hal-hal yang menarik dari 

dongeng yang diperdengarkan”. Dalam 

proses pembelajaran yang diterapkan, guru 

menjelaskan materi dengan jelas kemudian 

guru meminta kepada siswa mendengarkan 

cerita rakyat asal usul Desa Batu Basong 

yang dibacakan, selanjutnya guru meminta 

siswa menentukan hal-hal yang menarik 

dari cerita rakyat asal usul Desa Batu 

Basong. 

Adapun hal-hal yang menarik dari 

dongeng asal usul Desa Batu Basong yang 

bisa dijadikan teladan maupun pedoman 

dalam kehidupan sehari-hari adalah: 

a. Raja Selaparang adalah raja yang 

suka memelihara binatang seperti 

anjing, kucing, kuda, kelinci, dan 

sapi. 

b. Raja Selaparang adalah raja yang arif 

dan bijaksana dan selalu peduli 

terhadap rakyatnya. 

c. Raja Selaparang mengutuk anjing 

peliharaannya menjadi batu karena 

pada saat banjir dia tidak bisa 

melewati sungai yang ada di dalam 

hutan. 

d. Dengan keberadaan batu yang mirip 

anjing di hutan itu, sekarang hutan 

itu sudah menjadi sebuah desa yang 

sangat luas dan makmur dan desa itu 

diberi nama dengan Desa Batu 

Basong. 

e. Batu yang mirip anjing tersebut 

masih ada sampai sekarang. 

1. Berdasarkan kriteria pemilihan 

sastra sebagai bahan ajar. 

Berdasarkan kriteria-kriteria pemilihan 

sastra sebagai bahan ajar di atas disimpulkan 

bahwa cerita rakyat batu basong memiliki hal-

hal menarik yang terkandung di dalam cerita, 

sehingga bisa dijadikan sebagai bahan ajar 

atau materi pembelajaran sastra di Sekolah. 

a.  Memenuhi Standar Sastra 

Cerita batu basong sudah 
memenuhi standar sastra yang baik. Hal ini 

dilihat dari unsur-unsur pembangun cerita 

tersebut, cerita “Batu Basong” sudah 

menampilkan tokoh-tokoh dengan peran 

dan karakter yang jelas baik digambarkan 

secara analitis maupun dramatis. 

Selanjutnya dari pembangun alur yang 

sudah tertata dengan jelas mulai dari tahap 

perkenalan, klimaks, dan penyelesaian. 

Hal ini dapat mempermudah pembelajaran 

maupun pengajaran sastra di Sekolah. 

Tokoh-tokoh yang ada di dalam 

cerita tersebut adalah Raja Selaparang, 

Istrinya, Anaknya, Pasukan, dan Binatang 

peliharaannya. Dan karakternya adalah 

Raja Sultan orangnya baik, sopan, 

bijaksana, ramah dan peduli kepada 

rakyatnya. 

b. Memberi Siswa kekuatan untuk 

untuk tumbuh dan berkembang 

memerangi nilai-nilai dan peristiwa-

peristiwa yang menyebabkan sikap 

apatis, ilusi, dan menarik diri serta 

menumbuhkan sikap menghormati 

manusia lain. 

Beberapa hal di atas, merupakan 

cerminan dari nilai-nilai yang terkandung 

di dalam cerita tersebut adalah nilai 

kemanusiaan, nilai pendidikan, nilai sosial, 

nilai religius dan hal-hal yang menarik 

yang terdapat di dalam cerita rakyat asal 

usul Desa Batu Basong yang merupakan 

cerita yang memiliki seorang raja yang 

baik dan bijaksana yang patut dijadikan 

sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-

hari sehingga, cerita ini patut memberikan 

pembelajaran kepada siswa untuk selalu 

berbuat baik dan saling tolong menolong 

dengan sesama. 
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1. Standar kompetensi pembelajaran sastra 

di SMP 

Batasan pembelajaran sastra dapat 

dilihat dari pembelajaran kurikulum 

tingkat satuan pendidikan menengah 

pertama kelas VII semester 1 terdapat 

dalam standar kompetensi dan kompetensi 

dasar yaitu: 

a. Mengapresiasi dongeng/cerita rakyat 

yang diperdengarkan 

Dalam SK yang pertama ini terdapat 

dua kompetensi dasar, yaitu: 

(1)  Menemukan hal-hal yang 

menarik dari dongeng/cerita 

rakyat yang diperdengarkan 

Indikator yang hendak dicapai dari 

kompetensi dasar ini adalah mampu 

menemukan ide-ide menarik dalam 

dongeng/cerita rakyat, dan mampu 

merangkai ide-ide menarik menjadi hal-hal 

menarik dari dongeng/cerita rakyat 

Berdasarkan indikator di atas dapat 

ditarik sebuah kesimpulan bahwa materi 

ajar ataupun bahan penunjang 

pembelajaran yang dibutuhkan pada 

kompetensi dasar ini adalah materi dan 

penunjang yang sederhana dan mudah 

dicerna oleh siswa. Cerita rakyat “Batu 

Basong” ini adalah salah satu cerita rakyat 

dengan struktur yang sederhana, mudah 

dicerna dan di dalam ceritanya banyak hal-

hal yang menarik yang bisa dijadikan 

sebagai bahan ajar di Sekolah. 

b. Mengekspresikan pikiran dan 

perasaan melalui kegiatan bercerita 

 

1. Standar kompetensi ini memiliki 

beberapa kompetensi Bercerita 

dengan urutan yang baik, suara, 

lafal, intonasi, gestur, dan mimik 

yang tepat. 

Indikatornya antara lain: 

Standar kompetensi yang hendak 

dicapai, antara lain: 

a).   Mampu menentukan pokok-

pokok cerita 

b).  Mampu merangkai pokok-

pokok cerita menjadi urutan 

cerita    yang baik dan 

menarik. 

c).  Mampu bercerita dengan 

urutan yang baik dengan suara, 

lafal, intonasi, gestur, dan 

mimik yang tepat.  

2. Bercerita dengan alat peraga 

Indikator yang hendak dicapai, 

antara lain: 

a).  Mampu menentukan pokok-

pokok di dalam sebuah cerita. 

b).  Mampu merangkai pokok-

pokok cerita menjadi kerangka 

cerita yang menarik. 

c).  Mampu bercerita dengan 

menggunakan alat peraga 

berdasarkan kerangka cerita. 

Berdasarkan beberapa standar 

kompetensi di atas, terdapat juga beberapa 

standar kompetensi yang lain semuanya 

memiliki keterkaitan dengan cerita rakyat 

“Batu Basong”, seperti (1) menentukan 

unsur-unsur yang menarik di dalam 

dongeng/cerita rakyat, (2) menulis kembali 

dengan bahasa sendiri dongeng/cerita 

rakyat yang pernah dibaca atau didengar. 

(Departemen Pendidikan Nasional: 2004) 

Dari beberapa penjabaran di atas 

dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa 

cerita rakyat “Batu Basong” baik dari segi 

cerita, unsur-unsur pembangun cerita 

seperti unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik 

didalamnya memiliki hubungan yang 

sangat erat dengan pembelajaran sastra di 

Sekolah khususnya dalam pembelajaran 

sastra di SMP. Dan cerita rakyat “Batu 

Basong” ini merupakan salah satu cerita 

rakyat yang sangat menarik untuk 

dijadikan sebagai salah satu materi atau 

bahan ajar dalam penunjang pembelajaran 

sastra di Sekolah. 

Cerita rakyat desa Batu Basong 

sebagai media pembelajaran memiliki 

keunggulan-keunggulan, keunggulannya 

adalah: 
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a. Siswa mengenal salah satu sastra 

lisan daerah khususnya daerah 

lombok sehingga siswa tidak hanya 

mengenal sastra lisan modern seperti 

cerita maling kundang, tangkuban 

perahu, dan cerita Putri Mandalika. 

b. Siswa dapat mengetahui legenda 

dalam masyarakat Lombok 

khususnya tentang asal usul desa 

Batu Basong. 

c. Siswa dapat memahami tentang asal 

usul desa Batu Basong dengan 

menemukan hal-hal yang menarik 

yang terdapat dalam cerita rakyat 

asal usul desa Batu Basong dan 

dapat dijadikan pedoman maupun 

panutan dalam kehidupan sehari-

hari. 

d. Siswa tidak akan merasa bosan 

dalam proses pembelajaran di 

sekolah karena menemukan sesuatu 

yang baru dari pembelajaran yang 

ada khususnya dalam cerita rakyat 

yang ada di Lombok.           

D. Simpulan dan Saran 

     1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian seperti 

yang telah dibahas dalam bab IV, dapat 

disimpulkan bahwa asal usul Desa Batu 

Basong berasal dari satu daerah saja dan 

tidak dipengaruhi oleh cerita-cerita lain, 

dan cerita rakyat desa Batu Basong ini 

adalah cerita yang menceritakan tentang 

sebuah kerajaan pertama di Pulau Lombok 

yaitu Kerajaan Selaparang yang dipimpin 

oleh rajanya yang bernama Raja Sultan.  

Penyebaran cerita asal usul desa Batu 

Basong tersebut hanya menyebar di Pulau 

Lombok saja dan tidak menyebar ke 

daerah-daerah lain sehingga cerita ini 

hanya diketahui oleh orang Lombok saja. 

Ada tiga motif cerita yang terdapat di 

dalam cerita asal usul desa Batu Basong 

yang mirip dengan legenda asal usul kota 

Bayuwangi, yaitu: (1) motif mitologi 

tentang asal usul suatu nama kota, (2) 

motif tentang pengujian,dan (3) motif 

tentang kesetiaan. Dan Hubungan cerita 

rakyat asal usul desa Batu Basong dengan 

pembelajaran sastra, telah memenuhi 

syarat untuk dijadikan sebagai bahan ajar 

atau materi pembelajaran sastra di Sekolah 

Menegah Pertama (SMP) mengenai cerita 

rakyat. Standar kompetensi yang menjadi 

sasaran pembelajaran adalah 

“mendengarkan“ selanjutnya dengan 

kompetensi Dasar 5.1 “menemukan hal-hal 

menarik dari dongeng yang 

diperdengarkan“. Dalam pembelajaran 

cerita rakyat ini menggunakan metode 

ceramah, penugasan, tanya jawab dan 

diskusi.   

2.  Saran 

Penelitian ini merupakan langkah awal 

untuk mengkaji tentang cerita rakyat yang 

ada di Pulau Lombok khususunya 

mengenai asal usul Desa Batu Basong dan 

tentang asal usul tempat-tempat yang lain 

yang belum diketahui oleh masyarakat 

khususuya bagi pembaca. Oleh karena itu, 

masih diperlukan kajian yang lebih 

mendalam tentang cerita rakyat yang 

terdapat di dalamnya dan dengan adanya 

penelitian ini dapat dijadikan bahan 

referensi untuk karya sastra dan 

mendorong timbulnya penelitian yang 

lebih banyak dan berkualitas terhadap 

aspek tentang cerita rakyat pada karya 

sastra yang lainnya. 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan 

acuan sebagai salah satu alternatif 

pembelajaran tentang cerita rakyat yang 

berkaitan dengan memahami dongeng di 

SMP sehingga pembelajaran akan lebih 

menarik, tidak membosankan serta 

menyenangkan dalam proses pembelajaran 

di Sekolah.  
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