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Aspek Nilai Budaya Dalam Cerita Rakyat Sumbawa  Lala Buntar Dari 
Kabupaten Sumbawa  Dan Relevansinya Pada Pembelajaran Sastra Di SMA 

 

Oleh Rani Suharti 

ABSTRAK 

Permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah aspek nilai budaya 
yang terkandung dalam cerita rakyat Lala Buntar dari Kabupaten Sumbawa dan 
relevansinya pada pembelajaran sastra di SMA. Sedangkan tujuan penelitian ini 
adalah mendeskripsikan nilai dan fungsi budaya dalam cerita rakyat Lala Buntar serta 
mendeskripsikan relevansi antara nilai budaya yang terkandung dalam cerita rakyat 
Lala Buntar dengan pembelajaran sastra di SMA.  
Dalam mendeskripsikan aspek nilai budaya dalam cerita rakyat tersebut, digunakan 
metode deskriptif kualitatif dengan langkah kerja, yaitu (1) membaca data utama 
yang berasal dari tulisan kemudian dipadukan dengan data-data yang diperoleh 
melalui observasi, dokumentasi dan wawancara, (2) melakukan analisis data dengan 
mengklasifikasikan data yang telah diperoleh, menginterpretasikan dan mengkaji data 
dalam bentuk aspek nilai budaya kemudian mengaitkannya dengan pembelajaran 
sastra di SMA.  Data penelitian berupa kata-kata dalam rangkaian kalimat yang 
terdapat dalam cerita rakyat Lala Buntar.  
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam cerita rakyat Lala Buntar, masih ada 
beberapa nilai dan fungsi budaya yang dapat dijadikan prinsip hidup dalam 
masyarakat seperti hakikat manusia dengan karya yang lebih mementingkan 
keterampilan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup suatu hari nanti dan hakikat 
manusia dengan sesama dengan bentuk orientasi sikap kepemimpinan, sikap adil 
serta sikap selalu mengutamakan musyawarah sebelum memutuskan perkara.  
Dalam penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa analisis dalam cerita rakyat Lala 
Buntar dapat dikaitkan dengan pembelajaran sastra SMA yaitu pada kelas X semester 
1 dengan  kompetensi dasar mengidentifikasi unsur sastra (intrinsik dan ekstrinsik) 
suatu cerita yang disampaikan secara langsung atau melalui rekaman.  Karena dalam 
cerita rakyat Lala Buntar ini mengandung unsur ekstrinsik nilai budaya yang dapat 
dijadikan pedoman dalam bertingkah laku serta dapat digunakan untuk mengajari 
peserta didik tentang keterampilan yang dimiliki untuk dikembangkan.  

 
Kata kunci :  Cerita Lala Buntar, Nilai Budaya, Pembelajaran Sastra 
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The Aspect of Cultural Values of Sumbawa Folklore in Lala Buntar of Sumbawa 
and It Relevance’s in Literature Learning in High School 

 
By Rani Suharti 

 
ABSTRACT 

 
The aims of this study is the aspect of cultural values in the folklore of Lala Buntar in 
Sumbawa regency and relevancies to the study of literature in high school. The 
purpose of this study is to describe the values and cultural function in Lala Buntar 
folklore and describes the relevance of cultural factors in the folklore of Lala Buntar 
in literature learning in high school. 

In describing aspects of cultural values in the folklore, used qualitative descriptive 
method with working steps, namely (1) read main data derived from the writings and 
then combined with data obtained through observation, documentation and 
interviews, (2) perform data analysis to classify data that have been obtained, and 
interpret and study the data in the aspect of cultural values then linking them to the 
learning of literature in high school. The result of research data in the form of words 
in the sentence that contained the folklore Lala Buntar . 

Based on the analysis of the data showed in the folklore of Lala Buntar , there are 
still some values and functions of cultural values that can be used as the principle of 
life in a society like human nature to work more concerned with skills so that they 
can make ends meet someday and human nature with others with the shape 
orientation leadership attitude, demeanor and attitude always put fair deliberation 
before deciding the case. 

In this study it can be concluded that the analysis in the folklore of Lala Buntar 
learning literature can be attributed to the high school in the first semester of class 10 
with basic competencies identify literary elements (intrinsic and extrinsic) a story 
delivered directly or through a recording. In the folklore of Lala Buntar have 
extrinsic elements of cultural values that can be used as guidelines in behavior and 
can be used to teach students the skills they possessed to be developed. 

Keywords: Folklore in Lala Buntar, Cultural Values, Learning Literature
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebudayaan adalah keseluruhan hasil daya budhi, cipta, karya, dan karsa 

manusia yang dipergunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya 

agar menjadi pedoman bagi tingkah lakunya, sesuai dengan unsur-unsur universal 

di dalamnya (Ariyono dalam Wiranata, 2011:95). Dikemukakan pula, kebudayaan 

adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam 

rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar 

(Wiranata, 2011: 96).  

Budaya merupakan milik manusia. Sastra hadir atas desakan budaya 

manusia. Sastra mencoba mendeskripsikan budaya secara estetis. Budaya manusia 

hidup dalam masyarakat, diolah melalui fakta imajinatif. Budaya menyangkut 

perilaku, sikap, dan gagasan. Realitasnya, batas antara sastra, budaya, dan seni 

hampir sulit dipisahkan. Ketiganya memuat angan-angan, sikap hidup, dan 

perilaku manusia. Dalam buku Budaya Tanding (Nadjib, 1994), tampak 

didalamnya pembahasan sastra jauh lebih dominan. Sastra, puisi, dan panggung 

dia masukkan sebagai pantulan perhelatan budaya. Manusia menggelindingkan 

budaya lewat sastra. Sebagai anggota masyarakat, manusia memanfaatkan sastra 

untuk berbudaya (Endraswara,  2011: 192) 
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Mempelajari karya sastra tidak akan lepas dari budaya dan masyarakatnya. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa sastra merupakan institusi sosial yang 

menggunakan media bahasa sebagai sarana penyampaiannya. Sebuah karya sastra 

dapat memberikan gambaran tentang keadaan dan tingkat kehidupan masyarakat 

pada saat karya sastra itu diciptakan. Oleh karena itu, sastra dapat dipandang 

sebagai khazanah budaya suatu bahasa yang sangat tinggi nilainya.  

Sastra lama merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat lama dan pada 

umumnya diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya 

sebagai milik bersama. Sastra lama baik yang berbentuk prosa maupun yang 

berbentuk puisi, adalah milik rakyat dan menjadi bagian dari kehidupan suatu 

masyarakat. Ragam sastra lama umumnya berbentuk lisan, yang tidak hanya 

berfungsi sebagai sarana hiburan dan penyalur pikiran dan perasaan bagi penutur 

dan pendengarnya, tetapi juga berfungsi sebagai alat pencerminan sikap, 

pandangan, dan tingkah laku kelompok, serta pemelihara lembaga kebudayaan. 

Oleh karena itu, ragam sastra lisan sangat erat kaitannya dengan tradisi 

masyarakatnya. Maka dari itu, keberadaan sastra lisan di tengah-tengah 

perkembangan sastra indonesia modern mengandung  makna tersendiri bagi 

masyarakat pemiliknya. Masyarakat Indonesia khususnya yang berada di daerah 

menganggap bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sastra lisan masih relevan 

dengan kehidupan masyarakat pemiliknya.  
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Cerita rakyat Sumbawa sebagai salah satu tradisi lisan masyarakat 

Sumbawa perlu dilestarikan dan digali maknanya karena banyak mengandung 

nilai sejarah, pendidikan bahkan yang tak kalah penting adalah nilai budaya. 

Setiap budaya di suatu daerah menyimpan gambaran kehidupan sosial budaya 

dari masyarakatnya tersebut seperti nilai-nilai budaya taat atau setia kawan, 

berbakti pada orangtua, bahkan budaya saling menghormati dan menghargai. Dan 

yang lebih penting lagi, kebudayaan merupakan sebuah warisan tradisi yang harus 

dilestarikan oleh masyarakatnya.  

Cerita rakyat Lala Buntar  merupakan salah satu khazanah sastra lisan suku 

Samawa yang berbentuk prosa. Cerita rakyat tersebut merupakan salah satu prosa 

rakyat yang hidup dan populer di kalangan masyarakat Sumbawa. Prosa ini 

disampaikan secara turun-temurun dengan cara mendongengkannya kepada anak 

cucu, menyajikannya dalam bentuk cerita rakyat sebagai bahan bacaan anak-anak.  

Untuk menjaga kelestarian kebudayaan lokal seperti cerita rakyat  Lala 

Buntar  adalah dengan memperkenalkan kepada peserta didik melalui pendidikan 

formal di SMA pada pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Bahan ajar 

bahasa dan sastra Indonesia yang diterapkan di SMA dapat berupa : naskah 

drama, puisi, cerpen, dan novel. Bahan ajar ini sesuai dengan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) tingkat SMA dengan kompetensi dasar menemukan 

unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik (naskah drama, cerpen, novel, dan puisi). 

Unsur intrinsik dapat berupa : tema, alur, tokoh, latar, gaya bahasa, dan amanat. 
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Sedangkan unsur intrinsik ekstrinsik dapat berupa : nilai moral, sosial, budaya, 

agama, politik dan lain-lain.  

Pada umumnya pembelajaran sastra hanya berkaitan dengan puisi, novel, 

dan cerpen sedangkan buku cerita rakyat dan lagu daerah jarang dipergunakan 

karena kurangnya media pembelajaran tentang cerita rakyat daerah sendiri. oleh 

sebab itu perlu dilakukan upaya perbaikan isi atau materi dengan mengaitkan 

unsur budaya Samawa yaitu cerita rakyat Lala Buntar dalam pembelajaran sastra.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis aspek nilai 

budaya dari cerita rakyat Lala Buntar pada masyarakat Sumbawa dengan judul 

penelitian “ Aspek Nilai Budaya dalam Cerita Rakyat Sumbawa Lala Buntar dari 

Kabupaten Sumbawa dan Relevansinya pada Pembelajaran Sastra di SMA”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimanakah nilai dan fungsi budaya dalam cerita rakyat Sumbawa Lala 

Buntar ? 

1.2.2 Bagaimanakah relevansi antara nilai budaya yang terkandung dalam cerita 

rakyat Lala Buntar dengan pembelajaran sastra di SMA ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun  tujuan dari penelitian ini adalah : 

1.3.1 Mendeskripsikan nilai dan fungsi budaya dalam cerita rakyat Lala Buntar. 
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1.3.2 Mendeskripsikan relevansi antara nilai budaya yang terkandung dalam 

cerita rakyat Lala Buntar dengan pembelajaran sastra di SMA. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1.4.1 Dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam mengkaji dan 

menganalisis sastra daerah khususnya cerita rakyat. 

1.4.2 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang bentuk 

dan wujud budaya dalam sastra lisan khususnya cerita rakyat. 

1.4.3 Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai alternatif bagi peneliti 

selanjutnya untuk menambah khazanah atau teori yang terkait 

1.4.4 Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khasanah perpustakaan 

dalam bidang sastra daerah Sumbawa serta ikut menunjang sifat 

kemantapan dinamis dalam masyarakat daerah. 

1.4.5 Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai studi sastra Indonesia, 

khususnya dalam menganalisis unsur intrinsik sebuah karya sastra, 

khususnya novel serta mengetahui penerapan analisis nilai budaya dalam 

pembelajaran sastra di SMA. 

1.4.6 Meningkatkan kemampuan dan kreativitas peneliti dalam mengkaji karya 

sastra terutama yang berkaitan dengan nilai budaya dalam karya sastra 
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khususnya cerita rakyat dan dapat mengetahui penerapannya dalam 

pembelajaran sastra di SMA.  

1.4.7 Digunakan sebagai bahan referensi bagi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia 

untuk materi pembelajaran sastra yang diajarkan kepada siswa baik di 

sekolah-sekolah formal maupun informal.  
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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diteliti adalah yang 

dilakukan oleh Sapiin (2006). Dalam penelitiannya Sapiin mendeskripsikan 

tentang “ Wanita dalam Cerita Rakyat Sumbawa dari Pencitraan: Laporan 

Penelitian”. Dalam penelitian tersebut Sapiin menjelaskan tentang peran tokoh 

wanita dalam kehidupan masyarakat Sumbawa yang terdapat dalam cerita 

rakyatnya, pencitraan tokoh wanita dalam kehidupan masyarakat Sumbawa 

seperti dalam cerita rakyat Lala Buntar, Buen Lajendra, Tanjung Menangis, Sari 

Bulan, Lalu Lepang Kuning, dan Meke Seref.  

Selain itu, penelitian lain juga dilakukan oleh Effendi (2009) dengan judul  

Aspek Nilai Budaya dalam Cerita Rakyat Kisah Cilinaya Di Pulau Lombok. 

Dalam penelitian tersebut, peneliti mendeskripsikan tentang bentuk serta wujud 

positif maupun negatif nilai budaya yang terdapat pada cerita rakyat tersebut.  

Penelitian mengenai cerita rakyat juga telah dilakukan oleh Indriani 

(Skripsi, 2012) dengan judul Nilai Sosial Budaya dalam Legenda “Ai Mangkung” 

Kabupaten Sumbawa dan Kaitanya dengan Pembelajaran Bahasa dan sastra di 

SMA. Dalam penelitian tersebut, peneliti hanya mengkaji mengenai struktur 

intrinsik dan ekstrinsik serta sosial dari legenda Ai Mangkung tersebut. 

7 
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Sedangkan untuk unsur budayanya hanya dikaji sekilas tanpa dijelaskan apa 

wujud serta bentuk budaya yang terdapat dalam legenda tersebut. Hal Sama 

mengenai aspek sosial budaya juga dilakukan oleh Sudarman (Skripsi, 2012). 

Dalam penelitian dengan judul Analisis Aspek Sosial Budaya Legenda Tanjung 

Menangis Pada Masyarakat Sumbawa dan Implikasinya Pada pembelajaran 

Sastra di SMA ini peneliti juga hanya terfokus pada aspek sosialnya saja. 

Sedangkan untuk aspek budayanya hanya dikaji secara umum mengenai budaya 

Sumbawa yang terdapat pada legenda Tanjung Menangis. Jadi, dari hasil 

penelitian di atas penelitian mengenai nilai budaya pada cerita rakyat  Lala 

Buntar belum pernah diteliti.  

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Cerita Prosa Rakyat 

Cerita rakyat dapat diartikan sebagai ekspresi budaya suatu 

masyarakat melalui bahasa tutur yang berhubungan langsung dengan aspek 

budaya, seperti agama dan kepercayaan, undang-undang, kegiatan ekonomi, 

system kekeluargaan, dan susunan nilai sosial masyarakat tersebut. Dahulu, 

cerita rakyat diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi 

berikutnya dalam masyarakat tertentu. 
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Menurut William R. Bascom (dalam Danandjaya, 1997: 50), cerita 

prosa rakyat dapat dibagi dalam tiga golongan besar yaitu mite (myth), 

legenda (legend), dan dongeng (folktale). 

2.2.1.1 Mite  

Menurut Bascom mite adalah cerita prosa rakyat yang 

dianggap benar-benar terjadi serta dianggap suci oleh yang empunya 

cerita. Mite ditokohi oleh para dewa atau makhluk setengah dewa. 

Peristiwa terjadi di dunia lain atau di dunia yang bukan seperti yang 

kita kenal sekarang dan terjadi pada masa lampau. 

Bascom juga menjelaskan bahwa mite pada umumnya 

mengisahkan terjadinya alam semesta, dunia, manusia pertama, 

terjadinya maut, bentuk khas bintang, bentuk topografi, gejala alam, 

dan sebagainya. Mite juga mengisahkan petualangan para dewa, 

kisah percintaan mereka, hubungan kekerabatan mereka, kisah 

perang mereka, dan sebagainya (dalam Danandjaya, 1997: 51).  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan  bahwa mite 

merupakan cerita prosa rakyat yang mengisahkan tentang terjadinya 

suatu tempat atau peristiwa yang terikat oleh waktu dan tempat.  

2.2.1.2 Legenda 

Legenda menurut Bascom adalah prosa rakyat yang 

mempunyai ciri-ciri yang mirip dengan mite yaitu dianggap pernah 
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benar-benar terjadi tetapi tidak dianggap suci. Berlainan dengan 

mite, legenda ditokohi manusia walaupun adakalanya mempunyai 

sifat-sifat luar biasa, dan seringkali juga dibantu makhluk-makhluk 

ajaib. Tempat terjadinya adalah di dunia seperti yang kita kenal kini, 

karena waktu terjadinya belum terlalu lampau (dalam Danandjaya, 

1997: 66). 

Selanjutnya, Brunvand (dalam Danandjaya, 1997: 67-75) 

menggolongkan legenda menjadi empat kelompok yakni : 

a. Legenda Keagamaan, yakni legenda orang-orang suci, cerita 

mengenai kemukjizatan, wahyu, permintaan melalui 

sembahyang, kaul yang terkabul, dan sebagainya.  

b. Legenda Alam Gaib, yakni legenda yang berbentuk kisah 

yang dianggap benar-benar terjadi dan pernah dialami 

seseorang. Fungsi legenda ini untuk meneguhkan kebenaran 

“takhayul” atau kepercayaan seseorang. 

c. Legenda Perseorangan, yakni legenda mengenai tokoh-tokoh 

tertentu yang dianggap oleh yang empunya cerita benar-benar 

terjadi. 

d. Legenda Setempat , yakni legenda yang berhubungan dengan 

suatu tempat, nama tempat dan bentuk topografi, yakni bentuk 

permukaan suatu daerah, bukit, berjurang dan sebagainya.  
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Berdasarkan penjelasan mengenai pembagian legenda di atas 

maka cerita rakyat Lala Buntar merupakan legenda Perseorangan 

karena menceritakan mengenai seorang tokoh yaitu Lala Buntar. 

2.2.1.3 Dongeng  

Dongeng menurut Bascom adalah prosa rakyat yang tidak 

dianggap benar-benar terjadi oleh yang empunya cerita dan dongeng 

tidak terikat oleh waktu maupun tempat. Dongeng diceritakan 

terutama untuk hiburan, walaupun banyak juga yang melukiskan 

kebenaran, berisikan pelajaran (moral), atau bahkan sindiran (dalam 

Danandjaya, 1997: 50).  

Selain itu Poerwadarminto (dalam Kusniati, 2005: 13) 

menyatakan bahwa dongeng merupakan cerita tentang kejadian 

zaman dahulu yang aneh-aneh atau cerita yang tak terjadi. Dongeng 

diceritakan terutama untuk hiburan walaupun banyak juga 

melukiskan tentang kebenaran, berisikan pelajaran (moral), bahkan 

sindiran. Pengisahan dongeng mengandung harapan-harapan, 

keinginan-keinginan, dan nasihat baik yang tersirat maupun tersurat. 

Berdasarkan penjelasan di atas dongeng merupakan cerita 

prosa rakyat yang bercerita mengenai sesuatu hal yang aneh namun 

di dalamnya terkandung unsur moral yang berisikan nasihat bahkan 

sindiran.  
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Anti Aame dan Stith Thompson dalam bukunya yang berjudul 

The types of Folktale (1964: 19-20) telah membagi jenis-jenis 

dongeng ke dalam empat golongan besar, yaitu: 

1. Dongeng binatang, adalah dongeng yang ditokohi oleh 

binatang peliharaan dan liar. Binatang dalam cerita ini 

biasanya dapat berbicara dan berakal budi seperti manusia.  

2. Dongeng biasa, adalah jenis dongeng yang ditokohi manusia 

dan biasanya adalah kisah duka seorang.  

3. Lelucon dan anekdot, adalah dongeng-dongeng yang dapat 

menimbulkan rasa menggelikan hati, sehingga menimbulkan 

ketawa bagi yang mendengarnya maupun yang 

menceritakannya.  

4. Dongeng berumus, adalah dongeng yang strukturnya terdiri 

dari pengulangan (dalam Danandjaya, 1997: 50).  

Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti hanya 

memfokuskan pada cerita prosa rakyat legenda karena cerita rakyat 

Lala Buntar merupakan sebuah legenda.  
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2.2.2 Deskripsi Cerita Rakyat Lala Buntar  

2.2.2.1 Gambaran Umum Daerah Sumbawa 

 Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah dari sembilan 

kabupaten/kota yang berada di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat 

terletak di ujung barat Pulau Sumbawa, pada posisi 116" 42' sampai dengan 

118" 22' Bujur Timur dan 8" 8' sampai dengan 9" 7' Lintang Selatan serta 

memiliki luas wilayah 6.643,98 Km². Kabupaten yang lebih dikenal dengan 

motto Sabalong Samalewa ini berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa 

Barat di sebelah barat, Kabupaten Dompu di sebelah timur, Laut Flores di 

sebelah utara dan Samudra Indonesia di sebelah selatan. Desa Pemasar yang 

merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Maronge dengan luas 

wilayah 274, 75 km2 ini, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lape, 

sebelah timur dengan Desa Simu, sedangkan sebelah utara dan selatan 

persawahan dan perbukitan.  

2.2.2.2 Deskripsi Cerita Rakyat Lala Buntar 

Cerita rakyat Lala Buntar merupakan salah satu khazanah sastra 

lisan yang berasal dari suku Samawa. Cerita rakyat tersebut lahir dan 

berkembang di kabupaten Sumbawa sebagai suatu prosa yang populer di 

kalangan masyarakat Sumbawa yang didalamnya banyak mengandung nilai-

nilai hidup yang sangat bermanfaat bagi generasi penerus suku Samawa 
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khususnya nilai budaya yang terkandug di dalamnya. Cerita rakyat Lala 

Buntar merupakan bagian dari folklor lisan yang penyampaiannya 

disampaikan secara turun temurun dan menjadi ciri khas dari masyarakat 

tersebut.  

Lala buntar mengisahkan tentang pengorbanan seorang putri raja 

yang rela meninggalkan istana dan kemewahan hidupnya sebagai putri 

seorang raja agar rakyatnya tidak menderita hanya karena peperangan yang 

disebabkan oleh para raja dan putra para raja yang ingin meminangnya. 

Maka dari itulah dia lebih baik tinggal dalam timbunan tanah agar para raja 

yang tadinya berniat meminangnya mengurungkan niatnya dan rakyatnya 

selamat dari peperangan.  

2.2.3 Nilai Budaya 

Theodorson dalam Pelly (1994) mengemukakan bahwa nilai 

merupakan sesuatu yang abstrak, yang dijadikan pedoman serta prinsip – 

prinsip umum dalam bertindak dan bertingkah laku. Keterikatan orang atau 

kelompok terhadap nilai menurut Theodorson relatif sangat kuat dan bahkan 

bersifat emosional. Oleh sebab itu, nilai dapat dilihat sebagai tujuan 

kehidupan manusia itu sendiri. Selain itu , Clyde Kluckhohn mendefinisikan 

nilai sebagai sebuah konsepsi, eksplisit atau implisit, menjadi ciri khusus 

seseorang atau sekelompok orang, mengenai hal-hal yang diinginkan yang 
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mempengaruhi pemilihan dari berbagai cara-cara, alat-alat, tujuan-tujuan 

perbuatan yang tersedia.  

(http://wirasaputra.wordpress.com/2011/10/13/nilai-budaya-sistem-

nilai-dan-orientasi-nilai-budaya/) diakses Selasa, 16 April 2013 pukul 09.02 

wita.  

Nilai itu merupakan suatu kemampuan atau kapasitas yang 

memuaskan setiap keinginan manusia, yang dinyatakan sebagai ciri suatu 

benda, buah pikiran atau isi dari suatu pengalaman (The Liang Gie dalam 

Atmaja, 1999: 49).  

Jadi dapat dipahami bahwa  nilai merupakan sebuah konsepsi yang 

dijadikan pedoman oleh seseorang atau sekelompok orang dalam bertindak 

atau bertingkah laku.  

Dalam ilmu antropologi nilai biasanya disebut dengan sistem nilai 

budaya (culture value system) yakni konsepsi-konsepsi yang hidup dalam 

pikiran sebagian masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap 

bernilai dalam hidup karena suatu sistem nilai biasanya sebagai pedoman 

tertinggi bagi manusia (Koentjaraningrat dalam Atmaja, 1999: 49).  

Menurut Soekanto (dalam Atmaja, 1999: 49) nilai-nilai tersebut oleh 

masyarakat dijadikan norma-norma atau kaidah-kaidah sebagai pedoman tata 

tertib dalam pergaulan kemasyarakatan, khususnya dalam mengatur 

hubungan antar manusia. Kebudayaan dinamakan pula suatu struktur 
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hubungan normatif atau menurut istilah Ralph Linton “design for living” 

(garis-garis atau petunjuk dalam hidup). Artinya kebudayaan adalah suatu 

garis-garis pokok tentang perikelakuan atau”blueprint for behavior” yang 

menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, apa 

yang seharusnya dilakukan, apa yang dilarang.  

Budaya menurut Koentjaraningrat adalah suatu cara hidup yang  

berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang 

diwariskan dari generasi ke generasi  lainnya. Budaya terbentuk dari banyak 

unsur rumit  termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, 

perkakas, bangunan, pakaian, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga 

budaya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diri manusia sehingga 

banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis (dalam 

Sudarman, 2012: 24). 

Sedangkan nilai budaya menurut Koentjaraningrat terdiri dari 

konsepsi – 

konsepsi  yang  hidup  dalam  alam  fikiran  sebahagian  besar  warga  masy

arakat mengenai hal – hal yang mereka anggap amat mulia. Sistem nilai 

yang ada dalam suatu masyarakat dijadikan orientasi dan rujukan dalam 

bertindak. Oleh karena itu, nilai budaya yang dimiliki seseorang 

mempengaruhinya dalam menentukan alternatif, cara–cara, alat– alat, dan 

tujuan – tujuan pembuatan yang tersedia (dalam Sudarman, 2012: 24). 
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Sementara Clyde Kluckhohn mendefinisikan nilai budaya sebagai 

konsepsi umum yang terorganisasi, yang mempengaruhi perilaku yang 

berhubungan dengan alam, kedudukan manusia dalam alam, hubungan 

orang dengan orang dan tentang hal – hal yang diingini dan tidak diingini 

yang mungkin bertalian dengan hubungan orang dengan lingkungan dan 

sesama manusia. 

(http://wirasaputra.wordpress.com/2011/10/13/nilai-budaya-sistem-

nilai-dan-orientasi-nilai-budaya/) diakses Selasa, 16 April 2013 pukul 09.02 

wita.  

Berdasarkan penjelasan di atas maka nilai budaya merupakan 

konsepsi umum yang terorganisasi dan hidup dalam pikiran manusia yang 

dapat dijadikan pedoman dalam bertingkah laku mengenai apa yang harus 

dilakukan atau dilarang yang diwarisi dari generasi yang satu ke generasi 

yang lainnya.  

2.2.3.1 Wujud Kebudayaan 

Tindakan dan aktivitas manusia terangkai dalam suatu perbuatan 

yang berpola. Sebagai suatu sistem ide dan konsep dari serangkaian kerangka 

tindakan dan aktivitas manusia apabila dirumuskan akan tampak sebagai 

berikut (Talcot Parsons dan A.L Kroeber,  1985), demikian juga 

dikemukakan oleh J.J Honigmann (dalam Wiranata, 2011: 103) bahwa : 

 



18 
 

a. Ide 

Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, 
norma, dan peraturan. Sifat ini sesuai dengan wujud dasarnya masih 
merupakan sesuatu yang abstrak dan tidak dapat digambarkan secara 
nyata. Sebagian masih berupa kerangka pemikiran dalam otaknya. 
Sebagian lain dari padanya berupa kerangka perilaku yang ideal, yang 
memberikan corak dan jiwa, serta tatanan kehidupan yang serasi, 
seimbang, dan selaras. Sistem demikian ini tidak lain berupa tatanan 
norma ideal, pada beberapa masyarakat disebut adat atau adat istiadat, 
bersifat umum, dan turun temurun. Apabila dilanggar, akan 
menimbulkan suatu rasa yang tidak enak pada benaknya.  

 
Hal senada mengenai ide juga dikemukakan oleh Koentjaraningrat 

(dalam Julmihati, 2010: 15) bahwa ide merupakan wujud kebudayaan 

yang bersifat abstrak tidak dapat difoto atau diraba. Lokasinya ada 

dalam kepala manusia atau dalam alam pikiran dari warga-warga 

masyarakat di mana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup. 

Kebudayaan ini dapat disebut adat tata kelakuan atau adat istiadat. 

Sebutan tata kelakuan maksudnya kebudayaan itu berfungsi sebagai tata 

kelakuan yang mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada 

kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat.  

Jadi dapat dipahami bahwa ide merupakan wujud kebudayaan yang 

masih bersifat abstrak karena masih berada dalam alam pikiran tempat 

kebudyaan itu hidup yang didalamnya terdapat adat istiadat yang 

mengatur tentang kelakuan masyarakatnya.  
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b. Aktivitas 

Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan 
berpola dari manusia dalam masyarakat. Termasuk dalam kategori ini 
adalah tatanan manusia dalam hidup bersosialisasi dan berkomunikasi 
serta bergaul di antara sesamanya. Berbeda dengan sistem budaya, 
wujud kebudayaan berpola ini sangat gampang dilihat, bahkan dapat 
disokumentasikan karena ia tampak nyata dalam perilaku. 

 
Sedangkan wujud kebudayaan aktivitas menurut Koentjaraningrat 

(dalam Julmihati, 2010: 15) sering disebut sistem sosial, mengenai 

kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. sistem sosial itu sendiri dari 

aktivitas-aktivitas manusia berinteraksi, berhubungan dengan bergaul 

satu sama lainnya yang selalu mengikuti adat tata kelakuan. Sistem 

sosial ini bersifat konkret, terjadi di sekeliling kita sehari-hari, bisa 

diobservasi, difoto, dan didokumentasikan.  

Jadi dapat dipahami bahwa wujud kebudayaan aktivitas merupakan 

wujud kebudayaan yang dapat dilihat oleh masyarakat karena 

didalamnya terdapat tindakan dan interaksi untuk hidup bersosialisasi 

dan berkomunikasi.  

c. Artefak  

Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud 
kebudayaan ini lebih konkret lagi dan cenderung tidak memerlukan 
penjelasan apapun. Benda hasil kerajinan, misalnya, dapat dirasa, 
disentuh, dan difoto.  

 
Koentjaraningrat menjelaskan bahwa wujud artefak  disebut dengan 

kebudayaan fisik dan memerlukan keterangan banyak. Karena 
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merupakan seluruh total dari hasil fisik dan aktivitas, perbuatan dan 

karya manusia dalam masyarakat dan sistem konkretnya seperti pabrik, 

komputer, candi dan lain-lain (dalam Julmihati, 2010: 15).  

Berdasarkan dua pendapat ahli di atas, maka wujud kebudayaan 

artefak adalah wujud kebudayaan yang berupa hasil karya manusia.  

Ketiga wujud kebudayaan yang dikemukakan tersebut di atas 

sesungguhnya bukanlah hal yang berdiri sendiri. Semuanya merupakan 

suatu kerangka yang saling mengisi. Kebudayaan ideal membentuk dan 

mengarahkan, kebudayaan aktivitas melaksanakan upayanya, dan 

kebudayaan artefak memberikan perwujudan nyata atas usaha. 

2.2.3.2 Sistem Nilai Budaya  

Arah nilai budaya dan fungsi sebuah orientasi terhadap nilai budaya 

(cultural value orientation) pernah dikembangkan oleh Clyde Kluckhohn dan 

istrinya Florence Kluckhohn. Mereka beranggapan, bahwa dalam kerangka 

sistem budaya dari tiap kebudayaan terdapat pada serangkaian konsep-

konsep yang abstrak dan luas ruang lingkupnya, yang hidup dalam alam 

pikiran dari sebagian besar warga masyarakat, mengenai apa yang harus 

dianggap penting dan bernilai dalam hidup. Dengan demikian, sistem nilai 

budaya juga berfungsi sebagai suatu pedoman orientasi bagi segala tindakan 

manusia dalam hidupnya (dalam Tutik dan Trianto, 2008: 31).  
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Setiap sistem nilai budaya dalam setiap kebudayaan itu senantiasa 

mengenal lima masalah dasar dalam kehidupan manusia yaitu sistem nilai 

budaya seperti :  

a. Hakikat dari Hidup Manusia 

Menurut teori Kluckhon yang diadaptasi Koentjaraningrat (dalam 
Rudito, 2009: 154) Setiap manusia selalu berhubungan dengan hakikat 
hidupnya, ada sebagian masyarakat yang memandang bahwa hidup itu 
sulit, dan untuk mengatasinya cukup dengan menerima apa adanya saja 
sehingga tidak terjadi sesuatu malapetaka yang akan menimpa manusia 
nantinya, kehidupan kita. Pandangan seperti ini sangat mempengaruhi 
wawasan dan makna kehidupan itu secara menyeluruh. Tetapi ada juga 
sebagian masyarakat yang menanggapinya bahwa hidup itu mudah, oleh 
karena itu harus diikuti saja karena memang manusia sudah diberikan 
garis hidup yang dimudahkan dengan adanya lingkungan yang tersedia. 
Sedangkan sebagian masyarakat lain ada yang menanggapi hidup itu 
adalah sulit dan untuk mengatasinya manusia harus berusaha untuk 
merubah nasib sulit tersebut, karena manusia diciptakan untuk berusaha.  

 
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat hidup 

manusia itu mencakup tiga hal yaitu bahwa hidup itu sulit , hidup itu 

mudah dan hidup itu sulit tetapi harus berusaha merubahnya. Hidup 

dikatakan sulit jika dalam menjalaninya dihadapkan pada masalah-

masalah atau konflik yang membuat manusia menjadi berat untuk 

dijalaninya sehingga menurutnya tidak ada lagi yang harus dilakukan 

selain menjalani kehidupan yang sulit itu tanpa adanya usaha untuk 

merubah kehidupan tersebut. Hidup dikatakan mudah jika dalam 

menjalani kehidupan itu tidak ada masalah-masalah atau tantangan yang 

cukup berat dalam mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan segala 
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sesuatu itu telah disediakan dan digariskan untuk menjalani kehidupan 

yang mudah dari dulunya. Sedangkan pandangan yang mengatakan hidup 

itu sulit tetapi manusia harus berikhtiar untuk merubahnya, maksudnya 

bahwa sesulit apapun hidup yang dijalani, seberat apapun cobaan yang 

ada, jika ada keinginan dan kemauan untuk merubahnya, maka hidup itu 

akan menjadi lebih baik sesuai yang kita harapkan.  

b. Hakikat dari Karya Manusia 

Hakikat manusia dari karya yang diadaptasi Koentjaraningrat (dalam 
Rudito, 2009: 154) ini berkaitan dengan inovasi dari manusia itu sendiri, 
ada sebagian masyarakat yang menanggapi hasil karya manusia itu 
sebenarnya adalah untuk berusaha agar kehidupannya dapat berjalan 
dengan baik . Masyarakat lain menganggap bahwa setiap manusia harus 
berusaha untuk mencapai status yang lebih baik dalam masyarakatnya 
dan oleh karena itu manusia harus berkarya yang sesuai dengan status 
yang diharapkan. Sedangkan pada sebagian masyarakat lainnya 
menganggap bahwa manusia menghasilkan karya untuk dapat diteruskan 
lagi guna mencapai keberhasilan atas karyanya itu.  

 
Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam 

hubungannya dengan karyanya, manusia berorientasi pada tiga hal yaitu 

bagaimana karyanya itu digunakan untuk menjalani hidupnya dengan 

lebih baik, karya tersebut digunakan untuk mencapai status hidup yang 

lebih baik serta untuk meningkatkan karya yang lainnya. Pada bagian 

karyanya digunakan untuk menjalani hidupnya dengan lebih baik 

maksudnya, dengan menghasilkan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi 

hidupnya, manusia telah berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri 

dengan karyanya itu. Sedangkan karya digunakan untuk mencapai status 
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yang lebih baik maksudnya adalah karya yang dihasilkan oleh setiap 

manusia semata-mata hanya difokuskan pada status yang dia harapkan 

agar karya yang dihasilkannya mampu meningkatkan statusnya itu. 

Sementara karya yang dihasilkan untuk meningkatkan karya yang lainnya 

maksudnya adalah bahwa setiap menghasilkan sebuah karya setiap 

manusia harus mampu meningkatkan karya yang dihasilkan baik 

membuat inovasi yang baru sehingga karyanya mampu bertahan.  

c. Hakikat dari Kedudukan Manusia dalam Ruang Waktu 

Hakikat hubungan manusia dengan waktu menurut teori Kluckhon 
yang diadaptasi Koentjaraningrat (dalam Rudito, 2009: 154) menjelaskan 
bahwa manusia dalam menjalani hidupnya harus sejalan dengan waktu 
yang telah ditentukannya, sehingga waktu sekarang adalah sekarang dan 
hidup yang dijalani adalah pada masa sekarang, oleh karena itu berusaha 
untuk hidup pada waktu sekarang adalah baik, sedangkan esok adalah 
urusan nanti saja. Sedangkan sebagian masyarakat lain menganggap 
bahwa kehidupan yang lalu yang baik. Sebagian masyarakat lainnya 
menganggap bahwa kenyataanya kehidupan masa depan sangatlah utama 
agar masa depan dapat lebih sejahtera.  

 
Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa hakikat manusia 

dengan waktu meliputi tiga hal yakni masa sekarang adalah sekarang, 

masa lalu pada dasarnya lebih baik dan masa depan akan datang adalah 

yang paling utama. Masa sekarang adalah masa sekarang memberikan 

pemahaman bahwa dalam menjalani kehidupan itu, yang harus 

diutamakan adalah apa yang sedang setiap manusia lakukan sekarang ini 

tanpa harus memperdulikan apa yang akan terjadi di kemudian hari dan  

mengerjakan segala sesuatu dengan penuh keyakinan dan berusaha 
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semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang baik. Sedangkan 

orientasi pada masa lalu yang mengatakan adalah lebih baik maksudnya 

adalah setiap yang telah terjadi di masa lalu dijadikan pembelajaran 

dalam memutuskan apa yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan. 

Sementara orientasi untuk masa depan yang akan datang adalah lebih 

baik maksudnya adalah setiap yang akan dilakukan  dan diputuskan telah 

dipikirkan matang langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk masa 

yang akan datang dalam menjalani hidupnya.  

d. Hakikat dari Hubungan Manusia dengan Alam Sekitar 

Hakikat manusia dengan alam member makna bahwa ada sebagian 
masyarakat yang menganggap bahwa alam itu sangat mempengaruhi 
kehidupan manusia dan oleh karena itu hidup sebagai bagian dari alam 
adalah yang amat sesuai dan manusia tidak ada apa-apanya jika 
dibandingkan dengan kekuatan alam. Pada masyarakat lain menganggap 
bahwa hidup secara serasi seimbang dengan keadaan alam amatlah 
diutamakan karena keseimbangan hidup dengan alam akan menghindari 
manusia dari malapetaka. Sedangkan masyarakat lain menganggap 
bahwa alam itu harus dikelola dan dikuasai agar manusia dapat hidup 
secara lebih baik (Koentjaraningrat dalam Rudito, 2009: 155). 

 
Jadi, hakikat manusia dengan alam berorientasi pada tiga hal yaitu 

kehidupan kita sangat tergantung dari alam maksudnya adalah bahwa 

setiap yang manusia butuhkan bersumber dari alam karena sesungguhnya 

alam telah menyediakan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini, 

sementara manusia harus membuat keseimbangan dengan alam 

maksudnya bahwa segala sesuatu yang manusia kerjakan harus 

disesuaikan dengan keseimbangan alam karena jika berlawanan dengan 
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alam maka akan terjadi malapetaka seperti jika ingin menebang kayu, 

maka sebagai gantinya harus ditanam benih-benih baru agar jika hujan 

tidak terjadi banjir akibat hutan yang gundul, sedangkan untuk orientasi 

alam harus di atasi maksudnya adalah bahwa apa yang telah disediakan 

oleh alam harus mampu dipergunakan dan dikelola agar hidup manusia 

menjadi lebih baik bahkan mampu mendorong terciptanya teknologi baru 

agar hidup lebih sejahtera.  

e. Hakikat dari Hubungan Manusia dengan Sesama 

Hakikat manusia dengan sesama menurut teori Kluckhon yang 
diadaptasi oleh Koentjaraningrat (dalam Rudito, 2009: 155) mempunyai 
maksud bahwa terdapat sebagian masyarakat yang menganggap bahwa 
manusia harus hidup secara gotong royong karena manusia diciptakan 
pada tingkat yang sama. Sebagian masyarakat lain menganggap bahwa 
untuk mencapai kehidupan yang sejahtera manusia harus mengikuti 
perintah pemimpin dalam masyarakatnya untuk hidup lebih sejahtera. 
Tetapi masyarakat lainnya menganggap bahwa keadaan diri sendiri 
adalah lebih utama, oleh karena itu berusaha untuk secara mandiri akan 
lebih dipercaya akan membawa diri kea rah lebih sejahtera daripada 
harus bekerja sama.  

 
Berdasarkan pendapat di atas mengenai hakikat manusia dengan 

sesamanya juga ada tiga orientasi untuk hidup manusia seperti hidup 

harus bekerja sama dengan yang lain, kita harus mengikuti pemimpin jika 

ingin melakukan sesuatu dan utamakan diri sendiri terlebih dahulu bahwa 

kita dapat melakukannya sendiri. Orientasi hidup harus bekerja sama 

dengan yang lain adalah setiap manusia dalam hidupnya harus mampu 

bekerja sama dengan yang lainnya, menjalin hubungan baik, cara 
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bermusyawarah, orientasi berpikir, cara mengambil keputusan dan 

bertindak. Sedangkan harus mengikuti pemimpin maksudnya bahwa 

dalam kehidupan itu ada bagian yang cenderung untuk mengembangkan 

orientasi keatas atau menggantungkan diri pada kedudukan yang lebih 

tinggi atau adanya penguasa dalam suatu masyarakat. Sedangkan 

orientasi yang menutamakan diri sendiri maksudnya adalah hidupnya 

tidak tergantung dengan orang lain dan manusia yang seperti inin 

cenderung bersifat menganggap jika dikerjakan sendirian maka hasilnya 

akan lebih baik karena percaya pada kemampuan yang dimilikinya.  

Table 2.1. 
Lima Masalah Dasar dalam Hidup yang Menentukan Orientasi Nilai Budaya 

Manusia 
 

Hakikat Orientasi Nilai 
Manusia 
dan hidup  

Hidup itu sulit  Hidup itu mudah Hidup itu sulit dan oleh 
karena itu kita harus 
berusaha mengubahnya 

Manusia 
dan karya 

Karya itu adalah 
untuk berusaha 

Karya adalah untuk 
mencapai status yang lebih 
baik 

Karya untuk 
meningkatkan karya 
yang lain 

Manusia 
dan waktu  

Sekarang adalah 
sekarang 

Masa lalu pada dasarnya 
lebih baik 

Masa yang akan datang 
adalah yang paling 
utama 

Manusia 
dan alam 

Kehidupan kita 
sangat tergantung 
dari alam 

kita harus membuat 
keseimbangan dengan alam 

Alam harus diatasi 

Manusia 
dan 
manusia  

Hidup harus 
bekerja sama 
dengan yang lain 
(horizontal) 

Kita harus mengikuti 
pimpinan jika ingin 
melakukan sesuatu 
(vertikal) 

Utamakan diri kita 
terlebih dahulu bahwa 
kita dapat melakukannya 
sendiri 

Sumber Bacaan : Membangun Orientasi Nilai Budaya Perusahaan, hal 153 
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2.2.4 Fungsi  

Fungsi menurut Sutarto yaitu rincian tugas yang sejenis atau erat 

hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu 

yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat 

atau pelaksanaannya. Sedangkan menurut The Liang Gie, fungsi adalah 

sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan 

sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. 

(http: //repository.unhas.ac.id/bitstram/ha) diakses Selasa, 20 Agustus 

2013 pukul 03.18 wita. 

 Selain itu, fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada 

jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya. 

 (http://id.wikipedia.org/wiki/Fungsi) diakses Selasa, 20 Agustus 

2013 pukul 03.18 wita.  

Nilai budaya berfungsi sebagai suatu pedoman orientasi bagi segala 

tindakan manusia dalam hidupnya. Sebagai suatu sistem nilai budaya 

merupakan sistem tata tindakan yang lain, seperti sistem norma, hokum-

hukum adat, aturan etika, aturan norma, aturan sopan santun, dan 

sebagainya. Sejak kecil seorang individu telah diresapi dengan nilai-nilai 

budaya masyarakatnya, sehingga konsep-konsep itu telah berakar di dalam 

mentalitas dan kemudian sukar diganti dengan yang lain dalam waktu yang 

singkat (Soekanto dalam Atmaja, 1999: 50). 
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Berdasarkan pengertian di atas maka,  fungsi merupakan sekelompok 

aktivitas atau rincian tugas yang sejenis yang mempunyai hubungan yang 

erat satu sama lain menurut sifat, pelaksanaan, atau pertimbangan lainnya 

yang di dalamnya terkandung kegunaan  atau manfaat. Jadi berdasarkan 

penjelasan di atas, menurut hemat saya dalam menentukan fungsi, perlu 

diperhatikan manfaat yang dapat diperoleh bagi manusia dan dampak dari 

fungsi tersebut baik itu dampak buruk maupun baik sehingga dapat 

dijadikan pedoman bagi setiap manusia. 

2.3  Pembelajaran Sastra 

2.3.1 Pengertian 

Pembelajaran adalah proses belajar yang mengaktualisasikan ranah-

ranah tertuju pada bahan belajar tertentu. Dengan ranah kognitif siswa dapat 

memiliki pengetahuan, pemahaman, dapat menerapkan, melakukan analisis, 

sintesis dan evaluasi. Dengan ranah afektif siswa dapat melakukan 

penerimaan partisipasi menentukan sikap, mengorganisasi, dan membentuk 

pola hidup. Dengan ranah psikomotorik siswa dapat mempersepsi bersiap 

diri, membuat gerakan-gerakan sederhana maupun kompleks (dalam 

Istiqomah, 2010: 21).  

Menurut Wellek  kesusastraan adalah suatu institusi sosial dan suatu 

kreasi sosial yang menggunakan bahasa sebagai media. Kesustraan adalah 
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suatu tiruan kehidupan, kehidupan itu adalah kenyataan sosial. Kehidupan itu 

bertolak dari kehidupan jiwa dari obyek tiruan. Kesustraan mempunyai 

fungsi sosial karena kesustraan merupakan ekspresi masyarakat (Mursal 

Esten, 1993: 5 dalam Wijati, 1995: 25).  

Berdasarkan pendapat di atas yang dimaksud dengan pembelajaran 

sastra adalah proses atau cara seorang tenaga pendidik dalam memberikan 

atau mengajarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan sastra.  

2.3.2 Fungsi Pembelajaran Sastra 

Dalam rangka pembinaan apresiasi terhadap siswa disekolah, I.G.A.K 

Wardani (dalam Istiqomah, 2010: 23) mengemukakan beberapa fungsi dari 

pembelajaran apresiasi sastra yaitu sebagai berkut : 

1. Melatih keempat keterampilan berbahasa (mendengar, berbicara, membaca 

dan menulis) 

2. Menambah pengetahuan tentang pengalaman hidup manusia, adat istiadat, 

agama dan kebudayaan 

3. Membantu mengembangkan kepribadian, membentuk watak, membantu 

kenyamanan, keamanan dan kepuasan melalui fiksi 

4. Meluaskan dimensi kehidupan dengan pengalaman baru sehingga dapat 

melarikan diri dari kehidupan yang sebenarnya.  

Berdasarkan fungsi pembelajaran apresiasi sastra di atas, maka dalam 

cerita rakyat Lala Buntar, peserta didik dilatih untuk dapat mengembangkan 
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kepribadian, membentuk watak keseharian karena di dalam cerita rakyat 

tersebut terdapat kutipan-kutipan mengenai pembentukan watak dan 

pengembangan kepribadian. Selain itu, dalam cerita rakyat Lala Buntar juga 

dapat menambah pengetahuan tentang pengalaman hidup manusia, adat 

istiadat, agama dan kebudayaan karena cerita rakyat tersebut merupakan 

salah satu folklor yang yang didalamnya terdapat pengetahuan mengenai 

agama, pengalaman hidup, adat istiadat bahkan kebudayaannya.  

2.3.3 Tujuan Pembelajaran Sastra 

Obyek garapan cipta sastra berpusat pada realitas kehidupan manusia 

meliputi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan agama, yang bersifat 

personal, dan bersifat sosial. Oleh karena itu, pembelajaran sastra harus 

memberikan perhatian terhadap upaya menanamkan dan membina 

pengenalan, keakraban, dan penikmat karya sastra yang mengandung 

keragaman fenomena hidup manusia dan lingkungan alam sekitarnya.  

Sehubungan dengan hal diatas, Anang Zubaidi S.(1981, 86 dalam 

Wijati, 1995: 28) merumuskan tujuan pembelajaran sastra lama di sekolah 

sebagai berikut :  

1. Menanamkan kecintaan anak didik terhadap karya sastra lama dan 
secara tidak langsung berarti turut membantu upaya pembinaan dan 
pengembangan sastra lama dalam arti ikut bertanggung jawab 
terhadap pelestarian sastra lama sebagai salah satu bentuk khazanah 
bangsa. 

2. Membawa anak didik pada kesadaran dan peneguhan sikap terhadap 
moral, keyakinan, nilai-nilai kemasyarakatan yang universal yang 
tercermin dalam karya sastra lama. 
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3. Menanamkan pengertian dan pengetahuan pada anak didik mengenai 
kehidupan dan peradaban masyarakat pada masa lampau, yang 
meliputi kepercayaan, adat istiadat, adat hidup, pola pikir dan 
tingkah laku. 

4. Memberikan gambaran terhadap anak didik tentang pertumbuhan 
dan perkembangan sastra pada masa lampau. 

5. Mengembangkan kemampuan berpikir anak didik tentang perbuatan-
perbuatan yang baik yang patut ditiru dan perbuatan-perbuatan yang 
jelek yang tidak patut ditiru.  

 
Dalam sebuah sastra lama tentunya berisi sebuah pengetahuan 

tentang sebuah kebudayaan lama yang berisi nasihat, petuah, bahkan 

mengenai peradaban masyarakatnya. Begitu juga dengan cerita rakyat Lala 

Buntar yang didalamnya terdapat nilai moral dan nilai sosial masyarakatnya 

yang dapat dijadikan pedoman hidup khususnya bagi para peserta didik 

dalam hal bertingkah laku, membentuk kepribadian, menanamkan kecintaan 

pada orang lain dan menambah pengetahuan tentang sastra lama. 

2.3.4 Deskripsi Tujuan Pembelajaran Sastra di Sekolah Menengah Atas 

Membaca sastra tidak terlepas dari pemahaman sistem tanda (kode), 

untuk meginterpretasikan peristiwa. Peristiwa yang dilukiskan pengarang 

dalam teks sastra. Oleh karena itu Choles (dalam Istiqomah, 2010: 24) 

mengingatkan sekolah hendaknya membelajarkan siswa tentang sistem kode. 

Dengan mengatakan bahwa pembelajaran harus memandang proses 

sosialisasi dan desosialisasi. Maksudnya, siswa membutuhkan pemilikan 

kode budaya yang interpretative. Sehingga siswa menghargai wacana-

wacana sastra yang membentuk penerimaan gagasan-gagasan dan pada saat 
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yang sama melindungi dari opini-opini eksploitasi manipilatif yang 

diterimanya.  

Tujuan pembelajaran sastra dalam kurikulum 2006, dijelaskan tujuan 

pembelajaran sastra yaitu agar siswa mampu menikmati, menghayati, 

memahami, dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan 

kepribadian, memperluas wawasan kehidupan serta meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan berbahasa. Selain itu agar siswa memiliki 

ketajaman perasaan, penalaran daya khayal serta kepekaan terhadap 

masyarakat, budaya dan lingkungan hidup. Tujuan khususnya adalah agar 

siswa mampu memahami, menghayati karya sastra dan menggali nilai yang 

bermanfaat bagi kehidupan serta mampu menulis prosa, puisi dan drama.  

2.3.5 Deskripsi Bahan Pembelajaran Sastra di Sekolah Menengah Atas 

Kurikulum terbaru Sekolah Menengah Atas 2006 sebagai rujukan 

penelitian ini membuat beberapa pokok bahasan kesustraan, yang terjabar 

dalam KTSP sebagai berikut :  

1. Memahami isi puisi yang disampaikan secara langsung/ tidak langsung. 

2. Memahami wacana sastra melalui kegiatan membaca puisi dan cerpen. 

3. Mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui kegiatan menulis puisi. 

4. Membahas cerita-cerita pendek melalui kegiatan diskusi. 

5. Memahami wacana sastra melalui kegiatan membaca puisi dan cerpen. 

6. Mengungkapkan pendapat terhadap puisi melalui diskusi. 
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7. Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia. Novel terjemahan. 

8. Memahami pembacaan cerpen. 

9. Memahami buku biografi, novel dan hikayat. 

10. Memahami pembacaan novel. 

11. Mengungkapkan pendapat tentang pembacaan puisi. 

12. Memahami wacana sastra puisi dan cerpen. 

13. Mengungkapkan tanggapan terhadap pembacaan puisi lama 

14. Memahami buku kumpulan puisi kontemporer dan karya sastra yang 

dianggap penting pada tiap periode. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Oleh karena itu, 

hasilnya berupa gambaran-gambaran, fakta-fakta  yang ada (obyektif). Fakta-

fakta tersebut digunakan untuk menuturkan pemecahan masalah dan untuk 

menarik kesimpulan. Selain itu, dalam penelitian ini juga menyajikan dan 

menganalisis data dari cerita rakyat Lala Buntar Sumbawa.  

3.2 Sumber dan Jenis Data 

Dalam penelitian ini, sumber data utama atau data primer adalah data 

kepustakaan yaitu berupa teks atau naskah cerita rakyat Lala Buntar. Data dalam 

penelitian ini merupakan data kualitatif atau data yang digambarkan dalam bentuk 

kata-kata atau kalimat. Sedangkan data sekundernya diperoleh dari hasil 

wawancara dengan beberapa narasumber. Selanjutnya, data yang telah 

dikumpulkan tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif. 

Sedangkan Wujud data dalam penelitian ini berupa  kata-kata  atau kalimat yang 

terdapat dalam cerita rakyat Lala Buntar. Wujud data tersebut berupa  nilai dan 

fungsi budaya dalam cerita rakyat Lala buntar .  

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai cerita rakyat Lala Buntar 

tersebut, berikut penentuan kriteria narasumber yang akan dijadikan informan 

yaitu sebagai berikut : 

34 
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 Masyarakat asli desa Pemasar 

 Informan bisa berbahasa Indonesia 

 Usia informan minimal 30 tahun ke atas 

 Informan adalah seseorang yang benar-benar mengerti mengenai cerita 

rakyat Lala Buntar 

 Bersedia menjadi informan 

 Mampu berbicara dan mendengar dengan jelas (dalam Indriani, 2012: 

17). 

3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pemasar, Kecamatan Maronge yang 

merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Sumbawa Besar. 

Pemilihan lokasi dalam peneltian ini didasarkan karena lokasi atau sumber dari 

cerita rakyat Lala Buntar ini adalah di desa tersebut yaitu dengan ditemukannya 

beberapa peninggalan yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai bukti 

keberadaan adanya cerita rakyat Lala Buntar  yaitu adanya timbunan tanah 

tempat keberadaan Lala Buntar  dan dayangnya sebelum dinyatakan meninggal 

dunia.  

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Studi Pustaka, digunakan mempelajari data-data yang berasal dari buku atau 

pustaka yang berhubungan dengan cerita rakyat Lala Buntar Sumbawa.  
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Data yang diperoleh dalam bentuk tulisan tersebut dibaca dan dipahami 

kemudian dicatat.   

2. Observasi, yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki (Arikunto dalam Liana, 

2012:51). Data yang diamati berupa  data-data yang terdapat dalam cerita 

rakyat “ Lala Buntar”. Data-data yang diamati meliputi data tertulis, yaitu 

cerita rakyat tersebut dalam bentuk buku atau teks dan data tak tertulis yaitu 

data yang ada dalam masyarakat khususnya masyarakat suku Samawa 

sebagai pemilik asli cerita tersebut (dalam Wijati, 1995: 33).  

3. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto dalam Rahman, 2008: 22).  

4. Wawancara, menurut Keraf (dalam Istiqomah, 2010: 28) wawancara adalah 

suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan 

langsung kepada seorang informan dan dimaksudkan untuk memperoleh 

data pendukung hasil dan dokumentasi.  

5. Metode catat digunakan untuk mencatat semua hal-hal yang telah ditemukan 

baik pada saat studi kepustakaan maupun saat observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Data-data yang telah ditemukan kemudian diklasifikasikan 

sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian yaitu mengenai nilai dan 

fungsi budaya dalam cerita rakyat Lala Buntar.  
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Untuk lebih jelasnya, berikut langkah-langkah yang akan dilakukan dalam 

proses pengumpulan data yaitu : 

1. Membaca naskah cerita rakyat Lala Buntar dengan saksama dan 

berulang-ulang kemudian mencatat poin-poin yang dianggap penting 

sesuai dengan rumusan masalah yang ada. 

2. Melakukan kegiatan observasi dalam hal untuk mengetahui apakah 

benar cerita rakyat Lala Buntar pernah ada di Desa Pemasar sesuai 

dengan apa yang ada di buku (teks). 

3. Pada saat melakukan kegiatan observasi, juga dilakukan kegiatan 

wawancara untuk mendapatkan data-data lain yang dianggap penting 

sebagai data pendukung yang terdapat dalam teks cerita rakyat Lala 

Buntar yang telah beredar di situs internet . Hasil wawancara tersebut 

kemudian dicatat sehingga dapat dipadupadankan dengan hasil yang ada 

dalam teks (buku). Selain itu, juga dilakukan kegiatan dokumentasi 

untuk menambah bukti mengenai cerita rakyat tersebut seperti kuburan 

Lala Buntar yang sampai sekarang masih ada di Desa Pemasar.  

3.5 Instrument Penelitian 

Instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data-data. Dalam penelitian ini akan menggunakan instrument 

penelitian sebagai berikut. 
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Tabel 3.1 : Nilai dan Fungsi Budaya 

N
o 

Kuti
pan 

 
Masalah Dasar Dalam Hidup 

  Hakikat Hidup Hakikat Karya Hakikat Waktu Hakikat Manusia Manusia Dengan Alam 
  Su

lit 
Mu
dah 

Sulit 
Tapi 
Diperb
aiki 

Beru
saha 

Stat
us 

Kar
ya 
yg 
Lain 

Sekar
ang 

Ma
sa 
Lal
u 

Ma
sa 
Dep
an 

Kerjas
ama 

Pimpi
nan 

Diri 
Sen
diri 

Tergan
tung 
dengan 
Alam 

Seimb
ang 
denga
n 
Alam 

Ala
m 
Har
us 
diat
asi 

                 
 

Pada  kolom kutipan berisi mengenai perilaku tokoh yang tersirat dalam 

cerita rakyat baik yang berkaitan dengan nilai dan fungsi budaya yang akan 

dianalisis oleh dalam penelitian ini. Sedangkan kolom masalah dasar dalam hidup 

pada tabel 3.1 berisi semua masalah yang terdapat pada cerita rakyat tersebut 

sesuai dengan isi pembahasan yang akan diangkat dalam penelitian ini.  

3.6 Metode  Analisis Data 

Nazir (dalam Rahman, 2008: 23) menjelaskan analisis data adalah 

mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkirkan 

data sehingga mudah untuk dibaca. 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif  

kualitatif karena data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dalam bentuk kata-

kata. Setelah data-data tersebut terkumpul selanjutnya dianalisis.  

Analisis data menurut Patton (dalam Istiqomah, 2010: 29) adalah proses 

mengatur proses data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan 

satuan uraian dasar. Sedangkan untuk prosedur analisis data dilakukan sejak 
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pengumpulan data sampai berakhirnya penelitian ini yang dikerjakan secara 

intensif.  

Untuk lebih konkritnya prosedur analisis data dalam penelitian ini, berikut 

langkah-langkah yang dilakukan : 

1. Membaca keseluruhan cerita rakyat Lala Buntar. Dalam proses 

membaca ini dilakukan secara berulang-ulang untuk memahami 

peristiwa serta permasalahan yang ada dalam cerita tersebut. Selain itu 

dipadukan juga dengan hasil dari observasi dan dokumentasi untuk 

menambah referensi mengenai cerita tersebut. 

2. Setelah membaca kemudian mengambil dan mengklasifikasikan data 

yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu data dalam nilai dan fungsi 

budaya yang terkandung dalam cerita rakyat Lala Buntar. 

3. Selanjutnya menganalisis data yang telah diklasifikasikan sesuai 

dengan rumusan masalah seperti data nilai dan fungsi budaya dalam 

cerita rakyat.  

4. Mengkaji dan menginterpretasikan data aspek nilai budaya dalam cerita 

rakyat Lala Buntar. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh 

makna dan arti dari nilai dan fungsi budaya dari cerita rakyat tersebut.  

5. Data yang berupa aspek nilai budaya dalam cerita rakyat Lala Buntar 

kemudian dikaitkan dengan pembelajaran sastra di SMA.  
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6. Tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan sebagai jawaban atas 

permasalahan yang terdapat dalam penelitian.  

3.7 Metode Penyajian Data 

Cara menyajikan data dalam penelitian ini berdasarkan kerangka masalah 

dasar dalam hidup yang dikemukakan oleh Kluckhon yang diadaptasi 

Koentjaraningrat (dalam Rudito, 2009: 153-155) yaitu mengenai hakikat hidup, 

hakikat karya, hakikat waktu, manusia dengan alam serta manusia dengan 

sesama manusia. Peneliti menganalisis data menggunakan pendekatan etnografi 

karena data yang dianalisis adalah data yang berasal dari nilai budaya dalam 

cerita rakyat Lala Buntar seperti nilai, fungsi dan relevansi cerita rakyat 

tersebut dengan pembelajaran sastra di sekolah. Selanjutnya, pada bagian 

pembahasannya, data yang telah diperoleh dari hasil membaca secara 

keseluruhan cerita dan dari kegiatan wawancara serta observasi dideskripsikan 

dalam bentuk kalimat dan tabel. Data pada tabel digunakan pada bagian 

instrument penelitian dengan memberikan kode pada setiap kutipan. Jadi, untuk 

data wawancara, dari informan pertama sampai kelimanya diberikan kode abjad 

seperti pada informan pertama yaitu AI,A2,A3,A4, dan seterusnya sampai 

informan terakhir. Sedangkan untuk data yang berasal dari teks diberikan kode 

angka seperti baris pertama paragraf kelima.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Nilai dan Fungsi Budaya dalam Cerita Rakyat Lala Buntar 

Dalam cerita rakyat “Lala Buntar” nilai dan fungsi budaya yang terdapat 

di dalamnya seperti hakikat hidup, hakikat karya, persepsi tentang waktu, hakikat 

manusia dengan alam sekitar dan hakikat manusia dengan sesama. Adapun 

penjelasannya sebagai berikut : 

4.1.1 Hakikat Hidup  

Dalam menjalani kehidupan, setiap manusia selalu berhubungan 

dengan hakikat hidupnya baik yang berorientasi pada hakikat itu mudah 

sehingga harus diikuti saja karena manusia telah digariskan untuk 

menjalani kehidupan yang mudah, hidup itu sulit sehingga harus 

menerima dan menjalani kehidupan itu tanpa perlu untuk merubahnya 

serta hidup itu sulit tetapi manusia harus berusaha untuk merubahnya.  

Dalam cerita rakyat Lala Buntar orientasi hakikat hidup yang 

terkandung di dalamnya seperti hidup itu mudah dan hidup itu sulit 

tetapi berusaha untuk memperbaikinya.  

a. Hidup itu Mudah 

Hakikat hidup itu mudah adalah bagaimana setiap manusia 

menjalani hidup dengan apa adanya karena segala sesuatunya telah 

41 
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diatur dan dimudahkan dengan adanya lingkungan yang tersedia atau 

garis hidupnya yang telah dimudahkan.  

Dalam cerita rakyat Lala Buntar, nilai orientasi hidup ini 

ditunjukkan dengan keterampilan menenun kain dan wajah yang 

cantik.  

1. Keterampilan menenun kain yang dimilikinya memudahkannya 

untuk mendapatkan hadiah alat tenun yang terbuat dari emas. 

Berikut kutipannya dan hasil wawancara dengan narasumber.  

Hasil wawancara : D2 (Terlampir) 

Di samping parasnya yang rupawan Lala Bunte juga sangat 

boto ( boto berarti terampil ) Salah satu keterampilannya adalah 

keahlian menenun kain. Kain tenun hasil tenunannya sangat 

indah dengan motif – motif khas yang mempesona, dan 

tenunannya itu sangat baik kualitasnya. Hal ini membuat nama 

Lala Bunte semakin terkenal ke seluruh pelosok negeri. Karena 

keterampilannya itu sang ayah yang sangat menyayangi Lala 

Bunte memberikan hadiah kepada putrinya, berupa seperangkat 

alat tenun terbuat dari emas .(Paragraf ke 2) 

 

Dari kutipan dan hasil wawancara (Terlampir) terlihat kalau 

Lala Buntar memang pandai dalam menenun bahkan mampu 

menghasilkan motif-motif  kain yang khas. Hal demikian 

memudahkan  Lala Buntar mendapat hadiah alat tenun yang 

terbuat dari emas apalagi didukung dengan status ayahnya sebagai 
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seorang raja tentunya sangat mudah untuk Lala Buntar 

mendapatkan hadiah apapun.  

Jadi, fungsi orientasi di atas adalah mengajarkan kepada 

setiap manusia bahwa dengan memiliki keterampilan setiap 

manusia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan 

menghasilkan sebuah karya yang nantinya bisa bermanfaat bagi 

hidupnya. Hal demikianlah yang ingin diperlihatkan oleh Lala 

Buntar, walaupun memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat 

tidak membuat dirinya lengah dan malas untuk belajar melakukan 

sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya suatu hari nanti seperti 

dengan keterampilan yang dimilikinya. 

2. Karena wajah cantik yang dimiliki oleh Lala Buntar. Berikut 

kutipan dan hasil wawancaranya.  

B1, C1. D1, dan E1 (Terlampir) 

Pada suatu hari Raja Silang kedatangan beberapa orang 
tamu. Ada yang datang dari kerajaan yang ada di Pulau 
Sumbawa, dan bahkan dari luar Sumbawa antara lain dari 
kerajaan Gowa. Mereka semua bermaksud sama yakni datang 
untuk meminang Lala Bunte. (Paragraf 3 baris ke 2) 

Dalam kutipan di atas, terlihat kalau banyaknya lamaran 

yang ditujukan kepada Lala Buntar dikarenakan mendengar berita 

mengenai  kecantikan dan keterampilan yang dimilikinya itu. 
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Jadi, dengan bermodalkan cantik ditambah dengan mempunyai 

keterampilan,  Lala Buntar dengan mudah mendapatkan jodoh.  

Jadi, orientasi di atas berfungsi mengajarkan setiap yang 

dikarunia yang dilimpahkan oleh Tuhan pasti akan ada hikmah di 

dalam penciptaannya. Seperti yang ditunjukkan oleh Lala Buntar, 

karunia wajah cantik dan keterampilan  menenun kain 

memudahkan dirinya untuk mendapatkan jodoh. Bahkan sampai 

sekarang, wajah cantik selalu menjadi incaran kaum adam baik 

untuk dijadikan pendamping hidup atau menjalin hubungan biasa 

seperti berpacaran. Tetapi tidak sedikit wanita yang harus 

mengeluarkan banyak uang hanya untuk menjadi cantik sehingga 

mampu merebut perhatian kaum adam. Jadi, bersyukurlah Lala 

Buntar karena diberikan wajah cantik sehingga hidupnya 

dimudahkan dalam mendapatkan jodoh.  

Berdasarkan uraian nilai serta fungsi orientasi di atas, dapat 

disimpulkan bahwa dalam cerita rakyat Lala Buntar orientasi 

hidup itu mudah secara umum ditunjukkan dengan bagaimana 

Lala Buntar menjalani kehidupannya dengan kemudahan-

kemudahan yang dikaruniakan kepadanya. Tetapi orientasi ini 

juga memiliki dampak buruk bagi setiap manusia yaitu jika hidup 

berpatokan pada orientasi tersebut bisa menjadikan manusia 
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untuk malas bekerja dan berusaha lebih keras lagi karena berpikir 

bahwa hidupnya telah ditakdirkan seperti itu oleh Tuhan. Bagi 

setiap manusia  yang memiliki peruntungan hidup yang tidak 

baik, orientasi tersebut akan mengakibatkan mereka cenderung 

untuk tidak mau berusaha mengubah kehidupannya karena akan 

cenderung malas bekerja dan berusaha lebih keras lagi untuk 

mengubah hidupnya karena hidupnya telah diatur oleh Sang Maha 

Pencipta. Sedangkan bagi orang yang peruntungan hidupnya baik, 

orientasi ini memberi keleluasan bagi mereka untuk bersikap acuh 

tak acuh dan tidak memperdulikan manusia yang berada di 

bawahnya karena beranggapan segala yang terjadi telah 

ditakdirkan sehingga Tuhan tidak akan mengubahnya walaupun 

dengan cara merendahkan orang lain. 

b. Hidup itu Sulit tetapi Berusaha untuk Memperbaikinya 

Hidup itu sulit tetapi setiap manusia harus berusaha untuk 

memperbaikinya karena manusia diciptakan untuk berusaha 

memperbaiki keadaan hidupnya sesuai dengan kemampuan yang 

dimilikinya. Dalam cerita rakyat ini, bentuk orientasi hidup itu sulit 

tetapi berusaha untuk memperbaikinya adalah karena wajah cantik 

yang dimiliki oleh Lala Buntar sampai pada pengambilan keputusan 
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yang sangat sulit dalam menentukan nasib dirinya sendiri maupun 

nasib orang-orang disekelilingnya.   

Tetapi sebelum menjelaskan bagaimana keputusan tersebut, 

akan dijelaskan masalah-masalah sulit yang harus dihadapi oleh Lala 

Buntar dalam hidupnya seperti :  

1. Masalah pertama dan utama adalah karena wajah cantik. Berikut 

kutipannya.  

Raja Silang mempunyai seorang Putri yang sangat rupawan 
yang bernama Lala Buntar atau Lala Bunte panggilan akrabnya. 
Diberikan nama demikian oleh ayahnya karena parasnya yang 
elok dan rupawan bagaikan Bulan Purnama. (Baris ke 3 paragraf 
1 )  
 
Hasil wawancara : B1, C1, D1, E1 (Terlampir) 

 

Dari kutipan di atas, terlihat asal muasal dari kesulitan hidup 

Lala Buntar adalah karena kecantikan yang dimilikinya ditambah 

lagi dengan keterampilannya menenun kain. Hal tersebut 

membuatnya banyak diincar oleh para raja dan putra raja yang 

ingin menjadikannya istri.  

2. Dilakukan musyawarah untuk memutuskan lamaran yang 

diterima dan ditolak.  Berikut kutipannya. 

Pada malam pertama dilakukannya musyawarah Raja 
Silang meminta pendapat putrinya Lala Bunte sebagai putri satu 
– satunya itu. Lala Bunte ternyata memiliki pendapat yang sama 
sekali berbeda dengan yang diharapkan oleh keluarganya.Semua 
yang hadir dalam pertemuan itu terperanjat dengan keinginan 
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Lala Bunte untuk pergi meninggalkan kerajaan agar tidak terjadi 
pertumpahan darah. Lala Bunte berpikir bahwa dengan perginya 
dirinya dari kerajaan akan dapat mencegah terjadinya 
pertumpahan darah karena yang diperebutkan sudah tidak ada 
lagi. (Paragraf ke 4) 

Dari kutipan di atas, dijelaskan saat diadakannya 

musyawarah dengan tujuan untuk menentukan lamaran siapa 

yang harus diterima, ternyata diluar dugaan keluarganya, Lala 

Buntar ingin pergi meninggalkan kerajaannya. Hal tersebut 

dilakukannya dengan pertimbangan agar tidak terjadi 

pertumpahan darah akibat memperebutkannya.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka orientasi tersebut 

berfungsi mengajarkan setiap manusia bahwa dalam menjalani 

hidup itu harus dilandasi dengan penuh pertimbangan sehingga 

mampu memutuskan mana yang harus dilakukan dan mana yang 

tidak. Seperti yang ditunjukkan oleh Lala Buntar, walaupun 

mempunyai hak untuk memutuskan siapa yang akan menjadi 

pendampingnya, tetapi dia malah ingin meninggalkan 

kerajaannya. Hal tersebut dilakukan karena dia tidak ingin terjadi 

perkelahian jika dia egois dan menerima salah satu lamaran 

tersebut.  

3. Keputusan Lala Buntar meninggalkan keluarganya. Berikut 

kutipannya :  
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Keputusan Lala Bunte sudah pasti tidak ada yang dapat 
merubahnya. Dengan berat hati akhirnya seluruh keluarga 
menyetujui permintaan Lala Bunte. Dengan diiringi oleh para 
Jowa Perjaka (para pendamping/pengikut), keesokan harinya 
berangkatlah Lala Bunte meninggalkan kerajaan, meninggalkan 
istana, dan meninggalkan ayah ibunya.(Paragraf ke 5) 

 
Dari kutipan di atas, terlihat jika Lala Buntar benar-benar 

meninggalkan kerajaannya dengan niatan agar yang diperebutkan 

hilang sehingga tidak akan terjadi pertumpahan darah yang 

selama ini ditakutkan oleh Lala Buntar.  

 Orientasi di atas mengajarkan kepada setiap manusia untuk 

dapat menghargai setiap keputusan orang lain dan seberat apapun 

keputusan tersebut harus diterima dengan penuh keikhlasan.  

4. Tinggal di timbunan tanah. Berikut kutipannya. 

Dalam perjalanannya Lala Bunte sempat berpikir bahwa 
kemanapun dia pergi sepanjang masih dilihat orang maka dirinya 
tetap akan diperebutkan. Oleh sebab itu, tidak terlalu jauh dari 
kerajaannya, Lala Bunte meminta kepada pengikutnya untuk 
berhenti. Dalam perhentiannya itu Lala Bunte meminta kepada 
pengikutnya untuk membuat timbunan batu dan tanah. Timbunan 
tersebut dibentuk menyerupai bukit. Di tengah – tengah timbunan 
tersebut terdapat ruangan yang ditempati oleh Lala Bunte 
bersama pengikutnya. (Paragraf ke 6) 
 

Berdasarkan kutipan di atas, terlihat jika Lala Buntar lebih 

memilih hidup di bawah timbunan tanah dengan tujuan agar 

dirinya tidak lagi terlihat oleh orang yang ingin merebutnya. Hal 

tersebut dilakukannya agar pengorbanannya tidak sia-sia. Dari 

pengorbanan yang dilakukan oleh Lala Buntar, terdapat hal 
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positif yang terjadi yaitu di dalam timbunan tanah tersebut tidak 

ada lagi strata sosial yang membedakan Lala Buntar dengan para 

dayangnya dikarenakan ruangan tempat mereka hidup sama. Jadi 

tidak ada pembeda tempat tinggal yang menentukan strata sosial 

seperti yang selama ini terjadi baik pada zaman dahulu maupun 

sekarang, jika termasuk golongan atas maka tempat tinggalnya di 

tempat mewah dan sebaliknya. 

5. Sumpah Lala Buntar. Berikut sumpah Lala Buntar dalam bahasa 

Sumbawa seperti yang diungkapkan oleh bapak Makawaru dan 

yang lainnya.  

“Sarea keturunan tau Pemasar ta nda de akan lebeh gera 
ke tau len na ba e  belio sesamanya nan”.  
 

Artinya : Semua keturunan Desa Pemasar tidak akan ada 

orang yang lebih cantik dari yang lainnya karena bisa 

menyebabkan pertumpahan darah. 

Sumpah yang diucapkan oleh Lala Buntar tersebut, 

dilakukannya karena dia lelah menjadi orang cantik yang harus 

diperebutkan oleh orang banyak sehingga mengakibatkan dirinya 

harus rela berpisah dengan keluarganya agar tidak terjadi 

pertumpahan darah akibat memperebutkannya.   

Jika dilihat dari isi sumpah yang ucapkan oleh Lala Buntar 

di atas, sumpah tersebut sebenarnya lebih berupa harapan dan doa 
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agar keturunannya di Desa Pemasar bisa hidup damai dan 

menjalin hubungan baik dengan sesamanya tanpa perlu berkelahi 

dengan sesama hanya untuk memperebutkan seorang wanita.  

Selain itu, berdasarkan penuturan dari bapak Abdul Gani 

terkait dengan sumpah yang diucapkan oleh Lala Buntar bahwa 

jika ada seorang anak di Desa Pemasar lebih cantik dengan yang 

lainnya maka anak tersebut akan meninggal di saat usia muda 

atau remaja. Dan sampai saat ini sumpah yang diucapkan oleh 

Lala Buntar masih berlaku bagi masyarakat Pemasar bahkan 

menganggap sumpah tersebut benar adanya jika dilihat dari 

kondisi para wanita Desa Pemasar yang tidak ada yang lebih 

cantik dari yang lainnya. Selain itu, jika ada salah satu dari warga 

dari Desa Pemasar menikah dengan warga dari desa lainnya dan 

mereka menetap di Desa Pemasar maka sumpah tersebut tetap 

berlaku untuk keturunan mereka, tetapi jika mereka menetap di 

desa lainnya maka sumpah itu tidak akan berlaku lagi. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa sumpah yang diucapkan oleh Lala Buntar, 

hanya berlaku bagi warga asli Pemasar yang mendiami daerah 

Pemasar.  

Berdasarkan penjelasan mengenai nilai orientasi hidup di 

atas maka fungsi orientasi hidup itu sulit adalah berfungsi 
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mengajarkan kepada setiap manusia bahwa dalam menjalani 

hidup itu sesulit apapun cobaan atau halangan yang dihadapi 

tetapi perlu dijalani dengan penuh kesabaran disertai dengan 

pengorbanan dan usaha yang keras untuk merubahnya sehingga 

kehidupan yang diinginkan dapat dicapai dengan sendirinya. Dan 

hal tersebut telah ditunjukkan oleh Lala Buntar dengan lebih 

memilih mengorbankan dirinya sendiri dengan pertimbangan hal 

yang dia lakukan untuk menyelamatkan nyawa rakyatnya.  

Dalam cerita rakyat tersebut sikap Lala Buntar dapat 

dijadikan panutan dalam hidup sehari-hari bahwa setiap usaha 

yang dilakukan akan mendatangkan hasil walaupun dalam cerita 

rakyat ini ditunjukkan dengan mengorbankan dirinya sendiri. 

Tetapi, orientasi ini juga mempunyai dampak buruk yaitu 

mengajarkan setiap manusia untuk dapat menghalalkan segala 

cara untuk merubah hidupnya dengan cara apapun. Hal tersebut 

terjadi karena terlalu meikirkan betapa sulitnya hidup yang 

dijalani sehingga mengakibatkan ada sebagian dari manusia yang 

berpikir sempit sehingga mampu melakukan apapun agar 

semuanya dapat berubah sesuai dengan yang diinginkan.  
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4.1.2 Hakikat Karya  

Setiap karya yang dihasilkan dalam kehidupan manusia  

mempunyai tujuan,  baik itu karya yang dihasilkannya itu digunakan 

untuk menjalani kehidupannya sehingga menjadi lebih baik, untuk 

mendapatkan kedudukan serta jabatan yang lebih baik maupun untuk 

meningkatkan karya yang lainnya dengan menghasilkan karya-karya 

yang lebih baru.  

Dalam cerita rakyat ini,  orientasi yang terkandung di dalamnya 

berupa karya itu untuk berusaha, karya itu untuk mencapai status yang 

lebih baik serta karya itu untuk meningkatkan karya yang lainnya. 

a. Karya itu Untuk Berusaha 

Orientasi karya itu untuk berusaha maksudnya adalah karya 

yang dihasilkannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

dengan menghasilkan karyanya. Berikut kutipan yang menunjukkan 

bentuk orientasi karya itu untuk berusaha. 

Hasil wawancara : A2, B2, C2, D2, E2 

Di samping parasnya yang rupawan Lala Bunte juga sangat 
boto ( boto berarti terampil ) Salah satu keterampilannya adalah 
keahlian menenun kain. Kain tenun hasil tenunannya sangat indah 
dengan motif – motif khas yang mempesona, dan tenunannya itu 
sangat baik kualitasnya. Hal ini membuat nama Lala Bunte semakin 
terkenal ke seluruh pelosok negeri. Karena keterampilannya itu sang 
ayah yang sangat menyayangi Lala Bunte memberikan hadiah 
kepada putrinya, berupa seperangkat alat tenun terbuat dari 
emas.(Paragraf ke 2) 
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Dari kutipan di atas, pemberian hadiah alat tenun emas kepada 

Lala Buntar dapat dikatakan bahwa hadiah tersebut untuk 

memberikan motivasi kepada Lala Buntar untuk semakin berusaha 

menambah karyanya dan untuk memenuhi kebutuhannya itu 

sehingga keterampilan menenunnya semakin baik. Walaupun Lala 

Buntar tergolong keluarga yang kaya, karyanya itu dapat digunakan 

untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan disini bukan kebutuhan 

fisiknya tetapi kebutuhan psikisnya yaitu dengan pemberian hadiah 

alat tenun dari emas itu,  batin Lala Buntar merasa senang karena 

karyanya akan semakin baik hasilnya dengan hadiah tersebut. 

Keterampilan yang dimiliki Lala Buntar dalam menenun kain 

hingga menghasilkan kain dengan kualitas yang sangat baik semata-

mata hanya untuk memenuhi kepuasannya sendiri dalam menenun 

kain dan meningkatkan keterampilannya dalam menenun. Karena 

menurut penuturannya bapak M.Nur Syiraj dan yang lainnya, Lala 

Buntar adalah anak raja yang telah memiliki segalanya dan anak 

pingitan yang tentunya tidak mempunyai pekerjaan selain menenun 

dan mengembangkan kemampuannya dalam menenun kain. 

Dari penjelasan di atas mengenai nilai orientasi karya untuk 

berusaha maka fungsi dari orientasi tersebut adalah berfungsi 

mengajarkan kepada setiap manusia bahwa dengan berkarya maka 
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kebutuhan hidup itu akan mudah terpenuhi karena keterampilan 

yang dimiliki walaupun memiliki kekuasaan. Karena jika suatu hari 

nanti, jika hidup itu berada dibawah maka apabila setiap manusia 

mempunyai keterampilan maka tidak akan mengalami masa sulit 

jika mampu mengembangkan keterampilan yang dimilikinya. 

Disinilah sikap dari Lala Buntar yang patut dicontoh, yaitu 

walaupun memilki kekuasaan tetapi tidak menjadikannya untuk 

tidak berkarya untuk memenuhi kebutuhannya walaupun masih 

hanya sekedar kebutuhan psikisnya untuk berkarya lebih baik lagi.  

b. Karya itu Untuk Mencapai Status yang Lebih Baik 

Orientasi untuk mencapai status yang lebih baik maksudnya 

karya yang dihasilkannya itu dapat mencapai status atau jabatan di 

dalam masyarakat karena setiap status atau kedudukan sangat 

ditentukan oleh karya yang dihasilkannya. Dalam cerita rakyat Lala 

Buntar bentuk orientasi karya untuk mendapatkan status ditunjukkan 

dalam kutipan di bawah ini.  

. . . Karena keterampilannya itu sang ayah yang sangat 
menyayangi Lala Bunte memberikan hadiah kepada putrinya, 
berupa seperangkat alat tenun terbuat dari emas.(Paragraf ke 2) 

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami dengan hadiah 

yang diberikan kepada Lala Buntar itu sudah menerangkan adanya 

stratifikasi sosial di dalamnya. Maksudnya, alat tenun yang terbuat 
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dari emas dalam kutipan di atas tentunya hanya mampu diberikan 

oleh seorang ayah yang memiliki status tinggi dalam masyarakat 

agar karya yang dihasilkan oleh Lala Buntar memiliki kualitas yang 

lebih baik dari karya yang dihasilkan oleh orang lain.  

Dari kutipan di atas, maka orientasi tersebut berfungsi untuk 

mengajarkan pada manusia bahwa karya merupakan salah satu cara 

untuk dapat meningkatkan kedudukan atau status dalam masyarakat 

sehingga akan ada pembeda antara orang yang memiliki karya yang 

bagus dengan orang yang tidak mampu untuk berkarya. Tetapi jika 

kaji dengan saksama, jika dilandasi dengan keinginan untuk 

mendapatkan status dalam masyarakat, maka dalam menghasilkan 

karyanya tersebut tidak ada kesungguhan untuk memuaskan dirinya 

sendiri tetapi lebih menekankan kepada kepuasan orang lain 

sehingga tidak ada namanya kepuasan dalam mendapatkan 

keinginanya atau kedudukannya.  

c. Karya Untuk Meningkatkan Karya yang Lain 

Orientasi karya yang dihasilkan untuk meningkatkan karya 

yang lainnya maksudnya adalah bahwa manusia itu menghasilkan 

karya pada dasarnya untuk dapat meningkatkan kembali karya yang 

berikutnya agar karyanya itu mampu bertahan. Dalam cerita rakyat 
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Lala Buntar maka bentuk orientasi karya untuk meningkatkan karya 

lainnya ditunjukkan dalam kutipan di bawah ini. 

Di samping parasnya yang rupawan Lala Bunte juga sangat 
boto ( boto berarti terampil ) Salah satu keterampilannya adalah 
keahlian menenun kain. Kain tenun hasil tenunannya sangat indah 
dengan motif – motif khas yang mempesona, dan tenunannya itu 
sangat baik kualitasnya. Hal ini membuat nama Lala Bunte semakin 
terkenal ke seluruh pelosok negeri Karena keterampilannya itu sang 
ayah yang sangat menyayangi Lala Bunte memberikan hadiah 
kepada putrinya, berupa seperangkat alat tenun terbuat dari emas. 
(Paragraf ke 2) 

 
Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa karya yang 

dihasilkan oleh Lala Buntar dari menenun kain hanya untuk 

meningkatkan keterampilannya tersebut agar menjadi lebih baik 

sehingga karya yang selanjutnya memiliki kualitas yang jauh lebih 

baik dari sebelumnya apalagi dengan adanya alat tenun emas yang 

diberikan oleh ayahnya sebagai bentuk ungkapan kasih sayang 

kepada Lala Buntar untuk semakin giat lagi dalam menenun kain.  

Jadi, fungsi orientasi karya untuk meningkatkan karya yang 

lainnya adalah mengajarkan kepada manusia untuk terus menerus 

berlatih menghasilkan karya yang lebih baik dari karya sebelumnya. 

Jika dilihat dari tiga (3) orientasi hakikat karya di atas, ada satu 

pelajaran yang bisa membawa dampak buruk bagi masyarakat yaitu 

adanya bagian yang menerangkan tentang pemberian hadiah kepada 

Lala Buntar. Dari kutipan tersebut, dapat membawa nilai yang buruk 
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bagi masyarakat yaitu bahwa jika suatu pekerjaan dilakukan atas 

dasar hadiah maka pekerjaan yang dilakukan tersebut tidak akan 

memuaskan karena tidak berasal dari hati dan keinginan. Selain itu, 

hadiah juga mengajarkan seseorang untuk melas bekerja atau 

melakukan sesuatu jika tidak ada hadiah yang diberikan kepadanya.  

Tetapi, pemberian hadiah juga ada baiknya yaitu hadiah dapat 

menambah semangat serta motivasi setiap manusia dalam 

melakukan suatu pekerjaannya sehingga menjadi lebih dari 

sebelummnya. Tokoh Lala Buntar dalam cerita rakyat tersebut 

membawa pengaruh baik karena dengan adanya hadiah tersebut 

menambah semangatnya untuk menghasilkan karyanya tersebut 

menjadi lebih baik dari sebelumnya.  

Berdasarkan penuturan bapak Abdul Gani, salah satu informan 

yang merupakan warga asli Pemasar mengatakan hasil tenunan kain  

Lala Buntar berupa baju, kain dan pabasa yang masih kita lihat pada 

zaman sekarang. Dimana, baju yang dihasilkan salah satunya yaitu 

Lamung Pene (baju pendek) yang merupakan baju adat dari suku 

Samawa sedangkan  pabasa merupakan selendang yang digunakan 

di bagian leher. Pabasa sering digunakan dalam menghadiri acara-

acara penting seperti pernikahan, khitan, dan lain-lain. Sedangkan 

kain yang dihasilkan seperti k’re alang yang merupakan sarung 
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tradisional suku Samawa yang lebih dikenal dengan nama Kain 

Songket dan digunakan oleh suku Samawa dalam acara khitan, 

menari, serta pernikahan.  

Menurut bapak Makawaru yang juga dibenarkan oleh informan 

lainnya kegiatan menenun kain di Desa Pemasar dulunya masih ada 

yang melakukannya sekitar 1atau 2 orang tetapi pada zaman 

sekarang mereka yang bisa menenun telah pergi bekerja ke luar 

negeri untuk mendapatkan penghasilan yang lebih.  

4.1.3 Persepsi tentang Waktu 

Setiap kebudayaan dalam memandang waktu tentu memiliki 

persepsi yang berbeda. Ada yang menganggap masa sekarang adalah 

masa sekarang sehingga apa yang dilakukan sekarang harus diutamakan 

tanpa memikirkan apa yang akan terjadi untuk hari esoknya. Selain itu 

ada yang lebih meyakini masa lalu adalah kehidupan yang jauh lebih 

baik karena setiap manusia dapat memutuskan setiap yang akan 

dikerjakan dan tidak dikerjakan. Sementara orientasi untuk masa depan 

yang akan datang adalah lebih baik karena apa yang akan dilakukan 

telah dipikirkan sebelumnya.  

a. Masa Sekarang adalah Masa Sekarang 

Orientasi masa sekarang adalah sekarang maksudnya hidup itu 

harus dijalani sebaik mungkin karena berusaha untuk hidup pada 
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waktu sekarang adalah baik tanpa memikirkan urusan besok. 

Kutipan dalam cerita rakyat Lala Buntar yang menerangkan tentang 

orientasi masa sekarang adalah sekarang adalah sebagai berikut. 

...Suasana yang tadinya dirasa akrab berubah menjadi panas. 
Bahkan satu sama lain dari tamu tersebut sudah saling tantang 
untuk melakukan adu fisik dan kesaktian.Melihat keadaan seperti 
itu, raja Silang berusaha untuk menenangkan keadaan, dengan cara 
yang bijaksana. Raja Silang mengambil keputusan bahwa 
permintaan dari tamu – tamunya tidak ada yang diterima maupun 
ditolak, karena terlebih dahulu akan dirembug dengan segenap 
keluarga dan para penasehat termasuk dengan Lala Bunte sendiri. 
(Paragraf ke 3 baris ke 7) 

 
Berdasarkan penjelasan di atas, nilai orientasi masa sekarang 

terlihat melalui sikap yang ditunjukkan oleh Raja Silang yang 

melerai adu mulut yang dilakukan oleh para tamu yang ingin 

lamarannya diterima. Dari sikap Raja Silang tersebut, dapat 

diketahui kalau Raja Silang tidak ingin pada saat itu benar-benar 

terjadi pertengkaran antar sesama mereka sehingga dia melerai 

percekcokan tersebut dengan memberikan keputusan bahwa lamaran 

mereka akan dirembug terlebih dahulu.  

Oleh karena itu, fungsi orientasi masa sekarang adalah masa  

sekarang adalah mengajarkan kepada manusia untuk dapat 

memanfatkan setiap waktu saat itu dengan sebaik mungkin agar apa 

yang diinginkan dapat terjadi sesuai dengan yang diinginkan dan 

mendapatkan hasil yang memuaskan. Jika pada cerita rakyat Lala 
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Buntar ditunjukkan dengan bagaimana Raja Silang memanfaatkan 

waktu saat para tamunya berkelahi dengan melerainya bahwa 

keputusan akan dimusyawarahkan terlebih dahulu agar mendapatkan 

hasil yang adil sehingga tidak ada yang dirugikan dalam keputusan 

tersebut.  

Sama seperti lainnya, orientasi ini juga mempunyai dampak 

buruk yaitu membuat setiap manusia untuk tidak memikirkan masa 

depannya karena hanya terpaku pada saat itu sehingga untuk hari 

selanjutnya tidak dipikirkan lagi apa yang akan dilakukan atau 

terjadi. Setiap manusia yang berlandaskan pada orientasi ini 

memiliki pemikiran sempit karena semua yang akan dilakukannya, 

akan dilakukan pada saat itu saja tanpa memperhitungkan apa yang 

akan terjadi di kemudian harinya.  

b. Masa Lalu dan Masa yang Datang adalah yang Paling Utama 

Orientasi masa lalu lebih baik maksudnya adalah karena dalam 

memutuskan sesuatu dalam kehidupan  jauh lebih baik karena setiap 

manusia dapat memutuskan setiap yang akan dikerjakan dan tidak 

dikerjakan. sedangkan orientasi masa yang datang adalah yang 

paling utama adalah telah dipikirkan dengan matang apa yang akan 

dilakukannya.  Dalam cerita rakyat Lala Buntar, orientasi masa lalu 

dan masa yang datang ditunjukkan dalam kutipan di bawah ini. 
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Semua yang hadir dalam pertemuan itu terperanjat dengan 
keinginan Lala Bunte untuk pergi meninggalkan kerajaan agar tidak 
terjadi pertumpahan darah. Lala Bunte berpikir bahwa dengan 
perginya dirinya dari kerajaan akan dapat mencegah terjadinya 
pertumpahan darah karena yang diperebutkan sudah tidak ada lagi.  
(Paragraf ke 4 baris ke 3) 

 
Berdasarkan paragraf di atas, keputusan Lala Buntar untuk 

pergi tentunya telah dipikirkan sebelumnya. Secara tidak langsung, 

Lala Buntar tentunya berorientasi pada alasan ayahnya untuk 

melakukan musyawarah. Pada zaman dahulu, musyawarah 

dilakukan jika mendapatkan masalah yang tidak bisa lagi ditemukan 

keputusannya. Dan masalah yang tidak bisa ditemukan hasilnya itu 

adalah untuk menerima lamaran siapa yang ditujukan kepada Lala 

Buntar. Dari masalah itulah mengapa Lala Buntar sampai 

mengambil keputusan untuk pergi karena jika dia tidak memilih 

salah satu lamaran dan bersikap acuh terhadap lamaran tersebut 

tentunya hal yang sama akan terjadi lagi yaitu para raja dan anak 

para raja tersebut benar-benar akan melakukan adu tanding untuk 

mendapatkannya. Tetapi jika memilih salah satu dapat dipastikan 

akan terjadi perkelahian sehingga akan mengakibatkan pertumpahan 

darah karena keputusannya itu.  

Sehingga akhirnya, Lala Buntar lebih memilih untuk 

berkorban meninggalkan kerajaan tersebut agar wanita yang 

diperebutkan tidak ada lagi sehingga dapat mencegah terjadinya 
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perkelahian antar sesama mereka. Pada saat pengambilan keputusan 

tersebut, dapat dikatakan bahwa keputusan yang dilakukan oleh Lala 

Buntar telah mengacu pada bentuk orientasi hidup yang akan datang 

adalah yang utama karena keputusan Lala Buntar telah membawa 

dampak yang baik orangtua serta rakyatnya sehingga tidak akan 

terjadi pertumpahan darah yang disebabkan oleh dirinya itu.  

Dari penjelasan di atas mengenai nilai orientasi masa yang lalu 

dan masa yang datang adalah yang utama, maka fungsi dari kedua 

orientasi tersebut adalah jika orientasi masa lalu berfungsi 

mengajarkan kepada manusia untuk memutuskan segala perkara 

dengan mempertimbangkan apakah hal tersebut patut dikerjakan 

atau tidak. Karena dapat dikatakan bahwa masa lalu adalah 

pengalaman yang paling bagus untuk dapat menentukan mana yang 

baik dan tidak suatu perbuatan dalam kehidupan sehingga setiap 

manusia dapat menjalani hidupnya. Tetapi orientasi ini juga 

memiliki dampak negatif yaitu setiap manusia akan selalu mengingat 

masa lalunya yang mengakibatkan tidak adanya perkembangan 

dalam hidupnya karena akan terpuruk pada masa lalu yang buruk.  

Sedangkan fungsi orientasi hidup yang akan datang adalah 

yang utama adalah lebih memfokuskan diri pada kehidupan yang 

akan datang. Dalam orientasi ini setiap manusia diajarkan untuk 
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memikirkan atau merencanakan kehidupan yang akan datang 

sehingga segala sesuatu yang diinginkan sudah terencana dengan 

matang tanpa perlu memikirkan bagaimana hidup di kehidupan 

selanjutnya seperti yang ditunjukkan oleh tokoh Lala Buntar dalam 

cerita rakyat ini dalam memutuskan suatu perkara yang cukup sulit 

dalam hiudpnya sehingga membawa dampak yang baik orangtua 

serta rakyatnya di kemudian hari dalam menjalani kehidupan yang 

aman tanpa perlu menderita.  

Tetapi, jika diperhatikan orientasi hidup untuk masa depan ini 

lebih cocok digunakan pada mereka yang mempunyai penghasilan 

tinggi karena dengan penghasilan tinggi sudah dapat digunakan 

untuk menabung di masa depan. Biasanya karena terlalu memikirkan 

masa depan kadangkala setiap manusia terlalu ambisius untuk 

mengerjakan segalanya dalam hidup asalkan apa yang diinginkan 

terpenuhi.  

4.1.4 Hakikat Manusia dengan Alam Sekitar 

Hakikat manusia dengan alam berorientasi pada tiga hal yaitu 

kehidupan kita sangat tergantung dari alam maksudnya adalah bahwa 

setiap yang manusia butuhkan bersumber dari alam karena 

sesungguhnya alam telah menyediakan apa yang kita butuhkan dalam 

hidup ini, sementara manusia harus membuat keseimbangan dengan 
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alam maksudnya bahwa segala sesuatu yang manusia kerjakan harus 

disesuaikan dengan keseimbangan alam karena jika berlawanan dengan 

alam maka akan terjadi malapetaka sedangkan untuk orientasi alam 

harus di atasi maksudnya adalah bahwa apa yang telah disediakan oleh 

alam harus mampu dipergunakan dan dikelola agar hidup manusia 

menjadi lebih baik bahkan mampu mendorong terciptanya teknologi 

baru agar hidup lebih sejahtera. 

Dalam cerita rakyat Lala Buntar hubungan manusia dengan alam 

digambarkan dalam dua nilai yaitu 

a. Orientasi alam harus diatasi.  

Orientasi alam harus dikuasai maksudnya adalah setiap 

manusia harus mampu memanfaatkan apa yang telah disediakan oleh 

alam. Berikut kutipannya. 

. . . Dalam perhentiannya itu Lala Bunte meminta kepada 
pengikutnya untuk membuat timbunan batu dan tanah. Timbunan 
tersebut dibentuk menyerupai bukit.(Baris ke 3 paragraf ke 6) 
 

Dari kutipan di atas, terlihat kalau Lala Buntar beserta 

dayangnya mengelola batu dan tanah yang dtelah disediakan oleh 

alam untuk dikelola dijadikan timbunan hingga menyerupai bukit 

yang nantinya dijadikan tempat tinggal oleh Lala Buntar dan 

dayangnya.  
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Dari penjelasan di atas maka orientasi alam harus dikuasai 

adalah berfungsi mengajarkan manusia untuk dapat memanfaatkan 

apa yang telah disediakan oleh alam untuk dikelola hingga dapat 

bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hal tersebut telah ditunjukkan 

oleh Lala Buntar beserta dayangnya yang mampu memanfaatkan 

lahan kosong untuk dijadikan tempat tinggal.  

Tetapi dewasa ini, manusia hanya bisa mengambil yang telah 

disediakan oleh alam secara berlebihan sehingga membuat kerusakan 

parah yang ujungnya dapat menghancurkan alam dengan sendirinya.  

b. Alam tidak menyukai dengan sesuatu yang melanggar 

pantangan alam 

Berdasarkan cerita daerah setempat mengenai timbunan tanah 

yang merupakan kuburan dari Lala Buntar  yang dijadikan tempat 

keramat yang tidak boleh diganggu oleh manusia baik oleh 

masyarakat yang berasal dari daerah itu sendiri atau masyarakat yang 

hanya sekedar mengunjunginya karena akan menyebabkan 

malapetaka.  

Menurut pengakuan bapak M. Nur Syiraj , pada tahun 1980-an, 

kuburan tersebut pernah digali oleh orang yang berasal dari Lombok 

dan Simu untuk mendapatkan alat tenun tersebut tetapi belum 

mencapat dasar, penggalian tersebut berhenti karena secara tiba-tiba 
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ada petir yang menyambar padahal waktu itu sedang siang hari, maka 

penggalianpun berhenti. Namun tahun 1986-an, kembali orang 

Lombok menggali kuburan Lala Buntar dengan harapan yang sama 

namun kembali dihadapkan pada halilintar dan dikabarkan orang 

tersebut meninggal dunia sehari setelah pulang dari menggali kuburan 

tersebut. 

Menurut pernyataan bapak Abdul Gani, S.Pd : 
“Kita tidak tahu apakah dia meninggal karena ingin 

membongkar kuburan tersebut atau karena kejadian lainnya, yang 
kami tahu orang Lombok tersebut meninggal sehari setelah dia 
pulang membongkar kuburan Lala Bunte tersebut”.  

 
Selain itu, H. Labo yang merupakan warga asli desa Pemasar 

Dalam juga pernah mengunjungi kuburan tersebut dan saat itu beliau 

menemukan cincin emas tepat di atas kuburan Lala Buntar. tetapi 

beliau tidak mengambilnya mengingat banyak kejadian aneh 

mengenai kuburan tersebut. Menurut masyarakat setempat, yang 

menjadi keistimewaan dari kuburan Lala Buntar adalah batunya 

hanya berupa 3 jenis saja yaitu berbentuk bulat, trapesium dan 

segitiga dan semuanya berwarna cokelat.  

Ibu Husmiati juga mengungkapkan bahwa sekarang 

rencananya kuburan Lala Buntar akan dijadikan tempat wisata oleh 

Dinas kebudayaan dan Pariwisata Sumbawa karena pada saat 

sekarang untuk menghormati adanya cerita rakyat Lala Buntar 
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banyak para seniman Sumbawa membuat tarian yang mengangkat 

kehidupan Lala Buntar pada zaman dahulu. Tarian tersebut dikenal 

dengan nama Tarian Lala Bunte yang diciptakan oleh bapak 

Makawaru dan bapak Lalu Bujir yang keduanya merupakan warga 

asli Desa Pemasar. Tarian tersebut sering dipakai dalam acara 

pernikahan, pertandingan baik itu tingkat kecamatan dan kabupaten 

maupun kegiatan-kegiatan seni yang sering diadakan oleh masyarakat 

setempat.  

Dari informasi yang diperoleh saat melakukan wawancara 

dengan masyarakat setempat, Tarian Lala Bunte tersebut dulunya 

merupakan tarian yang digunakan di Kerajaan Silang untuk 

menyambut tamu kerajaan yang datang mengunjungi kerajaan 

tersebut.  

Dari penjelasan di atas maka fungsi orientasi hakikat manusia 

dengan alam sekitar adalah berfungsi mengajarkan kepada setiap 

manusia bahwa alam juga memiliki aturan-aturan atau pantangan-

pantangan dalam tatanan kehidupannya yang tidak boleh diganggu 

atau dilanggar oleh makhluk lain seperti manusia agar terjadi 

keseimbangan di dalamnya. Dari cerita tersebut dapat diketahui 

bahwa di dunia ini ada kehidupan lain selain kehidupan manusia yang 
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juga harus dihormati dan dihargai sesama makhluk ciptaan Tuhan 

agar adanya keseimbangan alam didalamnya.  

4.1.5 Hakikat Manusia dengan Sesama  

Mengenai hakikat manusia dengan sesamanya  ada tiga orientasi 

untuk hidup manusia seperti hidup harus bekerja sama dengan yang lain, 

mengikuti pemimpin jika ingin melakukan sesuatu dan utamakan diri 

sendiri terlebih dahulu bahwa kita dapat melakukannya sendiri. 

Orientasi hidup harus bekerja sama dengan yang lain adalah setiap 

manusia dalam hidupnya harus mampu bekerja sama dengan yang 

lainnya, menjalin hubungan baik, cara bermusyawarah, orientasi 

berpikir, cara mengambil keputusan dan bertindak. Sedangkan harus 

mengikuti pemimpin maksudnya bahwa dalam kehidupan itu ada bagian 

yang cenderung untuk mengembangkan orientasi keatas atau 

menggantungkan diri pada kedudukan yang lebih tinggi atau adanya 

penguasa dalam suatu masyarakat. Sedangkan orientasi yang 

mengutamakan diri sendiri maksudnya adalah hidupnya tidak tergantung 

dengan orang lain dan manusia yang seperti inin cenderung bersifat 

menganggap jika dikerjakan sendirian maka hasilnya akan lebih baik 

karena percaya pada kemampuan yang dimilikinya.  

Dalam cerita rakyat Lala Buntar  nilai hakikat manusia dengan 

sesama berorientasi dengan menjalin kerjasama dengan yang lainnya 
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seperti menjalin hubungan baik, bermusyawarah untuk menyelesaikan 

setiap permasalahan, cara mengambil keputusan dan bertindak, mampu 

bersikap adil serta adanya sikap pimpinan (adanya penguasa dalam suatu 

masyarakat).  

a. Menjalin Hubungan baik  

Dalam kehidupan bermasyarakat, akan terjalin kerjasama dan 

hubungan yang baik di antara sesamanya jika setiap manusia mampu 

saling menghormati maupun saling menghargai diantara sesamanya 

tanpa membedakan status serta jabatan di dalamnya. Begitu juga 

dalam cerita rakyat Lala Buntar terjalin hubungan yang baik antara 

Raja Silang dengan Penasehatnya, Raja Silang dengan Anaknya, serta 

Raja Silang dengan Tamunya.  

1. Raja Silang dengan Keluarga serta Penasehatnya  

Hubungan baik terjalin antara Raja Silang dengan Keluarga 

serta Penasehatnya tercermin dalam kutipan di bawah ini : 

…Raja Silang mengambil keputusan bahwa permintaan dari 
tamu – tamunya tidak ada yang diterima maupun ditolak, karena 
terlebih dahulu akan dirembug dengan segenap keluarga dan 
para penasehat termasuk dengan Lala Bunte sendiri. Raja 
menetapkan waktu satu minggu untuk memberi keputusan. 
Kesempatan satu minggu itupun digunakan oleh Raja Silang 
untuk bermusyawarah. (Paragraf ke 3 baris ke 10  ) 

 
Dari kutipan di atas, dijelaskan kalau Raja Silang tidak 

langsung mengambil keputusan atas datangnya lamaran terhadap 
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putrinya Lala Buntar. Tetapi sebagai seorang raja yang bijaksana 

Raja Silang juga memikirkan kedudukan penasehat kerajaanya 

serta anggota keluarganya termasuk Lala Buntar untuk ditanyai 

pendapat serta jawaban mereka mengenai lamaran tersebut. disini 

tergambar kalau Raja Silang mampu menghormati dan 

menghargai anggota keluarga dan kerajaannya.  

Dari kutipan di atas, maka fungsi dari orientasi hubungan 

baik antara Raja Silang dengan penasehatnya adalah mengajarkan 

kepada manusia bahwa dalam menjalin hubungan baik itu tidak 

perlu memandang status ataupun kedudukan sehingga tidak 

adanya stratifikasi sosial di dalamnya. Tetapi kadangkala di 

masyarakat, apalagi masyarakat yang telah jauh lebih modern 

pemikirannya menganggap bahwa hubungan baik itu hanya 

dijalani dengan mereka yang mempunyai status atau kedudukan 

yang sama dengannya karena memiliki derajat yang sama 

sehingga tidak harus menjaga hubungan dengan kalangan di 

bawah. 

2. Raja Silang dengan anaknya Lala Buntar  

Hubungan yang baik juga terjalin antara Raja Silang dengan 

anaknya Lala Buntar saat melihat hasil tenunan kain anaknya 

tersebut. Sebagai bentuk ungkapan kasih sayangnya, Raja Silang 
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memberikan hadiah kepada putrinya itu agar Lala Buntar semakin 

giat menenun. Berikut kutipannya : 

. . . Karena keterampilannya itu sang ayah yang sangat 
menyayangi Lala Bunte memberikan hadiah kepada putrinya, 
berupa seperangkat alat tenun terbuat dari emas.(Paragraf ke 2) 

 

Dari kutipan di atas, dijelaskan betapa Raja Silang sangat 

menyayani anaknya itu. Saking sayangnya kepada Lala Buntar 

Raja silang memberikan hadiah yang sangat fantastis yaitu alat 

tenun dari emas. Pemberian hadiah tersebut semata-mata 

dilakukan agar Lala Buntar semakin giat dalam menenun 

sehingga hasil tenunannya akan semakin baik.  

Dari penjelasan di atas maka fungsi dari orientasi di atas 

adalah mengajarkan bahwa dengan menyayangi anak-anak, bisa 

membuat anak-anak untuk dapat menghargai orangtuanya atau 

orang yang lebih tua sehingga anak-anak dapat mengetahui mana 

perbuatan yang harus diikuti atau tidak. Tetapi kadangkala, terlalu 

baik terhadap anak-anak bisa membuat anak-anak menjadi manja 

dan tidak bisa menghargai orang lain karena terlalu menyayangi 

dan memanjakannya. 

Selain itu, sikap saling menghargai dan menghormati 

pendapat juga ditunjukkan oleh sikap Raja Silang terhadap 

keputusan anaknya Lala Buntar. Berikut  kutipannya : 
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Pada malam pertama dilakukannya musyawarah Raja Silang 
meminta pendapat putrinya Lala Bunte sebagai putri satu – 
satunya itu. Lala Bunte ternyata memiliki pendapat yang sama 
sekali berbeda dengan yang diharapkan oleh keluarganya. Semua 
yang hadir dalam pertemuan itu terperanjat dengan keinginan 
Lala Bunte untuk pergi meninggalkan kerajaan agar tidak terjadi 
pertumpahan darah. Lala Bunte berfikir bahwa dengan perginya 
dirinya dari kerajaan akan dapat mencegah terjadinya 
pertumpahan darah karena yang diperebutkan sudah tidak ada 
lagi. (Paragraf ke 4) 

Dari kutipan di atas, Raja Silang menghargai pendapat 

anaknya Lala Buntar untuk meninggalkan kerajaan agar tidak 

terjadi pertumpahan darah karena diakibatkan jika Lala Buntar 

menerima salah satu lamaran yang ditujukan padanya itu. Raja 

Silang tidak bersikap egois sebagai ayah dan sebagai raja dalam 

menanggapi keputusan anaknya itu. Dari kutipan tersebut 

berfungsi mengajarkan kepada setiap manusia bahwa dalam 

kehidupan bermasyarakat sikap menghargai pendapat selalu 

diutamakan karena jika seseorang mampu menghargai pendapat 

maka akan terjalin kehidupan yang harmonis. 

 

3. Raja Silang dengan Tamunya 

Hubungan harmonis juga terjalin antara Raja Silang dengan 

Tamunya yang melamar Lala Buntar. Hubungan tersebut 

tergambar pada saat tamunya itu yaitu para raja dan anak para raja 
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yang bersikeras lamarannya diterima oleh Raja Silang. Berikut 

kutipannya :  

Melihat keadaan seperti itu, raja Silang berusaha untuk 
menenangkan keadaan, dengan cara yang bijaksana. Raja Silang 
mengambil keputusan bahwa permintaan dari tamu – tamunya 
tidak ada yang diterima maupun ditolak, karena terlebih dahulu 
akan dirembug dengan segenap keluarga dan para penasehat 
termasuk dengan Lala Bunte sendiri. Raja menetapkan waktu 
satu minggu untuk memberi keputusan. Kesempatan satu minggu 
itupun digunakan oleh Raja Silang untuk bermusyawarah. 
(Paragraf ke 3 baris ke 9 ) 

 

Dalam kutipan di atas, tergambar jika para tamu yang datang 

melamar Lala Buntar tidak bisa bersikap sabar dan tidak 

menghormati Raja Silang sebagai tuan rumah. Mereka malah 

ingin beradu tanding demi mendapatkan Lala Buntar. Disinilah 

letak kebaikan hati Raja Silang, walau dia melihat tamunya ingin 

beradu tanding, dia malah memberikan saran yang baik untuk 

tamunya agar tidak terjadi perkelahian yaitu dengan cara 

menunda pemberian keputusan lamaran siapa yang diterima atau 

ditolak karena akan dirembugkan dulu dengan semua anggota 

keluarga termasuk putrinya Lala Buntar. Karena keputusan 

tersebut, akhirnya tidak terjadi adu tanding antara para tamu 

tersebut.  

Dari penjelasan tersebut maka fungsi dari orientasi diatas 

adalah mengajarkan kepada manusia bahwa sebagai tuan rumah 
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harus mampu menghargai dan menghormati  tamu walaupun 

berbuat tidak menyenangkan bukan malah mengusirnya tetapi 

membicarakannya baik-baik agar semuanya bisa selesai.  

b. Melakukan Musyawarah 

Dalam kehidupan manusia, untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan atau memutuskan suatu perkara selalu mengutamakan 

musyawarah agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Begitu juga 

dalam cerita rakyat Lala Buntar, juga dilakukan musyawarah saat 

menentukan pilihan dalam menerima lamaran yang ditujukan pada 

anaknya Lala Buntar. Berikut kutipannya: 

. . . Raja menetapkan waktu satu minggu untuk memberi 
keputusan. Kesempatan satu minggu itupun digunakan oleh Raja 
Silang untuk bermusyawarah (Paragraf ke 3 baris ke 12) 

 
Berdasarkan kutipan di atas, Raja Silang memberitahu para 

tamunya untuk bersabar atas lamaran tersebut, karena akan dilakukan 

musyawarah dengan segenap keluarga serta penasehatnya termasuk 

Lala Buntar untuk menentukan lamaran siapa yang akan diterima dan 

ditolak. Dari penjelasan tersebut, digambarkan bahwa Raja Silang 

mampu bersikap menghormati dan menghargai dengan pihak 

keluarga dengan mengadakan musyawarah sebelum mengambil 

keputusan atas suatu masalah.  
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Maka fungsi dari orientasi melakukan musyawarah adalah 

mengajarkan kepada setiap manusia untuk melakukan pertemuan 

untuk memutuskan suatu perkara di dalam masyarakat serta 

mengajarkan kita untuk mampu bersosialisasi dan berinteraksi dalam 

masyarakat karena dalam musyawarah akan banyak pendapat orang 

sehingga melatih diri untuk dapat berbaur dengan orang banyak. 

Selain itu, musyawarah juga mengajarkan kita untuk menghargai 

pendapat orang lain tanpa harus memaksakan pendapat yang kita 

miliki.   

Begitu juga dalam cerita rakyat Lala Buntar, juga dilakukan 

musyawarah saat menentukan pilihan dalam menerima lamaran yang 

ditujukan pada anaknya Lala Buntar dengan meminta pendapat dari 

Lala Buntar sendiri serta para keluarga besarnya termasuk penasehat 

kerajaann tersebut karena dengan adanya beberapa pendapat tentunya 

hasil yang diinginkan dapat diketahui dan diterima semua pihak tanpa 

adanya pemaksaan pendapat siapa yang harus diterima. 

Tetapi sekarang ini, setiap suatu musyawarah dilakukan bukannya 

ditemukan hasil untuk mencapai mufakat tetapi malah kegiatan 

musyarawah menjadi ajang untuk menjatuhkan teman atau musuh. 
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c. Adanya sikap adil 

Adil merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap manusia 

dalam memberikan keputusan atau dalam menentukan sikapnya 

terhadap apapun tanpa adanya sikap keberpihakan di dalamnya. 

Dalam cerita rakyat Lala Buntar orentasi adil tercermin dari sikap 

yang ditunjukkan oleh Raja Silang.  

1. Sikap Raja Silang saat menengahi percekcokan yang dilakukan 

oleh tamunya. Berikut kutipannya : 

Melihat keadaan demikian seperti itu, raja silang berusaha 
untuk menenangkan keadaan, dengan cara bijaksana. Raja silang 
mengambil keputusan bahwa permintaan dari tamunya tidak ada 
yang diterima maupun ditiolak, karena terlebih dahulu akan 
dirembug dengan segenap keluarga dan para penasehat termasuk 
dengan Lala Bunte sendiri. Raja menetapkan waktu satu minggu 
itupun digunakan oleh raja Silang untuk bermusyawarah. 
(Paragraf ke 3 baris ke 9) 

 
Dalam penjelasan di atas, tergambar jika Raja Silang mampu 

bersikap adil terhadap permintaan tamunya itu untuk tidak 

langsung memberikan keputusan terhadap lamaran yang ditujukan 

kepada anaknya Lala Buntar. Raja Silang mampu bersikap 

bijaksana dan adil atas keinginan tamunya itu agar perkelahian 

yang ingin mereka lakukan demi mendapatkan Lala Buntar tidak 

terjadi.  
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2. Raja Silang juga mampu bersikap bijaksana kepada negaranya 

untuk lebih merelakan anaknya meninggalkan kerajaan demi 

ketentraman negaranya. Berikut kutipannya : 

 Keputusan Lala Bunte sudah pasti tidak ada yang dapat 
merubahnya. Dengan berat hati akhirnya keluarga menyetujui 
pemintaan Lala Bunte. Dengan diiringi oleh para Jowa Perjaka 
(para pendamping/pengikut), keesokan harinya berangkatlah 
Lala Bunte meninggalkan kerajaan, meninggalkan istana, ibu dan 
ayanya. Lala Bunte pergi menuju kesuatu tempat untuk 
mengasingkan diri. (Paragraf ke 5) 

 
Sikap adil dan bijaksana ditujukan oleh Raja Silang pada 

paragraf di atas sebagai bukti bahwa dia mampu menjadi 

pemimpin yang baik tanpa memandang statusnya sebagai 

seorang raja yang melakukan apapun demi keluarganya. Tetapi 

Raja Silang juga memikirkan nasib rakyatnya jika dia harus 

mempertahankan anaknya dan menerima lamaran salah satu 

putra para raja maupun para raja yang ingin mempersuntingnya 

berarti akan mengakibatkan pertumpahan darah dalam usaha 

perebutan terhadap Lala Buntar.  

Jadi, fungsi dari orientasi sikap adil adalah mengajarkan 

kepada kita  bahwa sikap adil itu harus diterapkan dimanapun 

serta bagi siapapun tanpa memandang status keluarga atau tidak. 

Tetapi kadangkala bagi masyarakat zaman sekarang, sikap adil 
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sudah mulai kurang karena terkikis karena mengatasnamakan 

status keluarga dan jabatan.  

d. Adanya Pimpinan 

Orientasi pimpinan yang menguasai dalam suatu masyarakat 

maksudnya adalah manusia harus mengikuti pemimpin agar dapat 

hidup sejahtera. Hal ini berkaitan dengan adanya pimpinan, haruslah 

dihormati karena akan membawa masyarakat kearah yang lebih baik 

dan sejahtera. Orientasi sikap pemimpin dalam cerita rakyat Lala 

Buntar ditunjukkan dengan  

1. Prilaku Raja Silang saat melerai tamunya yang ingin mengadu 

kesaktian untuk mendapatkan anaknya Lala Buntar.Berikut 

kutipannya. 

Melihat keadaan demikian seperti itu, raja silang 
berusaha untuk menenangkan keadaan, dengan cara bijaksana. 
Raja silang mengambil keputusan bahwa permintaan dari 
tamunya tidak ada yang diterima maupun ditiolak, karena 
terlebih dahulu akan dirembug dengan segenap keluarga dan 
para penasehat termasuk dengan Lala Bunte sendiri. Raja 
menetapkan waktu satu minggu itupun digunakan oleh raja 
Silang untuk bermusyawarah. (Paragraf ke 3 baris ke 9) 
 

Dari kutipan di atas, sangat jelas kalau sikap yang 

ditunjukkan oleh Raja Silang saat melerai tamunya agar tidak 

terjadi perkelahian adalah seorang pemimpin yang mampu 

menjaga kedamaian. Seorang raja yang baik adalah seorang raja 

yang tidak mudah terbawa emosi dan perasaan sehingga dapat 
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menempatkan dirinya di kondisi seperti apapun sehingga 

rakyatnya dapat sejahtera di bawah pimpinannya. Sikap kasar 

yang ditunjukkan tamunya tidak memancing emosi dari Raja 

Silang untuk mengusir mereka karena jika para tamunya benar-

benar berkelahi maka keamanan kerajaannya pasti juga terancam 

tetapi Raja Silang mampu menahannya sehingga tidak terjadi 

perkelahian.  

Dari penjelasan di atas, maka fungsi orientasi sikap 

kepemimpinan  dari kutipan di atas mengajarkan kepada setiap 

manusia bahwa dengan adanya pemimpin di suatu masyarakat 

maka akan menciptakan situasi yang damai dan tentram. Hal 

tersebut ditunjukkan oleh sikap Raja Silang terhadap tamunya 

tersebut yang melerai dengan niat untuk membuat damai antara 

sesama tamu. Padahal pada masyarakat umumnya, pemimpin 

bukannya melerai rakyatnya malah pemimpinlah yang mengawali 

perkelahian.  

2. Orientasi pemimpin juga ditunjukkan oleh Lala Buntar saat telah 
meninggalkan kerajaan. Berikut kutipannya.  

Dalam perhentiannya itu Lala Bunte meminta kepada 
pengikutnya untuk membuat timbunan batu dan tanah. Timbunan 
tersebut dibentuk menyerupai bukit. Di tengah – tengah timbunan 
tersebut terdapat ruangan yang ditempati oleh Lala Bunte 
bersama pengikutnya. Dipuncak timbunan tersebut dibuatkan 
lubang dengan maksud agar Lala Bunte dan pengikutnya yang 
ada didalam timbunan itu dapat bernafas. Salah seorang 
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pengikutnya tetap berada diluar timbunan itu yang bertugas 
untuk menjemput makanan dari Istana Kerajaan guna keperluan 
Lala Bunte.  (Paragraf ke 6 baris ke 3) 

Dari kutipan di atas, terlihat walaupun sudah jauh dari 

keluarganya, Lala Buntar juga dapat menunjukkan sifat 

kepemimpinannya terhadap para dayangnya tersebut sehingga ada 

ada kerjasama di antara sesama dayangnya itu. Sikap 

kepemimpinannya itu juga dapat membuat sikap tidak saling 

menyuruh antara sesama dayangnya untuk mengatur tugas yang 

diberikan kepada mereka.  

Jadi, fungsi dari kutipan diatas secara umum mengenai 

orientasi sikap pemimpin adalah berfungsi untuk mengatur suatu  

masyarakat agar menjadi lebih terkendali sehingga dapat hidup 

damai dan aman. Dengan adanya pemimpin, maka akan pembeda 

antara orang yang berada di kalangan atas dan kalangan bawah 

karena adanya perbedaan tingkat sosial.  

Tetapi adanya orientasi pemimpin dalam suatu masyarakat 

juga memiliki pengaruh yang buruk karena ada saja dalam suatu 

masyarakat yang menyalahgunakan kedudukannya untuk 

menguasai orang-orang yang memiliki kedudukan dibawahnya. 

Bagi masyarakat yang dulu maupun sekarang, ada satu atau dua 

pemimpin yang memanfaatkan status pemimpinnya untuk 
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menindas orang yang lemah dan menguasainya untuk 

memperkaya diri sendiri.  

Dan disinilah fungsi dari cerita rakyat Lala Buntar ini yang 

dapat dijadikan panutan bahwa menjadi seorang pemimpin baik 

dalam kelompok besar dan kecil harus bisa menjadi pemimpin 

yang dapat membuat rakyat atau anggotanya hidup aman dan 

tentram tanpa harus menguasai dan menindas anggota atau 

rakyatnya seperti yang ditunjukkan oleh Raja Silang terhadap 

rakyatnya dan Lala Buntar saat memimpin kelompoknya.  

4.2 Cerita Rakyat ”Lala Buntar” Sebagai Salah Satu Sumber Bahan 

Pembelajaran Sastra Di SMA 

Dalam kegiatan pendidikan atau pengajaran sastra, masalah tujuan tidak 

boleh terpisah dari kegiatan pengajaran tersebut. sebelum kegiatan pengajaran 

sastra dilaksanakan, guru harus merumuskan tujuan-tujuan yang hendak 

dicapai, baik yang menyangkut tujuan umum maupun tujuan khusus. 

Perumusan tujuan itu perlu dibuat agar arah pengajaran itu sendiri menjadi jelas 

dan dan dapat dilaksanakan secara sistematis.  

Secara umum, pengajaran sastra termasuk ke dalam bidang afektif karena 

mencakup nilai-nilai yang berhubungan dengan rasa. Oleh karena itu, 

pengajaran sastra harus sampai pada tujuan membina kepekaan estetis dan sikap 

batin yang positif. Pengajaran sastra bertujuan membina dan mengembangkan 
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kepekaan individual terhadap nilai-nilai yang meliputi: nilai indrawi atau 

bersifat nalar, nilai afektif, nilai sosial, nilai religius, nilai budaya, dan lain-lain. 

Pengajaran sastra tidak boleh hanya terpaku pada penjabaran pengertian-

pengertian, keterampilan, kualitas kepribadian, pengetahuan atau pengertian 

yang bersifat teoritis semata.  

Sebagai langkah awal dalam melaksanakan kegiatan pengajaran sastra di 

sekolah, guru sastra hendaknya mengajak dan menarik siswa agar menaruh 

minat, kecintaan dan menyukai bahan yang akan diajarkan. Langkah awal 

seperti ini merupakan langkah yang mulai mengarah kepada pembinaan 

apresiasi sastra. Pengajaran sastra hendaknya diarahkan kepada kesanggupan 

menggauli cipta sastra dengan penuh kesungguhan sehingga anak didik 

mempunyai penghargaan cinta terhadap sastra dan mempunyai sikap apresiatif 

yang kritis. Jadi pengajaran sastra hendaknya lebih ditekankan pada segi 

apresiatifnya, sehingga siswa memiliki kepekaan estetis dan sikap batin yang 

positif.  

Cerita rakyat “Lala Buntar” sebagai salah satu bentuk karya sastra lama 

yang harus dilestarikan dapat dijadikan salah satu sumber bahan pembelajaran 

sastra berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain:  

1. Cerita rakyat Lala Buntar mengandung nilai-nilai budaya yang dapat 

dijadikan pedoman bagi anak didik dalam bertingkah laku. 
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2. Cerita rakyat Lala Buntar dapat menambah pengetahuan anak didik 

tentang cerita rakyat daerah Sumbawa 

3. Dengan mempelajari cerita rakyat Lala Buntar, anak didik akan 

mengetahui tingkat pertumbuhan dan perkembangan sastra daerah 

Sumbawa pada masa lampau dan dapat membandingkannya dengan 

pertumbuhan dan perkembangan sastra pada masa kini (sastra modern) 

4. Dengan memahami cerita rakyat Lala Buntar, anak didik akan mengetahui 

dan mengerti tentang tingkat kehidupan masyarakat Sumbawa pada masa 

lampau, adat istiadat dan pola pikirnya 

5. Dengan membaca cerita rakyat Lala Buntar, anak didik juga dapat 

mengaitkan nilai budaya yang terdapat dalam cerita rakyat tersebut 

dengan kehidupan masyarakat sekitarnya 

6. Selain itu, cerita rakyat Lala Buntar juga dapat menjadi pedoman bagi 

anak didik dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya 

mempunyai keterampilan.  

Adapun materi pembelajaran sastra di SMA yang berhubungan dengan 

penelitian ini adalah materi pembelajaran pada kelas X semester 1 dengan  

kompetensi dasar mengidentifikasi unsur sastra (intrinsik dan ekstrinsik) suatu 

cerita yang disampaikan secara langsung atau melalui rekaman 
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Langkah awal pada saat melakukan proses pembelajaran dengan 

menggunakan cerita rakyat Lala Buntar sebagai sumber pembelajaran adalah 

sebagai berikut. 

1. Menjelaskan kepada peserta didik mengenai standar kompetensi yang 

akan dibahas pada hari itu adalah mendengarkan : memahami siaran atau 

cerita yang disampaikan secara langsung atau tidak langsung dengan 

kompetensi dasar yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi unsur 

sastra (intrinsik dan ekstrinsik) suatu cerita yang disampaikan secara 

langsung atau melalui rekaman. Dan cerita yang akan disampaikan saat itu 

adalah cerita rakyat Sumbawa Lala Buntar dengan alasan agar peserta 

didik mengetahui tentang sastra daerahnya. 

2. Menyampaikan indikator serta tujuan pembelajaran yang harus dicapai 

oleh peserta didik yaitu mampu mengidentifikasi mengenai unsur 

ekstrinsik dari cerita rakyat Sumbawa Lala Buntar yang akan dibacakan. 

3. Mengadakan Tanya jawab dengan peserta didik, apakah ada yang pernah 

mendengar atau tidak cerita rakyat Lala Buntar. 

4. Menjelaskan kepada peserta didik mengenai materi unsur ekstrinsik dan 

cerita rakyat secara umum dan cerita rakyat Sumbawa Lala Buntar pada 

khususnya.  

5. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membacakan cerita 

rakyat Lala Buntar sedangkan teman yang lainnya mendengarkannya.  
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6. Memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengidentifikasi unsur 

ekstrinsik apa saja yang terkandung dalam cerita rakyat tersebut.  

7. Pada pertemuan kedua, guru menjelaskan tentang unsur ekstrinsik nilai 

budaya pada karya sastra sambil melakukan tanya jawab 

8. Memberikan tugas untuk mengidentifikasi unsur ekstrinsik nilai budaya 

apa saja yang terkandung dalam cerita rakyat Lala Buntar. 

9. Secara mandiri peserta didik menyampaikan hasilnya dan teman yang lain 

memberikan tanggapan. 

10. Secara bersama-sama menyimpulkan mengenai unsur ekstrinsik nilai 

budaya yang terkandung dalam cerita rakyat tersebut seperti hakikat 

hidup, hakikat karya, hakikat waktu,hakikat dengan alam sekitar dan 

hakikat dengan sesama manusia. 

11. Pada kegiatan akhir, guru menjelaskan bahwa di daerah Sumbawa masih 

banyak cerita rakyat Sumbawa yang dapat dijadikan panutan atau 

pedoman hidup bagi manusia saat ini termasuk cerita rakyat Lala Buntar.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap cerita rakyat 

Lala Buntar dari Kabupaten Sumbawa, dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Penelitian tentang aspek nilai budaya pada cerita rakyat Lala Buntar 

berfokus pada nilai dan fungsinya seperti hakikat hidup manusia, hakikat 

karya manusia, hakikat manusia dengan waktu, hakikat manusia dengan 

alam sekitar dan hakikat manusia dengan sesama. Tetapi yang masih dapat 

dijadikan prinsip hidup dalam masyarakat pada cerita rakyat ini adalah (a) 

Hakikat karya manusia seperti ditunjukkan dengan keterampilan yang 

dimiliki oleh Lala Buntar dalam menenun kain yang mampu menghasilkan 

karya yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun telah 

memiliki segalanya karena nantinya keterampilan akan bisa bermanfaat 

untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah harta benda itu hilang (b) Hakikat 

manusia dengan sesama dengan orientasi pemimpin yang ditunjukkan 

dengan sikap kepemimpinan Raja Silang yang mampu menjadi pemimpin 

yang baik yang menyejahterakan rakyatnya dan tidak menindas rakyatnya 

untuk mendapatkan kekuasaan, Orientasi sikap adil karena dengan bersikap 

adil maka segala permasalahan akan diputuskan dengan bijkasana tanpa ada 

86 
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keberpihakan, serta sikap selalu mengutamakan musyawarah untuk 

mencapai mufakat karena dalam masyarakat jika setiap permasalahan 

diselesaikan dengan jalan musyawarah sudah tentu tidak akan ada 

percekcokan lagi karena pada saat musyawarah akan banyak pendapat dari 

berbagai pihak dimana pendapat dari orang banyak tentu lebih baik dari 

pendapat satu orang.  

2. Cerita rakyat Lala Buntar dapat dikaitkan dengan pembelajaran sastra SMA 

yaitu pada kelas X semester 1 dengan  kompetensi dasar mengidentifikasi 

unsur sastra (intrinsik dan ekstrinsik) suatu cerita yang disampaikan secara 

langsung atau melalui rekaman.  Karena dalam cerita rakyat Lala Buntar ini 

mengandung unsur ekstrinsik nilai budaya yang dapat dijadikan prinsip 

hidup dan pedoman dalam bertingkah laku serta dapat digunakan untuk 

mengajari peserta didik tentang keterampilan yang dimiliki untuk 

dikembangkan.  

5.2 Saran  

Mengingat Cerita rakyat Lala Buntar merupakan salah satu kebudayaan 

daerah yang perlu dilestarikan keberadaanya dan kepunahannya dari 

perkembangan arus globalisasi yang terus merasuki kebudayaan asli Indonesia 

maka ada beberapa saran yang setidaknya mampu menjaga kebudayaan tersebut 

seperti : 
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1. Cerita rakyat Lala Buntar merupakan sastra lisan yang harus 

dikembangkan dan dilestarikan keberadaannya.  

2. Untuk melestarikan keberadaan cerita rakyat yang tersebar di berbagai 

daerah, diperlukan upaya pembinaan dan pengembangan dan penelitian 

lebih lanjut secara berkesinambungan tentang cerita rakyat. 

3. Cerita rakyat perlu dimasukkan ke dalam bahan pembelajaran sastra di 

SMA agar dijadikan materi pembelajaran. 

4. Untuk institusi sekolah, diharapkan agar cerita rakyat Lala Buntar ini 

dapat dijadikan bahan pembelajaran kurikulum atau silabus.  

5. Untuk masyarakat Kabupaten Sumbawa diharapkan dapat ikut 

mengapresiasikan cerita rakyat Lala Buntar sehingga dapat dijadikan 

pedoman bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

 

Satuan Pendidikan : SMAN 1 LABUAPI 

Mata Pelajaran      : Bahasa Indonesia 

Kelas : X 

Semester : 1 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit (1 x pertemuan) 

A. STANDAR KOMPETENSI : 
Mendengarkan : Memahami siaran atau cerita yang disampaikan secara 
langsung /tidak langsung 

B. KOMPETENSI DASAR : 
Mengidentifikasi unsur sastra (intrinsik dan ekatrinsik) suatu cerita yang 
disampaikan secara langsung/melalui rekaman 

C. INDIKATOR : 
1. Kognitif 

 Mengidentifikasi unsur ekstrinsik suatu cerita 
2. Psikomotor 

 Menyampaikan unsur-unsur ekstrinsik  
 Mengajukan pertanyaan/tanggapan mengenai ekstrinsik yang 

disampaikan 
3. Afektif 

a. Karakter 
 Jujur 
 Tanggung jawab 
 Apresiatif 

b. Keterampilan sosial 
 Bertanya dengan bhasa yang baik dan benar 
 Menyumbang ide 
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 Menjadi pendengar yang baik 
 Membantu teman yang mengalami kesulitan 

 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN : 

1. Kognitif 
 Secara mandiri siswa dapat mengidentifikasi ekstrinsik suatu cerita  

 
2. Psikomotor 

 Secara mandiri siswa mampu menyampaikan unsur-unsur ekstrinsik  
 Secara mandiri siswa mampu  mengajukan pertanyaan/tanggapan 

mengenai unsur ekstrinsik yang disampaikan 
3. Afektif  

a. Karakter  
Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dengan memperlihatkan 
kemajuan dalam berperilaku seperti jujur, bertanggung jawab, dan 
apresiatif. 

b. Keterampilan sosial 
Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dengan memperlihatkan 
kemajuan dalam keterampilan bertanya dengan bahasa yang baik dan 
benar, menyumbang ide, menjadi pendengar yang baik, dan membantu 
teman yang mengalami kesulitan. 

E. MATERI PEMBELAJARAN : 
Cerita rakyat Lala Buntar yang dibacakan. 

 Hal-hal penting dalam cerita rakyat Lala Buntar  
 Unsur-unsur ekstrinsik  cerita 

F. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN : 
Model pembelajaran : kooperatif 

Metode pembelajaran : ceramah, tanya jawab, penugasan 

G. ALAT : 
Laptop, LCD, teks cerita rakyat Lala Buntar 

H. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN : 
 Kegiatan Awal  

1. Mengecek kesiapan siswa 
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2. Memotivasi siswa sebagai kegiatan apersepsi 
3. Mengarahkan pemahaman siswa tentang cerita rakyat secara umum dan 

cerita rakyat Lala Buntar secara khusus. 
 Kegiatan Inti  

1. Siswa mendengarkan cerita rakyat Lala Buntar yang dibacakan oleh 
temannya dengan cermat dan teliti  

2. Siswa mengidentifikasi unsur ekstrinsik dari cerita rakyat yang 
disampaikan 

3. Secara mandiri siswa menyampaikan unsur ekstrinsik  
4. Siswa lain menanggapi unsur ekstrinsik yang disampaikan secara 

demokratis 
 Kegiatan Akhir 

1. Siswa membuat simpulan terhadap unsur ekstrinsik cerita rakyat Lala 
Buntar 

2. Siswa menyampaikan kesan dengan menggunakan bahasa yang baik dan 
benar terhadap pembelajaran yang baru berlangsung sebagai kegiatan 
refleksi 

3. Guru memberikan penguatan terhadap simpulan yang diberikan oleh 
siswa 
 

I. SUMBER BELAJAR 
1. Buku PR Bahasa Indonesia X Semester I, Intan Pariwara, hlm. 16-18 
2. Buku PG Bahasa Indonesia X Semester I, Intan Pariwara, hlm. 30-36  

 
J. PENILAIAN  

Jenis Tagihan: 
 tugas individu  
 ulangan 
 tugas kelompok 

 
Bentuk Instrumen: 
 uraian bebas 
 jawaban singkat 
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LEMBAR EVALUASI 
MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA 

Penilaian proses dilakukan terhadap keaktifan, partisipasi, dan perhatian siswa 
dalam mendengarkan pembacaan cerita rakyat Lala Buntar  

No Nama Aspek Pengamatan 

  
Keseriusan siswa dalam 
mendengarkan 
penjelasan guru 

Keseriusan siswa dalam 
mendengarkan cerita 
rakyat 

Kelancaran siswa dalam 
mengerjakan tugas 

  Baik Sedang Kurang Baik Sedang kurang Baik Sedang Kurang 
           
           
           

 
Keterangan :  
Baik  : Serius dalam mendengarkan penjelasan dari guru, serius dalam 

mendengarkan pembacaan cerita rakyat, dan lancar dalam 
mengerjakan tugas 

 
Sedang  : Kurang serius dalam mendengarkan penjelasan dari guru, kurang 

serius dalam mendengarkan pembacaan cerita rakyat, dan kurang 
lancar dalam mengerjakan tugas 

 
Kurang  : Tidak serius dalam mendengarkan penjelasan dari guru, tidak 

serius dalam mendengarkan pembacaan cerita rakyat, dan tidak 
lancar dalam mengerjakan tugas 

 
Baik = 3, Sedang = 2, Kurang = 1 
 
 
LATIHAN 1 
Jawablah soal-soal di bawah ini! 
1. Tuliskan dan jelaskan unsur ekstrinsik dalam karya sastra! 
2. Apakah yang dimaksud dengan nilai budaya ? 
3. Identifikasikanlah kutipan-kutipan dialog yang menggambarkan nilai budaya 

dalam cerita rakyat Lala Buntar ? 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
Analisis Nilai Budaya 

Kelompok : 
Nama:  
1. 
2.  
3.  
4.  
1. Hakikat Hidup 

 
 

Kutipan Dialog : 

2. Hakikat Karya 
 

 

Kutipan Dialog : 

3. Hakikat Keadilan 
 

 

Kutipan Dialog : 

4. Persepsi Manusia tentang Waktu 
 

 

Kutipan Dialog : 

5. Hakikat Manusia dengan Sesama 
 

 

Kutipan Dialog : 

 
 
PENILAIAN 

1. Penilaian Proses 
Penilaian proses dilakukan terhadap keaktifan, partisipasi, perhatian siswa 
dalam mendengarkan pembacaan cerita  
 
No  Aspek Pengamatan Skor Maksimum 
1 Keseriusan siswa dalam mendengarkan 

penjelasan 
3 

2 Keseriusan siswa dalam mendengarkan 
pembacaan cerita rakyat Lala Buntar 

3 

3 Kelancaran siswa dalam mengerjakan tugas 3 
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2. Penilaian Hasil 
Tugas Individu  

No Aspek Deskriptor Skor Maks. 
1 Ketepatan memberikan jawaban 

mengenai unsur ekstrinsik 
dalam karya sastra 

Menyebutkan secara 
lengkap unsur-unsur 
ekstrinsik karya sastra 

3 

2 Memberikan pengertian nilai 
budaya 

Memberikan pendapat 
tentang pengertian nilai 
budaya yang diketahui 

3 

3 Mengidentifikasi nilai budaya 
yang terkandung dalam cerita 
rakyat  

 Mengidentifikasikan 
kutipan-kutipan 
yang mengandung 
nilai budaya dalam 
cerita rakyat  

 Memberikan alasan 
mengapa kutipan 
tersebut 
mengandung nilai 
budaya 

4 

 
Skor Maksimal : 

1. Penilaian Proses : 9 
2. Penilaian Hasil : 10 

Nilai Hasil = Nilai Individu + Nilai LKS 
        2 
 
Nilai Akhir = Penilaian Proses + Nilai Hasil  
    2 
 

           Labuapi,   Juni 2012 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah SMAN 1 LABUAPI          Guru Mata Pelajaran,  
 

     Ma’rif, S.Pd.I, MM     Ayu Nurmalayani, S.Pd 
 NIP. 196012311982031466            NIP. 197811022008012014 
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DAFTAR PERTANYAAN DAN INFORMAN 

1. Nama Informan   : Makawaru As      
Tempat/ Tanggal Lahir  : Pemasar, 24 Desember 1947 
Umur     : 66 
Alamat    : Pemasar 
Pekerjaan    : Pensiunan PNS 

No Pertanyaan Jawaban 
A1 Apa anda pernah mendengar cerita rakyat 

Lala Buntar ? kalau pernah, apa yang anda 
ketahui tentang Lala Buntar.  

Ya, saya pernah mendengarnya karena 
cerita itu asli dari desa ini. Lala Buntar itu 
anak dari penguasa Tanah Silang. Tanah 
Silang ini kan mempunyai banyak desa, 
jadi orangtuanya itu adalah penguasanya. 

A2 Bagaimana dengan keterampilan yang 
dimiliki oleh Lala Buntar ? Apa 
keistimewaan dari keterampilan tersebut. 

Ya. Namanya juga anak pingitan tentunya 
Lala Buntar itu pintar menenun kain. Itu 
sebabnya dia menjadi rebutan oleh para 
raja Makassar, Empang Ngali bahkan 
Kolong. Tetapi dulu itu, hanya menenun 
kain saja kegiatan yang dilakukan pada 
saat itu. 

A3 Bagaimana dengan hasil tenunan kainnya itu 
? 

Hasilnya itu sangat bagus karena konon 
katanya alat tenunnya itu terbuat dari 
emas. 

A4 Apakah tradisi menenun kain masih ada di 
desa Pemasar sampai saat ini ? 

Setahu saya sekarang sudah punah karena 
yang bisa menenun itu sudah jadi TKI. 
Bahkan salah satunya yaitu keponakan 
saya yang bisa menenun tetapi kemarin-
kemarin dia pergi ke Saudi. Tetapi 
sebenarnya masih ada jika mereka balik 
suatu hari nanti.  

A5 Adakah semacam upacara untuk mengenang 
Lala Buntar? 

Sudah tidak ada lagi. Dulunya itu, jika ada 
pernikahan ataupun khitanan itu untuk 
menghormatinya itu biasanya ada karaci, 
gentao dan sepak raga. Tetapi itu dulunya. 
Kalau sekarang  

A6 Benarkah Lala Buntar pernah mengucapkan 
sumpah mengenai masyarakat Pemasar ? 

Sumpah itu pernah diucapkan oleh Lala 
Buntar. Sumpahnya itu seperti ini “na 
agama ada tau balong pang tana 
Pemasar ta sebab bisa menumpahkan 
darah”.  Karena saking cantiknya, 
kelihatan airnya di tenggorokan sehingga 
dia jadi ajang rebutan.  
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A7 Mengapa Lala Buntar sampai bersumpah 
seperti itu ? Adakah dampaknya bagi 
masyarakat Pemasar ? 

Alasan dia bersumpah karena para anak 
raja atau raja yang melamarnya harus 
mengeluarkan darah untuk 
mendapatkannya. Dampaknya yaitu 
keturunan Lala Buntar di Desa Pemasar 
tidak ada yang cantik sampai sekarang 

A8 Bagaimana dengan masyarakat Pemasar 
yang menikah dengan masyarakat dari desa 
lainnya ? Apakah sumpah itu tetap berlaku 
atau tidak ? 

Sebenarnya berlaku jika mereka menetap 
di Desa Pemasar ini dan tidak jika 
menetap di luar Pemasar. Tetapi sumpah 
itu masih berlaku sampai sekarang di 
Desa Pemasar ini karena sampai saat ini 
tidak ada yang lebih cantik dari yang 
lainnya. 

A9 Apakah ada yang mengunjungi kuburan 
tersebut sampai sekarang ? 

Kuburan tersebut pernah digali karena di 
dalam kuburan tersebut ada alat tenunnya 
yang terbuat dari emas. Dan mereka 
berniat mengambil alat tersebut.  

A10 Apakah mereka berhasil mendapatkan alat 
tenun tersebut ? 

Tidak karena ada halangan yang 
mengganggu saat mereka membongkar 
kuburan tersebut.  

A11 Apa yang terjadi sehingga seperti itu ? 
Adakah masyarakat yang meninggal setelah 
mengunjungi kuburan tersebut ? 

Tahun 1939 ada orang Bima yang 
mengambilnya, saat itu dia meninggal 
karena tiba-tiba datang halilintar. 
Kemudian tahun 1980-an kembali lagi 
orang Lombok menggali kuburan tersebut 
tetapi tidak sempat meneruskan karena 
tiba-tiba ada suara aneh yang mengganggu 
mereka.  

A13 Adakah keistimewaan dari kuburan tersebut 
? 

Keistimewaannya adalah batu yang 
terdapat di kuburan tersebut warnanya 
cokelat dan berbentuk trapesium, 
segiempat dan segitiga. Dan sekarang batu 
tersebut ada di Sateluk Labuh Sangur. 
Dan batu itu tidak boleh di bawa pulang 
karena akan ada petaka bagi yang 
membawanya. Seperti seorang bapak yang 
berasal dari Sanur, Sumbawa membawa 
pulang batu tersebut dan anaknya 
diganggu hingga menyebabkan anak 
tersebut sakit oleh seorang wanita yang 
rambutnya sangat panjang. Wanita itu 
diduga adalah Lala Buntar .  



105 
 

2. Nama Informan   : M. Nur Syiraj. S.Pd 
Tempat/ Tanggal Lahir  : Pemasar, 17 Agustus 1948 
Umur      : 65 
Alamat     : Pemasar 
Pekerjaan     : Pensiunan Pengawas 

No Pertanyaan Jawaban 
B1 Apa anda pernah mendengar cerita rakyat 

Lala Buntar ? kalau pernah, apa yang anda 
ketahui tentang Lala Buntar.  

Pernah. Setahu yang saya dengar, Lala 
Buntar itu anak bangsawan Pemasar asli 
yang sangat cantik. Kalau jalan, 
rambutnya menyentuh tanah, kalau dia 
minum airnya kelihatan di 
tenggorokannya.  

B2 Bagaimana dengan keterampilan yang 
dimiliki oleh Lala Buntar ? Apa 
keistimewaan dari keterampilan tersebut. 

Lala Buntar itu pintar menenun kain yang 
hasilnya sangat bagus. Hal tersebut karena 
alat tenunnya yang terbuat dari emas. Dan 
itulah keistimewaannya.  

B3 Apakah tradisi menenun kain masih ada di 
desa Pemasar sampai saat ini ? 

Setahu saya sekarang sudah punah karena 
menenun kain itu sudah tidak ada yang 
menggemarinya buat sekarang ini.  

B4 Adakah semacam upacara untuk mengenang 
Lala Buntar? 

Sudah tidak ada lagi. Kalau tarian itu 
sebenarnya tarian yang sering digunakan 
pada dahulu kala di kerajaan Silang dalam 
rangka menyambut tamu kerajaan. Jadi 
sekarang, kita hanya menggunakan untuk 
kegiatan-kegiatan seperti pernikahan, 
khitanan, bahkan acara-acara resmi yang 
berhubungan dengan seni dan budaya,   

B5 Benarkah Lala Buntar pernah mengucapkan 
sumpah mengenai masyarakat Pemasar ? 

Sumpah itu pernah diucapkan oleh Lala 
Buntar yang isinya itu mengenai 
masyarakat Pemasar yang tidak ada yang 
cantik melebihi yang lainnya.  

B6 Mengapa Lala Buntar sampai bersumpah 
seperti itu ? Adakah dampaknya bagi 
masyarakat Pemasar ? 

Alasan dia bersumpah karena dia lelah 
menjadi wanita cantik yang diperebutkan 
orang tetapi dengan jalan menumpahkan 
darah dan menyebabkan kerusuhan di 
daerah Silang. Sumpah tersebut masih 
berlaku di daerah Pemasar selama ini 
karena memang tidak ada yang cantik di 
Desa Pemasar dari dulu sampai sekarang.  

B7 Bagaimana dengan masyarakat Pemasar 
yang menikah dengan masyarakat dari desa 
lainnya ? Apakah sumpah itu tetap berlaku 

Sebenarnya berlaku jika mereka menetap 
di Desa Pemasar ini dan tidak jika 
menetap di luar Pemasar. Tetapi sumpah 
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atau tidak ? itu masih berlaku sampai sekarang diDesa 
Pemasar ini karena sampai saat ini tidak 
ada yang lebih cantik dari yang lainnya. 

B8 Apakah ada yang mengunjungi kuburan 
tersebut sampai sekarang ? 

Kalau dikunjungi untuk melihat benar 
atau tidaknya kuburan Lala Buntar itu 
memang sering. Bahkan keponakan saya 
yang kuliah di Jakarta member tahu saya 
bahwa ada salah satu produser yang ingin 
cerita Lala Buntar dijadika film guna 
melestarikan budaya daerah Sumbawa. 
Tetapi ada juga yang ingin 
membongkarnya dengan niat mengambil 
alat tenunnya.  

B9 Apakah mereka berhasil mendapatkan alat 
tenun tersebut ? 

Tidak karena setiap ada yang ingin 
berbuat jahat pasti ada saja halangan dari 
alam yang menghalangi mereka seperti 
halilitar di siang bolong.   

B10 Apa yang terjadi sehingga seperti itu ? 
Adakah masyarakat yang meninggal setelah 
mengunjungi kuburan tersebut ? 

Tahun 1939 ada orang Bima yang 
mengambilnya, saat itu dia meninggal 
karena tiba-tiba datang halilintar. 
Kemudian tahun 1980-an kembali lagi 
orang Lombok menggali kuburan tersebut 
tetapi tidak sempat meneruskan karena 
tiba-tiba ada suara aneh yang mengganggu 
mereka.  

B11 Adakah keistimewaan dari kuburan tersebut 
? 

Keistimewaannya adalah batu yang 
terdapat di kuburan tersebut warnanya 
cokelat dan berbentuk trapesium, 
segiempat dan segitiga. Dan sekarang batu 
tersebut ada di Sateluk Labuh Sangur. 
Dan batu itu tidak boleh di bawa pulang 
karena akan ada petaka bagi yang 
membawanya. Seperti seorang bapak yang 
berasal dari Sanur, Sumbawa membawa 
pulang batu tersebut dan anaknya 
diganggu hingga menyebabkan anak 
tersebut sakit oleh seorang wanita yang 
rambutnya sangat panjang. Wanita itu 
diduga adalah Lala Buntar . Selain itu, 
dari kuburan tersebut pernah ditemukan 
cincin emas dan yang menemukannya 
adalah masyarakat asli Pemasar Dalam 
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yaitu H. Labo tetapi beliau tidak 
membawa pulang cincin tersebut karena 
tiba-tiba ada angin besar.  

 

3. Nama Informan   : Husmiati 
Tempat/ Tanggal Lahir  : Pemasar, 28 Agustus 1969 
Umur      : 47 
Alamat     : Pemasar 
Pekerjaan     : Ibu Rumah Tangga 
 

No Pertanyaan Jawaban 
C1 Apa anda pernah mendengar cerita rakyat 

Lala Buntar ? kalau pernah, apa yang anda 
ketahui tentang Lala Buntar.  

Pernah. Ayah saya pernah 
menceritakannya dulu kalau Lala Buntar 
itu wanita yang sangat cantik. Pokoknya 
dia yang paling cantik di Pemasar. 
Wajahnya seperti bulan purnama, 
memiliki bola mata hijau, serta rambut 
yang panjangnya 7 kali panjang bambu. 
Dia anak dari raja Silang yang pintar 
menenun kain.  

C2 Bagaimana dengan keterampilan yang 
dimiliki oleh Lala Buntar ? Apa 
keistimewaan dari keterampilan tersebut. 

Ya, dia memang pintar menenun kain  
yang hasilnya sangat bagus. Hal tersebut 
karena alat tenunnya yang terbuat dari 
emas. Apalagi dia itukan anak raja yang 
dipingit, tentunya tidak mempunyai 
kerjaan lain selain menenun kain sehingga 
dia dapat melatih keterampilnnya itu. 
Katanya, alat tenunnya itu terbuat dari 
emas sehingga berbeda dengan yang 
lainnya.  

C3 Apakah tradisi menenun kain masih ada di 
desa Pemasar sampai saat ini ? 

Setahu saya sekarang sudah tidak ada lagi. 
Karena yang bisa menenun kain itu rata-
rata orang-orang yang sudah tua dan 
sudah banyak yang meninggal dunia.   

C4 Adakah semacam upacara untuk mengenang 
Lala Buntar? 

Kalau secara khusus untuk mengenangnya 
sudah tidak ada lagi. Tetapi ada namanya 
Tarian Lala Bunte yang digunakan untuk 
menghormati Lala Buntar seperti dalam 
acara-acara resmi seperti dalam kegiatan 
seni dan budaya. Tarian tersebut juga 
sering digunakan dalam acara-acara 
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seperti pernikahan serta khitanan. Bahkan 
sya dulu pernah menarikannya dalam 
acara seni dan kebudayaan yang digelar 
oleh bapak Manja Soes. Kabarnya, tarian 
tersebut merupakan tarian yang digunakan 
untuk menyambut tamu di kerajaan 
Silang.  

C5 Benarkah Lala Buntar pernah mengucapkan 
sumpah mengenai masyarakat Pemasar ? 

Sumpah itu pernah diucapkan oleh Lala 
Buntar yang isinya itu mengenai 
masyarakat Pemasar yang tidak ada yang 
cantik melebihi yang lainnya karena akan 
menyebabkan pertumpahan darah. 

C6 Mengapa Lala Buntar sampai bersumpah 
seperti itu ? Adakah dampaknya bagi 
masyarakat Pemasar ? 

 Karena banyak yang merebutkannya 
maka dia bersumpah seperti itu. Dan 
memang di Desa Pemasar ini tidak ada 
yang cantik atau terlalu cantik. Semuanya 
rata soalnya kalau ada yang lebih cantik 
dari yang lainnya pasti mati.  

C7 Bagaimana dengan masyarakat Pemasar 
yang menikah dengan masyarakat dari desa 
lainnya ? Apakah sumpah itu tetap berlaku 
atau tidak ? 

Sebenarnya berlaku jika mereka menetap 
di Desa Pemasar ini dan tidak jika 
menetap di luar Pemasar. Tetapi sumpah 
itu masih berlaku sampai sekarang diDesa 
Pemasar ini karena sampai saat ini tidak 
ada yang lebih cantik dari yang lainnya. 

C8 Apakah ada yang mengunjungi kuburan 
tersebut sampai sekarang ? 

Pernah. Malahan kabarnya sekarang 
kuburan tersebut mau dijadikan tempat 
wisata. Bahkan dulu itu banyak keturunan 
para raja-raja yang mengunjunginya tetapi 
jika tidak membunyikan gendang maka 
tidak bisa lewat karena ada penunggunya, 
lokasinya itu sekitar mau menuju ke 
kuburan itu. Nama kayunya itu Kayu 
Beling (kayu berbicara) tetapi sekarang 
sudah tidak ada lagi karena sudah 
ditebang. Itu pada masa ayah saya masih 
hidup. Tetapi ada juga yang ingin 
membongkarnya seperti orang Lombok 
yang ingin mengambil alat tenun tersebut.  

C9 Apakah mereka berhasil mendapatkan alat 
tenun tersebut ? 

Tidak karena pada saat itu ada petir 
menyambar padahal hari masih siang hari. 
Dan kabarnya dia meninggal dunia gara-
gara peristiwa itu.    
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C10 Apa yang terjadi sehingga seperti itu ? 
Adakah masyarakat yang meninggal setelah 
mengunjungi kuburan tersebut ? 

Lagi Tahun 1939 ada orang Bima yang 
mengambilnya, saat itu dia meninggal 
karena tiba-tiba datang halilintar. Malahan 
ada warga asli Pemasar Dalam yang 
menemukan cincin emas di atas kuburan 
tersebut namanya H. Labo tetapi tidak dia 
ambil karena ada angin besar pada waktu 
itu.  

C11 Adakah keistimewaan dari kuburan tersebut 
? 

Keistimewaannya adalah batu yang 
terdapat di kuburan tersebut warnanya 
cokelat dan berbentuk trapesium, 
segiempat dan segitiga. Dan sekarang batu 
tersebut ada di Sateluk Labuh Sangur. 
Dan batu itu tidak boleh di bawa pulang 
karena akan ada petaka bagi yang 
membawanya. Seperti seorang bapak yang 
berasal dari Sanur, Sumbawa membawa 
pulang batu tersebut dan anaknya 
diganggu hingga menyebabkan anak 
tersebut sakit oleh seorang wanita yang 
rambutnya sangat panjang. Wanita itu 
diduga adalah Lala Buntar . Selain itu, 
dari kuburan tersebut pernah ditemukan 
cincin emas dan yang menemukannya 
adalah masyarakat asli Pemasar Dalam 
yaitu H. Labo tetapi beliau tidak 
membawa pulang cincin tersebut.  

 

4. Nama Informan   : Abdul Gani, S.Pd 
Tempat/ Tanggal Lahir  : Sumbawa, 2 Mei 1957 
Umur      : 56 
Alamat     : Pemasar 
Pekerjaan     : Guru  
 

No Pertanyaan Jawaban 
D1 Apa anda pernah mendengar cerita rakyat 

Lala Buntar ? kalau pernah, apa yang anda 
ketahui tentang Lala Buntar.  

Tentunya Pernah Apalagi Saya Warga 
Asli Pemasar. Lala Buntar Adalah Anak 
Dari Penguasa Kerajaan Silang Yang 
Bernama Datu Silang Yang Termasuk 
Keturunan Kerajaan Gowa. Lala Buntar 
Mempunyai Wajah Yang Sangat Cantik 
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Seperti Bulan Purnama Makanya Dia 
Dinamakan Lala Bunte (Bunte Artinya 
Purnama). Saking Cantiknya Lala Buntar 
Jangankan Manusia, Binatang Pun Mau 
Jika Melihat Lala Buntar. Begitulah 
perumpamaan yang ditujukan kepada Lala 
Buntar.  

D2 Bagaimana dengan keterampilan yang 
dimiliki oleh Lala Buntar ? Apa 
keistimewaan dari keterampilan tersebut. 

Lala Buntar adalah seorang yang pintar 
menenun kain bahkan hasil tenunannya 
sangat bagus karena alat tenun yang dia 
gunakan terbuat dari emas. Tentunya ini 
sangat wajar mengingat Lala Buntar 
adalah anak raja yang dipingit. Tentunya 
dia akan meningkatkan keterampilannya 
dalam menenun. Keistimewaan yang juga 
dapat diambil dari keterampilan Lala 
Buntar ini adalah hasil tenunannya yang 
berupa baju, kain serta pabasa. Baju yang 
dihasilkan yaitu Lamung pene yang 
merupakan baju khas suku Samawa. Kain 
yang dihasilkannya yaitu K’re Alang yang 
lebih dikenal dengan nama kain songket 
khas Sumbawa. Sedangkan untuk Pabasa 
adalah kain yang diikatkan di leher dalam 
acara-acara pernikahan maupun khitan.  

D3 Apakah tradisi menenun kain masih ada di 
desa Pemasar sampai saat ini ? 

Tradisi menenun kain di Desa Pemasar ini 
kalau sekarang sudah tidak ada lagi 
karena sudah terkikis oleh zaman.  

D4 Adakah semacam upacara untuk mengenang 
Lala Buntar? 

Kalau untuk mengenang atau 
menghormati adanya Lala Buntar itu tidak 
ada. Hanya saja kalau sekarang-sekarang 
itu ada namanya Tarian Lala Bunte yang 
sering ditarikan pada saat pernikahan, 
khitan, atau acara-acara resmi yang 
berhubungan seni dan budaya. Tarian 
Lala Bunte itu sebenarnya merupakan 
tarian yang ditarikan pada saat 
menyambut tamu kerajaan di Kerajaan 
Silang pada dahulunya.  

D5 Benarkah Lala Buntar pernah mengucapkan 
sumpah mengenai masyarakat Pemasar ? 

Sumpah tersebut pernah dia ucapkan yang 
bunyinya “sarea keturunan Lala Bunte de 
ada pang tanah Pemasar ta nda de gera”. 
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Jika ada yang lebih cantik dari yang 
lainnya maka dia akan meninggal dunia 
saat dia remaja.  

D6 Mengapa Lala Buntar sampai bersumpah 
seperti itu ? Adakah dampaknya bagi 
masyarakat Pemasar ? 

Dia bersumpah seperti itu karena dia lelah 
menjadi wanita cantik yang harus 
diperebutkan oleh banyak orang tetapi 
dengan mengorbankan orang di 
sekelilingnya atau dengan adanya darah.   
Dan memang di Desa Pemasar ini tidak 
ada yang cantik atau terlalu cantik.  

D7 Bagaimana dengan masyarakat Pemasar 
yang menikah dengan masyarakat dari desa 
lainnya ? Apakah sumpah itu tetap berlaku 
atau tidak ? 

Sebenarnya berlaku jika mereka menetap 
di Desa Pemasar ini dan tidak jika 
menetap di luar Pemasar. Tetapi sumpah 
itu masih berlaku sampai sekarang diDesa 
Pemasar ini karena sampai saat ini tidak 
ada yang lebih cantik dari yang lainnya. 

D8 Apakah ada yang mengunjungi kuburan 
tersebut sampai sekarang ? 

Pernah. Malahan kabarnya sekarang 
kuburan tersebut mau dijadikan tempat 
wisata. Bahkan dulu itu banyak keturunan 
para raja-raja yang mengunjunginya tetapi 
jika tidak membunyikan gendang maka 
tidak bisa lewat karena ada penunggunya, 
lokasinya itu sekitar mau menuju ke 
kuburan itu. Nama kayunya itu Kayu 
Beling (kayu berbicara) tetapi sekarang 
sudah tidak ada lagi karena sudah 
ditebang. Itu pada masa ayah saya masih 
hidup. Tetapi ada juga yang ingin 
membongkarnya seperti orang Lombok 
yang ingin mengambil alat tenun tersebut.  

D9 Apakah mereka berhasil mendapatkan alat 
tenun tersebut ? 

Tidak karena pada saat itu ada petir 
menyambar padahal hari masih siang hari. 
Dan kabarnya dia meninggal dunia gara-
gara peristiwa itu.    

D10 Apa yang terjadi sehingga seperti itu ? 
Adakah masyarakat yang meninggal setelah 
mengunjungi kuburan tersebut ? 

Lagi Tahun 1939 ada orang Bima yang 
mengambilnya, saat itu dia meninggal 
karena tiba-tiba datang halilintar. Malahan 
ada warga asli Pemasar Dalam yang 
menemukan cincin emas di atas kuburan 
tersebut namanya H. Labo tetapi tidak dia 
ambil karena ada angin besar pada waktu 
itu.  
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D11 Adakah keistimewaan dari kuburan tersebut 
? 

Keistimewaannya adalah batu yang 
terdapat di kuburan tersebut warnanya 
cokelat dan berbentuk trapesium, 
segiempat dan segitiga. Dan sekarang batu 
tersebut ada di Sateluk Labuh Sangur. 
Dan batu itu tidak boleh di bawa pulang 
karena akan ada petaka bagi yang 
membawanya. Seperti seorang bapak yang 
berasal dari Sanur, Sumbawa membawa 
pulang batu tersebut dan anaknya 
diganggu hingga menyebabkan anak 
tersebut sakit oleh seorang wanita yang 
rambutnya sangat panjang. Wanita itu 
diduga adalah Lala Buntar . Selain itu, 
dari kuburan tersebut pernah ditemukan 
cincin emas dan yang menemukannya 
adalah masyarakat asli Pemasar Dalam 
yaitu H. Labo tetapi beliau tidak 
membawa pulang cincin tersebut.  

 

5. Nama Informan   : Asan Husein 
Tempat/ Tanggal Lahir  : Pemasar, 01 Juli 1964 
Umur      : 51 
Alamat     : Pemasar 
Pekerjaan     :  Petani 

No Pertanyaan Jawaban 
E1 Apa anda pernah mendengar cerita rakyat 

Lala Buntar ? kalau pernah, apa yang anda 
ketahui tentang Lala Buntar.  

Saya pernah mendengarnya dari orangtua 
yang dahulu. Setahu saya Lala Buntar 
adalah seorang anak raja dari Kerajaan 
Silang yang sangat cantik yang wajahnya 
seperti bulan yang sedang purnama. 

E2 Bagaimana dengan keterampilan yang 
dimiliki oleh Lala Buntar ? Apa 
keistimewaan dari keterampilan tersebut. 

Lala Buntar hanya pintar menenun kain 
yang hasilnya seperti kain, baju, serta 
pabasa. Keistimewaannya adalah alat 
tenun yang dia gunakan terbuat dari emas.  

E3 Apakah tradisi menenun kain masih ada di 
desa Pemasar sampai saat ini ? 

Tradisi menenun kain di Desa Pemasar ini 
kalau sekarang sudah tidak ada lagi 
karena yang bisa menenun itu rata-rata 
sudah mati atau ada yang belum mati 
tetapi sudah sangat tua.  

E4 Adakah semacam upacara untuk mengenang Tidak ada tetapi sekarang ada tarian yang 
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Lala Buntar? secara khusus di pertontonkan yang isinya 
bercerita tentang kehidupan Lala Buntar 
pada dahulunya.   

E5 Benarkah Lala Buntar pernah mengucapkan 
sumpah mengenai masyarakat Pemasar ? 

Sumpah tersebut pernah dia ucapkan yang 
bunyinya “sarea keturunan Lala Bunte de 
ada pang tanah Pemasar ta nda de gera”. 
Jika ada yang lebih cantik dari yang 
lainnya maka dia akan meninggal dunia 
saat dia remaja.  

E6 Mengapa Lala Buntar sampai bersumpah 
seperti itu ? Adakah dampaknya bagi 
masyarakat Pemasar ? 

Dia bersumpah seperti itu karena dia 
diperebutkan oleh orang banyak sampai-
sampai ada yang baku hantam untuk 
memperebutkannya.  

E7 Bagaimana dengan masyarakat Pemasar 
yang menikah dengan masyarakat dari desa 
lainnya ? Apakah sumpah itu tetap berlaku 
atau tidak ? 

Sebenarnya berlaku jika mereka menetap 
di Desa Pemasar ini dan tidak jika 
menetap di luar Pemasar. Tetapi sumpah 
itu masih berlaku sampai sekarang diDesa 
Pemasar ini karena sampai saat ini tidak 
ada yang lebih cantik dari yang lainnya. 

E8 Apakah ada yang mengunjungi kuburan 
tersebut sampai sekarang ? 

Pernah. Malahan kabarnya sekarang 
kuburan tersebut mau dijadikan tempat 
wisata. Bahkan dulu itu banyak keturunan 
para raja-raja yang mengunjunginya tetapi 
jika tidak membunyikan gendang maka 
tidak bisa lewat karena ada penunggunya, 
lokasinya itu sekitar mau menuju ke 
kuburan itu. Nama kayunya itu Kayu 
Beling (kayu berbicara) tetapi sekarang 
sudah tidak ada lagi karena sudah 
ditebang. Itu pada masa ayah saya masih 
hidup. Tetapi ada juga yang ingin 
membongkarnya seperti orang Lombok 
yang ingin mengambil alat tenun tersebut.  

E9 Apakah mereka berhasil mendapatkan alat 
tenun tersebut ? 

Tidak karena pada saat itu ada petir 
menyambar padahal hari masih siang hari. 
Dan kabarnya dia meninggal dunia gara-
gara peristiwa itu.    

E10 Apa yang terjadi sehingga seperti itu ? 
Adakah masyarakat yang meninggal setelah 
mengunjungi kuburan tersebut ? 

Lagi Tahun 1939 ada orang Bima yang 
mengambilnya, saat itu dia meninggal 
karena tiba-tiba datang halilintar. Malahan 
ada warga asli Pemasar Dalam yang 
menemukan cincin emas di atas kuburan 
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tersebut namanya H. Labo tetapi tidak dia 
ambil karena ada angin besar pada waktu 
itu.  

E11 Adakah keistimewaan dari kuburan tersebut 
? 

Keistimewaannya adalah batu yang 
terdapat di kuburan tersebut warnanya 
cokelat dan berbentuk trapesium, 
segiempat dan segitiga. Dan sekarang batu 
tersebut ada di Sateluk Labuh Sangur. 
Dan batu itu tidak boleh di bawa pulang 
karena akan ada petaka bagi yang 
membawanya. Seperti seorang bapak yang 
berasal dari Sanur, Sumbawa membawa 
pulang batu tersebut dan anaknya 
diganggu hingga menyebabkan anak 
tersebut sakit oleh seorang wanita yang 
rambutnya sangat panjang. Wanita itu 
diduga adalah Lala Buntar . Selain itu, 
dari kuburan tersebut pernah ditemukan 
cincin emas dan yang menemukannya 
adalah masyarakat asli Pemasar Dalam 
yaitu H. Labo tetapi beliau tidak 
membawa pulang cincin tersebut.  
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Bahasa Sumbawa 

LALA BUNTE 

Ada sakoa-koa tu loka 

Kebo unter kebo penge  

Aku besetuter, kau basenenge 

Kareng ada sopo tuter tau tendunung ana  ada sopo kerajaan de basingan 

kerajaaan silang. Katokal kerajaan nan kira-kira teluplima  kilometer  satoe  ano siup  

Kabupaten Samawa to ta. Ya nan si bakatokal pang desa Pemasar kecamatan 

Maronge. Raja kerajaan silang  ta e , ada patik sopo anak  dadara  paling gera idung 

mata ade basingin Lala Buntar ato biasa kelek Lala Bunte. Ka olo singin nan ling 

bapak ne, ning gera idung mata yang bulan buntar. 

Selin ke gera idung mata lala bunte ta, pinra tau ampo. Salah sopo ya nan si pintar 

nyesek kain. Kain hasil nyesek ne ,sangat gera  ke balong-balong khas kemang  ke 

ampo balong kain.  Gara-gara dean ita ne, singin Lala bunte nyebar ko sarea wilayah 

sampe luar pulau samawa . Ning pintar nyesek Lala bunte ta e ya sangat beri ling 

Bapa, kareng sampe-sampe ya beang hadiah ko anak dadara nan, ya nan si sopo alat 

nyesek ka kalis emas. 

Menong rungan luk lala Bunte ta e, peno anak-anak raja bahkan raja-raja,  sate lalo 

lamar ya pina sewai lala bunte ta. Ada sopo ano, raja kerajaan silang ta e,  ada ya peri 

ling sapida-pida tamue. Ada de datang kaling kerajaan pang wilaya pulo samawa bae 

ke bahkan kalis luar pulo samawa.  sala sopo ya nan si Kerajaan Gowa. sarea tamue 

ana e, ya hajat sama si, ya nan si sate pina sewai lala bunte.  Gara-gara peno tu lamar 

anak  ne,,raja kerajan silang ta e  kebengung no to luk. Ling sarea tau datang ana e, 

basamanta sarea luk harus sanapat rasate nan. Luk  balong sarea dean nan ita ne taria 

dadi panas polas.  sangke-sangke  tamu-tamu nan e, adam nde saling tantang adu kuat 

ke adu kalebe. 
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Ka gita luk nan e, raja kerajaan silang basebeta ya sareda keadaan nan,  ke cara nde 

adil  benar.  Raja kerajaan silang  ta ete mo keputusan, bahwa  pangeneng sarea 

tamue diri nan,  nda nde bolang ete,  ling lebe dunung  ya rembuk ke sarea keluarga 

ke sarea penesehat termasuk ke lala bunte ampo.  Raja kerajaan silang  ya saputis 

waya sopo minggu ya beang keputusan. Selak waya sopo minggu nan ya kenang  ling 

raja kerajaan silang ta e, tawa berembuk. 

Petang mula ya boat rembuk nan  raja kerajaan silang ta e, ya eneng pendapat lako 

lala bunte. Ampa-ampa nya lala bunte ta , ada pendapat lin  nde engka sama ke rasate 

keluarga. Sarea nde hadir pang brembuk nan e,  kamelas lako pendapat nde ka selis 

ling lala bunte, ya nan si sate bilin kerajaan nan. bau  man ada nde tau balio balasa. 

Sebab ya pikir ling lala bunte, lamin nda nya pang kerajaan nan,  kaling no monda ya 

tau palio. 

Karoa lala bunte nda tau bau pirik pengo. Roa no roa sarea keluarga harus santurit 

pangeneng lala bunte. Dapat nawar jaga lalo mo lala bute bilin kerajaan ke rena turit 

ling pengawal,  lalo pang basio. Dalam kelalo Lala bunte, ka bawa  alat nyesek kaling 

emas nan. 

Dalam palangan lala bunte ta, sempat ya pikir bahwa ya me kena-kena lalo, lamin 

masi si ya gita ling tau,  tetap  ya kena palio, karna dean masi parak ke wilayah 

kerajaan. Kaleng ngeneng suru ngantang  ko pengawal. Dalam ngantang nan, 

ngeneng si kabali lala bunte ko pengawal ya suru satompok batu ke tanah sangke 

yang olat ode. Pang tenga-tenga tompok ya pina ruang bau pang tedu Lala bunte ke 

pengawal.  Kaling pang punyuk penompok nan  ya pina bongkang, ma bawu adis 

iyak lala bunte ke pegawal ita nan. Kareng sala sopo pengawal ya suru patis batari 

pang luar tompok ya suru tari me ai kalis kerajaan tawa Lala Bunte. 

Sopo bulan mo le, lala bunte ta ke pengawal  pang dalam tompok nan teris-teris 

terima Me ai  nde antat ling pengawal kalis kerajaan nan.  Pas sopo waya sasude 

dean, Lala bunte ke pengawal no monda ya lis-lis kaling dalam tompok nan ya tarima 
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Me ai . kaling Pelayan nde bawa Me Ai tawa Lala bunte mikir bahwa lala bunte ke 

pengawal pang dalam  tompok nan kam mate, teris ya tutup bongkang ola adis iyak 

pang punyuk tompan nan, teris ya pina kubir rea pang bao. Sangke to  kubir nan masi 

si bau gita pang bao olat nan, kira-kira lima kilometer kalis Desa Pemasar Kecematan 

Maronge. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

Bahasa Indonesia 

LALA BUNTAR (LALA BUNTE) 

Pada zaman dahulu kala ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Silang, 

letaknya kira – kira 35 kilometer sebelah timur Sumbawa sekarang, tepatnya di Desa 

Pemasar di Kecamatan Maronge. Raja Silang mempunyai seorang Putri yang sangat 

rupawan yang bernama Lala Buntar atau Lala Bunte panggilan akrabnya. Diberikan 

nama demikian oleh ayahnya karena parasnya yang elok dan rupawan bagaikan 

Bulan Purnama ( Buntar dalan Bahasa Sumbawa berarti Purnama ). 

Di samping parasnya yang rupawan Lala Bunte juga sangat boto ( boto berarti 

terampil ) Salah satu keterampilannya adalah keahlian menenun kain. Kain tenun 

hasil tenunannya sangat indah dengan motif – motif khas yang mempesona, dan 

tenunannya itu sangat baik kualitasnya. Hal ini membuat nama Lala Bunte semakin 

terkenal ke seluruh pelosok negeri. Karena keterampilannya itu sang ayah yang 

sangat menyayangi Lala Bunte memberikan hadiah kepada putrinya, berupa 

seperangkat alat tenun terbuat dari emas. 

Mendengar berita tentang Lala Bunte banyaklah putra – putra raja bahkan raja 

– raja yang ingin melamar untuk dapat mempersunting Lala Bunte. Pada suatu hari 

Raja Silang kedatangan beberapa orang tamu. Ada yang datang dari kerajaan yang 

ada di Pulau Sumbawa, dan bahkan daru luar Sumbawa antara lain dari kerajaan 

Gowa. Mereka semua bermaksud sama yakni datang untuk meminang Lala Bunte. 

Hal yang demikian itu membuat bingung Raja Silang, terlebih – lebih semua tamu 

yang datang masing – masing bersikeras agar niat mereka dapat dikabulkan.Suasana 

yang tadinya dirasa akrab berubah menjadi panas. Bahkan satu sama lain dari tamu 

tersebut sudah saling tantang untuk melakukan adu fisik dan kesaktian. 

Melihat keadaan seperti itu, raja Silang berusaha untuk menenangkan keadaan, 

dengan cara yang bijaksana. Raja Silang mengambil keputusan bahwa permintaan 
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dari tamu – tamunya tidak ada yang diterima maupun ditolak, karena terlebih dahulu 

akan dirembug dengan segenap keluarga dan para penasehat termasuk dengan Lala 

Bunte sendiri. Raja menetapkan waktu satu minggu untuk memberi keputusan. 

Kesempatan satu minggu itupun digunakan oleh Raja Silang untuk bermusyawarah. 

Pada malam pertama dilakukannya musyawarah Raja Silang meminta 

pendapat putrinya Lala Bunte sebagai putri satu – satunya itu. Lala Bunte ternyata 

memiliki pendapat yang sama sekali berbeda dengan yang diharapkan oleh 

keluarganya. Semua yang hadir dalam pertemuan itu terperanjat dengan keinginan 

Lala Bunte untuk pergi meninggalkan kerajaan agar tidak terjadi pertumpahan darah. 

Lala Bunte berfikir bahwa dengan perginya dirinya dari kerajaan akan dapat 

mencegah terjadinya pertumpahan darah karena yang diperebutkan sudah tidak ada 

lagi.  

Keputusan Lala Bunte sudah pasti tidak ada yang dapat merubahnya. Dengan 

berat hati akhirnya seluruh keluarga menyetujui permintaan Lala Bunte. Dengan 

diiringi oleh para Jowa Perjaka ( para pendamping/pengikut), keesokan harinya 

berangkatlah Lala Bunte meninggalkan kerajaan, meninggalkan istana, dan 

meninggalkan ayah ibunya. Lala Bunte pergi menuju ke satu tempat untuk 

mengasingkan diri. Dalam kepergiannya itu Lala Bunte membawa serta peralatan 

tenunnya yang terbuat dari emas. 

Dalam perjalanannya Lala Bunte sempat berfikir bahwa kemanapun dia pergi 

sepanjang masih dilihat orang maka dirinya tetap akan diperebutkan. Oleh sebab itu, 

tidak terlalu jauh dari kerajaannya, Lala Bunte meminta kepada pengikutnya untuk 

berhenti. Dalam perhentiannya itu Lala Bunte meminta kepada pengikutnya untuk 

membuat timbunan batu dan tanah. Timbunan tersebut dibentuk menyerupai bukit. Di 

tengah – tengah timbunan tersebut terdapat ruangan yang ditempati oleh Lala Bunte 

bersama pengikutnya. Dipuncak timbunan tersebut dibuatkan lubang dengan maksud 
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agar Lala Bunte dan pengikutnya yang ada didalam timbunan itu dapat bernafas. 

Salah seorang pengikutnya tetap berada diluar timbunan itu yang bertugas untuk 

menjemput makanan dari Istana Kerajaan guna keperluan Lala Bunte. 

Satu Bulan lamanya Lala Bunte di dalam timbunan tanah dan batu yang 

meyerupai bukit itu menerima makanan yang diantarkan oleh pengikutnya.Pada suatu 

saat setelah itu, Lala Bunte dan pengikutnya didalam sudah tidak lagi muncul untuk 

menerima pasokan makanan.Pelayan yang betugas memasukkan makanan itu berfikir 

tentunya Lala Bunte beserta pengikutnya yang ada didalam timbunan tanah dan batu 

itu telah meninggal. Oleh pelayanan yang ada di luar, akhirnya lubang yang ada di 

puncak bukit tersebut ditutup dan dibuatkan kuburan diatasnya. Sampai sekarang 

kuburan tersebut dapat dilihat tepat di atas sebuah bukit kira – kra 5 km dari Desa 

Pemasar Kecamatan Maronge. (Sumber : M. Nur Syiraj) 

 


