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BENTUK, FUNGSI DAN MAKNA 

PANAN SUMBAWA DI DESA 

PENYARING KECAMATAN 

MOYO UTARA KABUPATEN 

SUMBAWA BESAR 

OLEH 

PUPUT JULIANTI 
ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 

keberadaan panan Sumbawa sebagai salah satu 

sastra lisan Sumbawa yang terancam punah dan 

mengalami pengikisan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan bentuk, fungsi, dan 

makna panan Sumbawa di desa penyaring 

kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa 

Besar. Penelitian ini bersifat kualitatif. Data 

dalam penelitian ini yaitu kata-kata berbentuk 

panan (teka-teki) yang terdapat di desa 

Penyaring kecamatan Moyo Utara Kabupaten 

Sumbawa Besar. Sumber data dalam penelitian 

ini yaitu data yang diperoleh langsung dari 

informan yang mengetahui seluk beluk panan. 

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu 

metode wawancara, teknik rekam dan teknik 

catat. Hasil penelitian yang diperoleh meliputi 

(a) Terdapat tiga bentuk panan Sumbawa, yaitu 

panan tidak bertentangan, panan bertentangan 

dan  panan persajakan, (b) panan berfungsi 

sebagai media hiburan atau pelipur lara, sebagai 

sindiran untuk lebih mengintrospeksi diri dan 

orang lain, untuk saling menasehati dan untuk 

melatih ketangkasan berpikir, (c) Makna dari 

panan berkenaan dengan fungsi panan itu 

sendiri. Sebagai hiburan atau pelipur lara, panan 

bermakna menghibur diri dan orang lain, sebagai 

sindiran, panan bermakna introspeksi diri dan 

orang lain, saling menasehati, panan bermakna 

menegur orang lain agar menjadi lebih baik, dan 

melatih ketangkasan berpikir, panan bermakna 

melatih pikiran agar berpikr lebih cepat dan 

cermat. 

Kata Kunci : Bentuk, Fungsi, Makna, dan 

panan  

 

 

 

SHAPE, FUNCTION AND 

MEANING PANAN SUMBAWA IN 

THE PENYARING VILLAGE 

MOYO NORTH DISTRICT OF 

SUMBAWA BESAR REGENCY 

 
BY  

PUPUT JULIANTI 
ABSTRACT 

This research is motivated by the presence of 

panan Sumbawa as one oral literature 

Sumbawa endangered and undermined. This 

study aimed to describe the shape, function, 

and meaning of panan Sumbawa in the 

Penyaring village Moyo north district of 

Sumbawa Besar regency. This study is 

qualitative. The data in this study is shaped 

words of panan (puzzle) located in the 

Penyaring village  Moyo north districts of 

Sumbawa Besar regency. Source of data in 

this research is data obtained directly from 

the informant who knows the ins and outs of 

recom-. Data collection methods used were 

interviews, recording techniques and note 

techniques. The results obtained include: (a) 

There are three forms of panan Sumbawa, 

which is panan not contradictory, panan 

contradictory and panan poetry, (b) panan is 

serves as a medium of entertainment or 

solace, as an allusion to further examine 

ourselves and others, to edify each other and 

to train agility think, (c) with respect to the 

meaning of panan function itself. As a 

consolation or solace, panan meaningful 

entertain them selves and others, as satire, is 

panan meaningful introspection and others, 

edify each other, panan meaningful admonish 

others to be better, and to train agility think, 

is panan meaningful to train the mind to 

more fast and accurate. 

Keyword : Shape, function, meaning and 

panan. 
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Latar Belakang 

Kebudayan adalah segala sesuatu 

yang menyangkut kehidupan manusia, 

termasuk aturan atau hukum yang berlaku 

dalam masyarakat, hasil-hasil yang dibuat 

manusia, kebiasaan dan tradisi yang biasa 

dilakukan termasuk alat interaksi dan 

komunikasi berupa bahasa, dan alat-alat non 

verbal lainnya (Nababan dalam abdul chair, 

1995:216). Kebudayaan sebagai warisan 

sosial yang ditularkan dari satu generasi ke 

generasi lainnya perlu untuk dilestarikan 

sebagai wujud kecintaan terhadap budaya 

bangsa. Kebudayaan memegang peranan 

penting dalam kehidupan manusia, tidak 

terbentuk atau tumbuh dengan sendirinya 

namun berlangsung melalui suatu proses. 

Salah satu bagian dari kebudayaan tersebut 

adalah folklor. 

Menurut Danandjaja (1994: 2) folklor 

adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif 

yang tersebar dan diwariskan secara turun 

menurun di antara kolektif macam apa saja 

secara tradisional dalam versi yang berbeda, 

baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang 

disertai dengan gerak isyarat atau alat 

pembantu pengingat. Folklor merupakan 

warisan budaya yang syarat dengan nilai-nilai 

norma baik norma agama, adat istiadat, dan 

sebagainya. Warisan itu tentu saja harus 

dijaga dan lestarikan agar hasil kekayaan 

pikiran yang selama ini tertuang tidak mudah 

mengalami pengikisan dan kemunduran 

meskipun ada dalam suatu proses 

transformasi suatu kebudayaan yang besar 

dampaknya (Lutan, 2001:248). 

Perkembangan zaman dan teknologi 

mengakibatkan folklor termasuk sastra lisan 

terutama yang ada di daerah Sumbawa 

terabaikan.Folklor adalah sebagian 

kebudayaan suatu kolektif, sedangkan sastra 

adalah bagian dari kebudayaan suatu daerah. 

Sastra lisan merupakan bentuk sastra 

pertama dan yang paling tua yang lahir di 

kalangan masyarakat.Hal ini tidak hanya 

diakui oleh ahli kesusastraan di Indonesia 

saja tetapi juga di dunia.Sastra lisan telah 

dikenal nenek moyng jauh sebelum manusia 

mengenal aksara atau tulisan. Penyebarannya 

dilakukan dengan cara lisan atau dari mulut 

ke mulut, dari generasi ke generasi lainnya. 

Selanjutnya dalam prosesnya sastra lisan 

dilihat, didengar, dan akhirnya dilisankan 

kembali. Karena sifat penyebarannya dari 

generasi ke generasi, sastra lisan menjadi 

sangat berpeluang mengalami perubahan. 

Salah satu hal yang menarik dari sastra lisan 

adalah kita tidak dapat mendeteksi secara 

pasti siapa yang menciptakan karya tersebut 

karena sifat penyebarannya yang secara turun 

temurun. Bentuk dari sastra lisan sendiri 

dapat berupa prosa (seperti mite, dongeng, 

dan legenda), seni pertujukkan seperti 

wayang, puisi rakyat (seperti pantun, syair 

dan gurindam), ungkapan tradisional (seperti 

pepatah dan peribahasa), pertanyaan 

tradisional seperti teka-teki, nyanyian rakyat 

dan masih banyak lagi. Dalam penelitian ini 

akan dikaji tentang sastra lisan yang ada di 

Sumbawa. 

Sumbawa merupakan salah satu 

daerah di Indonesia yang memiliki ragam 

budaya. Budaya Sumbawa adalah komunitas 

adat di kepulauan Sumbawa yang terletak di 

pulau Sumbawa yang mengunakan bahasa 

Sumbawa untuk komunikasi sehari-hari. 

Bahasa Sumbawa memiliki unsur budaya 

yang digunakan untuk mengekspresikan 

pikiran dan perasaan orang. Dalam penelitian 

ini akan dikaji sastra lisan yang ada di 

Sumbawa yang disebut dengan Panan. 

Panan termasuk pertanyaan 

tradisional yang secara umum di Indonesia 

lebih dikenal dengan nama teka-teki. Panan 

merupakan pertanyaan yang bersifat 

tradisional pula. Teka-teki adalah ungkapan 

lisan tradisional yang mengandung satu atau 

lebih unsur pelukisan (Descriptive), sepasang 

dari padanya dapat saling bertentangan dan 

jawabannya (referent) harus diterka 

(Danandjaja, 1994: 33). Panan dijadikan 

sebagai objek dalam penelitian ini karena 
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panan memiliki kelebihan jika dibandingkan 

dengan bentuk-bentuk folklor lainnya seperti 

cerita rakyat, nyanyian rakyat,puisi rakyat 

dan sebagainya. Kelebihannya ialah Panan 

sebagaimana halnya teka-teki pada 

umumnya, memiliki logika tersendiri 

(prologis) yang berbeda dengan logika pada 

umumnya. Berfungsi sebagai pelipur lara, 

pengisi waktu luang, meningkatkan daya 

ramal dan imajinasi, mengembangkan 

kecerdasan dan logika, dan lain-lain. ketika 

tau Samawa (orang Sumbawa) memulai main 

tebak-tebakan atau teki-teki yang disebut 

rapanan, mengawalinya dengan kata-kata ma 

buya panan kaku; mari main tebak-tebakan, 

mari menebak teka-teki. Dewasa ini panan 

yang merupakan warisan budaya kurang 

mendapat perhatian bahkan hampir 

terlupakan. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian 

ini dirumuskan dalam judul “Bentuk, Fungsi, 

dan Makna Panan Sumbawa di Desa 

Penyaring Kabupaten Sumbawa Besar. 

Selanjutnya hasil penelitian akan dikemas 

berdasarkan jenis panan itu sendiri.  
 

1.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian 

deskriptif kualitatif. Metode deskriptif dapat 

diartikan sebagai prosedur pemecahan 

masalah dengan menggambarkan atau 

melukiskan keadaan subjek atau objek 

penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, 

dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan 

fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana 

adanya. Metode ini adalah metode penelitian 

yang mengungkap fakta-fakta yang tampak 

atau teramati dengan memberi deskripsi. 

Bentuk dan makna panan yang menjadi fakta 

atau data yang merupakan sumber informasi 

yang menjadi basis analisis. 

Metode kualitatif memberikan 

perhatian terhadap data alamiah, yakni data 

dalam hubungan dengan konteks 

keberadaannya. Dalam ranah sastra, sumber 

datanya adalah karya, naskah, data penelitian, 

sedangkan datanya adalah kata-kata, kalimat, 

dan wacana (Kutha Ratna, 2004: 46). Metode 

deskriptif kualitatif adalah metode yang bisa 

digunakan peneliti untuk menganalisis 

dengan melakukan pencarian fakta dengan 

interpretasi yang tepat. Dalam metode 

deskriptif kualitatif, peneliti ingin 

memberikan gambaran-gambaran tentang 

penggunaan dan implikasi dari suatu masalah 

yang ingin dipecahkan. 

 

1.2.Data Dan Sumber Data 

Data penelitian sastra adalah bahan 

penelitian, atau lebih tepatnya bahan untuk 

penelitian yang terdapat dalam karya sastra 

yang akan diteliti. Menurut Arikunto (2010: 

161) Data adalah hasil pencatatan peneliti, 

baik yang berupa fakta maupun angka. Data 

dalam penelitian ini adalah kata-kata 

berbentuk panan (teke-teki) yang terdapat di 

desa Penyaring kabupaten Sumbawa Besar. 

Sumber data dalam penelitian ini bersumber 

dari informan atau responden yang 

mengetahui tentang seluk beluk panan 

Sumbawa. 

 

1.3.Informan 

Informan dalam penelitian ini adalah 

masyarakat Sumbawa khususnya desa 

Penyaring yang memiliki pemahaman tentang 

Panan Sumbawa. Informan yang akan dipilih 

dalam penelitian ini harus memenuhi 

beberapa kriteria, menurut Sudikan (2001: 

91) yaitu: 

1. Memiliki pengalaman dan 

pengetahuan berkaitan dengan tujuan 

penelitian. 

2. Dewasa, usia tua sekitar 40 tahun atau 

lebih. 

3. Fisik dan psikologis sehat. 

4. Memiliki kualitas netral. 

5. Jumlah informan minimal 2 orang. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan 

memilih 3 orang informan yang akan 

mewakili masyarakat yang memiliki 

kelayakan atau pengetahuan lebih tentang 
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seluk beluk Panan atau teka-teki di 

Sumbawa. Ke-4 informan ini diambil dari 1 

desa yang ada di kabupaten Sumbawa Besar 

yaitu desa Penyaring kecamatan Moyo Utara. 

 

1.4.Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling utama dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik 

pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar 

data yang ditetapkan (Sugiyono, 2014: 62). 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini menggunakan teknik wawancara, teknik 

rekam, dan teknik catat. 

a. Wawancara  

Menurut Moleong (2012: 151), 

wawancara adalah wacana dengan niat 

tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, 

mereka adalah seorang pewawancara yang 

memberikan pertanyaan dan yang 

diwawancarai yang memberikan jawaban. 

Peneliti akan mewawancarai 3 orang dari 1 

desa yang ada di kabupaten Sumbawa, yaitu 

desa Penyaring. 

b. Teknik Rekam 

Merekam data audio ketika peneliti 

mengumpulkan data dari informan atau 

responden sangatlah penting. Selain teknik 

wawancara, perlu juga dilakukan teknik 

rekam untuk mendapatkan data, peneliti akan 

mewawancarai informan untuk menafsirkan 

makna yang terdapat dalam panan. Teknik 

rekam ini dilakukan agar peneliti tidak keliru 

dengan apa yang diucapkan oleh informan. 

c. Teknik Catat 

Teknik catat adalah proses mengubah 

bentuk lisan dari data yang dikumpulkan ke 

dalam bentuk tertulis. Dengan kata lain, 

selain teknik rekam dilakukan pula teknik 

catat saat melakukan proses wawancara, 

selain merekam informasi yang disampaikan 

oleh informan, peneliti juga perlu 

mencatatnya untuk mencegah terjadinya 

kesalahan saat wawancara. 

 

1.5.Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa butiran pertanyaan yang 

ditujukan kepada informan [Terlampir]. 

Wawancara digunakan sebagai pedoman 

untuk menggali data secara detail dari 

informan. Hasil dari wawancara tersebut akan 

ditulis dalam tabel seprti di bawah ini: 

No

.  

Katego

ri 

Panan 

Pertanya

an  

Jawab

an  

Terjemah

an  

     

     

     

 

1.6.Teknik Analisis Data 

 Setelah mengumpulkan data, langkah 

berikutnya mulai menganalisis data. Teknik 

analisis data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis deskriptif. 

Analisis deskriptif ini digunakan untuk 

menggambarkan makna yang terdapat di 

dalam panan. Sangidu (2004: 73) 

mengatakan, analisis data bertujuan 

menyederhanakan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. 

Analisis dapat dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkannya 

kedalam unit-unit dan membuat kesimpulan 

yang dapat dibagikan kepada orang lain. 

 Adapun langkah-langkah dalam 

menganalisis data penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 Mencatat data dalam bahasa 

Sumbawa. 

 Menerjemahkan data ke dalam bahasa 

Indonesia. 

 Mengklasifikasi data sesuai dengan 

bentuknya. 

 Memaknai data. 

 

1.7.Metode Penyajian Data  

Miles dan Huberman (dalam 

Sugiyono, 2014) mengemukakan bahwa yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan 
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data dalam penelitian kualitatif adalah dengan 

teks yang bersifat naratif. Dari pendapat 

tersebut maka, penyajian data penelitian ini 

disajikan dengan cara tekstural, yaitu 

menyajikannya dalam bentuk teks naratif 

setelah mengklasifikasikan data sesuai 

dengan jenis kategorinya. 

No. Kategori 

Panan 

Panan Terjemahan 

    

    

    

 
 

DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Panan Sumbawa merupakan 

pertanyaan tradisional Sumbawa yang 

mengandung unsur teka-teki. Teka-teki di 

sini adalah singkatan kata yang tidak 

memiliki makna, penjawab atau lawan main 

yang akan menentukan sendiri maknanya. 

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

NO. PANAN 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Ada ima enda otak 

(ada tangan, tapi 

tidak punya kepala) 

Lamung 

(baju) 

2. Ayam mira gantong 

diri (ayam merah 

gantung diri) 

Kosong 

(jantung 

pisang) 

3 Batu bulat do parari 

(batu bulat berlari 

jauh) 

Mata 

(pandangan 

mata) 

4.  Bebat datu no 

tubawu lengke 

(stagen raja tidak 

bisa digulung) 

Ola (Jalan) 

5. Ina ta manang-

manang, anak turik 

repa (ibunya terus 

berdiri, anaknya 

diinjak-injak) 

Anar 

(tangga) 

6.  Jarum satodo Bulu idung 

(jarum sebumbung) (bulu 

hidung) 

7. Butil ijo barisi sang 

(benjolan hijau 

berisi merica) 

Paya 

(pepaya) 

8.  Kesat ai let mate 

pio kuning (kering 

air laut mati burung 

kuning) 

Dila ke 

minyak 

(lampu dan 

minyak 

tanah) 

9. Teri raga ya sangka 

leng raga (jatuh 

ranting di atas 

ranting) 

Bulu mata 

(bulu mata) 

10. Barang apa ade 

tusatama tapi beru 

ka mo tama tetap 

pang luar (barang 

apa yang 

dimasukkan, tapi 

setelah dimasukkan 

tetap di luar) 

Bua’ 

lamung 

(kacing 

baju) 

11. Teri lako bawa tu 

buya pang bao 

(jatuh ke bawah 

dicari di atas) 

Tiris (atap 

yang bocor) 

12. Ada tu buya, nonda 

no tu buya (ada kita 

cari, tidak ada tidak 

kita cari) 

Duri (duri 

yang masuk 

ke dalam 

kaki) 

13.  Ada no tu tuwa, 

nonda tubuya 

(ketika ada kita 

tidak tahan, tidak 

ada kita 

mencarinya) 

Cabe (cabai 

yang pedis) 

14.  Jambrai nonda isi 

(sayur yang tidak 

ada isinya)  

Jadi (susu 

kerbau) 

15. Binatang apa ade 

nonda otak nonda 

elong (bintang apa 

yang tidak 

berkepala dan tidak 

berekor) 

sore 

(kepiting) 

16.  Telas pang otak, Gutu (kutu) 
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naeng pang otak, 

batele pang otak ( 

hidup di kepala, 

berak di kepala, 

bertelur di kepala) 

17. Puin no tubau ingo, 

poto bau si tu ingo 

(pangkalnya tidak 

bisa dilihat, 

ujungnya yang 

kelihatan) 

Ujan 

(hujan) 

18. Tali mo paranaku 

ma ku bakaliung 

(ikatlah badanku 

agar aku dapat 

berputar-putar) 

Pake 

(gasing) 

19. Miri kotok, miri 

goro (kemiri 

longgar isinya 

(kelotok), kemiri 

kosong) 

Me tau 

entok nan 

tau soro 

(siapa yang 

menjaga, 

itulah yang 

mencurinya

) 

20. Api melik bao 

kasaming (api 

nyala di atas 

kosambi) 

Na nilik 

ngarai 

maming 

(jangan 

mengintip, 

marah 

bapaknya) 

21. Jambrai nangka, 

jambrai poso, deme 

de manis ai (sayur 

nangka, sayur poso, 

yang mana yang 

manis kuahnya) 

Barari 

ngangka, 

barari 

ngongko, 

nangis sate 

basawai 

(berlari 

tengkurap, 

berlari 

jongkok, 

nangis ingin 

kawin) 

22. Kakulat anok bakal 

(cendawan di 

bawah tempurung) 

Tau bulat 

peno akal 

(orang 

pendek 

banyak 

akal) 

23. Akar beta akar 

paya, akar lilin 

(akar bambu, akar 

pepaya, akar lilin) 

Laga sabeta 

sakaya na 

bilin 

(bertahan, 

upayakan 

dan jangan 

ditinggalka

n) 

24.  Katupa katapa 

katangan bawo batu 

(katupa katapa 

katangan di atas 

batu) 

Kalupa ina 

bapak 

saruntung 

angan ko 

aku (lupa 

sama ibu 

bapaknya 

setiap angan 

selalu 

padaku) 

25. Kebo buta nong 

labu (kerbau buta 

melihat (dari 

ketinggian) 

pelabuhan 

Peno gita 

peno 

sakabu 

(banyak 

dilihat 

banyak 

dihabiskan

) 

26. Tangera mete tenga 

rau (tangera mati di 

tengah ladang) 

rea rasate 

nonda 

pabau 

(besar 

keinginanny

a tapi tdak 

ada 

kemampuan

) 

27. Kaleng parate, 

lako jorok (dari 

parate ke jorok) 

Satemung 

karante 

sama torok 

(berbicara 

sama-sama 

tuli) 
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Panan pada tabel di atas dalam 

penelitian ini dijadikan sebagai data utama 

yang akan dibahas dalam penelitian ini yang 

meliputi bentuk, fungsi dan maknanya. 
 

Bentuk Panan Sumbawa 

Danandjaja (1994: 3) menjelaskan 

bahwa teka-teki dapat digolongkan dalam dua 

katagori umum, yaitu  teka-teki tidak 

bertentangan dan teka-teki bertentangan. 

Teka-teki yang tidak bertentangan unsur-

unsur pelukisannya dapat bersifat harfiah, 

yakni seperti apa yang tertulis (literal), atau 

bersifat kiasan (metaphorical). Sedangkan 

teka-teki bertentangan unsur-unsur 

pelukisannya dapat bersifat kontradiksi yang 

berlawanan, kontradiksi yang mengurangi 

dan kontradiksi yang menyebabkan. Pada 

panan Sumbawa terdapat tiga bentuk panan 

yaitu panan tidak bertentangan, panan 

bertentangan dan panan persajakan. 

Berdasarkan pola kalimatnya, panan tidak 

bertentangan bersifat kiasan (metaphorical) 

karena antara jawaban dan pertanyaan 

berbeda, contohnya “apa itu dua baris kuda 

putih berbaris di atas bukit merah?” Sebgai 

pertanyaan dan “sederet gigi di atas gusi” 

sebagai jawabannya. Dalam hal ini antara 

(kuda) sebagai pertanyaan dan (gigi) sebagai 

jawaban secara harfiah adalah hal yang 

berbeda. Kemudian panan bertentangan 

bersifat kontradiksi yang mengurangi dan 

menyebabkan. Kontradiksi yang mengurangi 

yakni apa bila unsur kedua dari sepasang 

unsure  pelukisannya mengingkari suatu 

tanda unsur pertama yang wajar dan logis, 

contohnya “ia mempunyai tenaga tetapi tidak 

dapat memegang (pertanyaan) dan “jari-jari 

lonceng” (jawaban). Selanjutnya kontradiksi 

yang menyebabkan yakni bagian kedua unsur 

pelukisannya mengingkari akibat perbuatan 

unsur pelukisan pertama, contohnya “apa 

yang menuju ke monas, tetapi tidak 

meninggalkan jejak” (pertanyaan) dan “jalan 

monas” (jawaban). Kemudian bagian kedua 

unsur pelukisannya mengandung pernyataan 

yang sebaliknya dari apa yang diharapkan 

sebagai akibat wajar dari perbuatan bagian 

pertama, contohnya “apa yang biarpun 

dikunci di dalam rumah, dapat juga keluar” 

(pertanyaan), dan “api kebakaran” (jawaban). 

Selanjutnya panan persajakan yaitu unsur 

pelukisannya mempunyai hubungan 

persajakan dengan jawabannya. 

a. Panan Tidak Bertentangan 

1. Ada ima enda otak (ada tangan, 

tapi tidak punya kepala) = lamung 

(baju) 

 

Dalam panan ini, antara 

pertanyaan dan jawabannya secara 

harfiah adalah dua hal yang 

berbeda.Panan ini bersifat kiasan 

karena antara ima (tangan) dan 

otak (kepala) sebagai pertanyaan 

dengan lamung (baju) sebagai 

jawaban adalah hal yang 

berbeda.Seperti diketahui secara 

umum, bentuk baju (lamung) itu 

memiliki lengan (ada ima) namun 

tidak memiliki kepala (enda 

otak).Hal ini berarti bahwa panan 

ini sejajar antara pertanyaan dan 

jawabannya. 

2. Ayam mira gantong diri (ayam 

merah gantung diri) = kosong 

(jantung pisang) 

 

Kosong (jantung pisang) 

diibaratkan seperti ayam mira 

gantong diri (ayam merah gantung 

diri) karena jantung pisang yang 

berwarna merah dan terdapat anak 

pisang yang kecil-kecil 

diujungnya menyerupai jengger 

ayam yang berwarna merah yang 

menggantung di atas pohon.Panan 

ini juga bersifat kiasan, antara 

ayam mira gantong diri (ayam 

merah gantung diri) sebagai 

pertanyaan dengan kosong 

(jantung pisang) sebagai jawaban 
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adalah dua hal yang 

berbeda.Namun memiliki 

kesinambungan antara pertanyaan 

dan jawaban.Kosong (jantung 

pisang) dimiripkan dengan ayam 

merah gantung diri karena bentuk 

kosong (jantung pisang) itu 

menggantung di atas pohon. 

3. Batu bulat do parari (batu bulat 

berlari jauh) = mata (pandangan 

mata) 

 

Dalam panan ini antara 

pertanyaan dan jawaban memiliki 

kesinambungan.Batu bulat do 

parari (batu bulat berlari jauh) 

yang diibaratkan sebagai bola 

mata yang bebas memandang 

kesegala arah. Namun antara batu 

(pertanyaan) dengan mata 

(jawaban) itu adalah dua hal yang 

berbeda, oleh karena itu panan ini 

termasuk dalam bentuk panan 

tidak bertentangan.Batu bulat do 

parari disamakan dengan 

pandangan mata yang dapat 

melihat jauh. 

4. Bebat datu no tubawu 

lengke(stagen raja tidak bisa 

digulung) = ola (jalan raya) 

 

Pertanyaan dan jawaban pada 

panan  ini mengandung unsur 

perbandingan, karena antara bebat 

datu (stagen raja) yang 

diibaratkan seperti ola (jalan yang 

tidak bisa digulung). Antara bebat 

datu (stagen raja) dengan ola 

(jalan) adalah dua hal yang sangat 

berbeda. Namun panan ini juga 

memiliki kesinambungan antara 

bebat datu no tubawu lengke 

(stagen raja tidak bisa kita gulung) 

dengan jalan raya yang tidak bisa 

digulung, karena bebat datu 

(stagen raja) Sumbawa memiliki 

ukuran yang sangat panjang 

sehingga sulit jika ingin 

menggulungnya, oleh karena itu 

diibaratkan seperti jalan raya yang 

tidak bisa digulung. 

Jadi panan Sumbawa yang tidak 

bertentangan bersifat kiasan, karena antara 

pertanyaan dan jawabannya adalah hal yang 

berbeda, namun memiliki kesinambungan 

antara pertanyaan dan jawabannya. 

 

b. Panan Bertentangan 

1. Barang apa ade tusatama tapi 

beru ka mo tama tetap pang luar 

(barang apa yang dimasukkan, 

tapi setelah dimasukkan tetap di 

luar) = bua’ lamung (kancing 

baju) 

 

Barang apa ade tusatama (unsur 

pelukisan pertama) tapi beru ka 

mo tama tetap pang luar (unsur 

pelukisan kedua) jawabannya 

adalah bua’ lamung (kancing 

baju).Panan ini termasuk dalam 

bentuk panan bertentangan 

kategori kontradiksi yang 

menyebabkan karena bagian 

kedua unsur pelukisan 

mengandung pernyataan yang 

sebaliknya dari apa yang 

diharapkan, sebagai akibat wajar 

perbuatan bagian pertama. Dilihat 

dari jawabannya, kancing baju 

yang pada umumnya jika 

dimasukkan ke dalam lubang baju 

untuk mengaitkan baju dari sisi 

kanan dan sisi kiri pasti berada di 

luar, akan tetapi sesuatu yang 

dimasukkan ke dalam umumnya 

akan berada di dalam juga, hal ini 

mengakibatkan panan ini 

termasuk dalam bentuk panan 

bertentangan. 
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2. Teri lako bawa tu buya pang bao 

(jatuh ke bawah dicari di atas) = 

Tiris (atap yang bocor) 

 

Panan ini termasuk dalam 

kategori kontradiksi yang 

menyebabkan yang bagian kedua 

unsur pelukisannya mengingkari 

akibat perbuatan unsur pelukisan 

pertama. Teri lako bawa (unsur 

pelukisan pertama) tu buya pang 

bao (unsur pelukisan kedua). Pada 

umumnya sesuatu yang jatuh ke 

bawah pasti kita akan mencarinya 

ke bawah juga, namun berbeda 

halnya dalam panan ini unsur 

pelukisan kedua mengingkari 

unsur pelukisan pertama, dan 

jawabannya adalah tiris(atap yang 

bocor) dan memang benar ketika 

atap kita bocor pasti kita akan 

menengok ke atas untuk mencari 

bagian yang bocor. 

3. Ada tu buya, nonda no tu buya 

(ada kita cari, tidak ada tidak kita 

cari) = Duri (duri yang masuk ke 

dalam kaki) 

 

Panan ini termasuk dalam bentuk 

panan bertentangan kategori 

kontradiksi yang menyebabkan 
karena bagian kedua unsur 

pelukisan mengandung pernyataan 

yang sebaliknya dari apa yang 

diharapkan, sebagai akibat wajar 

perbuatan bagian pertama.Ada tu 

buya (unsur pelukisan pertama) 

nonda no tu buya (unsur pelukisan 

kedua) yang seharusnya sesuatu 

yang kita cari ketika tidak ada kita 

pasti akan mencarinya juga dan 

jawabannya adalah duri (duri 

yang masuk ke dalam kaki). 

Namun sebaliknya dalam panan 

ini sesuatu yang ketika ada dicari 

(ada tu buya) ketika tidak ada kita 

tidak mencarinya (nonda no tu 

buya). 

4. Ada no tu tuwa, nonda tubuya 

(ketika ada kita tidak tahan, tidak 

ada kita mencarinya) = Cabe 

(cabai yang pedis). 

 

Panan ini juga termasuk dalam 

bentuk panan bertentangan 

kategori kontradiksi yang 

menyebabkan karena bagian 

kedua unsur pelukisan 

mengandung pernyataan yang 

sebaliknya dari apa yang 

diharapkan, sebagai akibat wajar 

perbuatan bagian pertama. Ada no 

tu tuwa (unsur pelukisan pertama) 

nonda tubuya (unsur pelukisan 

kedua) dan jawabannya adalah 

cabe (cabai yang pedis). Pada 

umumnya sesuatu yang kita cari 

setelah ada pasti kita akan merasa 

nyaman, namun berbeda dengan 

cabe (pedisnya cabai) sebagai 

jawaban dari panan ini yang 

menjadi keunggulan atau 

kebutuhan primer dalam kuliner 

Sumbawa, tetapi pedisnya cabai 

membuat kita terkadang tidak 

tahan, tapijuka tidak ada cabai 

dalam suatu masakan maka 

rasanya akan hambar atau tidak 

berselera. 

 

Jika menurut Dundes (dalam Danandjaja, 

1994: 34) ada tiga pertentangan dalam teka-

teki bertentangan yang terdapat dalam tradisi 

lisan orang inggris, maka pada panan  

Sumbawa hanya terdapat dua macam 

pertentangan saja, yakni kontradiksi yang 

berlawanan dan kontradiksi yang 

menyebabkan. 

 

c. Panan Persajakan 

1. Api melik bao kasaming (api nyala 

di atas kosambi)  
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Na nilik ngarai maming (jangan 

mengintip, marah bapaknya) 

 

Panan ini terdiri atas dua baris, 

yaitu baris pertama disebut 

pernyataan (pertanyaan) dan baris 

kedua disebut isi (jawaban). 

Antara pernyataan dan isi 

memiliki keindahan bunyi berupa 

irama/persajakan. Misalnya antara 

/ik/ pada api melik dengan /ik/ 

pada na nilik (sajak a), dan /ing/ 

pada bao kasaming dengan /ing/ 

pada maming (sajak a). Kalimat 

pada baris pertama berhubungan 

dengan isi dan makna pada baris 

kedua. Pada baris pertama 

menyatakan pikiran atau 

peristiwa, sedangkan pada baris 

kedua menyatakan keterangan 

atau penjelasan apa yang 

dinyatakan pada baris pertama. 

Api melik bao kasaming (api nyala 

di atas kosambi) sebagai 

pertanyaan dan na nilik ngarai 

maming (jangan mengintip, marah 

bapaknya) sebagai jawaban. 

 

2. Jambrai nangka, jambrai poso, 

deme de manis ai (sayur nangka, 

sayur poso, yang mana yang 

manis kuahnya) 

Barari ngangka, barari ngongko, 

nangis sate basawai (berlari 

tengkurap, berlari jongkok, nangis 

ingin kawin). 

 

Panan ini terdiri atas dua baris, 

yakni baris pertama yang disebut 

pernyataan (pertanyaan) dan baris 

ke dua disebut isi (jawaban). Baris 

pertama berfungsi sebagai 

penuntun kalimat baris 

selanjutnya yaitu baris isi. Dalam 

panan ini terdapat keserasian 

bunyi (irama) yang bersajak. 

Antara /i/ pada jambrai dengan /i/ 

pada barari (bersajak a), 

kemudian pada barari dengan /o/ 

pada poso dengan /o/ pada 

ngongko (bersajak a), dan begitu 

seterusnya. Dengan demikian, 

panan  yang satu bait terdiri dari 

dua baris, baris pertama disebut 

pernyataan yang merupakan 

penunjang/pengantar ke baris 

kalimat kedua sebagai baris isi. 

Sehingga keselarasan antara bunyi 

pada baris pertama (pertanyaan) 

dengan baris kedua (jawaban) 

memiliki keserasian bunyi (irama) 

yang bersajak. 

 

3. Kakulat anok bakal (cendawan di 

bawah tempurung) 

Tau bulat peno akal (orang 

pendek banyak akal) 

 

Bunyi vokal /at/ pada kata kakulat 

yang merupakan pertanyaan atau 

baris pernyataan dengan bunyi 

vokal /at/ pada tau bulat yang 

menjadi jawaban atau baris isi. 

Begitu juga pada bunyi vokal /al/ 

pada bakal dengan  /al/ pada akal 

sama-sama (bersajak a). Jadi, 

antara bunyi pada baris pertama 

(pertanyaan) dengan bunyi pada 

baris kedua (jawaban) sama-sama 

membentuk bunyi vokal yang 

sama. 

 

4. Akar beta akar paya, akar lilin 

(akar bambu, akar pepaya, akar 

lilin)  Laga sabeta sakaya na bilin 

(bertahan, upayakan dan jangan 

ditinggalkan) 

 

Baris pertama pada panan disebut 

pernyataan/pertanyaan dan baris 

kedua disebut baris isi/jawaban. 

Bunyi vokal /a/ pada beta baris 
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pertama (pertanyaan) dengan 

bunyi vokal /a/ pada sebeta baris 

kedua (jawaban) bersajak a, selain 

itu terdapat juga bunyi vokal lain 

seperti /lin/ pada akar lilin dengan 

/lin/ pada na bilin bersajak a. 

Baris pertama/pertanyaan selain 

sebagai pengantar/penuntun 

kalimat pada baris kedua atau 

yang disebut baris isi/jawaban 

juga memiliki keserasian 

bunyi/irama dalam persajakan. 

Panan persajakan terdiri dari dua baris, 

baris pertama disebut pernyataan 

(pertanyaan) dan baris kedua disebut isi. Pada 

baris pertama atau pernyataan tidak memiliki 

makna hanya mementingkan keserasian 

bunyi (irama), kemudian penjawablah yang 

akan menentukan makna yang tertuang pada 

baris kedua yang disebut isi. Jadi pada panan 

Sumbawa yang tergolong dalam bentuk 

persajakan sangat mementingkan keserasian 

bunyi (irama). 
 

Fungsi Panan Samawa 

 

1. Untuk menguji 

kepandaian/ketangkasan berpikir 

misalnya “ada ima enda otak (ada 

tangan, tapi tidak punya kepala)” 

sebagai pertanyaan dan “lamung 

(baju)” sebagai jawaban. Orang yang 

menjawab panan ini dengan cepat dan 

tepat memiliki kecepatan berpikir 

yang cukup bagus, karena jawaban 

baju cukup sulit untuk ditemukan, 

mengingat pertanyaannya yaitu 

menggunakan anggota tubuh manusia 

(ada ima enda otak) seolah-olah 

jawabannya mengarah pada sosok 

manusia. 

2. Sebagai sindiran untuk lebih 

mengintrospeksi diri 

misalnya“Tangera mate tenga rau 

(tangera mati di tengah ladang)” yang 

jawabannya “rea rasate nonda pabau 

(besar keinginannya tapi tdak ada 

kemampuan)”. Panan ini ditujukan 

untuk menyindir seseorang agar lebih 

mengintrospeksi diri untuk menjadi 

lebih baik dan tidak menginginkan 

sesuatu diluar kemampuannya. 

3. Sebagai media untuk saling 

menasehati misalnya “kebo buta nong 

labu (kerbau buta melihat (dari 

ketinggian) pelabuhan)” dan 

jawabannya adalah “peno gita peno 

sakabu (banyak dilihat banyak 

dihabiskan)”. Panan ini ditujukan 

pada seseorang agar tidak bersifat 

serakah. 

4. Sebagai media hiburan atau pengisi 

waktu pada situasi tertentu misalnya 

“kakulat anok bakal (cendawan di 

bawah tempurung)” sebagai 

pertanyaan dan “tau bulat peno akal 

(orang pendek banyak akalnya)” 

sebagai jawaban. Panan ini ditujukan 

untuk membangkitkan suasana yang 

tadinya menegangkn menjadi lebih 

nyaman, karena panan ini 

mengandung unsur candaan yang 

membuat orang tersenyum bahkan 

tertawa saat mendengarnya. 

5. Sebagai bagian dari upacara 

perkawinan, rapanan atau 

membacakan panan biasanya 

dilakukan saat acara rajang basa, 

panan yang dibacakan misalnya 

seperti “Akar beta akar paya, akar 

lilin (akar bambu, akar pepaya, akar 

lilin)” sebagai pertanyaan dan “laga 

sabeta sakaya na bilin (bertahan, 

upayakan dan jangan ditinggalkan)” 

sebagai jawaban. Panan ini biasanya 

dibacakan saat melakukan suatu 

pekerjaan yang banyak dalam acara 

perkawinan agar sungguh-sungguh 

dalam melakukan pekerjaan. 
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Makna Panan Samawa 

 

Terkait dengan fungsi dari panan, 

makna dari panan itu sendiri berkenaan 

dengan fungsi dari panan itu sendiri. 

1. Makna kepandaian 

Secara harfiah makna 

kepandaian berfungsi untuk melatih 

ketangkasan berpikir 

seseorang.Misalnya, “ada ima enda 

otak (ada tangan, tapi tidak punya 

kepala)” sebagai pertanyaan dan 

“lamung (baju)” sebagai 

jawaban.Secara umum sesuatu yang 

memiliki kepala pasti memilik tangan, 

namun dalam panan ini 

mengibaratkan baju sebagai sesuatu 

yang memiliki tangan tapi tidak 

memiliki kepala.Hal inilah yang 

menjadikan panan sebagai media 

untuk melatih ketangkasan berpikir. 

2. Makna kebaikan 

Makna panan yang selalu 

berkaitan dengan fungsinya, makna 

kebaikan di sini berfungsi sebagai 

sindiran/introspeksi diri agar menjadi 

lebih baik.Misalnya pada panan 

“Tangera mate tenga rau (tangera mati 

di tengah ladang)” yang jawabannya 

“rea rasate nonda pabau (besar 

keinginannya tapi tdak ada 

kemampuan)”.Maksud panan di sini 

untuk menyindir seseorang agar mau 

mengintrospeksi diri agar bisa 

mencapai sesuatu yang 

diinginkannya. Karena sesuatu yang 

kita inginkan tidak akan mudah kita 

dapatkan tanpa melakukan usaha yang 

keras. 

3. Makna teguran 

 Makna teguran di sini 

berfungsi untuk menegur atau 

menasehati seseorang agar tidak salah 

dalam bertindak. Misalnya seperti 

yang terdapat pada panan “kebo buta 

nong labu (kerbau buta melihat (dari 

ketinggian) pelabuhan)” dan 

jawabannya adalah “peno gita peno 

sakabu (banyak dilihat banyak 

dihabiskan)”. Panan ini mengajarkan 

kita tentang keserakahan, bahwa 

janganlah menghabiskan sesuatu yang 

terlihat banyak namun tidak sesuai 

dengan yang kita butuhkan. 

4. Menghibur/hiburan 

Makna menghibur/hiburan di 

sini terkait dengan fungsi panan itu 

sendiri. Misalnya pada panan 

“kakulat anok bakal (cendawan di 

bawah tempurung)” sebagai 

pertanyaan dan “tau bulat peno akal 

(orang pendek banyak akalnya)” 

sebagai jawaban. Panan ini ditujukan 

kepada lawan atau penjawab agar 

suasana yang mungkin awalnya 

tegang bisa berubah menjadi suasana 

yang lebih santai, karena panan ini 

mengandung unsur humoris. 

5. Makna semangat/membangkitkan 

suasana 

Saling menyemangati atau 

membangkitkan suasana pasti sering 

terjadi dalam upacara adat khususnya 

perkawinan yaitu pada saat acara 

rajang basa atau gotong royong yang 

dilakukan oleh laki-laki dan memasak 

yang dilakukan oleh perempuan. 

Misalnya yang terdapat pada panan 

“Akar beta akar paya, akar lilin (akar 

bambu, akar pepaya, akar lilin)” 

sebagai pertanyaan dan “laga sabeta 

sakaya na bilin (bertahan, upayakan 

dan jangan ditinggalkan)” sebagai 

jawaban.Panan seperti ini dibacakan 

agar para lelaki dan perempuan yang 

sedang melakukan acara gotong 

royong dan memasak yang disebut 

dengan rajang basa ini lebih semangat 

dan tidak meninggalkan pekerjaannya 

yang belum selesai. 
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a. Simpulan 

 Berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan terhadap panan Sumbawa, 

ditemukan bentuk, fungsi dan makna panan 

Sumbawa sebagai berikut:  

1. Berdasarkan pola kalimatnya panan 

dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu 

panan tidakbertentangan, panan 

bertentangan, dan  pananpersajakan.  

2. Fungsi dari panan yang ditemukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai 

hiburan atau pelipur lara, sebagai 

sindiran untuk lebih mengintrospeksi 

diri, saling menasehati, dan untuk 

melatih ketangkasan berpikir. 

3. Makna dari panan berkenaan dengan 

fungsi panan itu sendiri. Sebagai 

hiburan atau pelipur lara, panan 

bermakna menghibur diri dan orang 

lain, sebagai sindiran, panan bermakna 

introspeksi diri dan orang lain, saling 

menasehati, panan bermakna menegur 

orang lain agar menjadi lebih baik, dan 

melatih ketangkasan berpikir, panan 

bermakna melatih pikiran agar berpikr 

lebih cepat dan cermat. 

b. Saran 

 Mengingat panan Sumbawa 

merupakan salah satu kebudayaan atau 

warisan yang harus dijaga. Selain itu 

penelitian tentang panan ini baru pertama 

kali dilakukan agar khalayak khususnya 

pemuda Sumbawa tidak melupakan panan 

sebagai jati diri daerah Sumbawa. 

Sehubungan dengan itu, karena penelitian ini 

baru dilakukan maka sudah pasti masih 

banyak yang belum dikaji berkaitan dengan 

panan Sumbawa. Oleh karena itu, diharapkan 

bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang panan agar 

mengkaji lebih dalam lagi sehingga penelitian 

ini dan penelitian selanjutnya semakin 

mendekati kata sempurna. Dalam hal ini 

peneliti berharap agar hasil penelitian ini 

dapat menambah wawasan tentang panan dan 

dapat memperkenalkan panan sebagai salah 

satu folklor lisan Sumbawa kepada khalayak 

yang mulai mengalami pergeseran bahkan 

hampir punah. 
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