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Kebudayaan. Dalam kajian ini, jenis kakawihan barudak sebagai bagian dari
sastra lisan diangkat terlebih dahulu.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus bisa mengolah sumber
daya alam yang tersedia dengan benar dan bijaksana. Akal dan kemampuan
manusia harus dimanfaatkan untuk menjaga alam agar tetap lestari. Maka dari
itu, memenuhi kebutuhan manusia harus seimbang dengan kegiatan
memeliharanya. Untuk membentuk sistem ini dibutuhkan peran kebudayaan.
Bentuk kebudayaan bisa berupa tingkah laku, pola hidup, ekonomi, pertanian,
stratifikasi sosial, religi, mitos, dan lain-lain. Bentuk kebudayaan tersebut bisa
juga disebut tradisi. Tradisi adalah material dan gagasan yang sudah
dilaksanakan dari zaman dahulu dan masih dilaksanakan sampai sekarang.
Sebagai sistem budaya, tradisi menyediakan seperangkat model untuk
bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama (vital).
Tradisi juga menrupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara
aspek yang pemberian artia laku ujaran, laku ritual dan beberapa jenis laku
lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu
dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol
meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol penilaian
norma, dan sistem ekspresif (simbol yang menyangkut dengan pengungkapan
perasaan). Berkaitan dengan hal tersebut, berarti segala hal yang dilaksanakan
secara turun-temurun dalam semua aspek kehidupan adalah upaya untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pelaksanaanya, tradisi adalah proses
mewariskan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, dan harta benda yang
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bisa dirubah, ditolak, dan diselaraskan berdasarkan perilaku manusia pada
zamannya.
Bentuk konkrit dari tradisi bisa berupa pengetahuan, doktrin,
kebiasaan, dan praktik yang diwariskan berikut dengan pelaksanaannya.
Bentuk tradisi tersebut secara tidak langsung membentuk pemahaman
manusia bahwa tradisi itu suka tidak suka harus dilaksanakan karena
merupakan kebijakan pendahulunya yang mengikat. Hal itu akan menjadi
legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang
sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat
anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Tapi, dalam
pemahaman tersebut terdapat fragmen historis yang sangan bermanfaat
untuk membentuk perilaku manusia saat ini dan masa depan. Selain itu, tradisi
juga menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat
loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi
daerah, kota dan komunitas lokal memilik peran yang sama untuk mengikat
warga atau anggotanya dalam bidang tertentu. Membantu menyediakan
tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan dan kekecewaan kehidupan
modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia
menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam
krisis.
Tidak bisa dipungkiri dari penjelasan di atas, bahwa tradisi adalah
warisan budaya (cultural heritage). Termasuk salah satunya adalah tradisi
lisan. Tradisi lisan mengandung berbagai kearifan lokal, nilai-nilai budaya, dan
kebijakan yang terkandung dalam cerita rakyat, seni pertunjukan rakyat, dan
berbagai ritual dalam upacara adat. Cultural heritage atau warisan budaya ini
merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita pelihara dan kita
lestarikan karena di dalamnya menyimpan identitas budaya sekaligus sebagai
akar budaya yang merupakan subkultur atau kultur Indonesia. Beberapa isu
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penting yang menghadang Indonesia saat ini, yakni kemiskinan, ketimpangan
sosial, identitas, dan nasionalisme. Salah satu upaya penguatan identitas dan
ideologi nasionalisme adalah dengan jalan memberikan perhatian yang lebih
pada pembangunan dan pengembangan budaya.
Kedudukan tradisi lisan sebagai bagian dari warisan budaya bangsa
ditetapkan dalam Konvensi UNESCO, 17 September 2003. Sebagai bagian dari
intangible cultural heritage, dikatakan bahwa “Oral traditions is important to
be transmitted value things: oral traditions is going to be the source of identity
for humanity in this millenium”. Pemahaman akan tradisi lisan tidak hanya
berkisar pemberian suatu ruang agar tradisi tersebut bisa digelar, tetapi
secara tekstual dan kontekstual, tradisi lisan tersebut juga harus dipahami.
Tujuannya adalah agar nilai yang melekat dalam tradisi lisan tersebut bisa
dipahami oleh masyarakat pada era modern.
Hal itu perlu ditegaskan dengan asumsi bahwa pada saat ini
masyarakat Indonesia modern tidak boleh melupakan pelestarian nilai-nilai
asli mereka. Jangan melupakan masa lalu, asal-mula, atau mengabaikan
sejarah. Apabila itu dilakukan, akibatnya kehidupan akan terisolasi dari
budaya-budaya asal. Gagalnya kebijakan pendidikan dan pembangunan di
Indonesia bagi Sumardjo (2003) antara lain disebabkan oleh “kebutaan”
terhadap budaya asli Indonesia dan kurangnya perhatian pemerintah
terhadap pengembangan budaya. Oleh karena itu, dipandang penting
menggali, mengingat, dan menghidupkan kembali nilai-nilai etnis yang asli,
yang terdapat dalam tradisi lisan. Kita tidak dapat membangun masa depan
tanpa mempertimbangkan akar tradisi karena akar itulah kekuatan kita.
Hidup tanpa akar niscaya lama-lama akan tumbang juga. Dari beberapa uraian
tadi, gambaran bahwa tradisi lisan adalah pondasi yang menjanjikan
kesejahteraan fisik maupun mental adalah benar adanya. Seharusnya manusia
tidak perlu lagi untuk selalu melindungi kekayaan ini. Terutama para pemilik
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tradisi yang harusnya berada paling depan untuk selalu menumbuhkan rasa
memiliki pada angota masyarakatnya.
Tradisi lisan merupakan identitas komunitas masyarakat dan salah
satu sumber penting dalam pembentukan karakter bangsa melalui nilai-nilai
luhur yang diwariskannya. Tradisi lisan juga dapat menjadi pintu masuk untuk
memahami permasalahan masyarakat pemilik tradisi yang bersangkutan. Di
dalam tradisi itu, kita dapat mengenal kehidupan komunitas suatu masyarakat
mulai dari kearifan lokal, sistem nilai, pengetahuan tradisional, sejarah,
hukum adat, pengobatan, sistem kepercayaan dan religi, astrologi, serta
berbagai hasil seninya. Karena itu, tradisi lisan masih sangat relevan dengan
kehidupan masyarakat kita sekarang. Namun kenyataannya, sudahkah kita
menghargai tradisi lisan sebagaimana seharusnya? Tradisi lisan nusantara
justru semakin berjarak dengan masyarakat, masih terpinggirkan, potensinya
masih terabaikan, dan masih banyak yang menganggap bahwa tradisi lisan
hanya peninggalan masa lalu yang hanya cukup menjadi kenangan manis
belaka.
Tradisi lisan seolah-olah tidak relevan dengan kehidupan modern yang
semakin maju saat ini. Dengan kata lain, pewarisan tradisi lisan ternyata tidak
berjalan secara alamiah seperti yang diharapkan. Akibatnya, para penutur dan
komunitas tradisi lisan di negeri ini semakin berkurang. Itu semua karena ada
berbagai kendala yang masih dihadapi dalam pengembangan dan penguatan
tradisi lisan. Kendala tersebut antara lain, kebijakan dalam strategi
kebudayaan yang tepat belum siap, biaya terbatas, teknologi mengasingkan
tradisi dari masyarakat, peran masyarakat dan keluarga dalam menjaga
warisan budaya menurun. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk
mendorong berbagai usaha mempercepat proses penguatan tradisi lisan
sebagai identitas budaya dalam membangun peradaban. Karena sejatinya,
tradisi lisan itu bisa menjaga keharmonisan di tengah komunitas masyarakat
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Indonesia yang multibudaya sekaligus menjaga cagar budaya yang telah ada
dan seharusnya terus diwariskan secara turun-temurun.
Karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multibudaya dan
menghargai keharmonisan mestinya bisa dibentuk sejak awal jika tradisi lisan
tetap hidup dan menjadi stimulus bagi setiap anak didik. Selain itu, tradisi lisan
berperan penting untuk membangun karakter bangsa karena kandungan nilainilai moral yang ada dalam tradisi lisan. Hakekat dari pelestarian cagar budaya
adalah suatu kegiatan berkesinambungan (sustainable activity) yang
dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang matang dan
sistematis, sehingga kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan
masyarakat yang merupakan pemilik sah cagar budaya.masyarakat adalah ahli
waris dan sekaligus pelaku dalam upaya pelestarian cagar budaya. Sebagai
pelaku tentunya ada tradisi-tradisi yang sudah turun temurun dijaga sehingga
nilai-nilai warisan cagar budaya hidup dalam masyarakat. Tradisi itu tumbuh
dan dipelihara oleh masyarakat melalui tradisi lisan. Sekarang ini antara
sejarah, tradisi lisan dan peninggalan arkeologi tidak dapat dipisahkan saru
sama lain. Pada dasarnya semua tiu berkaitan dengan aktivitas kebudayaan di
masa lalu. Tradisi lisan merupakan suara bagi mereka yang tidak mengenal
tulisan. Sebelum manusia mengenal tulisan, tradisi lisan menjadi sumbersumber pengetahuan di masa lalu. Tradisi lisan dapat dijadikan sebagai
langkah awal dalam penelusuran peninggalan masa lalu. Tinggalan arkeologis
dapat ditelusuri melalui pengembangan teknik tradisi lisan. Saat melakukan
kajian pada objek masa lalu dengan mengunakan teknik ini diperlukan
penilaian kebenaran dan kevalidan dari sumber-sumber lisan.
Tradisi akan melekat dalam setiap lini kehidupan. Tradisi dari sebuah
asal-usul memiliki kecendrungan untuk meninggalkan cerita tentang
kemunculan suatu klan, negara, kota ataupun suatu etnis. Pada setiap
penamaan suatu daerah awalnya dapat ditelusuri dari tradisi lisan.
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Selanjutnya penamaan tersebut akan berkaitan dengan tinggalan dalam
bentuk benda. Terlepas apakah benda tersebut objek cagar budaya ataupun
dugaan cagar budaya yang menjadi substansi adalah keterkaitan antara tradisi
lisan dengan objek benda. Kemudian ini akan membentuk cerita-cerita
sehingga melahirkan nilai sejarah, nilai pengetahuan dan nilai kebudayaan.
Tradisi lisan inilah yang nantinya merekontruksi masa lalu. Rekontruksi masa
lalu akan melahirkan dan memunculkan nilai-nilai budaya, sejarah dan ilmu
pengetahuan. Rekontrusi masa lalu untuk menelaah ataupun sebagai sumber
awal dari tinggalan arkeogis menjadi langkah. Penelaan ini akan menjadi
modal dasar untuk menelusuri tinggalan arkeologis.
Di antara berbagai jenis sumber sejarah dan tradisi lisan atau tinggalan
arkeologis, tradisi lisan memiliki tempat tersendiri. Tradisi lisan itu adalah
rangkaian pesan untuk diterjemahkan dengan fragmen benda ataupun
aktivitas manusia di masa lalu. Rangkaian pesan inilah yang nantinya
diterjemahkan dari generasi ke generasi. Penerjamahan diperlukan ilmu
sejarah, arkelogi sebagai tonggak untuk masuk pada ranah ilmiah. Selanjutnya
tradisi lisan itu adalah kumpulan ingatan-ingatan kolektif masyarakat yang
terpisah-pisah. Ingatan itu bisa saja dalam bentuk interaksi terhadap objek
tinggalan arkeologis. Ingatan ini dapat bertambah sering dengan berbagai
interaksi ataupun berkurang karena perlawanan dengan interaksi luar
komunitas masyarakat itu sendiri.
Dalam pelestarian cagar budaya, tradisi lisan merupakan tonggak awal
dalam upaya pelestarian. Tidak semua kerangka acuan/ petunjuk teknis dalam
upaya pelestarian dituliskan oleh generasi sebelumnya. Petunjuk teknis itu
mampu dilacak melalui tradisi lisan. Melibakan tradisi lisan dalam upaya
pelestarian benda cagar budaya akan memudahkan pelaksanaan pelestarian
benda cagar budaya. Kemudahan ini akan semakin bertambah karena
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penguasaan dari tradisi lisan pada tinggalan arkeologis biasanya dikuasai oleh
penguasa lokal atau pemilik benda cagar budaya itu sendiri.
Saat ini upaya-upaya pengumpulan tradisi lisan untuk pelestarian
cagar budaya dapat dimaknai sebagai kerangka besar pelestarin nilai-nilai dari
objek masa lalu sesuai dengan amanat UU Nomor 11 Tahun 2010. Dalam hal
ini tradisi lisan merupakan sebuah proses untuk menggapai upaya pelestarian
cagar budaya berbasis kemasyarakatan. Proses yang disampaikan dari mulut
ke mulut dapat mengungkap cara-cara tradisional dalam upaya pelestarian.
Pada dasarnya benda-benda dari masa lalu, upaya untuk pelestriannya tidak
akan jauh berbeda dengan cara yang tradisional. Setidaknya cara tersebut
mendekati zaman terciptanya benda cagar budaya tersebut.
Langkah awal dari upaya pelestarian benda cagar budaya adalah
pendataan benda cagar budaya baik itu yang bergerak maupun yang tidak
bergerak. Langkah ini akan lebih mudah dilakukan pada saat penelusuran,
pencatatan, mendeskripsikan dan menverifikasi serta melestarikan melalui
tradisi lisan. Dalam upaya pemugaran, pemeliharaan ataupun perlindungan
objek cagar budaya tradisi lisan memiliki tempat juga. Tidak semua
pengetahuan di masa sekarang mampu mengakomodasi atau menjabarkan
pengetahuan masa silam. Pengetahuan masa silam muncul dengan sendirinya
jika melibatkan tradisi lisan karena sudah terintegrasi segala infromasi objek
cagar budaya. Tradisi lisan berupa pantangan ataupun larangan dalam
perlakuan objek cagar budaya mampu dimanfaatkan sebagai bagian dari
upaya pelestarian bagi masyarakat. Dengan menghidupkan nilai-nilai dari
tradisi lisan upaya pelestarian sudah dalam tahap pelestarian berbasis
masyarakat. Artinya ketika masyarakat masih memegang nilai-nilai budaya
yang terkandung dalam objek cagar budaya, secara tidak langsung nilai-nilai
itulah yang menjaga cagar budaya dari bentuk vandalisme ataupun kegiatan
yang merusak cagar budaya. Pada akhirnya tradisi lisan yang ada dalam
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masyarakat mampu dimanfaatkan sebagai bagian dari upaya pelestarian cagar
budaya.
Tentu untuk mengoperasionalkan manfaat-manfaat dari tradisi tadi,
diperlukan kajian tradisi lisan yang komperhensif dengan berbagai disiplin
ilmu budaya terkait. Agar hasil kajian tersebut lebih meyakinkan dan memiliki
integritas tinggi di seluruh lapisan masyarakat. Karena pada hakikatnya
warisan tradisi lisan bangsa Indonesia tidak semata-mata sebagai suatu
kekayaan budaya, tetapi juga memiliki peranan dalam praktik-praktik sosial
budaya masyarakat. Salah satu yang diharapkan saat ini dan tampak lebih
nyata adalah turut serta dalam pelestarian lingkungan hidup. Apabila kajian
tradisi lisan terus didorong dan dilaksanakan secara berkesinambungan.
Seiring berjalannya waktu, pelestarian tradisi lisan dan berbagai implikasinya
bagi sektor kehidupan manusia akan berjalanan beriringan dan maksimal.
Pada saat sekarang ini, pelaku tradisi dan masyarakat Indonesia secara
umum bisa bersyukur karena tradisi lisan diakomodir oleh pemerintah
sebagai Objek Pemajuan Kebudayaan dan tercantum dalam Undang-Undang
Pemajuan Kebudayaan No. 5 Tahun 2017 Pasal 5 No. a (Tradisi Lisan). Tradisi
lisan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah demikian
Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan
secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan,
dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat. (Penjelasan UURI No. 5
Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, 20017: 5)
Apakah benar pengertian tradisi lisan seperti itu? Sebelumnya telah
dikutip penegertian tradisi lisan menurut UNESCO yang lebih luas dari
pengertian UURI tentang Pemajuan Kebudayaan, dan sedikit banyak akan
dituliskan landasan teori tentang tradisi lisan. Akan tetapi yang perlu
diperhatikan saat ini adalah bagaimana tradisi lisan menjadi garapan
pemerintah Kota Bandung dan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan
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program kebudayaan di Kota Bandung. Terlebih lagi menjadi bagian dalam
Kajian Pengembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kota Bandung.
Oleh sebab itulah, perlu diketengahkan sebuah pengkajian awal
mengenai cakupan tradisi lisan. Hal tersebut untuk mempermudah
pengenalan, pencatatan, dan pendokumentasian tradisi lisan. Selain itu, untuk
mencapai tujuan ideal seperti yang tereksplisit dalam halaman 5 Pasal 4 UURI
No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yaitu: (a) mengembangkan
nilai-nilai luhur budaya bangsa; (b) memperkaya keberagaman budaya; (c)
memperteguh jati diri bangsa; (d) memperteguh persatuan dan kesatuan
bangsa; (e) mencerdaskan kehidupan bangsa; (f) meningkatkan citra bangsa;
(g) mewujudkan masyarakat madani; (h) meningkatkan kesejahteraan rakyat;
(i). melestarikan warisan budaya bangsa; dan (j) mempengaruhi arah
perkembangan peradaban dunia.
1.2 Rumusan Masalah
Agar tidak terlalu luas cakupan yang akan dikaji, maka masalah dirumuskan
dalam pernyataan sebagai berikut.
1) Struktur (teks, koteks, dan konteks) dan fungsi kakawihan yang
merupakan bagian dari cakupan tradisi lisan.
2) Kajian tradisi lisan pada kakawihan Sunda.
3) Kakawihan dalam perspektif nilai indeks pemajuan kebudayaan.
1.3 Tujuan Kajian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.
1) Mendeskripsikan struktur (teks, koteks, dan konteks) dan teks
kakawihan yang merupakan bagian dari cakupan tradisi lisan.
2) Mengkaji tradisi lisan pada kakawihan Sunda.

10

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BANDUNG
3) Menganalis kakawihan dalam perspektif nilai indeks pemajuan
kebudayaan.
1.4 Manfaat Kajian
1.4.1 Manfaat Teoritis
1) Menambah pengetahuan tentang kajian tradisi lisan yang ada di sekitar
masyarakat.
2) Menambah referensi kajian budaya masyarakat yang memiliki nilai
luhur dan berfungsi sebagai penjaga norma-norma.

1.4.2 Manfaat Kebijakan
1) Mendorong pemerintah untuk pengambilan kebijakan yang berkaitan
dengan budaya terutama tradisi lisan yang masih dilaksanakan oleh
masyarakat dan menjadi alat pendidikan yang tidak lekang oleh
zaman.
2) Meyakinkan semua elemen pemerintah dan masyarakat bahwa
kehadiran tradisi lisan di masyarakat sangat penting dan bermanfaat
untuk kehidupan di lingkungan sekitarnya.
1.4.3 Manfaat Praktis
1) Inventarisasi budaya yang masih ada di masyarakat untuk kepentingan
bersama dan diwariskan kepada generasi penerusnya. Hal ini
dimaksudkan agar masyarakat sadar manfaat tradisinya dan
senantiasa berpartisipasi aktif dalam pelestariannya terutama dalam
kehidupan sehari-hari.
2) Memberikan masukan bahwa tradisi lisan bisa mendorong ekonomi
kreatif bahkan wisata budaya.
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1.5 Dasar Hukum dan Peraturan
1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.
2) Undang-undang Pemajuan Kebudayaan No. 5 Tahun 2017.
3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat.
4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun
2003

tentang

Pengelolaan

Kepurbakalaan,

Kesejarahan,

Nilai

Tradisional dan Museum.
5) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung
Tahun 2005-2025.
6) Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun
2018-2023.
1.6 Sistematika Penyajian
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini dideskripsikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan kajian,
manfaat kajian, dasar hukum dan peraturan, serta sistematika penyajian
laporan.
BAB II LANDASAN TEORETIS
Pada bab ini dideskripsikan landasan teoretis dari berbagai literatur terkait
dengan pembahasan.
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BAB III GAMBARAN UMUM KOTA BANDUNG
Memuat gambaran umum Kota Bandung secara umum, wilayah dan
karakterisktik alam, demografi, dan sejarah. Selain itu, juga disinggung isu-isu
strategis dalam bidang kebudayaan & pariwisata.
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BAB II
LANDASAN TEORITIS
2.1 Pengertian, Cakupan, dan Struktur Tradisi Lisan
Pada subbab ini akan dibahas konsep-konsep mengenai: (1) pengertian
tradisi lisan, (2) cakupan tradisi lisan, dan (3) struktur dan Isi tradisi lisan.
2.1.1

Pengertian Tradisi Lisan
Tradisi lisan adalah pesan atau kesaksian yang disampaikan secara

turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pesan atau
kesaksian itu disampaikan melalui ucapan, pidato, nyanyian, dan dapat
berbentuk pantun, cerita rakyat, nasihat, balada, atau lagu. Pada cara ini, maka
mungkinlah suatu masyarakat dapat menyampaikan sejarah lisan, sastra lisan,
hukum lisan dan pengetahuan lainnya ke generasi penerusnya tanpa
melibatkan bahasa tulisan (www.wikipedia.com).
Tadisi lisan berasal dari kata oral tradition yang merupakan istilah dari
bahasa Inggris. Di Indonesia, sebelumnya telah popular istilah folklore.
Memang objek dan bahan yang diperbincangkannya adalah sama, yaitu
sebagian kebudayaan, akan tetapi para akademisi lebih memilih istilah tradisi
lisan

dibandingkan

dengan

folklore

yang

dianggap

kurang

bisa

dipertanggungjawabkan sisi akademiknya.
Dalam Hutomo (2013: 10) Osman menyebutkan bahwa tradisi lisan
demikian:
Tradisi lisan adalah hal yang baru dan sebagian besar merangkum
bahan-bahan dalam folklor. Istilah folklor mulanya ditujukan kepada
aspek-aspek tradisional dalam suatu budaya dan aspek-aspek itu selalu
ada dalam msyarakat, sekarang istilah yang ditunjukan untuk benda
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atau perkara yang disangsikan kebenarannya, padahal sebenarnya
bahan-bahan folklor adalah aspek-aspek dan unsur-unsur budaya yang
hidup dan mengakibatkan pola-pola perlakuan anggota sebuah
subculture dalam suatu masyarakat yang kompleks, untuk
menghindarkan berlakunya salah anggapan itu maka istilah tradisi lisan
diutamakan. Cakupan tradisi lisan sama dengan folklor pada awalnya.
Vansina dalam Hutomo (2013: 11) menyebutkan bahwa tradisi lisan
adalah berbagai macam keterangan lisan dari peristiwa masa lampau yang
dilaporkan (juga secara lisan). Karena itu, dalam penyebarannya tradisi lisan
selalu dikaitkan dengan eksistensi asal-usul tempat, makhluk, dan epos
hiburan (Irwanto, 2012: 123). Selebihnya, Fic & Doubalova (2014: 340)
menyebutkan bahwa mitos diturunkan dari generasi ke generasi seterusnya
melalui suara, nada, ritme, dan isyarat khas dan berpola yang merupakan
bentuk lain tradisi lisan. Oleh karena itu, sangat benar apa yang dikatakan
Bidin dkk. (2013: 731) bahwa tradisi lisan merupakan kegiatan meneruskan
ilmu pengetahuan dari generasi ke generasi melalui medium lisan atau
perkataan.
Menurut Pudentia (2008:4) tradisi lisan diartikan sebagai “segala wacana
yang diucapkan meliputi yang lisan dan yang beraksara” atau juga dikatakan
sebagai “sistem wacana yang bukan aksara”. Menurut Pudentia pula (1999:32)
tradisi lisan merupakan tradisi orality yang mengandung maksud
‘keberaksaraan bersuara’. Kelisanan, dalam masyaraat beraksara yang sering
diartikan sebagai hasil masyarakat yang tidak terpelajar; sesuatu yang belum
dituliskan; sesuatu yang dianggap belum sempurna/matang; dan sering dinilai
dengan kriteria keberaksaraan.
Kelisanan dan keberaksaraan memang bagai koin dengan dua sisi dan
tidak dapat dipisahkan. Kelisanan tidak terlepas sama sekali dari dunia
keberaksaraan, demikian juga sebaliknya. Keduanya saling berpengaruh dan
berinteraksi. Interaksi keduanya justru sangat menarik (Teeuw, 1980: 4-5).
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Bahkan menurut Sweeney (1991: 17-18) tradisi lisan & tradisi tulis baru dapat
dipahami ketradisiannya bila ada interaksi keduanya.
Walau pun demikian, kita kutip juga tradisi lisan yang dinyatakan badan
dunia PBB melalui Unesco, yang menyatakan demikian. Those traditions which
have been transmitted in time and space by the word and act (Advisorey
Commitee –UNESCO, 1981 (Isnendes, 2020).
Dari pengertian-pengertian yang sudah disebutkan diatas, jelaslah bahwa
tradisi lisan sangat luas jangkauannya dan sangat kaya objeknya. Bila
dibandingkan dengan pengertian UURI No. 5 Tahun 2017 yang menyatakan,
bahwa:
"Tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun
oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun,
dan cerita rakyat. (Penjelasan UURI No. 5 Tahun 2017 tentang
Pemajuan Kebudayaan, 20017: 5)
Ini hanya merupakan tuturan lisan atau khususnya berupa sastra lisan
yang diwariskan tidak mencakup prilaku, benda, dan nilai-nilai secara
menyeluruh sebagaimana Hutomo sebutkan.
2.1.2 Cakupan Tradisi Lisan
Cakupan tradisi lisan sangat luas dan kaya. Hutomo (2013: 11) mengutip
pernyataan UNESCO menyebutkan cakupan tradisi lisan bukan hanya sastra
lisan. Sastra lisan merupakan bagian dari tradisi lisan itu sendiri. Secara
lengkap cakupan tradisi lisan adalah sebagai berikut: (1) kesusastraan lisan,
(2) teknologi tradisional, (3) pengetahuan tradisional, (4) unsur-unsur religi,
(5) kesenian tradisional dan (6) hukum adat.
Berbeda dengan Jan Vansina yang menyatakan jenis tradisi lisan
berdasarkan penelitiannya mengenai tradisi lisan di Afrika. Menurutnya jenis
tradisi lisan di Afrika adalah: (1) formula, (2) puisi, (3) daftar kata, (4) cerita,
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dan (5) komentar (Hutomo, 2013: 12). Perhatikan tabel pada halaman
selanjutnya.
Memperhatikan jenisnya saja, hampir semua yang ada pada Objek
Pemajuan Kebudayaan merupakan bagian dari tradisi lisan dan dalam
cakupan tradisi lisan. Kecuali beberapa saja seperti naskah yang memang lahir
dari tradisi tulis, terutama di Indonesia. Jadi sepertinya dalam UURI No. 5
Tahun 2017 tersebut harus dikaji ulang, kecuali menyebut Satra Lisan untuk
menggantikan nama OPK Tradisi Lisan.
Tabél Jenis Tradisi Lisan
No

Jenis

Kategori

Bentuk

1

Formula

-

Gelaran
Slogan
Formula didaktis
Formula upacara

2

3

Puisi

Daftar Kata

Resmi

Sejarah

Milik umum/komunal

Pujian/memuji

(masyarakat
kebanyakan)

Keagamaan

-

Nama tempat

Individu

Nama orang
4

Cerita

Sejarah

Umum

Didaktis

Lokal

Artistik

Kekeluargaan

Individu

Mitos aetiologik
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Artistik
Ingatan manusia

5

Komentar

Legal

Precedent

Panyambung

Menerangkan

Sporadic

Komentar occational

2.1.3 Struktur Tradisi Lisan
Tradisi lisan mempunyai strukur. Struktur tersebut disebut juga
formula. Menurut Dundees dalam bentuk (kebudayaan), formulanya adalah:
text, texture, dan context (Rusyana, 1996:6) atau dalam bentuk (kebahasaan)
terdapatnya: teks, ko-teks (elemen atau unsur), dan konteks (kondisi) yang
nantinya akan merupakan formula atau pola dari upacara tradisi ini (Sibarani,
2012:243).
Pada halaman selanjutnya diketengahkan diagram objek tradisi lisan
yang kembangkan oleh Sibarani (2012). Menurut Sibarani, ada yang disebut
objek tradisi lisan atau yang Hutomo sebutkan sebagai cakupan, atau pun yang
Vansina kemukakan sebagai jenis tradisi lisan dari penelitiannya di Afrika.
Perhatikan tabel berikut.
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OBJEK KTL
BENTUK

ISI

(TEKS, KO-TEKS, KONTEK)

(NILAI & NORMA)

STRUKTUR, ELEMEN, KONDISI

FUNGSI & MAKNA

REVITALISASI
(PENGHIDUPAN KEMBALI, PENGELOLAAN, PEWARISAN)

PEMBANGUNAN KARAKTER-IDENTITAS

IP Kebudayaan
Diagram Objek Kajian Tradisi Lisan (Sibarani, 2010, kc. 243) dengan
sedikit pengubahan pada tujuan pencapaiannya.
2.2 Konvensi Kelisanan dalam Tradisi Lisan
Objek tradisi lisan terdapat pada tempat-tempat atau komunitaskomunitas dimana tradisi lisan hidup dalam masyarakat penggunanya. Jika
peminat tradisi (peneliti, volentir) ingin melihat langsung pada saat sebuah
upacara berjalan, maka harus datang pada masyarakat pelakunya. Menurut
Pudentia

dalam

Pudentia,

Mengumpulkan

Kepingan

Tradisi

Lisan

http://id.shvoong.com/social-sciences/1688161-pudentia-mengumpulkankepingan-tradisi-lisan/#ixzz1I8b5vPI0 [Januari 2011]) prinsip-prinsip dalam
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mendalami tradisi lisan adalah digunakannya teknik konvensi tradisi lisan
yang berusaha melestarikan konsep pewarisan budaya dengan membunyikan
kembali suara-suara tradisi yang sering kali terabaikan di tengah gemuruh
teknologi mutakhir dengan terus merevitalisasi suatu kebudayaan jika tidak
ingin kebudayaan itu mati. Hal itu dikarenakan budaya lisan memiliki
resistensi terhadap hegemoni dan kerutinan yang jauh berbeda dengan dunia
teks.
Konvensi kelisanan disebut psikodinamika budaya lisan primer (the
psychodynamic of primary oral cultures). Ciri-ciri umum kelisanan yang
diidentifikasi mencakup: pemikiran lisan (oral thought), ekspresi lisan (oral
expression) dan naratif lisan (oral narrative). Ciri umum tersebut merupakan
ciri yang berulang pada produk budaya lisan yang menggunakan medium
verbal (Ong, 1982:139-147).
Selanjutnya Rusyana (1996:111-114) membuktikan dari penelitiannya,
bahwa dalam tradisi lisan ada ciri-ciri ketradisian dan kelisanan. Ciri
ketradisian adalah sebagai berikut: (1) Isi tuturan diterima dari generasi
sebelumnya, (2) pola-pola kisahan tetap dan berulang, (3) kisahan berubah
menjadi kisah yang dikisahkan lagi.
Adapun ciri kelisanannya adalah sebagai berikut: (1) tuturan dalam
medium lisan, (2) terdapat banyak kalimat yang tidak lengkap komponennya,
(3) terdapat penjelasan yang tidak eksplisit, (4) terdapat bagian-bagian yang
diulang, (5) terdapat penyisipan keterangan dalam kalimat, (6) lingkungan
yang terlibat dalam tuturan terbatas, dan (7) tuturan erat hubungannya
dengan penutur (Rusyana, 1996).
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2.3 Kakawihan dalam Sastra Lisan Sunda
Kakawihan yang dimaksud dalam kajian ini adalah kakawihan barudak
atau kakawihan murangkalih. Kakawihan barudak adalah bentuk lahu-lahu
dalam bahasa ikatan yang dinyanyikan oleh anak-anak (Soepandi, 1985:53).
Iskandarwassid memberi pengertian kakawihan sebagai berikut:
Istilah kakawihan atawa kawih, asalna tina kecapkawih. Saestuna istilah
dina widang seni sora, nyaeta warna lalaguananu wirahmana rancag (beda
jeung tembang anu wirahmana bebas). Asupna kana kakayaan istilah
sastra dumeh rumpaka kakawihan jadi ulikan sastra, hususna kakawihan
tradisional, lalaguan balarea anu anonim. Ku kituna anu dimaksud
kakawihan di dieu the nyaeta rumpaka (wacana) lalaguan kawih
tradisional anu mibanda pasipatan puisi (sastra); ayana wirahma,
purwakanti, repetisi, imajinasi, diksi, jrrd. (1996:59).
Adapun Wibisana (2000: 387) menyatakan bahwa kakawihan adalah lagu
rakyat, artinya lagu beserta liriknya adalah sudah baku, bersifat anonim, dan
tersebar di kalangan masyarakat semenjak lama. Itulah sebabnya sering
disebut kakawihan barudak ‘kakawihan anak-anak’ atau kakawihan urang
lembur ‘kakawihan orang kampung’.
Kakawihan Sunda merupakan sastra lisan Sunda dalam cakupan tradisi
lisan yang tidak diketahui siapa pengarangnya. Hal ini seperti yang Rusyana
(1978), kemukakan bahwa:
Sastra lisan sok dipatalikeun kana sastra balarea (folk literature), demi
sastra tulisan sok dipatalikeun kana seni sastra (literature of art).
Klasifikasi sastra balarea jeung seni sastra teh sabenerna dasarna the
nurutkeun anu ngahasilkeunana, nu hiji karya balarea (komunal), nu hiji
deui karya saurang pangarang (individual).
Dalam sastra rakyat dikenal berbagai bentuk karangan seperti halnya
dengan sastra tulisan, yaitu bentuk cerita drama, puisi, dan bahasan. Dalam
sastra Sunda dikenal cerita rakyat, puisi rakyat, seperti kakawihan, serta
bahasan seperti uraian tentang pandangan hidup.
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Seacara umum, sastra lisan mempunyai kemungkinan dalam berperan
sebagai kekayaan budaya khususnya kekayaan sastra. Hal itu terjadi karena
sastra lisan adalah modal dalam mengapresiasi sastra, sebab sastra lisan telah
membimbing anggota masyarakat ke arah apresiasi dan pemahaman gagasan
dan peristiwa puitik berdasarkan praktek yang telah menjadi tradisi selama
berabad-abad sebagai dasar komunikasi antara pencipta dan masyarakat.
Artinya ciptaan yang berdasarkan pada sastra lisan akan lebih mudah
dikomunikasikan dan dipahami karena adanya unsur yang sudah dikenal oleh
masyarakat.
Kakawihan menurut Soepandi (1985) mempunyai dua komponen, yaitu:
komponen karawitan dan komponen sastra. Komponen karawitan yaitu
adanya: surupan, ukuran surupan, patet, modus, amitus, irama, dan kalimat
lagu. Komponen sastra yaitu adanya: bentuk dan isi, dalam bentuk terdiri atas:
pola-pola kakawihan, struktur bahasa, gaya basa, purwakanti, dialog,
sedangkan dalam isi terdiri atas: pokok kakawihan, makna kakawihan,
Isi kakawihan mengungkapkan keadaan lingkungan penggubahnya, baik
yang datang dari luar maupun ide, gagasan, pikiran, tanggapan penggubahnya
sendiri. Semua dialami dan dihayai mengenai keadilan sosial, moral, etika,
pendidikan, humor, dan hiburan. Adapun makna kadang-kadang berbentuk
sisindiran dengan sifat petuah, saling mengasihi, atau humor, sebagaimana
sering terjadi dalam kehidupan pada masyarakat Sunda.
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BAB III
GAMBARAN UMUM
KOTA BANDUNG
3.1 Wilayah dan Karakteristik Alam
Bandung merupakan salah satu wilayah administratif yang ada di
Provinsi Jawa Barat, dengan luas wilayah 16.729,65 hektar berdasarkan
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun
1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung

dengan

Kabupaten

Daerah

Tingkat

II

Bandung.

(https://portal.bandung.go.id, 21 Juli 2018) Secara administratif kewilayahan,
Bandung terbagi atas 30 Kecamatan, 151 Kelurahan, 1561 RW, dan 9691 RT
(ppid.bandung.go.id, 25 Mei 2017).
Sejalan dengan posisinya yang tidak memiliki garis pantai, Bandung
memiliki batas-batas wilayah yang langsung berbatasan dengan daratan
wilayah administratif lainnya. Di sebelah Utara, Bandung berbatasan dengan
Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung, di sebelah Selatan dan
Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung, dan di sebelah Barat
berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi.
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Gambar 1

Peta Kota Bandung
Sumber: https://3.bp.blogspot.com, 20 Juli 2018

Dilihat dari topografis, Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 m di
atas permukaan laut (dpl). Titik tertinggi berada di sebelah Utara dengan
ketinggian 1.050 m dpl, terdiri dari daerah yang berbukit bukit sehingga
memberi pemandangan yang indah. Titik terendah berada di sebelah Selatan
dengan ketinggian 675 m dpl, yang umumnya terdiri dari permukaan tanah
yang relatif datar. Wilayah yang dikelilingi oleh pegunungan ini membentuk
Kota Bandung menjadi semacam cekungan (Bandung Basin).
Kontur wilayah Bandung yang dikelilingi pegunungan menjadikan
Bandung sebagai sebuah kota memiliki karakteristik alam yang terkenal
dengan udaranya yang lembab dan sejuk. Sejuknya udara di kota Bandung
menjadi daya tarik kuat yang mendorong wisatawan untuk hadir dan
berkunjung di kota Bandung. Tak terpungkiri, wilayah Bandung sebelah Utara
pun menjadi wilayah paling favorit yang dikunjungi wisatawan, baik domestic
maupun mancanegara.
Keadaan Geologis dan tanah yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya
terbentuk pada zaman kwartier dan mempunyai lapisan tanah alluvial hasil
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letusan gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di bagian Utara, Tengah, dan
Barat umumnya merupakan jenis andosol. Di bagian Selatan serta Timur
terdiri atas sebaran jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan tanah liat.
3.2 Demografi
Secara demografis, Bandung adalah kota yang heterogen. Meskipun
mayoritas penduduk yang tinggal di kota Bandung adalah etnis Sunda akan
tetapi banyak etnis lain yang tinggal dikota Bandung. Di samping etnis Jawa,
tercatat pula beberapa etnis lain yang tinggal di Kota Bandung, seperti etnis
Minang, Batak, Aceh, Madura, Minahasa, Ambon

dan Papua. Pertumbahan

Bandung tidak hanya ditandai oleh terjadinya peningkatan heterogenitas
penduduk kota Bandung tetapi ditandai pula oleh terus bertambahnya
penduduk kota Bandung secara kuantitatif.
Hingga tahun 2010, jumlah penduduk kota Bandung tercatat sebanyak
2.412.100 orang. Jumlah ini menempatkan Bandung sebagai kota dengan
jumlah penduduk terbanyak di antara 9 kota yang terdapat di Provinsi Jawa
Barat. Jumlah penduduk kedua terbanyak dipegang oleh Kota Bekasi, yakni
sebanyak 2.356.100 orang dan ketiga terbanyak dipegang oleh kota Depok,
yakni sebanyak 1.555.600 orang. Keberadaan kota Bandung sebagai kota
dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Barat, lima tahun
kemudian atau tahun 2015, didahului oleh Kota Bekasi. Pada tahun 2015,
penduduk kota Bandung tercatat sebanyak 2.481.469 orang, sementara
penduduk kota Bekasi tercatat sebanyak 2.714.800 orang. Kota Depok, yang
sebenarnya memiliki pertambahan penduduk cukup signifikan, masih tetap
berada di posisi ketiga, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.106.100.
Keberadaan kota Bandung yang bergeser menjadi kota dengan jumlah
penduduk kedua terbanyak di Provinsi Jawa Barat seiring pula dengan laju
angka pertumbuhan penduduk pada tahun 2010-2015 yang hanya mencapai
angka 0,57%, sementara kota Bekasi mencapai angka 2,87% untuk laju
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pertumbuhan penduduk pada periode yang sama, sementara kota Depok
memiliki angka laju pertumbuhan penduduk tertinggi, yakni, 3,57%.
Satu tahun kemudian atau pada tahun 2016, Dari total jumlah penduduk
47.379.390 jiwa pada tahun 2016, 2.490.622 orang di antaranya tinggal di kota
Bandung. Jumlah penduduk kota Bandung sebanyak 2.490.620 orang ini pada
akhirnya menjadikan Bandung sebagai wilayah yang tidak lagi berada dalam
kategori lima besar wilayah kota dan kabuoaten dengan penduduk terbanyak
di Jawa Barat. Lima wilayah administratif dengan penduduk terbanyak di Jawa
Barat pada tahun 2016, berturut-turut adalah Kabupaten Bogor, yang
sekaligus mencatatkan diri sebagai wilayah yang paling banyak dihuni
penduduk, yakni sebanyak 5.587.390 orang. Setelah Kabupaten Bogor, empat
wilayah lainnya yang memiliki jumlah penduduk terbanyak berikutnya adalah
Kabupaten Bandung (3.596.620 orang), Kabupaten Bekasi (3.371.690 orang),
Kota Bekasi (2.787. 210 orang), dan Kabupaten Garut (2.569.510 orang),
(Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2017: 63-64, 67; Badan Pusat
Statistika Kota Bandung, 2017: 40).
Tabel Perkembangan Penduduk Kota Bandung 2011-2016
No. Tahun

Jumlah

Laju Pertumbuhan
Penduduk per Tahun
(%)

1.

2011

2.429.176

0,71

2.

2012

2.444.617

0,64

3.

2013

2.458.503

0,57

4.

2014

2.470.802

0,50

26

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BANDUNG
5.

2015

2.481.469

0,43

6.

2016

2.490.622

0,37

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Bandung, 2017: 40
Dilihat dari jenis kelamin, dari total jumlah penduduk kota Bandung
sebanyak 2.481.469 orang pada tahun 2015, sebanyak 1.253.274 orang adalah
laki-laki dan 1.228.195 orang adalah perempuan. Sementara itu, bila dilihat
dari kelompok umur, jumlah penduduk Bandung pada tahun 2016 dapat
dilihat pada tabel di halaman berikutnya.
Tabel Jumlah Penduduk
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016
Jenis Kelamin
No. Kelompok Umur Laki-laki

Perempuan Jumlah

1. 0-4

104.902

100.864

205.766

2. 5-9

98.508

93.126

191.634

3. 10-14

88.699

85.562

174.261

4. 15-19

110.047

112.442

222.489

5. 20-24

133.694

125.767

259.461

6. 25-29

119.981

110.133

230.114

7. 30-34

110.668

103.220

213.888

8. 35-39

99.556

97.814

197.370

9. 40-44

92.623

92.183

184.806

10. 45-49

80.276

82.214

162.490
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11. 50-54

69.264

70.530

139.794

12. 55-59

56.285

57.289

113.574

13. 60-64

37.156

35.864

73.020

14. 65-69

25.307

27.163

52.470

15. 70-74

16.271

17.599

33.870

16. 75+

13.939

21.676

35.615

Jumlah

1.257.176 1.233.446

2.490.622

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Bandung, 2017: 43
3.3 Latar Belakang Budaya
3.3.1 Corak Utama
Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, mayoritas ditinggali
etnis Sunda. Keberadaan etnis Sunda sebagai etnis mayoritas di kota Bandung
menjadikan kebudayaan Sunda sebagai corak kebudayaan utama yang hidup
dan berkembang di kota Bandung. Dalam perkembangannya, kebudayaan
Sunda yang menjadi kebudayaan utama yang hidup dan berkembang di kota
Bandung banyak menghadapi tantangan, baik yang berasal dari dalam,
khususnya dari kebudayaan daerah lainnya, ataupun dari luar, yakni
kebudayaan asing.
Tantangan terhadap kebudayaan Sunda muncul sejak sebelum
kemerdekaan, bahkan jauh sebelum abad ke-19, bersamaan dengan hadirnya
bangsa asing dan etnis lain di wilayah yang kini bernama kota Bandung.
Pengaruh besar bangsa asing, datang dari orang-orang Arab, India, Tionghoa,
dan Eropa, khususnya Belanda. Pengaruh besar etnis lain, di antaranya datang
dari Jawa dan etnis Bugis.
Berbagai pengaruh kebudayaan terhadap kebudayaan Sunda tidak
lantas menjadikan kebudayaan Sunda tidak berkembang. Sepanjang sejarah
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perjalanan kebudayaan Sunda, dengan segala kelebihan dan kekurangannya,
kebudayaan

Sunda

berhasil

mempertahankan

eksistensinya

sebagai

kebudayaan mayoritas yang ada di kota Bandung.
3.3.2 Keragaman Budaya
Bandung sebagai kota yang memiliki akar perjalanan sejarah panjang,
sejak masa-masa awal keberadaannya telah tampil menjadi wilayah yang
heterogen dan multikultur. Heterogenitas Bandung tidak hanya ditandai oleh
banyaknya etnis lain yang tinggal di kota Bandung akan tetapi ditandai pula
oleh hadirnya bangsa-bangsa asing di kota Bandung. Kedatangan etnis lain di
Bandung pada dasarnya telah dimulai sejak abad ke-19, manakala kapitalisasi
perkebunan mulai berkembang di Priangan. Etnis-etnis pertama yang tinggal
di Bandung, antara lain adalah Bugis dan Jawa. Dalam perkembangannya
kemudian, terlebih sejak Bandung resmi menyandang status sebagai sebuah
gemeente pada dasawarsa pertama abad XX, Bandung semakin banyak
didatangi etnis lain, seperti Minang, Minahasa, Ambon, dan Batak.
Status gemeente yang disandang Bandung tidak saja memperkaya
keberagaman etnis yang tinggal di Bandung akan tetapi yang lebih penting lagi
semakin menegaskan Bandung sebagai wilayah yang banyak dihuni penduduk
asing, khususnya Eropa. Realitas kependudukan seperti itu tidak pelak lagi
menjadikan Bandung sebagai kota yang terus berkembang menjadi kota yang
heterogen. Heterogenitas penduduk Bandung memang pada kenyataanya
tidak berhenti hanya sampai dasawarsa pertama abad XX tetapi terus
berkembang di masa-masa selanjutnya, seiring dengan perkembangan fungsi
kota yang di sandang kota Bandung.
Kini, memasuki abad XXI, dalam perkembangannya yang paling
mutakhir, seiring dengan semakin banyaknya fungsi daya tarik Bandung,
mulai wisata belanja, wisata kuliner, wisata taman hingga wisata heritage,
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heterogenitas penduduk Bandung ditandai oleh semakin banyaknya etnisetnis yang tinggal di kota Bandung, khususnya etnis-etnis besar, seperti Aceh,
Lampung, Palembang, dan Madura. Heterogenitas penduduk di kota Bandung
ini pada akhirnya mewarnai pula heterogenitas budaya di kota Bandung.
Bndung pun tumbuh menjadi kota yang kaya dengan keberagaman budaya.
Keberadaan Kebudayaan Sunda sebagai kebudayaan utama di kota Bandung
tidak menutup tumbuh kembangnya kebudayaan lain yang dibawa penduduk
kota Bandung yang bukan etnis Sunda. Perkawinan antar etnis pun menjadi
warna-warni yang turut memperkaya fakta tentang keberagaman budaya kota
Bandung
3.3.3 Sejarah
1) Sejarah Singkat Budaya
Kehadiran kebudayaan Sunda di Bandung pada dasarnya memiliki
keterkaitan erat dengan kehadiran etnis Sunda di Bandung. Dengan kata lain,
akar sejarah kebudayaan Sunda di Kota Bandung sama tuanya dengan
kehadiran etnis Sunda di wilayah Bandung. Namun demikian, bila kota
Bandung sendiri lahir pada awal abad ke 19 atau tepatnya 25 September 1810
maka tidak berarti bahwa kebudayaan Sunda beserta etnis pendukungnya
juga lahir pada waktu tersebut. Etnis Sunda telah hadir di wilayah yang kini
bernama kota Bandung jauh sebelum abad ke-19.
Jejak-jejak sejarah kebudayaan Sunda di Bandung bisa ditarik ke masamasa hidup dan berkembangnya kerajaan Sunda pada abad VII masehi.
Kerajaan Hindu Budha terpanjang usianya di Indonesia ini bisa jadi memiliki
penduduk yang tinggal di wilayah yang kini menjadi bagian wilayah kota
Bandung. Pergerakan kebudayaan Sunda di wilayah yang kini menjadi bagian
wilayah kota Bandung menemukan bentuknya yang semakin tegas saat
Priangan dikuasai oleh Mataram pada abad XVII. Pada masa inilah hadir
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wilayah-wilayah administratif yang bernama Kabupaten. Satu di antara
kabupaten yang dibentuk Mataram adalah Kabupaten Bandung, yang
wilayannya mencakup wilayah yang kini menjadi bagian wilayah kota
Bandung.
Perkembangan selanjutnya kebudayaan Sunda di Bandung semakin
mudah dijejaki saat Bandung menyandang status ibukota Karesidenan
Priangan pada tahun 1864, gemeente pada tahun 1906, dan terlebih sejak
Bandung menjadi satu di antara kota-kota besar di Indonesia saat memasuki
gerbang kemerdekaan. Dalam masa-masa perkembangan Bandung sebagai
sebuah kota tersebut, secara perlahan tapi pasti, kebudayaan Sunda
menempatka dirinya sebagai kebudayaan mayoritas yang hifup dan
berkembang di kota Bandung. Hal ini un sejalan dengan keberadaan etnis
Sunda sebagai etnis mayoritas yang tinggal di kota Bandung.

2) Sejarah Singkat Wilayah Administratif
Kehadiran kota Bandung sebagai sebuah wilayah administratif, pada
dasarnya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Kabupaten Bandung.
Adapun jejak perjalanan pertama kelahiran kota Bandung terjadi semasa
pemerintahan Bupati Bandung ke-6 R.A. Wiranatakusumah II (1794-1829).
Pada masa pemerintahaan Wiranatakusumah II ini terjadi peristiwa penting
berupa perubahan ibukota Kabupaten Bandung dari Krapyak ke Bandung.
Pemindahan ibukota Kabupaten Bandung itu salah satunya disebabkan karena
sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung berada di bagian Utara Krapyak
(sekarang, Dayeuh Kolot). Hal itu mempersulit tugas-tugas Wiranatakusumah
II. Selain itu, daerah Krapyak yang berada di bagian Selatan Kabupaten
Bandung sering dilanda banjir di musim hujan akibat meluapnya Sungai
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Citarum. Oleh karena itu, Wiranatakusumah II kemudian berupaya
memindahkan ibukota Kabupaten Bandung bagian Utara.
Keinginan Wiranatakusumah II untuk memindahkan ibukota Kabupaten
Bandung tampaknya sejalan dengan kebijakan Gubernur Jenderal H.W.
Daendels untuk memindahkan beberapa ibukota kabupaten yang terletak di
daerah pedalaman yang jauh dari Jalan Raya Pos (Groote Postweg) yang tengah
dibangunnya. Jauhnya letak ibukota kabupaten dari lokasi pembangunan Jalan
Raya Pos telah mengganggu kelancaran pembuatan jalan raya tersebut.
Akhirnya pada tanggal 25 Mei 1810, Daendels mengeluarkan surat yang
ditujukan kepada Bupati Bandung dan Bupati Parakanmuncang untuk
memindahkan ibukota kabupatennya.
Dalam

perkembangannya

kemudian,

Wiranatakusumah

II

memindahkan ibukota Kabupaten Bandung dari Krapyak ke daerah baru di
tepi Jalan Raya Pos. Wiranatakusumah II memilih lokasi di sebelah Barat
Sungai Cikapundung sebagai pusat pemerintahannya. Hal ini tidak sesuai
dengan yang diharapkan Daendels yang menginginkan lokasinya di sebelah
Timur Sungai Cikapundung. Namun hal itu nampaknya tidak menjadi
persoalan bagi Daendels. Akhirnya, pada tanggal 25 September 1810 ibukota
Kabupaten Bandung secara resmi pindah ke lokasi baru yang terletak di
sebelah Barat Sungai Cikapundung.
Pemindahan ibukota Kabupaten Bandung dari Krapyak ke lokasinya
yang baru inilah yang kemudian menjadi tonggak kelahiran wilayah baru yang
bernama Kota Bandung. Di tempat yang baru itu, Wiranatakusumah II
mendirikan pendopo kabupaten, lengkap dengan alun-alun di sebelah
Utaranya dan pohon beringin di tengahnya. Alun-alun itu kemudian berfungsi
menjadi pusat administratif dan sosial kultural bagi orang pribumi. Di sekitar
alun-alun didirikan infrastruktur lainnya, seperti pasar dan mesjid. Tidak lama
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setelah pendiriannya, unsur kolonial mulai mempengaruhi perkembangan
kota Bandung. Hal itu nampak dari tata ruang kota Bandung selanjutnya.
Kurang lebih 54 tahun setelah berdiri atau tepatnya tanggal 7 Agustus
1864 (Besluit 7 Agustus 1864 No. 18), sebuah perubahan besar terjadi dengan
Kota Bandung, yakni dengan dijadikannya Bandung sebagai ibukota
Karesidenan Priangan menggantikan Kabupaten Cianjur. Terpilihnya
Bandung sebagai ibukota Karesidenan Priangan segera membawa perubahanperubahan yang sangat berarti bagi Kota Bandung. Bandung yang semula
hanya menjadi pusat pemerintahan kabupaten kemudian bermetamorfosis
menjadi pusat pemerintahan karesidenan atau tepatnya pusat pemerintahan
kolonial. Bandung pun segera mencuri perhatian orang-orang Eropa dan
Timur Asing untuk datang dan tinggal di Kota Bandung. Terlebih Bandung pun
kemudian mulai bersolek diri, dengan membangun berbagai infrastruktur
perkotaan, seperti transportasi kereta api, taman dan tempat hiburan.
Bertambahnya populasi orang-orang Eropa, khususnya Belanda, di Kota
Bandung pada akhirnya mendorong pemerintah kolonial untuk memberikan
status gemeente kepada kota Bandung sejak 1 April 1906 (Staatsblad van
Nederlandsch Indie over het Jaar 1906, No. 121) dan kemudian stadsgemeente
sejak tahun 1926 (Staatsblad van Nederlandsch‐Indie over het Jaar 1926 No.
369). Perubahan status tersebut tidak pelak lagi menjadikan Bandung
dipandang semakin penting di mata orang-orang Eropa sehingga semakin
banyak lagi orang Eropa yang datang dan menetap di Kota Bandung.
Posisi penting yang disandang kota Bandung semasa pemerintah
Kolonial Belanda terus berlangsung saat Bandung memasuki kemerdekaan.
Makna strategis kota Bandung semasa kemerdekaan ini tidak hanya terlihat
dari keberadaannya sebagai ibukota Propinsi Jawa Barat, akan tetapi juga dari
banyaknya peristiwa penting berskala nasional maupun internasional yang
digelar di Kota Bandung. Satu di antara peristiwa penting yang digelar di Kota

33

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BANDUNG
Bandung adalah Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tahun 1955. Ditunjuknya
Bandung sebagai kota penyelenggara KAA, dalam perkembangannya
kemudian menjadikan Bandung terkenal dengan sebutan Ibukota Asia Afrika.
3.4 Isu Strategis Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung
Bandung sebagai kota tua dan bersejarah, sampai saat ini mempunyai
berbagai permasalahan, tetapi hal itu justru menjadi tantangan tersendiri bagi
pemerintah Kota Bandung untuk memunculkan isu strategi mengenai
kebudayaan, terutama.
1) Globalisasi yang semakin bebas akan sangat mungkin menghilangkan
jejak kebudayaan dan kesenian lokal apabila tidak adanya inovasi dan
kreatifitas dalam pelestariannya.
2) Meningkatnya kesadaran berbudaya masyarakat, hal ini perlu
disambut dengan baik agar responnya menjadi saling berkebutuhan
dengan penyelenggara kebudayaan sehingga bisa menjadi potensi
wisata
3) Cepatnya kemajuan dunia IT menuntut sektor kebudayaan dan
pariwisata untuk bisa lebih beradaptasi dan dapat memanfaatkan
fasilitas IT sehingga akan semakin memberikan informasi yang lebih
tersebar dan massal.
4) Kebutuhan yang tinggi atas fasilitas daya dukung budaya yang memiliki
kualitas dan kuantitas yang mampu menampung wisatawan.
5) Potensi budaya yang tingginya sudah seharusnya didukung dengan
para pelaku budaya dan SDM yang memadai.
6) Peningkatan penataan infrastruktur penunjang budaya sebagai bagian
dari penguatan Sapta Pesona, mengingat begitu besarnya minat
wisatawan yang masuk ke Kota Bandung.
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7) Perlunya ruang yang luas untuk masyarakat kota Bandung dalam
memuaskan hasrat estetik budayanya, terutama berkembangnya
tradisi lisan di kalangan anak-anak dan remaja.
8) Promosi kebudayaan dan pariwisata melalui penyelenggaraan eventevent internasional yang dapat menarik wisatawan untuk datang ke
Kota Bandung.
9) Peningkatan pelayanan budaya serta pembinaan pengelolaan sektor
Kebudayaan sebagai implementasi UURI No. 5 Tahun 2017 tentang
Pemajuan Kebudayaan.
10)Penguatan elemen kebudayaan secara integral melalui koordinasi
dengan Kabupaten/Kota yang berada disekitar Kota Bandung dalam
lingkup Wilayah Bandung Raya. Termasuk didalamnya promosi wisata
melalui festival budaya di dalam maupun luar negeri.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus bisa mengolah sumber
daya alam yang tersedia dengan benar dan bijaksana. Akal dan kemampuan
manusia harus dimanfaatkan untuk menjaga alam agar tetap lestari. Maka dari
itu, memenuhi kebutuhan manusia harus seimbang dengan kegiatan
memeliharanya. Untuk membentuk sistem ini dibutuhkan peran kebudayaan.
Bentuk kebudayaan bisa berupa tingkah laku, pola hidup, ekonomi, pertanian,
stratifikasi sosial, religi, mitos, dan lain-lain. Bentuk kebudayaan tersebut bisa
juga disebut tradisi. Tradisi adalah material dan gagasan yang sudah
dilaksanakan dari zaman dahulu dan masih dilaksanakan sampai sekarang.
Sebagai sistem budaya, tradisi menyediakan seperangkat model untuk
bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama (vital).
Tradisi juga menrupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara
aspek yang pemberian artia laku ujaran, laku ritual dan beberapa jenis laku
lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu
dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol
meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol penilaian
norma, dan sistem ekspresif (simbol yang menyangkut dengan pengungkapan
perasaan). Berkaitan dengan hal tersebut, berarti segala hal yang dilaksanakan
secara turun-temurun dalam semua aspek kehidupan adalah upaya untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pelaksanaanya, tradisi adalah proses
mewariskan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, dan harta benda yang
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bisa dirubah, ditolak, dan diselaraskan berdasarkan perilaku manusia pada
zamannya.
Bentuk konkrit dari tradisi bisa berupa pengetahuan, doktrin,
kebiasaan, dan praktik yang diwariskan berikut dengan pelaksanaannya.
Bentuk tradisi tersebut secara tidak langsung membentuk pemahaman
manusia bahwa tradisi itu suka tidak suka harus dilaksanakan karena
merupakan kebijakan pendahulunya yang mengikat. Hal itu akan menjadi
legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang
sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat
anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Tapi, dalam
pemahaman tersebut terdapat fragmen historis yang sangan bermanfaat
untuk membentuk perilaku manusia saat ini dan masa depan. Selain itu, tradisi
juga menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat
loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi
daerah, kota dan komunitas lokal memilik peran yang sama untuk mengikat
warga atau anggotanya dalam bidang tertentu. Membantu menyediakan
tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan dan kekecewaan kehidupan
modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia
menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam
krisis.
Tidak bisa dipungkiri dari penjelasan di atas, bahwa tradisi adalah
warisan budaya (cultural heritage). Termasuk salah satunya adalah tradisi
lisan. Tradisi lisan mengandung berbagai kearifan lokal, nilai-nilai budaya, dan
kebijakan yang terkandung dalam cerita rakyat, seni pertunjukan rakyat, dan
berbagai ritual dalam upacara adat. Cultural heritage atau warisan budaya ini
merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita pelihara dan kita
lestarikan karena di dalamnya menyimpan identitas budaya sekaligus sebagai
akar budaya yang merupakan subkultur atau kultur Indonesia. Beberapa isu

38

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BANDUNG
penting yang menghadang Indonesia saat ini, yakni kemiskinan, ketimpangan
sosial, identitas, dan nasionalisme. Salah satu upaya penguatan identitas dan
ideologi nasionalisme adalah dengan jalan memberikan perhatian yang lebih
pada pembangunan dan pengembangan budaya.
Kedudukan tradisi lisan sebagai bagian dari warisan budaya bangsa
ditetapkan dalam Konvensi UNESCO, 17 September 2003. Sebagai bagian dari
intangible cultural heritage, dikatakan bahwa “Oral traditions is important to
be transmitted value things: oral traditions is going to be the source of identity
for humanity in this millenium”. Pemahaman akan tradisi lisan tidak hanya
berkisar pemberian suatu ruang agar tradisi tersebut bisa digelar, tetapi
secara tekstual dan kontekstual, tradisi lisan tersebut juga harus dipahami.
Tujuannya adalah agar nilai yang melekat dalam tradisi lisan tersebut bisa
dipahami oleh masyarakat pada era modern.
Hal itu perlu ditegaskan dengan asumsi bahwa pada saat ini
masyarakat Indonesia modern tidak boleh melupakan pelestarian nilai-nilai
asli mereka. Jangan melupakan masa lalu, asal-mula, atau mengabaikan
sejarah. Apabila itu dilakukan, akibatnya kehidupan akan terisolasi dari
budaya-budaya asal. Gagalnya kebijakan pendidikan dan pembangunan di
Indonesia bagi Sumardjo (2003) antara lain disebabkan oleh “kebutaan”
terhadap budaya asli Indonesia dan kurangnya perhatian pemerintah
terhadap pengembangan budaya. Oleh karena itu, dipandang penting
menggali, mengingat, dan menghidupkan kembali nilai-nilai etnis yang asli,
yang terdapat dalam tradisi lisan. Kita tidak dapat membangun masa depan
tanpa mempertimbangkan akar tradisi karena akar itulah kekuatan kita.
Hidup tanpa akar niscaya lama-lama akan tumbang juga. Dari beberapa uraian
tadi, gambaran bahwa tradisi lisan adalah pondasi yang menjanjikan
kesejahteraan fisik maupun mental adalah benar adanya. Seharusnya manusia
tidak perlu lagi untuk selalu melindungi kekayaan ini. Terutama para pemilik
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tradisi yang harusnya berada paling depan untuk selalu menumbuhkan rasa
memiliki pada angota masyarakatnya.
Tradisi lisan merupakan identitas komunitas masyarakat dan salah
satu sumber penting dalam pembentukan karakter bangsa melalui nilai-nilai
luhur yang diwariskannya. Tradisi lisan juga dapat menjadi pintu masuk untuk
memahami permasalahan masyarakat pemilik tradisi yang bersangkutan. Di
dalam tradisi itu, kita dapat mengenal kehidupan komunitas suatu masyarakat
mulai dari kearifan lokal, sistem nilai, pengetahuan tradisional, sejarah,
hukum adat, pengobatan, sistem kepercayaan dan religi, astrologi, serta
berbagai hasil seninya. Karena itu, tradisi lisan masih sangat relevan dengan
kehidupan masyarakat kita sekarang. Namun kenyataannya, sudahkah kita
menghargai tradisi lisan sebagaimana seharusnya? Tradisi lisan nusantara
justru semakin berjarak dengan masyarakat, masih terpinggirkan, potensinya
masih terabaikan, dan masih banyak yang menganggap bahwa tradisi lisan
hanya peninggalan masa lalu yang hanya cukup menjadi kenangan manis
belaka.
Tradisi lisan seolah-olah tidak relevan dengan kehidupan modern yang
semakin maju saat ini. Dengan kata lain, pewarisan tradisi lisan ternyata tidak
berjalan secara alamiah seperti yang diharapkan. Akibatnya, para penutur dan
komunitas tradisi lisan di negeri ini semakin berkurang. Itu semua karena ada
berbagai kendala yang masih dihadapi dalam pengembangan dan penguatan
tradisi lisan. Kendala tersebut antara lain, kebijakan dalam strategi
kebudayaan yang tepat belum siap, biaya terbatas, teknologi mengasingkan
tradisi dari masyarakat, peran masyarakat dan keluarga dalam menjaga
warisan budaya menurun. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk
mendorong berbagai usaha mempercepat proses penguatan tradisi lisan
sebagai identitas budaya dalam membangun peradaban. Karena sejatinya,
tradisi lisan itu bisa menjaga keharmonisan di tengah komunitas masyarakat
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Indonesia yang multibudaya sekaligus menjaga cagar budaya yang telah ada
dan seharusnya terus diwariskan secara turun-temurun.
Karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multibudaya dan
menghargai keharmonisan mestinya bisa dibentuk sejak awal jika tradisi lisan
tetap hidup dan menjadi stimulus bagi setiap anak didik. Selain itu, tradisi lisan
berperan penting untuk membangun karakter bangsa karena kandungan nilainilai moral yang ada dalam tradisi lisan. Hakekat dari pelestarian cagar budaya
adalah suatu kegiatan berkesinambungan (sustainable activity) yang
dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang matang dan
sistematis, sehingga kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan
masyarakat yang merupakan pemilik sah cagar budaya.masyarakat adalah ahli
waris dan sekaligus pelaku dalam upaya pelestarian cagar budaya. Sebagai
pelaku tentunya ada tradisi-tradisi yang sudah turun temurun dijaga sehingga
nilai-nilai warisan cagar budaya hidup dalam masyarakat. Tradisi itu tumbuh
dan dipelihara oleh masyarakat melalui tradisi lisan. Sekarang ini antara
sejarah, tradisi lisan dan peninggalan arkeologi tidak dapat dipisahkan saru
sama lain. Pada dasarnya semua tiu berkaitan dengan aktivitas kebudayaan di
masa lalu. Tradisi lisan merupakan suara bagi mereka yang tidak mengenal
tulisan. Sebelum manusia mengenal tulisan, tradisi lisan menjadi sumbersumber pengetahuan di masa lalu. Tradisi lisan dapat dijadikan sebagai
langkah awal dalam penelusuran peninggalan masa lalu. Tinggalan arkeologis
dapat ditelusuri melalui pengembangan teknik tradisi lisan. Saat melakukan
kajian pada objek masa lalu dengan mengunakan teknik ini diperlukan
penilaian kebenaran dan kevalidan dari sumber-sumber lisan.
Tradisi akan melekat dalam setiap lini kehidupan. Tradisi dari sebuah
asal-usul memiliki kecendrungan untuk meninggalkan cerita tentang
kemunculan suatu klan, negara, kota ataupun suatu etnis. Pada setiap
penamaan suatu daerah awalnya dapat ditelusuri dari tradisi lisan.
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Selanjutnya penamaan tersebut akan berkaitan dengan tinggalan dalam
bentuk benda. Terlepas apakah benda tersebut objek cagar budaya ataupun
dugaan cagar budaya yang menjadi substansi adalah keterkaitan antara tradisi
lisan dengan objek benda. Kemudian ini akan membentuk cerita-cerita
sehingga melahirkan nilai sejarah, nilai pengetahuan dan nilai kebudayaan.
Tradisi lisan inilah yang nantinya merekontruksi masa lalu. Rekontruksi masa
lalu akan melahirkan dan memunculkan nilai-nilai budaya, sejarah dan ilmu
pengetahuan. Rekontrusi masa lalu untuk menelaah ataupun sebagai sumber
awal dari tinggalan arkeogis menjadi langkah. Penelaan ini akan menjadi
modal dasar untuk menelusuri tinggalan arkeologis.
Di antara berbagai jenis sumber sejarah dan tradisi lisan atau tinggalan
arkeologis, tradisi lisan memiliki tempat tersendiri. Tradisi lisan itu adalah
rangkaian pesan untuk diterjemahkan dengan fragmen benda ataupun
aktivitas manusia di masa lalu. Rangkaian pesan inilah yang nantinya
diterjemahkan dari generasi ke generasi. Penerjamahan diperlukan ilmu
sejarah, arkelogi sebagai tonggak untuk masuk pada ranah ilmiah. Selanjutnya
tradisi lisan itu adalah kumpulan ingatan-ingatan kolektif masyarakat yang
terpisah-pisah. Ingatan itu bisa saja dalam bentuk interaksi terhadap objek
tinggalan arkeologis. Ingatan ini dapat bertambah sering dengan berbagai
interaksi ataupun berkurang karena perlawanan dengan interaksi luar
komunitas masyarakat itu sendiri.
Dalam pelestarian cagar budaya, tradisi lisan merupakan tonggak awal
dalam upaya pelestarian. Tidak semua kerangka acuan/ petunjuk teknis dalam
upaya pelestarian dituliskan oleh generasi sebelumnya. Petunjuk teknis itu
mampu dilacak melalui tradisi lisan. Melibakan tradisi lisan dalam upaya
pelestarian benda cagar budaya akan memudahkan pelaksanaan pelestarian
benda cagar budaya. Kemudahan ini akan semakin bertambah karena
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penguasaan dari tradisi lisan pada tinggalan arkeologis biasanya dikuasai oleh
penguasa lokal atau pemilik benda cagar budaya itu sendiri.
Saat ini upaya-upaya pengumpulan tradisi lisan untuk pelestarian
cagar budaya dapat dimaknai sebagai kerangka besar pelestarin nilai-nilai dari
objek masa lalu sesuai dengan amanat UU Nomor 11 Tahun 2010. Dalam hal
ini tradisi lisan merupakan sebuah proses untuk menggapai upaya pelestarian
cagar budaya berbasis kemasyarakatan. Proses yang disampaikan dari mulut
ke mulut dapat mengungkap cara-cara tradisional dalam upaya pelestarian.
Pada dasarnya benda-benda dari masa lalu, upaya untuk pelestriannya tidak
akan jauh berbeda dengan cara yang tradisional. Setidaknya cara tersebut
mendekati zaman terciptanya benda cagar budaya tersebut.
Langkah awal dari upaya pelestarian benda cagar budaya adalah
pendataan benda cagar budaya baik itu yang bergerak maupun yang tidak
bergerak. Langkah ini akan lebih mudah dilakukan pada saat penelusuran,
pencatatan, mendeskripsikan dan menverifikasi serta melestarikan melalui
tradisi lisan. Dalam upaya pemugaran, pemeliharaan ataupun perlindungan
objek cagar budaya tradisi lisan memiliki tempat juga. Tidak semua
pengetahuan di masa sekarang mampu mengakomodasi atau menjabarkan
pengetahuan masa silam. Pengetahuan masa silam muncul dengan sendirinya
jika melibatkan tradisi lisan karena sudah terintegrasi segala infromasi objek
cagar budaya. Tradisi lisan berupa pantangan ataupun larangan dalam
perlakuan objek cagar budaya mampu dimanfaatkan sebagai bagian dari
upaya pelestarian bagi masyarakat. Dengan menghidupkan nilai-nilai dari
tradisi lisan upaya pelestarian sudah dalam tahap pelestarian berbasis
masyarakat. Artinya ketika masyarakat masih memegang nilai-nilai budaya
yang terkandung dalam objek cagar budaya, secara tidak langsung nilai-nilai
itulah yang menjaga cagar budaya dari bentuk vandalisme ataupun kegiatan
yang merusak cagar budaya. Pada akhirnya tradisi lisan yang ada dalam
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masyarakat mampu dimanfaatkan sebagai bagian dari upaya pelestarian cagar
budaya.
Tentu untuk mengoperasionalkan manfaat-manfaat dari tradisi tadi,
diperlukan kajian tradisi lisan yang komperhensif dengan berbagai disiplin
ilmu budaya terkait. Agar hasil kajian tersebut lebih meyakinkan dan memiliki
integritas tinggi di seluruh lapisan masyarakat. Karena pada hakikatnya
warisan tradisi lisan bangsa Indonesia tidak semata-mata sebagai suatu
kekayaan budaya, tetapi juga memiliki peranan dalam praktik-praktik sosial
budaya masyarakat. Salah satu yang diharapkan saat ini dan tampak lebih
nyata adalah turut serta dalam pelestarian lingkungan hidup. Apabila kajian
tradisi lisan terus didorong dan dilaksanakan secara berkesinambungan.
Seiring berjalannya waktu, pelestarian tradisi lisan dan berbagai implikasinya
bagi sektor kehidupan manusia akan berjalanan beriringan dan maksimal.
Pada saat sekarang ini, pelaku tradisi dan masyarakat Indonesia secara
umum bisa bersyukur karena tradisi lisan diakomodir oleh pemerintah
sebagai Objek Pemajuan Kebudayaan dan tercantum dalam Undang-Undang
Pemajuan Kebudayaan No. 5 Tahun 2017 Pasal 5 No. a (Tradisi Lisan). Tradisi
lisan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah demikian
Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan
secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan,
dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat. (Penjelasan UURI No. 5
Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, 20017: 5)
Apakah benar pengertian tradisi lisan seperti itu? Sebelumnya telah
dikutip penegertian tradisi lisan menurut UNESCO yang lebih luas dari
pengertian UURI tentang Pemajuan Kebudayaan, dan sedikit banyak akan
dituliskan landasan teori tentang tradisi lisan. Akan tetapi yang perlu
diperhatikan saat ini adalah bagaimana tradisi lisan menjadi garapan
pemerintah Kota Bandung dan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan
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program kebudayaan di Kota Bandung. Terlebih lagi menjadi bagian dalam
Kajian Pengembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kota Bandung.
Oleh sebab itulah, perlu diketengahkan sebuah pengkajian awal
mengenai cakupan tradisi lisan. Hal tersebut untuk mempermudah
pengenalan, pencatatan, dan pendokumentasian tradisi lisan. Selain itu, untuk
mencapai tujuan ideal seperti yang tereksplisit dalam halaman 5 Pasal 4 UURI
No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yaitu: (a) mengembangkan
nilai-nilai luhur budaya bangsa; (b) memperkaya keberagaman budaya; (c)
memperteguh jati diri bangsa; (d) memperteguh persatuan dan kesatuan
bangsa; (e) mencerdaskan kehidupan bangsa; (f) meningkatkan citra bangsa;
(g) mewujudkan masyarakat madani; (h) meningkatkan kesejahteraan rakyat;
(i). melestarikan warisan budaya bangsa; dan (j) mempengaruhi arah
perkembangan peradaban dunia.

1.2 Rumusan Masalah
Agar tidak terlalu luas cakupan yang akan dikaji, maka masalah dirumuskan
dalam pernyataan sebagai berikut.
1) Struktur (teks, koteks, dan konteks) dan fungsi kakawihan yang
merupakan bagian dari cakupan tradisi lisan.
2) Kajian tradisi lisan pada kakawihan Sunda.
3) Kakawihan dalam perspektif nilai indeks pemajuan kebudayaan.

1.3 Tujuan Kajian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.
1) Mendeskripsikan struktur (teks, koteks, dan konteks) dan teks
kakawihan yang merupakan bagian dari cakupan tradisi lisan.
2) Mengkaji tradisi lisan pada kakawihan Sunda.
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3) Menganalis kakawihan dalam perspektif nilai indeks pemajuan
kebudayaan.
1.4 Manfaat Kajian
1.4.1 Manfaat Teoritis
1) Menambah pengetahuan tentang kajian tradisi lisan yang ada di sekitar
masyarakat.
2) Menambah referensi kajian budaya masyarakat yang memiliki nilai
luhur dan berfungsi sebagai penjaga norma-norma.
1.4.2 Manfaat Kebijakan
1) Mendorong pemerintah untuk pengambilan kebijakan yang
berkaitan dengan budaya terutama tradisi lisan yang masih
dilaksanakan oleh masyarakat dan menjadi alat pendidikan yang
tidak lekang oleh zaman.
2) Meyakinkan semua elemen pemerintah dan masyarakat bahwa
kehadiran tradisi lisan di masyarakat sangat penting dan bermanfaat
untuk kehidupan di lingkungan sekitarnya.
1.4.3 Manfaat Praktis
1) Inventarisasi budaya yang masih ada di masyarakat untuk kepentingan
bersama dan diwariskan kepada generasi penerusnya. Hal ini
dimaksudkan agar masyarakat sadar manfaat tradisinya dan
senantiasa berpartisipasi aktif dalam pelestariannya terutama dalam
kehidupan sehari-hari.
2) Memberikan masukan bahwa tradisi lisan bisa mendorong ekonomi
kreatif bahkan wisata budaya.
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1.5 Dasar Hukum dan Peraturan
1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.
2) Undang-undang Pemajuan Kebudayaan No. 5 Tahun 2017.
3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat.
4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun
2003

tentang

Pengelolaan

Kepurbakalaan,

Kesejarahan,

Nilai

Tradisional dan Museum.
5) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung
Tahun 2005-2025.
6) Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun
2018-2023.
1.6 Sistematika Penyajian
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini dideskripsikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan kajian,
manfaat kajian, dasar hukum dan peraturan, serta sistematika penyajian
laporan.
BAB II LANDASAN TEORETIS
Pada bab ini dideskripsikan landasan teoretis dari berbagai literatur terkait
dengan pembahasan.
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BAB III GAMBARAN UMUM KOTA BANDUNG
Memuat gambaran umum Kota Bandung secara umum, wilayah dan
karakterisktik alam, demografi, dan sejarah. Selain itu, juga disinggung isu-isu
strategis dalam bidang kebudayaan & pariwisata.
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BAB II
LANDASAN TEORITIS
2.1 Pengertian, Cakupan, dan Struktur Tradisi Lisan
Pada subbab ini akan dibahas konsep-konsep mengenai: (1) pengertian
tradisi lisan, (2) cakupan tradisi lisan, dan (3) struktur dan Isi tradisi lisan.
2.1.1 Pengertian Tradisi Lisan
Tradisi lisan adalah pesan atau kesaksian yang disampaikan secara
turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pesan atau
kesaksian itu disampaikan melalui ucapan, pidato, nyanyian, dan dapat
berbentuk pantun, cerita rakyat, nasihat, balada, atau lagu. Pada cara ini, maka
mungkinlah suatu masyarakat dapat menyampaikan sejarah lisan, sastra lisan,
hukum lisan dan pengetahuan lainnya ke generasi penerusnya tanpa
melibatkan bahasa tulisan (www.wikipedia.com).
Tadisi lisan berasal dari kata oral tradition yang merupakan istilah dari
bahasa Inggris. Di Indonesia, sebelumnya telah popular istilah folklore.
Memang objek dan bahan yang diperbincangkannya adalah sama, yaitu
sebagian kebudayaan, akan tetapi para akademisi lebih memilih istilah tradisi
lisan

dibandingkan

dengan

folklore

yang

dianggap

kurang

bisa

dipertanggungjawabkan sisi akademiknya.
Dalam Hutomo (2013: 10) Osman menyebutkan bahwa tradisi lisan
demikian:
Tradisi lisan adalah hal yang baru dan sebagian besar merangkum
bahan-bahan dalam folklor. Istilah folklor mulanya ditujukan kepada
aspek-aspek tradisional dalam suatu budaya dan aspek-aspek itu selalu
ada dalam msyarakat, sekarang istilah yang ditunjukan untuk benda
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atau perkara yang disangsikan kebenarannya, padahal sebenarnya
bahan-bahan folklor adalah aspek-aspek dan unsur-unsur budaya yang
hidup dan mengakibatkan pola-pola perlakuan anggota sebuah
subculture dalam suatu masyarakat yang kompleks, untuk
menghindarkan berlakunya salah anggapan itu maka istilah tradisi lisan
diutamakan. Cakupan tradisi lisan sama dengan folklor pada awalnya.
Vansina dalam Hutomo (2013: 11) menyebutkan bahwa tradisi lisan
adalah berbagai macam keterangan lisan dari peristiwa masa lampau yang
dilaporkan (juga secara lisan). Karena itu, dalam penyebarannya tradisi lisan
selalu dikaitkan dengan eksistensi asal-usul tempat, makhluk, dan epos
hiburan (Irwanto, 2012: 123). Selebihnya, Fic & Doubalova (2014: 340)
menyebutkan bahwa mitos diturunkan dari generasi ke generasi seterusnya
melalui suara, nada, ritme, dan isyarat khas dan berpola yang merupakan
bentuk lain tradisi lisan. Oleh karena itu, sangat benar apa yang dikatakan
Bidin dkk. (2013: 731) bahwa tradisi lisan merupakan kegiatan meneruskan
ilmu pengetahuan dari generasi ke generasi melalui medium lisan atau
perkataan.
Menurut Pudentia (2008:4) tradisi lisan diartikan sebagai “segala wacana
yang diucapkan meliputi yang lisan dan yang beraksara” atau juga dikatakan
sebagai “sistem wacana yang bukan aksara”. Menurut Pudentia pula (1999:32)
tradisi lisan merupakan tradisi orality yang mengandung maksud
‘keberaksaraan bersuara’. Kelisanan, dalam masyaraat beraksara yang sering
diartikan sebagai hasil masyarakat yang tidak terpelajar; sesuatu yang belum
dituliskan; sesuatu yang dianggap belum sempurna/matang; dan sering dinilai
dengan kriteria keberaksaraan.
Kelisanan dan keberaksaraan memang bagai koin dengan dua sisi dan
tidak dapat dipisahkan. Kelisanan tidak terlepas sama sekali dari dunia
keberaksaraan, demikian juga sebaliknya. Keduanya saling berpengaruh dan
berinteraksi. Interaksi keduanya justru sangat menarik (Teeuw, 1980: 4-5).
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Bahkan menurut Sweeney (1991: 17-18) tradisi lisan & tradisi tulis baru dapat
dipahami ketradisiannya bila ada interaksi keduanya.
Walau pun demikian, kita kutip juga tradisi lisan yang dinyatakan badan
dunia PBB melalui Unesco, yang menyatakan demikian. Those traditions which
have been transmitted in time and space by the word and act (Advisorey
Commitee –UNESCO, 1981 (Isnendes, 2020).
Dari pengertian-pengertian yang sudah disebutkan diatas, jelaslah bahwa
tradisi lisan sangat luas jangkauannya dan sangat kaya objeknya. Bila
dibandingkan dengan pengertian UURI No. 5 Tahun 2017 yang menyatakan,
bahwa:
"Tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun
oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun,
dan cerita rakyat. (Penjelasan UURI No. 5 Tahun 2017 tentang
Pemajuan Kebudayaan, 20017: 5)
Ini hanya merupakan tuturan lisan atau khususnya berupa sastra lisan
yang diwariskan tidak mencakup prilaku, benda, dan nilai-nilai secara
menyeluruh sebagaimana Hutomo sebutkan.
2.1.2 Cakupan Tradisi Lisan
Cakupan tradisi lisan sangat luas dan kaya. Hutomo (2013: 11) mengutip
pernyataan UNESCO menyebutkan cakupan tradisi lisan bukan hanya sastra
lisan. Sastra lisan merupakan bagian dari tradisi lisan itu sendiri. Secara
lengkap cakupan tradisi lisan adalah sebagai berikut: (1) kesusastraan lisan,
(2) teknologi tradisional, (3) pengetahuan tradisional, (4) unsur-unsur religi,
(5) kesenian tradisional dan (6) hukum adat.
Berbeda dengan Jan Vansina yang menyatakan jenis tradisi lisan
berdasarkan penelitiannya mengenai tradisi lisan di Afrika. Menurutnya jenis
tradisi lisan di Afrika adalah: (1) formula, (2) puisi, (3) daftar kata, (4) cerita,
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dan (5) komentar (Hutomo, 2013: 12). Perhatikan tabel pada halaman
selanjutnya.
Memperhatikan jenisnya saja, hampir semua yang ada pada Objek
Pemajuan Kebudayaan merupakan bagian dari tradisi lisan dan dalam
cakupan tradisi lisan. Kecuali beberapa saja seperti naskah yang memang lahir
dari tradisi tulis, terutama di Indonesia. Jadi sepertinya dalam UURI No. 5
Tahun 2017 tersebut harus dikaji ulang, kecuali menyebut Satra Lisan untuk
menggantikan nama OPK Tradisi Lisan.
Tabél Jenis Tradisi Lisan
No

Jenis

Kategori

Bentuk

1

Formula

-

Gelaran
Slogan
Formula didaktis
Formula upacara

2

3

Puisi

Daftar Kata

Resmi

Sejarah

Milik umum/komunal

Pujian/memuji

(masyarakat
kebanyakan)

Keagamaan

-

Nama tempat

Individu

Nama orang
4

Cerita

Sejarah

Umum

Didaktis

Lokal

Artistik

Kekeluargaan

Individu

Mitos aetiologik
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Artistik
Ingatan manusia

5

Komentar

Legal

Precedent

Panyambung

Menerangkan

Sporadic

Komentar occational

2.1.3 Struktur Tradisi Lisan
Tradisi lisan mempunyai strukur. Struktur tersebut disebut juga
formula. Menurut Dundees dalam bentuk (kebudayaan), formulanya adalah:
text, texture, dan context (Rusyana, 1996:6) atau dalam bentuk (kebahasaan)
terdapatnya: teks, ko-teks (elemen atau unsur), dan konteks (kondisi) yang
nantinya akan merupakan formula atau pola dari upacara tradisi ini (Sibarani,
2012:243).
Pada halaman selanjutnya diketengahkan diagram objek tradisi lisan
yang kembangkan oleh Sibarani (2012). Menurut Sibarani, ada yang disebut
objek tradisi lisan atau yang Hutomo sebutkan sebagai cakupan, atau pun yang
Vansina kemukakan sebagai jenis tradisi lisan dari penelitiannya di Afrika.
Perhatikan tabel berikut.
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OBJEK KTL
BENTUK

ISI

(TEKS, KO-TEKS, KONTEK)

(NILAI & NORMA)

STRUKTUR, ELEMEN, KONDISI

FUNGSI & MAKNA

REVITALISASI
(PENGHIDUPAN KEMBALI, PENGELOLAAN, PEWARISAN)

PEMBANGUNAN KARAKTER-IDENTITAS

IP Kebudayaan
Diagram Objek Kajian Tradisi Lisan (Sibarani, 2010, kc. 243) dengan
sedikit pengubahan pada tujuan pencapaiannya.
2.2 Konvensi Kelisanan dalam Tradisi Lisan
Objek tradisi lisan terdapat pada tempat-tempat atau komunitaskomunitas dimana tradisi lisan hidup dalam masyarakat penggunanya. Jika
peminat tradisi (peneliti, volentir) ingin melihat langsung pada saat sebuah
upacara berjalan, maka harus datang pada masyarakat pelakunya. Menurut
Pudentia

dalam

Pudentia,

Mengumpulkan

Kepingan

Tradisi

Lisan

http://id.shvoong.com/social-sciences/1688161-pudentia-mengumpulkankepingan-tradisi-lisan/#ixzz1I8b5vPI0 [Januari 2011]) prinsip-prinsip dalam
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mendalami tradisi lisan adalah digunakannya teknik konvensi tradisi lisan
yang berusaha melestarikan konsep pewarisan budaya dengan membunyikan
kembali suara-suara tradisi yang sering kali terabaikan di tengah gemuruh
teknologi mutakhir dengan terus merevitalisasi suatu kebudayaan jika tidak
ingin kebudayaan itu mati. Hal itu dikarenakan budaya lisan memiliki
resistensi terhadap hegemoni dan kerutinan yang jauh berbeda dengan dunia
teks.
Konvensi kelisanan disebut psikodinamika budaya lisan primer (the
psychodynamic of primary oral cultures). Ciri-ciri umum kelisanan yang
diidentifikasi mencakup: pemikiran lisan (oral thought), ekspresi lisan (oral
expression) dan naratif lisan (oral narrative). Ciri umum tersebut merupakan
ciri yang berulang pada produk budaya lisan yang menggunakan medium
verbal (Ong, 1982:139-147).
Selanjutnya Rusyana (1996:111-114) membuktikan dari penelitiannya,
bahwa dalam tradisi lisan ada ciri-ciri ketradisian dan kelisanan. Ciri
ketradisian adalah sebagai berikut: (1) Isi tuturan diterima dari generasi
sebelumnya, (2) pola-pola kisahan tetap dan berulang, (3) kisahan berubah
menjadi kisah yang dikisahkan lagi.
Adapun ciri kelisanannya adalah sebagai berikut: (1) tuturan dalam
medium lisan, (2) terdapat banyak kalimat yang tidak lengkap komponennya,
(3) terdapat penjelasan yang tidak eksplisit, (4) terdapat bagian-bagian yang
diulang, (5) terdapat penyisipan keterangan dalam kalimat, (6) lingkungan
yang terlibat dalam tuturan terbatas, dan (7) tuturan erat hubungannya
dengan penutur (Rusyana, 1996).
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2.3 Kakawihan dalam Sastra Lisan Sunda
Kakawihan yang dimaksud dalam kajian ini adalah kakawihan barudak
atau kakawihan murangkalih. Kakawihan barudak adalah bentuk lahu-lahu
dalam bahasa ikatan yang dinyanyikan oleh anak-anak (Soepandi, 1985:53).
Iskandarwassid memberi pengertian kakawihan sebagai berikut:
Istilah kakawihan atawa kawih, asalna tina kecapkawih. Saestuna istilah
dina widang seni sora, nyaeta warna lalaguananu wirahmana rancag (beda
jeung tembang anu wirahmana bebas). Asupna kana kakayaan istilah
sastra dumeh rumpaka kakawihan jadi ulikan sastra, hususna kakawihan
tradisional, lalaguan balarea anu anonim. Ku kituna anu dimaksud
kakawihan di dieu the nyaeta rumpaka (wacana) lalaguan kawih
tradisional anu mibanda pasipatan puisi (sastra); ayana wirahma,
purwakanti, repetisi, imajinasi, diksi, jrrd. (1996:59).
Adapun Wibisana (2000: 387) menyatakan bahwa kakawihan adalah lagu
rakyat, artinya lagu beserta liriknya adalah sudah baku, bersifat anonim, dan
tersebar di kalangan masyarakat semenjak lama. Itulah sebabnya sering
disebut kakawihan barudak ‘kakawihan anak-anak’ atau kakawihan urang
lembur ‘kakawihan orang kampung’.
Kakawihan Sunda merupakan sastra lisan Sunda dalam cakupan tradisi
lisan yang tidak diketahui siapa pengarangnya. Hal ini seperti yang Rusyana
(1978), kemukakan bahwa:
Sastra lisan sok dipatalikeun kana sastra balarea (folk literature), demi
sastra tulisan sok dipatalikeun kana seni sastra (literature of art).
Klasifikasi sastra balarea jeung seni sastra teh sabenerna dasarna the
nurutkeun anu ngahasilkeunana, nu hiji karya balarea (komunal), nu hiji
deui karya saurang pangarang (individual).
Dalam sastra rakyat dikenal berbagai bentuk karangan seperti halnya
dengan sastra tulisan, yaitu bentuk cerita drama, puisi, dan bahasan. Dalam
sastra Sunda dikenal cerita rakyat, puisi rakyat, seperti kakawihan, serta
bahasan seperti uraian tentang pandangan hidup.
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Seacara umum, sastra lisan mempunyai kemungkinan dalam berperan
sebagai kekayaan budaya khususnya kekayaan sastra. Hal itu terjadi karena
sastra lisan adalah modal dalam mengapresiasi sastra, sebab sastra lisan telah
membimbing anggota masyarakat ke arah apresiasi dan pemahaman gagasan
dan peristiwa puitik berdasarkan praktek yang telah menjadi tradisi selama
berabad-abad sebagai dasar komunikasi antara pencipta dan masyarakat.
Artinya ciptaan yang berdasarkan pada sastra lisan akan lebih mudah
dikomunikasikan dan dipahami karena adanya unsur yang sudah dikenal oleh
masyarakat.
Kakawihan menurut Soepandi (1985) mempunyai dua komponen, yaitu:
komponen karawitan dan komponen sastra. Komponen karawitan yaitu
adanya: surupan, ukuran surupan, patet, modus, amitus, irama, dan kalimat
lagu. Komponen sastra yaitu adanya: bentuk dan isi, dalam bentuk terdiri atas:
pola-pola kakawihan, struktur bahasa, gaya basa, purwakanti, dialog,
sedangkan dalam isi terdiri atas: pokok kakawihan, makna kakawihan,
Isi kakawihan mengungkapkan keadaan lingkungan penggubahnya, baik
yang datang dari luar maupun ide, gagasan, pikiran, tanggapan penggubahnya
sendiri. Semua dialami dan dihayai mengenai keadilan sosial, moral, etika,
pendidikan, humor, dan hiburan. Adapun makna kadang-kadang berbentuk
sisindiran dengan sifat petuah, saling mengasihi, atau humor, sebagaimana
sering terjadi dalam kehidupan pada masyarakat Sunda.
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BAB III
GAMBARAN UMUM
KOTA BANDUNG
3.1 Wilayah dan Karakteristik Alam
Bandung merupakan salah satu wilayah administratif yang ada di
Provinsi Jawa Barat, dengan luas wilayah 16.729,65 hektar berdasarkan
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun
1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung

dengan

Kabupaten

Daerah

Tingkat

II

Bandung.

(https://portal.bandung.go.id, 21 Juli 2018) Secara administratif kewilayahan,
Bandung terbagi atas 30 Kecamatan, 151 Kelurahan, 1561 RW, dan 9691 RT
(ppid.bandung.go.id, 25 Mei 2017).
Sejalan dengan posisinya yang tidak memiliki garis pantai, Bandung
memiliki batas-batas wilayah yang langsung berbatasan dengan daratan
wilayah administratif lainnya. Di sebelah Utara, Bandung berbatasan dengan
Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung, di sebelah Selatan dan
Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung, dan di sebelah Barat
berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi.
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Gambar 1

Peta Kota Bandung
Sumber: https://3.bp.blogspot.com, 20 Juli 2018

Dilihat dari topografis, Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 m di
atas permukaan laut (dpl). Titik tertinggi berada di sebelah Utara dengan
ketinggian 1.050 m dpl, terdiri dari daerah yang berbukit bukit sehingga
memberi pemandangan yang indah. Titik terendah berada di sebelah Selatan
dengan ketinggian 675 m dpl, yang umumnya terdiri dari permukaan tanah
yang relatif datar. Wilayah yang dikelilingi oleh pegunungan ini membentuk
Kota Bandung menjadi semacam cekungan (Bandung Basin).
Kontur wilayah Bandung yang dikelilingi pegunungan menjadikan
Bandung sebagai sebuah kota memiliki karakteristik alam yang terkenal
dengan udaranya yang lembab dan sejuk. Sejuknya udara di kota Bandung
menjadi daya tarik kuat yang mendorong wisatawan untuk hadir dan
berkunjung di kota Bandung. Tak terpungkiri, wilayah Bandung sebelah Utara
pun menjadi wilayah paling favorit yang dikunjungi wisatawan, baik domestic
maupun mancanegara.
Keadaan Geologis dan tanah yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya
terbentuk pada zaman kwartier dan mempunyai lapisan tanah alluvial hasil
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letusan gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di bagian Utara, Tengah, dan
Barat umumnya merupakan jenis andosol. Di bagian Selatan serta Timur
terdiri atas sebaran jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan tanah liat.
3.2 Demografi
Secara demografis, Bandung adalah kota yang heterogen. Meskipun
mayoritas penduduk yang tinggal di kota Bandung adalah etnis Sunda akan
tetapi banyak etnis lain yang tinggal dikota Bandung. Di samping etnis Jawa,
tercatat pula beberapa etnis lain yang tinggal di Kota Bandung, seperti etnis
Minang, Batak, Aceh, Madura, Minahasa, Ambon

dan Papua. Pertumbahan

Bandung tidak hanya ditandai oleh terjadinya peningkatan heterogenitas
penduduk kota Bandung tetapi ditandai pula oleh terus bertambahnya
penduduk kota Bandung secara kuantitatif.
Hingga tahun 2010, jumlah penduduk kota Bandung tercatat sebanyak
2.412.100 orang. Jumlah ini menempatkan Bandung sebagai kota dengan
jumlah penduduk terbanyak di antara 9 kota yang terdapat di Provinsi Jawa
Barat. Jumlah penduduk kedua terbanyak dipegang oleh Kota Bekasi, yakni
sebanyak 2.356.100 orang dan ketiga terbanyak dipegang oleh kota Depok,
yakni sebanyak 1.555.600 orang. Keberadaan kota Bandung sebagai kota
dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Barat, lima tahun
kemudian atau tahun 2015, didahului oleh Kota Bekasi. Pada tahun 2015,
penduduk kota Bandung tercatat sebanyak 2.481.469 orang, sementara
penduduk kota Bekasi tercatat sebanyak 2.714.800 orang. Kota Depok, yang
sebenarnya memiliki pertambahan penduduk cukup signifikan, masih tetap
berada di posisi ketiga, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.106.100.
Keberadaan kota Bandung yang bergeser menjadi kota dengan jumlah
penduduk kedua terbanyak di Provinsi Jawa Barat seiring pula dengan laju
angka pertumbuhan penduduk pada tahun 2010-2015 yang hanya mencapai
angka 0,57%, sementara kota Bekasi mencapai angka 2,87% untuk laju
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pertumbuhan penduduk pada periode yang sama, sementara kota Depok
memiliki angka laju pertumbuhan penduduk tertinggi, yakni, 3,57%.
Satu tahun kemudian atau pada tahun 2016, Dari total jumlah penduduk
47.379.390 jiwa pada tahun 2016, 2.490.622 orang di antaranya tinggal di kota
Bandung. Jumlah penduduk kota Bandung sebanyak 2.490.620 orang ini pada
akhirnya menjadikan Bandung sebagai wilayah yang tidak lagi berada dalam
kategori lima besar wilayah kota dan kabuoaten dengan penduduk terbanyak
di Jawa Barat. Lima wilayah administratif dengan penduduk terbanyak di Jawa
Barat pada tahun 2016, berturut-turut adalah Kabupaten Bogor, yang
sekaligus mencatatkan diri sebagai wilayah yang paling banyak dihuni
penduduk, yakni sebanyak 5.587.390 orang. Setelah Kabupaten Bogor, empat
wilayah lainnya yang memiliki jumlah penduduk terbanyak berikutnya adalah
Kabupaten Bandung (3.596.620 orang), Kabupaten Bekasi (3.371.690 orang),
Kota Bekasi (2.787. 210 orang), dan Kabupaten Garut (2.569.510 orang),
(Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2017: 63-64, 67; Badan Pusat
Statistika Kota Bandung, 2017: 40).
Tabel Perkembangan Penduduk Kota Bandung 2011-2016
No. Tahun

Jumlah

Laju Pertumbuhan
Penduduk per Tahun
(%)

1.

2011

2.429.176

0,71

2.

2012

2.444.617

0,64

3.

2013

2.458.503

0,57

4.

2014

2.470.802

0,50
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5.

2015

2.481.469

0,43

6.

2016

2.490.622

0,37

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Bandung, 2017: 40
Dilihat dari jenis kelamin, dari total jumlah penduduk kota Bandung
sebanyak 2.481.469 orang pada tahun 2015, sebanyak 1.253.274 orang adalah
laki-laki dan 1.228.195 orang adalah perempuan. Sementara itu, bila dilihat
dari kelompok umur, jumlah penduduk Bandung pada tahun 2016 dapat
dilihat pada tabel di halaman berikutnya.
Tabel Jumlah Penduduk
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016
Jenis Kelamin
No. Kelompok Umur Laki-laki

Perempuan Jumlah

1. 0-4

104.902

100.864

205.766

2. 5-9

98.508

93.126

191.634

3. 10-14

88.699

85.562

174.261

4. 15-19

110.047

112.442

222.489

5. 20-24

133.694

125.767

259.461

6. 25-29

119.981

110.133

230.114

7. 30-34

110.668

103.220

213.888

8. 35-39

99.556

97.814

197.370

9. 40-44

92.623

92.183

184.806

10. 45-49

80.276

82.214

162.490
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11. 50-54

69.264

70.530

139.794

12. 55-59

56.285

57.289

113.574

13. 60-64

37.156

35.864

73.020

14. 65-69

25.307

27.163

52.470

15. 70-74

16.271

17.599

33.870

16. 75+

13.939

21.676

35.615

Jumlah

1.257.176 1.233.446

2.490.622

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Bandung, 2017: 43
3.3 Latar Belakang Budaya
3.3.1 Corak Utama
Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, mayoritas ditinggali
etnis Sunda. Keberadaan etnis Sunda sebagai etnis mayoritas di kota Bandung
menjadikan kebudayaan Sunda sebagai corak kebudayaan utama yang hidup
dan berkembang di kota Bandung. Dalam perkembangannya, kebudayaan
Sunda yang menjadi kebudayaan utama yang hidup dan berkembang di kota
Bandung banyak menghadapi tantangan, baik yang berasal dari dalam,
khususnya dari kebudayaan daerah lainnya, ataupun dari luar, yakni
kebudayaan asing.
Tantangan terhadap kebudayaan Sunda muncul sejak sebelum
kemerdekaan, bahkan jauh sebelum abad ke-19, bersamaan dengan hadirnya
bangsa asing dan etnis lain di wilayah yang kini bernama kota Bandung.
Pengaruh besar bangsa asing, datang dari orang-orang Arab, India, Tionghoa,
dan Eropa, khususnya Belanda. Pengaruh besar etnis lain, di antaranya datang
dari Jawa dan etnis Bugis.
Berbagai pengaruh kebudayaan terhadap kebudayaan Sunda tidak
lantas menjadikan kebudayaan Sunda tidak berkembang. Sepanjang sejarah
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perjalanan kebudayaan Sunda, dengan segala kelebihan dan kekurangannya,
kebudayaan

Sunda

berhasil

mempertahankan

eksistensinya

sebagai

kebudayaan mayoritas yang ada di kota Bandung.
3.3.2 Keragaman Budaya
Bandung sebagai kota yang memiliki akar perjalanan sejarah panjang,
sejak masa-masa awal keberadaannya telah tampil menjadi wilayah yang
heterogen dan multikultur. Heterogenitas Bandung tidak hanya ditandai oleh
banyaknya etnis lain yang tinggal di kota Bandung akan tetapi ditandai pula
oleh hadirnya bangsa-bangsa asing di kota Bandung. Kedatangan etnis lain di
Bandung pada dasarnya telah dimulai sejak abad ke-19, manakala kapitalisasi
perkebunan mulai berkembang di Priangan. Etnis-etnis pertama yang tinggal
di Bandung, antara lain adalah Bugis dan Jawa. Dalam perkembangannya
kemudian, terlebih sejak Bandung resmi menyandang status sebagai sebuah
gemeente pada dasawarsa pertama abad XX, Bandung semakin banyak
didatangi etnis lain, seperti Minang, Minahasa, Ambon, dan Batak.
Status gemeente yang disandang Bandung tidak saja memperkaya
keberagaman etnis yang tinggal di Bandung akan tetapi yang lebih penting lagi
semakin menegaskan Bandung sebagai wilayah yang banyak dihuni penduduk
asing, khususnya Eropa. Realitas kependudukan seperti itu tidak pelak lagi
menjadikan Bandung sebagai kota yang terus berkembang menjadi kota yang
heterogen. Heterogenitas penduduk Bandung memang pada kenyataanya
tidak berhenti hanya sampai dasawarsa pertama abad XX tetapi terus
berkembang di masa-masa selanjutnya, seiring dengan perkembangan fungsi
kota yang di sandang kota Bandung.
Kini, memasuki abad XXI, dalam perkembangannya yang paling
mutakhir, seiring dengan semakin banyaknya fungsi daya tarik Bandung,
mulai wisata belanja, wisata kuliner, wisata taman hingga wisata heritage,
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heterogenitas penduduk Bandung ditandai oleh semakin banyaknya etnisetnis yang tinggal di kota Bandung, khususnya etnis-etnis besar, seperti Aceh,
Lampung, Palembang, dan Madura. Heterogenitas penduduk di kota Bandung
ini pada akhirnya mewarnai pula heterogenitas budaya di kota Bandung.
Bndung pun tumbuh menjadi kota yang kaya dengan keberagaman budaya.
Keberadaan Kebudayaan Sunda sebagai kebudayaan utama di kota Bandung
tidak menutup tumbuh kembangnya kebudayaan lain yang dibawa penduduk
kota Bandung yang bukan etnis Sunda. Perkawinan antar etnis pun menjadi
warna-warni yang turut memperkaya fakta tentang keberagaman budaya kota
Bandung
3.3.3 Sejarah
1) Sejarah Singkat Budaya
Kehadiran kebudayaan Sunda di Bandung pada dasarnya memiliki
keterkaitan erat dengan kehadiran etnis Sunda di Bandung. Dengan kata lain,
akar sejarah kebudayaan Sunda di Kota Bandung sama tuanya dengan
kehadiran etnis Sunda di wilayah Bandung. Namun demikian, bila kota
Bandung sendiri lahir pada awal abad ke 19 atau tepatnya 25 September 1810
maka tidak berarti bahwa kebudayaan Sunda beserta etnis pendukungnya
juga lahir pada waktu tersebut. Etnis Sunda telah hadir di wilayah yang kini
bernama kota Bandung jauh sebelum abad ke-19.
Jejak-jejak sejarah kebudayaan Sunda di Bandung bisa ditarik ke masamasa hidup dan berkembangnya kerajaan Sunda pada abad VII masehi.
Kerajaan Hindu Budha terpanjang usianya di Indonesia ini bisa jadi memiliki
penduduk yang tinggal di wilayah yang kini menjadi bagian wilayah kota
Bandung. Pergerakan kebudayaan Sunda di wilayah yang kini menjadi bagian
wilayah kota Bandung menemukan bentuknya yang semakin tegas saat
Priangan dikuasai oleh Mataram pada abad XVII. Pada masa inilah hadir
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wilayah-wilayah administratif yang bernama Kabupaten. Satu di antara
kabupaten yang dibentuk Mataram adalah Kabupaten Bandung, yang
wilayannya mencakup wilayah yang kini menjadi bagian wilayah kota
Bandung.
Perkembangan selanjutnya kebudayaan Sunda di Bandung semakin
mudah dijejaki saat Bandung menyandang status ibukota Karesidenan
Priangan pada tahun 1864, gemeente pada tahun 1906, dan terlebih sejak
Bandung menjadi satu di antara kota-kota besar di Indonesia saat memasuki
gerbang kemerdekaan. Dalam masa-masa perkembangan Bandung sebagai
sebuah kota tersebut, secara perlahan tapi pasti, kebudayaan Sunda
menempatka dirinya sebagai kebudayaan mayoritas yang hifup dan
berkembang di kota Bandung. Hal ini un sejalan dengan keberadaan etnis
Sunda sebagai etnis mayoritas yang tinggal di kota Bandung.

2) Sejarah Singkat Wilayah Administratif
Kehadiran kota Bandung sebagai sebuah wilayah administratif, pada
dasarnya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Kabupaten Bandung.
Adapun jejak perjalanan pertama kelahiran kota Bandung terjadi semasa
pemerintahan Bupati Bandung ke-6 R.A. Wiranatakusumah II (1794-1829).
Pada masa pemerintahaan Wiranatakusumah II ini terjadi peristiwa penting
berupa perubahan ibukota Kabupaten Bandung dari Krapyak ke Bandung.
Pemindahan ibukota Kabupaten Bandung itu salah satunya disebabkan karena
sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung berada di bagian Utara Krapyak
(sekarang, Dayeuh Kolot). Hal itu mempersulit tugas-tugas Wiranatakusumah
II. Selain itu, daerah Krapyak yang berada di bagian Selatan Kabupaten
Bandung sering dilanda banjir di musim hujan akibat meluapnya Sungai
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Citarum. Oleh karena itu, Wiranatakusumah II kemudian berupaya
memindahkan ibukota Kabupaten Bandung bagian Utara.
Keinginan Wiranatakusumah II untuk memindahkan ibukota Kabupaten
Bandung tampaknya sejalan dengan kebijakan Gubernur Jenderal H.W.
Daendels untuk memindahkan beberapa ibukota kabupaten yang terletak di
daerah pedalaman yang jauh dari Jalan Raya Pos (Groote Postweg) yang tengah
dibangunnya. Jauhnya letak ibukota kabupaten dari lokasi pembangunan Jalan
Raya Pos telah mengganggu kelancaran pembuatan jalan raya tersebut.
Akhirnya pada tanggal 25 Mei 1810, Daendels mengeluarkan surat yang
ditujukan kepada Bupati Bandung dan Bupati Parakanmuncang untuk
memindahkan ibukota kabupatennya.
Dalam

perkembangannya

kemudian,

Wiranatakusumah

II

memindahkan ibukota Kabupaten Bandung dari Krapyak ke daerah baru di
tepi Jalan Raya Pos. Wiranatakusumah II memilih lokasi di sebelah Barat
Sungai Cikapundung sebagai pusat pemerintahannya. Hal ini tidak sesuai
dengan yang diharapkan Daendels yang menginginkan lokasinya di sebelah
Timur Sungai Cikapundung. Namun hal itu nampaknya tidak menjadi
persoalan bagi Daendels. Akhirnya, pada tanggal 25 September 1810 ibukota
Kabupaten Bandung secara resmi pindah ke lokasi baru yang terletak di
sebelah Barat Sungai Cikapundung.
Pemindahan ibukota Kabupaten Bandung dari Krapyak ke lokasinya
yang baru inilah yang kemudian menjadi tonggak kelahiran wilayah baru yang
bernama Kota Bandung. Di tempat yang baru itu, Wiranatakusumah II
mendirikan pendopo kabupaten, lengkap dengan alun-alun di sebelah
Utaranya dan pohon beringin di tengahnya. Alun-alun itu kemudian berfungsi
menjadi pusat administratif dan sosial kultural bagi orang pribumi. Di sekitar
alun-alun didirikan infrastruktur lainnya, seperti pasar dan mesjid. Tidak lama
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setelah pendiriannya, unsur kolonial mulai mempengaruhi perkembangan
kota Bandung. Hal itu nampak dari tata ruang kota Bandung selanjutnya.
Kurang lebih 54 tahun setelah berdiri atau tepatnya tanggal 7 Agustus
1864 (Besluit 7 Agustus 1864 No. 18), sebuah perubahan besar terjadi dengan
Kota Bandung, yakni dengan dijadikannya Bandung sebagai ibukota
Karesidenan Priangan menggantikan Kabupaten Cianjur. Terpilihnya
Bandung sebagai ibukota Karesidenan Priangan segera membawa perubahanperubahan yang sangat berarti bagi Kota Bandung. Bandung yang semula
hanya menjadi pusat pemerintahan kabupaten kemudian bermetamorfosis
menjadi pusat pemerintahan karesidenan atau tepatnya pusat pemerintahan
kolonial. Bandung pun segera mencuri perhatian orang-orang Eropa dan
Timur Asing untuk datang dan tinggal di Kota Bandung. Terlebih Bandung pun
kemudian mulai bersolek diri, dengan membangun berbagai infrastruktur
perkotaan, seperti transportasi kereta api, taman dan tempat hiburan.
Bertambahnya populasi orang-orang Eropa, khususnya Belanda, di Kota
Bandung pada akhirnya mendorong pemerintah kolonial untuk memberikan
status gemeente kepada kota Bandung sejak 1 April 1906 (Staatsblad van
Nederlandsch Indie over het Jaar 1906, No. 121) dan kemudian stadsgemeente
sejak tahun 1926 (Staatsblad van Nederlandsch‐Indie over het Jaar 1926 No.
369). Perubahan status tersebut tidak pelak lagi menjadikan Bandung
dipandang semakin penting di mata orang-orang Eropa sehingga semakin
banyak lagi orang Eropa yang datang dan menetap di Kota Bandung.
Posisi penting yang disandang kota Bandung semasa pemerintah
Kolonial Belanda terus berlangsung saat Bandung memasuki kemerdekaan.
Makna strategis kota Bandung semasa kemerdekaan ini tidak hanya terlihat
dari keberadaannya sebagai ibukota Propinsi Jawa Barat, akan tetapi juga dari
banyaknya peristiwa penting berskala nasional maupun internasional yang
digelar di Kota Bandung. Satu di antara peristiwa penting yang digelar di Kota
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Bandung adalah Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tahun 1955. Ditunjuknya
Bandung sebagai kota penyelenggara KAA, dalam perkembangannya
kemudian menjadikan Bandung terkenal dengan sebutan Ibukota Asia Afrika.
3.4 Isu Strategis Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung
Bandung sebagai kota tua dan bersejarah, sampai saat ini mempunyai
berbagai permasalahan, tetapi hal itu justru menjadi tantangan tersendiri bagi
pemerintah Kota Bandung untuk memunculkan isu strategi mengenai
kebudayaan, terutama.
1) Globalisasi yang semakin bebas akan sangat mungkin menghilangkan
jejak kebudayaan dan kesenian lokal apabila tidak adanya inovasi dan
kreatifitas dalam pelestariannya.
2) Meningkatnya kesadaran berbudaya masyarakat, hal ini perlu
disambut dengan baik agar responnya menjadi saling berkebutuhan
dengan penyelenggara kebudayaan sehingga bisa menjadi potensi
wisata
3) Cepatnya kemajuan dunia IT menuntut sektor kebudayaan dan
pariwisata untuk bisa lebih beradaptasi dan dapat memanfaatkan
fasilitas IT sehingga akan semakin memberikan informasi yang lebih
tersebar dan massal.
4) Kebutuhan yang tinggi atas fasilitas daya dukung budaya yang memiliki
kualitas dan kuantitas yang mampu menampung wisatawan.
5) Potensi budaya yang tingginya sudah seharusnya didukung dengan
para pelaku budaya dan SDM yang memadai.
6) Peningkatan penataan infrastruktur penunjang budaya sebagai bagian
dari penguatan Sapta Pesona, mengingat begitu besarnya minat
wisatawan yang masuk ke Kota Bandung.
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7) Perlunya ruang yang luas untuk masyarakat kota Bandung dalam
memuaskan hasrat estetik budayanya, terutama berkembangnya
tradisi lisan di kalangan anak-anak dan remaja.
8) Promosi kebudayaan dan pariwisata melalui penyelenggaraan eventevent internasional yang dapat menarik wisatawan untuk datang ke
Kota Bandung.
9) Peningkatan pelayanan budaya serta pembinaan pengelolaan sektor
Kebudayaan sebagai implementasi UURI No. 5 Tahun 2017 tentang
Pemajuan Kebudayaan.
10)Penguatan elemen kebudayaan secara integral melalui koordinasi
dengan Kabupaten/Kota yang berada disekitar Kota Bandung dalam
lingkup Wilayah Bandung Raya. Termasuk didalamnya promosi wisata
melalui festival budaya di dalam maupun luar negeri.

70

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BANDUNG

BAB IV
METODE KAJIAN
4.1 Metode Kajian
Kajian ini dilaksanakan dengan paradigma tradisi lisan. Kajian tradisi
lisan merupakan kajian multi disipliner atau lintas disiplin yang digunakan
untuk menganalisis permasalahan, antara lain mencakup pendekatan filsafat,
sastra, sejarah, antropologi, sosiologi, hukum, dan politik. Adapun tahap
kegiatannya adalah sebagai berikut. Pertama, dilakukan pengumpulan sumber
data baik primer maupun sekunder. Kedua, penyeleksian teori yang digunakan
untuk mengkaji data yang dapat dipercaya. Ketiga, menganalisis dan
menginterpretasi data yang telah diseleksi. Tahap keempat, membuat proses
penulisan dan konstruksi dari keseluruhan hasil penelitian.
Pengkajian tradisi lisan memanfaatkan empat “aliran teori” dalam
metode kualitatif, yang Bungin sebutkan, yaitu: (1) teori budaya, (2) teori
fenomenologi, (3) teori etnometodologi, dan (4) teori interaksionisme
simbolik. Empat aliran teori tersebut bisa dimanfaatkan dalam penelitian
kajian lisan (Sibarani, 2012:257). Dari keempat aliran tersebut, dalam kajian
ini kecenderungannya adalah menggunakan kajian budaya yang bersifat
naturalistik, karena yang dikejar adalah keteraturan dan konsistensi. Pengkaji
mencari pertanyaan-pertanyaan umum, ihwal hubungan kategori data untuk
membangun data dari dasar dan mengkaji secara kritis kejadian-kejadian
yang berhubungan dengan data (Alwasilah, 2008:90-91).
Kajian tradisi lisan sebagai objek, dalam hal ini kakawihan barudak akan
dimutalaah dari bentuk dan isi. Dalam bentuk terdapat teks (struktur), ko-teks
(elemen atau unsur), dan konteks (kondisi) yang nantinya akan merupakan
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formula atau pola dari upacara tradisi ini. Dalam isi terdapat nilai dan norma
(fungsi dan makna) yang merupakan kearifan lokal masyarakat Sunda dalam
kakawihan barudak. Bentuk dan isi ini seyogyanya dapat direvitalisasi untuk
membangun karakter bangsa (Sibarani dalam Isnendes, 2013).
Selanjutnya, mengingat kajian tradisi lisan juga melihat peran
pemerintah terhadap objek sastra lisa, maka pengkaji berusaha menjelaskan
makna subjektif menjadi objektif yang ada di lapangan. Dalam kalimat
sederhana dikemukakan bahwa sasaran kajian ini adalah memahami realitas
masyarakat Sunda melalui tradisi lisan kakawihan barudak dan dengan cara
bagaimana realitas itu dibentuk dan dipresentasikan kini. Oleh karenanya,
dalam memahami realitas tersebut, peneliti menggunakan metode kualitatif.
4.2 Teknik Kajian
Tehnik yang digunakan pada kajian ini adalah pengumpulan data dan
pengolahan data. Pada pengumpulan data digunakan teknik studi pustaka.
Teknik studi pustaka memfokuskan studi dengan cara melakukan telaah pada
buku, literature, catatan, dan laporan yang relevan dan mendukung kajian/
penelitian (Nazir, 1988).
Pengumpulan data yang berupa teks kakawihan dilakukan dengan cara
mengutip teks kakawihan dari buku Lima Abad Sastra Sunda (Wibisana dkk,
2000), khususnya kakawihan barudak di daerah Priangan, terutama di sekitar
daerah Bandung. Adapun buku lain yang digunakan sebagai rujukan utama
konseptualnya adalah Kakawihan Barudak Nyanyian Anak-anak Sunda
(Soepandi, 1985).
Pada pengolahan data digunakan teknik analisis struktur, fungsi, konvensi
tradisi lisan, dan nilai indeks pemajuan kebudayaan. Teknik analisis ini
merupakan

cara

mengurai,

mengkategorisasi,

mengidentifikasi,

dan

memberikan gambaran-gambaran terhadap objek kajian. Adapun konsep
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analisis mengacu pada teori atau konsep kajian tradisi lisan. Konsep tersebut
digunakan dari rujukan Mutiara yang Terlupakan (Hutomo, 2013), dan
Kearifan Lokal, Hakikat, Peran, dan Metode Tradisi Lisan (Sibarani, 210).
Langkah dalam mengumpulkan dan menganalisis kajian adalah sebagai
berikut.
1) Mengumpulkan teks kakawihan barudak.
2) Mencari data mengenai struktur dan fungsi kakawihan barudak.
3) Mencari data mengenai ciri kelisanan dari kakawihan barudak.
4) Mendeskripsikan kakawihan barudak dari perspektif nilai indeks
pemajuan kebudayaan.
5) Menganalisis struktur dan fungsi kakawihan barudak.
6) Menganalisis ciri kelisanan dari kakawihan barudak.
7) Menganalisis kakawihan barudak dari perspektif nilai indeks pemajuan
kebudayaan.
4.3 Instrumen Kajian
Instrumen yang digunakan berupa slip data mengenai struktur dan
fungsi, ciri kelisanan, juga indikator indeks penilaian pemajuan kebudayaan.
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Tabel Instrumen Struktur dan Fungsi
No

Konsep

Item

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Struktur

1

Teks
Bentuk

2

(ko-teks)

(5)

(6)

Pola
Kakawihan

Jml Baris

Struktur
Bahasa

Jumlah Suku
Kata
Fonologi
Morfologi
Sintaksis
Semantik
Undak-usuk

Gaya Bahasa

Pesonifikasi,
Sindir,
Metonimia,
Sinekdoke,
dsb.

Purwakanti

Asonansi
Konsonansi

74

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BANDUNG
Kombinasi
a+b
Paralelisme
Dialog
3

Konteks
Isi

Pokok yang
diceritakan
Maksud/
Makna

2

Fungsi

Pendidikan
Agama
Politik
Dsb.

Tabel Ceklis Instrumen Ciri Kelisanan
Ciri Kelisanan
No

(1)

Data

(2)

(3)

PL

EL

NL

(4)

(5)

(6)

1

Katerangan:
PL= Pemikiran Lisan
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EL= Ekspresi Lisan
NL= Naratif Lisan
Tabel Ceklis Instrumen Indeks Pembangunan Kebudayaan
No

(1)

Kakawihan

IPK

(2)

Indikator
(4)

(5)

(6)

Ada

Tdk

Ragu

(3)

Hak berkebudayaan
Jati diri dan
karakteristik bangsa

1

Multikulturalisme
Sejarah dan warisan
budaya
Industri budaya
Diplomasi budaya
SDM kebudayaan
Sarpras
2

Dst..

4.4 Data dan Sumber Data
Data dalam kajian ini adalah kakawihan barudak Sunda dalam berbagai
jenis yang diutamakan dari Priangan atau Bandung. Dalam hal ini sumber data
adalah Lima Abad Sastra Sunda (Wibisana dkk, 2000). Adapun sumber data
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lainnya adalah Kakawihan Barudak Nyanyian Anak-anak Sunda (Soepandi,
1985).
Data lain yang dikaji adalah struktur dan fungsi yang terdapat pada
kakawihan barudak Sunda. Selain itu, data ketercapaian indeks penilaian
pemajuan kebudayaan.
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BAB V
STRUKTUR, FUNGSI, DAN
KONVENSI TRADISI LISAN PADA
KAKAWIHAN BARUDAK SUNDA
Pada bab ini dibahas (1) struktur, (2) fungsi, dan (3) konvensi tradisi lisan
pada kakawihan barudak Sunda
5.1 Struktur
Dalam pembahasan ini dideskripsikan tiga hal, yaitu, teks, koteks
(bentuk atau elemen pembentuk kakawihan), dan konteks atau kondisi
mempengaruhi teks.
5.1.1 Teks
Teks kakawihan yang dipresentasikan ada 65 teks. Teks-teks tersebut
dikutip dari buku Lima Abad Sastra Sunda Jilid 1, taun 2000, hal. 402-430. Pada
buku tersebut, ditulis sebagai kakawihan (dari) Priangan. Dalam buku
tersebut, disebutkan sumber kakawihan tersebut, yaitu: (1) R. I. Adiwidjaja &
R. Kd. Djajadiredja, (2) Soember Aroem 2, Roesdi djeung Misnem, 1930, (3)
Soeria di Radja, (4) Panjoengsi Basa I A, 1933, (5) Atik Soepandi dan Oyon
Sofyan Umsari, Kakawihan Barudak Nyanyian Anak-anak Sunda, 1985, (6)
Sariarum, 1950, (7) Bagian Naskah Museum Pusat Jakarta, 1979, (8) Pariboga,
1911, (9) Dongéng-dongeng Soenda, 1910, (10) Ganda-Sari III, 1950, (11)
Suara Daerah, No 104, 1979, (12) R. Rg. Sastraatmadja dkk., Ganda-Sari, 1949,
(13) R. Rg. Sastraatmadja dkk., Ganda-Sari, 1950
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Inilah teks-teks kakawihan barudak.
1) CING CANGKELING
Cing, cangkeling,
Manuk cingkleung cindeten,
Plos ka kolong,
Bapa Satar buleneng.
2) GALAH GINDER
Galah ginder, galah ginder,
galah ginder bebelender,
belender endut-endutan.
Hiji, rongkang, kadali,
pangpang, nitik, nijen,
saruni, jati, wadah genjréng
Cing, korokok,
cing, korokok
kabeukina tapok-tapok,
ditonjok sakali bongkok.
3) SORA-SORA MANUK
Dét, dét, cangkurileung,
dét, dét, cangkurileung,
budak pédét jangkung hideung
budak pédét jangkung hideung
Putri diuk!
Lingkung lembur!
Cacag Lauk!
Pur kutut,
pur kutut.
Sor gedong,
sor gedong.
Méong tutung,
méong tutung.
4) PRANGPRING
Prangpring Nyi Roro katiisan,
caramcam duwegan anom,
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anom-anom jangkuningning,
jangkuning tutugan iwung,
iwung-iwung kalanaro,
sudalalang mupu kembang,
kuluntang ambu si Jumplang.
Korowék-korowék muncang,
éh, éh, bau kacingcalang.
Eundeuk-eundeukan,
cangkuang balé talaga,
ngongo-ngongo bitung,
parungpung saunda énda,
poho tadi, lalajo teu mawa simbut,
simbut butut kakampis munding kadempét,
cowét égang, ngalédak cangkang campedak.
Dak, dak, dak, dak,
dak, dak, dak, dak.
5) EUNDEUK-EUNDEUKAN
Eundeuk-eundeukan lagondi,
meunang peucang sahiji,
leupas deui ku nyai,
beunang deui ku santri,
leupas deui ku nini,
beunang deui ku aki.
6) EULEUNG
Euleung euy, euleung,
barudak urang ka jami,
embung euy, embung,
sieun badak nu kamari,
euweuh euy, euweuh,
geus dibedil ku si Jendil,
dilong dil, dilong,
si Jendil dirawu kélong.
7) JUNG JAÉ
Jung jaé, balakatanjung jaé,
pucuk menyan mangsoyi godong malati, riri,
riri nyandung ka putra Dalem Tumenggung, Bandung,
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Bandung tipung polongpong saunda-éndo, poho,
poho tadi lalajo teu mawa simbut, butut,
butut bétét kakampis munding kadempét, coét,
coét coét ngaléak ka nu kacangan, jebrod.
8) KUYA TOK
Kuya-kuya tok,
kuya aing kuya batok,
ngarandang jeung utak-atok,
ditumpakan putri montok.
9) AMBIL-AMBILAN
Ambil-ambilan,
turugtug hayam samantu.
Euweuh nu diambil,
kabéh gé budak pahatu.
Najan pahatu gé daék,
purah nutu, purah ngéjo,
purah ngasakan baligo,
purah calik dina lampit,
purah tunggu pipir leuit.
Nyerieun sukuna,
kacugak ku kaliagé.
Aya ubarna,
urat guling sampuragé,
tiguling nyocolan dagé.
Geura dahar sangu bodas,
béasna beunang ngahidas,
lauk cai beunang mais,
angeun taleus pencok hiris.
10) AYANG-AYANG GUNG
Ayang-ayang gung, gung,
gung goongna ramé, mé,
ménak Ki Mas Tanu, nu,
nu jadi wadana, na,

81

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BANDUNG
naha mana kitu, tu,
tukang olo-olo, lo,
loba anu giruk, ruk,
ruket jeung kumpeni, ni,
niat jadi pangkat, kat,
katon kagoréngan, ngan,
ngantos kangjeng dalem, lem,
lempa, lempi, lempong,
ngadu pipi jeung nu ompong
11) SIEUH, SIEUH
Sieuh! Sieuh!
Manuk ka ditu ka dayeuh,
di dieu sagala euweuh,
sia moal bisa seubeuh,
da aya anu ngageugeuh,
Sieuh! Sieuh!
Manuk ulah arék datang,
bisi nyorang kana régang,
kudu nyingkah mangka anggang,
di dieu aya pangilang.
Sieuh! Sieuh!
Manuk ulah arék ganggu,
da aing anu keur tunggu.
12) GÉRÉ-GÉRÉ TONG
Géré-géré tong,
géré-géré tong,
saha nu éléh dipotong.
13) REUREUNDEUKAN
Reureundeukan tuan séh, hayam kabiri!
Deudeukeutan nu ngantéh, hayang ka kami!
14) LEUI LEULEU LEULEUYANG
Leu leuleui, leui leuleu leuleuyang,
dur Pa Jali tempat tidur jalitrong.
Plos ka kolong Bapa Satar buleneng.
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15) UCANG ANGGÉ
Ucang-ucang anggé,
mulung muncang ka papanggé,
digogog ku anjing gedé,
anjing gedé nu Mang Lebé,
ari gog-gog cungungung!
16) AYUN AMBING
Ayun ambing, ayun ambing,
ayun ambing lila nyaring,
mana nyaring ku disanding.
Ayun puntang, ayun puntang,
ayun puntang lila hudang,
mana hudang ku disorang.
17) NGAJAK ULIN KA OROK
Hao hakeng!
Hao hakeng!
Rauk-rauk si julang,
ka mana eunteupna?
Ka dieu!
18) PAPANGGALAN
Tuk-tuk brung!
Kalang sungé, kalang tanjung,
pada kutik pada semprung,
kacingcalang dogna bitu,
atumpak tungir tungtung ... breng!
19) HIUK-HIUK
Hiuk-hiuk
Angin puyuh lalakina,
katebak ku angin barat!
20) KALONGCING
Kalongcing, kalongcing, kalongcing,
anak sia rungsing peuting,
dibura ku madu kucing,
madu kucing beunang maling,
malingna ti imah aing.
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21) OLÉ-OLÉAN
Ojok-ojok uang-aung,
ngarorojok nu di saung,
nu di saung bau sigung,
dirojok lumpat ka lisung,
hup déngdo, hup déngdo.
Ting-ting kolanting,
simeut meuting dina jeungjing,
kokoprak awi sabeulah.
Hup! kongkorongok jago!
Olé-olé ogong, olé-olé ogong!
22) DI DIEU MEUNCIT REUNGIT
Di dieu meuncit reungit,
di dinya meuncit domba,
di dieu beuki leungit,
di dinya beuki loba.
Di dieu sarikaya,
di dinya kebon eurih,
di dieu henteu aya,
di dinya tambah peurih.
23) TRANG-TRANG KOLÉNTRANG
Trang-trang koléntrang,
si londok paéh nundutan,
tikusruk kana durukan,
mesat gobang kabuyutan.
24) RAT-RAT GURINGSAT
Rat-rat guringsat,
nini Ingrat paéh tiselap,
tiselap kana kuciat,
dibura ku laja tuhur,
laja tuhur beunang ngunun,
beunang ngunun tujuh taun,
kadalapan diburakeun,
hujan kabura barirat.
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25) GOBANG KALIMA GOBANG
Gobang kalima gobang,
gobang di tengah sawah,
wahon narik bajigur,
guru sakola désa,
saban poé ngajar,
jarum batu tulis,
lisung kadua halu,
luhur kapal udara,
ragrag di Jakarta,
taun lima puluh hiji,
jieunan insinyur,
nyurug kana langseng,
senggakna buta térong.
26) HÉT-HÉT EMBÉ JANGGOTAN
Hét-hét embé janggotan,
Pa Kuwu kariaan,
laukna lauk bilatung,
kéjona kéjo gandrung,
prang prung bedog buntung,
trongtrang bedog rompang,
hét-hét embé janggotan
badubangpak…
27) KUKUDAAN
Si babah si nona
tarumpak kukudaan
ungked, ungked-ungkedan
ungked, ungked-ungkedan.
28) MA IJAH
Tahu atah, digoréng ku jalantah,
Ma Ijah tumpak gajah,
seurina ngahahah,
dompét béréskeun,
macét olian,
babah gendut bantingkeun.
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29) MAUNG LAPAR
Maung begang maung lapar,
saminggu teu barang dahar,
paroman teu cénghar teu wani kaluar,
hoyah, hoyah, bisana ngan ngadedempés,
ngintip embé nu keur héés.
Hoyah-hoyah.
30) MILANG KADAHARAN
Haji gula,
tiwu opak,
dalima, kesemek,
dukuh dadap,
salak sapu.
31) NANANGKAAN
Genjling-genjling,
éta saha di pipir?
Kaula!
Rék naon?
Rék meuli nangka,
nangkana gé karék dipelak,
nangkana kakara jadi,
nangkana kakara jadi tongtolang,
nangkana kakara gumading,
ayeuna geus asak, pék baé geura ala.
32) NÉNG PRASA
Néng Prasa Néng Prasi,
nari'mat tarumpak kuda,
numpakna dina bujurna,
éy pikabitaeun, éy pikabitaeun.
33) NANG NING-NING NONG
Ning-ning nang, ning-ning nong,
dut endutan,
dalem sumping dor bajidor,
tutunjuk kembang malati,
ya olé-olé ombang,
térongna tingbelenong,
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aduh Riri siling pényong,
inyong-inyong Mas Muria,
tukang gandék raja belang.
34) NI ONGO
Ni ongo, bujur nini molongo,
pasang batu dua puluh lima,
aya tangkal cau,
aya tangkal peuteuy,
nyai geura nyangu,
akang peurih beuteung.
35) NGADU PANGGAL
Tuktuk brung,
tali tanjung,
parangpang tali kumambang,
pada kutik pada semprung.
36) NGALA HUI
Kelenang-kelenéng napi sééng,
keledat-keledut napi huut.
Saha éta nu ngaliwat?
Kami aki jeung nini,
Rék naon?
Rék ngala hui!
37) OLÉ-OLÉ OGONG
Olé-olé ogong,
melak cabé di Tarogong,
dihakan ku embé ompong,
ditéang tinggal sapotong.
38) ORAY-ORAYAN
Oray-orayan
Oray naon?
Orang bungka!
Bungka naon?
Bungka laut!
Laut naon?
Laut Dipa!
Dipa naon?
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Di pandeuri,
kok-kok-kok-kok-kok-kok-kok,
kok-kok-kok-kok-kok-kok-kok.
39) OYONG-OYONG BANGKONG
Oyong-oyong bangkong,
kong parakan nyambut,
buten buah beunying,
nyingsatkeun cawéné,
néang nu ngajuru,
ruket sajajagat,
gatrik tumpak munding,
dingkleung ka landeuhkeun,
keuna kana burang,
rangkék naék jambé,
béo ménta kéjo,
johar kawali dulang,
budak tonggar ngégél tulang.
Oyong-oyong bangkong,
kong parakan nyambut,
buten buah beunying,
nyingsatkeun cawéné,
néang nu ngajuru,
ruket sajajagat,
gatrik tumpak munding,
dingkleung ka landeuhkeun,
keuna kana burang,
rangkék naék jambé,
béo ménta kéjo,
johar waliulah,
lahang dina bilik,
lika beunang nguseup,
seupan leunca ngora,
ratib ngan duaan,
anteur urang mulang,
langka manggih béja,
jahé nyai putih,
tihang piimaheun,
heun-heun, panjang rabok,
bokor meunang meuli,

88

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BANDUNG
limus amis naker,
keris cara Bali.
40) PACICI CICI PUTRI
Pacici-cici putri,
sélérék kembang celempung,
ali-ali pamadatan,
goréng adat digurubas,
Kalo mau kembang apa?
Kembang pacar!
Ma nona ma nona, hayang kembang pacar,
kabogohna tukang nyacar.
41) PACIWIT-CIWIT LUTUNG
Paciwit-ciwit lutung,
si lutung pindah ka tungtung.
Paciwit-ciwit lutung,
si lutung pindah ka luhur.
42) PACUBLEK-CUBLEK UANG
Pacublek-cublek uang,
uangna manggul lénténg,
butata-butiti,
padati wara-wiri,
tah si nona tah si babah,
Si Sidin mau kawin,
gamelan jegang-jegung,
ta eemh, ta eemh.
Pacublek-cublek uang,
uangna ngaborété,
mutata-mutiti,
padati wara-wiri,
tong si nona tong si babah,
katék bungbu,
bokéran-bokéran,
Si Sidin maling awi,
potong kerbau tinggi,
tinggina jemblang-jemblung.
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43) PAKALÉNG-KALÉNG AGUNG
Pakaléng-kaléng agung,
cécéndét borété beureum,
hayang diuk di nyi lurah,
ari gék-gék sakeudeung.
44) PAPANTING
Ting-ting papanting,
ngalana lamun ti peuting,
ing ter ing ter ing ter ing,
ing ter ing ter ing ter ing.
45) PAPATONG DIAMBAT
Tong tong papatong,
mére cau sapotong,
ari béak ménta deui.
46) PAPATONG DITÉWAK
Papatong uang éong,
sia peureum aing beunta,
to, to lilito,
to, to lilito.
47) PAPATONG EUNTEUP
Teup jang, teup jang,
ari eunteup keur Si Ujang.
48) PAPATUNGAN
Ucing-ucingan anak ucing jadi patung,
patung ngariung bengkung,
dipékprék jadi lempeng,
dipiceun ka Cisangkuy.
49) PÉRÉPÉT JÉNGKOL
Pérépét jéngkol jajahéan,
kadempét kontol jéjérétéan.
50) POM PILEP
Pompilep pimpom dar,
dar malem-malem rodar,
pal hiji pal dua,
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malem Minggu pak bulices.
Pom pilep pimpom ha,
hansip anyar wanita,
tabuh dua dilatih,
tihang listrik raruntuh,
tumis haseum karonéng,
néngtét bujal di gunung,
nungtun sapi keur depa,
parahuna tiguling,
lingas pisan japati,
tikukur guk, tikukur guk.
51) PUNTEN MANGGA
Punten mangga,
ari ga Gatotgaca,
ari ca cau ambon,
ari bon bonténg asak,
ari sak sakit perut,
ari ru rujak asem,
ari sem sempal sempil,
ari pil pilem ramé,
ari mé méja makan,
ari kan kantong kosong,
ari song songsong lampu,
ari pu puak-paok,
ari wok wok delewok.
52) SALAM SÉRÉH
Salam séréh kadongdong cina,
abah datang kabina-bina,
nyiuk cai satampolong,
piring pisin diragaji,
colénak dikalapaan,
kuring isin ku paraji,
boga anak teu bapaan.
53) SAMAGAHA
Bulan kakokop pisan,
bulan kakokop pisan,
kantun ngelemeng bulan téh taya cahyaan.
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Tapi teu lila deui, tapi teu lila deui,
anu poék mimiti ngurangan deui,
anu poékna mimiti ngurangan deui.
Poék terus ngurangan,
poék terus ngurangan,
lila-lila mah ngebrak deui caang bulan,
lila-lila mah ngebrak deui caang bulan.
54) SLÉP DUR
Slép dur slép dur
tri mantri maan dedur
delas depan depun.
55) SURSÉR
Sursér sursér,
angeun aing téréh asak,
disuluhan ku tarajé,
tarajé meunang meulahan,
meulahan ku péso raut,
dugdug bro, dugdug bro,
sambel laja saboboko.
Sursér sursér,
angeun aing téréh asak,
disuluhan ku kaliki,
kaliki beunang meulahan,
meulahan ku péso raut,
dugdug bro sambel laja,
dugdug bro sambel laja,
él, él tai manukna,
él, él tai manukna.
56) TONG MALIATONG
Tong mali maliatong mendeko,
kayu manus disangkané ora sombong,
sombong rinci-rinci,
ba ayu tiang pundi,
pundi tongta-tongta,
bujur nini sagedé onta,
jigow jigo, jigow jigo.
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57) TONGTOLANG NANGKA
Tongtolang nangka (deg-deg)
kawinan bapa
poé salasa (heuy,heuy)
teu béja-béja,
aduh-aduh si bapa,
nganyenyeri ka ema,
bapa mah suka-suka,
jeung nu ngora.
58) TUTUNJUK
Tutunjukan téténjékan,
si tétéh anteur ka cai,
sieun bugang dina muncang,
kokoplok sayang kadanca,
kadanca katindih pitung,
cingcurung kawing odéng,
odéng panjang buntut.
59) UCING JEUNG ANJING
Ucing diudag anjing,
ucing diudag anjing,
gog-gog-gog-gog-gog-gog
éong, éong
jleng lumpat asup ka kebon
pantona ditutupkeun.
60) WÉK WÉK DOR
Wék wék dor,
doran pacul,
culak cileuk,
leukeun pisan,
sandékala,
lauk embé,
béas beureum,
reumbay kacang,
cang kadelé,
lého sapi,
pindang lubang, bangkong héjo,
joli jopak jojoliong.
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KAKAWIHAN PADA DONGÉNG
61) SI LEUNGLI
Leungli, Leungli,
méré bubur paré marus,
ditutu di lisung bungur,
haluna ka harikukun,
ditapi ku talem kuning,
digésohan ku karémbong.
62) GEBER-GEBER HIHID AING
Kang tulungan,
Kang tulungan.
Aya nu gagarayaman,
kana bitis jeung ngégélan,
cing geuwat kuring tulungan.
Geber-geber hihid aing,
hihid aing kabuyutan,
titinggal nini awaking.
63) KUYA JEUNG MONYET
(1)
Titilat, titilati,
suling urang pangalusna,
maung kumbang mimitina,
Si Rinyuh nu ngarautna,
bangbara nu nyieun liangna,
keuyeup nu nyuweranana,
suling urang pangalusna.
(2)
Tét trot, tét trot,
suling aing tulang maung,
Si Rinyuh anu ngaraut,
diliangan ku bangbara,
dipasieup ku Si Keuyeup,
tét trot, tét trot,
suling aing tulang maung.
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(3)
Tétrot tétrot,
kumbang aing tulang maung,
ditoktrokan ku caladi,
diliangan ku bangbara,
dipasieup ku sireupeun,
térétét héong!
(4)
Tét-trot, tét-trot,
suling aing tulang maung,
diliangan ku bangbara,
ditoktrokan ku caladi,
dipasieup ku sireupeun,
térétét haung!
(5)
Torotot héong, torotot héong,
suling aing tulang maung,
ditoktrokan ku caladi,
diliangan ku bangbara,
dipasieup ku sireupeun,
torotot héong, torotot héong!
(6)
Titit tulit,
suling aing tulang maung,
dibobokan ku caladi,
tulit ngung!
(Kuya jeung Monyet Cirebon)
(7)
Tétrot, tétrot,
toléat, toléat, tung,
toléat kai ing tulang maung,
ditoktrokan ku caladi,
diliangan ku bangbara,
dipasieup ku sireupeun,
térétét haung.
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Tétrét, tétrét,
toléat kai ing tulang maung,
ditéktrékan ku caladi,
diliangan ku bangbara,
dililimit ku sireupeun,
térétét haung.

(Kuya jeung Monyét Banten)

(8)
Trét trot, trét trot
suling aing tulang maung,
diliangan ku bangbara,
ditoktrokan ku caladi,
térétét haung.
Trét trot, trét trot,
suling aing tulang maung,
diliangan ku bangbara,
ditoktrokan ku caladi,
dipasieup ku sireupeun,
térétét haung!
64) MAGAWÉ
Ki Pangantén geura gugah,
bisi kasiangan nyawah,
bisi kaluputan nyambut,
ki Pangantén geura gugah.
Wuluku di saung lisung,
garu dina pipir leuit,
ki Pangantén geura gugah.
Pecut boréléng di ambén,
gobang pontrang di tunjangeun,
ki Pangantén geura gugah.
Luput! Luput!
Arang! Arang!
Kia! Kia!
Mider! Mider!
Kalén! Kalén!
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus bisa mengolah sumber
daya alam yang tersedia dengan benar dan bijaksana. Akal dan kemampuan
manusia harus dimanfaatkan untuk menjaga alam agar tetap lestari. Maka dari
itu, memenuhi kebutuhan manusia harus seimbang dengan kegiatan
memeliharanya. Untuk membentuk sistem ini dibutuhkan peran kebudayaan.
Bentuk kebudayaan bisa berupa tingkah laku, pola hidup, ekonomi, pertanian,
stratifikasi sosial, religi, mitos, dan lain-lain. Bentuk kebudayaan tersebut bisa
juga disebut tradisi. Tradisi adalah material dan gagasan yang sudah
dilaksanakan dari zaman dahulu dan masih dilaksanakan sampai sekarang.
Sebagai sistem budaya, tradisi menyediakan seperangkat model untuk
bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama (vital).
Tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara
aspek yang pemberian artia laku ujaran, laku ritual dan beberapa jenis laku
lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu
dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol
meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol penilaian
norma, dan sistem ekspresif (simbol yang menyangkut dengan pengungkapan
perasaan). Berkaitan dengan hal tersebut, berarti segala hal yang dilaksanakan
secara turun-temurun dalam semua aspek kehidupan adalah upaya untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pelaksanaanya, tradisi adalah proses
mewariskan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, dan harta benda yang
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bisa diubah, ditolak, dan diselaraskan berdasarkan perilaku manusia pada
zamannya.
Bentuk konkrit dari tradisi bisa berupa pengetahuan, doktrin,
kebiasaan, dan praktik yang diwariskan berikut dengan pelaksanaannya.
Bentuk tradisi tersebut secara tidak langsung membentuk pemahaman
manusia bahwa tradisi itu suka tidak suka harus dilaksanakan karena
merupakan kebijakan pendahulunya yang mengikat. Hal itu akan menjadi
legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang
sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat
anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Tapi, dalam
pemahaman tersebut terdapat fragmen historis yang sangan bermanfaat
untuk membentuk perilaku manusia saat ini dan masa depan. Selain itu, tradisi
juga menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat
loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi
daerah, kota dan komunitas lokal memilik peran yang sama untuk mengikat
warga atau anggotanya dalam bidang tertentu. Membantu menyediakan
tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan dan kekecewaan kehidupan
modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia
menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam
krisis.
Tidak bisa dipungkiri dari penjelasan di atas, bahwa tradisi adalah
warisan budaya (cultural heritage). Termasuk salah satunya adalah tradisi
lisan. Tradisi lisan mengandung berbagai kearifan lokal, nilai-nilai budaya, dan
kebijakan yang terkandung dalam cerita rakyat, seni pertunjukan rakyat, dan
berbagai ritual dalam upacara adat. Cultural heritage atau warisan budaya ini
merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita pelihara dan kita
lestarikan karena di dalamnya menyimpan identitas budaya sekaligus sebagai
akar budaya yang merupakan subkultur atau kultur Indonesia. Beberapa isu
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penting yang menghadang Indonesia saat ini, yakni kemiskinan, ketimpangan
sosial, identitas, dan nasionalisme. Salah satu upaya penguatan identitas dan
ideologi nasionalisme adalah dengan jalan memberikan perhatian yang lebih
pada pembangunan dan pengembangan budaya.
Kedudukan tradisi lisan sebagai bagian dari warisan budaya bangsa
ditetapkan dalam Konvensi UNESCO, 17 September 2003. Sebagai bagian dari
intangible cultural heritage, dikatakan bahwa “Oral traditions is important to
be transmitted value things: oral traditions is going to be the source of identity
for humanity in this millenium”. Pemahaman akan tradisi lisan tidak hanya
berkisar pemberian suatu ruang agar tradisi tersebut bisa digelar, tetapi
secara tekstual dan kontekstual, tradisi lisan tersebut juga harus dipahami.
Tujuannya adalah agar nilai yang melekat dalam tradisi lisan tersebut bisa
dipahami oleh masyarakat pada era modern.
Hal itu perlu ditegaskan dengan asumsi bahwa pada saat ini
masyarakat Indonesia modern tidak boleh melupakan pelestarian nilai-nilai
asli mereka. Jangan melupakan masa lalu, asal-mula, atau mengabaikan
sejarah. Apabila itu dilakukan, akibatnya kehidupan akan terisolasi dari
budaya-budaya asal. Gagalnya kebijakan pendidikan dan pembangunan di
Indonesia bagi Sumardjo dalam Yanuariska (2017) antara lain disebabkan
oleh “kebutaan” terhadap budaya asli Indonesia dan kurangnya perhatian
pemerintah terhadap pengembangan budaya. Oleh karena itu, dipandang
penting menggali, mengingat, dan menghidupkan kembali nilai-nilai etnis
yang asli, yang terdapat dalam tradisi lisan. Kita tidak dapat membangun masa
depan tanpa mempertimbangkan akar tradisi karena akar itulah kekuatan
kita. Hidup tanpa akar niscaya lama-lama akan tumbang juga. Dari beberapa
uraian tadi, gambaran bahwa tradisi lisan adalah pondasi yang menjanjikan
kesejahteraan fisik maupun mental adalah benar adanya. Seharusnya manusia
tidak perlu lagi untuk selalu melindungi kekayaan ini. Terutama para pemilik
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tradisi yang harusnya berada paling depan untuk selalu menumbuhkan rasa
memiliki pada angota masyarakatnya.
Tradisi lisan merupakan identitas komunitas masyarakat dan salah
satu sumber penting dalam pembentukan karakter bangsa melalui nilai-nilai
luhur yang diwariskannya. Tradisi lisan juga dapat menjadi pintu masuk untuk
memahami permasalahan masyarakat pemilik tradisi yang bersangkutan. Di
dalam tradisi itu, kita dapat mengenal kehidupan komunitas suatu masyarakat
mulai dari kearifan lokal, sistem nilai, pengetahuan tradisional, sejarah,
hukum adat, pengobatan, sistem kepercayaan dan religi, astrologi, serta
berbagai hasil seninya. Karena itu, tradisi lisan masih sangat relevan dengan
kehidupan masyarakat kita sekarang. Namun kenyataannya, sudahkah kita
menghargai tradisi lisan sebagaimana seharusnya? Tradisi lisan nusantara
justru semakin berjarak dengan masyarakat, masih terpinggirkan, potensinya
masih terabaikan, dan masih banyak yang menganggap bahwa tradisi lisan
hanya peninggalan masa lalu yang hanya cukup menjadi kenangan manis
belaka.
Tradisi lisan seolah-olah tidak relevan dengan kehidupan modern yang
semakin maju saat ini. Dengan kata lain, pewarisan tradisi lisan ternyata tidak
berjalan secara alamiah seperti yang diharapkan. Akibatnya, para penutur dan
komunitas tradisi lisan di negeri ini semakin berkurang. Itu semua karena ada
berbagai kendala yang masih dihadapi dalam pengembangan dan penguatan
tradisi lisan. Kendala tersebut antara lain, kebijakan dalam strategi
kebudayaan yang tepat belum siap, biaya terbatas, teknologi mengasingkan
tradisi dari masyarakat, peran masyarakat dan keluarga dalam menjaga
warisan budaya menurun. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk
mendorong berbagai usaha mempercepat proses penguatan tradisi lisan
sebagai identitas budaya dalam membangun peradaban. Karena sejatinya,
tradisi lisan itu bisa menjaga keharmonisan di tengah komunitas masyarakat
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Indonesia yang multibudaya sekaligus menjaga cagar budaya yang telah ada
dan seharusnya terus diwariskan secara turun-temurun.
Karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multibudaya dan
menghargai keharmonisan mestinya bisa dibentuk sejak awal jika tradisi lisan
tetap hidup dan menjadi stimulus bagi setiap anak didik. Selain itu, tradisi lisan
berperan penting untuk membangun karakter bangsa karena kandungan nilainilai moral yang ada dalam tradisi lisan. Hakekat dari pelestarian cagar budaya
adalah suatu kegiatan berkesinambungan (sustainable activity) yang
dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang matang dan
sistematis, sehingga kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan
masyarakat yang merupakan pemilik sah cagar budaya masyarakat adalah ahli
waris dan sekaligus pelaku dalam upaya pelestarian cagar budaya. Sebagai
pelaku tentunya ada tradisi-tradisi yang sudah turun-temurun dijaga sehingga
nilai-nilai warisan cagar budaya hidup dalam masyarakat. Tradisi itu tumbuh
dan dipelihara oleh masyarakat melalui tradisi lisan. Sekarang ini antara
sejarah, tradisi lisan dan peninggalan arkeologi tidak dapat dipisahkan saru
sama lain. Pada dasarnya semua tiu berkaitan dengan aktivitas kebudayaan di
masa lalu. Tradisi lisan merupakan suara bagi mereka yang tidak mengenal
tulisan. Sebelum manusia mengenal tulisan, tradisi lisan menjadi sumbersumber pengetahuan di masa lalu. Tradisi lisan dapat dijadikan sebagai
langkah awal dalam penelusuran peninggalan masa lalu. Tinggalan arkeologis
dapat ditelusuri melalui pengembangan teknik tradisi lisan. Saat melakukan
kajian pada objek masa lalu dengan mengunakan teknik ini diperlukan
penilaian kebenaran dan kevalidan dari sumber-sumber lisan.
Tradisi akan melekat dalam setiap lini kehidupan. Tradisi dari sebuah
asal-usul memiliki kecendrungan untuk meninggalkan cerita tentang
kemunculan suatu klan, negara, kota ataupun suatu etnis. Pada setiap
penamaan suatu daerah awalnya dapat ditelusuri dari tradisi lisan.
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Selanjutnya penamaan tersebut akan berkaitan dengan tinggalan dalam
bentuk benda. Terlepas apakah benda tersebut objek cagar budaya ataupun
dugaan cagar budaya yang menjadi substansi adalah keterkaitan antara tradisi
lisan dengan objek benda. Kemudian ini akan membentuk cerita-cerita
sehingga melahirkan nilai sejarah, nilai pengetahuan dan nilai kebudayaan.
Tradisi lisan inilah yang nantinya merekontruksi masa lalu. Rekontruksi masa
lalu akan melahirkan dan memunculkan nilai-nilai budaya, sejarah dan ilmu
pengetahuan. Rekontrusi masa lalu untuk menelaah ataupun sebagai sumber
awal dari tinggalan arkeogis menjadi langkah. Penelaahan ini akan menjadi
modal dasar untuk menelusuri tinggalan arkeologis.
Di antara berbagai jenis sumber sejarah dan tradisi lisan atau tinggalan
arkeologis, tradisi lisan memiliki tempat tersendiri. Tradisi lisan itu adalah
rangkaian pesan untuk diterjemahkan dengan fragmen benda ataupun
aktivitas manusia di masa lalu. Rangkaian pesan inilah yang nantinya
diterjemahkan dari generasi ke generasi. Penerjamahan diperlukan ilmu
sejarah, arkelogi sebagai tonggak untuk masuk pada ranah ilmiah. Selanjutnya
tradisi lisan itu adalah kumpulan ingatan-ingatan kolektif masyarakat yang
terpisah-pisah. Ingatan itu bisa saja dalam bentuk interaksi terhadap objek
tinggalan arkeologis. Ingatan ini dapat bertambah sering dengan berbagai
interaksi ataupun berkurang karena perlawanan dengan interaksi luar
komunitas masyarakat itu sendiri.
Dalam pelestarian cagar budaya, tradisi lisan merupakan tonggak awal
dalam upaya pelestarian. Tidak semua kerangka acuan/ petunjuk teknis dalam
upaya pelestarian dituliskan oleh generasi sebelumnya. Petunjuk teknis itu
mampu dilacak melalui tradisi lisan. Melibakan tradisi lisan dalam upaya
pelestarian benda cagar budaya akan memudahkan pelaksanaan pelestarian
benda cagar budaya. Kemudahan ini akan semakin bertambah karena
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penguasaan dari tradisi lisan pada tinggalan arkeologis biasanya dikuasai oleh
penguasa lokal atau pemilik benda cagar budaya itu sendiri.
Saat ini upaya-upaya pengumpulan tradisi lisan untuk pelestarian
cagar budaya dapat dimaknai sebagai kerangka besar pelestarin nilai-nilai dari
objek masa lalu sesuai dengan amanat UU Nomor 11 Tahun 2010. Dalam hal
ini tradisi lisan merupakan sebuah proses untuk menggapai upaya pelestarian
cagar budaya berbasis kemasyarakatan. Proses yang disampaikan dari mulut
ke mulut dapat mengungkap cara-cara tradisional dalam upaya pelestarian.
Pada dasarnya benda-benda dari masa lalu, upaya untuk pelestriannya tidak
akan jauh berbeda dengan cara yang tradisional. Setidaknya cara tersebut
mendekati zaman terciptanya benda cagar budaya tersebut.
Langkah awal dari upaya pelestarian benda cagar budaya adalah
pendataan benda cagar budaya baik itu yang bergerak maupun yang tidak
bergerak. Langkah ini akan lebih mudah dilakukan pada saat penelusuran,
pencatatan, mendeskripsikan dan menverifikasi serta melestarikan melalui
tradisi lisan. Dalam upaya pemugaran, pemeliharaan ataupun perlindungan
objek cagar budaya tradisi lisan memiliki tempat juga. Tidak semua
pengetahuan di masa sekarang mampu mengakomodasi atau menjabarkan
pengetahuan masa silam. Pengetahuan masa silam muncul dengan sendirinya
jika melibatkan tradisi lisan karena sudah terintegrasi segala infromasi objek
cagar budaya. Tradisi lisan berupa pantangan ataupun larangan dalam
perlakuan objek cagar budaya mampu dimanfaatkan sebagai bagian dari
upaya pelestarian bagi masyarakat. Dengan menghidupkan nilai-nilai dari
tradisi lisan upaya pelestarian sudah dalam tahap pelestarian berbasis
masyarakat. Artinya ketika masyarakat masih memegang nilai-nilai budaya
yang terkandung dalam objek cagar budaya, secara tidak langsung nilai-nilai
itulah yang menjaga cagar budaya dari bentuk vandalisme ataupun kegiatan
yang merusak cagar budaya. Pada akhirnya tradisi lisan yang ada dalam
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masyarakat mampu dimanfaatkan sebagai bagian dari upaya pelestarian cagar
budaya.
Tentu untuk mengoperasionalkan manfaat-manfaat dari tradisi tadi,
diperlukan kajian tradisi lisan yang komperhensif dengan berbagai disiplin
ilmu budaya terkait. Agar hasil kajian tersebut lebih meyakinkan dan memiliki
integritas tinggi di seluruh lapisan masyarakat. Karena pada hakikatnya
warisan tradisi lisan bangsa Indonesia tidak semata-mata sebagai suatu
kekayaan budaya, tetapi juga memiliki peranan dalam praktik-praktik sosial
budaya masyarakat. Salah satu yang diharapkan saat ini dan tampak lebih
nyata adalah turut serta dalam pelestarian lingkungan hidup. Apabila kajian
tradisi lisan terus didorong dan dilaksanakan secara berkesinambungan.
Seiring berjalannya waktu, pelestarian tradisi lisan dan berbagai implikasinya
bagi sektor kehidupan manusia akan berjalanan beriringan dan maksimal.
Pada saat sekarang ini, pelaku tradisi dan masyarakat Indonesia secara
umum bisa bersyukur karena tradisi lisan diakomodir oleh pemerintah
sebagai Objek Pemajuan Kebudayaan dan tercantum dalam Undang-Undang
Pemajuan Kebudayaan No. 5 Tahun 2017 Pasal 5 No. a (Tradisi Lisan). Tradisi
lisan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah demikian
Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan
secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan,
dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat. (Penjelasan UURI No. 5
Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, 20017: 5)
Apakah benar pengertian tradisi lisan seperti itu? Sebelumnya telah
dikutip penegertian tradisi lisan menurut UNESCO yang lebih luas dari
pengertian UURI tentang Pemajuan Kebudayaan, dan sedikit banyak akan
dituliskan landasan teori tentang tradisi lisan. Akan tetapi yang perlu
diperhatikan saat ini adalah bagaimana tradisi lisan menjadi garapan
pemerintah Kota Bandung dan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan
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program kebudayaan di Kota Bandung. Terlebih lagi menjadi bagian dalam
Kajian Pengembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kota Bandung.
Oleh sebab itulah, perlu diketengahkan sebuah pengkajian awal
mengenai cakupan tradisi lisan. Hal tersebut untuk mempermudah
pengenalan, pencatatan, dan pendokumentasian tradisi lisan. Selain itu, untuk
mencapai tujuan ideal seperti yang tereksplisit dalam halaman 5 Pasal 4 UURI
No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yaitu: (a) mengembangkan
nilai-nilai luhur budaya bangsa; (b) memperkaya keberagaman budaya; (c)
memperteguh jati diri bangsa; (d) memperteguh persatuan dan kesatuan
bangsa; (e) mencerdaskan kehidupan bangsa; (f) meningkatkan citra bangsa;
(g) mewujudkan masyarakat madani; (h) meningkatkan kesejahteraan rakyat;
(i). melestarikan warisan budaya bangsa; dan (j) mempengaruhi arah
perkembangan peradaban dunia.
1.2 Rumusan Masalah
Agar tidak terlalu luas cakupan yang akan dikaji, maka masalah dirumuskan
dalam pernyataan sebagai berikut.
1) Struktur (teks, koteks, dan konteks) dan fungsi kakawihan barudak yang
merupakan bagian dari cakupan tradisi lisan.
2) Kajian tradisi lisan pada kakawihan barudak Sunda.
3) Kakawihan

barudak

dalam

perspektif

nilai

indeks

pemajuan

kebudayaan.
1.3 Tujuan Kajian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.
1) Mendeskripsikan struktur (teks, koteks, dan konteks) dan teks
kakawihan barudak yang merupakan bagian dari cakupan tradisi lisan.
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2) Mengkaji fungsi dan konvensi tradisi lisan pada kakawihan barudak
Sunda.
3) Menganalis kakawihan dalam perspektif nilai indeks pemajuan
kebudayaan.
1.4 Manfaat Kajian
1.4.1 Manfaat Teoritis
1) Menambah pengetahuan tentang kajian tradisi lisan yang ada di sekitar
masyarakat.
2) Menambah referensi kajian budaya masyarakat yang memiliki nilai
luhur dan berfungsi sebagai penjaga norma-norma.
1.4.2 Manfaat Kebijakan
1) Mendorong pemerintah untuk pengambilan kebijakan yang berkaitan
dengan budaya terutama tradisi lisan yang masih dilaksanakan oleh
masyarakat dan menjadi alat pendidikan yang tidak lekang oleh
zaman.
2) Meyakinkan semua elemen pemerintah dan masyarakat bahwa
kehadiran tradisi lisan di masyarakat sangat penting dan bermanfaat
untuk kehidupan di lingkungan sekitarnya.
1.4.3 Manfaat Praktis
1) Inventarisasi budaya yang masih ada di masyarakat untuk kepentingan
bersama dan diwariskan kepada generasi penerusnya. Hal ini
dimaksudkan agar masyarakat sadar manfaat tradisinya dan
senantiasa berpartisipasi aktif dalam pelestariannya terutama dalam
kehidupan sehari-hari.
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2) Memberikan masukan bahwa tradisi lisan bisa mendorong ekonomi
kreatif bahkan wisata budaya.
1.5 Dasar Hukum dan Peraturan
1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.
2) Undang-undang Pemajuan Kebudayaan No. 5 Tahun 2017.
3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat.
4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun
2003

tentang

Pengelolaan

Kepurbakalaan,

Kesejarahan,

Nilai

Tradisional dan Museum.
5) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung
Tahun 2005-2025.
6) Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun
2018-2023.
1.6 Sistematika Penyajian
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini dideskripsikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan kajian,
manfaat kajian, dasar hukum dan peraturan, serta sistematika penyajian
laporan.
BAB II LANDASAN TEORETIS
Pada bab ini dideskripsikan landasan teoretis dari berbagai literatur terkait
dengan pembahasan.
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BAB III GAMBARAN UMUM KOTA BANDUNG
Pada bab ini memuat gambaran umum Kota Bandung secara umum, wilayah
dan karakterisktik alam, demografi, dan sejarah. Selain itu, juga disinggung
isu-isu strategis dalam bidang kebudayaan & pariwisata.
BAB IV ISI KAJIAN
Pada bab ini memuat isi kajian yang teradiri atas tiga bagian, yaitu struktur
kakawihan, fungsi kakawihan, dan konvensi tradisi lisan pada kakawihan
barudak Sunda.
BAB V IMPLIKASI
Pada bab ini memuat isi kajian yang merupakan implikasi bagi pembangunan
kebudayaan di Kota Bandung.
BAB VI KESIMPULAN
Bab ini merupakan kesimpulan dari keseluruhan tulisan, selain itu ditulis juga
saran bagi kajian mendatang tentang tradisi lisan.
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BAB II
LANDASAN TEORITIS
2.1 Pengertian, Cakupan, dan Struktur Tradisi Lisan
Pada subbab ini akan dibahas konsep-konsep mengenai: (1) pengertian
tradisi lisan, (2) cakupan tradisi lisan, dan (3) struktur dan Isi tradisi lisan.
2.1.1 Pengertian Tradisi Lisan
Tradisi lisan adalah pesan atau kesaksian yang disampaikan secara
turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pesan atau
kesaksian itu disampaikan melalui ucapan, pidato, nyanyian, dan dapat
berbentuk pantun, cerita rakyat, nasihat, balada, atau lagu. Pada cara ini, maka
mungkinlah suatu masyarakat dapat menyampaikan sejarah lisan, sastra lisan,
hukum lisan dan pengetahuan lainnya ke generasi penerusnya tanpa
melibatkan bahasa tulisan (www.wikipedia.com).
Tadisi lisan berasal dari kata oral tradition yang merupakan istilah dari
bahasa Inggris. Di Indonesia, sebelumnya telah popular istilah folklore.
Memang objek dan bahan yang diperbincangkannya adalah sama, yaitu
sebagian kebudayaan, akan tetapi para akademisi lebih memilih istilah tradisi
lisan

dibandingkan

dengan

folklore

yang

dianggap

kurang

bisa

dipertanggungjawabkan sisi akademiknya.
Dalam Hutomo (2013: 10) Osman menyebutkan bahwa tradisi lisan
demikian:
Tradisi lisan adalah hal yang baru dan sebagian besar merangkum
bahan-bahan dalam folklor. Istilah folklor mulanya ditujukan kepada
aspek-aspek tradisional dalam suatu budaya dan aspek-aspek itu selalu
ada dalam msyarakat, sekarang istilah yang ditunjukan untuk benda
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atau perkara yang disangsikan kebenarannya, padahal sebenarnya
bahan-bahan folklor adalah aspek-aspek dan unsur-unsur budaya yang
hidup dan mengakibatkan pola-pola perlakuan anggota sebuah
subculture dalam suatu masyarakat yang kompleks, untuk
menghindarkan berlakunya salah anggapan itu maka istilah tradisi lisan
diutamakan. Cakupan tradisi lisan sama dengan folklor pada awalnya.
Vansina dalam Hutomo (2013: 11) menyebutkan bahwa tradisi lisan
adalah berbagai macam keterangan lisan dari peristiwa masa lampau yang
dilaporkan (juga secara lisan). Karena itu, dalam penyebarannya tradisi lisan
selalu dikaitkan dengan eksistensi asal-usul tempat, makhluk, dan epos
hiburan (Irwanto, 2012: 123). Selebihnya, Fic & Doubalova (2014: 340)
menyebutkan bahwa mitos diturunkan dari generasi ke generasi seterusnya
melalui suara, nada, ritme, dan isyarat khas dan berpola yang merupakan
bentuk lain tradisi lisan. Oleh karena itu, sangat benar apa yang dikatakan
Bidin dkk. (2013: 731) bahwa tradisi lisan merupakan kegiatan meneruskan
ilmu pengetahuan dari generasi ke generasi melalui medium lisan atau
perkataan.
Menurut Pudentia (2008:4) tradisi lisan diartikan sebagai “segala wacana
yang diucapkan meliputi yang lisan dan yang beraksara” atau juga dikatakan
sebagai “sistem wacana yang bukan aksara”. Menurut Pudentia pula tradisi
lisan merupakan tradisi orality yang mengandung maksud ‘keberaksaraan
bersuara’. Kelisanan, dalam masyaraat beraksara yang sering diartikan
sebagai hasil masyarakat yang tidak terpelajar; sesuatu yang belum dituliskan;
sesuatu yang dianggap belum sempurna/matang; dan sering dinilai dengan
kriteria keberaksaraan Pudentia, Mengumpulkan Kepingan Tradisi Lisan
http://id.shvoong.com/social-sciences/1688161-pudentia-mengumpulkankepingan-tradisi-lisan/#ixzz1I8b5vPI0.
Kelisanan dan keberaksaraan memang bagai koin dengan dua sisi dan
tidak dapat dipisahkan. Kelisanan tidak terlepas sama sekali dari dunia
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keberaksaraan, demikian juga sebaliknya. Keduanya saling berpengaruh dan
berinteraksi. Interaksi keduanya justru sangat menarik (Teeuw, 1988: 4-5).
Bahkan menurut Sweeney (2008) tradisi lisan & tradisi tulis baru dapat
dipahami ketradisiannya bila ada interaksi keduanya.
Walau pun demikian, kita kutip juga tradisi lisan yang dinyatakan badan
dunia PBB melalui Unesco, yang menyatakan demikian. Those traditions which
have been transmitted in time and space by the word and act (Advisorey
Commitee –UNESCO, 1981 (Isnendes, 2020).
Dari pengertian-pengertian yang sudah disebutkan diatas, jelaslah bahwa
tradisi lisan sangat luas jangkauannya dan sangat kaya objeknya. Bila
dibandingkan dengan pengertian UURI No. 5 Tahun 2017 yang menyatakan,
bahwa:
"Tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun
oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun,
dan cerita rakyat. (Penjelasan UURI No. 5 Tahun 2017 tentang
Pemajuan Kebudayaan, 20017: 5)
Ini hanya merupakan tuturan lisan atau khususnya berupa sastra lisan
yang diwariskan tidak mencakup prilaku, benda, dan nilai-nilai secara
menyeluruh sebagaimana Hutomo sebutkan.
2.1.2 Cakupan Tradisi Lisan
Cakupan tradisi lisan sangat luas dan kaya. Hutomo (2013: 11) mengutip
pernyataan UNESCO menyebutkan cakupan tradisi lisan bukan hanya sastra
lisan. Sastra lisan merupakan bagian dari tradisi lisan itu sendiri. Secara
lengkap cakupan tradisi lisan adalah sebagai berikut: (1) kesusastraan lisan,
(2) teknologi tradisional, (3) pengetahuan tradisional, (4) unsur-unsur religi,
(5) kesenian tradisional dan (6) hukum adat.
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Berbeda dengan Jan Vansina yang menyatakan jenis tradisi lisan
berdasarkan penelitiannya mengenai tradisi lisan di Afrika. Menurutnya jenis
tradisi lisan di Afrika adalah: (1) formula, (2) puisi, (3) daftar kata, (4) cerita,
dan (5) komentar (Hutomo, 2013: 12). Perhatikan tabel pada halaman
selanjutnya.
Memperhatikan jenisnya saja, hampir semua yang ada pada Objek
Pemajuan Kebudayaan merupakan bagian dari tradisi lisan dan dalam
cakupan tradisi lisan. Kecuali beberapa saja seperti naskah yang memang lahir
dari tradisi tulis, terutama di Indonesia. Jadi sepertinya dalam UURI No. 5
Tahun 2017 tersebut harus dikaji ulang, kecuali menyebut Satra Lisan untuk
menggantikan nama OPK Tradisi Lisan.
Tabél Jenis Tradisi Lisan
No

Jenis

Kategori

Bentuk

1

Formula

-

Gelaran
Slogan
Formula didaktis
Formula upacara

2

3

Puisi

Daftar Kata

Resmi

Sejarah

Milik umum/komunal

Pujian/memuji

(masyarakat
kebanyakan)

Keagamaan

-

Nama tempat

Individu

Nama orang
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4

Cerita

Sejarah

Umum

Didaktis

Lokal

Artistik

Kekeluargaan

Individu

Mitos aetiologik
Artistik
Ingatan manusia

5

Komentar

Legal

Precedent

Panyambung

Menerangkan

Sporadic

Komentar occational

2.1.3 Struktur Tradisi Lisan
Tradisi lisan mempunyai strukur. Struktur tersebut disebut juga
formula. Menurut Dundees dalam bentuk (kebudayaan), formulanya adalah:
text, texture, dan context (Rusyana, 1996:6) atau dalam bentuk (kebahasaan)
terdapatnya: teks, ko-teks (elemen atau unsur), dan konteks (kondisi) yang
nantinya akan merupakan formula atau pola dari upacara tradisi ini (Sibarani,
2012:243).
Pada halaman selanjutnya diketengahkan diagram objek tradisi lisan
yang kembangkan oleh Sibarani (2012). Menurut Sibarani, ada yang disebut
objek tradisi lisan atau yang Hutomo sebutkan sebagai cakupan, atau pun yang
Vansina kemukakan sebagai jenis tradisi lisan dari penelitiannya di Afrika.
Perhatikan tabel berikut.
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OBJEK KTL
BENTUK

ISI

(TEKS, KO-TEKS, KONTEK)

(NILAI & NORMA)

STRUKTUR, ELEMEN, KONDISI

FUNGSI & MAKNA

REVITALISASI
(PENGHIDUPAN KEMBALI, PENGELOLAAN, PEWARISAN)

PEMBANGUNAN KARAKTER-IDENTITAS

IP Kebudayaan
Diagram Objek Kajian Tradisi Lisan (Sibarani, 2010, kc. 243) dengan
pengubahan pada tujuan pencapaiannya.
2.2 Konvensi Kelisanan dalam Tradisi Lisan
Objek tradisi lisan terdapat pada tempat-tempat atau komunitaskomunitas dimana tradisi lisan hidup dalam masyarakat penggunanya. Jika
peminat tradisi (peneliti, volentir) ingin melihat langsung pada saat sebuah
upacara berjalan, maka harus datang pada masyarakat pelakunya. Menurut
Pudentia

dalam

Pudentia,

Mengumpulkan

Kepingan

Tradisi

Lisan

http://id.shvoong.com/social-sciences/1688161-pudentia-mengumpulkankepingan-tradisi-lisan/#ixzz1I8b5vPI0 [Januari 2011]) prinsip-prinsip dalam
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mendalami tradisi lisan adalah digunakannya teknik konvensi tradisi lisan
yang berusaha melestarikan konsep pewarisan budaya dengan membunyikan
kembali suara-suara tradisi yang sering kali terabaikan di tengah gemuruh
teknologi mutakhir dengan terus merevitalisasi suatu kebudayaan jika tidak
ingin kebudayaan itu mati. Hal itu dikarenakan budaya lisan memiliki
resistensi terhadap hegemoni dan kerutinan yang jauh berbeda dengan dunia
teks.
Konvensi kelisanan disebut psikodinamika budaya lisan primer (the
psychodynamic of primary oral cultures). Ciri-ciri umum kelisanan yang
diidentifikasi mencakup: pemikiran lisan (oral thought), ekspresi lisan (oral
expression) dan naratif lisan (oral narrative). Ciri umum tersebut merupakan
ciri yang berulang pada produk budaya lisan yang menggunakan medium
verbal (Ong, 1982:139-147).
Selanjutnya Rusyana (1996:111-114) dan Isnendes (2013) membuktikan
dari penelitiannya, bahwa dalam tradisi lisan ada ciri-ciri ketradisian dan
kelisanan. Ciri ketradisian adalah sebagai berikut: (1) Isi tuturan diterima dari
generasi sebelumnya, (2) pola-pola kisahan tetap dan berulang, (3) kisahan
berubah menjadi kisah yang dikisahkan lagi.
Adapun ciri kelisanannya adalah sebagai berikut: (1) tuturan dalam
medium lisan, (2) terdapat banyak kalimat yang tidak lengkap komponennya,
(3) terdapat penjelasan yang tidak eksplisit, (4) terdapat bagian-bagian yang
diulang, (5) terdapat penyisipan keterangan dalam kalimat, (6) lingkungan
yang terlibat dalam tuturan terbatas, dan (7) tuturan erat hubungannya
dengan penutur (Rusyana, 1996; Isnendes, 2013).
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2.3 Kakawihan dalam Sastra Lisan Sunda
Kakawihan yang dimaksud dalam kajian ini adalah kakawihan barudak
atau kakawihan murangkalih. kakawihan barudak adalah bentuk lagu-lagu
dalam bahasa ikatan yang dinyanyikan oleh anak-anak (Soepandi, 1985:53).
Iskandarwassid memberi pengertian kakawihan sebagai berikut:
Istilah kakawihan atawa kawih, asalna tina kecapkawih. Saestuna istilah
dina widang seni sora, nyaeta warna lalaguananu wirahmana rancag (beda
jeung tembang anu wirahmana bebas). Asupna kana kakayaan istilah
sastra dumeh rumpaka kakawihan jadi ulikan sastra, hususna kakawihan
tradisional, lalaguan balarea anu anonim. Ku kituna anu dimaksud
kakawihan di dieu teh nyaeta rumpaka (wacana) lalaguan kawih
tradisional anu mibanda pasipatan puisi (sastra); ayana wirahma,
purwakanti, repetisi, imajinasi, diksi, jrrd. (1996:59).
Adapun Wibisana (2000: 387) menyatakan bahwa kakawihan adalah lagu
rakyat, artinya lagu beserta liriknya adalah sudah baku, bersifat anonim, dan
tersebar di kalangan masyarakat semenjak lama. Itulah sebabnya sering
disebut kakawihan barudak ‘kakawihan anak-anak’ atau kakawihan urang
lembur ‘kakawihan orang kampung’.
Kakawihan Sunda merupakan sastra lisan Sunda dalam cakupan tradisi
lisan yang tidak diketahui siapa pengarangnya. Hal ini seperti yang Rusyana
(1978), kemukakan bahwa:
Sastra lisan sok dipatalikeun kana sastra balarea (folk literature), demi
sastra tulisan sok dipatalikeun kana seni sastra (literature of art).
Klasifikasi sastra balarea jeung seni sastra teh sabenerna dasarna the
nurutkeun anu ngahasilkeunana, nu hiji karya balarea (komunal), nu hiji
deui karya saurang pangarang (individual).
Dalam sastra rakyat dikenal berbagai bentuk karangan seperti halnya
dengan sastra tulisan, yaitu bentuk cerita drama, puisi, dan bahasan. Dalam
sastra Sunda dikenal cerita rakyat, puisi rakyat, seperti kakawihan, serta
bahasan seperti uraian tentang pandangan hidup.
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Seacara umum, sastra lisan mempunyai kemungkinan dalam berperan
sebagai kekayaan budaya khususnya kekayaan sastra. Hal itu terjadi karena
sastra lisan adalah modal dalam mengapresiasi sastra, sebab sastra lisan telah
membimbing anggota masyarakat ke arah apresiasi dan pemahaman gagasan
dan peristiwa puitik berdasarkan praktek yang telah menjadi tradisi selama
berabad-abad sebagai dasar komunikasi antara pencipta dan masyarakat.
Artinya ciptaan yang berdasarkan pada sastra lisan akan lebih mudah
dikomunikasikan dan dipahami karena adanya unsur yang sudah dikenal oleh
masyarakat.
Kakawihan menurut Soepandi (1985) mempunyai dua unsur (komponen,
elemen), yaitu: komponen karawitan dan komponen sastra. Unsur karawitan
yaitu adanya: surupan, ukuran surupan, patet, modus, amitus, irama, dan
kalimat lagu. Unsur sastra yaitu adanya: bentuk dan isi, dalam bentuk terdiri
atas: pola-pola kakawihan, struktur bahasa, gaya basa, purwakanti, dialog,
sedangkan dalam isi terdiri atas: pokok kakawihan, maksud dan makna
kakawihan.
Isi kakawihan mengungkapkan keadaan lingkungan penggubahnya, baik
yang datang dari luar maupun ide, gagasan, pikiran, tanggapan penggubahnya
sendiri. Semua dialami dan dihayai mengenai keadilan sosial, moral, etika,
pendidikan, humor, dan hiburan. Adapun makna kadang-kadang berbentuk
sisindiran dengan sifat petuah, saling mengasihi, atau humor, sebagaimana
sering terjadi dalam kehidupan pada masyarakat Sunda.
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BAB III
GAMBARAN UMUM
KOTA BANDUNG
3.1 Wilayah dan Karakteristik Alam
Bandung merupakan salah satu wilayah administratif yang ada di
Provinsi Jawa Barat, dengan luas wilayah 16.729,65 hektar berdasarkan
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun
1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung

dengan

Kabupaten

Daerah

Tingkat

II

Bandung.

(https://portal.bandung.go.id,) Secara administratif kewilayahan, Bandung
terbagi atas 30 Kecamatan, 151 Kelurahan, 1561 RW, dan 9691 RT
(ppid.bandung.go.id).
Sejalan dengan posisinya yang tidak memiliki garis pantai, Bandung
memiliki batas-batas wilayah yang langsung berbatasan dengan daratan
wilayah administratif lainnya. Di sebelah Utara, Bandung berbatasan dengan
Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung, di sebelah Selatan dan
Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung, dan di sebelah Barat
berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi.
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Gambar 1

Peta Kota Bandung
Sumber: https://3.bp.blogspot.com, 20 Juli 2018

Dilihat dari topografis, Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 m di
atas permukaan laut (dpl). Titik tertinggi berada di sebelah Utara dengan
ketinggian 1.050 m dpl, terdiri dari daerah yang berbukit bukit sehingga
memberi pemandangan yang indah. Titik terendah berada di sebelah Selatan
dengan ketinggian 675 m dpl, yang umumnya terdiri dari permukaan tanah
yang relatif datar. Wilayah yang dikelilingi oleh pegunungan ini membentuk
Kota Bandung menjadi semacam cekungan (Bandung Basin).
Kontur wilayah Bandung yang dikelilingi pegunungan menjadikan
Bandung sebagai sebuah kota memiliki karakteristik alam yang terkenal
dengan udaranya yang lembab dan sejuk. Sejuknya udara di kota Bandung
menjadi daya tarik kuat yang mendorong wisatawan untuk hadir dan
berkunjung di kota Bandung. Tak terpungkiri, wilayah Bandung sebelah Utara
pun menjadi wilayah paling favorit yang dikunjungi wisatawan, baik domestik
maupun mancanegara.
Keadaan Geologis dan tanah yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya
terbentuk pada zaman kwartier dan mempunyai lapisan tanah alluvial hasil
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letusan gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di bagian Utara, Tengah, dan
Barat umumnya merupakan jenis andosol. Di bagian Selatan serta Timur
terdiri atas sebaran jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan tanah liat.
3.2 Demografi
Secara demografis, Bandung adalah kota yang heterogen. Meskipun
mayoritas penduduk yang tinggal di kota Bandung adalah etnis Sunda akan
tetapi banyak etnis lain yang tinggal dikota Bandung. Di samping etnis Jawa,
tercatat pula beberapa etnis lain yang tinggal di Kota Bandung, seperti etnis
Minang, Batak, Aceh, Madura, Minahasa, Ambon

dan Papua. Pertumbahan

Bandung tidak hanya ditandai oleh terjadinya peningkatan heterogenitas
penduduk kota Bandung tetapi ditandai pula oleh terus bertambahnya
penduduk kota Bandung secara kuantitatif.
Hingga tahun 2010, jumlah penduduk kota Bandung tercatat sebanyak
2.412.100 orang. Jumlah ini menempatkan Bandung sebagai kota dengan
jumlah penduduk terbanyak di antara 9 kota yang terdapat di Provinsi Jawa
Barat. Jumlah penduduk kedua terbanyak dipegang oleh Kota Bekasi, yakni
sebanyak 2.356.100 orang dan ketiga terbanyak dipegang oleh kota Depok,
yakni sebanyak 1.555.600 orang. Keberadaan kota Bandung sebagai kota
dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Barat, lima tahun
kemudian atau tahun 2015, didahului oleh Kota Bekasi. Pada tahun 2015,
penduduk kota Bandung tercatat sebanyak 2.481.469 orang, sementara
penduduk kota Bekasi tercatat sebanyak 2.714.800 orang. Kota Depok, yang
sebenarnya memiliki pertambahan penduduk cukup signifikan, masih tetap
berada di posisi ketiga, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.106.100.
Keberadaan kota Bandung yang bergeser menjadi kota dengan jumlah
penduduk kedua terbanyak di Provinsi Jawa Barat seiring pula dengan laju
angka pertumbuhan penduduk pada tahun 2010-2015 yang hanya mencapai
angka 0,57%, sementara kota Bekasi mencapai angka 2,87% untuk laju
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pertumbuhan penduduk pada periode yang sama, sementara kota Depok
memiliki angka laju pertumbuhan penduduk tertinggi, yakni, 3,57%.
Satu tahun kemudian atau pada tahun 2016, Dari total jumlah penduduk
47.379.390 jiwa pada tahun 2016, 2.490.622 orang di antaranya tinggal di kota
Bandung. Jumlah penduduk kota Bandung sebanyak 2.490.620 orang ini pada
akhirnya menjadikan Bandung sebagai wilayah yang tidak lagi berada dalam
kategori lima besar wilayah kota dan kabuoaten dengan penduduk terbanyak
di Jawa Barat. Lima wilayah administratif dengan penduduk terbanyak di Jawa
Barat pada tahun 2016, berturut-turut adalah Kabupaten Bogor, yang
sekaligus mencatatkan diri sebagai wilayah yang paling banyak dihuni
penduduk, yakni sebanyak 5.587.390 orang. Setelah Kabupaten Bogor, empat
wilayah lainnya yang memiliki jumlah penduduk terbanyak berikutnya adalah
Kabupaten Bandung (3.596.620 orang), Kabupaten Bekasi (3.371.690 orang),
Kota Bekasi (2.787. 210 orang), dan Kabupaten Garut (2.569.510 orang),
(Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2017: 63-64, 67; Badan Pusat
Statistika Kota Bandung, 2017: 40).
Tabel Perkembangan Penduduk Kota Bandung 2011-2016
No. Tahun

Jumlah

Laju Pertumbuhan
Penduduk per Tahun
(%)

7.

2011

2.429.176

0,71

8.

2012

2.444.617

0,64

9.

2013

2.458.503

0,57

10.

2014

2.470.802

0,50
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11.

2015

2.481.469

0,43

12.

2016

2.490.622

0,37

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Bandung, 2017: 40
Dilihat dari jenis kelamin, dari total jumlah penduduk kota Bandung
sebanyak 2.481.469 orang pada tahun 2015, sebanyak 1.253.274 orang adalah
laki-laki dan 1.228.195 orang adalah perempuan. Sementara itu, bila dilihat
dari kelompok umur, jumlah penduduk Bandung pada tahun 2016 dapat
dilihat pada tabel di halaman berikutnya.
Tabel Jumlah Penduduk
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016
Jenis Kelamin
No. Kelompok Umur Laki-laki

Perempuan Jumlah

17. 0-4

104.902

100.864

205.766

18. 5-9

98.508

93.126

191.634

19. 10-14

88.699

85.562

174.261

20. 15-19

110.047

112.442

222.489

21. 20-24

133.694

125.767

259.461

22. 25-29

119.981

110.133

230.114

23. 30-34

110.668

103.220

213.888

24. 35-39

99.556

97.814

197.370

25. 40-44

92.623

92.183

184.806

26. 45-49

80.276

82.214

162.490
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27. 50-54

69.264

70.530

139.794

28. 55-59

56.285

57.289

113.574

29. 60-64

37.156

35.864

73.020

30. 65-69

25.307

27.163

52.470

31. 70-74

16.271

17.599

33.870

32. 75+

13.939

21.676

35.615

Jumlah

1.257.176 1.233.446

2.490.622

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Bandung, 2017: 43
3.3 Latar Belakang Budaya
3.3.1 Corak Utama
Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, mayoritas ditinggali
etnis Sunda. Keberadaan etnis Sunda sebagai etnis mayoritas di kota Bandung
menjadikan kebudayaan Sunda sebagai corak kebudayaan utama yang hidup
dan berkembang di kota Bandung. Dalam perkembangannya, kebudayaan
Sunda yang menjadi kebudayaan utama yang hidup dan berkembang di kota
Bandung banyak menghadapi tantangan, baik yang berasal dari dalam,
khususnya dari kebudayaan daerah lainnya, ataupun dari luar, yakni
kebudayaan asing.
Tantangan terhadap kebudayaan Sunda muncul sejak sebelum
kemerdekaan, bahkan jauh sebelum abad ke-19, bersamaan dengan hadirnya
bangsa asing dan etnis lain di wilayah yang kini bernama kota Bandung.
Pengaruh besar bangsa asing, datang dari orang-orang Arab, India, Tionghoa,
dan Eropa, khususnya Belanda. Pengaruh besar etnis lain, di antaranya datang
dari Jawa dan etnis Bugis.
Berbagai pengaruh kebudayaan terhadap kebudayaan Sunda tidak
lantas menjadikan kebudayaan Sunda tidak berkembang. Sepanjang sejarah
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perjalanan kebudayaan Sunda, dengan segala kelebihan dan kekurangannya,
kebudayaan

Sunda

berhasil

mempertahankan

eksistensinya

sebagai

kebudayaan mayoritas yang ada di kota Bandung.
3.3.2 Keragaman Budaya
Bandung sebagai kota yang memiliki akar perjalanan sejarah panjang,
sejak masa-masa awal keberadaannya telah tampil menjadi wilayah yang
heterogen dan multikultur. Heterogenitas Bandung tidak hanya ditandai oleh
banyaknya etnis lain yang tinggal di kota Bandung akan tetapi ditandai pula
oleh hadirnya bangsa-bangsa asing di kota Bandung. Kedatangan etnis lain di
Bandung pada dasarnya telah dimulai sejak abad ke-19, manakala kapitalisasi
perkebunan mulai berkembang di Priangan. Etnis-etnis pertama yang tinggal
di Bandung, antara lain adalah Bugis dan Jawa. Dalam perkembangannya
kemudian, terlebih sejak Bandung resmi menyandang status sebagai sebuah
gemeente pada dasawarsa pertama abad XX, Bandung semakin banyak
didatangi etnis lain, seperti Minang, Minahasa, Ambon, dan Batak.
Status gemeente yang disandang Bandung tidak saja memperkaya
keberagaman etnis yang tinggal di Bandung akan tetapi yang lebih penting lagi
semakin menegaskan Bandung sebagai wilayah yang banyak dihuni penduduk
asing, khususnya Eropa. Realitas kependudukan seperti itu tidak pelak lagi
menjadikan Bandung sebagai kota yang terus berkembang menjadi kota yang
heterogen. Heterogenitas penduduk Bandung memang pada kenyataanya
tidak berhenti hanya sampai dasawarsa pertama abad XX tetapi terus
berkembang di masa-masa selanjutnya, seiring dengan perkembangan fungsi
kota yang di sandang kota Bandung.
Kini, memasuki abad XXI, dalam perkembangannya yang paling
mutakhir, seiring dengan semakin banyaknya fungsi daya tarik Bandung,
mulai wisata belanja, wisata kuliner, wisata taman hingga wisata heritage,
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heterogenitas penduduk Bandung ditandai oleh semakin banyaknya etnisetnis yang tinggal di kota Bandung, khususnya etnis-etnis besar, seperti Aceh,
Lampung, Palembang, dan Madura. Heterogenitas penduduk di kota Bandung
ini pada akhirnya mewarnai pula heterogenitas budaya di kota Bandung.
Bndung pun tumbuh menjadi kota yang kaya dengan keberagaman budaya.
Keberadaan Kebudayaan Sunda sebagai kebudayaan utama di kota Bandung
tidak menutup tumbuh kembangnya kebudayaan lain yang dibawa penduduk
kota Bandung yang bukan etnis Sunda. Perkawinan antar etnis pun menjadi
warna-warni yang turut memperkaya fakta tentang keberagaman budaya kota
Bandung
3.3.3 Sejarah
1) Sejarah Singkat Budaya
Kehadiran kebudayaan Sunda di Bandung pada dasarnya memiliki
keterkaitan erat dengan kehadiran etnis Sunda di Bandung. Dengan kata lain,
akar sejarah kebudayaan Sunda di Kota Bandung sama tuanya dengan
kehadiran etnis Sunda di wilayah Bandung. Namun demikian, bila kota
Bandung sendiri lahir pada awal abad ke 19 atau tepatnya 25 September 1810
maka tidak berarti bahwa kebudayaan Sunda beserta etnis pendukungnya
juga lahir pada waktu tersebut. Etnis Sunda telah hadir di wilayah yang kini
bernama kota Bandung jauh sebelum abad ke-19.
Jejak-jejak sejarah kebudayaan Sunda di Bandung bisa ditarik ke masamasa hidup dan berkembangnya kerajaan Sunda pada abad VII masehi.
Kerajaan Hindu Budha terpanjang usianya di Indonesia ini bisa jadi memiliki
penduduk yang tinggal di wilayah yang kini menjadi bagian wilayah kota
Bandung. Pergerakan kebudayaan Sunda di wilayah yang kini menjadi bagian
wilayah kota Bandung menemukan bentuknya yang semakin tegas saat
Priangan dikuasai oleh Mataram pada abad XVII. Pada masa inilah hadir
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wilayah-wilayah administratif yang bernama Kabupaten. Satu di antara
kabupaten yang dibentuk Mataram adalah Kabupaten Bandung, yang
wilayannya mencakup wilayah yang kini menjadi bagian wilayah kota
Bandung.
Perkembangan selanjutnya kebudayaan Sunda di Bandung semakin
mudah dijejaki saat Bandung menyandang status ibukota Karesidenan
Priangan pada tahun 1864, gemeente pada tahun 1906, dan terlebih sejak
Bandung menjadi satu di antara kota-kota besar di Indonesia saat memasuki
gerbang kemerdekaan. Dalam masa-masa perkembangan Bandung sebagai
sebuah kota tersebut, secara perlahan tapi pasti, kebudayaan Sunda
menempatka dirinya sebagai kebudayaan mayoritas yang hifup dan
berkembang di kota Bandung. Hal ini un sejalan dengan keberadaan etnis
Sunda sebagai etnis mayoritas yang tinggal di kota Bandung.

2) Sejarah Singkat Wilayah Administratif
Kehadiran kota Bandung sebagai sebuah wilayah administratif, pada
dasarnya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Kabupaten Bandung.
Adapun jejak perjalanan pertama kelahiran kota Bandung terjadi semasa
pemerintahan Bupati Bandung ke-6 R.A. Wiranatakusumah II (1794-1829).
Pada masa pemerintahaan Wiranatakusumah II ini terjadi peristiwa penting
berupa perubahan ibukota Kabupaten Bandung dari Krapyak ke Bandung.
Pemindahan ibukota Kabupaten Bandung itu salah satunya disebabkan karena
sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung berada di bagian Utara Krapyak
(sekarang, Dayeuh Kolot). Hal itu mempersulit tugas-tugas Wiranatakusumah
II. Selain itu, daerah Krapyak yang berada di bagian Selatan Kabupaten
Bandung sering dilanda banjir di musim hujan akibat meluapnya Sungai

127

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BANDUNG
Citarum. Oleh karena itu, Wiranatakusumah II kemudian berupaya
memindahkan ibukota Kabupaten Bandung bagian Utara.
Keinginan Wiranatakusumah II untuk memindahkan ibukota Kabupaten
Bandung tampaknya sejalan dengan kebijakan Gubernur Jenderal H.W.
Daendels untuk memindahkan beberapa ibukota kabupaten yang terletak di
daerah pedalaman yang jauh dari Jalan Raya Pos (Groote Postweg) yang tengah
dibangunnya. Jauhnya letak ibukota kabupaten dari lokasi pembangunan Jalan
Raya Pos telah mengganggu kelancaran pembuatan jalan raya tersebut.
Akhirnya pada tanggal 25 Mei 1810, Daendels mengeluarkan surat yang
ditujukan kepada Bupati Bandung dan Bupati Parakanmuncang untuk
memindahkan ibukota kabupatennya.
Dalam

perkembangannya

kemudian,

Wiranatakusumah

II

memindahkan ibukota Kabupaten Bandung dari Krapyak ke daerah baru di
tepi Jalan Raya Pos. Wiranatakusumah II memilih lokasi di sebelah Barat
Sungai Cikapundung sebagai pusat pemerintahannya. Hal ini tidak sesuai
dengan yang diharapkan Daendels yang menginginkan lokasinya di sebelah
Timur Sungai Cikapundung. Namun hal itu nampaknya tidak menjadi
persoalan bagi Daendels. Akhirnya, pada tanggal 25 September 1810 ibukota
Kabupaten Bandung secara resmi pindah ke lokasi baru yang terletak di
sebelah Barat Sungai Cikapundung.
Pemindahan ibukota Kabupaten Bandung dari Krapyak ke lokasinya
yang baru inilah yang kemudian menjadi tonggak kelahiran wilayah baru yang
bernama Kota Bandung. Di tempat yang baru itu, Wiranatakusumah II
mendirikan pendopo kabupaten, lengkap dengan alun-alun di sebelah
Utaranya dan pohon beringin di tengahnya. Alun-alun itu kemudian berfungsi
menjadi pusat administratif dan sosial kultural bagi orang pribumi. Di sekitar
alun-alun didirikan infrastruktur lainnya, seperti pasar dan mesjid. Tidak lama
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setelah pendiriannya, unsur kolonial mulai mempengaruhi perkembangan
kota Bandung. Hal itu nampak dari tata ruang kota Bandung selanjutnya.
Kurang lebih 54 tahun setelah berdiri atau tepatnya tanggal 7 Agustus
1864 (Besluit 7 Agustus 1864 No. 18), sebuah perubahan besar terjadi dengan
Kota Bandung, yakni dengan dijadikannya Bandung sebagai ibukota
Karesidenan Priangan menggantikan Kabupaten Cianjur. Terpilihnya
Bandung sebagai ibukota Karesidenan Priangan segera membawa perubahanperubahan yang sangat berarti bagi Kota Bandung. Bandung yang semula
hanya menjadi pusat pemerintahan kabupaten kemudian bermetamorfosis
menjadi pusat pemerintahan karesidenan atau tepatnya pusat pemerintahan
kolonial. Bandung pun segera mencuri perhatian orang-orang Eropa dan
Timur Asing untuk datang dan tinggal di Kota Bandung. Terlebih Bandung pun
kemudian mulai bersolek diri, dengan membangun berbagai infrastruktur
perkotaan, seperti transportasi kereta api, taman dan tempat hiburan.
Bertambahnya populasi orang-orang Eropa, khususnya Belanda, di Kota
Bandung pada akhirnya mendorong pemerintah kolonial untuk memberikan
status gemeente kepada kota Bandung sejak 1 April 1906 (Staatsblad van
Nederlandsch Indie over het Jaar 1906, No. 121) dan kemudian stadsgemeente
sejak tahun 1926 (Staatsblad van Nederlandsch‐Indie over het Jaar 1926 No.
369). Perubahan status tersebut tidak pelak lagi menjadikan Bandung
dipandang semakin penting di mata orang-orang Eropa sehingga semakin
banyak lagi orang Eropa yang datang dan menetap di Kota Bandung.
Posisi penting yang disandang kota Bandung semasa pemerintah
Kolonial Belanda terus berlangsung saat Bandung memasuki kemerdekaan.
Makna strategis kota Bandung semasa kemerdekaan ini tidak hanya terlihat
dari keberadaannya sebagai ibukota Propinsi Jawa Barat, akan tetapi juga dari
banyaknya peristiwa penting berskala nasional maupun internasional yang
digelar di Kota Bandung. Satu di antara peristiwa penting yang digelar di Kota
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Bandung adalah Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tahun 1955. Ditunjuknya
Bandung sebagai kota penyelenggara KAA, dalam perkembangannya
kemudian menjadikan Bandung terkenal dengan sebutan Ibukota Asia Afrika.
3.4 Isu Strategis Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung
Bandung sebagai kota tua dan bersejarah, sampai saat ini mempunyai
berbagai permasalahan, tetapi hal itu justru menjadi tantangan tersendiri bagi
pemerintah Kota Bandung untuk memunculkan isu strategi mengenai
kebudayaan, terutama.
1) Globalisasi yang semakin bebas akan sangat mungkin menghilangkan
jejak kebudayaan dan kesenian lokal apabila tidak adanya inovasi dan
kreatifitas dalam pelestariannya.
2) Meningkatnya kesadaran berbudaya masyarakat, hal ini perlu
disambut dengan baik agar responnya menjadi saling berkebutuhan
dengan penyelenggara kebudayaan sehingga bisa menjadi potensi
wisata
3) Cepatnya kemajuan dunia IT menuntut sektor kebudayaan dan
pariwisata untuk bisa lebih beradaptasi dan dapat memanfaatkan
fasilitas IT sehingga akan semakin memberikan informasi yang lebih
tersebar dan massal.
4) Kebutuhan yang tinggi atas fasilitas daya dukung budaya yang memiliki
kualitas dan kuantitas yang mampu menampung wisatawan.
5) Potensi budaya yang tingginya sudah seharusnya didukung dengan
para pelaku budaya dan SDM yang memadai.
6) Peningkatan penataan infrastruktur penunjang budaya sebagai bagian
dari penguatan Sapta Pesona, mengingat begitu besarnya minat
wisatawan yang masuk ke Kota Bandung.
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7) Perlunya ruang yang luas untuk masyarakat kota Bandung dalam
memuaskan hasrat estetik budayanya, terutama berkembangnya
tradisi lisan di kalangan anak-anak dan remaja.
8) Promosi kebudayaan dan pariwisata melalui penyelenggaraan eventevent internasional yang dapat menarik wisatawan untuk datang ke
Kota Bandung.
9) Peningkatan pelayanan budaya serta pembinaan pengelolaan sektor
Kebudayaan sebagai implementasi UURI No. 5 Tahun 2017 tentang
Pemajuan Kebudayaan.
10)Penguatan elemen kebudayaan secara integral melalui koordinasi
dengan Kabupaten/Kota yang berada disekitar Kota Bandung dalam
lingkup Wilayah Bandung Raya. Termasuk didalamnya promosi wisata
melalui festival budaya di dalam maupun luar negeri.
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BAB IV
METODE KAJIAN
4.1 Metode Kajian
Kajian ini dilaksanakan dengan paradigma tradisi lisan. Kajian tradisi
lisan merupakan kajian multi disipliner atau lintas disiplin yang digunakan
untuk menganalisis permasalahan, antara lain mencakup pendekatan filsafat,
sastra, sejarah, antropologi, sosiologi, hukum, dan politik. Adapun tahap
kegiatannya adalah sebagai berikut. Pertama, dilakukan pengumpulan sumber
data baik primer maupun sekunder. Kedua, penyeleksian teori yang digunakan
untuk mengkaji data yang dapat dipercaya. Ketiga, menganalisis dan
menginterpretasi data yang telah diseleksi. Tahap keempat, membuat proses
penulisan dan konstruksi dari keseluruhan hasil penelitian.
Pengkajian tradisi lisan memanfaatkan empat “aliran teori” dalam
metode kualitatif, yang Bungin sebutkan, yaitu: (1) teori budaya, (2) teori
fenomenologi, (3) teori etnometodologi, dan (4) teori interaksionisme
simbolik. Empat aliran teori tersebut bisa dimanfaatkan dalam penelitian
kajian lisan (Sibarani, 2012:257). Dari keempat aliran tersebut, dalam kajian
ini kecenderungannya adalah menggunakan kajian budaya yang bersifat
naturalistik, karena yang dikejar adalah keteraturan dan konsistensi. Pengkaji
mencari pertanyaan-pertanyaan umum, ihwal hubungan kategori data untuk
membangun data dari dasar dan mengkaji secara kritis kejadian-kejadian
yang berhubungan dengan data (Alwasilah, 2008:90-91).
Kajian tradisi lisan sebagai objek, dalam hal ini kakawihan barudak akan
dimutalaah dari bentuk dan isi. Dalam bentuk terdapat teks (tatanan kata-kata
yang digunakan untuk memberitahukan informasi), ko-teks (elemen atau
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unsur), dan konteks (kondisi) yang nantinya akan merupakan formula atau
pola dari upacara tradisi ini. Dalam isi terdapat nilai dan norma (fungsi dan
makna) yang merupakan kearifan lokal masyarakat Sunda dalam kakawihan
barudak. Bentuk dan isi ini seyogyanya dapat direvitalisasi untuk membangun
karakter bangsa (Sibarani dalam Isnendes, 2013).
Selanjutnya, mengingat kajian tradisi lisan juga melihat peran
pemerintah terhadap objek sastra lisa, maka pengkaji berusaha menjelaskan
makna subjektif menjadi objektif yang ada di lapangan. Dalam kalimat
sederhana dikemukakan bahwa sasaran kajian ini adalah memahami realitas
masyarakat Sunda melalui tradisi lisan kakawihan barudak dan dengan cara
bagaimana realitas itu dibentuk dan dipresentasikan kini. Oleh karenanya,
dalam memahami realitas tersebut, peneliti menggunakan metode kualitatif.
4.2 Teknik Kajian
Tehnik yang digunakan pada kajian ini adalah pengumpulan data dan
pengolahan data. Pada pengumpulan data digunakan teknik studi pustaka.
Teknik studi pustaka memfokuskan studi dengan cara melakukan telaah pada
buku, literature, catatan, dan laporan yang relevan dan mendukung kajian/
penelitian (Nazir, 1988).
Pengumpulan data yang berupa teks kakawihan dilakukan dengan cara
mengutip teks kakawihan dari buku Lima Abad Sastra Sunda (Wibisana dkk,
2000), khususnya Kakawihan barudak di daerah Priangan, terutama di sekitar
daerah Bandung. Adapun buku lain yang digunakan sebagai rujukan utama
konseptualnya adalah KakawihanBbarudak Nyanyian Anak-anak Sunda
(Soepandi, 1985).
Pada pengolahan data digunakan teknik analisis struktur, fungsi, konvensi
tradisi lisan, dan nilai indeks pemajuan kebudayaan. Teknik analisis ini
merupakan

cara

mengurai,

mengkategorisasi,

mengidentifikasi,

dan
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memberikan gambaran-gambaran terhadap objek kajian. Adapun konsep
analisis mengacu pada teori atau konsep kajian tradisi lisan. Konsep tersebut
digunakan dari rujukan Mutiara yang Terlupakan (Hutomo, 2013), dan
Kearifan Lokal, Hakikat, Peran, dan Metode Tradisi Lisan (Sibarani, 210).
Langkah dalam mengumpulkan dan menganalisis kajian adalah sebagai
berikut.
8) Mengumpulkan teks kakawihan barudak.
9) Mencari data mengenai struktur dan fungsi kakawihan barudak.
10)

Mencari data mengenai ciri kelisanan dari kakawihan barudak.

11) Mendeskripsikan kakawihan barudak dari perspektif nilai indeks
pemajuan kebudayaan.
12) Menganalisis struktur dan fungsi kakawihan barudak.
13) Menganalisis ciri kelisanan dari kakawihan barudak.
14) Menganalisis kakawihan barudak dari perspektif nilai indeks pemajuan
kebudayaan.
4.3 Instrumen Kajian
Instrumen yang digunakan berupa slip data mengenai struktur dan
fungsi, ciri kelisanan, juga indikator indeks penilaian pemajuan kebudayaan.
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Tabel Instrumen Struktur dan Fungsi
No

Konsep

Item

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Struktur

1

Teks
Bentuk

2

(ko-teks)

(5)

(6)

Pola
Kakawihan

Jml Baris

Struktur
Bahasa

Jumlah Suku
Kata
Fonologi
Morfologi
Sintaksis
Semantik
Undak-usuk

Gaya Bahasa

Pesonifikasi,
Sindir,
Metonimia,
Sinekdoke,
dsb.

Purwakanti

Asonansi
Konsonansi
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Kombinasi
a+b
Paralelisme
Dialog
3

Konteks
Isi

Pokok yang
diceritakan
Maksud/
Makna

2

Fungsi

Pendidikan
Agama
Politik
Dsb.

Tabel Ceklis Instrumen Ciri Kelisanan
Ciri Kelisanan
No

(1)

Data

(2)

(3)

PL

EL

NL

(4)

(5)

(6)

1

Katerangan:
PL= Pemikiran Lisan
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EL= Ekspresi Lisan
NL= Naratif Lisan
Tabel Ceklis Instrumen Indeks Pembangunan Kebudayaan
No

(1)

Kakawihan

IPK

(2)

Indikator
(4)

(5)

(6)

Ada

Tdk

Ragu

(3)

Hak berkebudayaan
Jati diri dan
karakteristik bangsa

1

Multikulturalisme
Sejarah dan warisan
budaya
Industri budaya
Diplomasi budaya
SDM kebudayaan
Sarpras
2

Dst..

4.4 Data dan Sumber Data
Data dalam kajian ini adalah kakawihan barudak Sunda dalam berbagai
jenis yang diutamakan dari Priangan atau Bandung. Dalam hal ini sumber data
adalah Lima Abad Sastra Sunda (Wibisana dkk, 2000). Adapun sumber data
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lainnya adalah Kakawihan Barudak Nyanyian Anak-anak Sunda (Soepandi,
1985).
Data lain yang dikaji adalah struktur dan fungsi yang terdapat pada
kakawihan barudak Sunda. Selain itu, data ketercapaian indeks penilaian
pemajuan kebudayaan.
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BAB V
STRUKTUR, FUNGSI, DAN
KONVENSI TRADISI LISAN PADA
KAKAWIHAN BARUDAK SUNDA
Pada bab ini dibahas (1) struktur, (2) fungsi, dan (3) konvensi tradisi lisan
pada kakawihan barudak Sunda
5.1 Struktur
Dalam pembahasan ini dideskripsikan tiga hal, yaitu, teks, koteks
(bentuk atau elemen pembentuk kakawihan dan isi), dan konteks atau kondisi
mempengaruhi teks.
5.1.1 Teks
Teks kakawihan yang dipresentasikan ada 65 teks. Teks-teks tersebut
dikutip dari buku Lima Abad Sastra Sunda Jilid 1, taun 2000, hal. 402-430. Pada
buku tersebut, ditulis sebagai kakawihan (dari) Priangan. Dalam buku
tersebut, disebutkan sumber kakawihan tersebut, yaitu: (1) R. I. Adiwidjaja &
R. Kd. Djajadiredja, (2) Soember Aroem 2, Roesdi djeung Misnem, 1930, (3)
Soeria di Radja, (4) Panjoengsi Basa I A, 1933, (5) Atik Soepandi dan Oyon
Sofyan Umsari, Kakawihan Barudak Nyanyian Anak-anak Sunda, 1985, (6)
Sariarum, 1950, (7) Bagian Naskah Museum Pusat Jakarta, 1979, (8) Pariboga,
1911, (9) Dongéng-dongeng Soenda, 1910, (10) Ganda-Sari III, 1950, (11)
Suara Daerah, No 104, 1979, (12) R. Rg. Sastraatmadja dkk., Ganda-Sari, 1949,
(13) R. Rg. Sastraatmadja dkk., Ganda-Sari, 1950
Inilah teks-teks kakawihan barudak.
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1) CING CANGKELING
Cing, cangkeling,
Manuk cingkleung cindeten,
Plos ka kolong,
Bapa Satar buleneng.
2) GALAH GINDER
Galah ginder, galah ginder,
galah ginder bebelender,
belender endut-endutan.
Hiji, rongkang, kadali,
pangpang, nitik, nijen,
saruni, jati, wadah genjréng
Cing, korokok,
cing, korokok
kabeukina tapok-tapok,
ditonjok sakali bongkok.
3) SORA-SORA MANUK
Dét, dét, cangkurileung,
dét, dét, cangkurileung,
budak pédét jangkung hideung
budak pédét jangkung hideung
Putri diuk!
Lingkung lembur!
Cacag Lauk!
Pur kutut,
pur kutut.
Sor gedong,
sor gedong.
Méong tutung,
méong tutung.
4) PRANGPRING
Prangpring Nyi Roro katiisan,
caramcam duwegan anom,
anom-anom jangkuningning,
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jangkuning tutugan iwung,
iwung-iwung kalanaro,
sudalalang mupu kembang,
kuluntang ambu si Jumplang.
Korowék-korowék muncang,
éh, éh, bau kacingcalang.
Eundeuk-eundeukan,
cangkuang balé talaga,
ngongo-ngongo bitung,
parungpung saunda énda,
poho tadi, lalajo teu mawa simbut,
simbut butut kakampis munding kadempét,
cowét égang, ngalédak cangkang campedak.
Dak, dak, dak, dak,
dak, dak, dak, dak.
5) EUNDEUK-EUNDEUKAN
Eundeuk-eundeukan lagondi,
meunang peucang sahiji,
leupas deui ku nyai,
beunang deui ku santri,
leupas deui ku nini,
beunang deui ku aki.
6) EULEUNG
Euleung euy, euleung,
barudak urang ka jami,
embung euy, embung,
sieun badak nu kamari,
euweuh euy, euweuh,
geus dibedil ku si Jendil,
dilong dil, dilong,
si Jendil dirawu kélong.
7) JUNG JAÉ
Jung jaé, balakatanjung jaé,
pucuk menyan mangsoyi godong malati, riri,
riri nyandung ka putra Dalem Tumenggung, Bandung,
Bandung tipung polongpong saunda-éndo, poho,
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poho tadi lalajo teu mawa simbut, butut,
butut bétét kakampis munding kadempét, coét,
coét coét ngaléak ka nu kacangan, jebrod.
8) KUYA TOK
Kuya-kuya tok,
kuya aing kuya batok,
ngarandang jeung utak-atok,
ditumpakan putri montok.
9) AMBIL-AMBILAN
Ambil-ambilan,
turugtug hayam samantu.
Euweuh nu diambil,
kabéh gé budak pahatu.
Najan pahatu gé daék,
purah nutu, purah ngéjo,
purah ngasakan baligo,
purah calik dina lampit,
purah tunggu pipir leuit.
Nyerieun sukuna,
kacugak ku kaliagé.
Aya ubarna,
urat guling sampuragé,
tiguling nyocolan dagé.
Geura dahar sangu bodas,
béasna beunang ngahidas,
lauk cai beunang mais,
angeun taleus pencok hiris.
10) AYANG-AYANG GUNG
Ayang-ayang gung, gung,
gung goongna ramé, mé,
ménak Ki Mas Tanu, nu,
nu jadi wadana, na,
naha mana kitu, tu,
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tukang olo-olo, lo,
loba anu giruk, ruk,
ruket jeung kumpeni, ni,
niat jadi pangkat, kat,
katon kagoréngan, ngan,
ngantos kangjeng dalem, lem,
lempa, lempi, lempong,
ngadu pipi jeung nu ompong
11) SIEUH, SIEUH
Sieuh! Sieuh!
Manuk ka ditu ka dayeuh,
di dieu sagala euweuh,
sia moal bisa seubeuh,
da aya anu ngageugeuh,
Sieuh! Sieuh!
Manuk ulah arék datang,
bisi nyorang kana régang,
kudu nyingkah mangka anggang,
di dieu aya pangilang.
Sieuh! Sieuh!
Manuk ulah arék ganggu,
da aing anu keur tunggu.
12) GÉRÉ-GÉRÉ TONG
Géré-géré tong,
géré-géré tong,
saha nu éléh dipotong.
13) REUREUNDEUKAN
Reureundeukan tuan séh, hayam kabiri!
Deudeukeutan nu ngantéh, hayang ka kami!
14) LEUI LEULEU LEULEUYANG
Leu leuleui, leui leuleu leuleuyang,
dur Pa Jali tempat tidur jalitrong.
Plos ka kolong Bapa Satar buleneng.
15) UCANG ANGGÉ
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Ucang-ucang anggé,
mulung muncang ka papanggé,
digogog ku anjing gedé,
anjing gedé nu Mang Lebé,
ari gog-gog cungungung!
16) AYUN AMBING
Ayun ambing, ayun ambing,
ayun ambing lila nyaring,
mana nyaring ku disanding.
Ayun puntang, ayun puntang,
ayun puntang lila hudang,
mana hudang ku disorang.
17) NGAJAK ULIN KA OROK
Hao hakeng!
Hao hakeng!
Rauk-rauk si julang,
ka mana eunteupna?
Ka dieu!
18) PAPANGGALAN
Tuk-tuk brung!
Kalang sungé, kalang tanjung,
pada kutik pada semprung,
kacingcalang dogna bitu,
atumpak tungir tungtung ... breng!
19) HIUK-HIUK
Hiuk-hiuk
Angin puyuh lalakina,
katebak ku angin barat!
20) KALONGCING
Kalongcing, kalongcing, kalongcing,
anak sia rungsing peuting,
dibura ku madu kucing,
madu kucing beunang maling,
malingna ti imah aing.
21) OLÉ-OLÉAN
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Ojok-ojok uang-aung,
ngarorojok nu di saung,
nu di saung bau sigung,
dirojok lumpat ka lisung,
hup déngdo, hup déngdo.
Ting-ting kolanting,
simeut meuting dina jeungjing,
kokoprak awi sabeulah.
Hup! kongkorongok jago!
Olé-olé ogong, olé-olé ogong!
22) DI DIEU MEUNCIT REUNGIT
Di dieu meuncit reungit,
di dinya meuncit domba,
di dieu beuki leungit,
di dinya beuki loba.
Di dieu sarikaya,
di dinya kebon eurih,
di dieu henteu aya,
di dinya tambah peurih.
23) TRANG-TRANG KOLÉNTRANG
Trang-trang koléntrang,
si londok paéh nundutan,
tikusruk kana durukan,
mesat gobang kabuyutan.
24) RAT-RAT GURINGSAT
Rat-rat guringsat,
nini Ingrat paéh tiselap,
tiselap kana kuciat,
dibura ku laja tuhur,
laja tuhur beunang ngunun,
beunang ngunun tujuh taun,
kadalapan diburakeun,
hujan kabura barirat.
25) GOBANG KALIMA GOBANG
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Gobang kalima gobang,
gobang di tengah sawah,
wahon narik bajigur,
guru sakola désa,
saban poé ngajar,
jarum batu tulis,
lisung kadua halu,
luhur kapal udara,
ragrag di Jakarta,
taun lima puluh hiji,
jieunan insinyur,
nyurug kana langseng,
senggakna buta térong.
26) HÉT-HÉT EMBÉ JANGGOTAN
Hét-hét embé janggotan,
Pa Kuwu kariaan,
laukna lauk bilatung,
kéjona kéjo gandrung,
prang prung bedog buntung,
trongtrang bedog rompang,
hét-hét embé janggotan
badubangpak…
27) KUKUDAAN
Si babah si nona
tarumpak kukudaan
ungked, ungked-ungkedan
ungked, ungked-ungkedan.
28) MA IJAH
Tahu atah, digoréng ku jalantah,
Ma Ijah tumpak gajah,
seurina ngahahah,
dompét béréskeun,
macét olian,
babah gendut bantingkeun.
29) MAUNG LAPAR
Maung begang maung lapar,
saminggu teu barang dahar,
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paroman teu cénghar teu wani kaluar,
hoyah, hoyah, bisana ngan ngadedempés,
ngintip embé nu keur héés.
Hoyah-hoyah.
30) MILANG KADAHARAN
Haji gula,
tiwu opak,
dalima, kesemek,
dukuh dadap,
salak sapu.
31) NANANGKAAN
Genjling-genjling,
éta saha di pipir?
Kaula!
Rék naon?
Rék meuli nangka,
nangkana gé karék dipelak,
nangkana kakara jadi,
nangkana kakara jadi tongtolang,
nangkana kakara gumading,
ayeuna geus asak, pék baé geura ala.
32) NÉNG PRASA
Néng Prasa Néng Prasi,
nari'mat tarumpak kuda,
numpakna dina bujurna,
éy pikabitaeun, éy pikabitaeun.
33) NANG NING-NING NONG
Ning-ning nang, ning-ning nong,
dut endutan,
dalem sumping dor bajidor,
tutunjuk kembang malati,
ya olé-olé ombang,
térongna tingbelenong,
aduh Riri siling pényong,
inyong-inyong Mas Muria,
tukang gandék raja belang.
34) NI ONGO
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Ni ongo, bujur nini molongo,
pasang batu dua puluh lima,
aya tangkal cau,
aya tangkal peuteuy,
nyai geura nyangu,
akang peurih beuteung.
35) NGADU PANGGAL
Tuktuk brung,
tali tanjung,
parangpang tali kumambang,
pada kutik pada semprung.
36) NGALA HUI
Kelenang-kelenéng napi sééng,
keledat-keledut napi huut.
Saha éta nu ngaliwat?
Kami aki jeung nini,
Rék naon?
Rék ngala hui!
37) OLÉ-OLÉ OGONG
Olé-olé ogong,
melak cabé di Tarogong,
dihakan ku embé ompong,
ditéang tinggal sapotong.
38) ORAY-ORAYAN
Oray-orayan
Oray naon?
Orang bungka!
Bungka naon?
Bungka laut!
Laut naon?
Laut Dipa!
Dipa naon?
Di pandeuri,
kok-kok-kok-kok-kok-kok-kok,
kok-kok-kok-kok-kok-kok-kok.
39) OYONG-OYONG BANGKONG
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Oyong-oyong bangkong,
kong parakan nyambut,
buten buah beunying,
nyingsatkeun cawéné,
néang nu ngajuru,
ruket sajajagat,
gatrik tumpak munding,
dingkleung ka landeuhkeun,
keuna kana burang,
rangkék naék jambé,
béo ménta kéjo,
johar kawali dulang,
budak tonggar ngégél tulang.
Oyong-oyong bangkong,
kong parakan nyambut,
buten buah beunying,
nyingsatkeun cawéné,
néang nu ngajuru,
ruket sajajagat,
gatrik tumpak munding,
dingkleung ka landeuhkeun,
keuna kana burang,
rangkék naék jambé,
béo ménta kéjo,
johar waliulah,
lahang dina bilik,
lika beunang nguseup,
seupan leunca ngora,
ratib ngan duaan,
anteur urang mulang,
langka manggih béja,
jahé nyai putih,
tihang piimaheun,
heun-heun, panjang rabok,
bokor meunang meuli,
limus amis naker,
keris cara Bali.
40) PACICI CICI PUTRI
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Pacici-cici putri,
sélérék kembang celempung,
ali-ali pamadatan,
goréng adat digurubas,
Kalo mau kembang apa?
Kembang pacar!
Ma nona ma nona, hayang kembang pacar,
kabogohna tukang nyacar.
41) PACIWIT-CIWIT LUTUNG
Paciwit-ciwit lutung,
si lutung pindah ka tungtung.
Paciwit-ciwit lutung,
si lutung pindah ka luhur.
42) PACUBLEK-CUBLEK UANG
Pacublek-cublek uang,
uangna manggul lénténg,
butata-butiti,
padati wara-wiri,
tah si nona tah si babah,
Si Sidin mau kawin,
gamelan jegang-jegung,
ta eemh, ta eemh.
Pacublek-cublek uang,
uangna ngaborété,
mutata-mutiti,
padati wara-wiri,
tong si nona tong si babah,
katék bungbu,
bokéran-bokéran,
Si Sidin maling awi,
potong kerbau tinggi,
tinggina jemblang-jemblung.
43) PAKALÉNG-KALÉNG AGUNG
Pakaléng-kaléng agung,
cécéndét borété beureum,
hayang diuk di nyi lurah,
ari gék-gék sakeudeung.
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44) PAPANTING
Ting-ting papanting,
ngalana lamun ti peuting,
ing ter ing ter ing ter ing,
ing ter ing ter ing ter ing.
45) PAPATONG DIAMBAT
Tong tong papatong,
mére cau sapotong,
ari béak ménta deui.
46) PAPATONG DITÉWAK
Papatong uang éong,
sia peureum aing beunta,
to, to lilito,
to, to lilito.
47) PAPATONG EUNTEUP
Teup jang, teup jang,
ari eunteup keur Si Ujang.
48) PAPATUNGAN
Ucing-ucingan anak ucing jadi patung,
patung ngariung bengkung,
dipékprék jadi lempeng,
dipiceun ka Cisangkuy.
49) PÉRÉPÉT JÉNGKOL
Pérépét jéngkol jajahéan,
kadempét kontol jéjérétéan.
50) POM PILEP
Pompilep pimpom dar,
dar malem-malem rodar,
pal hiji pal dua,
malem Minggu pak bulices.
Pom pilep pimpom ha,
hansip anyar wanita,
tabuh dua dilatih,
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tihang listrik raruntuh,
tumis haseum karonéng,
néngtét bujal di gunung,
nungtun sapi keur depa,
parahuna tiguling,
lingas pisan japati,
tikukur guk, tikukur guk.
51) PUNTEN MANGGA
Punten mangga,
ari ga Gatotgaca,
ari ca cau ambon,
ari bon bonténg asak,
ari sak sakit perut,
ari ru rujak asem,
ari sem sempal sempil,
ari pil pilem ramé,
ari mé méja makan,
ari kan kantong kosong,
ari song songsong lampu,
ari pu puak-paok,
ari wok wok delewok.
52) SALAM SÉRÉH
Salam séréh kadongdong cina,
abah datang kabina-bina,
nyiuk cai satampolong,
piring pisin diragaji,
colénak dikalapaan,
kuring isin ku paraji,
boga anak teu bapaan.
53) SAMAGAHA
Bulan kakokop pisan,
bulan kakokop pisan,
kantun ngelemeng bulan téh taya cahyaan.
Tapi teu lila deui, tapi teu lila deui,
anu poék mimiti ngurangan deui,
anu poékna mimiti ngurangan deui.
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Poék terus ngurangan,
poék terus ngurangan,
lila-lila mah ngebrak deui caang bulan,
lila-lila mah ngebrak deui caang bulan.
54) SLÉP DUR
Slép dur slép dur
tri mantri maan dedur
delas depan depun.
55) SURSÉR
Sursér sursér,
angeun aing téréh asak,
disuluhan ku tarajé,
tarajé meunang meulahan,
meulahan ku péso raut,
dugdug bro, dugdug bro,
sambel laja saboboko.
Sursér sursér,
angeun aing téréh asak,
disuluhan ku kaliki,
kaliki beunang meulahan,
meulahan ku péso raut,
dugdug bro sambel laja,
dugdug bro sambel laja,
él, él tai manukna,
él, él tai manukna.
56) TONG MALIATONG
Tong mali maliatong mendeko,
kayu manus disangkané ora sombong,
sombong rinci-rinci,
ba ayu tiang pundi,
pundi tongta-tongta,
bujur nini sagedé onta,
jigow jigo, jigow jigo.
57) TONGTOLANG NANGKA
Tongtolang nangka (deg-deg)
kawinan bapa
poé salasa (heuy,heuy)
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teu béja-béja,
aduh-aduh si bapa,
nganyenyeri ka ema,
bapa mah suka-suka,
jeung nu ngora.
58) TUTUNJUK
Tutunjukan téténjékan,
si tétéh anteur ka cai,
sieun bugang dina muncang,
kokoplok sayang kadanca,
kadanca katindih pitung,
cingcurung kawing odéng,
odéng panjang buntut.
59) UCING JEUNG ANJING
Ucing diudag anjing,
ucing diudag anjing,
gog-gog-gog-gog-gog-gog
éong, éong
jleng lumpat asup ka kebon
pantona ditutupkeun.
60) WÉK WÉK DOR
Wék wék dor,
doran pacul,
culak cileuk,
leukeun pisan,
sandékala,
lauk embé,
béas beureum,
reumbay kacang,
cang kadelé,
lého sapi,
pindang lubang, bangkong héjo,
joli jopak jojoliong.
KAKAWIHAN DINA DONGÉNG
61) SI LEUNGLI
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Leungli, Leungli,
méré bubur paré marus,
ditutu di lisung bungur,
haluna ka harikukun,
ditapi ku talem kuning,
digésohan ku karémbong.
62) GEBER-GEBER HIHID AING
Kang tulungan,
Kang tulungan.
Aya nu gagarayaman,
kana bitis jeung ngégélan,
cing geuwat kuring tulungan.
Geber-geber hihid aing,
hihid aing kabuyutan,
titinggal nini awaking.
63) KUYA JEUNG MONYET
(1)
Titilat, titilati,
suling urang pangalusna,
maung kumbang mimitina,
Si Rinyuh nu ngarautna,
bangbara nu nyieun liangna,
keuyeup nu nyuweranana,
suling urang pangalusna.
(2)
Tét trot, tét trot,
suling aing tulang maung,
Si Rinyuh anu ngaraut,
diliangan ku bangbara,
dipasieup ku Si Keuyeup,
tét trot, tét trot,
suling aing tulang maung.
(3)
Tétrot tétrot,
kumbang aing tulang maung,
ditoktrokan ku caladi,
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diliangan ku bangbara,
dipasieup ku sireupeun,
térétét héong!
(4)
Tét-trot, tét-trot,
suling aing tulang maung,
diliangan ku bangbara,
ditoktrokan ku caladi,
dipasieup ku sireupeun,
térétét haung!
(5)
Torotot héong, torotot héong,
suling aing tulang maung,
ditoktrokan ku caladi,
diliangan ku bangbara,
dipasieup ku sireupeun,
torotot héong, torotot héong!
(6)
Titit tulit,
suling aing tulang maung,
dibobokan ku caladi,
tulit ngung!

(Kuya jeung Monyet Cirebon)

(7)
Tétrot, tétrot,
toléat, toléat, tung,
toléat kai ing tulang maung,
ditoktrokan ku caladi,
diliangan ku bangbara,
dipasieup ku sireupeun,
térétét haung.
Tétrét, tétrét,
toléat kai ing tulang maung,
ditéktrékan ku caladi,
diliangan ku bangbara,
dililimit ku sireupeun,
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térétét haung.

(Kuya jeung Monyét Banten)

(8)
Trét trot, trét trot
suling aing tulang maung,
diliangan ku bangbara,
ditoktrokan ku caladi,
térétét haung.
Trét trot, trét trot,
suling aing tulang maung,
diliangan ku bangbara,
ditoktrokan ku caladi,
dipasieup ku sireupeun,
térétét haung!
64) MAGAWÉ
Ki Pangantén geura gugah,
bisi kasiangan nyawah,
bisi kaluputan nyambut,
ki Pangantén geura gugah.
Wuluku di saung lisung,
garu dina pipir leuit,
ki Pangantén geura gugah.
Pecut boréléng di ambén,
gobang pontrang di tunjangeun,
ki Pangantén geura gugah.
Luput! Luput!
Arang! Arang!
Kia! Kia!
Mider! Mider!
Kalén! Kalén!
5.1.2 Konteks
Ko-teks yang dimaksud adalah unsur-unsur atau elemen-elemen yang
membangun struktur secara keseluruhan. Unsur-unsur kakawihan dalam hal
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ini adalah terutama unsur-unsur sastra, yakni: adanya bentuk dan isi, dalam
bentuk terdiri atas: pola-pola kakawihan, struktur bahasa, gaya basa,
purwakanti, dialog, sedangkan dalam isi terdiri atas: pokok kakawihan dan
maksud atau makna kakawihan.
Secara rinci yang dikajinya adalah struktur dan isi. Pada struktur, yang
dikajinya terdiri atas:
1) pola kakawihan: jumlah baris (padalisan) dan jumlah suku katana (engang),
2) struktur bahasa, terdiri atas:
a. fonologi (vokal+konsonan),
b. morfologi,
c. sintaksis (adakah frase, klausa, dan kalimat),
d. semantik (adakah bahasa arhaik atau basa Jawa, basa Indo, basa Arab, dll
yang mempengaruhi arti),
e. tingkatan (undak-usuk) bahasa,
3) gaya bahasa,
4) purwakanti, adakah
a. asonansi
b. konsonansi
c. kombinasi a+b
d. paralelisme (purwakanti pada larik)
e. dialog.
Pada isi, yang dikajinya adalah demikian:
1) Pokok yang diceritakannya
2) Maksud atau maknanya
Walaupun teks yang diketengahkan berjumlah 64 teks tetapi yang dikaji
hanya 10 teks saja yang mewakili kesamaan-kesamaan yang ada dalam
keseluruhan teks. Teks-teks tersebut adalah: 1) Cing Cangkeling, 2) Sora-sora
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Manuk, 3) Eundeuk-eundeukan, 4) Euleung, 5) Ambil-ambilan, 6) Ayang-ayang
Gung, 7) Sieuh-sieuh, 8) Oray-orayan, 9) Punten Mangga, 10) Sursér.
5.1.2.1 Cing Cangkeling
CING CANGKELING
Cing, cangkeling,
Manuk cingkleung cindeten,
Plos ka kolong,
Bapa Satar buleneng.
BENTUK
1) Pola Kakawihan dan Jumlah Suku Kata (engang)
Berdasarkan hasil analisis, jumlah baris (padalisan) dalam satu bait
kakawihan ini terdiri dari empat baris (padalisan). Selain itu, dalam kakawihan
ini juga terdapat jumlah suku kata (engang) yang berbeda. Hal tersebut dapat
dilihat dalam tabel berikut ini.
Kakawihan

Jumlah Suku Kata (engang)

Cing,-cang-ke-ling,

4

Ma-nuk-cing-kleung-cin-de-ten,

7

Plos-ka-ko-long,

4

Ba-pa-Sa-tar-bu-le-neng.

7

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pola penulisan yang
terdapat dalam kakawihan ini, terdiri dari empat baris dalam satu baitnya,
dengan pola suku kata yang sama, yaitu 4-7-4-7.
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2) Struktur Bahasa
a) Fonologi (Vokal+Konsonan)
Vokal
Vokal yaitu suara bahasa yang keluar dari paru-paru melewati
tenggorokan dan tidak mendapat penghalang (Sudaryat).
Posisi dalam kata
No.

Vokal

Awal
-

1.

/a/
-

2.

/i/

3.

/u/

4.

/é/

5.

/o/

-

6.

/e/

7.

/eu/

-

Akhir

Tengah
Cangkeling
Manuk
Satar
Cing
Cangkeling
Cingkleung
Cindeten
Manuk
Buleneng
-

Ka
Bapa

Plos
Kolong
Cangkeling
Cindeten
Buleneng
Cingkleung

-

-

-

-

-

Konsonan
Konsonan yaitu suara bahasa yang keluar dari paru-paru melewati
tenggorokan dan ketika keluar mendapat penghalang (Sudaryat).

160

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BANDUNG
Posisi dalam kata
No. Konsonan

Di awal

Di akhir

Di tengah

2.

/c/

3.

/d/

Bapa
Buleneng
Cing
Cangkeling
Cingkleung
Cindeten
-

4.

/f/*

-

-

-

5.

/g/

-

-

-

6.

/h/

-

-

-

7.

/j/

-

-

-

8.

/k/

Ka
Kolong
-

Cangkeling
Cingkleung
Buleneng
Cangkeling
Cingkleung
-

Manuk

Cindeten

-

Buleneng
Cindeten
-

-

-

Cing
Cangkeling
Cingkleung
Kolong
Buleneng

Plos

Bapa

-

1.

/b/

9.

/l/

10.

/m/

11.

/n/

12.

/ny/

13.

/ng/

14.

/p/

Manuk
-

-

-

-

-

Cindeten

-

-

-

-
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15.

/q/*

-

-

-

16.

/r/

-

-

Satar

17.

/s/

Satar

-

Plos

18.

/t/

-

-

-

19.

/v/*

-

-

-

20.

/w/

-

-

-

21.

/x/*

-

-

-

22.

/y/

-

-

-

23.

/z/*

-

-

-

b) Morfologi
Menurut Sudaryat (2013: 47), morfologi adalah ilmu tentang bentuk.
Lebih jelasnya, morfologi yaitu ilmu yang meneliti dan menelaah tentang
bentuk suatu kata. Dalam kakawihan ini terdapat beberapa kata yang
digunakan, yaitu demikian.
Kata

Jenis Kata

Arti/makna

Cing

Kata Benda

Burung

Cangkeling

Kata kerja

Keling

Kata sifat

Nyangkeling/nyorang
an (menyendiri)
Hitam

Manuk

Kata benda

Burung

Cingkleung

-

-
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Cindeten

Kata kerja

Cingogo
(berjongkok)

leutik

Plos

Kecap
aspék

Ka

Kecap pangantét

Menunjukkan arah

Kolong

-

Lolongkrang
anu
ngolowong
antara
talupuh
imah
panggung
jeung
lelemah/korsi/ méja,
jst. (bawah rumah
panggung, kursi, meja,
dst.).

Bapa

Kata benda

Ayah

Satar

Kata benda

Nama orang

Buleneng

-

Bungkus, bulen, buntel,
jst.
(Tertutup/ditutup).

panambah Menunjukkan
berlangsungnya suatu
kejadian.

Jadi setelah dianalisis, dalam kakawihan ini tidak ditemukan kata
berimbuhan. Namun, ditemukan kata kerja, kata benda, kata penambah
aspek, dan kecap pangantét.
c) Sintaksis
Ruang lingkup sintaksis yaitu, frase, klausa, dan kalimat. Dalam
kakawihan ini teridentifikasi adanya (frase) frasa dan klausa, yaitu
Cing, cangkeling

Frasa pagawéan

Manuk cingkleung cindetan

Klausa pagawéan
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Plos ka kolong

Frasa pagawéan

Bapa Satar

Frasa sesebutan

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kakawihan
ini terdapat tiga frase dan satu klausa.
d) Semantik
Kakawihan ini tidak terpengaruh oleh bahasa lain. Semua bahasa yang
digunakannya benar-benar asli dari bahasa Sunda.
e) Undak-Usuk Bahasa Sunda (UUBS)
Kakawihan ini menggunakan bahasa loma. Hal tersebut dapat terlihat
dari situasi atau isi kakawihan yang diceritakannya, lebih merujuk pada
kehidupan sosial anak-anak zaman dahulu, yang tentunya menggunakan
bahasa loma (seusia; sepantaran).
3) Gaya Bahasa
Gaya bahasa yang digunakan dalam kakawihan ini dapat terlihat dalam
baris kedua, ketiga, dan keempat.
Kakawihan

Gaya Bahasa

Keterangan

Manuk cingkleung
cindeten,

Gaya bahasa ocon
(metonomia)

Plos ka kolong,

Gaya bahasa kadalon Dalam
baris
ini
(pleonasme)
terlihat
adanya
penggunaan
kata

Dalam
baris
ini
terlihat
adanya
penyebutan
suatu
benda yang diganti
dengan benda lain
yang secara logis ada
kaitannya.
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yang mengungkapkan
sesuatu hal lebih dari
semestinya.
Bapa Satar buleneng,

Gaya bahasa
(alegori)

silib Dalam
baris
ini
terdapat gaya bahasa
yang
dikhususkan
untuk menyindir. Hal
tersebut
terlihat
dalam
kata
“buleneng”
yang
artinya tutupi, jadi
secara tidak langsung
bermakna “itu tutupi”
dengan
maksud
menunjuk
pada
kelamin anak laki-laki
yang baru dikhitan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam kakawihan ini terdapat tiga gaya
bahasa yang digunakan, yaitu metonomia, pleonasme, dan alegori.
4) Purwakanti
a) Asonansi
Dalam kakawihan ini terdapat pengulangan bunyi vokal pada beberapa
barisnya. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut.
Kakawihan
Cing, cangkeling,
Manuk cingkleung cindeten,
Plos ka kolong,
Bapa Satar buleneng.

Asonansi
i, i
u, eu, e
o, o
a, a, e
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Namun jika dilihat secara keseluruhan, dalam kakawihan ini terdapat
asonansi/pola pengulangan vokal dalam satu baitnnya. Hal tersebut dapat
dilihat dalam pola pengulangan vokal e dalam baris kedua dan keempat.
Cing, cangkeling,

I

Manuk cingkleung cindetan,

E

Plos ka kolong,

O

Bapa Satar buleneng,

E

b) Konsonansi
Dalam kakawihan ini terdapat penggunaan konsonan yang dipadukan
dengan vokal dalam setiap barisnya. Hal tersebut dapat dilihat sebagai
berikut.
Kakawihan

Konsonansi

Cing, cangkeling,

Terdapat permainan konsonan c
dan ng

Manuk cingkleung cindetan,

Terdapat permainan konsonan k,
c, ng, dan n.

Plos ka kolong,

Terdapat permainan konsonan s
dan ng.

Bapa Satar buleneng,

Terdapat permainan konsonan r
dan ng.

c) Kombinasi (a+b)
Kombinasi yang terdapat dalam kakawihan ini, dapat terlihat dalam
tabel berikut ini.

166

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BANDUNG
Kata

Kombinasi

Cing

i+ng

Cangkeling

a+ng dan i+ng

Cingkleung

i+ng dan eu+ng

Kolong

o+ng

Buleneng

e+ng

d) Pararelisme (puwakanti pada larik)
Tidak terdapat pararelisme dalam kakawihan ini.
e) Dialog
Dalam kakawihan ini tidak ditemukan adanya dialog.
ISI
1) Pokok Cerita
Berdasarkan analisis, kakawihan ini menceritakan tentang kehidupan
sosial anak-anak zaman dahulu. Diceritakan ada seorang anak laki-laki yang
baru saja dikhitan. Anak laki-laki tersebut sedang jongkok dan alat kelaminnya
terlihat keluar, karena sarung yang digunakannya sobek. Pada akhir
kakawihan semua anak-anak yang lain (laki-laki dan perempuan) tertawa dan
menunjuk pada alat kelamin anak laki-laki yang baru dikhitan tersebut.
2) Maksud/makna
Dalam kakawihan tersebut dapat terlihat adanya hubungan sosialmasyarakat zaman dahulu yang sangat tinggi. Berbeda dengan anak-anak pada
zaman sekarang yang hanya berhadapan dengan alat elektronik saja.
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Kakawihan ini bermaksud menyindir satu kondisi tertentu dengan cara yang
kocak sehingga yang disindir tidak tersinggung.
5.1.2.2 Sora-sora Manuk
SORA-SORA MANUK
Dét, dét, cangkurileung,
dét, dét, cangkurileung,
budak pédét jangkung hideung
budak pédét jangkung hideung
Putri diuk!
Lingkung lembur!
Cacag Lauk!
Pur kutut,
pur kutut.
Sor gedong,
sor gedong.
Méong tutung,
méong tutung.
BENTUK
1) Pola Kakawihan dan Jumlah Suku Kata (engang)
Berdasarkan hasil analisis, jumlah baris (padalisan) dalam satu bait
kakawihan ini berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel
berikut ini.
Kakawihan

Jumlah Suku Kata (engang)

Dét, dét, cangkurileung,

6

dét, dét, cangkurileung,

6

budak pédét jangkung hideung

8

budak pédét jangkung hideung

8
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Putri diuk!

4

Lingkung lembur!

4

Cacag Lauk!

4

Pur kutut,

3

pur kutut.

3

Sor gedong,

3

sor gedong.

3

Méong tutung,

4

méong tutung.

4

Berdasarkan analisis dalam tabel, kakawihan ini jumlah baris (padalisan)
dalam setiap baitnya berbeda-beda, ada yang 4, 3, dan 6. Selain itu, jumlah
suku katanya pun berbeda-beda pula, seperti dalam bait kesatu 6-6-8-8, bait
kedua polanya 4-4-4, dan bait ketiga 3-3-3-3-4-4. Maka dari itu, dapat
disimpulkan bahwa pola kakawihan dan suku kata dalam kakawihan kedua ini,
tidak beraturan.
2) Struktur Bahasa
a) Fonologi (Vokal+Konsonan)
Vokal
Vokal yaitu suara bahasa yang keluar dari paru-paru melewati
tenggorokan dan tidak mendapat penghalang.
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Posisi dalam kata
No.

Vokal

Awal
-

1.

/a/

2.

/i/
-

3.

/u/

4.

/é/
-

5.

/o/

6.

/e/

7.

/eu/

-

Akhir

Tengah
Cangkurileung
Budak
Jangkung
Cacag
Lauk
Cangkurileung
Hideung
Diuk
Lingkung
Cangkurileung
Budak
Jangkung
Putri
Diuk
Lingkung
Lembur
Lauk
Pur
Kutut
Tutung
Dét
Pédét
Méong
Sor
Gedong
Méong
Gedong
Cangkurileung
Hideung

-

Putri

-

-

-

-
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Konsonan
Konsonan yaitu suara bahasa yang keluar dari paru-paru melewati
tenggorokan dan ketika keluar mendapat penghalang.
Posisi dalam kata
No.

Konsonan

1.

/b/

2.

/c/

Di awal

Di akhir

Di tengah

Budak

Lembur

-

Cacag

-

3.

/d/

Cangkurileung
Cacag
Dét
Diuk

4.

/f/*

-

Pédét
Hideung
Gedong
-

5.

/g/

Gedong

-

-

6.

/h/

Hideung

-

-

7.

/j/

Jangkung

-

-

-

Cangkurileung
Jangkung

Budak
Diuk
Lauk

8.

/k/

9.

/l/

10.

/m/

Lingkung
Lembur
Lauk
Méong

11.

/n/

-

12.

/ny/

13.

/ng/

-

-

-

-

-

-

-

-

Cangkurileung
Jangkung
Lingkung

Cangkurileung
Jangkung
Hideung
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Posisi dalam kata
No.

Konsonan

Di awal

Di akhir

Di tengah

Lingkung
Gedong
Méong
Tutung
14.

/p/

Pur

-

-

15.

/q/*

-

-

-

-

Cangkurileung
Putri

Lembur
Pur
Sor

Sor

-

Tutung

Tutung

Dét
Pédét
Kutut

16.

/r/

17.

/s/

18.

/t/

19.

/v/*

-

-

-

20.

/w/

-

-

-

21.

/x/*

-

-

-

22.

/y/

-

-

-

23.

/z/*

-

-

-

b) Morfologi
Menurut Sudaryat (2013:47), morfologi adalah ilmu tentang bentuk.
Lebih jelasnya, morfologi yaitu ilmu yang meneliti dan menelaah tentang
bentuk suatu kata. Dalam kakawihan ini terdapat beberapa kata yang
digunakan, yaitu.
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Kata

Jenis Kata

Arti/Makna

Dét, dét

Kata sifat

Suara
cangkurileung
kutilang

burung
atau

Cangkurileung

Kata benda

Nama
lain
kutilang

burung

Budak

Kata benda

Anak

Pédét

Kata benda

Anak sapi

Jangkung

Kata sifat

Tinggi

Hideung

Kata sifat

Hitam

Putri

Kata benda

Putri

Diuk

Kata kerja

Duduk

Lingkung

Kata kerja

Ngariung
sakuriling
kalang
(berkumpul,
ngumpul)

Lembur

Kata benda

Perkampungan

Cacag lauk

Kata kerja

Kongkorongok, cacag
(suara ayam berkokok)

Pur kutut

Kata kerja

Bur, diburkeun/diabur
(dibebaskan), biasanya
dipakai pada burung

Sor gedong

Kata kerja

Suara burung titiran

Méong

Kata benda

Kucing besar (harimau)

Tutung

Kata sifat

Génghék (gosong)
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Jadi setelah dianalisis, dalam kakawihan ini tidak terdapat kata
berimbuhan. Namun, terdapat kata kerja, kata benda, dan kata sifat.
c) Sintaksis
Ruang lingkup sintaksis yaitu, frase, klausa, dan kalimat. Dalam
kakawihan ini teridentifikasi adanya (frase) frasa dan klausa, yaitu
Dét, dét cangkurileung

Frasa pagawéan

Budak pédét jangkung hideung

Klausa

Putri diuk

Frasa pagawéan

Lingkung lembur

Frasa

Cacag lauk

Frasa pagawéan

Pur kutut

Frasa pagawéan

Sor gedong

Frasa pagawéan

Méong tutung

Frasa

d) Semantik
Kakawihan ini tidak terpengaruh oleh bahasa lain. Semua bahasa yang
digunakannya benar-benar asli dari bahasa Sunda.
e) Tingkatan Bahasa Sunda (Undak-usuk)
Dalam kakawihan ini digunakan bahasa loma. Hal tersebut dapat terlihat
dari situasi atau isi kakawihan yang diceritakannya, lebih merujuk pada
kehidupan sosial perkampungan zaman dahulu.
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3) Gaya Bahasa
Gaya bahasa yang digunakan dalam kakawihan ini dapat terlihat dalam bait
satu sampai bait tiga.
Kakawihan
Dét, dét, cangkurileung,

budak pédét
hideung

Gaya Bahasa
Ébréhan
perifrase

Keterangan

atau Dapat dilihat dalam
baris
ini,
ada
ungkapan
yang
menjelaskan keadaan
sesuatu hal yaitu
suara burung kutilang.

jangkung Mijalma
atau Dapat dilihat dalam
personifikasi
baris ini, bahwa anak
sapi
perawakannya
disamakan
dengan
tubuh manusia yang
tinggi hitam.

Putri diuk!

-

-

Lingkung lembur!

-

-

Cacag Lauk!

-

-

Pur kutut,

-

-

pur kutut.

-

-

Sor gedong,

-

-

sor gedong.

-

-
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Méong tutung,

-

-

méong tutung.

-

-

4) Purwakanti
a) Asonansi
Dalam kakawihan ini terdapat pengulangan bunyi vokal pada beberapa
barisnya, namun tidak semua baris terdapat asonansi. Hal tersebut dapat
dilihat sebagai berikut.
Kakawihan

Asonansi

Dét, dét, cangkurileung,

é, é, eu

dét, dét, cangkurileung,

é, é, eu

budak pédét jangkung hideung

a, é, u, eu

budak pédét jangkung hideung

a, é, u, eu

Putri diuk!

i, u

Lingkung lembur!

u, u

Cacag Lauk!

a, u

Pur kutut,

u, u

pur kutut.

u, u

Sor gedong,

o, o

sor gedong.

o, o
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Méong tutung,

o, u

méong tutung.

o, u

Namun jika dilihat secara keseluruhan, dalam kakawihan ini terdapat
asonansi/pola pengulangan vokal dalam setiap baitnnya. Hal tersebut dapat
dilihat dalam pola pengulangan vokal eu dalam bait kesatu, pengulangan
vokal u pada bait kedua, dan pengulangan vokal u juga o pada bait ketiga.
Dét, dét, cangkurileung,

eu

dét, dét, cangkurileung,

eu

budak pédét jangkung hideung

eu

budak pédét jangkung hideung

eu

Putri diuk!

u

Lingkung lembur!

u

Cacag Lauk!

u

Pur kutut,

u

pur kutut.

u

Sor gedong,

o

sor gedong.

o

Méong tutung,

u

méong tutung.

u
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b) Konsonansi
Dalam kakawihan ini terdapat penggunaan konsonan yang dipadukan
dengan vokal dalam setiap barisnya. Hal tersebut dapat dilihat sebagai
berikut.
Kakawihan

Konsonansi

Dét, dét, cangkurileung,

Terdapat permainan konsonan d, t,
c, dan ng.

dét, dét, cangkurileung,

Terdapat permainan konsonan d, t,
c, dan ng.

budak pédét jangkung hideung

Terdapat permainan konsonan b,
k, p, t, j, ng, dan h.

budak pédét jangkung hideung

Terdapat permainan konsonan b,
k, p, t, j, ng, dan h.

Putri diuk!

Terdapat permainan konsonan p,
d, dan k.

Lingkung lembur!

Terdapat permainan konsonan l, k,
ng, dan r.

Cacag Lauk!

Terdapat permainan konsonan c,
g, l, dan k.

Pur kutut,

Terdapat permainan konsonan p, r,
k, dan t.

pur kutut.

Terdapat permainan konsonan p, r,
k, dan t.
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Sor gedong,

Terdapat permainan konsonan s, r,
g, dan ng.

sor gedong.

Terdapat permainan konsonan s, r,
g, dan ng.

Méong tutung,

Terdapat permainan konsonan m,
t, dan ng.

méong tutung.

Terdapat permainan konsonan m,
t, dan ng.

c) Kombinasi (a+b)
Kakawihan
Cangkurileung

Kombinasi
a+ng dan eu+ng

Hideung

eu+ng

Gedong

o+ng

Tutung,

u+ng

d) Pararelisme (puwakanti pada larik)
Dalam kakawihan ini banyak terdapat pararelisme. Untuk lebih jelasnya
bisa dilihat dalam tabel berikut.
Dét, dét, cangkurileung,
dét, dét, cangkurileung,
budak pédét jangkung hideung
budak pédét jangkung hideung

Putri diuk!

Pararelisme 1

Pararelisme 2

Tidak ada pararelisme
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Lingkung lembur!
Cacag Lauk!

Pur kutut,
pur kutut.
Sor gedong,
sor gedong.
Méong tutung,
méong tutung.

Pararelisme 3

Pararelisme 4

Pararelisme 5

Jadi setelah dianalisis, dalam kakawihan ini terdapat pararelisme
sebanyak lima kali, seperti terlihat dalam baris kesatu dan kedua, ketiga dan
keempat, kedelapan dan kesembilan, ke-10 dan ke-11, ke-12 dan ke-13.
e) Dialog
Dalam kakawihan ini tidak ditemukan adanya dialog.
ISI
1) Pokok Cerita
Kakawihan ini menceritakan tentang kehidupan di pedesaan, karena dalam
setiap barisnya diceritakan aktivitas dan keadaan di pedesaan, seperti suara
burung, ayam berkokok, lokasi di perkampungan, perempuan mencuci di
sungai, dll. Selain itu, dari kakawihan ini juga tergambarkan suasana hutan
yang masih terjaga, seperti masih terjaganya flora dan fauna.

180

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BANDUNG
2) Maksud/makna
Ada makna yang terselubung dari kakawihan ini, bahwa kehidupan dengan
keadaan lingkungan yang masih terjaga dapat membuat suasana tenang,
nyaman, aman, jauh dari kerusakan, jauh dari bencana, dll. Maka dari itu, ayo
kita jaga lingkungan kita, khususnya flora dan faunanya.
5.1.2.3 Eundeuk-eundeukan
EUNDEUK-EUNDEUKAN
Eundeuk-eundeukan lagondi,
meunang peucang sahiji,
leupas deui ku nyai,
beunang deui ku santri,
leupas deui ku nini,
beunang deui ku aki.
BENTUK
1) Pola Kakawihan dan Jumlah Suku Kata (engang)
Berdasarkan hasil analisis, jumlah baris (padalisan) dalam satu bait
kakawihan ini terdiri dari enam baris (padalisan). Selain itu, dalam kakawihan
ini juga terdapat jumlah suku kata (engang) yang berbeda. Hal tersebut dapat
dilihat dalam tabel berikut ini.
Kakawihan

Jumlah Suku Kata (engang)

Eun-deuk-eun-deu-kan-la-gon-di,

8

Meu-nang-peu-cang-sa-hi-ji,

7

Leu-pas-deu-i-ku-nya-i,

7

Beu-nang-deu-i-ku-san-tri,

7

Leu-pas-deu-i-ku-ni-ni,

7
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Beu-nang-deu-i-ku-a-ki.

7

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pola penulisan yang
terdapat dalam kakawihan ini, terdiri dari enam baris dalam satu baitnya,
dengan pola suku kata yang sama, yaitu 8-7-7-7-7-7.
2) Struktur Bahasa
a) Fonologi (Vokal+Konsonan)
Vokal
Vokal yaitu suara bahasa yang keluar dari paru-paru melewati
tenggorokan dan tidak mendapat penghalang.
Posisi dalam kata
No.

Vokal

Awal
Aki

1.

/a/

2.

/i/

Akhir

Tengah
Eundeukeundeukan
Lagondi
Meunang
Peucang
Sahiji
Leupas
Nyai
Beunang
Santri
Beunang
Sahiji
Nini

-

Lagondi
Sahiji
Deui
Nyai
Santri
Nini
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Posisi dalam kata
No.

Vokal

Awal

Akhir

Tengah
Aki

3.

/u/

-

-

Ku

4.

/é/

-

-

-

5.

/o/

-

Lagondi

-

6.

/e/

-

-

-

Eundeukeundeukan

Eundeukeundeukan
Meunang
Peucang
Leupas
Deui
Beunang

-

7.

/eu/

Konsonan
Konsonan yaitu suara bahasa yang keluar dari paru-paru melewati
tenggorokan dan ketika keluar mendapat penghalang.
Posisi dalam kata
No. Konsonan

Di awal

Di akhir

Di tengah

1.

/b/

Beunang

-

-

2.

/c/

-

Peucang

-

Deui

Eundeukeundeukan
Lagondi
-

-

3.

/d/

4.

/f/*

-

-
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Posisi dalam kata
No. Konsonan

Di awal

Di akhir

Di tengah

5.

/g/

-

Lagondi

-

6.

/h/

-

Sahiji

-

7.

/j/

-

Sahiji

-

8.

/k/

Ku

Eundeukeundeukan

Eundeukeundeukan

9.

/l/

10.

/m/

Lagondi
Leupas
Meunang

-

Eundeukeundeukan

Nyai

Lagondi
Meunang
Beunang
Santri
Nini
-

-

-

Meunang
Peucang
Beunang

Nini
11.

/n/

12.

/ny/

-

-

13.

/ng/

14.

/p/

Peucang

Leupas

-

15.

/q/*

-

-

-

16.

/r/

-

-

17.

/s/

-

Leupas

18.

/t/

Sahiji
Santri
-

Santri

-

19.

/v/*

-

-

-
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Posisi dalam kata
No. Konsonan

Di awal

Di akhir

Di tengah

20.

/w/

-

-

-

21.

/x/*

-

-

-

22.

/y/

-

-

-

23.

/z/*

-

-

-

b) Morfologi
Menurut Sudaryat (2013:47), morfologi adalah ilmu tentang bentuk.
Lebih jelasnya, morfologi yaitu ilmu yang meneliti dan menelaah tentang
bentuk suatu kata. Dalam kakawihan ini terdapat beberapa kata yang
digunakan, yaitu:
Kata

Jenis Kata

Arti/makna

Eundeuk-eundeukan

Kata kerja

Mendorong
pohon
agar
bergerak
(ngoyagkeun
tatangkalan, budak sok
eundeuk-eundeukan
dina tangkal)

Lagondi

Kata benda

Nama tumbuhan yang
suka
ditanam
di
pinggir pagar.

Meunang

N+Kata kerja

Mendapatkan

Peucang

Kata benda

Uncal
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Sahiji

Leupas
Deui

Ku

Nyai

Kata
bilangan+imbuha
n saKata kerja

-

Lepas

Kecap panganteb mapakan/wengku
an
(untuk
menegaskan
kata/kalimat)
Kecap pangantét Oleh
panglaku
(pelaku/yang
melakukan)
Sebutan
perempuan

Beunang

Kata kerja

Mendapatkan

Santri

Kata benda

Santri

Nini

Kata benda

Nenek

Aki

Kata benda

Kakek

untuk

Jadi setelah dianalisis, dalam kakawihan ini ditemukan kata berimbuhan,
yaitu N+beunang jadi meunang, terus ada imbuhan sa+hiji, jadi
menunjukkan kata bilangan. Selain itu, ditemukan kata kerja, kata benda,
kecap pangantét, dan kecap panganteb.
c) Sintaksis
Ruang lingkup sintaksis yaitu, frase, klausa, dan kalimat. Dalam
kakawihan ini teridentifikasi adanya klausa, yaitu
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Eundeuk-eundeukan lagondi,

Klausa pagawéan

Meunang peucang sahiji,

Klausa pagawéan

Leupas deui ku nyai,

Klausa pagawéan

Beunang deui ku santri,

Klausa pagawéan

Leupas deui ku nini,

Klausa pagawéan

Beunang deui ku aki.

Klausa pagawéan

d) Semantik
Kakawihan ini tidak terpengaruh oleh bahasa lain. Semua bahasa yang
digunakannya benar-benar asli dari bahasa Sunda.
3) Undak-Usuk Bahasa Sunda
Kakawihan ini menggunakan bahasa loma. Hal tersebut dapat terlihat
dari situasi atau isi kakawihan yang diceritakannya, lebih merujuk pada
kehidupan sosial anak-anak zaman dahulu, yang tentunya menggunakan
bahasa loma (sepantaran, seusia).
4) Gaya Bahasa
Gaya bahasa yang digunakan dalam kakawihan ini dapat terlihat dalam
tabel berikut ini.
Kakawihan

Gaya Bahasa

Eundeuk-eundeukan lagondi,
Meunang peucang sahiji,
Leupas deui ku nyai,
Beunang deui ku santri,

Ébréhan
(perifrase)

Keterangan
Hal tersebut dapat
terlihat dari satu
bait
kakawihan
ini,
yang
menjelaskan
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Leupas deui ku nini,

sesuatu
hal
barang/kejadian
(pagawéan).

Beunang deui ku aki.

5) Purwakanti
a) Asonansi
Dalam kakawihan ini terdapat pengulangan bunyi vokal pada beberapa
barisnya. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut.
Kakawihan

Asonansi

Eundeuk-eundeukan lagondi,

eu, a, i

Meunang peucang sahiji,

a, a, i

Leupas deui ku nyai,

a, i, i

Beunang deui ku santri,

a, i, i

Leupas deui ku nini,

a, i, i

Beunang deui ku aki.

a, i, i

Namun jika dilihat secara keseluruhan, dalam kakawihan ini terdapat
asonansi/pola pengulangan vokal dalam satu baitnnya. Hal tersebut dapat
dilihat dalam pola pengulangan vokal i dalam baris kesatu sampai keenam.
Kakawihan

Asonansi

Eundeuk-eundeukan lagondi,

i

Meunang peucang sahiji,

i

Leupas deui ku nyai,

i

Beunang deui ku santri,

i
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Leupas deui ku nini,

i

Beunang deui ku aki.

i

b) Konsonansi
Dalam kakawihan ini terdapat penggunaan konsonan yang dipadukan
dengan vokal dalam setiap barisnya. Hal tersebut dapat dilihat sebagai
berikut.
Kakawihan

Konsonansi

Eundeuk-eundeukan lagondi,

Terdapat permainan konsonan d,
k, g, dan n.

Meunang peucang sahiji,

Terdapat permainan konsonan m,
n, ng, p, c, s, h, dan j.

Leupas deui ku nyai,

Terdapat permainan konsonan l, p,
s, d, dan ny.

Beunang deui ku santri,

Terdapat permainan konsonan b,
n, ng, d, s, t, dan r.

Leupas deui ku nini,

Terdapat permainan konsonan l, p,
s, d, dan n.

Beunang deui ku aki.

Terdapat permainan konsonan b,
n, ng, d, dan k.

c) Kombinasi (a+b)
Kombinasi yang terdapat dalam kakawihan ini, dapat terlihat dalam
tabel berikut ini.
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Kata

Kombinasi

Eundeuk-eundeukan

eu+n+d+k

Meunang

eu+a+ng

Peucang

eu+a+ng

Beunang

eu+a+ng

d) Pararelisme (puwakanti pada larik)
Dalam kakawihan ini terdapat pararelisme. Untuk lebih jelasnya bisa
dilihat dalam tabel berikut.
Kakawihan
Eundeuk-eundeukan lagondi,
Meunang peucang sahiji,

Pararelisme
Tidak ada pararelisme

Leupas deui ku nyai,

Pararelisme dengan baris kelima

Beunang deui ku santri,

Pararelisme dengan baris keenam

Leupas deui ku nini,

Pararelisme dengan baris ketiga

Beunang deui ku aki.

Pararelisme dengan baris keempat

6) Dialog
Dalam kakawihan ini ditemukan adanya dialog, seperti yang terlihat
sebagai berikut.
A: Eundeuk-eundeukan lagondi,
B: meunang peucang sahiji,
A: leupas deui ku nyai,
B: beunang deui ku santri,
A: leupas deui ku nini,
B: beunang deui ku aki.
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Dialog dalam kakawihan ini diperankan oleh dua orang anak yang silih
tempas/saling jawab sambil berayun-ayun di atas pohon.
ISI
1) Pokok Cerita
Kakawihan ini menceritakan tentang kehidupan sosial anak-anak zaman
dahulu yang suka bermain eundeuk-eundeukan di pohon. Ketika sedang
bermain, anak-anak tersebut mendapatkan uncal, namun lepas oleh anak
perempuan, tapi dapat lagi oleh santri, dan lepas lagi oleh nenek, dan akhirnya
dapat lagi oleh kakek.
2) Maksud/makna
Merekam keriangan, pengetahuan tentang alam, dan kehidupan sosial
anak-anak zaman dahulu yang masih alami. Berbeda dengan zaman sekarang,
anak-anak hanya berhadapan dengan alat elektronik saja, seperti handphone,
computer, dll.

5.1.2.4 Euleung
EULEUNG
Euleung euy, euleung,
barudak urang ka jami,
embung euy, embung,
sieun badak nu kamari,
euweuh euy, euweuh,
geus dibedil ku si Jendil,
dilong dil, dilong,
Si Jendil dirawu kélong.
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BENTUK
1) Pola Kakawihan dan Jumlah Suku Kata (engang)
Berdasarkan hasil analisis, jumlah baris (padalisan) dalam satu bait
kakawihan ini terdiri dari delapan baris (padalisan). Selain itu, dalam
kakawihan ini juga terdapat jumlah suku kata (engang) yang berbeda. Hal
tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
Kakawihan

Jumlah Suku Kata (engang)

Eu-leung-euy,-eu-leung,

5

ba-ru-dak-u-rang-ka-ja-mi,

8

em-bung-euy,-em-bung,

5

si-eun-ba-dak-nu-ka-ma-ri,

8

eu-weuh-euy,-eu-weuh,

5

geus-di-be-dil-ku-si-Jen-dil,

8

di-long,-dil,-di-long,

5

si-Jen-dil-di-ra-wu-ké-long.

8

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pola penulisan yang
terdapat dalam kakawihan ini, terdiri dari delapan baris dalam satu baitnya,
dengan pola suku kata yang sama, yaitu 5-8-5-8-5-8-5-8.
2) Struktur Bahasa
a) Fonologi (Vokal+Konsonan)
Vokal
Vokal yaitu suara bahasa yang keluar dari paru-paru melewati
tenggorokan dan tidak mendapat penghalang.
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Posisi dalam kata
No.

Vokal

Awal
-

1.

Barudak
Urang
Jami
Badak
Kamari
Sieun
Dibedil
Jendil
Dilong
Dil
Dirawu
Barudak
Embung

-

-

Kélong

-

-

Dilong
Kélong
Dibedil
Jendil
Euleung
Sieun
Euweuh
Geus

-

/a/

2.

/i/

Urang
3.

/u/

4.

/é/

5.

/o/

6.

/e/

7.

/eu/

Akhir

Tengah

Embung
Euleung
Euy
Euweuh

Jami
Kamari
Si

Nu
Ku
Dirawu

-

Konsonan
Konsonan yaitu suara bahasa yang keluar dari paru-paru melewati
tenggorokan dan ketika keluar mendapat penghalang.
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Posisi dalam kata
No.

Konsonan

1.

/b/

2.

/c/

3.

/d/

4.

Di awal

Di akhir

Di tengah

Barudak
Badak
-

Embung
Dibedil
-

-

Jendil

-

/f/*

Dilong
Dil
-

-

-

5.

/g/

Geus

-

-

6.

/h/

-

-

Euweuh

7.

/j/

Jami
Jendil
Ka
Kamari
Ku
Kélong
-

-

-

-

Barudak
Badak

Euleung
Dilong
Kélong

Dibedil
Dil
Jendil

-

-

8.

9.

/k/

/l/

-

10.

/m/

11.

/n/

Nu

Jami
Embung
Kamari
Jendil

12.

/ny/

-

-

-

-

-

Euleung
Urang
Embung
Dilong
Kélong

13.

/ng/

Sieun
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14.

/p/

-

-

-

15.

/q/*

-

-

-

-

Barudak
Urang
Kamari
Dirawu
-

-

-

-

16.

/r/

17.

/s/

18.

/t/

Sieun
Si
-

19.

/v/*

-

-

-

20.

/w/

-

Dirawu

-

21.

/x/*

-

-

-

22.

/y/

Euy

-

-

23.

/z/*

-

-

-

Geus

b) Morfologi
Menurut Sudaryat (2013:47), morfologi adalah ilmu tentang bentuk.
Lebih jelasnya, morfologi yaitu ilmu yang meneliti dan menelaah tentang
bentuk suatu kata. Dalam kakawihan ini terdapat beberapa kata yang
digunakan, yaitu.
Kata
Euleung

Jenis Kata

Arti/makna

-

-

Euy

Kecap
panyeluk Menunjukkan respon
(interjeksi)
pada seseorang yang
memanggil

Barudak

Kata benda
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Kata

Jenis Kata

Arti/makna

Urang

Kata benda (kecap Menunjukkan
kata
sulur/gaganti)
ganti untuk diri sendiri
atau
menunjukkan
jamak (banyak)

Ka

Kecap pangantét

Menunjukkan arah

Jami

Kata benda

Sawah/huma
sudah panen

Embung

-

Tidak mau

Sieun

-

Takut

yang

Badak

Kata benda

Badak

Nu

Kecap panuduh

Menunjukkan sesuatu
hal/kepunyaan

Kamari

Keterangan waktu

Kemarin

Euweuh

-

Tidak ada

Geus

-

Sudah

Dibedil

Kata kerja

Menembak

Ku

Kecap pangantét

Menunjukkan
alat/pelaku

Si Jendil

Kata benda

Sebutan
seseorang

Kata kerja

Diambil

untuk

Dilong
Dil
Dirawu
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Kata
Kélong

Jenis Kata
Kata benda

Arti/makna
Kelalawar
(dalam
mitologi
Sunda
dikaitkan
dengan
makhluk halus yang
suka mencuri anak).

Jadi setelah dianalisis, dalam kakawihan ini ditemukan kata berimbuhan,
yaitu di+rawu. Selain itu, ditemukan juga kata kerja, kata benda, kecap
pangantét, dll.
c) Sintaksis
Ruang lingkup sintaksis yaitu, frase, klausa, dan kalimat. Dalam
kakawihan ini teridentifikasi adanya (frase) frasa dan klausa, yaitu
Euleung euy, euleung,

Frasa

barudak urang ka jami,

Klausa pagawéan

embung euy, embung,

Frasa

sieun badak nu kamari,

Klausa

euweuh euy, euweuh,

Frasa

geus dibedil ku si Jendil,

Klausa pagawéan

dilong dil, dilong,

Frasa

Si Jendil dirawu kélong.

Klausa

d) Semantik
Kakawihan ini tidak terpengaruh oleh bahasa lain. Semua bahasa yang
digunakannya benar-benar asli dari bahasa Sunda.
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3) Undak-usuk Basa Sunda
Kakawihan ini menggunakan bahasa loma. Hal tersebut dapat terlihat
dari situasi atau isi kakawihan yang diceritakannya, lebih merujuk pada
kehidupan sosial anak-anak zaman dahulu, yang tentunya menggunakan
bahasa loma (sepantaran).
4) Gaya Bahasa
Gaya bahasa yang digunakan dalam kakawihan ini dapat terlihat dalam
baris kedua, ketiga, dan keempat.
Kakawihan

Gaya Bahasa

Keterangan

barudak urang ka jami,
sieun badak nu kamari,
geus dibedil ku si Jendil,

Ébréhan (perifrase)

Menjelaskan
suatu keajadian
yang dialami oleh
anak-anak.

si Jendil dirawu kélong.
5) Purwakanti
a) Asonansi
Dalam kakawihan ini terdapat pengulangan bunyi vokal pada beberapa
barisnya. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut.
Kakawihan
Euleung euy, euleung,

Asonansi
eu, eu, eu

barudak urang ka jami,

a, a, i

embung euy, embung,

eu, u

sieun badak nu kamari,

eu, a, i
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euweuh euy, euweuh,
geus dibedil ku si Jendil,

eu, eu, eu
eu, i, i

dilong dil, dilong,

i, i, i

si Jendil dirawu kélong.

i, u, o

Namun jika dilihat secara keseluruhan, dalam kakawihan ini terdapat
asonansi/pola pengulangan vokal dalam satu baitnya. Hal tersebut dapat
dilihat dalam pola pengulangan vokal eu pada baris kesatu dan kelima. Lalu,
pengulangan vokal i pada baris kedua, keempat, keenam, dan ketujuh.
b) Konsonansi
Dalam kakawihan ini terdapat penggunaan konsonan yang dipadukan
dengan vokal dalam setiap barisnya. Hal tersebut dapat dilihat sebagai
berikut.

Kakawihan

Konsonansi

Euleung euy, euleung,

Terdapat permainan konsonan
ng, l, dan y.

barudak urang ka jami,

Terdapat permainan konsonan b,
r, d, k, j, dan m.

embung euy, embung,

Terdapat permainan konsonan
m, b, dan ng.

sieun badak nu kamari,

Terdapat permainan konsonan s,
n, b, d, k, m, dan r.
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euweuh euy, euweuh,

Terdapat permainan konsonan w
dan h.

geus dibedil ku si Jendil,

Terdapat permainan konsonan g,
s, d, b, j, n, dan l.

dilong dil, dilong,

Terdapat permainan konsonan d,
l, dan ng.

si Jendil dirawu kélong.

Terdapat permainan konsonan s,
j, n, d, l, w, k, dan ng.

c) Kombinasi (a+b)
Kombinasi yang terdapat dalam kakawihan ini, dapat terlihat dalam
tabel berikut ini.
Kata

Kombinasi

Euleung

eu+ng

Euy

eu+y

Embung

u+ng

Kélong

o+ng

d) Pararelisme (puwakanti pada larik)
Dalam kakawihan ini ditemukan pararelisme sejajar pada kata euleung,
embung, euweuh, dilong, euy, dan Si Jendil.
e) Dialog
Dalam kakawihan ini ditemukan adanya dialog. Untuk lebih jelas, bisa
dilihat dalam teks kutipan kakawihan berikut ini.
A: Euleung euy, euleung,
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B: barudak urang ka jami,
A: embung euy, embung,
B: sieun badak nu kamari,
A: euweuh euy, euweuh,
B: geus dibedil ku si Jendil,
A: dilong dil, dilong,
B: si Jendil dirawu kélong.
Dalam kutipan teks kakawihan di atas, dapat terlihat jelas adanya dialog
antar tokoh A dan B yang mengajak untuk bermain. Maka dari itu, bisa
disimpulkan bahwa dalam kakawihan ini terdapat dialog antar
pelaku/tokoh dalam kakawihan.
ISI
1) Pokok Cerita
Kakawihan ini menceritakan tentang kehidupan sosial anak-anak pada
zaman dahulu yang biasa bermain di sawah atau huma. Dapat terlihat jelas,
bahwa dalam kakawihan tersebut ada dua orang anak yang sedang berdialog,
yang satu mengajaknya bermain ke sawah, tapi yang satu lagi menolak untuk
bermain ke sawah, karena hari sudah memasuki waktu sore takut ada
makhluk halus yang disebut kélong.
2) Maksud/makna
Dalam kakawihan ini dapat terlihat adanya hubungan sosial-masyarakat
(anak-anak) zaman dahulu yang sangat tinggi. Berbeda dengan anak-anak
pada zaman sekarang yang hanya berhadapan dengan alat elektronik saja.
Dalam kakawihan ini juga terlihat adanya sifat penurut yang dimiliki oleh
anak-anak.
Dalam kakawihan ini terdapat makna, bahwa dulu tatar Sunda merupakan
daerah yang subur, yang Iingkungan alamnya penuh dengan tumbuhtumbuhan dan margasatwa. Selain itu, kakawihan ini juga menggambarkan
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bagaimana eratnya manusia Sunda dengan alam di sekelilingnya, seperti yang
diperankan oleh Si Jendil yang mengajak anak-anak ke jami (Iadang/sawah)
tempat ditanam berbagai bahan pangan seperti padi, berbagai tanaman
palawija, dan buah-buahan musiman. Selain itu, dalam kakawihan ini juga
diceritakan adanya satwa liar yang galak seperti badak yang menandakan
bahwa satwa yang sekarang merupakan hewan yang dilindungi pada waktu
itu. Meskipun pada kakawihan tersebut digambarkan telah ada bedil yang
dipergunakan oleh Si Jendil untuk membunuh badak tersebut. Namun,
pemikiran manusia Sunda pada waktu itu masih animistis yang masih percaya
kepada makhluk halus seperti kelong (kélong) melenyapkan Si Jendil yang
menembak badak. Dia yang berdosa sehingga harus dirawu kelong (diambil
kelong wewe) karena dalam anggapan orang, jurig (hantu) seperti kelong itu
akan mengambil orang yang bersalah atau anak yang tidak patuh kepada
orang tuanya.
5.1.2.5 Ambil-ambilan
AMBIL-AMBILAN
Ambil-ambilan,
turugtug hayam samantu.
Euweuh nu diambil,
kabéh gé budak pahatu.
Najan pahatu gé daék,
purah nutu, purah ngéjo,
purah ngasakan baligo,
purah calik dina lampit,
purah tunggu pipir leuit.
Nyerieun sukuna,
kacugak ku kaliagé.
Aya ubarna,
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urat guling sampuragé,
tiguling nyocolan dagé.
Geura dahar sangu bodas,
béasna beunang ngahidas,
lauk cai beunang mais,
angeun taleus pencok hiris.
BENTUK
1) Pola Kakawihan dan Jumlah Suku Kata (engang)
Berdasarkan hasil analisis, jumlah baris (padalisan) dalam satu bait
kakawihan ini berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel
berikut ini.
Kakawihan

Jumlah Suku Kata (engang)

Am-bil-am-bil-an,

5

tu-rug-tug ha-yam sa-man-tu.

8

Eu-weuh nu di-am-bil,

6

ka-béh gé bu-dak pa-ha-tu.

8

Na-jan pa-ha-tu gé da-ék,

8

pu-rah nu-tu, pu-rah ngé-jo,

8

pu-rah nga-sa-kan ba-li-go,

8

pu-rah ca-lik di-na lam-pit,

8

pu-rah tung-gu pi-pir leu-it.

8
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Kakawihan

Jumlah Suku Kata (engang)

Nye-ri-eun su-ku-na,

6

ka-cu-gak ku ka-li-agé.

8

A-ya u-bar-na,

5

u-rat gu-ling sam-pu-ra-gé,

8

ti-gu-ling nyo-co-lan da-gé.

8

Geu-ra da-har sa-ngu bo-das,

8

bé-as-na beu-nang nga-hi-das,

8

la-uk ca-i beu-nang ma-is,

8

a-ngeun ta-leus pen-cok hi-ris.

8

Berdasarkan hasil analisis dalam tabel, kakawihan ini jumlah baris
(padalisan) dalam setiap baitnya berbeda-beda, ada yang 2, 3, 5 dan 4. Selain
itu jumlah suku katanya pun berbeda-beda pula, seperti dalam bait kesatu 58, bait kedua 6-8, bait ketiga 8-8-8-8-8, bait keempat 6-8, bait kelima 5-8-8,
dan bait keenam polanya 8-8-8-8. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pola
penulisan kakawihan dan suku kata dalam kakawihan kelima ini, tidak
beraturan.
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2) Struktur Bahasa
a) Fonologi (Vokal+Konsonan)
Vokal
Vokal yaitu suara bahasa yang keluar dari paru-paru melewati
tenggorokan dan tidak mendapat penghalang.
Posisi dalam kata
No.

Vokal

1.

/a/

Awal
Ambil
ambilan,
hayam
samantu
kabéh
pahatu
Najan
daék,
ngasakan
baligo,
calik
lampit,
kacugak
kaliagé.
Aya
sampuragé,
dagé.
dahar
sangu
ngahidas,
lauk
cai
mais,
angeun
taleus

Tengah
Samantu,
diambil,
pahatu
ngasakan
kaliagé.
ubarna,
urat
sampuragé,
béasna
beunang

Akhir
ambilan,
hayam
budak
Najan
Purah
ngasakan
dina
sukuna,
kacugak
Aya
ubarna,
nyocolan
Geura
dahar
bodas,
ngahidas,
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Posisi dalam kata
No.

Vokal

2.

/i/

diambil,
dina
pipir
tiguling
hiris.

ambilan,
baligo
Nyerieun
kaliagé.
guling
tiguling
ngahidas,

Ambil
diambil,
calik
lampit,
pipir
leuit.
cai
mais,
hiris.

3.

/u/

turugtug
sukuna,
kacugak
sampuragé,
tiguling

turugtug
samantu.
pahatu.
nutu
tunggu
ku
sangu
lauk

4.

/é/

turugtug
budak
purah
nutu
tunggu
sukuna,
ubarna,
urat
guling
ngéjo,
béasna

-

kabéh
gé
daék,
kaliagé.
sampuragé,
dagé.

5.

/o/

nyocolan
bodas,

nyocolan

ngéjo,
baligo
pencok

6.

/e/

-

-

7.

/eu/

Nyerieun
pencok
Euweuh

-

Euweuh

Awal

Akhir

Tengah
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Posisi dalam kata
No.

Vokal

Awal

Akhir

Tengah

leuit.
Geura
beunang

Nyerieun
angeun
taleus

Konsonan
Konsonan yaitu suara bahasa yang keluar dari paru-paru melewati
tenggorokan dan ketika keluar mendapat penghalang.
Posisi dalam kata
No. Konsonan

1.

2.

/b/

/c/

3.

/d/

4.

/f/*

Di awal
budak
baligo,
bodas,
béasna
beunang
calik
cai
diambil,
daék,
dina
dagé.
gé
guling

5.

/g/

Di akhir

Di tengah
Ambil
ambilan,
diambil,
kabéh

-

kacugak
nyocolan
pencok
budak
bodas,
ngahidas,

-

-

-

kacugak
tiguling

turugtug
baligo
tunggu
kaliagé.
sampuragé

-
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dagé.

6.

/h/

7.

/j/

8.

9.

10.

/k/

hayam

pahatu.

Euweuh
kabéh
purah

-

Najan

ngéjo,

kacugak
ku
kaliagé.

sukuna,

budak
daék,
calik
kacugak
lauk
pencok

lampit,
leuit.
lauk

ambilan,
baligo,
calik
kaliagé.
guling
tiguling
nyocolan
taleus
samantu.
diambil,
lampit,
sampuragé,
samantu.
beunang
pencok

Ambil
diambil,

/l/

/m/

Ambil
ambilan,
mais,
nu
Najan
nutu,

11.

/n/

hayam

ambilan,
Najan
dina
Nyerieun
sukuna,
ubarna,
nyocolan
béasna
angeun
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12.

13.

/ny/

/ng/

14.

/p/

15.

/q/*

16.

17.

Nyerieun
Nyocolan
ngéjo,
ngasakan
ngahidas,
angeun

-

-

tunggu

guling
tiguling
sangu
beunang

pahatu.
purah
pipir
pencok
-

lampit,
sampuragé,

pipir

-

-

urat

turugtug
purah
Nyerieun
ubarna,
sampuragé,
hiris.
ngasakan
béasna

pipir
Geura
dahar

turugtug

samantu.
pahatu.
nutu,
lampit,
leuit.
urat

/r/

/s/

samantu.
sukuna,
sampuragé,
sangu

bodas,
ngahidas,
mais,
hiris.

18.

/t/

turugtug
tunggu
tiguling
taleus

19.

/v/*

-

-

-

20.

/w/

-

Euweuh

-

209

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BANDUNG
21.

/x/*

-

-

-

22.

/y/

Aya

hayam

-

23.

/z/*

-

-

-

b) Morfologi
Menurut Sudaryat (2013:47), morfologi adalah ilmu tentang bentuk.
Lebih jelasnya, morfologi yaitu ilmu yang meneliti dan menelaah tentang
bentuk suatu kata. Dalam kakawihan ini terdapat beberapa kata yang
digunakan, yaitu.
Kata

Jenis Kata

Arti/makna

Ambil

Kata kerja

Mengambil

Ambilan

Mengambil

Turugtug

Reduplikasi
(R+an)
Kata kerja

hayam

Kata benda

Ayam

Euweuh

Kata

Tidak ada

nu

diambil

Konjungsi
(restriktif, apositif)
subordinatif
(kecap
panyambung)
Kata kerja (di+KK) Mengambil

Kabéh

-

Semua

gé

Partikel
penambah

Meyakinkan

Berjalan/berjalan di
turunan
disamakan
dengan nurugtug
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budak

(adverbia), kecap
panganteb
Kata benda
Anak

pahatu

Kata benda

Piatu

najan

Konsesif

daék

Konjungsi
subordinatif
(kecap
panyambung)
Kata kerja

Purah

Kata kerja

Selalu disuruh

nutu

Kata kerja

Menumbuk

ngéjo

Kata kerja (N+KK)

Menanak nasi

ngasakan
baligo

Kata
(N+KK+an)
Kata benda

calik

Kata kerja

dina

Preposisi (kecap Menunjukkan tempat
pangantét)
Kata benda
Anyaman
tempat
duduk terbuat dari hoé

lampit

Mau

kerja Masak
Tumbuhan merambat
dari labu
Duduk

tunggu

Kata kerja

Menunggu, menjaga

leuit

Kata benda

Gudang padi

Nyerieun

Nyeri+eun

Sakit

sukuna

Kata
(KB+na)

benda Kaki

211

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BANDUNG
kacugak

Kata kerja

ku
kaliagé

Preposisi (kecap Menunjukkan bahan
pangantét)
Kata benda
Tumbuhan berduri

aya

Kata benda

ubarna

Kata
benda Obat
(KB+na)
Kata benda
Pipa kecil tempat
berjalannya darah

Urat

Tertusuk
benda/barang tajam

Ada

guling

Kata benda

Panggulingan/pangsa
ré-an (tempat tidur)

sampuragé

-

-

Tiguling

Kata kerja

Terjatuh

nyocolan

Kata
(N+KB+an)
Kata benda

dagé
Geura

kerja Menyentuh sedikit
Makananan
kelapa)

(ampas

dahar

Partikel
Supaya buru-buru
penambah
(adverbia), kecap
panganteb
Kata kerja
Makan

sangu

Kata benda

Nasi

bodas

Kata sipat

Putih

Béasna

Kata
(KB+na)
Kata kerja

benda Beras

beunang

Bisa/dapat
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ngahidas

-

-

Lauk

Kata benda

Ikan

Cai

Kata benda

Air

mais

Kata kerja (N+KB)

Masak
pepes)

angeun

Kata benda

Sayur (masakan)

taleus

Kata benda

Talas

pencok

Kata benda

Makanan

hiris

Kata benda

Tumbuhan
kacangan

(membuat

kacang-

Jadi setelah dianalisis, dalam kakawihan ini ditemukan kata berimbuhan
kata kerja, kata benda, kata sipat, dan partikel (kata penambah
adverbia/kecap panganteb, konjungsi subordinatif/kecap panyambung, dan
preposisi/kecap pangantét).
c) Sintaksis
Ruang lingkup sintaksis yaitu, frase, klausa, dan kalimat. Untuk lebih
jelasnya, bisa dilihat dalam tabel berikut.
Ambil-ambilan,

Frasa pagawéan

turugtug hayam samantu.

Klausa pagawéan

Euweuh nu diambil,

Klausa pagawéan

kabéh gé budak pahatu.

Kalimat
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Najan pahatu gé daék,

Klausa

purah nutu,/ purah ngéjo,

Frasa

purah ngasakan baligo,

Klausa

purah calik dina lampit,

Klausa

purah tunggu pipir leuit.

Klausa

Nyerieun sukuna,

Frasa

kacugak ku kaliagé.

Klausa

Aya ubarna,

Frasa

urat guling sampuragé,

Klausa

tiguling nyocolan dagé.

Klausa

Geura dahar sangu bodas,

Kalimat

béasna beunang ngahidas,

Kalimat

lauk cai beunang mais,

Kalimat

angeun taleus pencok hiris.

Kalimat

d) Semantik
Kakawihan ini tidak terpengaruh oleh bahasa lain. Semua bahasa yang
digunakannya benar-benar asli dari bahasa Sunda.
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e) Undak-usuk Basa Sunda
Kakawihan ini menggunakan bahasa loma. Hal tersebut dapat terlihat
dari situasi atau isi kakawihan yang diceritakannya, lebih merujuk pada
kehidupan sosial anak-anak zaman dahulu, yang tentunya menggunakan
bahasa loma (sepantaran).
3) Gaya Bahasa
Gaya bahasa yang digunakan dalam kakawihan ini dapat dilihat dalam
tabel berikut ini.
Kakawihan

Gaya Bahasa

Keterangan

turugtug hayam
samantu.

Gaya bahasa ocon
(metonomia)

Euweuh nu diambil,

Gaya bahasa kadalon Dalam baris ini
(pleonasme)
terlihat
adanya
penggunaan kata
yang
mengungkapkan
sesuatu hal lebih
dari semestinya.

kabéh gé budak pahatu.

Dalam baris ini
terlihat
adanya
penyebutan suatu
benda yang diganti
dengan benda lain
yang secara logis
ada kaitannya.

Geura dahar sangu Gaya bahasa ébréhan Dalam baris ini
bodas,
(perifrasa)
terlihat
adanya
béasna
beunang
penjelasan
atau
ngahidas,
ébréhan
suatu
lauk cai beunang mais,
ajakan makan nasi.
angeun taleus pencok
hiris.
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4) Purwakanti
a) Asonansi
Dalam kakawihan ini terdapat pengulangan bunyi vokal pada beberapa
barisnya. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut.
Kakawihan
Ambil-ambilan,
turugtug hayam samantu.

Euweuh nu diambil,

Asonansi
i, a
u, a, u

eu, i

kabéh gé budak pahatu.

é, a, u

Najan pahatu gé daék,

a, u, é

purah nutu, purah ngéjo,

a, u, a, o

purah ngasakan baligo,

a, a, o

purah calik dina lampit,

a, i, a, i

purah tunggu pipir leuit.

a, u, i, i

Nyerieun sukuna,

eu, a

kacugak ku kaliagé.

a, é

Aya ubarna,

a, a

urat guling sampuragé,

a, i, é
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Kakawihan
tiguling nyocolan dagé.

Asonansi
i, a, é

Geura dahar sangu bodas,

a, a, u,a

béasna beunang ngahidas,

a, a, a

lauk cai beunang mais,

u, i, a, i

angeun taleus pencok hiris.

eu, eu, o, i

Namun jika dilihat secara keseluruhan, dalam kakawihan ini terdapat
asonansi/pola pengulangan vokal dalam satu baitnnya. Hal tersebut dapat
dilihat dalam bait ketiga terdapat pola pengulangan vokal o dalam baris
kedua dan ketiga, vokal i dalam baris keempat dan kelima, bait kelima
terdapat pola pengulangan vokal é dalam baris kedua dan ketiga, bait
keenam terdapat pola pengulangan vokal a dalam baris kesatu dan kedua,
vokal i dalam baris ketiga dan keempat.
Ambil-ambilan,

a

turugtug hayam samantu.

u

Euweuh nu diambil,

i

kabéh gé budak pahatu.

u

Najan pahatu gé daék,

é

purah nutu, purah ngéjo,

o
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purah ngasakan baligo,

o

purah calik dina lampit,

i

purah tunggu pipir leuit.

i

Nyerieun sukuna,

a

kacugak ku kaliagé.

é

Aya ubarna,

a

urat guling sampuragé,

é

tiguling nyocolan dagé.

é

Geura dahar sangu bodas,

a

béasna beunang ngahidas,

a

lauk cai beunang mais,

i

angeun taleus pencok hiris.

i

b) Konsonansi
Dalam kakawihan ini terdapat penggunaan konsonan yang dipadukan
dengan vokal dalam setiap barisnya. Hal tersebut dapat dilihat sebagai
berikut.
Kakawihan
Ambil-ambilan,

Konsonansi
Terdapat permainan konsonan
m, b, l dan n
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turugtug hayam samantu.

Terdapat permainan konsonan t,
r, g, h, y, m, s dan n

Euweuh nu diambil,

Terdapat permainan konsonan w,
h, n, d, m, b dan l

kabéh gé budak pahatu.

Terdapat permainan konsonan k,
b, h, g, b, d, k, p, h, dan t

Najan pahatu gé daék,

Terdapat permainan konsonan n,
j, p, h, t, g, d, dan k

purah nutu, purah ngéjo,

Terdapat permainan konsonan p,
r, h, n, t, ng dan j

purah ngasakan baligo,

Terdapat permainan konsonan p,
r, h, ng, s, k, n, b, l dan g

purah calik dina lampit,

Terdapat permainan konsonan p,
r, h, c, l, k, d, n, l, m, p dan t

purah tunggu pipir leuit.

Terdapat permainan konsonan p,
r, h, t, ng, g, r, l, dan t

Nyerieun sukuna,

Terdapat permainan konsonan
ny, r, n, s dan k

kacugak ku kaliagé.

Terdapat permainan konsonan k,
c, g, dan l

Aya ubarna,

Terdapat permainan konsonan b,
r, dan n
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urat guling sampuragé,

Terdapat permainan konsonan r,
t, g, l, ng, s, m, p, r dan g

tiguling nyocolan dagé.

Terdapat permainan konsonan t,
g, l, ng, ny, c, l, n, d dan g

Geura dahar sangu bodas,

Terdapat permainan konsonan g,
r, d, h, s, ng, dan b

béasna beunang ngahidas,

Terdapat permainan konsonan b,
s, n, ng, h, dan d

lauk cai beunang mais,

Terdapat permainan konsonan l,
k, c, b, n, ng, m dan s

angeun taleus pencok hiris.

Terdapat permainan konsonan
ng, n, t, l, s, p, c, k, h, r dan s

c) Kombinasi (a+b)
Kombinasi yang terdapat dalam kakawihan ini, dapat terlihat dalam
tabel berikut ini.
Kata

Jenis Kata

Ambil

i+l

Ambilan

a+n

Turugtug

u+g

hayam

a+m

Euweuh

eu+h

Diambil

i+l
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Kabéh

é+h

Budak

a+k

Najan

a+n

daék

é+k

Purah

a+h

Ngasakan

a+n

Calik

i+k

lampit

i+t

Leuit

i+t

Nyerieun

eu+n

kacugak

a+k

Urat

a+t

Guling

i+ng

Tiguling

i+ng

Nyocolan

a+n

Dahar

a+r

Bodas

a+s

Beunang

a+ng

Ngahidas

a+s

Lauk

u+k

Mais

i+s
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Angeun

eu+n

Taleus

eu+s

Pencok

o+k

Hiris

i+s

d) Pararelisme (puwakanti pada larik)
Terdapat paralelisme dalam kakawihan ini, seperti yang terlihat dalam
tabel berikut ini.
Kakawihan

Paralelisme

Ambil-ambilan,
turugtug hayam samantu.

Tidak ada paralelisme

Euweuh nu diambil,
kabéh gé budak pahatu.

Tidak ada paralelisme

Najan pahatu gé daék,

Tidak ada paralelisme

purah nutu, purah ngéjo,
purah ngasakan baligo,
purah calik dina lampit,
purah tunggu pipir leuit.

Nyerieun sukuna,
kacugak ku kaliagé.

Paralelisme 1
Terdapat penggunaan kata purah
secara paralel dalam baris kedua
sampai baris kelima

Tidak ada paralelisme
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Aya ubarna,
urat guling sampuragé,

Tidak ada paralelisme

tiguling nyocolan dagé.

Geura dahar sangu bodas,
béasna beunang ngahidas,
lauk cai beunang mais,

Tidak ada paralelisme

angeun taleus pencok hiris.
e) Dialog
Dalam kakawihan ini ditemukan adanya dialog, seperti yang terlihat
berikut ini.
A: Ambil-ambilan,
B: turugtug hayam samantu.
A: Euweuh nu diambil,
B: kabéh gé budak pahatu.
A: Najan pahatu gé daék,
B: purah nutu, purah ngéjo,
A: purah ngasakan baligo,
B: purah calik dina lampit,
A: purah tunggu pipir leuit.
A: Nyerieun sukuna,
B: kacugak ku kaliagé.
A: Aya ubarna,
B: urat guling sampuragé,
A: tiguling nyocolan dagé.
A: Geura dahar sangu bodas,
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B: béasna beunang ngahidas,
A: lauk cai beunang mais,
B: angeun taleus pencok hiris.
ISI
1) Pokok Cerita
Dalam kakawihan ini diceritakan ada dua kelompok anak yang sedang
bermain dan memperebutkan seseorang yang belum jelas siapa-siapanya.
Namun, hal tersebut merujuk pada seseorang, yaitu anak perempuan.

2) Maksud/makna
Dalam

kakawihan

ini

juga

merekam

dunia

perempuan

yang

mengetengahkan peran dan fungsi perempuan pada wilayah domestisian
(rumah tangga). Gambaran tersebut jelas disebut demikian: purah nutu
(menumbuk padi), purah ngéjo (memasak), purah ngasakan baligo (membuat
sayur baligo), purah calik dina lampit (menunggu duduk), purah tunggu pipir
leuit (menunggu di lumbung padi).
Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan gender,
bahwa perempuan dikatakan terdapat dalam posisi kedua dalam lapisan
masyarakat. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan kondisi jaman sekarang,
kalum laki-laki dan perempuan disamakan, bahkan istilah perempuan di
sumur dan di dapur dianggap sudah tidak berlaku lagi.
5.1.2.6 Ayang ayang Gung
AYANG-AYANG GUNG
Ayang-ayang gung, gung,
gung goongna ramé, mé,
ménak Ki Mas Tanu, nu,
nu jadi wadana, na,
naha mana kitu, tu,
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tukang olo-olo, lo,
loba anu giruk, ruk,
ruket jeung kumpeni, ni,
niat jadi pangkat, kat,
katon kagoréngan, ngan,
ngantos kangjeng dalem, lem,
lempa, lempi, lempong,
ngadu pipi jeung nu ompong
BENTUK
1) Pola Kakawihan dan Jumlah Suku Kata (engang)
Berdasarkan hasil analisis, jumlah baris (padalisan) dalam satu bait
kakawihan ini terdiri dari empat baris (padalisan). Selain itu, dalam kakawihan
ini juga terdapat jumlah suku kata (engang) yang berbeda. Hal tersebut dapat
dilihat dalam tabel berikut ini.
Kakawihan

Jumlah Suku Kata (engang)

A-yang-a-yang-gung,-gung,

6

gung-go-ong-na-ra-mé,-mé,

7

mé-nak-Ki-Mas-Ta-nu,-nu,

7

nu-ja-di-wa-da-na,-na,

7

na-ha-ma-na-ki-tu,-tu

7

tu-kang-o-lo-o-lo,-lo,

7

lo-ba-a-nu-gi-ruk,-ruk,

7

ru-ket-jeung-kum-pe-ni,-ni,

7

ni-at-ja-di-pang-kat,-kat,

7

ka-ton-ka-go-ré-ngan,-ngan,

7
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ngan-tos-kang-jeng-da-lem,-lem,

7

lem-pa,-lem-pi,-lem-pong,

6

nga-du-pi-pi-jeung-nu-om-pong.

8

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pola penulisan yang
terdapat dalam kakawihan ini, terdiri dari 13 baris dalam satu baitnya, dengan
pola suku kata yang sama, yaitu 6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-6-8.
2) Struktur Bahasa
a) Fonologi (Vokal+Konsonan)
Vokal
Vokal yaitu suara bahasa yang keluar dari paru-paru melewati
tenggorokan dan tidak mendapat penghalang.
Posisi dalam kata
No.

Vokal

Awal
Ayang-ayang
Anu

1.

/a/

Tengah
Ramé
Ménak
Mas
Tanu
Wadana
Naha
Mana
Tukang
Niat
Jadi
Pangkat
Kat
Katon
Kagoréngan

Akhir
Wadana
Na
Naha
Mana
Loba
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Posisi dalam kata
No.

Vokal

Awal

-

2.

3.

/u/

4.

/é/

Ompong

5.

/o/

6.

Ngan
Ngantos
Kangjeng
Dalem
Ngadu
Kitu
Giruk
Niat

/i/

-

/e/

Akhir

Tengah

Ki
Jadi
Kumpeni
Ni
Jadi
Lempi
Pipi

Gung
Tukang
Giruk
Ruk
Ruket
Kumpeni
Ménak
Kagoréngan

Tanu
Nu
Kitu
Tu
Ngadu

Goongna
Loba
Katon
Kagoréngan
Ngantos
Lempong
Ompong
Ruket
Kumpeni
Kangjeng
Dalem

Olo-olo
Lo

Ramé
Mé

-
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Posisi dalam kata
No.

7.

Vokal

/eu/

Awal

Lem
Lempa
Lempi
Lempong
Jeung

-

Akhir

Tengah

-

Konsonan
Konsonan yaitu suara bahasa yang keluar dari paru-paru melewati
tenggorokan dan ketika keluar mendapat penghalang.
Posisi dalam kata
No. Konsonan

Di awal

Di akhir

Di tengah

1.

/b/

-

Loba

-

2.

/c/

-

-

-

Dalem

Wadana
Jadi
Ngadu
-

-

Gung
Goongna
-

Kagoréngan

-

Naha

-

Jadi
Jeung
Ki
Kitu
Kumpeni
Kat

Kangjeng

-

Tukang
Ruket
Pangkat

Ménak
Giruk
Ruk

3.

/d/

4.

/f/*

5.

/g/

6.

/h/

7.

/j/

8.

/k/

-

-
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Posisi dalam kata
No. Konsonan

9.

10.

/l/

/m/

11.

/n/

12.

/ny/

13.

14.

Di awal
Katon
Kagoréngan
Kangjeng
Lo
Loba
Lem
Lempa
Lempi
Lempong
Mé
Ménak
Mas
Mana

Olo-olo
Dalem

-

Ramé
Kumpeni
Lempa
Lempi
Lempong
Ompong
Tanu
Wadana
Mana
Anu
Kumpeni
Ngantos
-

Dalem
Lem

Ngan
Ngantos

Goongna
Pangkat
Kagoréngan
Kangjeng

Ayang-ayang
Gung
Tukang
Kangjeng
Lempong
Ompong

Pangkat
Pipi

Kumpeni
Lempa
Lempi

-

Nu
Na
Ngan
Naha
Ni
Niat
-

/ng/

/p/

Di akhir

Di tengah

Katon
Kagoréngan
Ngan

-

229

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BANDUNG
Posisi dalam kata
No. Konsonan

Di awal

15.

/q/*

-

16.

/r/

Ruk
Ruket

17.

/s/

Di akhir

Di tengah
Lempong
Ompong
-

-

Giruk
Kagoréngan
-

-

Kitu
Katon
Ngantos

Ruket
Niat
Pangkat
Kat

Mas
Ngantos

18.

/t/

Tanu
Tu
Tukang

19.

/v/*

-

-

-

20.

/w/

-

-

-

21.

/x/*

-

-

-

22.

/y/

-

-

-

23.

/z/*

-

-

-

b) Morfologi
Menurut Sudaryat (2013:37), morfologi adalah ilmu tentang bentuk.
Lebih jelasnya, morfologi yaitu ilmu yang meneliti dan menelaah tentang
bentuk suatu kata. Dalam kakawihan ini terdapat beberapa kata yang
digunakan, yaitu.
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Kata

Jenis Kata

Arti/makna

ayang-ayanggung

Kata benda

Lagu dina surupan
pelog:
barudak
ngawihkeun lagu bari
leumpang
paayangayang tanda rukun
jeung babaturan, sarta
unggal
engang
narimbangan
kana
unggal
cé
suku
ditincakan (lagu suatu
permainan
yang
dinyanyikan
oleh
anak-anak
sambil
berjalan
berdampingan dengan
beberapa orang, tiap
masing-masing
tangannya diletakan
diatas pundak teman
yang
ada
disebelahnya, kecuali
teman yang paling
ujung.

gung

Kecap panambah Suara
gong
panangtu
dipukul

goong + na

Kata
benda Alat musik paling
berimbuhan sufiks besar dalam gamelan
–na
yang terbuat dari
leburan
logam
(perunggu
dan
tembaga)
digantungkan dalam
gayor atau kakanco.

yang
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Kata

Jenis Kata

Arti/makna
Cara memainkannya
adalah
dengan
dipukul.

ramé

Kata sifat

Ramai

ménak

Kata benda

Orang
terhormat,
bangsawan, ningrat

Ki Mas Tanu

Kata benda

Nama orang

nu

Konjungsi

Penjelas (yang)

jadi

Konjungsi

Menyimpulkan

Wadana

Kata benda

Wedana/
Bupati

naha

Kecap pananya/ Kata tanya
interogatif
menanyakan
atau alasan

mana

Kecap pananya/ Kata tanya untuk
interogatif
menanyakan pilihan
atau tempat

tukang

Kata benda

Orang
mengerjakan
pekerjaan

olo-olo

Kata sifat

Manja

loba

Kata sifat

Banyak

giruk

Kata sifat

Benci, tidak suka, sebal

ruket

Kata benda

Karib (sahabat), kental

pembantu
untuk
sebab

yang
suatu
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Kata

Jenis Kata

Arti/makna

jeung

Konjungsi

dan

kumpeni

Kata benda

Compagnie:
perkumpulan dagang
bangsa Belanda di
Indonesia pada jaman
dahulu sekitar tahun
1602

niat

Kata sifat

Kehendak (keinginan
dalam hati)

pangkat

Kata benda

Tingkat, jabatan

katon

Kata kerja

Terlihat, nampak

goréng + ka- -an

Kata
sifat Kejelekan
berimbuhan
prefiks ka- dan
berimbuhan sufiks
–an
Kata
kerja Menunggu
berimbuhan
prefiks N- (nga)
Kata benda
Gelar kebangsawanan

antos + N-

kangjeng dalem
adu + N-

pipi

Kata
kerja beradu, bersentuhan,
berimbuhan
bertumbukan
prefiks N- (nga)
Kata benda
Pipi/ bagian sisi muka

ompong

Kata sifat

tidak mempunyai gigi

233

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BANDUNG
Jadi setelah dianalisis, dalam kakawihan ini ditemukan kata benda, kata
sifat, konjungsi, kata kerja, kata kerja berimbuhan, kata benda berimbuhan,
kecap pananya/ interogatif, dan kecap panambah panangtu.
c) Sintaksis
Ruang lingkup sintaksis yaitu, frase, klausa, dan kalimat. Dalam
kakawihan ini teridentifikasi adanya (frase) frasa dan klausa, yaitu
gung goongna ramé

Klausa bébas

ménak Ki Mas Tanu

frasa barang sasaruaan

nu jadi wadana

frasa barang panangtu

tukang olo-olo

frasa sipat

loba anu giruk

frasa sipat

ruket jeung kumpeni

klausa bébas

niat jadi pangkat

klausa bébas

katon kagoréngan

klausa bébas

ngantos kangjeng dalem

klausa bébas

ngadu pipi jeung nu ompong

klausa bébas

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kakawihan
ini terdapat empat frasa atau frase dan enam klausa.
d) Semantik
Kakawihan ini selain menggunakan bahasa Sunda juga terpengaruhi oleh
bahasa lain, di antaranya bahasa Kawi terdapat pada kata ménak dan bahsa
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Walanda/Belanda terdapat pada kata kumpeni yang asal katanya adalah
compagnie.
3) Undak-Usuk Bahasa Sunda (UUBS)
Kakawihan ini menggunakan bahasa loma. Hal tersebut dapat terlihat
dari situasi atau isi kakawihan yang diceritakannya, lebih merujuk pada
kehidupan sosial anak-anak zaman dahulu, yang tentunya menggunakan
bahasa loma (sepantaran; seusia).
4) Gaya Bahasa
Gaya bahasa yang digunakan dalam kakawihan ini bisa dilihat dalam tabel
berikut.
Kakawihan

Gaya Bahasa

Keterangan

Alegori
(sindir/silib)

Hal tersebut
dapat terlihat
dari isi
kakawihan
yang banyak
menyindir dan
mengkritik
pemerintahan
pada zaman
dulu.

Ayang-ayang gung, gung,
gung goongna ramé, mé,
ménak Ki Mas Tanu, nu,
nu jadi wadana, na,
naha mana kitu, tu
tukang olo-olo, lo,
loba anu giruk, ruk,
ruket jeung kumpeni, ni,
niat jadi pangkat, kat,
katon kagoréngan, ngan,
ngantos kangjeng dalem, lem,
lempa, lempi, lempong,
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ngadu pipi jeung nu ompong.
Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam kakawihan ini terdapat gaya bahasa
alegori.
5) Purwakanti
a) Asonansi
Dalam kakawihan ini terdapat pengulangan bunyi vokal pada beberapa
barisnya. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut.
Kakawihan

Asonansi

Ayang-ayang gung, gung,

a, a, u, u

gung goongna ramé, mé,

u, n, é, é

ménak Ki Mas Tanu, nu,

a, i, u, u

nu jadi wadana, na,

u, i, a, a

naha mana kitu, tu

a, a, u, u

tukang olo-olo, lo,

a, o, o, o

loba anu giruk, ruk,

a, u, u, u

ruket jeung kumpeni, ni,

e, eu, i, i

niat jadi pangkat, kat,

a, i, a, a

katon kagoréngan, ngan,
ngantos kangjeng dalem, lem,
lempa, lempi, lempong,
ngadu pipi jeung nu ompong.

o, a, a
o, e, e, e
a, i, o
u, i, eu, o
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Namun jika dilihat secara keseluruhan, dalam kakawihan ini terdapat
asonansi/pola pengulangan vokal dalam satu baitnya. Hal tersebut dapat
dilihat dalam tabel berikut.
Ayang-ayang gung, gung,

u

gung goongna ramé, mé,

é

ménak Ki Mas Tanu, nu,

u

nu jadi wadana, na,

a

naha mana kitu, tu

u

tukang olo-olo, lo,

o

loba anu giruk, ruk,

u

ruket jeung kumpeni, ni,

i

niat jadi pangkat, kat,

a

katon kagoréngan, ngan,

a

ngantos kangjeng dalem, lem,

e

lempa, lempi, lempong,

o

ngadu pipi jeung nu ompong.

o

b) Konsonansi
Dalam kakawihan ini terdapat penggunaan konsonan yang dipadukan
dengan vokal dalam setiap barisnya. Hal tersebut dapat dilihat sebagai
berikut.
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Kakawihan

Konsonansi

Ayang-ayang gung, gung,

Terdapat permainan konsonan y,
ng, dan g.

gung goongna ramé, mé,

Terdapat permainan konsonan g,
ng, r, dan m.

ménak Ki Mas Tanu, nu,

Terdapat permainan konsonan
m, k, s, dan t.

nu jadi wadana, na,

Terdapat permainan konsonan n,
j, d, dan w.

naha mana kitu, tu

Terdapat permainan konsonan n,
h, m, k, dan t.

tukang olo-olo, lo,

Terdapat permainan konsonan t,
k, ng, dan l.

loba anu giruk, ruk,

Terdapat permainan konsonan l,
b, n, g, r, dan k.

ruket jeung kumpeni, ni,

Terdapat permainan konsonan r,
k, t, j, ng, dan n.

niat jadi pangkat, kat,

Terdapat permainan konsonan n,
t, d, p, k, dan t.

katon kagoréngan, ngan,

Terdapat permainan konsonan k,
t, n, g, dan ng.

ngantos kangjeng dalem, lem,

Terdapat permainan konsonan
ng, n, t, s, k, j, d, l, dan m.

lempa, lempi, lempong,

Terdapat permainan konsonan l,
m, p, dan ng.

ngadu pipi jeung nu ompong.

Terdapat permainan konsonan
ng, p, j, dan n.
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c) Kombinasi (a+b)
Kombinasi yang terdapat dalam kakawihan ini, dapat terlihat dalam
tabel berikut ini.
Kata

Kombinasi

Ayang-ayang

a+ng

Gung

u+ng

Goongna

o+ng

Lempong

o+ng

Ompong

o+ng

d) Pararelisme (puwakanti pada larik
Kakawihan
Ayang-ayang gung, gung,
gung goongna ramé, mé,

Pararelisme
Terdapat pararelisme di setiap
akhir lirik dan di awal liriknya.

ménak Ki Mas Tanu, nu,
nu jadi wadana, na,
naha mana kitu, tu
tukang olo-olo, lo,
loba anu giruk, ruk,
ruket jeung kumpeni, ni,
niat jadi pangkat, kat,
katon kagoréngan, ngan,
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Kakawihan

Pararelisme

ngantos kangjeng dalem, lem,
lempa, lempi, lempong,
ngadu pipi jeung nu ompong.
e) Dialog
Dalam kakawihan ini tidak ditemukan adanya dialog.
ISI
1) Pokok Cerita
Pokok cerita dari kakawihan ini yaitu tentang kritikan kepada pemerintah
pada zaman dahulu, khususnya pada masa pemerintahan Hindia-Belanda.
2) Maksud/makna
Terdapat makna yang tersembunyi dari kakawihan ini, yaitu kritikan
terhadap pemerintahan. Menurut beberapa pendapat, kakawihan ini ditulis
oleh Muhamad Musa seorang penghulu dari Limbangan, Garut sebagai bentuk
protes pada lawan politik anaknya, Tuan Tanu pada masa itu. Tetapi pendapat
tersebut dipatahkan oleh yang lainnya, yang menyebutkan tak mungkin ditulis
oleh beliau, karena salah satu menantunya ada yang bernama Tanu.
Pendapat lain mengatakan bahwa kritikan ini bermula di daerah
Banten, yang mengkritik seorang wadana yang bernama Tanu. Wadana
tersebut sangat sewenang-wenang terhadap rakyatnya dengan mengambil
pajak rakyat sangat besar yang menyebabkan kesengsaraan terhadap
rakyatnya tersebut.
5.1.2.7 Sieuh-sieuh
SIEUH, SIEUH
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Sieuh! Sieuh!
Manuk ka ditu ka dayeuh,
di dieu sagala euweuh,
sia moal bisa seubeuh,
da aya anu ngageugeuh,
Sieuh! Sieuh!
Manuk ulah arék datang,
bisi nyorang kana régang,
kudu nyingkah mangka anggang,
di dieu aya pangilang.
Sieuh! Sieuh!
Manuk ulah arék ganggu,
da aing anu keur tunggu.
BENTUK
1) Pola Kakawihan dan Jumlah Suku Kata (engang)
Berdasarkan hasil analisis, jumlah baris (padalisan) dalam satu bait
kakawihan ini berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel
berikut ini.
Kakawihan

Jumlah Suku Kata (engang)

Si-euh! Si-euh!

4

Ma-nuk ka di-tu ka da-yeuh,

8

di di-eu sa-ga-la eu-weuh,

8

si-a mo-al bi-sa seu-beuh,

8

da a-ya a-nu nga-geu-geuh,

8

Si-euh! Si-euh!

4

Ma-nuk u-lah a-rék da-tang,

8

bi-si nyo-rang ka-na ré-gang,

8
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ku-du nying-kah mang-ka anggang,

8

di di-eu a-ya pa-ngi-lang.

8

Si-euh! Si-euh!

4

Ma-nuk u-lah a-rék gang-gu,

8

da a-ing a-nu keur tung-gu.

8

Berdasarkan hasil analisis dalam tabel, kakawihan ini jumlah baris
(padalisan) dalam setiap baitnya berbeda-beda, ada yang 10 dan 3 baris. Selain
itu jumlah suku katanya pun berbeda-beda pula, seperti dalam bait kesatu 48-8-8-8-4-8-8-8-8, dan bait kedua 4-8-8. Maka dari itu dapat disimpulkan
bahwa pola penulisan kakawihan dan suku kata dalam kakawihan kelima ini,
tidak beraturan.
2) Struktur Bahasa
a) Fonologi (Vokal+Konsonan)
Vokal
Vokal yaitu suara bahasa yang keluar dari paru-paru melewati
tenggorokan dan tidak mendapat penghalang.
Posisi dalam kata
No.

1.

Vokal

/a/

Awal
Manuk
ka
dayeuh
sagala
da

Tengah
sagala

Akhir
sagala
sia
moal
bisa
aya
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Posisi dalam kata
No.

2.

Vokal

/i/

3.

/u/

4.

/é/

5.

/o/

6.

/e/

7.

/eu/

Awal
aya
ngageugeuh
arék
datang
kana
mangka
anggang
pangilang
ganggu
aing
anu
Sieuh
ditu
di
dieu
sia
bisi
nyingkah
ulah
kudu
tunggu

Akhir

Tengah

ulah
datang
nyorang
régang
nyingkah
mangka
anggang
pangilang

pangilang

bisi
aing

-

Manuk
ditu
kudu
ganggu
anu
tunggu

régang,

-

arék

Moal
nyorang
-

-

-

-

-

euweuh
seubeuh

ngageugeuh

Sieuh
dayeuh
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Posisi dalam kata
No.

Vokal

Awal

Akhir

Tengah

keur

euweuh
seubeuh
ngageugeuh

Konsonan
Konsonan yaitu suara bahasa yang keluar dari paru-paru melewati
tenggorokan dan ketika keluar mendapat penghalang.
Posisi dalam kata
No. Konsonan
1.

/b/

2.

/c/

3.

/d/

4.

/f/*

5.

Di awal
Bisa
bisi,
-

-

-

-

-

Ditu
dayeuh
dieu
da
-

budak
bodas,
ngahidas,

kudu

-

-

ganggu

sagala
ngageugeuh
régang
anggang
-

ganggu
tunggu

/g/
-

6.

/h/

Di akhir

Di tengah

sieuh
dayeuh
euweuh
seubeuh
ngageugeuh
ulah
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nyingkah
7.

/j/

8.

/k/

9.

/l/

10.

/m/

11.

/n/

12.

/ny/

13.

/ng/

14.

/p/

15.

/q/*

16.

/r/

-

-

-

Ka
kana
kudu
keur.
ulah,

sukuna,

manuk
arék,
mangka

pangilang,

moal

manuk.

kana,

-

datang
régaing
anggang
pangilang

pangilang

nyingkah
mangka
pangilang
ganggu
tunggu
-

-

-

-

Nyorang

Keur

-

bisa,
bisi,
mais,
hiris.

manuk
moal,
mangka
anu
nyorang
nyingkah
ngageugeuh
anggang

-

17.

/s/

arék
régang
sieuh
sagala,
sia,

18.

/t/

Tunggu

Datang

ditu.

19.

/v/*

-

-

-

20.

/w/

-

Euweuh

-
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21.

/x/*

-

-

-

22.

/y/

Aya

Dayeuh

-

23.

/z/*

-

-

-

b) Morfologi
Menurut Sudaryat (2013:47), morfologi adalah ilmu tentang bentuk.
Lebih jelasnya, morfologi yaitu ilmu yang meneliti dan menelaah tentang
bentuk suatu kata. Dalam kakawihan ini terdapat beberapa kata yang
digunakan, yaitu.
Kata

Jenis Kata

Arti/makna

Sieuh

Kata panganteur

Mengusir

manuk

Kata benda

burung

ka
ditu

Preposisi (kecap arah tujuan
pangantet)
Kata ganti
Menunjukan tempat

dayeuh

Kata benda

di

Preposisi (kecap Menunjukan tempat
pangantet)
Kata ganti
Menunjukan tempat

dieu
sagala

Kota

euweuh

Kata
penambah Semua
modalitas
Tidak ada

sia

Kata benda

moal

Kata
penambah Tidak bisa
modalitas

Kamu

246

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BANDUNG
Kata
bisa
seubeuh
da

aya
anu

ngageugeuh
ulah
arék
datang
bisi

nyorang

Jenis Kata

Arti/makna

Kata
penambah Bisa, mampu
modalitas
Kata sipat
Kenyang
Kata
penambah Menunjukan
(adverbia), kecap alasan
panganteb
Kata benda
Ada
Konjungsi
subordinatif
(kecap
panyambung)
Kata kerja (N+KK)

Menjelaskan

Menguasai

Kata
penambah Jangan, larangan
modalitas
Kata
penambah Mau, keinginan
modalitas
Kata kerja
Datang
Konjungsi
subordinatif
(kecap
panyambung)
Kata kerja

Menunjukan syarat

Menuju/berjalan

kana

Preposisi (kecap Menunjukan
pangantét)
tujuanj

régang

Kata benda

kudu

Kata
penambah Harus, wajib
modalitas
Kata kerja (N+KK) pergi

nyingkah

sebab,

arah,

Dahan kecil
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Kata

Jenis Kata

Arti/makna

mangka

Kata kerja

Harus

anggang

Kata kerja

jauh

pangilang

-

-

ganggu

Kata kerja

Mengganggu

aing

Kata benda

Saya

keur

Kata
penambah Sedang berlangsung
aspek
Kata kerja
Menunggu

tunggu

Jadi setelah dianalisis, dalam kakawihan ini ditemukan kata berimbuhan
kata kerja, kata benda, kata sipat, dan partikel (kata penambah
adverbia/kecap panganteb, konjungsi subordinatif/kecap panyambung, dan
preposisi/kecap pangantét).
c) Sintaksis
Ruang lingkup sintaksis yaitu, frase, klausa, dan kalimat. Untuk lebih
jelasnya bisa dilihat dalam tabel berikut ini.
Sieuh! Sieuh!

Frasa pagawéan

Manuk ka ditu ka dayeuh,

Kalimat perintah

di dieu sagala euweuh,

Kalimat

sia moal bisa seubeuh,

Kalimat

da aya anu ngageu-geuh,

Kalimat

Sieuh! Sieuh!

Frasa pagawéan
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Manuk ulah arék datang,

Kalimat perintah

bisi nyorang kana régang,

Kalimat

kudu
nyingkah
anggang,

mangka Kalimat

di dieu aya pangilang.

Kalimat

Sieuh! Sieuh!

Frasa pagawéan

Manuk ulah arék ganggu,

Kalimat

da aing anu keur tunggu.

Kalimat

d) Semantik
Kakawihan ini tidak terpengaruh oleh bahasa lain. Semua bahasa yang
digunakannya benar-benar asli dari bahasa Sunda.
e) Undak-usuk Basa Sunda
Kakawihan ini menggunakan bahasa loma. Hal tersebut dapat terlihat
dari situasi atau isi kakawihan yang diceritakannya, lebih merujuk pada
kehidupan sosial anak-anak zaman dahulu, yang tentunya menggunakan
bahasa loma (sepantaran; seusia).
3) Gaya Bahasa
Gaya bahasa yang digunakan dalam kakawihan ini dapat terlihat dalam
tabel berikut ini.
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Kakawihan
Manuk ka ditu ka
dayeuh

Gaya Bahasa

Keterangan

Gaya bahasa ocon
(metonomia)

Dalam
baris
ini
terlihat
adanya
penyebutan
suatu
benda yang diganti
dengan benda lain
yang secara logis ada
kaitannya.

Manuk ulah arék
datang
Manuk ulah arék
ganggu
di dieu sagala euweuh,
sia moal bisa seubeuh,

Gaya bahasa kadalon Dalam
baris
ini
(pleonasme)
terlihat
adanya
penggunaan
kata
yang mengungkapkan
sesuatu hal lebih dari
semestinya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam kakawihan ini terdapat tiga gaya
bahasa yang digunakan, yaitu metonomia dan pleonasme.
4) Purwakanti
a) Asonansi
Dalam kakawihan ini terdapat pengulangan bunyi vokal pada beberapa
barisnya. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut.
Kakawihan
Sieuh! Sieuh!
Manuk ka ditu ka dayeuh,

Asonansi
eu, eu
u, a, u, a, eu

di dieu sagala euweuh,

i, eu, a, eu

sia moal bisa seubeuh,

a, a, a, eu
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Kakawihan
da aya anu ngageugeuh,
Sieuh! Sieuh!

Asonansi
a, a, u, eu
eu, eu

Manuk ulah arék datang,

u, a, é, a

bisi nyorang kana régang,

i, a, a, a

kudu nyingkah mangka anggang,

u, a, a, a

di dieu aya pangilang.

i, eu, a, a

Sieuh! Sieuh!

eu, eu

Manuk ulah arék ganggu,

u, a, é, u

da aing anu keur tunggu.

a, i, u, eu, u

Namun jika dilihat secara keseluruhan, dalam kakawihan ini terdapat
asonansi/pola pengulangan vokal dalam satu baitnnya. Hal tersebut dapat
dilihat dalam pola pengulangan vokal eu pada bait kesatu baris kesatu
sampai keenam, vokal a pada baris ketujuh sampai baris kesepuluh, serta
pengulangan vokal u pada bait kedua baris kesatu dan kedua.
Sieuh! Sieuh!

eu

Manuk ka ditu ka dayeuh,

eu

di dieu sagala euweuh,

eu

sia moal bisa seubeuh,

eu

da aya anu ngageugeuh,

eu
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Sieuh! Sieuh!

eu

Manuk ulah arék datang,

a

bisi nyorang kana régang,

a

kudu nyingkah mangka anggang,

a

di dieu aya pangilang.

a

Sieuh! Sieuh!

eu

Manuk ulah arék ganggu,

u

da aing anu keur tunggu.

u

b) Konsonansi
Dalam kakawihan ini terdapat penggunaan konsonan yang dipadukan
dengan vokal dalam setiap barisnya. Hal tersebut dapat dilihat sebagai
berikut.
Kakawihan

Konsonansi

Sieuh! Sieuh!

Terdapat permainan konsonan s
dan h

Manuk ka ditu ka dayeuh,

Terdapat permainan konsonan
m, n, k, d, t, y dan h

di dieu sagala euweuh,

Terdapat permainan konsonan d,
s, g, l dan h

sia moal bisa seubeuh,

Terdapat permainan konsonan s,
m, l, b dan h
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Kakawihan

Konsonansi

da aya anu ngageugeuh,

Terdapat permainan konsonan d,
y, n, ng, g dan h

Sieuh! Sieuh!

Terdapat permainan konsonan s
dan h

Manuk ulah arék datang,

Terdapat permainan konsonan
m, n, k, l, h, r, k, d, t dan ng

bisi nyorang kana régang,

Terdapat permainan konsonan b,
s, ny, r, ng, k, dan r

kudu nyingkah mangka anggang,

Terdapat permainan konsonan k,
d, ny, ng, h, m dan g

di dieu aya pangilang.

Terdapat permainan konsonan d,
y, p, ng dan l

Sieuh! Sieuh!

Terdapat permainan konsonan s
dan h

Manuk ulah arék ganggu,

Terdapat permainan konsonan
m, n, k, l, h, r, g dan ng

da aing anu keur tunggu.

Terdapat permainan konsonan d,
ng, n, k, r, t dan g

c) Kombinasi (a+b)
Kombinasi yang terdapat dalam kakawihan ini, dapat terlihat dalam
tabel berikut ini.
Kata
Sieuh

Kombinasi
eu+h
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manuk

u+k

dayeuh

eu+h

euweuh

eu+h

moal

a+l

seubeuh

eu+h

ngageugeuh

eu+h

ulah

a+h

arék

é+k

datang

a+ng

nyorang

a+ng

régang

a+ng

nyingkah

a+h

anggang

a+ng

pangilang

a+ng

aing

i+ng

keur

eu+r

d) Pararelisme (puwakanti pada larik)
Tidak terdapat pararelisme dalam kakawihan ini.

e) Dialog
Dalam kakawihan ini tidak ditemukan adanya dialog.
ISI
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1) Pokok Cerita
Kakawihan ini menceritakan tentang kehidupan petani yang menunggui
tanamannya agar tidak diganggu oleh burung. Hal tersebut dapat terlihat dari
monolog yang terdapat dalam kakawihan “Sieuh! Sieuh!” yang artinya ayo
pergi-pergi!
2) Maksud/makna
Kakawihan ini mempunyai makna, bahwa zaman dulu kehidupan manusia
Sunda erat hubungannya dengan alam. Hal tersebut dapat terlihat pada isi
kakawihan yang diperankan oleh seorang petani penjaga ladang dari burung
pengganggu tanaman. Pada teks disebut ada pangilang, benda ini semacam
pangeprak yang dapat menghilangkan; mengusir burung-burung ketika
digoyangkan. Bisa juga berupa bebegig atau orang-orangan sawah yang diikat
tambang plastik lalu bergoyang ketika talinya ditarik.
Burung seolah diajak bicara supaya tidak mengganggu tanaman padinya.
Kakawihan ini dikawihkan sambil bekerja untuk mengusir rasa jemu
menunggui padi setiap harinya. Pada zaman dahulu anak-anak yang tidak
sekolah tidak kehilangan kreativitas dan tetap mengeksplor rasa seninya.

5.1.2.8 Oray-orayan
ORAY-ORAYAN
Oray-orayan
Oray naon?
Oray bungka!
Bungka naon?
Bungka laut!
Laut naon?
Laut Dipa!
Dipa naon?
Di pandeuri,
kok-kok-kok-kok-kok-kok-kok,
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kok-kok-kok-kok-kok-kok-kok.
BENTUK
1) Pola Kakawihan dan Jumlah Suku Kata (engang)
Berdasarkan hasil analisis, jumlah baris (padalisan) dalam satu bait
kakawihan ini terdiri dari empat baris (padalisan). Selain itu, dalam kakawihan
ini juga terdapat jumlah suku kata (engang) yang berbeda. Hal tersebut dapat
dilihat dalam tabel berikut ini.
Kakawihan

Jumlah Suku Kata (engang)

O-ray-o-ray-an,

5

O-ray-na-on,

4

O-ray-bung-ka,

4

Bung-ka-na-on,

4

Bung-ka-la-ut,

4

La-ut-na-on,

4

La-ut-Di-pa,

4

Di-pa-na-on,

4

Di-pan-deu-ri,

4

kok-kok-kok-kok-kok-kok-kok,

7

kok-kok-kok-kok-kok-kok-kok,

7

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pola penulisan yang
terdapat dalam kakawihan ini, terdiri dari 11 baris dalam satu baitnya, dengan
pola suku kata yang sama, yaitu 5-4-4-4-4-4-4-4-4-7-7.
2) Struktur Bahasa
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a) Fonologi (Vokal+Konsonan)
Vokal
Vokal yaitu suara bahasa yang keluar dari paru-paru melewati
tenggorokan dan tidak mendapat penghalang.
Posisi dalam kata
No.

Vokal

Awal
-

1.

/a/

2.

/i/

-

3.

Akhir

Tengah
Oray-orayan
Oray
Naon
Laut
Pandeuri
Dipa
Pandeuri

Bungka
Dipa

Bungka

-

Di
pandeuri

Laut

/u/

Pandeuri
/é/

-

-

-

/o/

6.

/e/

-

Oray-orayan
Naon
Kok
-

-

5.

Oray-orayan
Oray

7.

/eu/

-

Pandeuri

-

4.

-

Konsonan
Konsonan yaitu suara bahasa yang keluar dari paru-paru melewati
tenggorokan dan ketika keluar mendapat penghalang.
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Posisi dalam kata
No. Konsonan

Di awal

Di akhir

Di tengah

1.

/b/

Bungka

-

-

2.

/c/

-

-

-

3.

/d/

Dipa
Di

Pandeuri

-

4.

/f/*

-

-

-

5.

/g/

-

Bungka

-

6.

/h/

-

-

-

7.

/j/

-

-

-

8.

/k/

Kok

Bungka

Kok

9.

/l/

Laut

10.

/m/
Naon

-

-

Bungka
Pandeuri

Oray-orayan

-

11.

/n/

12.

/ny/

-

-

13.

/ng/

-

Bungka

14.

/p/

Pandeuri

Dipa

-

15.

/q/*

-

-

-

16.

/r/

Oray-orayan
Oray
Pandeuri

17.

/s/

-

Naon
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Posisi dalam kata
No. Konsonan

Di awal

Di akhir

Di tengah

18.

/t/

-

-

-

19.

/v/*

-

-

-

20.

/w/

-

-

-

21.

/x/*

-

-

-

22.

/y/

-

-

-

23.

/z/*

-

-

-

b) Morfologi
Menurut Sudaryat (2013:47), morfologi adalah ilmu tentang bentuk.
Lebih jelasnya, morfologi yaitu ilmu yang meneliti dan menelaah tentang
bentuk suatu kata. Dalam kakawihan ini terdapat beberapa kata yang
digunakan, yaitu demikian.
Kata

Jenis Kata

Arti/makna

Oray-orayan

Kata Kerja

Permainan
anak-anak
(biasanya dimainkan oleh
anak-anak secara beruntun
dan membentuk gerakan
seperti ular)

Oray

Kata Benda

Ular

Naon

Kata Tanya

Apa?

Bungka

Kata Benda

Ular

Laut

Kata Benda

Laut
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Dipa

Kata Benda

Tiba-tiba/ular gede yang
berbisa/pulau

Di

Kecap Pangantét

Menunjukkan tempat

Pandeuri

-

Belakang/akhir

Kok

-

-

Jadi setelah dianalisis, dalam kakawihan ditemukan kata berimbuhan,
yaitu Oray-orayan.
c) Sintaksis
Ruang lingkup sintaksis yaitu, frase, klausa, dan kalimat. Dalam
kakawihan ini teridentifikasi adanya (frase) frasa dan klausa, yaitu
Oray-naon,

frasa barang panangtu

Oray bungka,

frasa barang sasaruaan

Bungka na-on,

frasa barang panangtu

Bungka laut,

frasa barang asal

Laut naon,

frasa barang panangtu

Laut Dipa,

frasa barang

Dipa naon,

frasa barang panangtu

Di pandeuri,

frasa pangantét

Berdasarkan tabel, dapat disimpulkan bahwa dalam kakawihan ini
terdapat frasa barang panangtu, frasa barang sasaruaan, frasa barang asal,
dan frasa pangantét.
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d) Semantik
Kakawihan ini tidak terpengaruh oleh bahasa lain. Semua bahasa yang
digunakannya benar-benar asli dari bahasa Sunda.
e) Undak-Usuk Bahasa Sunda (UUBS)
Kakawihan ini menggunakan bahasa loma. Hal tersebut dapat terlihat
dari situasi atau isi kakawihan yang diceritakannya, lebih merujuk pada
kehidupan sosial anak-anak zaman dahulu, yang tentunya menggunakan
bahasa loma (sepantaran; seusia).
3) Gaya Bahasa
Gaya bahasa yang digunakan dalam kakawihan ini dapat terlihat dalam
baris kedua, ketiga, dan keempat.
Kakawihan
Oray bungka

Gaya Bahasa

Keterangan

Lalandian (metafora) Dapat terlihat adanya
sesebutan
Lalandian (metafora)

Laut Dipa

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam kakawihan ini terdapat satu gaya
bahasa yang digunakan, yaitu metafora.
4) Purwakanti
a) Asonansi
Dalam kakawihan ini terdapat pengulangan bunyi vokal pada beberapa
barisnya. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut.
Kakawihan
Oray-orayan,

Asonansi
a, a
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Oray-naon,

a, o

Oray bungka,

a, a

Bungka naon,

a, o

Bungka laut,

a, u

Laut naon,

o, o

Laut Dipa,

u, a

Dipa naon,

a, o

Di pandeuri,

i, i

Kok-kok-kok-kok-kok-kok-kok,

o

Kok-kok-kok-kok-kok-kok-kok,

o

Namun jika dilihat secara keseluruhan, dalam kakawihan ini terdapat
asonansi/pola pengulangan vokal dalam satu baitnnya. Hal tersebut dapat
dilihat dalam tabel berikut.
Oray-orayan,

a

Oray-naon,

o

Oray bungka,

a

Bungka naon,

o

Bungka laut,

u

Laut naon,

o

Laut Dipa,

a

Dipa naon,

o

Di pandeuri,

i
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Kok-kok-kok-kok-kok-kok-kok,

o

Kok-kok-kok-kok-kok-kok-kok,

o

b) Konsonansi
Dalam kakawihan ini terdapat penggunaan konsonan yang dipadukan
dengan vokal dalam setiap barisnya. Hal tersebut dapat dilihat sebagai
berikut.
Kakawihan

Konsonansi

Oray-orayan,

Terdapat permainan konsonan o,
r, y, dan n.

Oray-naon,

Terdapat permainan konsonan o,
r, y, dan n.

Oray bungka,

Terdapat permainan konsonan o,
r, y, b, ng, dan k.

Bungka naon,

Terdapat permainan konsonan b,
ng, k, dan n.

Bungka laut,

Terdapat permainan konsonan b,
ng, k, l, dan t.

Laut naon,

Terdapat permainan konsonan l,
t, dan n.

Laut Dipa,

Terdapat permainan konsonan l,
t, d, dan p.

Dipa naon,

Terdapat permainan konsonan d,
p, dan n.

263

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BANDUNG
Di pandeuri,

Terdapat permainan konsonan d,
p, d, dan, r.

Kok-kok-kok-kok-kok-kok-kok,

Terdapat permainan konsonan k.

Kok-kok-kok-kok-kok-kok-kok,

Terdapat permainan konsonan k.

c) Kombinasi (a+b)
Kombinasi yang terdapat dalam kakawihan ini, dapat terlihat dalam
tabel berikut ini.
Kata

Kombinasi

Oray-orayan

a+n

Bungka

a+k

Laut

u+t

d) Pararelisme (puwakanti pada larik)
Kakawihan

Pararelisme

Oray-orayan,
Oray-naon,
Oray bungka,
Bungka naon,
Bungka laut,
Laut naon,

Terdapat pararelisme dalam
awal lirik dan akhir lirik yang
beraturan.

Laut Dipa,
Dipa naon,
Di pandeuri,
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Kok-kok-kok-kok-kok-kok-kok,
Kok-kok-kok-kok-kok-kok-kok,
e) Dialog
Dalam kakawihan ini ditemukan adanya dialog, sebagai berikut.
A: Oray-orayan
B: Oray naon?
A: Oray bungka!
B: Bungka naon?
A: Bungka laut!
B: Laut naon?
A: Laut Dipa!
B: Dipa naon?
A: Di pandeuri,
kok-kok-kok-kok-kok-kok-kok,
kok-kok-kok-kok-kok-kok-kok.
ISI
1) Pokok Cerita
Menceritakan tentang kehidupan seekor ular. Walau dalam permainan/
kakawihan ini diceritakan ular yang memangsa ekornya, tetapi dalam
kenyataannya tidak demikian. Sebenarnya hal tersebut sebagai suatu
cara/permainan yang mempunyai nilai sosial tinggi, karena dengan begitu
anak-anak jadi tertawa dan bergembira.
2) Maksud/makna
Permainan Oray-orayan merupakan permainan yang meniru ular. Definisi
ini kurang tepat karena walaupun meniru ular, namun yang ditiru hanyalah
bentuk dan gerakannya saja. Esensi permainan yakni ular berputar hendak
memangsa ekornya sendiri, dan ini tidak ada dalam kenyataan yang
sesungguhnya.
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Hal tersebut tentu memiliki makna tersembunyi. Pilihan ular sebagai media
permainan memiliki tujuan, secara umum ular dianggap sebagai binatang yang
berbahaya dan bisa mematikan, namun sekaligus binatang mitologi yang
dipuja karena berkaitan dengan keberlangsungan hidup di alam, terutama di
lingkungan agraris dan para petani.
Pemilihan binatang ular sebagai nama permainan memperlihatkan bahwa
binatang ini dikenal dan tidak dianggap asing karena ditemukan pada
kehidupan keseharian. Selain itu gerakan ular yang melingkar menjadi contoh
bagi kanak-kanak ketika bermain dan mengawihkan kakawihan ini. Tubuh
ular yang panjang menjadi contoh juga bagi anak-anak dalam mengatur
barisannya dan bisa dengan banyak mengikutkan teman-temannyayang juga
banyak. Intinya kakawihan ini dimainkan pada permainan besar dan ramai
yang akan mengundang banyak anak-anak. Dengan demikian, suasana akan
gembira dan seru.
5.1.2.9 Punten-Mangga
PUNTEN MANGGA
Punten mangga,
ari ga Gatotgaca,
ari ca cau ambon,
ari bon bonténg asak,
ari sak sakit perut,
ari ru rujak asem,
ari sem sempal sempil,
ari pil pilem ramé,
ari mé méja makan,
ari kan kantong kosong,
ari song songsong lampu,
ari pu puak-paok,
ari wok wok delewok.
BENTUK
1) Pola Kakawihan dan Jumlah Suku Kata (engang)
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Berdasarkan hasil analisis, jumlah baris (padalisan) dalam satu bait
kakawihan ini terdiri dari 13 baris (padalisan). Selain itu, dalam kakawihan ini
juga terdapat jumlah suku kata (engang) yang berbeda. Hal tersebut dapat
dilihat dalam tabel berikut ini.
Kakawihan

Jumlah Suku Kata (engang)

pun-ten-mang-ga,

4

a-ri-ga-Ga-tot-ga-ca,

7

a-ri-ca-ca-u-am-bon,

7

a-ri-bon-bon-téng-a-sak,

7

a-ri-sak-sa-kit-pe-rut,

7

a-ri-ru-ru-jak-a-sem,

7

a-ri-sem-sem-pal-sem-pil,

7

a-ri-pil-pi-lem-ra-mé

7

a-ri-mé-mé-ja-ma-kan,

7

a-ri-kan-kan-tong-ko-song,

7

a-ri-song-song-song-lam-pu,

7

a-ri-pu-pu-ak-pa-ok

7

a-ri-wok-wok-de-le-wok

7

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pola penulisan yang
terdapat dalam kakawihan ini, terdiri dari 13 baris dalam satu baitnya, dengan
pola suku kata yang sama, yaitu 4-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7
2) Struktur Bahasa
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a) Fonologi (Vokal+Konsonan)
Vokal
Vokal yaitu suara bahasa yang keluar dari paru-paru melewati
tenggorokan dan tidak mendapat penghalang.
Posisi dalam kata
No.

Vokal

Awal
ari
ambon
asak
asem

1.

/a/

2.

/i/
-

3.

Tengah
mangga
Gatotgaca
cau
sak
sakit
ramé
makan
kan
kantong
lampu
paok
pil
pilem

mangga
ga
Gatotgaca
ca
asak
rujak
sempal
méja
makan
puak

punten

cau
perut
ru
lampu
pu

rujak

/u/

puak

4.

/é/

5.

/o/

Akhir

ari
sakit
sempil

-

méja

bonténg
ramé
mé

-

Gatotgaca
bon

ambon
kantong
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Posisi dalam kata
No.

Vokal

Awal

6.

/e/

7

/eu/

-

Akhir

Tengah
bonténg
kosong
song
songsong
wok
wok
perut
sem
sempal
sempil
delewok
-

kosong
songsong
paok
delewok

punten
asem
pilem

-

Konsonan
Konsonan yaitu suara bahasa yang keluar dari paru-paru melewati
tenggorokan dan ketika keluar mendapat penghalang.
Posisi dalam kata
No. Konsonan

Di awal

Di akhir

Di tengah
Ambon

-

-

Gatotgaca

/d/

bon
bonténg
ca
cau
delewok

-

-

4.

/f/*

-

-

-

5.

/g/

Gatotgaca

mangga

6.

/h/

ga
Gatotgaca
-

-

-

1.

/b/

2.

/c/

3.
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Posisi dalam kata
No. Konsonan
7.

/j/

Di awal

Di tengah

Di akhir

-

Rujak

méja

kan
kantong

sakit
makan

asak
sak
rujak
puak

8.

/k/

paok
wok
wok
delewok

9.

10.

lampu

pilem
delewok

sempal
sempil
pil

mangga

ambon
sempal
sempil
lampu

asem
sem
pilem
ramé

punten
bonténg
kantong

punten

/l/

/m/

mé
méja
makan
-

11.

/n/

ambon
bon
makan
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Posisi dalam kata
No. Konsonan

Di awal

Di akhir

Di tengah

kan
12.

13.

/ny/

-

-

-

-

mangga
songsong

bonténg
kantong
song
songsong

punten

sempal

lampu

perut

sempil

/ng/

pil
14.

/p/

pilem
pu
puak
paok

15.
16.

/q/*
/r/

-

-

-

ru
rujak
ramé
sak

ari
perut

-

asak
asem
songsong

-

sakit
17.

/s/

sem
sempal
sempil
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Posisi dalam kata
No. Konsonan

Di awal

Di akhir

Di tengah

song
songsong
-

punten
Gatotgaca
bonténg
kantong
-

sakit
perut

Delewok

-

-

-

18.

/t/

19.

/v/*

20.

/w/

21.

/x/*

wok
wok
-

22.

/y/

-

-

-

23.

/z/*

-

-

-

-

-

b) Morfologi
Menurut Sudaryat (2013:47), morfologi adalah ilmu tentang bentuk.
Lebih jelasnya, morfologi yaitu ilmu yang meneliti dan menelaah tentang
bentuk suatu kata. Dalam kakawihan ini terdapat beberapa kata yang
digunakan, yaitu:
Kata

Jenis Kata

Arti/makna

Punten

Kata kerja

maaf atau permisi

Mangga

Kecap panambah berupa kata halus
modalitas
untuk
mempersilahkan,
menyuruh, mengajak
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Kata

Jenis Kata

Arti/makna

Ari

Konjungsi

kalau atau jika

Gatotgaca

Kata benda

anak Bima

cau ambon

Kata benda

pisang ambon

Bonténg

Kata benda

mentimun

Asak

Kata kerja

matang atau masak

Sakit

Kata sifat

sakit

Perut

Kata benda

perut/
alat
pencernaan makanan
di dalam rongga

rujak asem

Kata benda

minuman yang terbuat
dari asem jawa dan
gula merah

Sempal

Kata sifat

patah (tentang cabang
kayu, ranting, tangkai,
dsb.)

Sempil

Kata sifat

menyempil
tersempil

Pilem

Kata benda

film

Ramé

Kata sifat

ramai

méja makan

Kata benda

sebuah perabot rumah
tangga
yang
digunakan
untuk
menyajikan makanan

Kantong

Kata benda

saku,
tempat
membawa sesuatu

atau

273

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BANDUNG
Kata

Jenis Kata

Arti/makna

Kosong

Kata sifat

tidak ada isi

songsong

Kata benda

awi bungbas saruas
sagedé indung suku
gunana pikeun niupan
seuneu paeum di hawu
supaya hurung (kayu
yang berfungsi untuk
meniup api di tungku)

Lampu

Kata benda

lampu

puak-paok

Kata kerja

mencuri

Delewok

-

-

Jadi setelah dianalisis, dalam kakawihan ini tidak ditemukan kata
berimbuhan. Namun, ditemukan kata benda, kata kerja, kata sifat,
konjungsi, dan Kecap panambah modalitas.
c) Sintaksis
Ruang lingkup sintaksis yaitu, frase, klausa, dan kalimat. Dalam
kakawihan ini teridentifikasi adanya (frase) frasa, yaitu:
cau ambon

frasa barang

bonténg asak

frasa barang

sakit perut

frasa barang

rujak asem

frasa barang

pilem ramé

frasa barang

kantong kosong

frasa barang
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songsong lampu

frasa barang

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kakawihan
ini terdapat tujuh frasa barang atau frase benda
d) Semantik
Kakawihan ini dipengaruhi oleh bahasa lain di antaranya: 1) bahasa
Indonesia yang terdapat pada kata meja makan, kantong, dan frase sakit
perut; 2) bahasa Walanda/Belanda yaitu pada kata pilem; dan 3) bahasa
Kawi yaitu pada kata sempal.
e) Undak-Usuk Bahasa Sunda (UUBS)
Kakawihan ini menggunakan bahasa loma. Hal tersebut dapat terlihat
dari situasi atau isi kakawihan yang diceritakannya, lebih merujuk pada
kehidupan sosial anak-anak zaman dahulu, yang tentunya menggunakan
bahasa loma (sepantaran; seusia).
3) Gaya Bahasa
Gaya bahasa yang digunakan dalam kakawihan ini dapat terlihat dalam
tabel berikut.
Kakawihan

Gaya Bahasa

Keterangan

ari ga Gatotgaca,

Lalandian
(metafora)

Ada kata sesebutan
nama
tokoh
pewayangan.

ari ca cau ambon,

Lalandian
(metafora)

Ada kata sesebutan
jenis nama pisang.

275

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BANDUNG
Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam kakawihan ini terdapat gaya bahasa
yang digunakan, yaitu gaya bahasa lalandian (metafora).

4) Purwakanti
a) Asonansi
Dalam kakawihan ini terdapat pengulangan bunyi vokal pada beberapa
barisnya. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut.
Kakawihan

Asonansi

Punten mangga,

e, a

ari ga Gatotgaca,

a, a

ari ca cau ambon,

a, u, o

ari bon bonténg asak,

o, é, a

ari sak sakit perut,

a, i, u

ari ru rujak asem,

u, a, e

ari sem sempal-sempul,

e, a, u

ari pil pilem ramé,

i, e, é

ari mé méja makan,

é, a, a

ari kan kantong kosong,

a, o, u

ari song songsong lampu,

o, o, u

ari pu puak-paok,

u, a, o

ari wok wok delewok.

o, o, o
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Namun jika dilihat secara keseluruhan, dalam kakawihan ini terdapat
asonansi/pola pengulangan vokal dalam satu baitnnya. Hal tersebut dapat
dilihat dalam pola pengulangan vokal o, a, dan u dalam beberapa baris.
Punten mangga,

a

ari ga Gatotgaca,

a

ari ca cau ambon,

o

ari bon bonténg asak,

a

ari sak sakit perut,

u

ari ru rujak asem,

e

ari sem sempal-sempul,

u

ari pil pilem ramé,

é

ari mé méja makan,

a

ari kan kantong kosong,

o

ari song songsong lampu,

u

ari pu puak-paok,

o

ari wok wok delewok.

o

b) Konsonansi
Dalam kakawihan ini terdapat penggunaan konsonan yang dipadukan
dengan vokal dalam setiap barisnya. Hal tersebut dapat dilihat sebagai
berikut.
Kakawihan
Punten mangga,

Konsonansi
Terdapat
permainan
konsonan p, n, t, m, dan g, ng.
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ari ga Gatotgaca,

Terdapat
permainan
konsonan r, g, t, dan c.

ari ca cau ambon,

Terdapat
permainan
konsonan r, c, m, b, dan n.

ari bon bonténg asak,

Terdapat
permainan
konsonan b, n, t, ng, d, dan k.

ari sak sakit perut,

Terdapat
permainan
konsonan s, k, t, p, dan r.

ari ru rujak asem,

Terdapat
permainan
konsonan r, j, k, s, dan m.

ari sem sempal-sempul,

Terdapat
permainan
konsonan s, m, p, dan l.

ari pil pilem ramé,

Terdapat
permainan
konsonan p, l, m, dan r.

ari mé méja makan,

Terdapat
permainan
konsonan m, j, k, dan n.

ari kan kantong kosong,

Terdapat
permainan
konsonan k, n, t, ng, dan s.

ari song songsong lampu,

Terdapat
permainan
konsonan s, ng, l, m, dan p.

ari pu puak-paok,

Terdapat
permainan
konsonan p dan k.

ari wok wok delewok.

Terdapat
permainan
konsonan w, d, l, dan k.

c) Kombinasi (a+b)
Kombinasi yang terdapat dalam kakawihan ini, dapat terlihat dalam
tabel berikut ini.
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Kata

Kombinasi

Mangga,

a+ng

Bonténg

é+ng

Kantong

a+ng

Kosong

o+ng

Songsong

o+ng

d) Pararelisme (puwakanti pada larik)
Terdapat pararelisme dalam kakawihan ini, seperti yang terlihat dalam
tabel berikut ini.
Kakawihan
Punten mangga,

Pararelisme
Tidak ada pararelisme

ari ga Gatotgaca,
ari ca cau ambon,
ari bon bonténg asak,
ari sak sakit perut,
ari ru rujak asem,
ari sem sempal-sempul,
ari pil pilem ramé,

Terdapat penggunaan
kata ari secara pararel
dalam baris ke 2 sampai
dengan selesai.

ari mé méja makan,
ari kan kantong kosong,
ari song songsong lampu,
ari pu puak-paok,
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Kakawihan

Pararelisme

ari wok wok delewok.
e) Dialog
Dalam kakawihan ini ditemukan adanya dialog walaupun tidak terlihat
secara langsung. Namun jika dipisahkan, maka akan terlihat bahwa tokoh
dalam kakawihan ini tidak satu orang. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat
sebagai berikut.
A: Punten mangga,
B: ari ga Gatotgaca,
A: ari ca cau ambon,
B: ari bon bonténg asak,
A: ari sak sakit perut,
B: ari ru rujak asem,
A: ari sem sempal sempil,
B: ari pil pilem ramé,
A: ari mé méja makan,
B: ari kan kantong kosong,
A: ari song songsong lampu,
B: ari pu puak-paok,
A: ari wok wok delewok.
ISI
1) Pokok Cerita
Kakawihan ini menceritakan tentang keterampilan yang dimiliki oleh anakanak Sunda dalam membuat kata, seperti yang terlihat dalam kakawihan ini,
kata-katanya memang bagus dan indah atau dalam bahasa Sunda disebut
murwakanti.
2) Maksud/makna
Kakawihan ini mempunyai makna kebersamaan, karena ketika anak-anak
memainkan kakawihan ini akan timbul kebersamaan/jiwa sosial yang tinggi.
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Berbeda dengan anak-anak zaman sekarang yang lebih fokus pada permainan
dalam alat elektronik saja. Sehingga jiwa sosialnya pun kurang.
Selain itu keterampilan berbahasa (bicara) sangat diperlukan dalam
mengingat dan memahami diksi. Sisi verbalitas kanak-kanak dikembangkan
dalam kakawihan ini. Pada sebagian versi, kakawihan ini ada yang sangat
panjang dan hal tersebut tentunya memerlukan kemampuan mengingat
(nalar) yang kuat.
5.1.2.10 Sursér
SURSÉR
Sursér sursér,
angeun aing téréh asak,
disuluhan ku tarajé,
tarajé meunang meulahan,
meulahan ku péso raut,
dugdug bro, dugdug bro,
sambel laja saboboko.
Sursér sursér,
angeun aing téréh asak,
disuluhan ku kaliki,
kaliki beunang meulahan,
meulahan ku péso raut,
dugdug bro sambel laja,
dugdug bro sambel laja,
él, él tai manukna,
él, él tai manukna.
BENTUK
1) Pola Kakawihan dan Jumlah Suku Kata (engang)
Berdasarkan hasil analisis, jumlah baris (padalisan) dalam satu bait
kakawihan ini terdiri dari tujuh baris dan sembilan baris (padalisan). Selain
itu, dalam kakawihan ini juga terdapat jumlah suku kata (engang) yang
berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
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Kakawihan

Jumlah Suku Kata (engang)

Sur-sér-sur-sér,

4

Ang-eun a-ing té-réh a-sak,

8

Di-su-lu-han-ku-ta-ra-jé,

8

Ta-ra-jé-meu-nang-meu-la-han,

8

Meu-la-han-ku-pé-so-ra-ut,

8

Dug-dug-bro-dug-dug-bro,

6

Sam-bel-la-ja-sa-bo-bo-ko.

8

Sur-sér-sur-sér,

4

Ang-eun-a-ing-té-réh-a-sak,

8

Di-su-lu-han-ku-ka-li-ki,

8

Ka-li-ki-beu-nang-meu-la-han,

8

Meu-la-han-ku-pé-so-ra-ut

8

Dug-dug-bro-sam-bel-la-ja,

7

Dug-dug-bro-sam-bel-la-ja,

7

Él-él-ta-i-ma-nuk-na,

7

Él-él-ta-i-ma-nuk-na.

7

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pola penulisan yang
terdapat dalam kakawihan ini, terdiri dari tujuh baris dan sembilan baris
dalam satu baitnya, dengan pola suku kata yang berbeda, yaitu bait pertama
dengan pola penulisan 4-8-8-8-8-6-8 dan bait kedua dengan pola penulisan 48-8-8-8-7-7-7-7.
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2) Struktur Bahasa
a) Fonologi (Vokal+Konsonan)
Vokal
Vokal yaitu suara bahasa yang keluar dari paru-paru melewati
tenggorokan dan tidak mendapat penghalang.
Posisi dalam kata
No.

Vokal

Awal
Angeun
Aing
Asak

1.

/a/

2.

/i/
-

Akhir

Tengah
Asak
Disuluhan
Tarajé
Meunang
Meulahan
Raut
Sambel
Laja
Saboboko
Beunang
Tai
Manukna
Aing
Disuluhan
Kaliki
Sursér

Laja
Manukna

Kaliki
Tai
Ku

Disuluhan
3.

/u/

Raut
Dugdug
Manukna
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Posisi dalam kata
No.

Vokal

Awal
Él, él

4.

Tarajé

-

Sursér
Téréh
Péso
Saboboko

-

Sambel

-

-

Angeun

-

/é/

5.

/o/

6.

/e/

Akhir

Tengah

saboboko
Péso
Bro

Meunang
7.

/eu/

Meulahan
Beunang

Konsonan
Konsonan yaitu suara bahasa yang keluar dari paru-paru melewati
tenggorokan dan ketika keluar mendapat penghalang.
Posisi dalam kata
No. Konsonan

Di awal

Di akhir

Di tengah
Sambel
Saboboko
-

-

/c/

Beunang
Bro
-

3.

/d/

Disuluhan
Dugdug

Dugdug

-

4.

/f/*

-

-

-

1.

/b/

2.

-
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5.

/g/

6.

/h/

7.

/j/

8.

/k/

9.

-

Dugdug

Dugdug

-

Disuluhan
Meulahan
Tarajé
Laja
Kaliki

Téréh

Disuluhan
Meulahan
Kaliki
Sambel

Sambel
Él, él

Meunang
Beunang
Manukna

Angeun

Ku
Kaliki
Laja

/l/
Meunang

10.

/m/

Asak

-

Meulahan
Manukna
-

11.

/n/

Disuluhan
Meulahan

12.

/ny/

-

-

-

-

Angeun

Aing
Meunang
Beunang

13.

/ng/

14.

/p/

Péso

-

-

15.

/q/*

-

-

-

Raut

Surser
Téréh
Tarajé
Bro

Sursér

Sursér

Sursér
Asak

16.

/r/

17.

/s/
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Sambel
Saboboko

Disuluhan
Péso

18.

/t/

19.

/v/*

Téréh
Tarajé
Tai
-

-

Raut

-

-

20.

/w/

-

-

-

21.

/x/*

-

-

-

22.

/y/

-

-

-

23.

/z/*

-

-

-

b) Morfologi
Menurut Sudaryat (2013:47), morfologi adalah ilmu tentang bentuk.
Lebih jelasnya, morfologi yaitu ilmu yang meneliti dan menelaah tentang
bentuk suatu kata. Dalam kakawihan ini terdapat beberapa kata yang
digunakan, yaitu:
Kata

Jenis Kata

Arti/makna

Sursér

Kecap panganteur

Memasukan kayu bakar
pada tungku (ngasupkeun
suluh kana hawu)

Angeun

Kata benda

Rebusan air yang telah
diberi
bumbu.
Setelah
matang digunakan sebagai
teman nasi. ting. sop;~
kacang,~daging,~jll.

Aing

Kata benda

Kata ganti orang pertama.
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Kata

Jenis Kata

Arti/makna

Téréh

Cepat.

Asak

Macam-macam
makanan
yang telah diolah dan dapat
langsung dimakan.

Di+suluh+an

Kata benda

Kayu bakar yang digunakan
untuk menyalakan api di
perapian (hawu).

Ku

Kecap pangantét

Menunjukan siapa
mengerjakannya.

Tarajé

Kata benda

Alat yang digunakan untuk
menaiki sesuatu yang lebih
tinggi.

Beunang+N
(Meunang)
Beulah+N
(Meulahan)

yang

Boleh.
Memotong, at. sawujud jadi
dua.

Péso

Kata benda

Pisau.

Raut

Kata kerja

Ngalemesan pijeujeureun.

Dugdug

Suara yang terdengar “dug”.

Bro

-

-

Sambel

Kata benda

teman makan seperti garam,
terasi,
cabai,
semua
disatukan menjadi satu
diberi sedikit air dan diuleg
di coet.

Laja

Kata benda

Jahe.
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Kata

Jenis Kata

Arti/makna

Sa-boboko

Kata benda

Alat dapur yang terbuat dari
anyaman bambu.

Kaliki

Kata benda

Jenis tanaman yang buahnya
bulat sebesar buah dukuh,
isinya
dua-tiga
biji,
cangkangnya seperti buah
rambutan.

Él

-

-

Tai

Kata benda

Kotoran.

Manuk-na

Kata benda

Burung.

Jadi setelah dianalisis, dalam kakawihan ini ditemukan kata berimbuhan
di+an, +N, dan +na. serta, ditemukan kata kerja, kata benda, kecap
pangantét.
c) Sintaksis
Ruang lingkup sintaksis yaitu, frase, klausa, dan kalimat. Dalam
kakawihan ini teridentifikasi adanya (frase) frasa dan klausa, yaitu
angeun aing téréh asak,

Klausa pagawéan

disuluhan ku tarajé,

Frasa pagawéan

tarajé meunang meulahan,

Frasa pagawéan

meulahan ku péso raut,

Frasa pagawéan

sambel laja saboboko.

Frasa barang

angeun aing téréh asak,

Klausa pagawéan
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disuluhan ku kaliki,

Frasa pagawéan

kaliki beunang meulahan,

Frasa pagawéan

meulahan ku péso raut,

Frasa pagawéan

dugdug bro sambel laja,

Frasa barang

dugdug bro sambel laja,

Frasa barang

él, él tai manukna,

-

él, él tai manukna,

-

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kakawihan
ini terdapat enam frasa pagawéan, tiga frasa barang, dan dua klausa
pagawéan.
d) Semantik
Kakawihan ini tidak terpengaruh oleh bahasa lain. Semua bahasa yang
digunakannya benar-benar asli dari bahasa Sunda.
e) Undak-Usuk Bahasa Sunda (UUBS)
Kakawihan ini menggunakan bahasa loma. Hal tersebut dapat terlihat
dari situasi atau isi kakawihan yang diceritakannya, lebih merujuk pada
kehidupan sosial anak-anak zaman dahulu, yang tentunya menggunakan
bahasa loma (sepantaran).
3) Gaya Bahasa
Gaya bahasa yang digunakan dalam kakawihan ini dapat terlihat dalam
tabel berikut ini.
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Kakawihan
Sursér-sursér,
Angeun aing téréh asak,
Disuluhan ku tarajé,
Tarajé meunang meulahan,

Gaya Bahasa

Keterangan

Dapat
terlihat
adanya penjelasan
seseorang
yang
sedang memasak
menggunakan
Ébréhan (perifrase) tungku.

Meulahan ku peso raut,
Dugdug bro dugdug bro,
Sambel laja saboboko.

Sursér-sursér,

Dapat
terlihat
adanya penjelasan
seseorang
yang
sedang memasak
menggunakan
tungku.

Angeun aing téréh asak,
Disuluhan ku kaliki,
Kaliki beunang meulahan,
Meulahan ku peso raut

Ébréhan (perifrase)

Dugdug bro sambel laja,
Dugdug bro sambel laja,
Él él tai manukna,
Él él tai manukna.

4) Purwakanti
a) Asonansi
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Dalam kakawihan ini terdapat pengulangan bunyi vokal pada beberapa
barisnya. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut.
Kakawihan
Sursér sursér,
angeun aing téréh asak,

Asonansi
é, é
eu, i, é, a

disuluhan ku tarajé,

a, u, é

tarajé meunang meulahan,

é, a, a

meulahan ku péso raut,

a, u, o, u

dugdug bro, dugdug bro,

u, o, u, o

sambel laja saboboko.

Sursér sursér,
angeun aing téréh asak,

e, a, o

é, é
eu, i, é, a

disuluhan ku kaliki,

a, u, i

kaliki beunang meulahan,

i, a, a

meulahan ku péso raut,

a, u, o, u

dugdug bro sambel laja,

u, o, e, a

dugdug bro sambel laja,

u, o, e, a

él, él tai manukna,

é, é, i, a

él, él tai manukna,

é, é, i, a
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Namun jika dilihat secara keseluruhan, dalam kakawihan ini terdapat
asonansi/pola pengulangan vokal dalam satu baitnnya. Hal tersebut dapat
dilihat dalam tabel berikut ini.
Sursér sursér,

é

angeun aing téréh asak,

a

disuluhan ku tarajé,

é

tarajé meunang meulahan,

a

meulahan ku péso raut,

u

dugdug bro, dugdug bro,

o

sambel laja saboboko.

o

Sursér sursér,

é

angeun aing téréh asak,

a

disuluhan ku kaliki,

i

kaliki beunang meulahan,

a

meulahan ku péso raut,

u

dugdug bro sambel laja,

a

dugdug bro sambel laja,

a

él, él tai manukna,

a

él, él tai manukna,

a

b) Konsonansi
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Dalam kakawihan ini terdapat penggunaan konsonan yang dipadukan
dengan vokal dalam setiap barisnya. Hal tersebut dapat dilihat sebagai
berikut.
Kakawihan

Konsonansi

Sursér sursér,

Terdapat permainan konsonan s
dan r

angeun aing téréh asak,

Terdapat permainan konsonan
ng, t, h, dan k

disuluhan ku tarajé,

Terdapat permainan konsonan h,
n, t, r, dan j

tarajé meunang meulahan,

Terdapat permainan konsonan t,
r, j, ng, l, h dan n

meulahan ku péso raut,

Terdapat permainan konsonan h,
n dan t

dugdug bro, dugdug bro,

Terdapat permainan konsonan d,
g, b, dan r

sambel laja saboboko.

Terdapat permainan konsonan b

Sursér sursér,

Terdapat permainan konsonan s
dan r

angeun aing téréh asak,

Terdapat permainan konsonan
ng, t, h, dan k

disuluhan ku kaliki,

Terdapat permainan konsonan n,
l, dan k
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kaliki beunang meulahan,

Terdapat permainan konsonan k,
l, ng, dan n

meulahan ku péso raut,

Terdapat permainan konsonan l,
h, n, p, dan t

dugdug bro sambel laja,

Terdapat permainan konsonan d,
g, b, dan r

dugdug bro sambel laja,

Terdapat permainan konsonan d,
g, b, dan r

él, él tai manukna,

Terdapat permainan konsonan l,
dan k

él, él tai manukna,

Terdapat permainan konsonan l,
dan k

c) Kombinasi (a+b)
Kombinasi yang terdapat dalam kakawihan ini, dapat terlihat dalam
tabel berikut ini.
Kata

Kombinasi

Aing

i+ng

Meunang

a+ng

d) Pararelisme (purwakanti pada larik)
Kakawihan

Pararelisme

Sursér sursér,

Tidak ada pararelisme

angeun aing téréh asak,

Tidak ada pararelisme

disuluhan ku tarajé,
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tarajé meunang meulahan,
meulahan ku péso raut,

Terdapat penggunaan kata tarajé
yang digunakan dari baris ke 3
sampai ke 4, dan kata meulahan
dari baris ke 4 sampai ke 5.

dugdug bro, dugdug bro,

Tidak ada pararelisme

sambel laja saboboko.

Tidak ada pararelisme

Sursér sursér,

Tidak ada pararelisme

angeun aing téréh asak,

Tidak ada pararelisme

disuluhan ku kaliki,
kaliki beunang meulahan,
meulahan ku péso raut,

Terdapat penggunaan kata kaliki
yang digunakan pada baris ke
sepuluh sampai ke sebelas, dan
penggunaan kata meulahan yang
digunakan pada baris ke sebelas
sampai ke dua belas.

dugdug bro sambel laja,
dugdug bro sambel laja,
él, él tai manukna,

Terdapat pararelisme

él, él tai manukna,
e) Dialog
Dalam kakawihan ini tidak ditemukan adanya dialog.

ISI
1) Pokok Cerita
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Kakawihan ini menceritakan kehidupan manusia Sunda zaman dulu.
Kebiasaan yang dilakukan manusia zaman dulu tersebut yaitu ketika memasak
menggunakan tungku (hawu), kayu bakarnya pun berbasis kearifan lokal,
yaitu dari kayu bakar yang sudah kering dan diambil dari hutan. Namun, dalam
kakawihan ini diceritakan bahwa kayu bakarnya berasal dari tarajé atau
tangga yang terbuat dari bambu yang dibelah dan juga kaliki (pohon buah yang
buahnya seperti dukuh).
2) Maksud/makna
Maka bisa diambil makna, bahwa manusia Sunda zaman dulu sudah
mengenal akan adanya teknologi, walaupun masih terbilang tradisional, tapi
hal tersebut bisa dikatakan modern pada zamannya, contohnya peso raut dan
alat memasak. Selain itu, dalam setiap aktivitasnya, manusia Sunda zaman
dulu tidak merusak alam sekitar, mereka memanfaatkan setiap hal yang
terjadi secara murni oleh alam. Dengan pengetahuannya mereka beraktivitas,
terutama kuliner Sunda pada masanya: angeun dan sambel laja dan sumber
minyak bakar: kaliki. Artinya, manusia Sunda cerdas memanfaatkan alam di
sekitarnya untuk keperluan hidup dan kehidupannya.
5.1.3 Konteks
Konteks adalah kondisi di luar teks yang mempengaruhi teks digunakan.
Teks-teks yang dideskripsikan, tentu saja tidak bisa berdiri sendiri. Teks
tersebut digunakan dalam kondisi-kondisi tertentu dan terjadi interaksi
antara teks dan konteks.
Kondisi-kondisi yang mempengaruhi teks kakawihan adalah: 1) manusia
atau pelaku yang menyanyikan kakawihan tersebut, 2) waktu yang menjadi
latar kegiatan kakawihan dilakukan, 3) tempat kakawihan dilakukan, 4)
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permainan yang mengiringi atau diiringi kakawihan, 5) barang-barang yang
harus ada ketika kakawihan dinyanyikan.
5.1.3.1 Manusia atau Pelaku
Manusia atau pelaku yang menjadi konteks dalam kakawihan dilihat
dari tingkatan usianya adalah: 1) Anak-anak, 2) remaja, dan 3) dewasa,
sedangkan dari jenis kelaminnya adalah: 1) laki-laki dan 2) perempuan.
1) Pelaku dari tingkatan usia
a) Anak-anak
Pelaku kanak-kanak memang ini adalah konteks penting yang
menyanyikan kakawihan dalam kegiatan keseharian orang Sunda.
Adapun rentang usianya adalah adalah bayi dan kanak-kanak usia
2 bulan 6 tahun dan anak-anak dari usia 7 sampai 12 tahun.
Artinya bukan bayi menyanyikan kakawihan tetapi bayi menjadi
konteks yang harus ada bila ngawihkeun kakawihan tertentu.
Misalnya kakawihan:
Ngajak Ulin ka Orok
Hao hakeng!
Hao Hakeng!
Rauk-rauk Si Julang
Ka mana euntreupna?
Ka dieu
Ketika kata “ka dieu!” tangan ibu atau pengasuhnya akan mengkitik
perut bayi, sampai bayi tertawa karena kegelian.
Adapun balita pun menjadi konteks ketika kakawihan Ucangucang Angge dikawihkan oleh kakak atau ibunya sambil berbaring
dengan kaki diduduki dan diangkat ke atas. Kawih ini bisa saja
sambil duduk dengan kaki menjuntai. Adapun yang mendudukinya
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harus kanak-kanak, karena kalau sudah usia remaja atau usia
sekolah dasar sudah berat tak bisa diangkat.
Anak-anak usia 7-12 tahun, memang merupakan pelaku primer
yang melakukan permainan dan menyanyikan lagu tradisional atau
kakawihan barudak. Di lapang terbuka atau di dalam rumah, di ruang
yang luas atau sempit, menjadi arena bermain bagi anak-anak usia
ini.
b) Remaja
Remaja atau pelaku berusia antara 13-18 tahun merupakan
konteks penting kedua setelah anak-anak. Hal ini dikarenakan
banyak kakawihan yang memang dinyanyikan oleh mereka, seperti
Perepet Jengkol, Ayang-ayang Gung, Cing Cangkeling, Ole-olean,
Sieuh-sieu, Di Dieu Meuncit Reungit, Kuya jeung Monyet, dll. entah
ketika sedang bersama-sama dengan temannya, komunitasnya,
kegiatannya, mengasuh, belajar, atau bekerja.
c) Dewasa
Pelaku dewasa bisa saja yang belum menikah, atau yang sudah
menikah. Bisa berstatus kakak, adik, orang tua (ibu-bapak, nenekkakek, ua-bibi, dll). Seperti yang dicontohkan pada kakawihan
Ngajak Ulin ka Orok, Ucang-ucang Angge, dll. Bahwa merekalah,
orang dewasa atau remaja yang menyanyikan kakawihannya pada
bayi, kanak-kanak, atau adik-adiknya.
2) Pelaku dari Jenis Kelamin
a) Laki-laki
Pelaku laki-laki merupakan konteks bagi kakawihan barudak
Sunda. Karena memang, mau tak mau secara isi teks dan kegiatannya
pun ada dalam permainan yang berjenis kelamin jelas, laki-laki atau
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perempuan. Misalnya saja kakawihan Trang-trang Kolentrang,
Eundeuk-eundeukan, Ole-olean, dll.
Laki-laki dewasa pun bila sedang mengajarkan kakawihan pada
anaknya, menjadi konteks yang penting bagi kakawihan barudak
Sunda. Pelaku ini justru berperan dalam melisankan secara dan
mewariskan kakawihan secara sadar pada anak-anaknya, muridmuridnya, atau anak-anak di satu daerah tertentu. Mereka menjadi
mediator hidupnya kakawihan.
b) Perempuan
Pelaku perempuan juga merupakan konteks penting bagi
kakawihan barudak Sunda. Karena memang ada kakawihan bagi
anak perempuan, seperti Pacici-cici Putri, Ambil-ambilan, Paciwitciwit Lutung, dll.
Selain itu, kakawihan bagi bayi, otomatis dinyanyikan oleh Ibu
atau kakak perempuan. Mereka berperan penting dalam memori
anaknya, seperti ketika sedang menyanyikan kakawihan Ayun
Ambing, dengan penuh kasih-sayang dan perasaan, mereka
mewariskannya pada anak-anaknya.
5.1.3.2 Waktu yang Menjadi Latar Kakawihan
Waktu merupakan konteks yang penting bagi kakawihan dinyanyikan
atau digumamkan. Waktu yang digunakan bisa waktu tak terhingga atau
kapanpun dan bisa waktu-waktu tertentu saja.
1) Waktu Tak Terhingga atau Kapan Saja
Kakawihan bisa dinyanyikan kapan saja, bisa pagi, bisa siang bisa sore,
dan bisa malam. Seperti contohnya kakawihan Ucang-ucang Angge,
Paciwit-ciwit Lutung, Punten-Mangga, Papatungan, Perepet Jengkol,
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Surser, Tongtolang Nangka, Tong Maliatong, Oyong-oyong Bangkong,
Prang-pring, dll.
2) Waktu-waktu Tertentu
Kakawihan ini dinyanyikan pada waktu-waktu tertentu, misalnya (1)
siang hari di sawah ketika padi menguning, seperti Sieuh-sieuh atau Oleolean, Ole-ole Ogong, dll. (2) siang hari ketika ada binatang papanting:
Papanting, ketika ada papatong (capung) kakawihannya adalah
Papatong Diambat, Papatong Eunteup, Papatong Ditewak (3) siang hari
ketika papasakan bermain masak-masakan, seperti: Ka Dieu Meuncit
Reungit, (4) siang hari atau sore ketika berkumpul dan bermain, seperti
Papanggalan, Oray-orayan, Ambilambilan, (5) siang hari sambil naik
dahan-dahan pohon seperti: Eundeuk-eundeukan, (6) sore hari
menjelang magrib/amalam, misalnya: Kalongcing, (7) malam hari ada
gerhana: Samagaha, (8) malam hari sebelum tidur: Kuya jeung
Monyet,Geber-geber Hihid Aing, Si Leungli dari dongeng Sunda, dan
sebagainya.
5.1.3.3 Latar Tempat
Latar tempat merupakan arena kakawihan dilagukan. Latar tempat ini bisa
merupakan out door bisa juga in door. (1) Tempat yang merupakan out door,
yaitu: lapangan, kebun, kebon awi, tegalan, halaman rumah, halaman sekolah,
halaman masjid, di teras rumah, di mana pun anak-anak berada dan
beraktivitas, kecuali di dalam rumah. (2) Tempat yang merupakan in door,
merupakan tempat tertutup, seperti: di dalam rumah, di kamar, di ruang
tengah rumah, dan di dapur.
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5.1.3.4 Permainan/Kegiatan yang Mengiringi atau Diiringi Kakawihan
Kakawihan tidak bisa berdiri sendiri sebagai teks yang dilisankan tetapi
memerlukan wahana eksistensinya, yaitu permainan atau kegiatan-kegiatan
aktif anak-anak. Kakawihan dan permainan tak dapat dipisahkan, tapi
permainan kadang tanpa kakawihan. Permainan itu jelas dilakukan bersamasama minimal dua orang dan bila banyak tak terhingga.
Ketika anak-anak menyebut “urang ulin oray-orayan” artinya mereka akan
bermain membentuk barisan yang panjang seperti ular dan menyanyikan lagu
tradisional atau kakawihan oray-orayan. Ketika anak-anak sepakat akan ulin
pacici-cici putri, artinya mereka akan bermain menghitung jari tangan seraya
menyanyikan kakawihan pacici-cici putri. Demikian juga ketika mereka akan
ulin prang-pring, maka mereka akan menyelonjorkan kakinya dan mengusapngusapnya seraya kakawihan prang-pring atau sur-ser. Ketika anak laki-laki
akan eundeuk-eundeukan, maka mereka akan naik pohon dan kakawihan
eundeuk-eundeukan dengan riangnya. Jadi hidupnya kakawihan itu dalam
permainan atau kegiatan, tetapi kegiatan tidak selamanya diiringi dengan
kakawihan. Permainan atau kegiatan menjadi konteks yang penting bagi
kakawihan Sunda.
5.1.3.5 Media yang Harus Ada Ketika kakawihan Dinyanyikan
Kakawihan selain memerlukan permainan untuk wahana hidupnya,
kadang juga memerlukan media atau barang-barang yang mengikutinya.
Tidak semua kakawihan demikian, tetapi banyak juga yang memakai media.
Contohnya seperti kakawihan Sieuh-sieuh, seseorang ketika menyanyikan
lagu tradisional atau kakawihan ini memerlukan pangilang, pangeprak, atau
tali yang terhubung dengan bebegig untuk digoyangkan. Demikian juga ketika
kakawihan ole-olean, biasanya kakawihan ini dikawihkan ketika membuat oleolean yaitu terompet dari jerami padi. Dengan demikian, diperlukan batang
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jerami padi untuk dibuat terompet dan dikawihan dengan kakawihan oleolean. Selain itu ada juga kipas atau hihid yang digunakan ketika menyanyikan
kakawihan Kadieu Meuncit Reungit. Gunanya adalah agar asap yang terbang ke
arah kita bisa dikipaskan dan terbang ke arah lain, itu terjadi ketika papasakan
atau beubeuleuman ‘babakaran’. Ada juga batu kecil atau uang logam yang
digunakan mengiringi kakawihan Tong Maliatong atau Pacublek-cublek Uang.
5.2 Fungsi Kakawihan
5.2.1 Fungsi Kritik
Tradisi merupakan sistem menyeluruh yang terdiri dari aspek laku ujaran,
laku ritual dan beberapa jenis laku lainnya dari manusia atau sejumlah
manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari
sistem tersebut adalah simbol. Simbol itu meliputi simbol konstitutif (yang
berbentuk kepercayaan), simbol penilaian norma, dan sistem ekspresif
(simbol yang menyagkut pengungkapan perasaan). Dalam pelaksanaanya,
tradisi adalah proses mewariskan norma-norma, adat istiadat, dan kaidahkaidah, berdasarkan perilaku manusia pada zamannya. Bentuk konkrit dari
tradisi bisa berupa pengetahuan, doktrin, kebiasaan, dan praktik yang
diwariskan berikut dengan pelaksanaannya. Hal itu akan menjadi legitimasi
terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada.
Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya.
Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Termasuk tradisi lisan
yang berbentuk nyanyian rakyat (folksong).
Di tatar Sunda, kakawihan termasuk salah satu nyanyian rakyat.
Kakawihan merupakan lagu-lagu berbahasa Sunda yang dinyanyikan anakanak dalam sebuah permainan yang dinamakan kaulinan barudak. Kakawihan
sendiri adalah hiburan anak-anak yang menyimpan banyak ekspresi, doktrin,
kebiasaan orang Sunda yang sejatinya bisa digunakan sebagai sarana kontrol
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sosial, pengajaran norma, nilai, dan adat kebiasaan. Selain memiliki nilai-nilai
luhur yang diwariskan dalam kakawihan juga terdapat karakter orang Sunda
yang suka mengkritik dengan cara yang halus atau menyindir, bahkan tidak
jarang diselingi dengan humor atau kata-kata yang lucu dan menggelitik.
Seperti pada kakawihan Ayang-ayang Gung sebagai berikut.
Ayang-ayang gung
Ayang-ayang gung
gung goongna ramé
Menak ki Mastanu
Nu jadi wadana
Naha manéh kitu
Tukang olo-olo
Loba anu giruk
Ruket jeung kompeni
Niat naék pangkat
Katon kagoréngan
Ngantos Kangjeng Dalem
Lempa lempi lempong
Ngadu pipi jeung nu ompong
Jalan ka Batawi ngemplong
Menurut catatan Mikihiro Moriyama dalam bukunya Semangat Baru;
Kolonialisme, Budaya Cetak, dan Kesastraan Sunda Abad ke-19, yang mula-mula
memperkenalkan lagu ini adalah R. Poeradiredja (ketua editor untuk bahasa
Sunda pada kantor Volkslectuur atau Balai Pustaka) dan M. Soerijadiradja
(guru bahasa Sunda dan Melayu di Opleidingsschool atau Sekolah Pelatihan di
Serang) dalam makalah yang berjudul "Bijdrage tot de kennis der Soendasche
taal" yang dipresentasikan pada Kongres Pertama Bahasa, Geografi, dan
Etnografi Jawa pada 1919. Kakawihan ini bercerita tentang kehidupan pada
jaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Terbukti dari kata-kata kompeni
(Belanda) dan Batawi (Betawi/Batavia). Kakawihan Ayang-ayang gung
menceritakan tentang seorang ménak (ningrat/darah biru) dan menjadi
wadana (bupati) bernama Ki Mastanu. Dalam Sejarah Kota-kota Lama di Jawa
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Barat karya Nina Lubis, dkk., dijelaskan bahwa Tuan Tanu atau Letnan
Tanujiwa adalah orang yang menyertai Scipio (seorang peneliti Belanda)
melakukan ekspedisi ke daerah hulu Cisadane sekira tahun 1680-an. Ia yang
waktu itu berkedudukan di Kampung Baru Cipinang (Jatinegara), ketika
menemani Scipio, memimpin pasukan pekerja (werktroep) yang dipencar
menjadi beberapa kelompok kecil untuk membuka perladangan. Tahun 1687,
Tanujiwa mendapat perintah dari Gubernur Jenderal VOC, Joanes Camphuijs,
untuk membuka hutan bekas Kerajaan Pajajaran. Ia akhirnya berhasil
mendirikan sebuah perkampungan di Parung Angsana yang kemudian diberi
nama Kampung Baru (sekarang Tanah Baru). Kampung inilah yang menjadi
cikal bakal tempat kelahiran Kabupaten Bogor. Dari Kampung Baru Cipinang,
Tanujiwa kemudian pindah ke tempat ini. Dari perannya tersebut, terlihat
bagaimana dekatnya hubungan Tanujiwa dengan kekuasaan VOC.
Versi lain menjelaskan bahwa kakawihan ini adalah narasi feodal dan
kedekatan tokoh pribumi dengan kaum kolonial dalam Ayang-ayang Gung,
menurut M.A. Salmoen dalam buku Raden Hadji Muhammad Musa adalah
sindiran untuk Hofd Penghulu Limbangan, yaitu Muhammad Musa. Tokoh ini
dikenal

dekat

dengan

lingkaran

kekuasaan

kolonial,

terutama

persahabatannya yang melegenda dengan Karel Frederik Holle: seorang
pengusaha perkebunan, pendorong budaya cetak dalam literasi Sunda, yang
sekaligus penasehat kehormatan pemerintah Hindia Belanda untuk urusan
pribumi. Menurut M.A. Salmoen, Musa dianggap oportunis dan ambisius; fakta
menunjukkan bahwa ia begitu sering tunduk kepada Belanda dan itu dilihat
sebagai suatu aib. Beredar rumor bahwa pemerintah kolonial telah memberi
ganjaran atas pelayanannya yang setia dalam banyak hal, antara lain, sampai
tujuh keturunannya kemudian menjadi bupati. Salah satu keturunan
Muhammad Musa, yaitu R.A.A. Musa Suriakartalegawa yang menjadi
pemimpin Partai Rakyat Pasundan kemudian terkenal karena pernah
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memproklamasikan Negara Pasundan, juga dikenal dekat pemerintah
kolonial. Sejalan dengan itu, Mikihiro Moriyama juga menegaskan "Ayangayang Gung" sebenarnya merupakan hasil gubahan Muhammad Musa sendiri.
Hofd Penghulu Limbangan tersebut merasa khawatir anaknya akan
dikalahkan oleh salah satu lawan politiknya, yaitu seorang lelaki yang
bernama Tanu. Ia kemudian menggubah "Ayang-Ayang Gung" sebagai senjata
untuk menyerang Tanu. Namun senjata tersebut, terutama menjelang Perang
Dunia II pecah, malah berbalik kepada dirinya.

Akan tetapi tesis Mikihoro

dipatahkan oleh Wibisana (baca Lima Abad Sastra Sunda).
5.2.2 Fungsi Sosial Budaya
Di luar tokoh Ki Mas Tanu yang memiliki banyak versi, dalam
kakawihan ini juga dijelaskan bahwa terdapat nilai-nilai sosial yang berkaitan
dengan kelas-kelas sosial pada masa itu. Sifat-sifat seorang pejabat yang tidak
disukai masyarakat, di antaranya menjadi penjilat untuk kepentingan diri
sendiri merupakan sifat tercela dan bukan merupakan karakter masyarakat
Sunda (naha maneh kitu, tukang olo-olo), ingin naik pangkat tapi dengan cara
menjilat penjajah dan mengorbankan bangsanya sendiri adalah perbuatan
yang tercela (niat naek pangkat, katon kagorengan), tidak berpihak pada
rakyat dan hanya memikirkan kekuasan dan kesenangan pribadi, juga tidak
disukai masyarakat Sunda (loba anu giruk), senang mengadu domba yang
mengakibatkan orang lain berkelahi/bermusuhan merupakan cara yang
sangat tidak terpuji (ruket jeung kompeni), mencari kedudukan atau jabatan
dengan jalan atau cara yang tidak benar merupakan hal yang salah (niat naék
pangkat, katon kagoréngan). Hubungan manusia dengan manusia lain harus
dilakukan dengan baik, tetapi tidak dengan cara-cara yang curang/licik.
Nilai-nilai sosial yang dimunculkan pada kakawihan Ayang-ayang gung
adalah nilai-nilai yang bersifat negatif, tidak boleh dijadikan contoh, namun
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dijadikan cermin. Sebaliknya dari nilai-nilai tersebut adalah bahwa seorang
pejabat atau pemimpin masyarakat harus memiliki sifat: rendah hati, jujur,
bertanggung jawab, dan peduli (care) pada orang lain, terutama masyarakat
yang dipimpinnya. Itu adalah nilai-nilai yang dianggap baik dan benar oleh
masyarakat Sunda menurut kakawihan tersebut.
Selain dari isinya, dalam tata aturan permainan ini juga anak-anak
diajarkan untuk dapat hidup berkelompok atau bermasyarakat sebagai fitrah
manusiawi yang harus dijalankannya. Sudah menjadi kodrat manusia untuk
hidup berkelompok/ bermasyarakat, karena masyarakat terdiri daripada
kumpulan kelompok manusia. Kehidupan manusia perseorangan ditentukan
oleh kelompok-kelompok di mana ia menjadi anggota. Ia lahir sebagai seorang
makhluk yang tidak berdaya walaupun mempunyai benih-benih sifat sebagai
manusia, akan tetapi tanpa pergaulan dan hubungan dengan sesama manusia
sifat-sifat kemanusiaannya tidak akan dapat berkembang.
Dalam permainan yang bersifat kelompok ini, terkandung makna
bahwa anggota kelompok hendaknya dapat bekerjasama untuk melakukan
suatu permainan yang kompak dan harmonis. Di samping itu, dengan larutnya
seorang anak di dalam komunitasnya akan melatih dirinya untuk dapat
bertindak lebih dewasa terutama dalam mengontrol diri untuk tidak
melakukan sesuatu yang dapat merusak keharmonisan kelompok tersebut.
Dapat melakukan gerakan secara bersama-sama dan hapal dalam
menyanyikan kakawihan ayang-ayang gung adalah prasyarat anak tersebut
akan diterima sebagai anggota kelompok.
Gerakan pakaléng-kaléng dalam kakawihan Ayang-ayang Gung atau
saling merangkul juga mengisyaratkan bahwa rakyat sebagai kelompok harus
saling menguatkan dan berpegang erat untuk melawan kemunkaran dari
orang atau bangsa lain. Rangkulan tersebut harus sangat erat agar marwah
kebersamaan itu tetap terjaga. Tidak ada penghianatan, saling menuding, atau
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saling memfitnah dalam menghadapi pengaruh dari orang atau bangsa lain.
Dengan kata lain, bahwa pakaléng-kaléng itu adalah persatuan.
Anak yang terpisah dari lingkaran dan berperan sebagai Ki Mastanu
bermakna, bahwa sebuah kelompok harus selalu waspada terhadap bentukbentuk kebatilan yang merusak. Gerakan menunjuk-nunjuk Ki Mastanu adalah
cerminan penandaan kelompok terhadap ancaman-ancaman yang dapat
merugikan keberlangsungan persatuan dan keselamatan, karena Ki Mastanu
mengadu domba rakyat dengan kompeni sehingga mengundang berbagai
marabahaya kepada rakyat.
Senada dengan Ayang-ayang Gung, kakawihan Trang-trang Koléntrang
juga menggambarkan suasana kehidupan rakyat pada zaman penjajahan
Belanda. Perhatikan teksnya.
Trang-trang koléntrang
Si Londok paeh nundutan
Tikusruk kana durukan
Mesat gobang kabuyutan
Trangtrang koléntrang adalah simbol bunyi-bunyian yang berasal dari
suara barang-barang (terbuat dari alumunium, kayu, atau bambu) ketika
dipukulkan. Maksud dari suara itu adalah sebagai simbol pemberitahuan
kepada masyarakat, seperti halnya yang sering dilakukan penjaga keamanan
di kampung-kampung dengan memukul-mukul kentongan ketika ada
informasi penting yang akan disampaikan kepada masyarakat. Londok (sejenis
binatang reptil seperti bunglon), namun dalam hal ini Londok atau Londo
(orang Belanda) yang sering terkantuk-kantuk jika sedang bertugas karena
malamnya digunakan untuk berpesta, akhirnya tikusruk kana durukan
(jatuh/terjerembab ke perapian). Berakhir dengan mesat gobang kabuyutan.
Mesat artinya melesat, gobang atau golok, dan kabuyutan/buyut (nenek/kakek
moyang). Jadi ketika si Londok terkantuk-kantuk, digunakan oleh
kakek/nenek moyang untuk menangkapnya.
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Kakawihan ini dilagukan oleh anak-anak pada saat bermain sambil
memukul-mukul

bambu

atau

kayu/kentongan,

sambil

menyuarakan

trangtrang koléntrang... Nilai-nilai sosial dan budaya yang dapat kita kaji dari
kakawihan trangtrang kolentrang ini adalah nilai-nilai positif dalam
kehidupan bermasyarakat atau nilai-nilai yang berkaitan dengan nilai
kebersamaan, dengan cara memukul secara bersama-sama alat-alat penabuh
seperti bambu atau kentongan bambu sebagai simbol informasi (trangtrang
koléntrang); nilai kebermanfaatan alam sekitar, yaitu memanfaatkan bambu
atau kayu untk dipukul/ditabuh secara bersama-sama sebagai simbol
pemberitahuan

kepada

masyarakat,

nilai

kepedulian,

dengan

memberitahukan/mengumumkan sesuatu yang penting kepada orang lain
(trangtrang koléntrang), nilai kedisiplinan, dengan cara menentukan strategi
yang benar, maka menangkap musuh akan mudah, misalnya pada saat musuh
sedang lengah (si londok paéh nundutan); dan nilai keberanian, pada saat si
londok paéh nundutan, maka dengan berani mesat gobang kabuyutan
(menangkap atau membunuh musuh).
5.2.3 Fungsi Pengasuhan dan Pendidikan
Dari dua kakawihan yang disebut, apabila dinyanyikan oleh anak-anak
dalam sebuah permainan dengan nada yang semangat dan artinya dapat
dimengerti, maka akan menjiwai sebuah nilai perjuangan, cinta tanah air dan
kemerdekaan atau kebebasan. Selain pewarisan nilai-nilai luhur, kakawihan
yang termasuk ke dalam tradisi lisan ini juga menjadi alat pendidikan dan
pendukung perkembangan anak. Hal ini sangat terlihat dari kakawihan dalam
menidurkan dan mengasuh anak.
Mengasuh anak dapat dilakukan dalam berbagai aspék kegiatan anak.
Tangisan bayi dapat memberi tanda kepada ibunya bahwa bayi mendapat
gangguan, seperti ngompol, digigit nyamuk, baruten, dll. Karena hubungan
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batin yang lebih dekat, ibu biasanya sudah tahu dan dapat membedakan arti
tangisan bayinya. Getaran tangisan bayi menandakan sakit, ngantuk, minta
minum, lapar, terkejut, dan lain sebagainya. Di sini timbulnya pengenalan
kasih sayang dari seorang ibu terhadap bayinya. Pendidikan kasih sayang yang
berdimensi (matra) secara tidak sadar mulai diberikan kepada bayinya,
bisanya dengan rasa kasih sayang, bayi yang menangis selalu diusap-usap
dengan penuh kasih sayang. Bahkan dalam keadaan apapun, bayi diajak bicara
dan diiringi dengan berbagai nyanyian.Apabila bayi disuruh tidur ‘dipépéndé’,
seorang ibu dengan penuh kasih sayang menidurkan anaknya dengan diéyong
sambil hahriringan ‘melantunkan nyanyian’ agar bayi terbuai dan cepat tidur.
Biasanya lagu yang dihaharingkeun ’dinyanyikan’ adalah lagu:
Néléngnéngkung
Néléngnéngkung- néléngnéngkung,
geura gedé geura jangkung,
geura sakola ka Bandung,
geura makayakeun indung.
Nilingningnang- nilingningnang,
ulah waka senang-senang
diajar ulah kapalang,
kabéh sualan sing beunang
ku indung dipunjung-punjung,
ku bapa didama-dama
reup deungdeung talaga tisuk,
reup sakeudeung nepi ka isuk.
Ayun-ambing
Ayun ambing ayun ambing,
diayun-ayun ku samping
jampéna jampé harupat,
geura gedé geura lumpat
Kuruli jampé kuruli,
kuruli jampé pamali
turunna di gunung puntang,
buru-buru kulem ujang.
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Dengkleung
Dengkleung déngdék,
buah kopi raranggeuyan
Ingkeun budak déwék,
ulah pati diheureuyan
reup deungdeung talaga tisuk,
reup sakeudeung nepi ka isuk.
Kira-kira umur satu minggu, bayi terkadang suka tersenyum sendiri,
kadang terseguk-seguk seperti yang sakit hati yang sangat dalam. Menurut
pandangan orang Sunda, keadaan seperti itu menandakan bahwa bayi sedang
diajak bicara oleh Ema Marana yang memperlihatkan suka dan duka
perjalanan hidup yang akan dilaluinya kelak. Di samping itu, dengan
kenyataan bahwa bayi kadang tersenyum atau sesegukan, itu menandakan
pertumbuhan dan hidup. Selanjutnya, bila bayi telah berumur kira-kira dua
bulan ia mulai bersuara, yang terdengar adalah kata “hao”. Apabila orang
tuanya mengucapkan kata yang sama, maka bayi seperti yang mengerti akan
komunikasi, dan menjawab dengan kata “hakeng”. Kira-kira bayi berumur 4
bulan nampak pertumbuhan yang lebih jelas, ia mulai nyangigir. Pada usia dua
bulan komunikasi bayi hanya “hao” dan “hakeng”, maka pada usia 4 bulan ini
bayi mulai diajak bicara. Apabila bayi ingin menetek, maka si ibu menyebutnya
dengan “enén”. Saterusnya orang tua harus lebih waspada, sebab
pertumbuhan bayi tidak saja menggerak-gerakkan tangan, maka pada usia ini,
ia mulai menggerakkan badannya. Orang tua jangan sampai menidurkan bayi
di tempat yang akan membahayakannya, agar anak tidak jatuh dari balé
‘tempat tidur’, bisanya bayi disimpan di tempat yang diberi penghalang ‘budak
diteundeunna dina tempat nu dipageran’. Pertumbuhan bayi yang berumur
kira-kira 5 bulan, gerakkannya mulai dari gerakkan ‘nyangigir’ terus
tengkurap ‘nangkuban’ dan bayi dapat tertawa ‘seuri ngabarakatak’ apabila
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bayi diajak bercanda ‘mun diélég’. Candaan ‘ngélégna’ orang tua bisanya
dengan “dikauk-kauk”.
Kauk-kauk si julang,
si julang ka mana eunteupna
eunteupna....ka dieu
(sambil mengelitik perut anak).
Atau ketika orang tua bayi bercanda dengan permainan Ciluk ba di
hadapan bayi. Orang tuanya menutupi wajahnya dengan tangannya sambil
berkata Ciluk... ba (ketika membukakan tangan dari wajahnya, wajah orang tua
didekatkan pada bayi). Kata-kata yang diucapkan orang tua adalah ciluk ciluk
bakékok!!
Selain diajak ciluk ba, bayi selalu ditimang ‘ditimbang’ yaitu bayi
diangkat seolah dipangku, sambil diiringi nyanyian sebagai berikut, Apabila
bayi lelaki, lagu yang dinyanyikan ketika melakukan nimbangnya sebagai
berikut.
Tingtung bedog buntung,
tongtang bedog rompang,
tiling tingtik pacul bentik,
panyocol .... panyoél dagé
dan bila bayi perempuan, lagu yang dinyanyikan ketika melakukan
nimbangnya sebagai berikut.
Duling dungdeng,
duling dungdeng,
ari tumpak kuda ngedeng,
sihoréng téh lisung depa.
Kira-kira bayi berumur tujuh bulan, pertumbuhannya badannya mulai
maju ‘lalangsudan’. Dan bayi berumur delapan bulan pertumbuhannya
onggong-onggong. Sambil belajar makan, bayi disuapi dihuapan oleh orang
tuanya sambil diiringi lagu “am, nyam, tok”. Ketika bayi sudah menginjak umur
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sembilan bulan, ia dapat ngorondang dan duduk. Perhatian dari orang tua
tidak berhenti di sini ‘henteu petot’, bayi diajak bermain dengan permainan
Ucang-ucang Anggé, sambil disuruh duduk di ujung kaki yang menggantung,
kedua tangan anak dipegang oleh orang tuanya. Lagunya sebagai berikut.
Ucang-ucang anggé,
mulung muncang na paranggé,
digogog ku anjing gedé,
anjing gedé nu ki lebé,
anjing leutik nu ki santri,
ari gog-gog cungungung
(ketika kata-kata cungungung kaki diangkat dan diluruskan ke depan
agar anaknya terangkat ke atas).
Gerakkan ini terus dilakukan berulang-ulang, sekali lagi...., sekali lagi....,
dan sekali lagi... agar anak merasa senang sambil terus orang tua menyanyikan
lagunya.
Di samping permainan ucang anggé, orang tua mengajak anaknya
dengan permainan lain, yaitu sursér. Permainan ini, anak diajak duduk
berjajar dengan orang tuanya sambil kaki diselonjorkan nanghunjar, sambil
bernyanyi dan tangannya silih berganti mengusap-usap kaki mulai dari
pangkal paha hingga mata kaki dan terus dilakukan bolak-balik, sambil
melagukan nyanyian sebagai berikut.
Sursér-sursér,
amis cau amis kumbang
jawadah tataléotan,
hileud sitataru ngambang,
ih-ih tai manukan
(Ketika orang tua menyebutkan kata-kata ih... ih tai manukan, dengkul
anak seolah dipijit-pijit oleh orang tuanya, anak akan tertawa karena
kegelian).
Permainan lainnya adalah “prang pring”. Arti kata prangpring itu habis,
tapi prang pring di sini hanya sebuah permainan anak. Permainannya adalah
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kedua tangan anak dikepalkan bersama dengan salah satu tangan orang
tuanya, sedangkan satu tangan orang tuanya memukul-mukul sambil diiringi
lagu sebagai berikut.
Prangpring-prangpring,
sabulu-bulu gading,
nyagading ka Sunda perang,
anggé-anggé pérah jambé,
kuluwek dugel muntel
Perkembangan anak semakin besar, dan anak mulai merangkak belajar
berdiri, anak belajar berdiri sambil dibantu orang tuanya dan diberi lagu “geng
tu, tu geng, tutu”. Setelah anak dapat berdiri dan berjalan sedikit-sedikit,
berjalan apay-apayan yaitu berjalan sambil berpegangan tangan pada bendabenda yang dapat dijadikan penyanggah. Di sini orang tua harus lebih berhatihati memperhatikan agar anak tidak memegang benda penyanggah yang dapat
mencelakakannya, atau harus diperhatikan ketika anak menginjakkan kakinya
agar tidak kacugak ‘tertusuk benda tajam’. Jadi anak harus memegang benda
yang kokoh dan jalannya tidak licin. Cara berjalan seperti ini, di dalam istilah
orang Sunda disebut anak sedang “lelengkah halu”. Untuk memberikan
dorongan kepada anak agar mau terus belajar dan tidak manja. Ketika anak
sedang berjalan, orang tua memberikan semangatnya atau mendorongnya
agar timbul keberanian, biasanya sambil “igel-igelan tur kakawihan” ‘berjoget
dan bernyanyi’, lagunya : ning nong ning eu, ning nong ning eung.
Ada juga orang tua yang memberikan sarana untuk berjalan anak,
dengan alat bantu lainnya, alat bantu ini biasanya disimpan di pekarangan
atau halaman. Alat bantu ini terbuat dari bambu dan patok yang ditancapkan
di atas tanah, kemudian bambu yang diberi pegangan dimasukkan ke dalam
patok. Anak dapat berjalan sambil memegang pegangan, terus memutar
mengitari patok tersebut.
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Perkembangan selanjutnya, ketika anak mulai belajar berbicara, “ma mam - mamam” terus “pa - papa - papap”. Sedangkan untuk anak perempuan,
apabila sedang belajar bicara orang tuanya memberikan boneka. Anak
berbicara kepada boneka sebagai lawan bicaranya. Ketika anak mulai belajar
jalan “leumpang jajarigjegan”, kedua orang tua (ayah dan ibu) duduk
berhadapan dengan jarak kira-kira dua meter, anak disuruh berjalan dari arah
ayahnya menuju ibunya dan terus dilakukan bolak-balik. Ibu akan menangkap
‘nyanggap’ anak dan membalikkan badannya agar menuju ayahnya. Hal itu
terus dilakukan berkali-kali. Permainan ini dilakukan tanpa diiringi dengan
nyanyian, tapi anak terus dicoba agar mau berjalan dengan bahasa anak ‘lagu
basa budak’. Apabila anak jatuh, maka orang tuanya membujuk ‘sok diupahan’
dengan kata-kata ...”tuh bangkongna luncat“...tuh kodoknya loncat!”, terus
dijampé harupat: Jampé-jampé harupat,geura gedé geura lumpat. (sambil
diusap badan anak di tempat yang nyeri, dan terus ditepuk sambil berkata:
“cageur !“sembuh”). Ketika anak mulai berjalan dengan lancar, biasanya suka
melakukan gerakan puter-puteran pupuihan sampai merasa pusing dan
akhirnya terjatuh. Gerakkan ini selalu terus dilakukan teu beunang dicarék
‘tidak dapat disuruh berhenti’.
Proses setiap aspek kehidupan manusia dapat menimbulkan
pergeseran budaya, tata nilai, adat istiadat, dan perubahan lainnya yang sangat
mendasar dari ciri mandiri kehidupan masyarakat, begitu pula dalam pola
asuh “ngasuh budak’ dalam masyarakat Sunda khususnya. Proses modernisasi
yang terus berjalan dan berlanjut ini, menimbulkan perubahan-perubahan
yang cukup signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan. “Ngasuh budak”
dalam tradisi Sunda sudah mulai diterapkan sejak anak usia dini. Karena alam
sekitar yang sangat mendukung bagi orang tua untuk memberikan pelajaran
secara tidak langsung kepada anak, baik dalam kandungan maupun sesudah
dilahirkan. Karuhun Sunda, dalam memberikan pembelajarannya untuk
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mengenal alam dan manusia sekelilingnya, bahkan mengenal Tuhan sekaligus,
dilarapakan dalam bentuk simbol-simbol yang ada dalam kehidupan
kesehariannya, sehingga bentuk permainan yang ada disesuaikan dengan usia
anak. Permainan merupakan ungkapan pertumbuhan kognitif dan emosional
anak. Dalam permainan anak tradisional Sunda, di sini dapat dikategorikan
menjadi beberapa bentuk. Pertama, permainan pengenalan dan latihan
dilakukan oleh anak yang termasuk kategori bayi, seperti permainan
menggigit-gigit. Pengulangan yang dilakukannya merupakan pengenalan akan
efek yang ada di luar dirinya (dunia - makro). Kedua, permainan simbolik
imajinatif, biasanya anak menciptakan ‘dunia’ dalam imajinya. Sehingga dia
dapat bermain, misalnya dengan balok kayu yang dia ciptakan menjadi mobilmobilan. Penciptaan ‘dunia’ imajinatif ini, merupakan penciptaan kembali
dunia nyata/realita sesuai dengan imajinya dari dunia tidak nyata. Ketiga,
permainan dengan aturan-aturan. Permainan ini mulai dilakukan oleh seorang
anak hingga dewasa. Pengenalan aturan-aturan permainan memungkinkan
anak mampu untuk sharing dengan sesamanya. Kita lihat bahwa anak di
bawah umur lima tahun tidak akan mengenal permainan dengan kompetitif
dan mereka hanya mengetahui aturan-aturan permainan yang sangat
sederhan. Dapat dikatakan bahwa bentuk-bentuk permainan di atas
merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan melalui beberapa matra,
yaitu mulai dari dirinya sendiri hingga alam simbolik yang dianggapnya tidak
ada menjadi nyata; atau mulai dari matra penciuman hingga matra
pendengaran dan perabaan (misalnya bau, musik/irama, rasa panas, dingin,
dsb) dan aturan-aturan yang harus diterima sebagai kenyataan hidup. Semua
permainan itu pun merupakan proses pembelajaran anak menuju hideng atau
dewasa.
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5.2.4 Fungsi Ekologi dan Pelestarian Alam
Selain alat pendidikan dan norma, kakawihan juga merupakan simbol
identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial
terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi daerah, kota dan
komunitas lokal memilik peran yang sama untuk mengikat warga atau
anggotanya dalam bidang tertentu. Membantu menyediakan tempat pelarian
dari keluhan, ketidakpuasan dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang
mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti
kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis. Orang Sunda terkenal
dengan kebiasaan agraria. Pengenalan dan pemberian pemahaman budaya
agraria ini tercermin dalam kakawihan oray-orayang sebagai berikut.
Oray-orayan
Oray-orayan,
luar léor mapay sawah
Entong ka sawah,
paréna keur sedeng beukah
Mending ge teuleum,
Di leuwi loba nu mandi
Saha anu mandi, anu mandina pandeuri
Makna yang terkandung dalam kakawihan Oray-orayan di atas
mengungkapkan sebuah bentuk permainan seperti ular (oray). Biasanya ular
itu hidupnya di sawah, di sungai, atau kali. Walaupun ular dianggap binatang
yang menakutkan, namun ular sangat membantu para petani dalam memburu
hama tikus di sawah. Kakawihan oray-orayan ini menggambarkan kehidupan
ular yaitu luar leor mapay sawah yang artinya bahwa ular jalannya meliuk-liuk
mengitari sawah. Kemudian ada sebuah larangan, jangan ke sawah karena
sawah sedang penuh dengan padi yang sebentar lagi dipanen (entong ka
sawah, paréna keur sedeng beukah). Sebaiknya ke sungai saja, tapi di sungai
juga sedang banyak orang yang mandi (mending gé teuleum, di leuwi loba nu
mandi). Kemudian terakhir peringatan untuk yang sedang mandi di sungai,
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jangan mandi sendiri kalau di sungai, harus ada teman karena berbahaya (saha
anu mandi, anu mandina pandeuri, riririri...).
Kakawihan ini mengandung nilai-nilai kehidupan yang hendak
disampaikan melalui permainan oray-orayan. Nilai-nilai kehidupan ini tampak
dari kata-kata atau rumpaka yang disampaikan ataupun melalui gerakan yang
mengikutinya. Kakawihan oray-orayan biasanya dinyanyikan anak-anak
dengan riang gembira sambil berbaris memanjang dan berpegangan pundak
dengan kuat supaya tidak terlepas. Kemudian mereka meliuk-liuk menirukan
gerakan ular. Kepala ular sebagai pemimpin meliuk-liuk diikuti temantemannya, kemudian mengejar teman yang menjadi ekor ular untuk
menangkapnya dan “jadi” atau kena hukuman.
Pada kakawihan oray-orayan, terdapat simbol yang berkaitan dengan
alam adalah bahwa masyarakat Sunda sebagai manusia yang memiliki
hubungan erat dengan alam harus bisa menyelaraskan dan menjaganya, tidak
boleh mengotori atau merusak alam (oray-orayan, luar léor mapay sawah,
entong ka sawah, parena keur sedeng beukah, mending ge teuleum...). Selain itu,
ada pengetahuan agraria yang diperkenalkan pada anak. Apabila padi sudah
beukah atau merekah, artinya harus dijaga dengan baik terutama dari
serangan hama yang dapat merusak. Karena pada masa itu sangat menentukan
keberhasilan dalam panen nantinya. Selain itu, bahwa pada masanya
permainan ini dimainkan oleh anak-anak waktu menunggu orang tuanya yang
bekerja di sawah. Artinya, latar sawah ini menunjukan tempat mereka
bermain. Kalau bermain ramai-rami itu harus berhati-hati, jangan sampai
menginjak atau merusak padi yang sedang merekah tadi. Anak yang bermain
juga harus berhati-hati, karena di sekitar sawah juga pasti terdapat sungai
sehingga harus waspada supaya tidak mudah terbawa arus yang berbahaya
(saha anu mandi, anu mandina pandeuri...). *
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5.2.5 Fungsi Formal Kakawihan
Kakawihan

secara

formal

tekstual

mempunyai

fungsi

atau

kegunaannya tersendiri, yaitu: 1) kakawihan kaulinan atau kakawihan untuk
bermain, 2) kakawihan mengiringi fenomena alam, 3) kakawihan merekam
peristiwa, 4) kakawihan untuk bekerja, 5) kakawihan untuk mengasuh, dan 6)
kakawihan untuk menyindir/ mengkritik.
Kakawihan kaulinan berfungsi dalam permainan anak-anak Sunda.
Seperti yang telah dijelaskan pada konteks, bahwa kakawihan eksis dalam
permainan, tetapi permainan tidak selalu diiringi kakawihan. Fungsi
kakawihan dalam kaulinan tentu saja sebagai ekspresi seni (bahasa, sastra,
suara) dan menambah keseruan permainan, menambah jiwa dalam
permainan itu sendiri. Contohnya saja permainan yang sudah disebutkan
sebelumnya, seperti: Pacici-cici Putri, Ambil-ambilan, Eundeuk-eundeukan,
Oray-orayan, dll.
Kakawihan

yang

mengiringi

fenomena

alam

berfungsi

mengekspresikan respon seni anak-anak Sunda dalam menangkap kejadian
alam. Contohnya saja kakawihan dalam fungsi ini adalah: Jung Jae, Samagaha,
Hiuk-hiuk, Kalongcing, Trang trang Kolentrang, Papatong Diambat, Papatong
Ditewak, Papatong Eunteup, dll.
Kakawihan yang merekam peristiwa tertentu. Kakawihan ini menjadi
dokumentasi sosial atas peristiwa lokal, nasional, atau internasional. Contoh
kakawihan ini adalah: Bang Kalima Gobang, Prang Pring, Kukudaan, Oyongoyong Bangkong, dll.
Kakawihan untuk bekerja adalah kakawihan yang berfungsi mengiringi
kerja sehingga dirasakan menyenangkan dan meringankan pekerjaan.
Kakawihan ini contohnya saja kakawihan: Magawe dan Sieuh-sieuh.
Kakawihan untuk mengasuh. Kakawihan ini berfungsi untuk
mengasuh, mengemong, tetapi sebenarnya ada pelajaran di dalamnya, ada
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kasih sayang curahan hati ibu dan kakak untuk anak dan adiknya. Contoh
kakawihan ini adalah: Ayun Ambing, Hao Hakeng, kakawihan pada dongeng
seperti: Si Leungli, Geber-geber Hihid Aing, dan Kuya jeung Monyet.
Kakawihan sebagai sindiran atau kritik adalah kakawihan yang
berfungsi untuk menyindir secara halus atau mengkritik satu peristiwa
tertentu atau peristiwa sejarah. Contoh: Ayang-ayang Gung, Hatiku Jang
Wawan, Aya Hiji Kurung, Cing Cangkeling, Jung Jae, Salam Sereh, dll.
5.3 Konvensi Tradisi Lisan dalam Kakawihan Sunda
Konvensi kelisanan disebut psikodinamika budaya lisan primer (the
psychodynamic of primary oral cultures). Ciri-ciri umum kelisanan yang
diidentifikasi mencakup: pemikiran lisan (oral thought), ekspresi lisan (oral
expression) dan naratif lisan (oral narrative). Ciri umum tersebut merupakan
ciri yang berulang pada produk budaya lisan yang menggunakan medium
verbal (Ong, 1982:139-147).
Selanjutnya bahwa dalam kakawihan yang merupakan produk tradisi
lisan ada ciri-ciri ketradisian dan kelisanan (Rusyana, 1996). Ciri ketradisian
kakawihan adalah sebagai berikut: (1) Isi kakawihan diterima dari generasi
sebelumnya, (2) pola-pola kakawihan tetap dan berulang, (3) kakawihan tak
diketahui siapa pengarangnya, dan (4) kakawihan resistensi terhadap zaman
yang menjadi konteksnya dengan menghadirkan kakawihan-kakawihan
dalam seni kreatif.
Adapun ciri kelisanannya adalah sebagai berikut: (1) teks kakawihan
dalam medium lisan, (2) terdapat banyak kata, frasa kalimat yang tidak
lengkap komponennya, (3) terdapat penjelasan yang tidak eksplisit, (4)
terdapat bagian-bagian yang diulang, (5) bisa diulang dinyanyikan bila salah
atau lupa, (6) lingkungan yang terlibat dalam tuturan terbatas, dan (7) bisa
dimana dan kapanpun dinyanyikan (dikawihkan).
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Ciri Kelisanan Kakawihan barudak
Ciri Kelisanan
No

(1)

1

2

Data

(2)

PL

ÉL

NL

(3)

(4)

(5)

(6)

Nama Kakawihan

√

√

Teks Kakawihan

√

√

Pola Kakawihan

√

√

Struktur Bahasa

√

√

Gaya Bahasa

√

√

Teks

Koteks

√

Purwakanti/Musikalitas
Isi (pokok dan makna)

3

Konteks

Pelaku, Waktu, Tempat,
Kegiatan yang menjadi
wahana, dan Media yang
harus ada

√

√

√

PL= Pikiran Lisan, EL= Ekspresi Lisan, NL=Naratif Lisan
5.3.1 Pemikiran Lisan
Pamikiran lisan (oral though) adalah sesuatu yang jadi pokok ketika
kakawihan diciptakan. Pemikiran lisan merujuk pada pemikiran yang bersandar
pada kejadian-kejadian yang luar biasa hingga sulit dilupakan (memorable though).
Dalam kakawihan hal ini jelas terjadi, pemikiran para pendahulu bersandar pada
empirisme dan latar belakang agrarisme, serta kejadian-kejadian sosial yang
diabadikan dalam kakawihan.
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5.3.2 Ékprési Lisan
Éksprési lisan (oral expression) bersipat pola dan aturan yang mudah
diingat oleh yang mendengarkan. Artinya dalam waktu yang lama, éksprési lisan
akan terus hidup pada masyarakat karena kemudahan pola dan aturannya. Ekspresi
lisan pada kakawihan adalah aturan-aturan kebahasaan dan kesastraan yang
mempunyai formula tertentu yang telah dianalisis sebelumnya dalam koteks
kakawihan.
5.3.3 Naratif Lisan
Naratif lisan (oral narrative) merupakan usaha masyarakat pada zamannya
hingga kakawihan terus hidup pada masyarakat zaman sekarang. Kakawihan
mengandung pikiran lisan yang bisa dinarasikan, terutama pada konteks yang
menjadi transmitter kakawihan tersebut. Menceritakan satu kakawihan akan sangat
panjang karena diksi merupakan yang mengandung arti dan makna, yang juga
merupakan tanda yang sangat luas dan mendalam. Oleh karena itu, kakawihan
menyediakan narasi-narasi lisan besar dan kecil pada kehidupan masyarakat Sunda.

321

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BANDUNG

BAB VI
IMPLIKASI:
KAKAWIHAN BARUDAK
DALAM PERSPEKTIF
IPK KOTA BANDUNG
6.1 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
Dalam artikel Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Bandung tahun 2018-2023 yang merupakan dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, disebutkan demikian. Bahwa
rencana strategis perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
wajib non pelayanan dasar kebudayaan dan urusan pemerintahan pilihan
pariwisata

sesuai

dengan

tugas

dan

fungsi

dinas

pada

rencana

(https://www.disbudpar.bandung.go.id/plan/plandetail/d0FLTjcxR05LaTRUNDlHc0pQMmtPdz09).
Rencana

strategis

disusun

dengan

berpedoman

pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana pembangunan
jangka panjang daerah (RPJPD). Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rencana strategis diselaraskan dengan pencapaian
sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana
strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk
tercapainya sasaran pembangunan nasional.
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Dalam Rencana Strategis 2018-2023, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Bandung mempunyai tujuan dan menjabarkannya ke dalam empat
sasaran strategis, yaitu:
1) meningkatnya kualitas destinasi pariwisata yang berbasis kebudayaan dan
ekonomi kreatif. Indikator sasaran strategis adalah jumlah kunjungan
wisatawan dengan target akhir periode Renstra adalah 9.122.805;
2)

meningkatnya

pemajuan

kebudayaan

yang

berkontribusi

pada

pertumbuhan ekonomi. Indikator sasaran strategis adalah Indeks
Pembangunan Kebudayaan dengan target akhir periode Renstra adalah
54.60 dari skala 1-100;
3) meningkatnya daya saing dan kreativitas pengusaha dan pelaku ekonomi
kreatif di Kota Bandung. Indikator sasaran strategis adalah Persentase
pelaku dan pengusaha ekonomi kreatif di Kota Bandung yang tersertifikasi
HAKI dan/atau sertifikasi profesi dengan target akhir periode Renstra
adalah 4,15 % dari total pelaku dan pengusaha HKI di Kota Bandung;
4) meningkatnya kualitas pelayanan publik. Indikator sasaran strategis adalah
Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target akhir periode Renstra 88 /
Kategori BAIK dalam nilai persepsi masyarakat.
6.2 Kakawihan dan Indeks Pemajuan Kebudayaan
Pada sasaran strategis poin ke-2 dan ke-3 dinyatakan secara eksplisit
bahwa kebudayaan dan IPK menjadi sasaran strategis Disbudpar Kota
Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan merupakan sesuatu yang
sangat penting dalam membangun kota ini. Terlebih lagi setelah UURI No. 5
Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan diluncurkan.
Pemajuan kebudayaan memerlukan instrumen dalam mengukurnya.
Ukuran itu berdasarkan pada indikator yang disusun sebagai alat ukurnya.
Indikator itulah yang disebut sebagai Indeks Pemajuan Kebudayaan.
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Sebagaimana

disebutkan

dalam

https://pendikinfo.blogspot.com/2019/10/apa-itu-indeks-pembangunankebudayaan.html bahwa Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan suatu
instrumen yang disusun bersama antara Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan
Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks ini diperlukan untuk mengukur capaian
pembangunan kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Selanjutnya disebutkan

bahwa

Penyusunan

Indeks Pembangunan

Kebudayaan mengacu pada kerangka pengukuran kebudayaan yang disusun
UNESCO yaitu Culture Development Indicators (CDIs) serta menyesuaikan
dengan dinamika dan kebutuhan pembangunan kebudayaan di tingkat
nasional dan daerah. Terdapat 31 indikator penyusun indeks tersebut yang
dirangkum dalam tujuh dimensi pengukuran, di antaranya: Ekonomi Budaya,
Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya,
Budaya Literasi, dan Gender. Adapun metodologi dan sumber data
dikembangkan untuk menghitung angka Indeks Pembangunan Kebudayaan
secara nasional dari 34 provinsi di Indonesia.
Tujuh

dimensi

pengukuran

terhadap

pembangunan

kebudayaan,

dikembangkan lagi di Indonesia oleh Kemendikbud dengan disebut sebagai
Indeks

Pembangunan

Kebudayaan

Kemendikbud

(Kementrian

PPN/Bappenas, 2019). IPK tersebut meliputi delapan pengukuran, yaitu: (1)
Hak Berkebudayaan, (2) Jati Diri dan Karakter Bangsa, (3) Multikulturalisme,
(4) Sejarah dan Warisan Budaya, (5) Industri Budaya, (6) Diplomasi Budaya,
(7) SDM Kebudayaan, dan (8) Sarpras.
Dengan demikian, kajian terhadap kakawihan barudak Sunda ini
merupakan penjabaran dan pengembangan Pemerintah Kota Bandung melalui
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Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui subbag Kajibud Kota Bandung.
Instansi ini sangat berkepentingan terhadap OPK Tradisi Lisan kakawihan
barudak terhadap beberapa dimensi yang disebutkan di atas, terutama
warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, pendidikan, ketahanan
sosial budaya, dan ekonomi budaya (Unesco) atau hak berkebudayaan, jati diri
dan karakter bangsa, sejarah dan warisan budaya, industri budaya, dan SDM
kebudayaan (Kemendikbud).
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Dari tabel yang disajikan Kementrian PPN/Bappenas (2019), bila
kajian ditarik pada kajian ini akan dideskripksikan demikian. Bahwa
Kakawihan barudak Sunda merupakan warisan budaya bangsa yang harus
dilestarikan dan diapresiasi, erat hubungannya dengan ketahanan sosial
bangsa, pendidikan, yang juga merupakan kebebasan berekspresi
masyarakat Sunda yang menyentuh persamaan gender dan bisa dieksplorasi
menjadi ekonomi budaya, dan bila diangkat menjadi informasi atau bacaan
sastra akan menjadi indicator dalam literasi dan budaya baca. Artinya
adalah bahwa: (1) kakawihan barudak adalah salah satu dari tradisi lisan
Sunda yang merupakan OPK dalam UURI No. 5 Tahun 2017, (2) kakawihan
barudak menjadi salah satu jenis indikator pembangunan kebudayaan,
terutama warisan budaya yang bertaut dengan indikator pembangunan
kebudayaan lainnya yang bisa dikembangkan dalam revitalisasinya, dan (3)

326

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BANDUNG
kakawihan

barudak

merupakan

asset

dalam

indeks

pembangunan

kebudayaan dalam konsep Kemendikbud, serta (4) kakawihan barudak
merupakan

warisan

dunia

yang

menjadi

indikator

pengembangan

kebudayaan ala UNESCO.
Kakawihan barudak membawa nilai-nilai berharga dan tak terkira
sebagaimana fungsinya pada masyarakat Sunda. Nilai-nilai tersebut melekat
terutama pada kanak-kanak dan remaja dalam pengembangan karakter diri
bangsa yang merupakan bagian dari penduduk dunia. Kakawihan barudak
teruji waktu dan bertahan dari abad ke abad serta dapat direvitasasi dan
dikembangkan berbagai potensinya yang akan sangat bermanfaat bagi
pembangunan budaya bangsa Sunda, khususnya, dan masyarakat Indonesia
pada umumnya.
Bila di skemakan, gambaran umum kakawihan barudak dalam
perspektif IPK Kota Bandung adalah demikian.
Skema Kakawihan Barudak dalam Perspektif IPK Kota Bandung

OPK

warisan budaya bangsa yang harus
dilestarikan dan diapresiasi, erat hubungannya
dengan ketahanan sosial bangsa,
pendidikan, yang juga merupakan kebebasan
berekspresi masyarakat Sunda yang
menyentuh persamaan gender dan bisa
dieksplorasi menjadi ekonomi budaya, dan
bila diangkat menjadi informasi atau bacaan
sastra akan menjadi indikator dalam literasi
dan budaya baca

Tradisi Lisan

Sastra Lisan

Menjadi aset
dalam Indikator
Pembangunan
Kebudayaan
(Kota Bandung)

Menjadi aset
dalam Indeks
Pembangunan
Kebudayaan
(Kemendikbud)

Menjadi aset
dalam Indikator
Pengembangan
Kebudayaan
(Unesco)

warisan dunia
yang menjadi
indikator
pengembangan
kebudayaan ala
UNESCO

Kakawihan

Sejarah dan Warisan Budaya yang
menjadi Jati Diri dan Karakter Bangsa
diusung
oleh
SDM
Kebudayaan
mengedepankan Multikulturalisme bisa
dieksplorasi menjadi asset Industri Budaya
dan Diplomasi Budaya bila didukung oleh
Sarpras yang memadai
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BAB VII
KESIMPULAN DAN
SARAN
7.1 Kesimpulan
Tradisi adalah material dan gagasan yang sudah dilaksanakan dari
zaman dahulu dan masih dilaksanakan sampai sekarang. Sebagai sistem
budaya, tradisi menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang
bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama (vital). Tradisi juga
merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek yang
pemberian artia laku ujaran, laku ritual dan beberapa jenis laku lainnya dari
manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang
lain.
Tradisi adalah juga warisan budaya (cultural heritage). Termasuk salah
satunya adalah tradisi lisan. Tradisi lisan mengandung berbagai kearifan lokal,
nilai-nilai budaya, dan kebijakan yang terkandung dalam cerita rakyat, seni
pertunjukan rakyat termasuk di dalamnya permainan dan nyanyian
tradisional rakyat atau kakawihan barudak Sunda, dan berbagai ritual dalam
upacara adat. Cultural heritage atau warisan budaya ini merupakan kekayaan
bangsa Indonesia yang harus kita pelihara dan kita lestarikan karena di
dalamnya menyimpan identitas budaya sekaligus sebagai akar budaya yang
merupakan subkultur atau kultur Indonesia.
Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, mayoritas ditinggali
etnis Sunda. Keberadaan etnis Sunda sebagai etnis mayoritas di kota Bandung
menjadikan kebudayaan Sunda sebagai corak kebudayaan utama yang hidup
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dan berkembang di kota Bandung. Dalam perkembangannya, kebudayaan
Sunda yang menjadi kebudayaan utama yang hidup dan berkembang di kota
Bandung banyak menghadapi tantangan, baik yang berasal dari dalam,
khususnya dari kebudayaan daerah lainnya, ataupun dari luar, yakni
kebudayaan asing.
Di Kota Bandung masih terdapat peninggalan warisan budaya, baik
berupa bangunan fisik maupun adat istiadat, cerita rakyat, atau pertunjukan
rakyat. Peninggalan-peninggalan tersebut merupakan produk tradisi lisan
yang menjadi OPK dalam UURI No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Keudayaan. Salahsatu produk tradisi lisan itu diantaranya adalah kakawihan
barudak Sunda.
Kakawihan barudak adalah bentuk lagu-lagu dalam bahasa ikatan yang
dinyanyikan oleh anak-anak. Kakawihan adalah juga lagu rakyat, artinya lagu
beserta liriknya adalah sudah baku, bersifat anonim, dan tersebar di kalangan
masyarakat semenjak lama. Kakawihan Sunda merupakan sastra lisan Sunda
dalam cakupan tradisi lisan yang tidak diketahui siapa pengarangnya.
Pada kajian ini diurai mengenai struktur, fungsi, dan konvensi tradisi lisan
pada Kakawihan barudak Sunda. Pada pembahasan struktur dideskripsikan
tiga hal, yaitu, 65 teks, koteks (bentuk atau elemen pembentuk kakawihan dan
isi) pada 10 teks yang dianalisis, dan konteks atau kondisi yang mempengaruhi
teks. Kondisi-kondisi yang mempengaruhi teks kakawihan adalah: 1) manusia
atau pelaku yang menyanyikan kakawihan tersebut, 2) waktu yang menjadi
latar kegiatan kakawihan dilakukan, 3) tempat kakawihan dilakukan, 4)
permainan yang mengiringi atau diiringi kakawihan, 5) barang-barang yang
harus ada ketika kakawihan dinyanyikan.
Adapun mengenai fungsi kakawihan barudak secara umum terdapat
beberapa fungsi vital yaitu: 1) fungsi kritik, 2) fungsi dalam sosial budaya, 3)
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fungsi dalam pengasuhan dan pendidikan, 4) fungsi penjaga ekologi dan
pelestari lingkungan, serta 5) fungsi formal tekstual kakawihan.
Mengenai konvensi tradisi lisan, kakawihan barudak terbuktikan
sebagai produk tradisi lisan karena mengandung pikiran-pikiran lisan,
ekspresi lisan, dan naratif lisan. Sejumlah item mengenai ciri-ciri kelisanan
terdapat dalam kakawihan barudak Sunda.
Selanjutnya pembahasan mengenai kakawihan barudak dalam
perspektif IPK Kota Bandung merupakan implikasi pengkajian bagi OPK dan
akan dianggap signifikan dengan sasaran dan tujuan pembangunan di Kota
Bandung secara keseluruhan. Pembahasan ini terurai dalam poin Rencana
Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2018-2023
yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5
(lima) tahun. Pada sasaran strategis poin ke-2 dan ke-3 dinyatakan secara
eksplisit bahwa kebudayaan dan IPK menjadi sasaran strategis Disbudpar
Kota Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan merupakan sesuatu
yang sangat penting dalam membangun kota ini. Terlebih lagi setelah UURI No.
5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan diluncurkan.
Hasil pengkajian adalah bahwa kakawihan barudak Sunda merupakan
warisan budaya bangsa yang harus dilestarikan dan diapresiasi, erat
hubungannya dengan ketahanan sosial bangsa, pendidikan, yang juga
merupakan kebebasan berekspresi masyarakat Sunda yang menyentuh
persamaan gender dan bisa dieksplorasi menjadi ekonomi budaya, dan bila
diangkat menjadi informasi atau bacaan sastra akan menjadi indikator dalam
literasi dan budaya baca. Artinya adalah bahwa: (1) kakawihan barudak adalah
salah satu dari tradisi lisan Sunda yang merupakan OPK dalam UURI No. 5
Tahun 2017, (2) kakawihan barudak menjadi salah satu jenis indikator
pembangunan kebudayaan, terutama warisan budaya yang bertaut dengan
indikator pembangunan kebudayaan lainnya yang bisa dikembangkan dalam
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revitalisasinya, dan (3) kakawihan barudak merupakan asset dalam indeks
pembangunan kebudayaan dalam konsep Kemendikbud, serta (4) kakawihan
barudak merupakan warisan dunia yang menjadi indikator pengembangan
kebudayaan ala UNESCO.
7.2 Saran
Dari kajian ini, ada beberapa saran yang ditujukan pada yang dianggap
berwenang.
1) Lembaga Pemerintah Disbudpar melalui subbag Kajibud Kota Bandung
Lembaga ini sudah tepat mengkaji salah satu OPK tradisi lisan, yang
berupa kakawihan barudak Sunda, adapun sarannya adalah perlu
kiranya: (1) kajian ini diteruskan pada wilayah sosialisasi dan
revitalisasi kakawihan barudak Sunda, karena nilai-nilai yang
terkandungnya sangat relevan dengan pendidikan karakter bangsa
saat ini selain penguatan budaya Sunda di Kota Bandung, (2) setelah
kajian ini selesai, baik sekali bila diteruskan pada OPK tradisi lisan yang
lain sehingga terkumpul kajian berbagai-bagai sastra lisan yang
merupakan produk tradisi lisan, misalnya: mantra, sisindiran, sawer,
dll.
2) Lembaga Pemerintah Disdik Kota Bandung
Lembaga ini bisa diajak kerja sama dalam mensosialisasi dan
merevitalisasi kakawihan barudak Sunda. Dengan pengaturan secara
terstruktur,

pendidikan

formal

dapat

mengawetkan

menghidupkan kembali OPK yang banyak sekali

dan

kandungan

manfaatnya bagi generasi muda, dan membangun karakter bangsa
sesuai dengan jenjang usianya.
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3) Lembaga Pariwisata di Kota Bandung
Lembaga ini bisa turut serta menghidupkan Kakawihan barudak
dengan menyelenggarakan event-event pariwisata bekerja sama
dengan unsur budaya menghadirkannya di ruang-ruang pariwisata
budaya. Dipersiapkan sedemikian rupa dari mulai teks, pertunjukan,
busana yang menarik berwarna-warni dan hidup sesuai dengan
keceriaan anak-anak, Kakawihan barudak Sunda akan menjadi daya
tarik tersendiri bagi Kota Bandung.
4) Komunitas dan Masyarakat Kota Bandung
Komunitas dan

masyarakat

Kota

Bandung

dapat

membantu

mesosialisasi dan merevitalisasi dengan memasukan kakawihan
barudak dalam programnya. Melalui kerja sama dengan lembaga
pariwisata atau budaya atau mandiri, Kakawihan barudak masyarakat
dan komunitas seni atau budaya bisa mengembangkan dan memandu
anak-anak Sunda bermain dan bernyanyi lagu-lagu tradisional yang
telah teruji kebaikannya sepanjang masa.*
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