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ABSTRAK 

TRADISI LISAN BAKAYAT 

ARTIKULASI NILAI RELIGIUS DAN WACANA SOSIAL 

MASYARAKAT SASAK DI LOMBOK 
 

Penelitian ini menganalisis teks tradisi lisan bakayat pada 

masyarakat Sasak di Lombok. Tradisi tersebut merupakan pelengkap 

dari ritual adat dan keagamaan yang masih hidup dan berkembang 

sampai sekarang di kalangan  masyarakat Sasak Islam waktu lima. Arus 

kemajuan teknologi, budaya global, serta masuknya berbagai paham 

atau mazhab Islam ke Lombok mengakibatkan tradisi ini terancam 

kelestariannya dan tidak diminati lagi oleh sebagian besar etnik Sasak 

khususnya para generasi muda. Gambaran di atas menjadi salah satu 

yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan, mengingat tradisi 

tersebut sampai saat ini belum ada yang meneliti secara mendalam. 

Penelitian ini difokuskan pada struktur, artikulasi nilai religius dan 

wacana sosial, fungsi, dan makna teks bakayat pada masyarakat Sasak. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik, dimana data 

dianalisis secara kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teori wacana, teori artikulasi, teori fungsi, dan teori semiotik. 

Hasil kajian penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut, 

wacana teks bakayat adalah artikulasi pelisanan teks tulis yang bergaya 

sastra dengan karakteristik struktur naratif. Struktur teks bakayat dilihat 

dari, narasi, irama,dan gaya penceritaan. Narasi dalam teks bakayat 

terdiri dari episode-episode, dimana episode yang dipilih berdasarkan 

keperluan ritual dan keinginan penanggap. Irama dalam penceritaan, 

menggambarkan suasana hati yang disampaikan dengan alunan irama 

tembang sesuai dengan alur ceritanya. Penceritaan dengan irama 

tembang khas bakayat dan pesasakan diikuti dengan nyarup dan cerek. 

Dalam gaya penceritaan, tukang cerite bertindak mewakili tokoh dan 

sebagai narator (implied author) yang menggambarkan peristiwa yang 

berlatar belakang budaya masyarakat Sasak. 

Artikulasi teks bakayat Sasak merupakan bentuk pemaknaan 

baru. Artikulasi nilai religius dan wacana sosial KNY dalam teks 

bakayat terdiri dari, pelisanan teks dengan menggunakan tembang khas 

Sasak; penerjemahan yang disertai penafsiran atau ulasan merupakan 

artikulasi bentuk pemaknaan dalam bahasa Sasak. Setiap pertunjukan 

merupakan pemaknaan baru terhadap teks, yakni  pemaknaan dominan, 

negosiasi, ambiguitas, dan penolakan. Bakayat dalam mengemban 

fungsi manifes dan laten, ternyata mengalami pergeseran fungsi. Fungsi 

manifest bakayat Sasak adalah fungsi media dakwah, sedangkan fungsi 

laten meliputi fungsi media edukasi, sosial ekonomi, dan adat-istiadat. 

Pergeseran fungsi yakni media hiburan yang menggambarkan fungsi 

identitas sosial, kearifan lokal, dan kegiatan lomba. Berdasarkan 
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konteks sosial budaya bakayat  menyiratkan makna religius, historis, 

politik, estetik, dan sosial. 

 

Kata kunci : teks, tradisi lisan, artikulasi, bakayat, masyarakat Sasak. 

 

 

Abstract 

 

ORAL TRADITION OF BAKAYAT  

RELIGIOUS VALUES ARTICULATION AND SOCIAL DISCOURSE  

SASAK COMMUNITY IN LOMBOK 
  

This study investigates the oral tradition text of bakayat of 

the Sasak community in  Lombok. The tradition is a complement to 

traditional and religious rituals which are still alive and thriving today 

in the Sasak Islamic community of waktu lima. The development of 

advanced technology, global culture, as well as the arrival of various 

ideologies or introduction of Islam to Lombok resulted in the 

preservation of this tradition becomes endangered and are not 

interesting anymore for most of Sasak ethnic especially for the younger 

generation. The above condition is to be one of the backgrounds of 

conducting this study, considering the tradition has not been studied by 

anyone in depth up to the time being. This study focused on studying 

the structure, the articulation of the religious value and social 

discourse, function and meaning of the bakayat text of the Sasak 

community. This research made use of descriptive analytical method, 

where data is analyzed qualitatively. The theory used in this research is 

the theory of discourse, articulation theory, the theory of functions, and 

semiotic theory.  

The results of this study can be described as follows; 

discourse of bakayat text is an oral articulation of written text in literary 

style  using the narrative structure characteristics. The structure of the 

bakayat text was viewed from its narrative, rhythm, and style of 

storytelling. The narration in the bakayat text consists of episodes, 

where the episodes are selected based on the ritual purposes and the 

desires of responders. The rhythm of the narrative describes the mood 

conveyed by the strains of the song rhythm according to the storyline. 

Story telling using song rhythms of bakayat and pesasakan followed by 

nyarup and cerek. In storytelling style, The story teller acts to represent 

the characters and becomes the narrator (implied author) depicting 

events of cultural backgrounds of the Sasak community.  

Articulation bakayat text of Sasak is a new form of getting 

meanings. The articulation of religious values and social discourse of  

bakayat KNY consists of, oral process of the text using typical Sasak 

song; translation accompanied with interpretation or review as an 

articulation of meaning in Sasak language. Each performance is a new 
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meaning to the text, those are dominant meaning, negotiations, 

ambiguity, and rejection. Bakayat in carrying out the manifest and 

latent functions, apparently it has shifted its function. The manifest 

function of Sasak bakayat is a  media propaganda function, while latent 

functions include the functions of media education, social, economic, 

and customs. The shift of function are the entertainment media that 

describe the function of social identity, local knowledge, and 

competitions. Based on the cultural and social context bakayat implies 

religious, historical, political, aesthetic, and social values.  

  

Keywords: text, oral traditions, articulation, bakayat, Sasak 

community.  
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BAB  I 

 

                                       PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar belakang 

Bakayat adalah tradisi masyarakat Sasak di Lombok yang berupa 

pembacaan hikayat dengan cara menembangkan, kemudian disertai  penerjemahan 

dan penafsiran dalam bahasa Sasak secara bergantian oleh penembang (pemace) 

dan pengarti (bujangge/tukang cerite). Tradisi ini memiliki sejarah yang panjang. 

Data yang ada menunjukkan tradisi ini  dimulai akhir abad ke-16 atau awal abad 

ke-17 dan masih berlanjut sampai sekarang (Jamaluddin, 2011:63-88). 

Peminatnya  tidak banyak, umumnya para orang tua terutama di daerah pedesaan 

dan beberapa komunitas di daerah perkotaan yang masih taat pada adat atau 

kebiasaan-kebiasaan masa lalu. 

Kehadiran bakayat pada awalnya dijadikan sebagai media dakwah  ketika 

Islamisasi tahap kedua dilakukan oleh para mubaliq yang datang memasuki pulau 

Lombok. Dimana kemudian bakayat disajikan pada peringatan hari besar Islam 

(PHBI) seperti Maulid Nabi dan Isra’ Mi’raj, untuk mengingatkan umatnya akan 

kebesaran Allah serta mengenalkan jasa para nabi dalam penyebaran Islam. 

Dalam perjalanannya bakayat kemudian digunakan sebagai pelengkap ritual adat 

keagamaan masyarakat Sasak seperti, ngurisang, nyiwa’, perkawinan, bretes, 

selamatan haji, dan khitanan. Sejalan dengan kemajuan teknologi kehadiran 

bakayat pun memanfaatkan praktik elektronik seperti, pengeras suara, penyiaran 

lewat radio dan televisi, dan melakukan rekaman. Rekaman pernah dilakukan RRI 

Mataram untuk kebutuhan siaran pedesaan. 
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Bakayat juga mulai disajikan dalam bentuk lomba yang pertama kali 

diadakan oleh  RRI Mataram tahun 1990. Menurut Kasi Siaran RRI Mataram, 

lomba ini diikuti oleh 15 kelompok bakayat (Wawancara, 10-03-2010).  Pemda 

Lombok Barat tahun 2011 pernah mengadakan lomba bakayat di halaman Kantor 

Camat Batu Layar yang diikuti oleh seluruh kecamatan di kabupaten Lombok 

Barat. Kantor Camat Sekarbela tahun 2014 juga pernah mengadakan lomba 

bakayat dalam rangka peringatan hari ulang tahun Kota Mataram. Dan kegiatan 

paling anyar tentang lomba bakayat tahun 2016 adalah dalam  memperingati hari 

Kartini di Kabupaten Lombok Utara. Lomba diikuti oleh para tukang bakayat dan 

pemaos perempuan. Penyajian bakayat dalam bentuk penyiaran dan lomba yang 

dilakukan pemerintah hanya bersifat insidental. Namun demikian, ini 

menunjukkan adanya sinergi antara kegiatan tradisi lokal dengan tradisi nasional 

walaupun cenderung bersifat seremonial dan bermuatan kepentingan semata.  

Dari waktu ke waktu tradisi ini berubah dengan dinamika literasinya 

tersendiri, mulai dari penyajian, pemanfaatan, dan pemaknaannya. Bakayat 

kemudian menjadi sebuah tradisi yang dilaksanakan dalam berbagai kegiatan 

masyarakat Sasak. Selanjutnya istilah tradisi lisan bakayat dalam penelitian ini 

disebut bakayat. Berbagai kemajuan dan modernitas yang berkembang dalam 

masyarakat Sasak, kemudian menyebabkan terjadinya berbagai fenomena menarik 

dalam tradisi ini.  Fenomena tersebut penting untuk ditelusuri dan dikaji dalam 

bentuk penelitian. Kajian ini dilakukan dalam rangka mendeskripsikan bakayat 

sebagai salah satu tradisi lisan masyarakat Sasak di Lombok. Mukhlis dalam 

Sibarani  (2012:15), mengatakan bahwa tradisi lisan (TL) merupakan kearifan 
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lokal dan juga sebagai salah satu deposit kekayaan bangsa. Deposit kekayaan 

etnik Sasak berupa bakayat, dapat diselamatkan melalui penelitian. Dengan 

demikian, aspek-aspek yang terkandung baik berupa pesan dan nilai dalam tradisi 

lisan ini dapat diselamatkan dari kepunahan.  

Bakayat sebagai bentuk resitasi, mempunyai kesamaan dengan tradisi 

pepaosan yang berkembang lebih awal di tanah Sasak. Di Bali tradisi ini dikenal 

dengan istilah  geguritan dan di Jawa macapatan. Pepaosan atau memaca di 

Lombok  merupakan tradisi pembacaan naskah berhuruf jejawan berbahasa Jawa 

Kuna yang dilisankan dengan menggunakan tembang dan diikuti terjemahan serta 

penafsiran/ulasan dalam bahasa Sasak. Dalam tradisi ini, tembang yang digunakan 

seperti sinom, durma, semarandana, pangkur, dandang, ginanti, gugur mayang, 

dan mas kumambang, sebagian nama-nama tembang tersebut sama seperti yang 

digunakan di Bali dan Jawa. Hal ini membuktikan betapa kuatnya pengaruh Jawa 

dan Bali pada masyarakat Sasak di Lombok dalam bidang seni tersebut.   

Tradisi pembacaan hikayat dan syair juga masih dapat ditemukanan di 

beberapa daerah di Semenanjung Melayu. Namun tradisi  pelisanan teks tersebut 

tanpa diikuti terjemahan dan penafsiran, mengingat bahasa Melayu sudah dikenal 

luas oleh masyarakatnya. Di Padang, Sumatra Barat misalnya,  hikayat-hikayat 

Melayu juga banyak yang dilisankan dengan irama tertentu tanpa ada terjemahan. 

Pencerita hanya berpegang pada formula cerita, jika terjadi penambahan 

tergantung  konteksnya dimana cerita itu disampaikan.  

Kitab hikayat yang digunakan dalam bakayat menggunakan huruf Arab 

Melayu dan ceritanya berkisah tentang para nabi seperti, (Qisas al-Anbiya’), 
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Kifayathul al-Muhthad,  mukjizat nabi, dan juga Qisbul Gaibiyah, serta Siti 

Zubaidah, Seribu Satu Malam, dan Abu Nawas. Tembang yang digunakan dalam 

pelisanan hikayat ini adalah tembang khas Melayu, namun dalam 

perkembangannya tembang-tembang khas Sasak sering digunakan. Tradisi ini 

kemudian berkembang dan digunakan dalam berbagai kegiatan ritual adat 

keagamaan masyarakat Sasak. 

Karya-karya sastra tersebut di atas, dalam sejarah perkembangannya di 

Lombok juga dijadikan sebagai bahan bacaan wajib bagi para santri yang sedang 

belajar agama Islam di beberapa pondok pesantren. Ada kewajiban bagi setiap 

santri untuk menguasai dan menghafal cerita-cerita yang terdapat dalam hikayat 

Melayu Islam. Mengingat nilai-nilai religius yang terkandung di dalamnya dapat 

mempertebal keimanan dan dianggap masih  relevan dengan kehidupan 

keagamaan masyarakat.  

Bakayat dalam perkembangannya dijadikan sebagai media apresiasi 

sastra rakyat, mengingat teks tersebut di dalamnya mengandung unsur-unsur  

estetik imajinatif. Maka sangat wajar munculnya berbagai penafsiran terhadap 

teks tersebut. Di kalangann masyarakat pelaku bakayat, teks kemudian 

diartikulasikan  dalam berbagai bentuk, mulai dari penyajian berupa pelisanan 

teks yang diikuti dengan terjemahan dan penafsiran makna teks. Dinamika 

penyajian teks, secara terus-menerus diartikulasikan oleh masyarakat pemiliknya 

dari waktu ke waktu. 

Di samping itu, bakayat sebagai media sosial karena dapat digunakan 

mengomunikasikan berbagai masalah sosial, menarik minat orang untuk 
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berkumpul dan mendengarkan secara bersama-sama baik langsung maupun tidak 

langsung. Tukang bakayat harus piawai dalam menyajikan dan mengaitkan teks 

dengan peristiwa-peristiwa sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat 

agar wacana yang disajikan mampu menarik minat pendengarnya. Nilai religius 

dan wacana sosial yang menyatu dalam kandungan wacana teks bakayat menarik 

untuk dikaji, yakni bagaimana unsur-unsur itu diartikulasikan oleh tukang 

bakayat.  

Sampai saat ini bakayat masih bertahan walaupun dengan komunitas 

pendukung yang terbatas. Bertahannya bakayat sampai saat ini karena adanya 

kesanggupan untuk menyediakan kebutuhan masyarakat pendukungnya berupa 

nilai dan pesan yang bersifat edukasi, serta hiburan yang terkandung di dalamnya. 

Hal tersebut dirasakan masih relevan dan dibutuhkan untuk kehidupan saat ini. 

Namun, dalam proses modernisasi, penyampaian nilai dan pesan dalam tradisi 

lisan akan terus mendapat tantangan. Modernisasi telah membuka keran 

masuknya ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban budaya dari masyarakat di 

negara lain melalui berbagai wahana komunikasi. Nilai-nilai tradisional yang 

dulunya hidup dan berlaku dalam masyarakat, kini terdesak oleh modernisasi. 

Menurut Sumantri, modernitas itu sendiri adalah suatu konsepsi kebudayaan yang 

tumbuh dalam peradaban manusia sebagai akibat kemajuan. Karena itu, 

menurutnya kemajuan manusia hendaknya menjadikan modernisasi sebagai nilai 

dasar dalam penerapannya, agar sesuai dengan pandangan hidup suatu bangsa atau 

masyarakat (Esten, 1999:24). Karena itu, TL dapat bertahan apabila ia dapat 
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menyesuaikannya  dengan modernisasi itu sendiri, para pelaku harus terus 

berinovasi dalam rangka mempertahankan eksistensinya.   

Modernitas membawa berbagai dampak terhadap kemajuan yang 

memengaruhi dan mengubah pola kehidupan manusia. Menurut Esten (1999:24) 

modernitas mengalir melalui pemikiran, kesenian, gaya hidup, dan usaha yang 

terus-menerus terhadap pencabutan dari keterikatan masa lalu. Berbagai 

kecenderungan terjadi dalam masyarakat, seperti munculnya perubahan 

pandangan dan sikap terhadap sesuatu yang pernah diyakini dan  juga  sikap 

individualitas dan material. Kecenderungan seperti ini kemudian memaksanya 

untuk bertindak lebih agresif, seperti bekerja yang tak kenal waktu tanpa pernah 

memikirkan hal-hal yang bersifat pemenuhan kebutuhan spiritual lewat kegiatan 

berkesenian. Kehidupan menjadi lebih bersifat pragmatis dan agresif yang 

menekankan pada manfaat secara material sebagai pemenuhan kebutuhan 

individual. Hal ini berdampak pada beberapa pertunjukan kesenian tradisional dan 

TL mulai kehilangan penonton, seperti cepung, bakayat,  pepaosan, topeng, dan 

wayang kulit. Jika ada penontonnya sudah dapat dipastikan dari kalangan orang 

tua atau dari komunitas yang meminati kebudayaan Sasak. Pertunjukan tersebut 

sudah tidak lagi menjadi pemuas dalam memenuhi kebutuhan rohani─spiritualnya 

dan juga menjadikan sebagai hiburan utama. 

Sejalan dengan kemajuan teknologi, kehadiran bakayat  diharapkan dapat 

menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakatnya. Seperti apa yang 

terjadi di Bali, kemajuan teknologi dimanfaatkan dengan baik dalam memajukan 

tradisi sastra berupa geguritan melalui ‘kidung interaktif ‘di panggung elekronik 
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lewat radio dan televisi. Media massa menyediakan ruang dinamis yang semarak 

tempat teks dan audiens terlibat dalam praktik-praktik penciptaan makna baru 

yang belum pernah ada sebelumnya (Putra 2013). Ini membuktikan teknologi 

dapat dimanfatkan untuk kemajuan dalam berbagai bidang termasuk tradisi sastra 

lisan.  

Sebagai sebuah wacana teks, bakayat dapat dijadikan sebagai tolok-ukur 

perkembangan pemikiran dalam perspektif berkesenian dan merupakan gambaran 

fenomena kehidupan masyarakat Sasak. Teks tersebut dapat dijadikan sebagai 

pengetahuan yang dapat memengaruhi dan mengedukasi masyarakatnya menjadi 

lebih baik. Ketika hal ini gagal dilakukan maka tradisi ini akan ditinggalkan oleh 

masyarakat pemiliknya. Hal ini menjadi penting untuk dicermati ketika menggali 

nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan menjaga keberlangsungannya.   

Kenyataan saat ini, pada beberapa tradisi lisan dalam–seni pertunjukan– 

sukubangsa di Indonesia sedang bersaing dengan praktik-praktik genre kesenian 

modern yang dibawa melalui berbagai saluran komunikasi baik langsung maupun 

tidak langsung. Komunikasi tersebut melalui media seperti telephone genggam, 

televisi, internet, surat kabar, dan juga melalui kontak langsung seperti pariwisata. 

Teknologi komunikasi audio-visual telah banyak menggeser fungsi  TL yang 

sebelumnya merupakan pelengkap upacara dan sekaligus sebagai media hiburan 

kini sudah banyak tergantikan. Berbagai jenis hiburan sudah tersedia dalam 

berbagai kemasan, baik  modern maupun tradisional yang disediakan dalam 

bentuk rekaman seperti kaset rekaman dan VCD/DVD. Hal ini tentu 

mendatangkan keuntungan dan kerugian. Kaset dan VCD/DVD dapat 
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memberikan keuntungan karena menyebar ke berbagai tempat dan dikenal banyak 

orang, namun semua itu telah meniadakan berbagai pertunjukan yang biasanya 

juga dijadikan media hiburan untuk dinikmati  bersama.  

Berbagai tradisi yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi 

tentu telah mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi.  Namun, di 

tengah-tengah modernisasi saat ini, tradisi  kelisanan masyarakat Sasak seperti 

bakayat ternyata masih tetap hidup. Menurut Ikram (1998:1) pada saat kelisanan 

sudah didampingi oleh keberaksaraan, kedua modus komunikasi ini memiliki 

saling toleransi yang besar bahkan saling menunjang. Kegiatan komunikasi tidak 

seluruhnya dapat tergantikan oleh keberaksaraan. Kedua tradisi tersebut sampai 

kini tetap hidup berdampingan dan tetap saling menunjang dalam melayani 

kepentingan komunikasi masyarakatnya. Sweeney (1999:15-16) menegaskan 

bahwa, kelisanan dan keberaksaraan merupakan dua hal yang berkaitan: kita dapat 

melihat kelisanan dalam yang tertulis dan keberaksaraan dalam yang lisan. Dalam 

masyarakat yang sudah mengenal tulisan, kelisanan pun masih tetap berlangsung 

dan dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas seperti kegiatan bersastra.  

Dalam masyarakat Indonesia, menurut Teeuw (1994:39), kelisanan dan 

keberaksaraan mengalami empat tahap sekaligus, yaitu (1) tahap kelisanan yang 

cukup murni masih terdapat di berbagai daerah, paling tidak di pelosok-

pelosoknya; (2) tahap kebudayaan khirografik yang masih ada, dalam berbagai 

lingkungan di mana pembacaan naskah sudah lazim dan masih lazim; (3) tahap 

tipografik, khususnya lewat pendidikan modern; (4) tahap elektronik, dengan 

kelisanan sekunder  adalah golongan yang cukup besar masuk tahap ini sebagai 
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golongan terdidik atau sekaligus juga menghayati kebudayaan tipografik. 

Keempat tahapan yang dikemukakan Teeuw tersebut dapat ditemukan dalam 

kehidupan masyarakat Sasak saat ini.  Kelisanan ternyata masih dominan dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia. Pada masyarakat niraksara, kelisanan akan 

menanggung tugas yang lebih berat dalam pewarisan kebudayaan. Namun, pada 

masyarakat keberaksaraan, kelisanan pun tetap menyandang tugas dalam  aktivitas 

kebudayaan masyarakat. Bakayat dalam prakteknya dapat dikatakan sebagai 

kebudayaan khirografik, dimana pembacaan─pelisanan teks masih lazim 

dilakukan dengan cara menembangkan yang diikuti dengan pelisanan berupa 

terjemahan yang disertai penafsiran dalam bahasa Sasak. Dalam tahap kelisanan 

sekunder, dimana teks sebagai sumber tertulis mendasari informasi lisan yang 

memainkan peran penting (Teeuw, 1994:20-21). Hal inilah yang kita temukan 

dalam bakayat.     

Selain dampak modernitas berupa kemajuan teknologi, TL juga 

dipengaruhi  ideologi dari mazhab-mazhab dalam agama (Islam) yang  

memandang beberapa tradisi—tradisi lisan—sebagai sesuatu yang dianggap 

bertentangan atau tidak sejalan dengannya. Dalam pandangan kelompok Islam 

puritan, misalnya,  tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan Al-qur’an dan Al-

hadist adalah sebagai mengandung takhayul, bid’ah, dan khurafat. Dalam sejarah 

gerakan Islam puritan global itu ditunjukkan oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad 

bin Abdul Wahab, bahwa gerakan-gerakan tersebut mengobsesi secara romantik 

adanya persatuan Islam atas dasar penyeragaman konsep teologi akan kemurnian 

keyakinan berketuhanan (Sutiyono, 2010: 9). Sistem budaya kelompok sosial 
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Islam puritan tersebut berusaha menjauhkan tradisi sinkretis yang mengandung 

takhayul, bid’ah, dan khurafat, seperti slametan, tahlilan, yasinan, ziarah, metik, 

tedun, wayangan, golek dina, sesaji, ngalap berkah, dan cari dukun dari 

kehidupan keagamaannya. Ideologi di atas telah memasuki beberapa komunitas 

masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Sasak.  

Dampak dari apa yang dikemukakan di atas, telah membawa  pengaruh 

terhadap menurunnya jumlah komunitas pendukung bakayat dan regenerasi yang 

tidak dapat berjalan maksimal. Saat ini para pelaku bakayat di Lombok rata-rata 

berusia di atas 50 tahun. Jika dibandingkan dengan bakayat, dimana penekun dan 

peminat   pepaosan  lebih banyak, mungkin disebabkan oleh rasa kedaerahannya 

yang cenderung kepada kesastraan yang berbahasa daerahnya sendiri, yakni 

bahasa Sasak dengan menggunakan huruf jejawan. Menurut Ikram (1998:7) seni 

hikayat─bakayat─sepintas lalu kurang diminati kaum muda dan juga tidak terlihat 

usaha untuk mendorong pelestariannya. Kondisi tersebut sampai saat ini 

tampaknya masih tetap dan tidak ada usaha ke arah penyelamatan oleh para 

pemangku kepentingan. Generasi muda lebih menyenangi genre kesenian modern 

sebagai media hiburan seperti, menonton pagelaran musik dangdut, sinetron, dan 

hiburan di dunia maya. 

 Upacara adat keagamaan masyarakat Sasak dulunya selalu dirangkaikan 

dengan penyajian bakayat  sebagai pengantar, pelengkap, dan sekaligus hiburan, 

kini sudah mulai tergantikan oleh pertunjukan musik modern.  Pertunjukan 

bakayat mulai sepi penonton, hanya dihadiri oleh keluarga dekat penanggap dan 

tetangga. Pada PHBI seperti, Maulid Nabi dan Isra’ Mi’raj biasanya pertunjukan 
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dilangsungkan di Masjid desa atau kampung setelah sholat Isa’ dengan 

menggunakan pengeras suara, itu pun yang hadir hanya pengurus masjid dan 

beberapa orang yang kebetulan rumahnya dekat. Pertunjukan yang dulunya 

berlangsung semalam suntuk kini hanya sampai tengah malam, orang-orang 

biasanya cukup mendengarkan dari rumah masing-masing.  

Modernisasi dan kemajuan di bidang pendidikan turut pula memengaruhi 

keberadaan beberapa tradisi lisan Sasak sehingga pergeseran fungsi pun terjadi, 

termasuk pada bakayat. Pengetahuan dan pemahaman agama, serta status sosial 

mereka yang semakin tinggi telah menjauhkannya dengan tradisi-tradisi yang 

pernah ada dan berkembang dalam masyarakat. Bakayat  pun kini tidak 

sepenuhnya memainkan fungsinya sebagai media dakwah dan pelengkap ritual 

adat keagamaan. Hal tersebut penting untuk dicermati dan ditelusuri sebagai 

bahan kajian untuk dijelaskan tentang sebab terjadinya pergeseran penggunaan 

atau fungsi bakayat dan juga para penekunnya.   

Di beberapa wilayah di Pulau Lombok kehidupan bakayat masih terus 

dipertahankan oleh kelompok-kelompok kecil masyarakat etnik Sasak. Menurut 

Amaq Wasiah seorang penekun bakayat, bahwa warisan leluhur yang ada 

kaitannya dengan keyakinan  sebagai Islam jangan sampai punah, tradisi ini 

merupakan penyatuan adat dan agama yang sesuai dengan kehidupan  dan sebagai 

media kita berdakwah dalam proses pembelajaran Islam (Wawancara, 14-11-

2012). Masih bertahannya bakayat di Lombok karena adanya keyakinan 

masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sehingga digunakan 

sebagai pelengkap dalam acara adat keagamaan. Bakayat yang merupakan bentuk 
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artikulasi, dimana teks-teks sastra Melayu Islam dihubungkan dengan tradisi-

tradisi yang berkembang dalam masyarakat Sasak sebagai sebuah wacana yang 

dibangun atas dasar keyakinan.   Gambaran di atas, mengindikasikan bahwa 

bakayat selalu dikaitkan dengan nilai-nilai religius Islam yang diyakini sebagai 

poros kekuatan sehingga dapat bertahan sampai saat ini.  

Masyarakat Sasak mempunyai sejarah yang panjang dalam membangun 

kebudayaannya, tradisi yang dibangun oleh etnik Sasak bukan semata-mata 

sebagai piranti dalam melengkapi kehidupan mereka, namun lebih dari itu sebagai 

cermin dari sebuah peradaban masyarakat yang berbudaya. Pola konsepsi yang 

dibangun melalui suatu dialektika dan interaksi dengan etnik bangsa lain 

mempunyai sejarah yang panjang, di samping perenungan dan pengamatan yang 

tajam terhadap fenomena yang ada. Etnik Sasak telah menerima pengaruh 

kebudayaan Jawa sebelum masa kejayaan Majapahit, pengaruh tersebut berupa 

tata pemerintahan, tulisan, dan tradisi penulisan serta pembacaan karya sastra.  Di 

samping itu, pengaruh suku bangsa lain yang hidup berdampingan seperti etnik 

Bali (diperkirakan sejak tahun 1600-an), Jawa, Melayu, Sumbawa, Bugis, dan 

Mbojo telah ikut memengaruhi tata kehidupan dan budaya masyarakat. Pulau 

Lombok yang juga dikenal dengan nama Lombok Mirah seperti tersurat dalam 

Kitab Negara Kerthagama Abad XIV, menjadi daerah pertemuan  dari puncak-

puncak kebudayaan Nusantara. Hal ini dapat dibuktikan dari lahirnya berbagai 

tradisi dan kesenian yang cukup unik sebagai  wujud  akulturasi budaya, seperti 

bakayat, cepung, wayang kulit, rudat, dan pepaosan. 
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Teks bakayat bersumber dari kitab-kitab kesusastraan Melayu yang 

bertuliskan Arab Melayu sebagai bacaan utama, kitab-kitab tersebut kebanyakan 

dalam bentuk salinan dan juga cetakan. Hikayat dibaca dengan cara 

menembangkan yang diikuti dengan terjemahan dalam bahasa Sasak dan disertai 

penafsiran. Tukang bakayat yang terdiri dari seorang pemace yang bertugas 

membaca dengan cara menembangkan teks hikayat, kemudian diikuti oleh 

penyarup yang bertugas mengikuti tembang pemace pada etnik kata di akhir 

tembang. Sedangkan bujangge/tukang cerita bertugas menerjemahkan ke dalam 

bahasa Sasak yang disertai dengan penafsiran/ulasan dari teks yang 

ditembangkan. Penafsiran/ulasan bujangge terhadap teks sangat bergantung pada 

pengalaman bujangge, situasi, dan kondisi ketika pembacaan berlangsung. 

Penerjemahan dan penafsiran/ulasan oleh bujangge terkadang tidak disertai ulasan 

karena berbagai alasan. Kemampuan bujangge/tukang cerite ditentukan oleh 

faktor, pengalaman, penguasaan terhadap isi cerita, kedalaman dalam penguasaan 

ilmu keagamaan, serta wawasan dalam bidang sosial kemasyarakatan. Masyarakat 

penonton/pendengar sebagai penikmatnya juga  mempunyai pandangan dan 

penafsiran sendiri terhadap teks yang disajikan, sehingga sering terjadi diskusi 

dan perdebatan tentang teks yang ditafsirkan. Masyarakat sastra, apakah itu 

pembaca atau pendengar mempunyai kebebasan dalam mengapresiasi setiap karya 

sastra yang dinikmatinya. Interpretasi terhadap teks tergantung pada situasi 

dimana dan kapan teks tersebut dibaca dan sejauhmana teks tersebut dapat 

dijelaskan dengan konteks kekinian. Artikulasi bujangge atas teks yang diyakini 

oleh penikmatnya, dapat menjadi relasi kuasa atas teks tersebut. Dimana 
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kewibawaan seorang bujangge atas artikulasi teks yang dilakukan dapat menjadi 

pengetahuan masyarakat yang diyakininya dapat memberikan ketentraman bagi 

kehidupan dirinya. Foucault menggambarkan bahwa artikulasi sebagai sebuah 

hegemoni dari relasi kuasa. 

Kehadiran bakayat  bukan hanya sebagai media dakwah dan si’ar, tetapi 

dapat mengedukasi masyarakat dengan nilai-nilai keagamaam melalui kegiatan 

ritual adat keagamaan. Bakayat  menjadi bagian dari adat keagamaan dan  

diyakini bahwa setiap penyajian membawa berkat dan keselamatan bagi yang 

melaksanakan dan yang mendengarkannya. Inilah yang secara terus-menerus 

diartikulasikan oleh “penguasa” terhadap teks bakayat dalam masyarakat. Teks 

bakayat  sejalan dengan perkembangannya dapat memunculkan reartikulasi 

sebagai wacana baru. Artikulasi terhadap teks tidak berhenti sampai disitu, dalam 

perkembangannya dapat memunculkan reaksi yang dapat melahirkan disartikulasi, 

perlawanan atau penentangan terhadap artikulasi sebelumnya.  

Sejalan dengan kemajuan masyarakat di bidang pendidikan, masuknya 

pengaruh modernitas, dan berbagai paham  Islam puritan, telah menjadikan 

bakayat sebagai tradisi terkebelakang, musy’rik, bid’ah, dan khurafat. Sejalan 

dengan itu, Hamid (1989:2) menyatakan bahwa karya kesusastraan Indonesia 

pengaruh Islam dianggap bid’ah karena banyak didapati unsur-unsur rekaan yang 

digambarkannya sebagai suatu pemikiran Islam yang sejati. Hal ini tentu tidak 

dapat dihindari adanya unsur estetik imajinatif yang terkandung di dalamnya, dan 

dipraktekkannya dalam berbagai ritual adat keagamaan. Tradisi-tradisi lisan yang 
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dikaitkan  dengan agama adalah warisan dari masa lalu yang dianggap  

mengandung sinkretis.     

Akibat adanya pandangan yang berbeda terhadap bakayat, tidak serta- 

merta menyurutkan semangat masyarakat walaupun hanya pada kelompok-

kelompok kecil yang masih menekuninya. Bakayat sekarang ini hanya 

dilaksanakan oleh sebagian kecil masyarakat Sasak, yakni dari golongan orang tua 

sebagai tokoh agama atau tokoh masyarakat (Acim dan Ahyar, 2011: 429). 

Dampak dari perkembangan tersebut di atas, telah membuat bakayat semakin 

ditinggal oleh sebagian besar masyarakatnya sehingga tradisi ini ditekuni oleh 

beberapa komunitas tertentu saja. Hal tersebut sangat  memprihatinkan. Penelitian 

ini mengungkap dan menelusuri sikap dan pandangan masyarakat yang cukup 

beragam dari sisi ideologi terhadap keberadaan bakayat sekarang ini.      

Di sisi lain melihat karya sastra Sasak yang merupakan hasil karya para 

intelektual Sasak, baik dalam bentuk karya asli, salinan, dan saduran yang 

dikoleksi oleh Museum Negeri Nusa Tenggara Barat tahun 1990 ada sekitar 1250-

an buah, dan sekitar 800-an buah tersebar di luar pulau Lombok, baik itu dikoleksi 

oleh museum-museum di Nusantara maupun di Luar Negeri (Sumber: 

Dokumentasi Museum Negeri NTB). Chambert-Loir (dalam Jamaluddin, 

2011:63-88), naskah Lombok tersebar di banyak tempat, di Belanda lebih dari 400 

buah, yang didaftar oleh Morison sekitar 600 buah naskah asal Lombok yang 

berbahasa Jawa dan Sasak. Di Museum Jakarta, Behrend (1998) mencatat sekitar 

75 naskah, di masyarakat yang berhasil diinventarisasi oleh Van der Meij (1994) 

adalah 632 buah, dengan rincian 330 berbahasa Jawa Kuna, 104 berbahasa Sasak, 



24 
 

101 berbahasa Bali, 49 Arab, dan 10 Melayu. Masyarakat Sasak yang begitu kaya 

dengan naskah dari berbagai genre sastra ternyata belum diapresiasi secara serius 

oleh masyarakat luas. Naskah-naskah tersebut hanya menjadi  catatan tentang 

masa keemasan penulisan naskah Sasak tanpa dibarengi dengan pengkajian 

mendalam terhadap kandungan isi oleh para pewarisnya. Naskah yang masih 

tersimpan di masyarakat Sasak saat ini  cukup banyak dan ada yang sudah 

diperjualbelikan dengan pihak-pihak yang tidak berkompeten di bidangnya.         

Penelitian ini akan meneliti bakayat  Sasak sebagai sebuah tradisi lisan. 

Ada beberapa pendapat mengenai tradisi lisan, salah satunya adalah Sibarani.  

Wacana tradisi lisan tidak hanya berupa cerita dongeng, mitologi, dan 

legenda dengan berbagai pesan di dalamnya, tetapi juga mengenai sistem 

kognitif masyarakat, sumber identitas, sarana ekspresi, sistem relegi dan 

kepercayaan, pembentukan dan peneguhan adat-istiadat, sejarah, hukum, 

pengobatan, keindahan, kreativitas, asal-usul masyarakat, dan kearifan 

lokal dalam komunitas dan lingkungannya (Sibarani, 2011:7-8).   

 

Berdasarkan pandangan Sibarani, bakayat dapat dikatakan sebagai TL, karena  

mengandung aspek-aspek kehidupan seperti, sistem relegi dan kepercayaan, 

keindahan, kreativitas, dan kearifan lokal. Sebagai kearifan lokal bakayat 

mengandung nilai budaya luhur yang digunakan untuk kebijaksanaan atau 

kearifan menata kehidupan sosial.  Bakayat dalam penelitian ini akan dilihat dari 

aspek kesejarahannya. Penelitian tentang perkembangan bakayat Sasak sangat 

perlu dilakukan sebagai dokumen sejarah perkembangannya dan sejarah 

perkembangan sastra Sasak, mengingat hal ini belum pernah dilakukan. Untuk itu, 

peneliti akan menggunakan pendekatan penelitian sejarah sebagai suatu keharusan 

untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa-peristiwa yang historis. 
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Langkah-langkah yang dilakukan mulai dari pengumpulan sumber-sumber primer 

dan skunder baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Data yang terkumpul 

nantinya akan diuji keabsahan dan kesahihan sumber yang ditelusuri untuk 

nantinya dapat dijadikan data sejarah dan yang bukan data sejarah.  

Hikayat sebagai teks sastra yang digunakan  dalam bakayat terdapat 

berbagai penafsiran dalam rangka mengeksplisitkan teks yang dilakukan oleh 

pelaku bakayat, sehingga teks tersebut menarik untuk dianalisis. Menurut 

Macherey sebagaimana yang dikutip Storey (2006:39), bahwa salah satu tugas 

tradisional kritik sastra—mengeksplisitkan apa yang implisit di dalam teks; 

membuat bisa didengar apa yang hanya bisik-bisik belaka (misalnya, makna 

tunggal). Dalam kutipannya Storey menambahkan bahwa tindakan mengetahui 

tidak sama dengan mendengarkan sebuah wacana yang sudah terbentuk, yakni 

adanya fiksi yang harus kita terjemahkan. Ia adalah elaborasi atas wacana baru, 

mengartikulasikan sebuah kebisuan. Pengetahuan bukanlah penemuan atau 

rekonstruksi atas sebuah makna yang laten, terlupakan atau tersembunyi. 

Pengetahuan adalah sesuatu yang baru-baru ini dikembangkan, sebuah 

penambahan atas realitas yang darinya ia bermula. Sebagai sebuah wacana teks 

yang terbarukan, bakayat telah mengelaborasi berbagai wacana dalam masyarakat 

Sasak dalam rangka mengekplisitkan teks hikayat. 

Untuk menganalisis wacana teks dalam bakayat akan digunakan teori 

wacana dalam rangka menjelaskan struktur teks bakayat sebagai teks lisan. 

Sebagai teks lisan yang mengandung wacana naratif, dimana aspek penceritaan 

dan pelisanannya menjadi hal penting untuk diungkap dalam penelitian ini. 



26 
 

Sebelum menganalisis struktur teks terlebih dahulu akan dilakukan 

pengklasifikasian untuk mengenal lebih dekat wacana teks bakayat dalam 

masyarakat Sasak. Pengklasifikasian akan dihat dari penggunaannya, acuan, dan 

saluran komunikasinya.            

Terkait dengan fungsi bakayat Sasak akan diteliti mengenai adanya 

pergeseran serta sebab-sebab terjadinya pergeseran fungsi. Dalam tradisi 

pelisanan teks juga akan ditelusuri teks-teks yang terkait dengan kegiatan 

pelisanan yang dilakukan dalam pertunjukan bakayat. Berbagai kegiatan ritual 

adat dan agama dalam masyarakat Sasak yang terkait dalam pemilihan teks 

bakayat biasanya ditentukan oleh penanggap, pelaku bakayat atau disesuaikan 

dengan kebiasaan yang sudah pernah berlangsung sebelumnya. Namun demikian, 

alasan dalam pemilihan teks hikayat sering bersifat sangat pribadi karena terkait 

dengan niatan dari penanggap bakayat itu sendiri. 

Bakayat Sasak sampai sekarang masih terjaga keberadaannya walaupun  

penikmatnya/pendengarnya mulai berkurang di tengah-tengah masyarakat Sasak 

yang mayoritas Islam. Sejak kemunculannya, bakayat dijadikan  sarana da’wah 

dan pembelajaran agama Islam, pelengkap ritual adat dan keagamaan, apresiasi 

terhadap karya sastra Melayu yang dijadikan sebagai seni pertunjukan 

(performing art ), namun hal tersebut kini telah mulai  tergantikan oleh media 

lain, baik melalui alat elektronik serta belajar lewat lembaga pendidikan formal 

dan non formal. Hikayat Melayu yang dulunya dikenal luas di kalangan 

masyarakat Sasak, karena  dijadikan sebagai media pembelajaran Islam melalui  

seni bakayat, kini sudah ditinggalkan. Untuk itu, sebelum bakayat kehilangan 
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berbagai fungsi dan nilainya perlu dilakukan  langkah penyelamatan melalui 

penelitian.   

Penelitian ini dapat  dijadikan sebagai bandingan dengan hasil penelitian 

TL etnik lainnya, dan juga dapat dijadikan sebagai dokumentasi tentang  

perkembangan  TL Sasak. Selain itu, penelitian ini dapat membantu dalam 

memahami kemajemukan etnik bangsa dan sebagai bentuk penghayatan terhadap 

jati diri bangsa dalam membangun solidaritas dan pertahanan untuk menghadapi 

gempuran dari budaya-budaya bangsa lain. Praktek-praktek budaya bangsa kita 

yang adi luhung ini akan dapat ditempatkan sejajar dengan karya bangsa-bangsa 

lain.  

Bakayat  sebagai praktek budaya mencerminkan cara berpikir dan 

berprilaku masyarakatnya yang perlu didokumentasikan secara periodik. 

Fenomena perkembangan bakayat Sasak kini dan ke depan memang perlu terus 

dicermati, sehingga memungkinkan kita melihatnya sebagai praktek tradisi lisan 

yang utuh dalam kehidupan masyarakat Sasak. Ketertarikan peneliti dalam 

melakukan penelitian ini secara seksama dan mendalam tentang bakayat Sasak 

didasari oleh beberapa alasan. Pertama, bakayat Sasak mempunyai struktur teks, 

fungsi yang kini telah mengalami pergeseran sejalan dengan dinamika 

masyarakatnya, serta makna yang mengandung konseptualisasi dakwah religius 

dalam pertunjukan. Kedua, bakayat Sasak merupakan wacana teks yang bergaya 

sastra yang di dalamnya mengandung ekspresi estetik yang disampaikan dalam 

pelisanannya. Di samping itu, bakayat sebagai teks terbuka yang diartikulasikan 

secara terus-menerus oleh masyarakat dalam praktek budayanya. Ketiga, 



28 
 

walaupun bakayat merupakan praktek budaya lokal milik etnik Sasak di dalam 

terkandung seperangkat nilai universal yang dapat digunakan sebagai ancangan 

dalam memberikan kontribusi pada model pendidikan karakter yang berbasis 

kearifan lokal Sasak. Keempat, bakayat Sasak sebagai identitas sosial etnik Sasak 

kini mulai terancam kelestariannya karena masuknya berbagai pengaruh 

globalisasi. Kelima, komunitas dan peminat bakayat Sasak semakin menurun 

jumlahnya. Kelompok generasi muda terdidik sudah tidak tertarik menekuni 

tradisi ini, sehingga bakayat terancam punah. Di samping masuknya pengaruh 

Islam garis keras (radikal) yang menyebut bakayat sebagai bid’ah, khurafat, dan 

syrik. Keenam, adanya kedekatan peneliti dengan beberapa tokoh masyarakat, 

budaya, agama, penekun bakayat yang memudahkan dalam memperoleh akses 

data terkait penelitian ini.   

 

1.2    Rumusan Masalah 

 Kajian dalam penelitian ini mengungkap bakayat dalam praktek adat 

keagamaan masyarakat Sasak di Lombok. Adapun permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian ini sebagai berikut.  

1. Bagaimana sejarah perkembangan bakayat pada masyarakat Sasak di 

Lombok? Pembahasan tentang sejarah perkembangan ini ditelusuri mulai 

dikenalnya tradisi ini hingga keberadaannya saat ini.  

2. Bagaimana struktur teks bakayat pada masyarakat Sasak di Lombok? Dalam 

permasalahan ini dikaji struktur teks bakayat yang disajikan dalam 

pertunjukan terkait pelaksanaan ritual adat keagamaan. 
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3. Bagaimana fungsi bakayat pada masyarakat Sasak di Lombok?  Dalam 

pembahasan ini  dibahas fungsi bakayat serta pergeseran fungsi bakayat 

mulai sekitar 1970-an sampai sekarang. 

4. Bagaimana makna bakayat pada masyarakat Sasak di Lombok? Pembahasan  

makna bakayat dalam penelitian ini  dilihat dari sisi pelaksanaannya.  

5. Bagaimana artikulasi nilai religius dan wacana sosial dalam bakayat pada 

masyarakat Sasak di Lombok? Permasalahan yang dicermati adalah tentang 

bagaimana bentuk interpretasi/penafsiran, tanggapan tukang bakayat dan 

masyarakat terhadap teks dalam bakayat.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus. Tujuan umum memberikan gambaran dan cakupan yang lebih luas, 

sedang tujuaan khusus  lebih fokus pada masalah penelitian. Untuk memenuhi 

kedua tujuan tersebut penelitian ini menjelaskan secara cermat setiap tahap 

penelitian ini. 

1.3.1  Tujuan Umum 

  Tujuan umum penelitian ialah menganalisis pergulatan masyarakat Sasak  

tentang   struktur bakayat yang merefleksikan kondisi masyarakat, baik sebagai 

petani, nelayan, pedagang, dan status sosial lainnya. Penelitian ini mengkaji  teks 

lisan dalam bentuk pertunjukan yang  dilaksanakan oleh masyarakat Sasak. 

Bakayat sebagai tradisi lisan merupakan dokumen hidup dalam masyarakat dan 

telah menjadi bagian dari ritual adat dan keagamaan. Keterkaitan bakayat dengan 
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ajaran keagamaan—Islam—sebagai bentuk hubungan vertikal antara manusia 

dengan sang khalik, serta upacara adat sebagai wujud rasa syukur manusia 

kepada-Nya dan juga dalam menjaga hubungan antar sesama manusia dalam 

menjalani kehidupan bermasyarakat.  

Selain itu, tujuan umum penelitian ini ingin mengajak masyarakat agar  

praktek budaya lokal ini dapat dilestarikan dan  bermafaat secara ekonomis 

(ekonomi kreatif) dalam kehidupan. Mengingat adanya kandungan nilai-nilai 

religius, etika, moral, kesusilaan dalam bakayat dapat dijadikan sebagai penguat 

dalam pembentukan karakter bangsa melalui apresiasi terhadap teks-teks dalam 

bakayat. 

1.3.2  Tujuan Khusus 

 Tujuan  penelitian ini secara khusus akan dikemukakan berdasarkan 

rumusan masalah yang telah ditetapkan. Berikut adalah tujuan khusus penelitian 

ini.  

(1) Menguraikan dan menjelaskan sejarah perkembangan keberadaan 

bakayat pada masyarakat  Sasak di Lombok dengan memberikan 

justifikasi emperik serta eksplanasi objektif terhadap eksistensinya dalam 

kehidupan masyarakat Sasak. Dokumen-dokumen serta tradisi lisan yang 

terkait dengan sejarah perkembangan dirunut untuk disusun berdasarkan 

urutan waktu perkembangan bakayat Sasak di Lombok.  

(2) Memaparkan dan menjelaskan struktur teks bakayat  dalam penyajiannya 

terkait dengan pelaksanaan ritual adat keagamaan masyarakat Sasak di 

Lombok.  
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(3) Menguraikan dan menjelaskan hasil analisis fungsi bakayat pada 

masyarakat Sasak di   Lombok. Fungsi bakayat dalam praktek budaya  

selalu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat pendukungnya,  

pergeseran fungsi yang terjadi dalam bakayat  di era 1970-an sampai 

sekarang ini menjadi fokus dalam penelitian ini.  

(4) Menguraikan dan menjelaskan hasil analisis makna bakayat pada 

masyarakat Sasak di Lombok. Makna bakayat dalam penelitian ini 

dipaparkan dan dijelaskan berdasarkan hasil peneliti mengikuti 

pertunjukan di beberapa tempat di pulau Lombok. 

(5) Memaparkan dan menjelaskan hasil analisis artikulasi nilai religius dan 

wacana sosial berdasarkan penafsiran/interpretasi tukang bakayat 

terhadap teks bakayat berdasarkan hasil pertunjukan yang dilaksanakan 

oleh masyarakat Sasak. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan penelitian 

tradisi lisan, khususnya tradisi lisan Sasak. Penelitian ini nantinya dapat 

merangsang dan menumbuhkembangkan peneliti-peneliti lain di bidang tradisi 

lisan Sasak. Mengingat masih rendahnya minat peneliti untuk melakukan 

penelitian tentang tradisi lisan Sasak, jika dibandingkan dengan banyaknya objek 

yang tersedia untuk diteliti.  

Penelitian ini difokuskan pada dua manfaat, yaitu manfaat teoretis dan 

manfaat praktis. Manfaat teoretis  terkait dengan pengembangan ilmu 
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pengetahuan, khususnya ilmu sastra lisan. Manfaat praktis terkait dengan 

sumbangan penelitian terhadap berbagai aspek tradisi lisan dalam kehidupan 

masyarakat khusus pada etnik Sasak.   

1.4.1  Manfaat teoretis 

Penelitian bakayat Sasak diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoretis. Manfaat teoretis penelitian ini adalah: 

(1) Dapat dijadikan rujukan dalam bentuk dokumen hasil penelitian yang 

memuat gambaran objektif tentang sejarah perkembangan bakayat, struktur 

teks bakayat, fungsi serta pergeseran bakayat, makna bakayat pada 

masyarakat Sasak, dan artikulasi nilai religius dan wacana sosial dalam 

bakayat. Bakayat sebagai praktek budaya masyarakat Sasak dapat dijadikan 

sebagai bahan bandingan terhadap tradisi sejenis maupun tidak sejenis yang 

ada di Nusantara.    

(2) Hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan referensi tentang 

kajian sastra khususnya  kajian sastra lisan yang masih sangat minim, 

khususnya kajian tradisi sastra lisan Sasak di Lombok.   

(3) Sebagai tambahan rujukan berupa pustaka yang dapat menambah khasanah 

dokumen hasil penelitian yang dapat mengembangkan wawasan  tentang 

pengkajian teks  sastra dalam bentuk pelisanan, sebagai salah satu gambaran 

teoritis dan metodelogis dalam hubungan analisis teks sastra dan 

pelisanannya.  
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1.4.2 Manfaat praktis 

Di samping manfaat di atas, hasil penelitian ini secara praktis dapat 

bermanfaat bagi masyarakat luas, lembaga-lembaga pemerintah, LSM, lembaga 

pendidikan formal dan non formal, dan juga para peneliti lain. Manfaat praktis 

penelitian ini sebagai berikut. 

(1) Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami 

bakayat dari aspek kesejarahan, struktur teks bakayat, 

interpretasi/penafsiran terhadap teks bakayat oleh tukang bakayat dan 

masyarakat, fungsi dan pergeserannya, serta makna bakayat.  

(2) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bentuk pelestarian tradisi sastra lisan 

etnik di Nusantara, untuk menambah wawasan dan pengalaman serta 

pengetahuan di bidang tradisi kelisanan, khususnya tradisi lisan bakayat 

Sasak di Lombok.    Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan bandingan oleh 

etnik-etnik lain  dalam tradisi sastra lisan di Nusantara. 

(3) Hasil penelitian ini dapat memotivasi para peneliti yang lain, mengingat 

masih banyak tradisi lisan Sasak yang belum diteliti. Di samping  juga 

menjadi bahan pertimbangan pemerintah, dalam membuat kebijakan terkait 

dengan pelestarian budaya khususnya bidang tradisi lisan Sasak yang 

sedang dalam  ancaman kepunahan. 
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