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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah. 

Masyarakat Tengger merupakan masyarakat adat yang memeluk agama 

Hindu. Pada sejarah bangsa Indonesia agama Hindu merupakan agama pertama 

yang memasuki wilayah Nusantara pada tarikh Masehi sampai tahun 1500 M 

dengan lenyapnya kerajaan Majapahit. Wilayah yang pertama kali mendapat 

pengaruh dari agama Hindu adalah daerah Kutai (Kalimatan Timur) dan Jawa 

Barat (Soekmono, 1993: 27). Agama Hindu merupakan agama yang berkembang 

dari alam pikiran yang bersumber dalam Kitab Weda. Pengaruh agama Hindu 

yang cukup kuat mengubah pola dasar kebudayaan bangsa Indonesia, misalnya 

dalam penggunaan bahasa Sansekerta dan pembentukkan pemerintahan menjadi 

kerajaan. 

Keberhasilan penyebaran agama Hindu dilakukan oleh kaum Brahmana 

dengan menanamkan ajaran agama Hindu kepada raja-raja di Nusantara tidak 

terlepas dari peran bahasa. Bahasa sebagai suatu sistem komunikasi merupakan 

bagian, atau subsistem, dari sistem kebudayaan (Nababan, 1993: 50). Jadi, bahasa 

tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan  karena bahasa merupakan pengembangan 

dari kebudayaan sehingga dalam proses komunikasi bahasa berfungsi sebagai alat 

untuk memperlancar pola berinteraksi. Penggunaan bahasa juga mencerminkan 

nilai, norma, dan kepercayaan yang  berkembang pada suatu masyarakat. 
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Selain faktor bahasa, kebudayaan memiliki peran penting dalam proses 

interaksi. Perkembangan  suatu kebudayaan diawali dengan pola interaksi antara 

kebudayaan satu dengan kebudayaan lain yang mengakibatkan kebudayaan baru 

(alkulturasi budaya). Kebudayaan merupakan hasil karya manusia yang berfungsi 

sebagai pengatur, pengikat, pendidik dalam sistem komunikasi. Hal ini 

menujukkan bahwa kebudayaan dari Agama Hindu masuk ke daerah Tengger 

tidak diterima secara keseluruhan tetapi ditelaah dan disesuaikan dengan budaya 

adat Tengger. Penggambaran alkulturasi Agama Hindu dan suku Jawa dapat 

ditemukan dibeberapa suku Indonesia misalnya, suku Tengger. Masyarakat 

Tengger menempati wilayah administratif di Gunung Bromo Kabupaten 

Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. 

Sistem kepercayaan masyarakat Tengger adalah agama Hindu, sistem 

religi tidak  menghilangkan identitas kebudayaan yang telah  mengakar di daerah 

Tengger justru menghasilkan sebuah perpaduan. Perpaduaan tersebut terjadi 

antara kebudayaan dan sistem religi yang dapat dilihat pada hasil kebudayaannya, 

seperti karya sastra yang berbentuk tulisan, yaitu kidung-kidung suci atau kidung-

kidungan. Latar belakang karya sastra kidung Tengger berasal dari tradisi lisan 

menjadi tradisi tulisan yang sampai sekarang dilestarikan.  

Karya sastra kidung hasil kebudayaan Jawa Tengahan yang menggunakan 

bahasa Jawa Tengahan sehingga kidung merupakan bentuk puisi dalam sastra 

Jawa Tengahan meliputi: guru gatra, guru wilangan, dan guru lagu (Saputra, 1992: 

14). Makna secara harfiah kidung-kidung suci merupakan karya sastra lisan yang 

bernuansa religi dan harmoni terutama bila dipahami dari segi bentuk dan makna 
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yang terkandung didalamnya.Unsur-unsur harmonilah yang menjadi salah satu 

daya tarik untuk memahami dan melafalkan secara teratur. Masyarakat yang 

mendengar kidung-kidung dari pura akan mendengar keindahan bahasa kidung 

yang disampaikan dengan cara berbeda. Contoh kidung-kidung suci sebagai 

berikut: 

KIDUNG JANUR GUNUNG 

Janur gunung iku paribasane 
Umat hindu podo gumpulo mrene 
Iki ono dawue Hyang Widi Woso 
Sembahyango sak dino kapeng tigo 
Mulokonco ayo nuhaneng dharmo 
Nindak ake kanti weningi cipto 
Ojo lali manembahyang Widi woso 
Saben dino sembahyango tri sandyo 
 
KIDUNG JANUR GUNUNG 
 

‘Janur gunung itu peribahasanya’ 
‘Umat Hindu ayo berkumpul disini’ 
‘ Ini ada perintah dari Tuhan Yang Widi’ 
‘Sembahyang dilakukan setiap hari tiga kali’ 
‘Para umat ayo melaksanakan sesuai kebaikan’ 
‘Melakukan sampai ke dalam kesucian hati ’ 
‘Jangan lupa melakukan sembahyang kepada Tuhan Sang Hyang Widi’ 
‘Setiap hari sembahyang tiga kali’ 
 

Bentuk: 
 

Bentuk kidung-kidung suci di atas termasuk bentuk tidak baku. Kidung 

tidak baku merupakan kidungan yang diciptakan oleh seseorang berdasarkan desa 

kalapatra (adat-istiadat desa setempat) yang memiliki arti berdasarkan ritme nada. 

Dalam perkembangannya kidung tidak baku dapat dirubah syair dan nadanya 

sesuai keinginan pencipta (wawancara dengan bapak Mariono, 21 Maret 2013). 

Penggunaan bahasa Jawa secara keseluruhan dalam kidung-kidung suci 
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merupakan salah satu cara untuk mempermudah pemahaman terhadap kidung 

yang bersumber pada ajaran Agama Hindu.  

Makna yang terkandung dalam kidung di atas sebagai bentuk ajakan bagi 

Umat Hindu untuk berkumpul melaksanakan sembahyang di pura. Perintah 

sembahyang langsung diperintahkan dari Tuhan Sang Hyang Widi dan 

dilaksanakan tiga kali dalam sehari (pagi, siang, dan malam). Kegiatan 

sembahyang juga termasuk salah satu kebaikan dalam Agama Hindu yang harus 

dilaksanakan dengan kesucian hati agar mendapat berkah dari Sang Pencipta 

kehidupan. Kegiatan sembahyang sehari-hari selalu dilakukan di pura masing-

masing desa karena masyarakat Tengger pada setiap desa memiliki pura yang 

berfungsi sebagai tempat pemujaan Tuhan Sang Hyang Widi dan sebagai tempat 

untuk melakukan kegiatan desa. Fungsi kidung-kidung suci di atas sebagai 

pengingat bagi para Umat Hindu untuk melaksanakan sembahyang sehari tiga 

kali. Jadi, Kidung merupakan nyanyian, lagu (syair yang dinyanyikan); puisi 

(KBBI 2011: 696). Pengklasifikasian bentuk kidung dapat dilihat dari pemaknaan 

yang tersirat dalam Kidung-kidung suci masyarakat Tengger. 

Penggambaran makna kidung-kidung suci berisi tentang suatu pesan dari 

penutur atau pengarang untuk menyampaikan atas dasar ajaran Agama Hindu dan 

pemakanaan kidung berfungsi sebagai pengingat dalam sistem kemasyarakatan 

yang mengacu pada norma dan nilai masayarakat Tengger. Kidung-kidung suci 

merupakan salah satu bentuk karya sastra yang tumbuh dan berkembang dalam 

pandangan ajaran Agama Hindu. Masyarakat Tengger berkumpul di pura untuk 

melantunkan kidung-kidung sebelum melakukan kegiatan sembahyang. Salah satu 
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kebudayaan dan karya sastra masa lampau yang dikemas dalam bentuk sastra 

lisan diharapkan mendapat apresiasi dan pelestarian secara mendalam karena hal 

tersebut bukan hanya tugas masyarakat Tengger melainkan seluruh masyarakat 

Indonesia. Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam kidung-kidung suci dapat 

digunakan untuk membangun budaya nasional. 

Peneliti menitikberatkan pada penggunaan kidung-kidung suci bagi 

masyarakat Tengger yang berdasarkan bentuk, makna, dan fungsi menggunakan 

kajian Etnografi. Penelitian ini sangat menarik, karena karya sastra berbentuk 

lisan kidung-kidung suci merupakan peninggalan  masyarakat terdahulu dan 

menjadi salah ciri khas kebudayaan masyarakat Tengger  yang tidak dapat 

ditemukan pada daerah lain. Pengambilan objek tentang bentuk, makna, dan 

fungsi kidung-kidung suci masyarakat Tengger dilakukan di desa Ngadasari, 

Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Keadaan georafis dan infrastruktur 

yang dapat dijangkau oleh peneliti diharapkan mempermudah untuk mendapat 

kesempatan luas dalam mencari bahan penelitian.  

1.2 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti memerlukan pembatasan masalah. 

Adapun pembatasan masalah tersebut sebagai berikut: 

1. Penelitian dibatasi pada bentuk, makna, dan bentuk teks kidung-kidung 

suci masyarakat Tengger. 

2. Penelitian mengacu pada unsur linguistik khusunya secara verbal dari 

gejala bentuk, makna, dan fungsi pada kidung-kidung suci. 
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3. Bentuk verbal yang akan dikaji adalah perwujudan sastra lisan (kidung-

kidung suci) yang dilantunkan oleh masyarakat Tengger di Pura 

Tunggal Jati, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten 

Probolinggo. 

4. Daerah penelitian dipusatkan dan dibatasi pada masyarakat Tengger yang 

bermukim di desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten 

Probolinggo. Pengambilan objek penelitian di daerah tersebut 

dilatarbelakangi pewarisan tradisi dan kemurniaan adat-istiadat yang 

kental di Gunung Bromo. Infrastruktur yang terbangun dengan baik 

juga menjadi pertimbangan untuk melakukan penelitian. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

akan dikaji  dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah bentuk dan makna kidung-kidung suci masyarakat Tengger 

di Kabupaten Probolinggo? 

2. Bagaimanakah fungsi kidung-kidung suci masyarakat Tengger di 

Kabupaten Probolinggo. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah: 

1. Mendeskripsikan bentuk dan makna kidung-kidung suci masyarakat 

Tengger di Kabupaten Probolinggo. 

2. Mendeskripsikan fungsi kidung-kidung suci masyarkat Tengger di 

Kabupaten Probolinggo. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoretis 

maupun secara praktis. 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

Manfaat secara teoretis yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

memberikan sumbangan pemikiran, khususnya dalam kajian Etnografi. Penelitian 

ini menggambarkan bahwa bahasa tidak hanya dipelajari sebagai pendekatan 

mikro linguistik, tetapi dipelajari dengan faktor-faktor di luar kebahasaan seperti 

kebudayaan, adat-istiadat, dan masyarakat (makro linguistik). Dalam hal ini, 

bahasa dalam kidung-kidung suci menjadi bukti dokumen tertulis secara otentik 

menggambarkan kekayaan intelektual masa lampau yang dideskripsikan pada 

kidung-kidung suci masyarakat Tengger. Dengan adanya penelitian ini, 

diharapkan dapat membantu penelitian-penelitian yang selanjutnya. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

pengetahuan dan penjelasan kepada masyarakat secara umum tentang bentuk, 

makna, dan fungsi kidung-kidung suci masyarakat Tengger. Pemahaman juga 

diberikan kepada masyarakat pemilik budaya kidung-kidung suci (masyarakat 

Tengger) bahwa kidung-kidung suci perlu dipahami dan dimaknai secara 

mendalam bukan hanya dilantunkan. Pemaknaan kidung-kidung suci 

menggambarkan pesan moral dalam masyarakat yang berhubungan dengan sistem 

norma dan nilai dalam suatu masyarakat. Penelitian ini diharapkan memberikan 

manfaat bagi semua pihak yang ingin mengetahui bahasa dan perkembangannya 
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khususnya mengenai bentuk, makna, dan fungsi kidung-kidung suci masyarakat 

Tengger yang dapat dijadikan rujukan tentang penelitian kidung. 

1.6 Tinjauan Pustaka 

Sugiri, dkk (2003) dengan judul “Fungsi, Bentuk, dan Makna Kidungan 

Seni Ludruk Pada Era Reformasi: Suatu Kajian Etnolinguistik” merupakan 

laporan penelitian Universitas Airlangga. Rumusan masalah yang dikaji tentang 

fungsi dan bentuk kidungan seni ludruk pada Era Reformasi bagi masyarakat di 

wilayah pemerintah Kota Surabaya. Hasil penelitian ini menghasilkan analisis 

bentuk-bentuk kidungan seni ludruk pada Era Orde Baru yang terdiri dari bentuk 

pantun (parikan) yang berirama aa aa maupun ab ab. Bentuk pantun atau parikan 

tersebut ada yang terdiri dari empat baris, dua baris pertama disebut pedhatan 

sedangkan baris berikutnya isi. Pantun yang terdiri atas empat baris dalam 

kidungan seni ludruk disebut sebagai lamba sedangkan pantun yang terdiri dari 

dua baris disebut bacakan. Fungsi kidung-kidungan pada Era Reformasi dalam 

masyarakat menyangkut bidang (1) sebagai hiburan, (2) sebagai sarana kritik 

sosial, (3) sebagai upaya peningkatan bidang kebudayaan, (4) sebagai pendorong 

ekonomi, (5) sebagai bukti kesadaran politik, (6) sebagai sarana pembangunan, 

(7) sebagai bentuk ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan (8) sebagai 

sarana pendidikan. 

Ariyanti (2004) dengan judul “Bentuk, Makna, Fungsi syair lagu dalam 

Tari Gandrung Banyuwangi” untuk menyelesaikan skripsinya di Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Airlangga. Rumusan masalah yang dikaji tentang bentuk, 

makna, fungsi syair lagu dalam tari Gandrung Banyuwangi. Penelitian ini 

menghasilkan analisis bentuk-bentuk syair lagu dalam tarian Gandrung 
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Banyuwangi cukup beragam. Perbedaan bentuk antara versi satu dengan lainnya 

disebabkan oleh perbedaan zaman penulisan, penggunaan istilah masyarakat 

Using yang terletak dibagian selatan dengan masyarakat Using yang terletak 

dibagian utara, situasi, dan kondisi berbeda, salah tulis, salah dengar, dan salah 

dalam melafalkan. Fungsi syair lagu dalam tari Gandrung mengalami banyak 

perubahan, pada awalnya berfungsi sebagai pengobar semangat masyarakat Using 

melawan belanda dan berisikan nasihat-nasihat kepada perempuan Using agar 

merelakan pasangannya untuk berjuang melawan Belanda. Pada perkembanngan 

dizaman sekarang lebih pada sarana hiburan untuk masyarakat. 

Purnomo (2007) dengan judul “Bentuk, Makna, Fungsi Puji-Pujian bagi 

Umat Muslim di Wilayah Kabupaten Bojonegoro” untuk menyelesaikan 

skripsinya di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Rumusan masalah 

yang dikaji dalam penelitian tersebut adalah bentuk, makna, dan fungsi  puji-

pujian bagi umat muslim di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Hasil dari penelitian 

tersebut menujukkan bahwa puji-pujian pada awalnya merupakan sarana yang 

dipakai para ulama untuk menyebarkan agama Islam di masyarakat sehingga 

ajaran-ajaran Islam dapat dipahami. Dalam penelitian tersebut juga menjelaskan 

bentuk (diksi, irama, tema, baris, bait) yang mampu melahirkan makna di 

masyarakat sebagai tuntunan hidup.  Fungsi yang ada dalam puji-pujian didalam 

masyarakat adalah: (1) sebagai wujud pengendali sosial, (2) sebagai pengingat di 

masyarakat tentang ajaran Agama Islam, (3) sebagai alat pendidikan (4) sebagai 

dorongan untuk mengajak sholat berjama’ah di masjid, (5) sebagai media 
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penyebaran Agama Islam, (6) sebagai sarana untuk berdoa, (7) sebagai rangkaian 

untuk menunggu imam dan jama’ah yang belum datang. 

Halimatus (2011) yang berjudul “Bentuk, Fungsi, dan Makna Mantra 

dalam Rangkaian Upacara Nyepi Bagi Umat Hindu  Di Pura Agung Jagad Karana 

Surabaya” untuk menyelesaikan skripsinya di Fakultas Ilmu Budaya Universitas 

Airlangga. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian tersebut yaitu 

bagaimanakah bentuk, fungsi, dan makna mantra dalam rangkaian upacara Nyepi 

bagi Umat Hindu di Pura Agung Jagat Karana Surabaya. Hasil penelitian tersebut 

menujukkan bahwa pada Pura Agung Jagat Karana memiliki tiga bentuk mantra, 

yaitu sesotengan, seloka, kakawin (prosa). Selain itu bentuk mantra pada 

rangkaian upacara tersebut menggunakan dua bahasa yaitu, bahasa Sansekerta dan 

bahasa Jawa Kuna. Pemaknaan mantra pada upacara Nyepi bertujuan mendoakan 

keselamatan diri sendiri, umat manusia dan alam semesta agar dijauhkan dari 

karma. 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, objek penelitian kidung-kidung 

suci masyarakat Tengger, Kabupaten Probolinggo belum ditemukan. Objek 

penelitian ini dipilih karena masyarakat Tengger merupakan salah satu masyarakat 

adat di Indonesia yang masih memegang tradisi keagamaan, adat-istiadat, dan 

sistem kemasyarakatan yang teguh. Kelebihan lain dari kidung-kidung suci yang 

akan teliti, tidak dapat ditemukan pada daerah lain meskipun daerah yang berbasis 

agama Hindu seperti, Bali dan daerah lain. Karya sastra kidung-kidung suci 

terjadi karena percampuran alkulturasi antara Agama Hindu dengan kebudayaan 

Suku Jawa sehingga menjadi faktor pembeda dengan daerah lain. Maka penelitian 
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tentang kidung-kidungan masyarakat Tengger dinilai sangat menarik untuk dikaji 

lebih mendalam.  

1.7 Landasan Teori 

Kidung merupakan karya sastra lisan yang indah dan harmoni. Keindahan 

yang sering terlihat dalam bunyi (rima), irama, dan makna pesan moral 

didalamnya. Deretan kata yang dikemas dalam beberapa baris terkadang 

membentuk bait menggambarkan pertalian makna secara tidak langsung.  Kidung-

kidung suci merupakan suatu karya sastra Jawa yang bernuasa religi yang disusun 

menjadi kalimat dan dilagukan dengan suatu tujuan untuk memberikan wejangan 

atau tuntunan kepada manusia yang berfungsi sebagai alat pemujaan terhadap 

Sang Hyang Widhi. Selain itu, kidung-kidungan juga berisi tentang ajaran suci 

yang harus diamalkan oleh Umat Hindu Dharma (wawancara dengan Pak 

Sudaryanto tanggal 3 Maret 2014). 

Menurut Zoetmuder (1983: 35) pembagian karya sastra Jawa berdasarkan 

penggunaan bahasa (pola persajakan), secara garis besar sastra Jawa dapat dibagi 

menjadi tiga kelompok, yakni sastra Jawa Kuna, sastra Jawa Tengahan, sastra 

Jawa Baru. Menurut Saputra (1992: 5-9) Karya sastra Jawa Kuna meliputi; 

kakawin, yaitu puisi yang dipengaruhi oleh prosodi India. Prosodi ini meliputi, 

1. Setiap bait terdiri dari empat larik (gatra) 

2. Jumlah suku kata yang sama pada tiap-tiap baris 

3. Baris dan suku kata tersebut disusun menurut pola metris yang sama 

dengan panjang pendeknya suku kata ditentukan oleh kedudukannya 

dalam baris. 
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Karya sastra Tengahan meliputi: kidung, yaitu tembang tengahan (sekar 

tengahan), puisi dalam sastra Jawa Pertengahan yang menggunakan pola 

persajakan meliputi guru gatra, guru wilangan, dan guru guru lagu.  Aturan 

panjang dan pendeknya suku kata dalam kidung tidak ditemukan. Karya sastra 

baru meliputi; macapat, yaitu puisi Jawa yang menggunakan puisi Jawa Baru 

sebagai bahasa pengantar dan diikat oleh persajakan yang meliputi guru gatra, 

guru wilangan, dan guru lagu. Ketiga unsur pola persajakan itu ditentukan oleh 

jenis pola persajakan yang digunakan. Pembacaan macapat juga menggunakan 

notasi tertentu sesuai dengan pola persajakan (ditembangkan).  

Persajakan pada kidung tidak mempunyai perbedaan dengan macapat. 

Tembang tengahan tersebut pada hakikatnya adalah tembang macapat kuno 

(Poerbatjaraka dalam saputra 1992: 14). Dalam Tradisi Jawa terdapat bentuk puisi 

Jawa yang menggunakan bahasa Jawa Baru yang terikat oleh guru gatra, guru 

wilangan, dan guru lagu. Puisi tersebut adalah parikan dan guritan. Parikan, yaitu 

sejenis puisi yang mempunyai bangun terdiri atas empat larik yang masing-

masing larik terdiri empat suku kata, larik pertama sampiran, sedangkan larik tiga 

dan empat merupakan isi. Guritan, membuat atau mengarang tembang atau 

melagukan tembang yang berdasarkan guru lagu dan guru wilangan. 

Dalam perkembangannya terdapat ciri-ciri yang dipengaruhi oleh keadaan-

keadaan yang menjadi latar belakang zaman. Sastra Jawa Kuna berkembang dan 

tumbuh pada saat pengaruh Agama Hindu sangat kuat, hal tersebut dibuktikan 

dengan pandangan dan ajaran Agama Hindu yang mewarnai semua bentuk 

kesusastraan yang dimiliki, sedangkan pada sastra Jawa Tengahan menampakkan 
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pengaruh dari nilai-nilai kejawen yang mewarnai semua bentuk kesusastraannya 

termasuk kidung-kidung suci. 

Kidung merupakan bentuk puisi dalam tembang yang dilengkapi dengan 

lagu yang diatur oleh iramanya.Unsur konvensional puisi dalam kidung mengikuti 

aturan yang hal bait yang disebut guru gatra; aturan jumlah baris setiap bait, guru 

wilangan; aturan jumlah suku kata setiap baris, dan guru lagu; aturan jenis vokal 

yang digunakan pada akhir setiap baris (wawancara dengan bapak Mariono 21 

April 2014). Keindahan kidung-kidung suci terletak pada persamaan bunyi (rima), 

irama, dan kandungan maknanya. Penggunaan bahasa dalam kidung-kidung suci 

mempunyai logika dan kaidah tersendiri yang berbeda dengan logika dan kaidah 

pada umumnya maka pertalian makna, secara tidak langsung dapat dikategorikan 

sebagai karya sastra yang berbentuk puisi.  

Unsur pembentuk kidung-kidung suci masyarakat Tengger memiliki dua 

bentuk, yaitu: 

a. Kidung-kidung suci bentuk baku. Kidung baku merupakan kidung yang 

memiliki aturan secara ketat dan digunakan untuk pengiringan dalam 

upacara keagamaan. Syair dan bait dalam kidung baku tidak dapat dirubah 

dan nada-nada yang membentuk kidung harus menyesuaikan dengan syair. 

b. Kidung-kidung suci bentuk tidak baku. Kidung tidak baku merupakan 

kidungan yang diciptakan oleh seseorang berdasarkan desa kalapatra 

(adat-istiadat desa setempat) yang memiliki arti berdasarkan ritme nada. 

Dalam perkembangannya kidung baku dapat dirubah syair dan nadanya 
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sesuai keinginan pencipta (wawancara dengan bapak Mariono, 21 Maret 

2013). 

Penelitian ini berhubungan dengan kajian Etnografi. Kajian Etnografi 

merupakan kajian yang memperhatikan makna budaya yang terekspresikan secara 

langsung dalam bahasa, banyak yang diterima, dan disampaikan secara tidak 

langsung melalui kata dan perbuatan ( Spradley, 1997: 5). Makna kebudayaan 

tidak dapat dilepaskan dari pemakainnya bahkan bila diartikan lebih luas maka 

makna tersebut harus dikembalikan ke dalam konteks sosial budaya yang dimiliki 

oleh masyarakat tersebut. Penggambaran makna budaya dalam bahasa 

menujukkan suatu realitas yang pemakainnya mengacu pada sistem tersandi. 

Makna budaya merupakan makna yang diciptakan dengan menggunakan simbol 

atau tanda bahasa. Penciptaan makna budaya menggunakan simbol-simbol 

(Spradley, 1997: 120). Simbol merupakan objek atau peristiwa yang merujuk pada 

sesuatu. Simbol-simbol tersebut, antara lain: 

1. Sistem makna budaya disandikan dengan simbol; 

2. Bahasa merupakan sistem simbol utama yang menjadi makna budaya 

dalam setiap masyarakat; 

3. Makna apapun merupakan hubungan simbol-simbol dengan simbol lain 

dalam suatu budaya; 

4. Tugas Etnografi memberi sandi simbol-simbol budaya serta 

mengidentifikasi aturan-aturan penyandian yang mendasari. Tugas ini 

dilakukan dengan cara menemukan hubungan-hubungan diantra simbol-

simbol budaya (Spradley, 1997: 125-126).  
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Ilmu lain yang mempelajari tanda pada bahasa adalah semiotika, kata 

semiotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu semeion ‘tanda’. Klaus-Buhr (dalam 

Departemen pendidikan 1996: 3). Semiotika merupakan teori umum mengenai 

tanda-tanda bahasa, sebagai bagaian dari ilmu pengetahuan, semiotik tidak 

meneliti tanda-tanda yang bersifat konkrit dalam suatu bahasa tertentu, melainkan 

meneliti ilmu bahasa secara umum. Bahasa dalam semiotik dibedakan dalam tiga 

komponen sistem. Ketiga komponen sistem tersebut adalah komponen (1) 

Sintaktik, yakni komponen yang berkaitan dengan lambang atau sign serta bentuk 

hubungannya; (2) Semantik yakni unsur yang berkaitan dengan masalah 

hubungan antara lambang dengan dunia luar yang diacunya, serta (3) Pragmatik 

yakni unsur ataupun bidang kajian yang berkaitan dengan hubungan antara 

pemakai dengan lambang pemakainnya (Lyons dalam Aminuddin, 2001:37). 

Menurut Ferdinand de Sausure setiap tanda bahasa terdiri dari atas 2 unsur, yaitu: 

1. Signifiant, “yang mengartikan” (penanda) adalah bunyi bahasa yang 

terbentuk dari fonem-fonem bahasa yang bersangkutan; 

2. Signifie, “ yang diartikan” (petanda) adalah konsep atau makna dari tanda 

bunyi; 

Jadi setiap tanda linguistik terdiri atas unsur bunyi (bentuk) dan unsur makna. 

Kedua unsur ini merupakan satu kesatuan yang merujuk kepada referen, sesuatu 

yang berupa benda atau hal lain di luar bahasa.    

Menurut Fishman, fungsi bahasa dapat dilihat dari sudut pendengar, 

penutur, topik, kode, dan amanat pembicaraan (dalam Sugiri., 2003: 9). Reaksi 

yang didapatkan dari penggunaan bahasa bisa membuat pendengar melakukan 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BENTUK, MAKNA, DAN FUNGSI 
KIDUNG-KIDUNG SUCI MASYARAKAT TENGGER 
DI KABUPATEN PROBOLINGGO

FARISHA FIRNI



16 

 

 

sesuatu dan kegiatan yang sesuai dengan permintaan dari penutur. Penggunaan 

bahasa yang dilakukan oleh penutur dapat berupa himbauan, permintaan, perintah, 

dan rayuan. Hubungan kebudayaan dan bahasa terletak pada unsur-unsur aspek 

kebudayaan yang tidak akan pernah terjadi tanpa bahasa, bahasalah faktor yang 

memungkinkan terbentuknya kebudayaaan. Keterikatan dua aspek tersebut juga 

digambarkan oleh Silzer (dalam Chaer dan Agustina, 2004: 168-169) yang 

menyatakan bahwa hubungan antara bahasa dan budaya merupakan dua buah 

fenomena yang terikat-erat, seperti anak kembar siam atau sekeping mata uang 

yang pada satu sisi berupa sistem kebahasaan dan di sisi lain berupa kebudayaan. 

Jadi, kebahasaan dan kebudayaan merupakan dua hal yang berbeda tetapi saling 

berkaitan. Sebuah bahasa akan mencerminkan suatu budaya bangsa, misalnya 

konsep padi dalam bahasa Indonesia memiliki makna gabah, beras, dan nasi 

sedangkan dalam bahasa Inggris cukup disebutkan dengan rice. Hal tersebut 

menujukkan bahwa latar belakang kebudayaan yang dimiliki berbeda, bangsa 

Indonesia merupakan negara yang agraris oleh karena itu makanan pokok dari 

masyarakat Indonesia adalah beras yang disebutkan dalam empat variasi kata 

yang mengacu pada bentuk padi sedangkan bangsa Inggris makanan pokoknya 

adalah roti oleh karena itu mereka tidak mengenal konsep makan nasi.  

Pemakaian bahasa dalam komunikasi diawali dan disertai sejumlah unsur, 

meliputi (1) sistem sosial budaya dalam suatu masyarakat bahasa, (2) sistem 

kebahasaan yang melandasi, (3) bentuk kebahasaan yang digunakan, serta (4) 

aspek semantik yang dikandungnya. Penggambaran hubungan antara setiap 
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komponen kebahasaan sebagai sistem semiotik dalam proses komunikasi, sebagai 

berikut: 

  

   

 

 

 

 

        

(Aminuddin, 2001: 41) 

Signal atau tanda merupakan bentuk kebahasaan yang bersifat eksplisit, 

yaitu bentuk fisik yang digunakan untuk menyampaikan pesan, baik ujaran 

kebahasaanmaupun unsur lain yang menunjang aspek-aspek semantis yang akan 

diinterpretasikan. Dalam sebuah proses komunikasi signal memiliki dua fungsi 

sebagai alat paparan pengirim pesan atau sender dan sebagai tumpuan dalam 

memahami pesan. Dari bagan diatas dapat diketahui bahwa dalam proses 

komunikasi, ditentukan oleh penutur yang memiliki sistem aturan kebahasaan dan 

sosial kebudayaan tersendiri. Bahasa dipengaruhi oleh aspek diluar kebahasaan 

dan sosial-budaya pada masyarakat tertentu. Keberadaan signal menjadi alat 

paparan pengirim pesan atau sender yang menjadi tumpuan dalam menerima dan 

memahami pesan sehingga yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah signal. 

Sistem 

Kebahasaan 

Sistem       
Sosbud 

Signal Penutur 

Aspek     
Semantis 

Penerima 

Informasi 
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Proses komunikasi dikatakan dapat berjalan lancar, jika bahasa yang digunakan 

antara penutur dan petutur saling dipahami. Jika penerima bukan berasal dari 

anggota masyarakat penutur diperlukan suatu usaha untuk mengerti dan 

memahami sistem kebahasaan serta sosial-budaya pada tempat tersebut.  

Makna budaya yang diciptakan melalui simbol-simbol dalam kidung-

kidung suci masyarakat Tengger di Kabupaten Probolinggo. Dilihat dari fungsi 

kebudayaan dapat memberikan pemahaman tentang norma dan nilai sosial yang 

berjalan pada suatu masyarakat, secara tidak langsung fungsi kebudayaan juga 

menjadi alat pengontrol pada masyarakat dan sebagai alat pembelajaran serta 

pengingat masyarakat. Fungsi kebudayaan Menurut Maliowski (dalam 

Koentjaraningrat 1987: 218) memuaskan suatu rangkaian hasrat naluri akan 

kebutuhan hidup manusia (basic human needs). Perkembangan waktu 

memberikan sebuah penemuan lain, bahwa  unsur-unsur kebudayaan tidak hanya 

berfungsi untuk memuaskan satu hasrat  tetapi memunculkan kombinasi lebih dari 

satu hasrat. Pemenuhan hasrat secara fisik dan keindahan merupakan dasar 

pemikiran manusia terhadap konsep kebudayaan. Kebudayaan merupakan 

keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan 

masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. 

Bahasa dan budaya merupakan suatu unsur yang saling melekat dan 

memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam kebudayaan diatur segala 

pola interaksi masyarakat, maka bahasa merupakan alat komunikasi yang 

terpenting karena dapat menyampaikan gagasan atau ide (Ball dalam Purnomo, 

2007). Fungsi kidung-kidung suci dalam penelitian ini lebih menekankan bahwa 
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segala aktivitas kebudayaan sebenarnya bermaksud untuk memuaskan suatu 

rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri manusia yang berhubungan dengan 

seluruh kehidupannya dan kebudayaan itu sendiri. 

1.8 Operasionalisasi Konsep 

 Konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian atau observasi 

tentang fakta atau gejala yang menjadi objek penelitian (abstrak). Demi 

mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda 

mengenai istilah-istilah tertentu, maka konsep yang perlu dioperasionalkan secara 

definitif. Operasionalisasi konsep juga berusaha membatasi pokok pembicaraan 

yang diperlukan agar analisis skripsi ini lebih jelas dan terarah. Konsep yang 

dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kidung-kidung suci merupakan serangkaian kata yang disusun menjadi 

kalimat dan dilagukan dengan suatu tujuan untuk memberikan wejangan 

atau tuntunan kepada manusia yang berfungsi sebagai alat untuk pemujaan 

terhadap Sang Hyang Widi. Selain itu, kidung juga berisi tentang ajaran 

suci yang harus diamalkan oleh Umat Hindu.  

2. Masyarakat Tengger merupakan sekumpulan masyarakat yang 

mengelilingi kawasan Gunung Bromo dan tersebar pada wilayah 

Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, dan 

Kabupaten Pasuruan. 

3. Bentuk merupakan struktur kidung-kidung suci yang terdiri atas bentuk 

baku dan bentuk tidak baku. Kidung baku merupakan yang memiliki 

aturan secara ketat dan digunakan sebagai pengiring dalam upacara 

keagamaan. Syair dan bait dalam kidung baku tidak dapat dirubah dan 
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nada-nada yang membentuk kidung harus menyesuaikan dengan syair. 

Kidung baku merupakan kidung yang memiliki aturan secara ketat dan 

digunakan sebagai pengiring dalam upacara keagamaan. Syair dan bait 

dalam kidung baku tidak dapat dirubah dan nada-nada yang membentuk 

kidung harus menyesuaikan dengan syair 

4. Makna budaya merupakan makna yang tidak dapat dilepaskan dari 

pemakainya dan harus dikembalikan ke dalam konteks sosial budaya yang 

dimiliki oleh masyarakat pengguna budaya tersebut. 

5. Fungsi kidung-kidung suci dalam penelitian ini dapat memberikan 

pemahaman tentang pelaksanaan ajaran agama Hindu oleh para umat yang 

bersumber dari wahyu Kitab Weda.  

1.9 Metode Penelitian 

 Metode penelitian merupakan cara kerja yang meliputi prosedur, teknik, 

dan alat yang dipilih untuk melaksanakan sebuah penelitian. Pada dasarnya, 

penelitian memerlukan metode untuk merumuskan penjelasan yang diperlukan. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif 

merupakan metode penelitian yang dilakukan semata-mata hanya berdasarkan 

fakta yang ada atau fenomena yang memang secara empiris hidup pada penutur- 

penuturnya (Sudaryanto, 1992: 62). Metode kualitatif merupakan metode yang 

mengahasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dalam masyarakat 

bahasa dan data yang bersifat lisan disebut sebagai informasi (Djajasudarma, 

1993: 10). Jadi, metode deskriptif kualitatif menghasilkan data berupa tulisan dan 

lisan di masyarakat bahasa yang berdasarkan fakta dan informasi dari seorang 
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informan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan saat wawancara kepada informan 

dapat berupa pertanyaan terstruktur dan tidak terstruktur disesuaikan dengan 

keperluan penelitian sehingga penelitian dilakukan secara langsung dan bersifat 

nyata di masyarakat. Pada penelitian ini,  terdapat empat tahap metode penelitian 

yaitu, tahap menentukan sumber data, tahap pemerolehan data, tahap analisis data 

dan tahap penyajian data. 

1.9.1 Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat Tengger di desa 

Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari 1562 

jiwa. Pemilihan Informan dalam penelitian ini, sesuai dengan  kriteria sebagai 

berikut: (1) beragama Hindu; (2) penduduk asli masyarakat Tengger di kawasan 

Gunung Bromo; (3) berusia 25- 50 tahun; (4) sehat jasmani dan rohani; (5) 

mengetahui tentang kebudayaan Tengger. 

1.9.2. Metode Pemerolehan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data sebagai sumber analisis. Sumber analisis dalam penelitian ini 

diperoleh dari seorang informan yang berdasarkan kriteria. Informan adalah orang 

yang memberikan informasi atau orang yang menjadi sumber data penelitian 

(KBBI, 2011:600). Dalam penelitian, ini seorang informan yang dianggap sesuai 

dengan kriteria adalah pemangku adat yang merupakan pemimpin dalam upacara 

keagamaan Agama Hindu di Tengger, dukun yang merupakan pemimpin adat 

masyarakat Tengger, dan tokoh masyarakat yang merupakan seorang yang 

berpendidikan di daerah Tengger. Data informan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Bapak Mariyono merupakan pemangku adat di daerah Tengger sehingga  

sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Penguasaan terhadap kidung-

kidung suci Tengger dan pemaknaan dalam nilai dan norma sistem 

kemasyarakatan Tengger sangat membantu penelitian. Bapak Mariyono 

beralamat di Jl. Raya Bromo Desa Wonotoro, Kecamatan Sukapura, 

Kabupaten Probolinggo. Kemampuan berbahasa yang dimiliki misalnya,  

kemamuan berbahasa Indonesia, berbahasa Jawa Kuno, dan berbahasa 

Jawa Baru.   

2. Bapak Sutomo merupakan dukun adat Tengger sehingga sesuai dengan 

kriteria yang ditentukan. Pemahaman tentang budaya dan kearifan lokal 

budaya Tengger serta penggambaran masyarakat Tengger sangat jelas 

disampaikan dalam penelitian. Bapak Sutomo beralamat di Jl. Raya 

Bromo Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten  Probolinggo. 

Kemampuan berbahasa yang dimiliki misalnya, kemampuan berbahasa 

Indonesia, berbahasa Jawa Kuno, berbahasa Jawa Baru, dan berbahasa 

Sansekerta.  

3.  Bapak Sudaryanto merupakan tokoh masyarakat yang menjabat sebagai 

guru di daerah Tengger. Pengetahuan tentang budaya Tengger, Agama 

Hindu Tengger hingga kebudayaan setempat sangat membantu dalam 

penelitian. Bapak sudaryanto beralamat di Jl. Raya Bromo No 141 Desa 

Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo.  Kemampuan 

berbahasa yang dimiliki misalnya, kemampuan berbahasa Indonesia, 
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berbahasa Jawa Kuno, berbahasa Jawa Baru, berbahasa Sansekerta, dan  

berbahasa Inggris. 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah bentuk, makna, dan fungsi 

kidung-kidung suci masyarakat Tengger di Kabupaten Probolinggo. Maka  teknik 

yang digunakan dalam pemerolehan data sebagai berikut: (1) Teknik observasi, 

dalam hal ini peneliti langsung menyaksikan proses pembacaan kidung-kidung 

suci di Pura Tunggal Jati. Peneliti mengamati keberlangsungan proses pembacaan 

kidung-kidung suci yang dipimpin oleh pemangku adat. (2) Teknik wawancara, 

data juga diperoleh menggunakan teknik wawancara secara mendalam dengan 

seorang informan. (3) Teknik rekam,  pengumpulan data dalam penelitian ini juga 

dilakukan dengan merekam pembacaan kidung-kidungan yang dibacakan pada 

saat di Pura Tunggal Jati. Selain itu teknik rekam juga digunakan untuk merekam 

wawancara dengan informan. (4) data pustaka, penelitian bahasa berhubungan erat 

dengan tujuan penelitian bahasa. Penelitian bahasa bertujuan mengumpulkan dan 

mengkaji data serta mempelajari fenomena kebahasaan. Pengumpulan data 

melalui studi pustaka melibatkan hubungan peneliti dengan buku-buku 

(kepustakaan) sebagai sumber data (Djajasudarma, 1993: 3). Terdapat dua 

pengklasifikasian sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data 

sekunder. Sumber primer diperoleh dari pemangku adat, kepala desa, dan tokoh 

masyarakat sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari literatur yang 

berkaitan serta informasi di kantor balai desa. 
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1.9.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis data merupakan tahapan yang paling penting dalam suatu 

penelitian karena berusaha membahas dan menganalisis data sesuai dengan 

rumusan masalah. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode kontekstual, yaitu menganalisis data yang berdasarkan 

penyajian data melalui konteks tuturan antara penutur dan lawan tutur. Penelitian 

ini mengkaji bentuk, makna dan fungsi kidung-kidungan bagi masyarakat Tengger 

di Kabupaten Probolinggo. Data yang berkaitan dengan bentuk dianalisis 

menggunakan teori struktur puisi Jawa. Sedangkan data yang berkaitan dengan 

makna dianalisis dengan menggunakan teori etnografi oleh Spradely James. Data 

yang berkaitan dengan fungsi kebudayaan dianalisis dengan teori fungsi 

Malinowski dalam Koetjaraningrat. Setelah dianalisis secara teoretis, maka 

tahapan selanjutnya menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi kidung-kidungan 

secara terperinci dan jelas. 

1.10 Metode Penyajian Analisis Data 

Pemaparan hasil analisis data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

dengan menggunakan metode formal dan informal. Menurut Sudaryanto (1993: 2) 

metode penyajian formal adalah perumusan dengan menggunakan tanda dan 

lambang-lambang; sedangkan metode penyajian informal menggunakan 

perumusan dengan kata-kata biasa. Pada penelitian ini menggunakan dua metode, 

yaitu metode formal dan informal. Metode informal tampak pada sistematika 

penulisan yang menggunakan kata-kata biasa sedangkan metode formal yang 

dipergunakan adalah: tanda glos (‘...’). 
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1.11 Sistematika Penulisan  

Penelitian ini terbagi menjadi empat bab. Masing-masing bab membahas 

suatu bahasan tertentu yang menunjang penelitian ini. Bab tersebut yaitu: 

a. Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari sebelas subbab, yaitu latar 

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, operasionalisasi 

konsep, metode penelitian, sumber data, pemerolehan data, analisis data, 

penyajian data, dan sistematika penelitian. 

b. Bab II membahas tentang gambaran umum objek penelitian yaitu berisi 

tentang sejarah masyarakat Tengger, sistem religi Agama Hindu, dan 

gambaran kidung. 

c. Bab III membahas tentang analisis data yang mengulas tentang bentuk dan 

makna, serta fungsi kidung-kidung suci. 

d. Bab IV berisi simpulan dan saran mengenai hasil penelitian. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BENTUK, MAKNA, DAN FUNGSI 
KIDUNG-KIDUNG SUCI MASYARAKAT TENGGER 
DI KABUPATEN PROBOLINGGO

FARISHA FIRNI




