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IMPLEMENTASI ANALISIS SASTRA LISAN “SISINDIRAN’  

DALAM TRADISI SUNDA MENGGUNAKAN PENDEKATAN 

STRUKTURALISME DINAMIK: 

IMPLIKASI DALAM PEMBELAJARAN MULOK 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pengkajian terhadap sastra merupakan kajian yang cukup menarik dengan 

memperhatikan segi media yang digunakan. Media yang digunakan dapat 

berbentuk lisan dan tulisan. Baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sastra lisan 

Indonesia memang luar biasa kaya dan beranekaragam. Melalui sastra inilah 

masyarakat dengan kreativitas yang tinggi menyatakan diri dengan bahasa yang 

artistik sehingga sampai sekarang sastra lisan tetap mempunyai nilai dan fungsi 

(Teeuw, 1982:10). Robson (1978) menyatakan bahwa kajian terhadap karya sastra 

lisan sangat penting karena merupakan perbendaharaan pemikiran warisan nenek 

moyang yang berguna untuk masa sekarang. 

Sastra lisan Sunda merupakan sebuah tradisi Sunda yang tidak bisa lepas 

dari histori berkembangnya budaya, bahasa, dan masyarakat Sunda.  Sastra lisan 

merupakan bagian dari kebudayaan yang hidup dan berkembang dalam 

masyarakat serta diwariskan dari generasi kegenerasi berikutnya. Pada era global 

ini, peranan sastra Sunda lisan sudah tidak tampak lagi pada kalangan masyarakat 

Sunda. Khususnya sastra lisan Sunda sisindiran yang kini nyaris mati dalam 

lingkungan masyarakat Sunda.  

Sebagai hasil tradisi yang berbentuk lisan, sisindiran berkaitan erat dengan 

masyarakat Sunda dan menjadikannya sebuah dokumentasi sosial yang telah 

diwariskan oleh masyarakat Sunda pada zaman dahulu. Oleh karena itu, sisindiran 

menjadi salah satu warisan budaya Sunda yang penting dan perlu untuk 

diwariskan kepada generasi-generasi muda. 
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 Generasi muda masa kini tampak kurang tertarik dengan sastra Sunda, 

terbukti dengan adanya penggunaan bahasa Sunda yang tidak lagi dominan 

dipakai dalam percakapan sesama generasi muda dan hilangnya sastra lisan yang 

tidak lagi menjadi bahan obrolan. Kini sastra lisan hanya menjadi bagian 

pembelajaran yang mudah dilupakan dan menjadi bahan sejarah yang tidak la gi 

dipandang menarik khususnya di kalangan generasi muda saat ini.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dikaji sastra lisan Sunda 

berupa sisindiran. Dengan adanya penelitian ini, sastra lisan Sunda diharapkan 

akan menjadi suatu bahan ajar pembelajaran yang memiliki kelengkapan 

pembahasan mengenai struktur, bentuk, dan jenis serta fungsinya dalam 

pembelajaran muatan lokal dan mendeskripsikan pandangan generasi muda dan 

generasi tua tentang sastra lisan Sunda sisindiran pada masa sekarang. 

Dengan beberapa keterangan di atas, maka akan dilakukan penelitian 

dengan judul “ Analisis Sastra Lisan Sisindiran Tradisi Sunda Menggunakan 

Pendekatan Strukturalisme Dinamik: Implikasi Terhadap Pembelajaran Muatan 

Lokal”. 

B. PEMBATASAN MASALAH 

Pembatasan masalah ini diharapkan agar pembahasan dalam penelitian 

tidak meluas. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu hanya akan 

membahasa bentuk dan jenis sastra lisan Sunda sisindiran serta fungsinya dalam 

pembelajaran muatan lokal dan mendeskripsikan beberapa pandangan generasi 

muda dan generasi tua mengenai sisindiran sebagai sastra lisan Sunda pada masa 

sekarang dan menganalisis dengan pendekatan strukturalisme dinamik. 

C. PERUMUSAN MASALAH 
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Permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana struktur, bentuk, dan jenis sisindiran yang terdapat pada 

sastra lisan Sunda? 

2. Apa fungsi sastra lisan Sunda sisindiran dalam pembelajaran muatan 

lokal? 

3. Bagaimana pandangan generasi muda dan generasi tua tentang sastra 

lisan Sunda sisindiran pada masa sekarang? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sastra lisan 

sisindiran dalam tradisi Sunda dan implikasinya terhadap pembelajaran muatan 

local dengan menggunakan pendekatan strukturalisme dinamik. Adapun tujuan-

tujuan khusus, yaitu: 

1. Mengumpulkan sastra lisan sisindiran dari segi struktur, bentuk, dan 

jenis. 

2. Mengetahui fungsi sastra lisan sisindiran dalam pembelajaran muaatan 

local. 

3. Mendeskripsikan pandangan generasi muda dan generasi tua tentang 

sastra lisan Sunda sisindiran. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah ilmu 

pengetahuan mengenai bahasa Sunda khususnya sastra lisan sisindiran dan 
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mempertegas keterkaitannya terhadap pembelajaran mulok yang berfungsi untuk 

memperkenalkan tradisi Sunda. 

Ditinjau dari segi sosial, hasil penelitian ini diharapkan memberikan 

kontribusi terhadap pembelajaran sastra Sunda dalam pembelajaran muatan lokal 

pada sekolah-sekolah yang kini menggunakan bahan ajar bahasa Sunda/sastra 

Sunda. Selain itu penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi suatu pijakan 

dalam penyelenggaraan penelitian lanjutan mengenai Sastra lisan “sisindiran” 

tradisi Sunda dan implikasinya terhadap pembelajaran muatan lokal. 

F. TINJAUAN PUSTAKA 

Adapun penelitian yang hampir sama dari segi tema, yaitu oleh Yasri Fitri 

Yant, Jurusan Sastra Daerah, Fakultas Sastra Universitas Andalas. Padang, (2009) 

dengan judul “Pengarsipan dan Klasifikasi Teka-taki Berdasarkan Bentuk Sebagai 

Cerminan Budaya Nagari Koto Gaek Guguak Kecamatan Gunung Talang 

Kabupaten Solok”. Hasil penelitian ini yaitu, terdapat empat puluh teka-teki di 

Nagari Koto Gaek Guguak. Setelah diarsip, maka dari empat puluh teka-teki 

tersebut, sembilan belas di antaranya diklasifikasikan berdasarkan persamaan sifat 

dengan alam. Selanjutnya, sembilan belas lagi terklasifikasi berdasarkan 

penambahan keterangan, dan dua lagi bersifat penyimpangan. Dari beberapa buah 

teka-taki tercermin budaya Minangkabau, cerminan budaya Minangkabau tersebut 

di antaranya pola berfikir hidup bermusyawarah dan menempatkan seseorang 

sesuai dengan kemampuannya, pola berfikir menghormati kaum tua, pola berfikir 

memuliakan kaum wanita (bundo kanduang), pola berfikir untuk menuntut ilmu 

pengetahuan, pola berfikir arif dalam hidup, pola ajaran untuk berusaha 

mempertahankan hidup, serta pola berfikir hidup bertani dan berdagang.  
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Penelitian lainnya dilakukan oleh Rahmawati Masiri, Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Haluoleo 

Kendari, dengan judul (2009), Dengan judul ”Maula Sebuah Tradisi Lisan 

Masyarakat CiaCia Kabupaten Buton (Telaah Bentuk, Isi dan Fungsi)”. Hasil 

penelitiannya menunjukan bahwa maula merupakan salah satu tradisi lisan yang 

berbentuk puisi lama yang berkembang dalam masyarakat Ciacia di Kelurahan 

Masiri karena maula memiliki konsep persajakan yaitu sajak awal, sajak tengah, 

dan sajak akhir serta memiliki dua larik dalam sebait, memiliki 10 sampai 15 suku 

kata disetiap barisnya dan bersifat anonim. Berdasarkan isi maula memiliki 

beberapa tema yaitu, maula yang bertema nasihat, curahan hati, agama dan 

percintaan sedangkan berdasarkan fungsinya maula memiliki fungsi sebagai alat 

untuk para orang tua dalam mendidik anak-anaknya, sebagai sarana hiburan dan 

sebagai pelestarian budaya. 

Fanny Novianti, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Jurusan 

Pendidikan Bahasa Daerah Universitas Pendidikan Indonesia (2009). Judulnya, 

yaitu  ”Adegan Kalimah Salancar dina Carita Pantun Lutung Leutik Pikeun Bahan 

Pangajaran Basa Sunda Di SMA”. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa 

kalimat tunggal di dalam cerita pantun Lutung Leutik terdiri atas kalimat tunggal 

sederhana dan kalimat tunggal luas. Kalimat tunggal sederhana memiliki tiga 

pola, yakni 1) pola S + P, 2) S + P + O, dan 3) S + P + Kom. Selain memiliki tiga 

pola tersebut, kalimat tunggal sederhana memiliki tiga arti dilihat dari peran 

semantis unsur-unsur fungsional kalimatnya, yakni 1) kalimat tunggal sederhana 

’nomina’, 2) kalimat tunggal sederhana ’verba’, dan 3) kalimat tunggal sederhana 

’adjektiva’. Kalimat tunggal luas memiliki lima pola, yakni 1) pola S + P + K, 2) 
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pola S + P + O + K, 3) pola S + P + Kom + K, 4) pola S + K, dan 5) pola P + K. 

Selain memiliki lima pola tersebut, kalimat tunggal luas memiliki sembilan makna 

sesuai dengan makna yang dikandung oleh keterangannya, yakni 1) kalimat 

tunggal luas ’tempat’, 2) kalimat tunggal luas ’waktu’, 3) kalimat tunggal luas 

’cara’, 4) kalimat tunggal luas ’tujuan’, 5) kalimat tunggal luas ’penyerta’, 6) 

kalimat tunggal luas ’alat’, 7) kalimat tunggal luas ’perbandingan’, 8) kalimat 

tunggal luas ’aspek’, dan 9) kalimat tunggal luas ’modalitas. Hasil penelitian 

kalimat tunggal ini, dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pengajaran 

bahasa Sunda di SMA kelas XII, tentu saja dengan mempertimbangkan kriteria 

pemilihan bahan pengajaran dan kemampuan siswa.  

G. LANDASAN TEORI 

Dalam strukturalisme, konsep fungsi memegang peran penting. Artinya 

unsur-unsur sebagai ciri khas teori tersebut dapat berperan secara maksimal 

semata-mata dengan adanya fungsi, yaitu dalam rangka menunjukan 

antarhubungan unsur-unsur yang terlibat. Oleh karena itulah dikatakan bahwa 

struktur lebih dari sekedar unsur-unsur dan totalitasnya, karya sastra lebih dari 

sekedar pemahaman bahasa sebagai mediumnya, karya sastra lebih dari sekedar 

penjumlahan bentuk dan isinya. Unsur-unsur memiliki fungsi yang berbeda-beda 

dominasinya tergantung pada jenis, konvensi, dan tradisi sastra. Unsur tidak 

memiliki arti dalam dirinya sendiri, unsur dapat dipahami semata-mata dalam 

proses antarhubungannya (Ratna, 2004: 76).  

Strukturalisme sebagai suatu pandangan dan metode memiliki fleksibilitas 

yang tinggi, dengan luwesnya dapat menyesuaikan diri terhadap berbagai reaksi 

yang menimpanya kemudian, sehingga melahirkan apa yang disebut 
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strukturalisme dinamik, yakni strukturalisme dalam rangka semiotic, yang 

memperlihatkan karya sastra sebagai system tanda (Pradopo, 1987: 125).  

Dikemukakan bahwa pengkajian karya sastra berdasarkan strukturalisme 

dinamik merupakan pengkajian strukturalisme dalam rangka semiotik. Artinya, 

karya sastra dipertimbangkan sebagai sistem tanda. Sebagai suatu tanda karya 

sastra mempunyai dua fungsi. Yang pertama adalah otonom, yaitu tidak menunjuk 

di luar dirinya; yang kedua bersifat informasional, yaitu menyampaikan pikiran, 

perasaan, gagasan. Kedua sifat itu saling berkaitan. Dengan demikian, sebagai 

sebuah struktur, karya sastra selalu dinamis. Dinamika itu pertama-tama 

diakibatkan oleh pembacaan kreatif dari pembaca yang dibekali oleh konvensi 

yang selalu berubah, dan pembaca sebagai homo significans,  makhluk yang 

membaca dan mencipta tanda (Culler. 1975: 130).  

Semiotik (semiotika) adalah ilmu tentang tanda-tanda. Ilmu ini 

menganggap bahw fenomena sosial/ masyarakat dan kebudayaan itu merupakan 

tanda-tanda (Pradopo dalam Jabrohim, 2002: 67).  

H. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik. Metode deskriptif 

adalah cara untuk memecahkan masalah yang aktual dengan jalan mengumpulkan, 

menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data 

(Winarno, dalam Ampera, 2002). Metode deskriptif ini digunakan untuk 

menggambarkan secara sistematis data-data faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang terdapat pada objek kajian.  

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, 
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kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok 

(Sukmadinata, 2005: 60). Data dianalisis secara kualitatif berdasarkan informan  

dan data pustaka, berkaitan dengan bentuk dan jenis sastra lisan Sunda sisindiran 

serta fungsinya terhadap pembelajaran mulok.  

Teknik penelitian menggunakan teknik observasi, wawancara, perekaman, 

dan dokumentar. Observasi dilakukan untuk memperoleh data berupa bentuk, 

jenis, dan fungsi sastra lisan Sunda. Wawancara dilakukan kepada tokoh 

masyarakat khususnya generasi muda dan generasi tua penutur Sunda.  

I. SUMBER DATA 

Sumber data diperoleh dari data lisan dan data pustaka. Sumber data 

penelitian ini meliputi narasumber atau informan dari pewaris aktif dan pewaris 

pasif.  Sumber data lainnya diambil dari kajian pustaka, mengambil data dari 

beberapa referensi yang berisikan sastra lisan Sunda sisindiran.  

J. DAFTAR PUSTAKA 

Jabrohim. 2002. Metodelogi Penelitian Sastra. Jogjakarta: PT Hanindita Graha 
Widya. 

 

Masiri, Rahmawati. 2009. Sebuah Tradisi Lisan Masyarakat CiaCia Kabupaten 

Buton (Telaah Bentuk, Isi dan Fungsi). Skripsi. Kendari: FKIP 
Universitas Haluoleo Kendari.  

 

Novianty, Fanny. 21 Juni 2009. UPI Open Access Repository, UPI Institutional 

Repository. http://repository.upi. edu /skripsiview.php?no_skripsi=380  
   ( diakses 19 juni 2011) 

 

Sudaryat, Yayat., Lilis Nur Ruhiyati., dan Tim MGMP Bahasa Sunda SMA. 2006. 

Mustika Basa Pengajaran Basa Sunda Pikeun Siswa SMA/SMK/MA 
Dumasar Standar Isi KTSP 2006. Tangerang: Mustika Aditruna. 

 

http://repository.upi/


9 
 

Suryani, Elis. 2011. Calakan Aksara, Basa, Sastra, Katut Budaya Sunda. Bogor: 

Ghalia Indonesia. 
 

Rusyana, Enang. 2010. Aku Gemar Belajar Dilengkapi Rangkuman Materi, Uji 
Kompetensi, dan Latihan Uji Kpmpetensi Semester: Basa Sunda. Bogor: 

Bina Pustaka. 
 

Yanti , Yasri Fitri. 2009. Pengarsipan dan Klasifikasi Teka-taki Berdasarkan 
Bentuk Sebagai Cerminan Budaya Nagari Koto Gaek Guguak 

Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Skripsi. Padang:  Fakultas 
Sastra Universitas Andalas.  

 


