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Abstract 

The pupose of this paper is to describe the oral tradition called vera as one of the cultural 
expressions of the Rongga society. This vera tradition is in the form of ritual dancing 
accompanied by specific songs in Rongga, East Manggarai, East Nusa Tenggara Province. This 
vera is a traditional performance by a group of men and women in two lines of performing led 
by a head dancer. This is performed starting from the mid of the night until the sun rises for 
marking the begining of planting seasonal crop. Vera as an oral tradition has important functions 
in Rongga society as it is used as social media for communicating cultural values, advice, and 
other information. The data for the analysis is a socondary data taken from the data used by 
Arka. The structure of the language used in vera is analysed because through the use of of the 
language, the functions and the meaning of the vera tradition as  a product and cultural practice 
of the Rongga society can be revealed. Based on the structural analysis, it showed that the 
language used is in the form of a poem, which metaphorically expresses the historical 
information, philoshopical messages, and the true identity of the Rongga society. 

Keywords: Vera tradition, Cultural expression, Rongga society. 
 
 
 
 
1.  Pendahuluan 

Rongga adalah salah satu etnik yang ada di Indonesia. Etnik Rongga tergolong 
etnik minoritas dengan jumlah penduduk sekitar 7.000 jiwa (laporan penduduk Kota 
Komba dikutip Suparsa 2008), yang berada di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. 
Mereka tersebar di Kelurahan Tana Rata, Desa Watu Nggene, Desa Bamo, dan Desa 
Komba. Etnik Rongga dengan bahasa lokalnya bahasa Rongga merupakan salah satu 
fitur pembeda etnik Rongga dengan kelompok etnik lain. 

Hampir semua orang Rongga beragama Katolik, namun mereka masih tetap 
melaksanakan berbagai tradisi ritual dalam bentuk siklus pertanian dan siklus hidup 
manusia, yang diwariskan dari nenek moyangnya. Tradisi ritual  tersebut utamanya 
terkait dengan kegiatan di rumah (so’a), kebun (uma), dan kampung  (nua). Yang 
kesemuanya itu pada dasarnya berhubungan dengan pentingnya peran, restu, dan 
pelindung leluhur (Arka, 2007:3).  Salah satu tradisi ritual yang masih tetap dilakukan 
sampai saat ini oleh masyarakat Rongga adalah tradisi ritual vera.  

Tradisi Vera adalah salah satu jenis tradisi lisan yang terdapat dalam masyarakat 
Rongga. Disebut tradisi lisan karena tradisi ini memenuhi kriteria tradisi kelisanan 
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seperti yang dikemukakan Danandjaya (1986), yaitu (1) penyebaran dan pewarisannya 
bersifat lisan; (2) bersifat tradisional; (3) ada dalam versi-versi bahkan varian yang 
berbeda; (4) bersifat anonim; (5) mempunyai bentuk berumus; dan (6) mempunyai 
kegunaan (fungsi) dalam kehidupan bersama kolektifnya. Ciri-ciri seperti tersebut di 
atas.juga dimiliki oleh vera.  

Sebagai sebuah bentuk tradisi, vera diwariskan secara turun-temurun dari 
generasi ke generasi. Tradisi vera  berupa pertunjukan  tarian ritual yang diselingi 
dengan nyanyian yang mempunyai kekhususan, diungkapkan dalam bentuk puisi, berisi 
sejarah dan pesan-pesan filosofis sebagai refleksi kehidupan masyarakat Rongga (Arka, 
2006 : 2). Wacana vera diungkapkan dengan menggunakan bahasa kias, berirama 
sangat indah dan magis, serta maknanya berhubungan erat dengan sejarah lokal Rongga 
(http://sosbud.komposiana.com diunggah 20 Desember 2011.  

Pertunjukan vera adalah bagian dari ritual yang dilakukan selama musim tanam. 
Ritual-ritual ini diawali dengan ritual persiapan pembibitan untuk ditanam, dalam bibit 
disemprot dengan darah ayam (mbasa wini).  Ritual syukuran (maka) terjadi secara 
langsung setelah musim panen seperti  ritual untuk panen jagung disebut langga inga 
dan ritual panen padi disebut peti pare.  Ritual ini harus dipertunjukkan di rumah adat 
suku, pemilik gendang. Selain itu, vera juga dipertunjukkan untuk tujuan khusus  pula 
seperti  vera sara jawa dipertunjukkan  sebagai bagian dari ritual peguburan atau untuk 
kepala suku selama pesta kenduri setelah penguburan, ketika bayi kembar beda jenis 
kelamin lahir (vera saju),  ketika gigi anak kecil jatuh pertama kali (ata saju), 
pemulihan nama (dheke ra’a). Selain itu vera juga bisa dipertunjukkan bagi orang biasa 
yang memiliki umur panjang, meninggal umur 100 tahun atau lebih (sedhu mbiza 
ngembo).  

Bagi etnik Rongga pertunjukan sebuah ritual yang diselingi dengan tarian dan 
lagu adalah suatu kewajiban budaya, kesinambungan tradisi, dan memenuhi kehendak 
Allah dan nenek moyang. Oleh karena itu, tarian ritual vera tersebut memperkuat dan 
meneruskan nilai-nilai tradisi. 

Pada sisi lain, kesinambungan praktik ritual dengan jalan yang benar diyakini 
dapat memberi kedamaian dan kemakmuran. Oleh karena itu, vera sebagai tradisi lisan 
memiliki kedudukan sebagai budaya lokal dan fungsi yang sangat penting bagi 
kehidupan masyarakat Rongga karena digunakan sebagai media komunikasi sosial 
untuk penyampaian ajaran, nasihat, dan informasi lain.  

Penelitian vera sudah pernah dilakukan oleh Arka  (2006), namun belum dibahas 
secara mendalam. Tulisan ini berupaya membahas fungsi dan makna vera bertolak dari 
data yang ditulis dari Arka. Untuk dapat mengungkap fungsi dan makna vera, akan 
dikaji dari bahasa yang digunakan dalam hal ini adalah bahasa Rongga, yang diawali 
dengan uraian sekilas tentang tradisi vera. 

2.  Sekilas Tentang Vera  

Kata vera dalam bahasa Rongga diyakini berasal dari kata pera, yang berarti 
‘wasiat leluhur‘. Pesan-pesan dan ajaran leluhur disampaikan dalam vera untuk 
diterapkan dalam kehidupan dari generasi ke generasi (Arka, 2006) 

Vera adalah pertunjukkan tradisional yang dibawakan oleh penari dewasa, baik 
laki-laki maupun perempuan, dalam bentuk dua baris dengan seorang pemimpin tarian. 
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Penari perempuan disebut daghe, yang berdiri di barisan depan dan penari laki-laki 
disebut woghu yang berdiri di belakang daghe. Seorang laki-laki memimpin para penar 
disebut noa lako yang berdiri di depan daghe. Pemimpin mulai dengan memimpin dua 
kelompok penari. Lagu dimulai oleh noa lako atau woghu dan diikuti oleh semua daghe. 
Tidak semua lagu diiringi dengan musik instrumen. Sementara menari dan menyanyi, 
para penari saling berpegangan tangan. Mereka menari bergerak ke depan dan ke 
belakang sambil berjalan keliling. Semua gerakan itu tentu disesuaikan dengan gerakan 
kaki dan badan. Sebuah pertunjukan vera dimulai pada tengah malam dan berakhir pada 
pagi hari menjelang matahari terbit. Pertunjukan vera diakhiri dengan sebuah lagu yang 
disebut tangj jo. 

2.1.  Bahasa Vera 

Vera sebagai sebuah bentuk tradisi tidak dapat dipisahkan dari peristiwa dan 
urutan tindakan dan  tidak bisa terlepas pula dari bahasa yang digunakan karena bahasa 
selalu digunakan dalam konteks sosial dan budaya. Foley (1997:249) menyatakan 
bahwa berbicara merupakan tindakan yang dibentuk secara budaya. Pemakaian bahasa 
Rongga pun sudah tentu terikat oleh konteks sosial budaya yang melatarinya.  

Bahasa Rongga merupakan salah satu ciri penuturnya yang secara kolektif 
merasa memiliki budaya dan etnik Rongga. Sebagai bahasa etnik sekaligus sebagai 
pemarkah etnik, bahasa Rongga berfungsi sebagai sarana pemertahanan dan pewarisan 
tradisi, khususnya sebagai wahana upacara-upacara ritual keadatan salah satunya adalah 
tradisi vera. 

Bahasa yang digunakan dalam tradisi vera bersifat khas dan berbeda dengan 
konteks bahasa sehari-hari (ordinary language), baik gaya, struktur, pilihan kata 
maupun konteks penuturannya. Fox (1986:102) berpendapat bahwa bahasa ritual secara 
khas berbeda dengan bahasa sehari-hari. Lebih lanjut, Fox (1986:132-134) menjelaskan 
bahwa bahasa ritual terdapat sebagian besar ciri puitiknya dari penyimpangan-
penyimpangan sistematis terhadap bahasa sehari-hari. Selain itu, terdapat juga 
pemakaian sinonim, sintesis, dan antitesis. Fox (1986) mengategorikan ciri-ciri tuturan 
ritual, yaitu (1) bentuk wacan ritau adalah bentuk diad, atau bentuk ganda yang paralel 
dengan kekayan ragam dan bukan hanya sekedar mengulang-ulang; (2) bentuk itu sudah 
tetap dan baku; (3) bentuknya selalu puitis dan metaforis secara teratur pula; (4) 
kandungan maknanya selalu polisemi, homonim dan merupakan refleksi pemikiran asli, 
(5) perangkad diad itu bersumber dari bahasa sehari-hari dan saling terkait dengan 
lingkungannya.  

Foley (1997:336) menyatakan bahwa bahasa ritual bercirikan pemakaian 
paralelisme. Kupers (1998) juga mengatakan bahwa yang menonjol dalam tuturan ritual 
adalah penyepasangan (paralel) antara baris pertama dengan baris kedua dalam hal 
irama dan makna. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa tuturan ritual merupakan bahasa 
para leluhur, yang disebut  “bahasa ibu, bahasa ayah“   

Bahasa ritual vera juga memiliki karakteristik seperti itu. Dalam konteks tulisan 
ini yang dimaksud bahasa ritual dalam vera adalah mengandung ciri-ciri paralelisme 
dan bahasa puitis secara metaforis. 

Paralelisme adalah salah satu sondre (genre) berbahasa. Bakhtian (dalam Foley, 
1997:359) menyatakan bahwa sondre (genre) terdiri dari kerangka yang secara relatif 
stabil dan diturunkan secara historis untuk mengadakan produksi wacana. Sondre 
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berbahasa ini secara kuat berkonvensi dan berakar dalam praktik produksi dan 
pemahaman bahasa masyarakat, dalam suatu komunitas, tetap fleksibel dan terbuka 
terhadap manipulasi atau peniruan yang kreatif oleh para pelakunya. Paralelisme 
merupakan fungsi puitis yang terealisasi dalam berbagai sondre berbahasa yang 
memberikan para pelaku (penutur) dan pendengarnya sejumlah bingkai atau format 
penampilan contoh seni verbal yang baik. 

Van der ven (dalam Fox, 1986:72-73) menyatakan bahwa paralelisme 
merupakan semantik ganda, yaitu isi atau arti yang sama dinyatakan dalam dua baris 
atau larik dengan kata-kata berlainan, 

Menurut Jakobson (dalam Fox, 1986:68-69) paralelisme  merupakan semantik 
ganda dan juga kesepadanan metaforis. Bahasa puitis merupakan suatu kejadian 
seerhana, yang mempersatukan dua unsur semantis dan harmonis. Unsur semantis 
meliputi paralelisme, perbandingan, metamorfose, dan metafora. Unsur harmonis 
meliputi sajak, asonansi, dan aliterasi. Paralelisme memiliki dua aspek. Pertama, 
paralelisme perluasan prinsip biner oposisi terhadap tataran ekspresi fonemis, sintaksis, 
dan semantis. Kedua, paralelisme merupakan perwujudan khusus dari prinsip biner  
sebagai alat komposisi yang tegas, konsisten, dan meresap dalam puisi liasn tradisional. 
Paralelisme merupakan ekuivalensi atau kesepadanan dalam tataran fonologis, 
gramatikal, dan leksikosemantis (Kletus, 2004:26). 

Tuturan vera memiliki fungsi khusus  bagi para pendengarnya dalam hal ini 
masyarakat Rongga yang dibungkus dalam bentuk pararalelisme fonologis, gramatikal, 
dan leksikosemantis. 

Paralelisme kata-kata (leksikal)  dalam vera sudah pernah sedikit diulas oleh 
Arka (2006), namun paralelisme dari aspek fonologisnya belum dibahas dan aspek ini 
juga memiliki peran yang sangat penting dalam tuturan vera karena dapat 
mengungkapkan makna bagi pendengarnya. Oleh karena itu, dalam tulisan ini hanya 
akan dibahas  struktur bahasa vera  mengenai ciri-ciri paralelisme hanya aspek 
fonologisnya.  

2.2.  Parelelisme Fonologis 

Jika ditinjau dari bentuknya, ungkapan vera terpapar melalui kata-kata yang 
ditata sedemikian rupa sehingga membentuk frase, larik-larik, dan bait yang terikat oleh 
ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri yang dimaksud adalah  dalam setiap baitnya, tuturan vera 
terdiri atas dua baris atau larik yang keduanya merupakan isi.  

Dalam ungkapan vera di samping terdapat paralelisme leksikosemantis terdapat  
bentuk paralelisme fonologis  atau paralelisme bunyi berupa fenomena permainan bunyi 
dalam bentuk asonansi, aliterasi, dan rima. Analisis bentuk fonologsis ini bertujuan 
untuk menentukan dan mengidentifkasi pola konfigurasi bunyi atau harmonisasi bunyi 
yang terdapat dalam tuturan ritual vera. Analisis ini hanya terbatas pada aspek yang 
berkaitan dengan  asonansi, aliterasi, dan rima. 

a). Asonansi 

Asonansi adalah penggunaan bunyi vokal yang sama dalam kata-kata yang 
berdekatan, yang diikuti atau dikelilingi oleh berbagai macam bunyi konsonan (Reaske, 
1966:21). Pola bunyi berasonansi merupakan salah satu ciri paralelisme pada tataran 
fonologis dan merupakan suatu hal yang paling umum dalam ungkapan vera. 
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Kandungan fungsi dan makna yang bernilai tinggi dalam ungkapan vera didukung pula 
oleh bunyi berasonansi tersebut membuat  suasana lebih terasa dan sangat berkesan 
dalam pikiran orang yang mendengarkan tuturan vera tersebut. Bunyi berasonansi 
terletak pada kata yang merupakan perangkat diad dasar tersebut dapat dibentuk suatu 
tuturan vera yang utuh. Hal tersebut  dapat disimak pada  contoh bait  berikut. 

      Lo resi mbojo, mudha ngata lima lua 

      Badan gerimis cape untung orang tangan rambut 

      Weki resi semi, mudha ngata lima lua 
 

Dalam klausa pertama pada contoh itu, kata lo ‘badan’ berasonansi vokal akhir 
dengan kata  mbojo’ cape’ , kata mudha ’untung’ berasonansi vokal akhir dengan ngata 
‘orang’ , dan kata lima ‘tangan’ berasonansi vokal akhir dengan kata lua ‘rambut’. 
Klausa kedua pada kata weki ‘badan’ berasonansi vokal dengan resi ‘gerimis’, dan resi 
‘berasonansi vokal dengan semi ‘cape’, dan kata mudha ‘untung. Berasonansi  vokal 
akhir dengan ngata ‘orang’ dan  kata  lima ‘tangan’ berasonansi vokal akhir dengan lua 
‘rambut’.  

b). Aliterasi. 

Menurut Kriladalaksana ( 1984:9), aliterasi adalah pengulangan bunyi konsonan 
atau kelompok konsonan pada awal suku kata atau kata secara berurutan. Pengulangan 
bunyi konsonan pada suku kata secara berurutan tersebut untuk kepentingan rasa 
estetik-puitik pada karya sastra seperti puisi pada ungkapan dalam tradisi vera.  Aliterasi 
merupakan ciri pararelisme pada tataran fonologi yang frekuensi kemunculannya cukup 
tinggi dalam ungkapan tradisi vera. Bentuk paralelisme fonologis dalam bentuk aliterasi 
menyebabkan kandungan makna ungkapan lebih terasa, dan berkesan pada benak para 
pendukung bahasa Rongga khususnya tuturan dalam tradisi vera. Hal itu  terlihat pada 
contoh  beberapa bait berikut. 

    Lo resi mbojo, mudha ngata lima lua 
   Badan gerimis cape untung orang tangan rambut 
   Weki resi semi, mudha ngata lima lua 
    Badan gerimis cape untung orang tangan rambut 
    Sesuatu yang sulit harus dilakukan tanpa berpikir untuk mundur 
    Kata lima ‘tangan’ beraliterasi konsonan dengan kata lua ‘rambut’ 
 
    Motu  weak  ndili   mai,   weak ndili mai jawa 
    Nama nama turun datang,  nama turun datang Jawa 
    Motu weka yang datang di sana adalah motu weka yang berasal dari Jawa 
     Rajo ngazho milo motu, tu ndele Sarikondo 
    ‘perahu nama milo motu, tanah utara sarikondo 
      Perahu mereka disebut milo motu berlabuh di Sarikondo 
 

Kata lima ‘tangan’  beraliterasi konsonan dengan kata lua ‘rambut’ pada contoh 
(2) klausa pertama.  Kata milo ‘ milo’ beraliterasi konsonan dengan kata motu ‘motu’. 
Aliterasi pada contoh di atas adalah aliterasi terjadi pada satu bunyi konsonan yang 
sama dari dua kata atau lebih pada setiap unsur klausa di atas. Bunyi yang beraliterasi 
adalah  l – l  dan  m – m  
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c).  Sajak (Rima) 

Di samping asonansi dan aliterasi, bunyi berima juga diperlukan dalam 
penciptaan rasa estetik-puitik pada puisi dalam karya sastra, termasuk juga tuturan 
dalam tradisi vera. Bunyi berima ini juga merupakan paralelisme pada tataran fonologis 
dalam ungkapan tradisi  vera. Sama halnya dengan asonansi dam aliterasi, bentuk bunyi 
berima juga menjadikan rakitan makna tuturan vera terasa, berkesan dalam pikiran para 
pendukung bahasa Rongga. Hal itu dapat dilihat pada bait berikut. 

(2)  lo resi mbojo, mudha ngata lima lua 
Badan gerimis cape untung orang tangan rambut 
Weki resi semi, mudha ngata lima lua 
Badan gerimis cape untung orang tangan rambut 
Sesuatu yang sulit harus dilakukan tanpa berpikir untuk mundur 

(4) Sari kondo mosa me’a, tei motu stana mezhe 
Nama laki dewasa sendiri, lihat nama sangat besar 
Sarikondo sendiri sangat dikenal dan pertumbuhan motu sangat besar 
Motu woe limazhua, embu me’a sungisina 
nama teman tujuh,     nenek sendiri nama 
Motu adalah tujuh bersaudara, keturunan dari Sungisina 

 

Kata lo ‘badan” bersajak vokal dnegan kata mbojo ‘cape’. Kata mudha ‘untung’ 
bersajak akhir vokal dengan kata ngata’ orang; kata ngata bersajak vokal dengan kata 
lima ‘tangan’ dan bersajak vokal denga kata lua ‘rambut’. Kata limazhua  ‘tujuh’  
bersajak vokal dengan kata  sungisina ‘ nama Sungisina’ dan bunyi vokal adalah  a – a. 
Konstruksi ini merupakan contoh penggunaan  rima akhir.  

Kata me’a ‘ sendiri’  dengan kata mezhe ‘besar’ merupakan dua kata yang tidak 
teratur bunyinya. Konstruksi ini merupakan contoh penggunaan rima akhir yang tidak 
beraturan. 

3.  Fungsi dan  Makna Tradisi Vera  

Menurut Purbo-Hadiwidjoyo (1998: 53-54), bentuk, fungsi dan makna bahasa 
merupakan satu kesatuan sebagai cerminan dunia nyata yang dihadapi manusia setiap 
hari. Bentuk adalah tanda yang tampak, fungsi adalah segi yang terasa, dan makna 
merupakan gaung dari bentuk atau isyarat kehendak yang terjelma melalui fungsi. 
Seperti yang dijelaskan Halliday (1977), fungsi adalah pemakaian bentuk-bentuk atau 
elemen-elemen bahasa dalam hubungannya dengan situasi kontekstual masyarakat 
pendukung, sedangkan makna adalah keseluruhan fungsionalisasi dari wacana dan 
komponen-komponennya. 

Tuturan dalam tradisi vera merupakan suatu bentuk kebahasaan yang digunakan 
oleh masyarakat etnik Rongga dalam situasi kontekstual tertentu. Ungkapan-ungkapan 
ini memiliki fungsi dan makna khusus. Secara ideologis-religius ungkapan tradisi vera  
memiliki  fungsi dan makna, yaitu (1) fungsi dan makna religius, (2) fungsi dan makna 
historis, (3) fungsi dan makna estetis, (4) fungsi dan makna hiburan. 

Fungsi dan makna ungkapan-ungkapan dalam tradisi vera dapat dikemukakan 
pada contoh berikut. 

 



 
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity and Future” 

 
 

607

1).  Fungsi dan Makna Religius.  

Mangunwijaya (1988:17) menyatakan religius adalah ketaatan pada sesuatau 
yang dihayati, keramat, suci, kudus, dan adikodrati. Tradisi ritual vera sebagai salah 
satu bagian ritual pertanian pada masyarakat Rongga  memiliki nilai religius, di 
samping beberapa nilai lain. 

Fungsi religius ini menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia 
dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Fungsi dan makna yang 
mengungkapkan keberadaan Tuhan melalui penyebutan nama-Nya, seperti dalam 
contoh (1) sebagai berikut. 

(1) Kau kau ja’o,  ja’o  kau mona sei 
2s    2s   1s      1s     2s   tanpa ganti orang 
Kau kau  ja’o  kaju     jawa    mendu  ata 
2s     2s     1s   pohon  jagung tidak ada orang 
Kita sama-sama manusia,  diciptakan sama oleh Tuhan 

Contoh (1) menggambarkan adanya suatu keyakinan masyarakat Rongga bahwa 
manusia dan alam semesta tidak ada orang yang menciptakan selain diciptakan oleh 
Tuhan. Kata kaju jawa ‘pohon jagung’ dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan 
dianggap mewakili isi ciptaan Tuhan selain manusia karena dianggap dapat memberikan 
kehidupan dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Rongga. Konsepsi tentang 
jagung sebagai tanaman sakral terbentuk karena jagung merupakan makanan pokok bagi 
masyarakat Rongga pada masa silam di samping padi dan kacang-kacangan. 
Penghormatan terhadap Tuhan  diyakini sebagai kekuatan spiritual yang menentukan 
keberadaan dan kebertahanan hidup mereka sebagai manusia dan masyarakat.  

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditafsirkan bahwa  masyarakat Rongga memiliki 
konsepsi tentang eksistensi Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya.   

2).  Fungsi dan makna kesejarahan 

Secara fungsional dan maknawi  dalam tradisi vera juga terdapat sejumlah fakta 
kultural yang mengimplisitkan nilai historis. Fungsi dan makna historis ini mengingat-
kan kembali sejarah asal ususl masyarakat Rongga. Hal itu dapat dilihat pada contoh 
berikut. 

(4) Sarikondo mosa me’a. tei motu stana mezhe 
Nama laki dewasa sendiri lihat nama sangat besar 
Sarikondo sendiri sangat dikenal dan pertumbuhan motu sangat besar 
Motu woe limazhua, embu me’a sunggisina 
Naman teman tuju nenek sendiri nama 
Nama teman tujuh bersaudara, keturunan dari sunggisina 
Motu woe limazhua, beka sogho wae kodhe 
Nama teman tuju,   pecah sebab air kera 
Motu adalah tujuh bersaudara tetapi mereka terpecah belah karena berjuang 
untuk memperebutkan sup kera. 

 

Ungkapan syair di atas menyiratkan bahwa masyarakat Rongga yang ada 
sekarang adalah yang berasal dari Jawa. Mereka bersaudara tujuh orang. Kemudian, 
mereka pecah karena bertengkar gara-gara memperebutkan sup kera. Sebagai suatu 
sejarah hal itu tidak boleh dilupakan begitu saja dan mengenang kembali merupakan 
suatu yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup pewaris berikutnya. Secara 
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fungsional dan maknawi syair tersebut merupakan sebuah fakta sejarah tentang asal usul 
masyarakat Rongga yang berasal dari Jawa. 

3).  Fungsi dan makna estetis 

Fungsi dan makna estetis dalam tradisi vera dirasakan sangat kuat pengaruhnya, 
baik bagi penutur maupun pendengarnya. Bentuk tuturannya secara fisik mengandung 
fungsi dan makna estetis. Estetis yang dimaksudkan menunjuk pada nilai rasa dan 
kesenian yang memberikan kenikmatan kepada masyarakat etnik Rongga sebagai 
penghayat dan penikmat tradisi vera. Dala tuturan tradisi vera nilai rasa seni dan 
kesenian tersebut tidak hanya terungkap dalam bentuk dan struktur bahasa vera yang 
tertata dengan baik sesuai dengan pilihan katanya yang khas, namun juga dilihat dari 
cara pengungkapannya oleh peserta.  

Bagi masyarakat Rongga tradisi vera adalah media untuk menampung ekspresi 
estetisnya melalui penggunaan bahasa kias, irama tuturan, aliterasi dan asonansi syair, 
rimanya, dan lain sebagainya. Bagi pendengar syair tuturan tradisi vera menimbulkan 
suasana syahdu, sendu dan haru. Fungsi dan makna estetis yang dikandung oleh tuturan 
dalam tradisi vera secara tepat digambarkan sebagai paralelisme kanonik dan meresap 
dalam hati, baik penutur maupun pendengar.  Dapat dicermati pada kutipan  contoh (3) 
dan (4) sebagai  berikut. 

(3) Kau kau ja’o, ja’o kau mona sei 
2s  2s    1s,      1s    2s   tanpa kata ganti orang 
Kau kau ja’o  kaju jawa   mendu  ata 
2s    2s    1s    pohon jagung tidak ada orang 
Kita sama-sama manusia, diciptakan sama oleh Tuhan 
 

(4) Lo resi mbojo, mudha ngata lima lua 
Badan gerimis cape untung orang tangan rambut 
Weki resi semi, mudha ngata lima lua 
Badan gerimis cape untung orang tangan rambut 
Sesuatu yang sulit harus dilakukan tanpa berpikir untuk mundur. 

  

Seperti yang sudah dijelaskan di depan bahwa sebuah karakter tipikal dari 
paralelisme menunjukkan perpaduan secara leksikal melalui pengulangan dan sinonim. 
Setiap baris dalam pasangan secara umum terdiri dari dua bagian, satu bagian sering 
menunjukkan sebuah pengulangan yang tepat dari baris yang lainnya. Seperti bagian 
pertama, kau kau ja’o dalam (3)  atau bagian kedua mudha ngata lima lua  dalam (4). 
Bagian lain sering menunjukkan keterpaduan dengan memakai sinonim, seperti dalam 
(4) terdiri atas sinonim kata lo dan weki (badan); mbojo dan semi (cape) 

Bentuk pengulangan ini dapat menjaga keharmonisan bunyi dan kelancaran 
dalam penuturan. Penutur berusaha membangkitkan rasa estetik bagi pendengar agar 
pendengar tidak hanya sebatas tertarik pada isi tuturannya, tetapi juga pada keindahan 
bunyi yang ditimbulkan oleh baris-baris lagu tersebut. 

4).  Fungsi dan Makna Hiburan 

Vera sebagai sebuah tradisi lisan yang berupa pertunjukkan ritual yang diselingi 
dengan tarian dan lagu selain sebagai suatu kewajiban budaya, kesinambungan tradisi 
yang ditanamkan secara dalam bagi kepercayaan setempat, juga sebagai hiburan. Fungsi 
dan makna hiburan dalam tradisi vera nyata sekali. Masyarakat Rongga pada umumnya 
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haus akan hiburan, merasa memperoleh kenikmatan sehingga dapat melupakan 
pekerjaan sehari-harinya untuk memperoleh hiburan segar yang dipentasakan oleh para 
penari, baik oleh penari perempuan  disebut daghe maupun penari laki-laki yang disebut 
waghu, dan seorang pemimpin disebur noa lako. Bagi penutur, vera sebagai sebuah 
tradisi digunakan sebagai  media untuk menampung ekspresi keindahan budaya melalui 
penggunaan bahasa kias, irama tuturan, asonansi, dan aliterasi seperti pada contoh 1, 2, 
3, dan 4 di atas).  Para penari menyanyi dan menari dengan melantunkan syair-syair 
lagu  dengan suara yang sangat merdu sesuai dengan irama tuturan sangat indah dan 
bermakna, dengan gerakan tari ang sangat lincah mengikuti suara musik. Dengan 
lantunan irama lagu yang sangat indah dapat menimbulkan suasana syahdu, sendu dan 
haru bagi para penonton. Penonton dapat memeproleh kenikmatan atau hiburan dari 
sebuah pertunjukkan yang dipentaskan, sejenak dapat melupakan rutinitas kehidupan-
nya sehari-hari. Sebuah pertunjukkan vera ini dimulai pada tengah malam dan berakhir 
pada pagi hari menjelang matahari terbit. 

4. Simpulan 

Vera sebagai sebuah bentuk tradisi lisan karena memiliki ciri-ciri kelisanan. 
Vera adalah tarian ritual diiringi dengan nyanyian, diungkapkan dalam bentuk puisi, 
menggunakan bahasa kias, dan berirama sangat indah. Ditinjau dari bentuknya, bahasa 
dalam tradisi vera dituturkan melalui kata-kata yang membentuk frasa, larik, dan bait 
yang terikat oleh ciri-ciri tertentu. Formasi bentuk secara tipikal terdiri atas sepasang 
ungkapan yang berisi pola kata-kata  atau irama. Selain itu, tuturan vera terdapat juga 
bentuk paralelisme bunyi dalam bentuk asonansi, aliterasi, dan rima. 

Ungkapan-ungkapan dalam tradisi vera memiliki fungsi dan makna. Secara 
ideologis-religius fungsi dan makna tradisi vera yaitu (1) fungsi dan makna religius; (2) 
fungsi dan makna historis,  (3) fungsi dan makna estetis, (4) fungsi dan makana hiburan. 
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