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Abstract 
 

Cultural traditions which exist in communities, either traditions relating to the life cycle (birth, 
marriage, and death) or the employment cycle (planting, cultivating, and harvesting) have 
meanings and functions for the members of the commnuities. The meanings and functions are 
regarded as the positive possession because of their values and norms for the communities. If 
the cultural values and norms are applied wisely to overcome social problems being faced by 
the communities, they are the local wisdoms potentially for the communities. The 
representations of local wisdoms are different in each community. The local wisdoms may 
become the identity of the community. This paper will describe the sources of the local 
wisdoms, the types of the local wisdoms, and the way to discover the local wisdoms. The role of 
linguistic anthropology (anthropolinguistics) as the interdisciplinary science has the analytic 
model to discover the local wisdoms from cultural traditions or oral traditions as described in 
this paper. 
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A.  Pendahuluan  

Persoalan yang dihadapi bangsa kita sekarang ini adalah persoalan kedamaian 
dan kesejahteraan rakyat. Kedua persoalan ini ternyata tidak dapat diselesaikan dengan 
hanya mengandalkan pendekatan politik, pendekatan ekonomi, dan pendekatan 
teknologi sebagaimana yang kita saksikan selama ini, yang pada umumnya datang dari 
pemikiran dunia Barat. Penyebab gagalnya pendekatan-pendekatan tersebut menyelesai-
kan kedua persoalan itu karena persoalan itu membutuhkan penanganan sumber daya 
manusia yang memiliki karakter yang kuat dan membutuhkan pemanfaatan nilai budaya 
dan kearifan lokal untuk pembangunan. Dengan demikian, mengatasi permasalahan 
yang dihadapi masyarakat tersebut diperlukan pendekatan budaya yang berasal dari 
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tradisi budaya sebagai warisan leluhur dengan menggali nilai budaya dan kearifan lokal 
yang terkandung di dalamnya. 

Bangsa Indonesia memiliki kekayaan tradisi lisan atau tradisi budaya yang luar 
biasa, yang tersebar di ratusan etnik di Indonesia sebagai warisan budaya masa lalu. 
Kekayaan tradisi lisan atau tradisi budaya ini menjadi sumber kakayaan kearifan lokal 
yang dapat diterapkan dalam mengatasi secara arif persoalan-persoalan yang dihadapi 
bangsa sekarang ini demi mempersiapkan masa depan generasi muda yang lebih damai 
dan lebih sejahtera. Itulah sebabnya tema besar yang perlu diusung dalam membicara-
kan tradisi budaya adalah remembering the past, understanding the present, and 
preparing the future “mengingat masa lalu, memahami masa kini, dan mempersiapkan 
masa depan”. Tanpa memikirkan keberlanjutan (sustainabality) tiga generasi itu dengan 
matang, sebuah bangsa tidak akan dapat maju mengemban cita-cita bangsa. Pemba-
ngunan tidak akan berhasil tanpa memikirkan generasi selanjutnya.  

Para peneliti kebudayaan perlu menggali, menjelaskan, dan menginterpretasi 
secara ilmiah warisan-warisan budaya leluhur pada masa lalu, menginterpretasikannya 
untuk dapat dimanfaatkan dalam rangka menjawab permasalahan bangsa masa kini dan 
mempersiapkan generasi masa mendatang. Nilai dan norma budaya yang dapat 
diterapkan dalam menata kehidupan sosial secara arif merupakan kearifan lokal yang 
perlu dikaji secara mendalam. Kearifan lokal itu harus dapat dimanfaatkan untuk 
membangun karakter dan identitas sumber daya manusia dan membangun bangsa ini. 
Dalam hal ini, pendekatan antropolinguistik dibutuhkan sebagai model analisis yang 
dapat menemukan kearifan lokal secara holistik dari tradisi budaya atau tradisi lisan. 

B.  Model Antropolinguistik dalam Mengkaji Kearifan Lokal 

Antropolinguistik (anthropolinguistics) merupakan bidang ilmu interdisipliner 
yang mempelajari hubungan bahasa dengan seluk-beluk kehidupan manusia. Dalam 
berbagai literatur, terdapat juga istilah antropologi linguistik (linguistic anthropology), 
linguistik antropologi (anthropological linguistics), linguistik budaya (cultural 
linguistics), dan etnolinguistik (ethnolinguistics) untuk mengacu pada acuan yang 
hampir sama. Memang, istilah yang lebih sering digunakan adalah antropologi linguistik 
(linguistic anthropology), tetapi istilah yang lebih netral dapat digunakan antropo-
linguistik dengan beranalogi pada sosiolinguistik, etnolinguistik, psikolinguistik, dan 
neurolinguistik (Sibarani, 2004: 50). Dalam tulisan ini digunakan istilah antropo-
linguistik dengan makna yang sama dengan antropologi linguistik atau linguistik 
antropologi, yang juga meliputi kajian etnolinguistik dan linguistik budaya. 

Sebagai bidang ilmu interdisipliner, ada tiga bidang kajian antropolinguistik, 
yakni studi bahasa, studi budaya, dan studi aspek lain kehidupan manusia, yang 
ketiga bidang kajian itu dipelajari dari kerangka kerja linguistik dan antropologi. 
Kerangka kerja linguistik didasarkan pada kajian bahasa (segala unsur verbal) dan 
kerangka kerja antropologi didasarkan pada kajian seluk-beluk kehidupan manusia 
(budaya dan aspek lain). Dengan demikian, antropolinguistik adalah studi bahasa 
dalam kerangka kerja antropologi, studi kebudayaan dalam kerangka kerja 
linguistik, dan studi aspek lain kehidupan manusia dalam kerangka kerja bersama 
antropologi dan linguistik. Anthropolinguistics is the study of language within the 
framework of anthropology, the study of culture within the framework of linguistics, and 
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the study of other aspects of humankind within the interrelated framework of both  
anthropology and linguistics.  

Studi bahasa dalam bidang antropolinguistik dikaitkan dengan peran bahasa 
dalam seluk-beluk kehidupan manusia. Kebudayaan merupakan aspek yang paling 
dominan dalam kehidupan manusia sehinga segala hierarki kajian bahasa dalam bidang 
antropolinguistik dianalisis dalam kaitannya dengan kebudayaan. Studi bahasa ini 
disebut dengan memahami bahasa dalam konteks budaya. Studi budaya dalam bidang 
antropolinguistik berarti memahami seluk-beluk budaya dari kajian linguistik atau 
memahami kebudayaan melalui bahasa. Studi aspek-aspek lain kehidupan manusia 
selain kebudayaan seperti politik dan agama dapat dipelajari dari kajian bahasa sehingga 
bidang itu juga menarik dalam kajian antropolinguistik. 

Ketiga bidang kajian itu pada hakikatnya dianalisis secara satu kesatuan yang 
holistik: bidang bahasa dalam kajian teks (unsur lingual) dan ko-teks paralinguistik, 
proksemik atau kinetik, bidang budaya dalam kajian konteks budaya atau ko-teks unsur 
material, dan aspek-aspek lain kehidupan manusia dalam kajian konteks sosial, 
situasi, dan ideologi. Melalui pendekatan antropolinguistik, dari ketiga bidang itu akan 
ditemukan nilai-norma dan kearifan lokal, yang pada akhirnya direvitalisasi dan 
dilestarikan supaya dapat bermanfaat untuk membentuk karakter sebagai identitas 
bangsa. 

Model analisis antropolinguistik digambarkan berikut (Sibarani, 2012: 310): 
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C.  Tradisi Lisan atau Tradisi Budaya sebagai Sumber Kearifan Lokal 

Tradisi budaya yang hidup di setiap komunitas pada umumnya diwariskan dari 
satu generasi ke generasi berikutnya melalui media lisan dari “mulut ke telinga”. Oleh 
karena sifat pewarisannya,  tradisi budaya seperti itu disebut juga tradisi lisan. Tradisi 
budaya itu mungkin dalam bentuk proses aktivitas, proses penciptaan kebudayaan atau 
proses berkomuniksi. Dengan demikian, tradisi lisan adalah kegiatan budaya 
tradisional suatu komunitas yang diwariskan secara turun-temurun dengan media lisan 
dari satu generasi ke generasi lain baik tradisi itu berupa susunan kata-kata lisan 
(verbal) maupun tradisi lain yang bukan lisan (non-verbal). Oral traditions are the 
community’s traditionally cultural activities inheritied orally from one generation to the 
other generation, either the tradition is verbal or non-verbal.  

Tradisi budaya atau tradisi lisan memiliki ciri-ciri berikut ini: (1) Merupakan 
kegiatan budaya berbentuk lisan, sebagian lisan, dan bukan lisan; (2) Memiliki konteks 
penggunaannya, yakni konteks situasi, konteks sosial, konteks budaya, dan konteks 
ideologi; (3) Dapat diamati dan ditonton; (4) Bersifat tradisional; (5) Diwariskan secara 
turun-temurun; (6) Proses penyampaian “dari mulut ke telinga”; (7) Mengandung nilai-
nilai dan norma-norma budaya; (8) Memiliki versi-versi; (9) Milik bersama komunitas 
tertentu; (10) Berpotensi direvitalisasi, dilestarikan, dan diangkat sebagai sumber 
industri budaya (Sibarani, 2012: 43-46). 

Ciri-ciri di atas bersifat komulatif, artinya semua tradisi budaya atau tradisi lisan 
sekaligus memiliki ciri-ciri itu. Kalau hanya memiliki satu atau dua ciri di atas, 
kebiasaan itu belum tentu tergolong pada tradisi lisan atau tradisi budaya.  

Wujud tradisi lisan atau tradisi budaya itu dapat berupa (1) tradisi ber-
kesusastraan lisan seperti tradisi menggunakan bahasa rakyat, tradisi penyebutan 
ungkapan tradisional, tradisi pertanyaan tradisional atau berteka-teki, berpuisi rakyat, 
bercerita rakyat, melantunkan nyanyian rakyat, dan menabalkan gelar kebangsawanan; 
(2) tradisi pertunjukan dan permainan rakyat seperti kepercayaan rakyat, teater rakyat, 
permainan rakyat, tari rakyat, adat-istiadat, upacara atau ritual, dan pesta rakyat; (3) 
tradisi upacara adat dan ritual seperti upacara yang berkenaan dengan siklus kehidupan 
(kelahiran, pernikahan, dan kematian) dan upacara yang berkenaan dengan siklus mata 
pencaharian (menanam, merawat, dan memanen); (4) tradisi teknologi tradisional 
seperti arsitektur rakyat, ukiran rakyat, pembuatan pupuk tradisional, kerajinan tangan 
rakyat, keterampilan jahitan pakaian, keterampilan perhiasan adat, pengolahan makanan 
dan minuman rakyat, dan peramuan obat-obatan tradisional; (5) tradisi pelambangan 
atau simbolisme seperti tradisi gerak isyarat tradisional, bunyi isyarat untuk komunikasi 
rakyat; dan 6) tradisi  musik rakyat seperti tradisi mempertunjukan permainan gendang, 
seruling, dan alat-alat musik lainnya.  

Kandungan (content) yang dapat digali dari wujud tradisi lisan atau tradisi 
budaya tersebut dapat berupa: 1). usage (cara-cara), yakni berkaitan dengan cara 
melakukan sesuatu seperti cara makan, cara berpakaian, cara menari, dan cara 
melaksanakan upacara atau ritual; 2). folksways (kebiasaan), yaitu berkaitan dengan 
sejumlah kebiasaan yang dilakukan masyarakat seperti menghormati orang yang lebih 
tua; 3). mores atau ethics (moral atau etika), yakni berkaitan dengan sejumlah perbuatan 
yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam kehidupan bermasyarakat; 4). norms 
(norma), yakni berkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat; 5). 
custom (adat-istiadat), yakni berkaitan dengan adat yang harus diketahui dan ditaati oleh 
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setiap individu dalam masyarakat; 6). skill (keterampilan), berkaitan dengan 
keterampilan melakukan produk tradisional; dan 7). competence (kompetensi), yakni 
berkaitan dengan kemampuan tentang sesuatu terutama pengetahuan masa lalu.  

Nilai budaya dan pengetahuan lokal yang terkandung dalam tradisi lisan atau 
tradisi budaya tersebut dapat dimanfaatkan secara arif untuk megatasi permasalahan-
permasalahan yang dihadapi masyarakat pada masa kini dan masa mendatang. 

D.  Kearifan Lokal sebagai Identitas Bangsa 

Pengetahuan lokal (local or indigenous knowledge), kecerdasan lokal (local 
genius), keterampilan lokal (local skill), sumber daya lokal (local resources), serta nilai 
dan norma budaya (cultural norm and value) merupakan kearifan lokal yang dapat 
dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat pada 
masa kini dan mempersiapkan generasi muda yang lebih damai dan lebih sejahtera pada 
masa mendatang. 

Atas dasar itu, kearifan lokal dapat didehinisikan berikut ini. kearifan lokal 
adalah kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai 
luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. The local wisdom is 
the community’s wisdom or local genius deriving from the lofty value of cultural 
tradition in order to manage the community’s social order or social life. Kearifan lokal 
merupakan nilai budaya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur tatanan 
kehidupan masyarakat secara arif atau bijaksana. The local wisdom is the value of local 
culture having been applied to wisely manage the community’s social order and social 
life.  

Secara substansial, kearifan lokal itu adalah nilai dan norma budaya yang 
berlaku dalam menata kehidupan masyarakat. Nilai dan norma yang diyakini 
kebenarannya menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-hari masyarakat setempat. 
Oleh karena itu, sangat beralasan jika Geertz mengatakan bahwa kearifan lokal 
merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam 
komunitasnya. Hal itu berarti kearifan lokal yang di dalamnya berisi nilai dan norma 
budaya untuk kedamaian dan kesejahteraan dapat digunakan sebagai dasar dalam 
pembangunan masyarakat. 

Dalam kenyataannya sekarang, implementasi kearifan lokal itu semakin 
menurun sehingga sulit ditemukan manusia, pemimpin, dan pengambil keputusan yang 
bijaksana dalam melaksanakan tugasnya dalam suatu komunitas. Bahkan, pemimpin 
dan pengambil keputusan sama sekali tidak mengetahui manfaat kearifan lokal dalam 
pembangunan. Kenyataan ketidaknyambungan (miss-match) dalam berbagai program 
pembangunan yang terjadi di Indonesia dianggap karena kearifan lokal tidak berjalan 
atau tidak diperhitungkan dalam pembangunan. Program pembangunan yang dirancang 
selama ini tidak menjawab masalah-masalah yang dirasakan masyarakat secara 
langsung. Oleh karenanya, kajian, revitalisasi, dan pelestarian kearifan lokal sangat 
perlu dilakukan agar terbentuk manusia yang bijaksana dan pemimpin yang bisa 
menjadi penunjuk arah bagi program pembangunan yang benar-benar menjawab 
kebutuhan rakyat.  

Kekurangpahaman mengenai pentingnya nilai budaya merupakan faktor utama 
kenapa kearifan lokalnya tidak mendapat perhatian dalam pembangunan. Masih ada 
orang yang menganggap bahwa tradisi budaya tidak relevan dengan kehidupan modern 
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sekarang ini, padahal negara atau bangsa yang berhasil membangun kesejahteraan 
rakyatnya adalah bangsa yang membangun berbasis budayanya. Sekarang ini, Cina dan 
Jepang masing-masing negara pertama dan ketiga tersejahtera (terkaya) peringkat dunia 
dan kedua negara ini membangun dengan berbasis pada budaya rakyatnya. Sering sekali 
pembangunan bangsa kita dikaitkan dengan pencarian “untung” (profit), bukan 
pencarian “manfaat” (benefit), padahal meskipun segala-galanya memerlukan uang, 
tidaklah uang segala-galanya. Kebudayaan dan kearifan lokalnya memang tidak 
langsung memberikan untung secara ekonomis, tetapi secara perlahan-lahan kearifan 
lokal sebagai warisan masa lalu itu akan memberikan manfaat untuk peningkatan 
kesejahteraan dan pembentukan kedamaian rakyat melalui karakter yang kuat generasi 
mudanya.  

Local genius, indigenious knowledge atau local wisdom dapat digali secara 
ilmiah dari produk kultural dengan interpretasi yang mendalam. Sebagai produk 
kultural, tradisi budaya mengandung berbagai hal yang menyangkut hidup dan 
kehidupan komunitas pemiliknya, misalnya sistem nilai, kepercayaan dan agama, 
kaidah-kaidah sosial, etos kerja, bahkan cara bagaimana dinamika sosial itu ber-
langsung (Pudentia, 2003: 1). Dengan kata lain, tradisi budaya sebagai warisan leluhur 
mengandung kearifan lokal (local wisdom) yang dapat dimanfaatkan dalam pember-
dayaan masyarakat untuk membentuk kedamaian dan meningkatkan kesejahteraan.  

Dalam penelitian terhadap tradisi budaya terdapat berbagai nilai dan norma 
budaya sebagai warisan leluhur yang menurut fungsinya dalam menata kehidupan sosial 
masyarakatnya dapat diklasifikasikan sebagai kearifan lokal. Jenis-jenis kearifan lokal 
itu antara lain: (1) “kesejahteraan”; (2) kerja keras; (3) disiplin; (4) pendidikan; (5) 
kesehatan; (6) gotong royong; (7) pengelolaan gender; (8) pelestarian dan kreativitas 
budaya; (9) peduli lingkungan; (10) “kedamaian”; (11) kesopansantunan; (12) 
kejujuran; (13) kesetiakawanan sosial; (14) kerukunan dan penyelesaian konflik; (15) 
komitmen; (16) pikiran positif; dan (17) rasa syukur. 

Semua kearifan lokal tersebut dapat diklasifikasikan pada 2 (dua) jenis kearifan 
lokal inti (core local wisdoms), yaitu kearifan lokal untuk (1) kemakmuran atau 
kesejahteraan dan (2) kedamaian atau kebaikan. Kearifan lokal kerja keras, disiplin, 
pendidikan, kesehatan, pelestarian dan kreativitas budaya, gotong royong, pengelolaan 
gender, dan pengelolaan lingkungan alam dapat diklasifikasikan pada kearifan lokal 
yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar berhasil mencapai kesejah-
teraannya, sedangkan kearifan lokal komitmen, pikiran positif, kesopansantunan, 
kejujuran, kesetiakawanan sosial, kerukunan serta penyelesaian konflik, dan rasa syukur 
dapat diklasifikasikan ke dalam kearifan lokal yang bertujuan untuk membangun 
kedamaian dengan kepribadian masyarakat yang baik.  

Tradisi budaya atau tradisi lisan mengandung kearifan lokal sebagai warisan 
leluhur yang menurut fungsinya dapat menata kehidupan sosial masyarakatnya. 
Kearifan lokal yang terdapat dalam tradisi budaya dapat diklasifikasikan pada 2 (dua) 
jenis kearifan lokal inti (core local wisdoms), yaitu kearifan lokal untuk (1) 
kemakmuran atau kesejahteraan dan (2) kedamaian atau kebaikan. Jenis-jenis kearifan 
lokal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan adalah: (1) kerja 
keras; (2) disiplin; (3) pendidikan; (4) kesehatan; (5) gotong royong; (6) pengelolaan 
gender; (7) pelestarian dan kreativitas budaya; (8) peduli lingkungan; sedangkan 
kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kedamaian adalah: (1) 
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kesopansantunan; (2) kejujuran; (3) kesetiakawanan sosial; (4) kerukunan dan 
penyelesaian konflik; (5) komitmen; (6) pikiran positif; dan (7) rasa syukur.  

Kedua jenis kearifan lokal tersebut akan bermanfaat untuk mengatur kehidupan 
manusia baik mengatur hubungan antarmanusia dalam suatu masyarakat, hubungan 
manusia dengan alam maupun hubungan manusia dengan Tuhan. Keseimbangan 
dan kemajuan hubungan antarmanusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan 
manusia dengan Tuhan yang didasari oleh kearifan lokal peningkatan kesejahteraan dan 
penciptaan kedamaian yang terdapat dalam tradisi lisan atau tradisi budaya sebagai 
warisan budaya leluhur akan menentukan kemajuan bangsa ini.  

Persoalannya adalah bagaimana menghidupkan kembali, mengelola, dan 
mewariskannya terutama memanfaatkannya dalam pembentukan identitas atau karakter 
generasi muda. Setiap bangsa atau suku bangsa tentunya memiliki sumber yang berbeda 
dalam pembentukan karakter (character building) generasi penerus bangsanya. Dalam 
pembangunan karakter bangsa Indonesia, kearifan lokal menjadi sumber penting yang 
harus dimiliki oleh generasi penerus bangsa. Meskipun pembangunan karakter itu 
berlaku universal, unsur-unsurnya ada di setiap suku bangsa di belahan dunia ini karena 
tujuannya adalah membentuk karakter yang baik, sumber dan perwujudannya berbeda 
karena apa yang dimaksud dengan “jujur” dalam suatu budaya tertentu tidak sama 
perwujudannya dalam budaya lain; apa yang dimaksud dengan “kerja sama” dalam 
budaya Sunda tidak sama dengan “kerja sama” dalam budaya Belanda. Oleh karena itu, 
pelu dipahami sumber dan perwujudan unsur-unsur karakter tersebut. Bagi bangsa 
Indonesia yang terdiri atas beragam etnik, sumber dan perwujudan karakter itu berasal 
dari kearifan lokal, yang merupakan warisan nilai budaya leluhur kita. 

Sebagaimana yang diuraikan di atas, karakter yang dirumuskan para ahli 
pendidikan atau pembangunan karakter di atas sebenarnya relevan dengan kearifan 
lokal, yang berasal dari tradisi budaya bangsa kita. Dengan demikian, pemahaman 
terhadap kearifan lokal sebagai nilai-nilai budaya luhur bangsa kita dapat dimanfaatkan 
sebagai sumber pembentukan karakter bangsa. Persoalannya sekarang, sejauh mana 
kearifan lokal itu telah dimanfaatkan untuk pembentukan karakter bangsa. Padahal, 
dampak manusia berkarakter atau manusia yang mengamalkan kearifan lokal sangat 
besar untuk keberhasilan seorang individu, bahkan keberhasilan sebuah bangsa. Di 
sinilah urgensinya kajian tradisi budaya untuk mendapatkan kearifan lokal sebagai 
warisan leluhur kita. Dengan kata lain, kita mengharapkan karakter bangsa kita berasal 
dari kearifan lokal kita sendiri sebagai nilai leluhur bangsa kita. Atas dasar itu, karakter 
bangsa yang diharapkan adalah karakter yang berbasis kesejahteraan dan kedamaian. 
Karakter yang cinta kesejahteraan meliputi karakter yang pekerja keras, disiplin, senang 
belajar, hidup sehat, cinta budaya, gotong royong, tidak bias gender, peduli lingkungan, 
sedangkan karakter yang cinta kedamaian meliputi sikap yang berkomitmen, berpikir 
positif, sopan santun, jujur, setiakawan sosial, suka bersyukur, dan hidup rukun. 
Pendidikan karakter berarti pendidikan kepribadian yang cinta kesejahteraan dan cinta 
kedamaian.  

Dampak pembentukan karakter yang berbasis kearifan lokal sangat penting 
untuk pembangunan bangsa. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara 
sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan 
emosional ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa 
depan karena seseorang yang memiliki kecerdasan emosional akan lebih mudah dan 
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lebih berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan 
untuk berhasil secara akademis. 

Hasil penelitian Daniel Goleman tentang keberhasilan seseorang di masyarakat, 
ternyata 80 persen dipengaruhi oleh kecerdasan emosional dan hanya 20 persen 
ditentukan oleh kecerdasan otak (IQ). Anak-anak yang mempunyai masalah dalam 
kecerdasan emosinya akan mengalami kesulitan belajar, bergaul, dan tidak dapat 
mengontrol emosinya. Anak-anak yang bermasalah ini sudah dapat dilihat sejak usia 
pra-sekolah dan kalau tidak ditangani akan terbawa sampai usia dewasa. Sebaliknya 
para remaja yang berkarakter baik, yang memiliki kecerdasan emosional, akan terhindar 
dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja seperti kenakalan, tawuran, 
narkoba, minuman keras, perilaku seks bebas, dan sebagainya. Di samping itu, dalam 
penelitiannya di Amerika, orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi, tetapi 
biasa-biasa kecerdasan intelektualnya lebih berhasil daripada orang yang memiliki 
kecerdasan intelektual (IQ) tinggi, tetapi biasa-biasa kecerdasan emosionalnya. 
Keberhasilan itu berupa keberhasilan dalam kesejahteraan ekonomi, dalam bermasya-
rakat, dalam hubungan bisnis, dalam politik, dan dalam rumah tangga. Mayoritas 
pemilik perusahaan dan manager yang berhasil memiliki kecerdasan emosional yang 
tinggi.  

Beberapa negara yang telah menerapkan pendidikan karakter sejak pendidikan 
dasar di antaranya adalah Cina, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Hasil 
penelitian di negara-negara ini menyatakan bahwa implementasi pendidikan karakter 
yang tersusun secara sistematis berdampak positif pada pencapaian akademis. Setelah 
kita mengenal kearifan yang kita miliki, baik sekali jika kita mencoba menerapkannya 
dalam kehidupan kita sehari-hari dengan metode kecerdasan yang dikemukakan oleh 
Daniel Goleman dengan melakukan secara berturut-turut (1) the ability to identify our 
emotion ‘kemampuan mengenali emosi diri’, (2) the ability to control our emotion 
‘kemampuan mengendalikan emosi diri’, (3) the ability to motivate ourselves 
‘kemampuan memotivasi diri’, (4) the ability to understand one’s emotion ‘kemampuan 
memahami emosi orang lain’, dan (5) the ability to make social relationship 
‘kemampuan melakukan hubungan sosial’. 

Penerapan pendidikan karakter yang berasal dari kearifan lokal sebagai warisan 
budaya leluhur akan menjadikan anak-anak bangsa ini berhasil dalam bidang akademis 
dan ekonomi yang dapat mempersiapkan mereka menjadi sumber daya manusia yang 
beradab dan sejahtera di masa depan. Kita dapat melihat negara-negara yang 
menerapkan pendidikan karakter di atas, semuanya menjadi negara maju yang sejahtera. 
Tiga negara tersebut (Cina, Amerika Serikat, dan Jepang) masing-masing memiliki 
peringkat dunia pertama, kedua, dan ketiga tersejahtera. Apapun alasannya, inilah yang 
diidam-idamkan oleh semua manusia dan semua bangsa. Indonesia harus memberikan 
prioritas pada pembentukan karakter bangsanya berdasarkan budaya bangsanya demi 
persiapan masa depan generasi mendatang. 

Dengan demikian, pemahaman terhadap kearifan lokal sebagai nilai-nilai budaya 
luhur bangsa kita dapat dimanfaatkan sebeagi sumber pembentukan karakter generasi 
muda, yang pada gilirannya menjadi identitas bangsa.  
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E.  Pendekatan Antropolinguistik untuk Menggali Kearifan Lokal  

Sebagaimana yang digambarkan dalam model analisis antropolinguistik 
sebelumnya, antropolinguistik mengkaji tradisi lisan atau tradisi budaya dalam beberapa 
lapisan kajian. Lapisan pertama mengkaji pada lapisan seluk-beluk teks, ko-teks, dan 
konteks untuk menemukan struktur, formula atau pola masing-masing. Lapisan 
berikutnya mengkaji seluk-beluk nilai dan norma budaya yang diinterpretasi 
berdasarkan makna, pesan, dan fungsi sebuah tradisi lisan atau tradisi budaya. Lapisan 
berikutnya mengkaji kearifan lokal yang dapat diterapkan dalam menata kehidupan 
sosial berdasarkan nilai dan normanya. Lapisan berikutnya mengkaji proses  untuk 
menemukan pola pengaktifan atau penghidupan kembali, pengelolaan, dan proses 
pewarisan serta proses untuk menemukan pola perlindungan, pengembangan, dan 
pemanfaatan yang menurut analisis wacana kritis disebut dengan praktek wacana seperti 
produksi, distribusi, dan konsumsi teks yang secara berkelanjutan dalam masyarakat. 
Dengan demikian, penelitian tradisi lisan atau tradisi budaya secara idealnya harus 
mampu mengungkapkan empat lapisan kajian tradisi lisan atau tradisi budaya tersebut 
dengan karakteristik kajian masing-masing pada setiap lapisan. 

Namun, tradisi lisan atau tradisi budaya yang menjadi objek kajian antropo-
linguistik lebih berfokus pada tradisi lisan yang verbal karena kajian antropolinguistik 
terhadap tradisi lisan atau tradisi budaya dimulai dari unsur-unsur verbal, kemudian 
masuk  ke unsur-unsur non-verbal. Struktur dan formula unsur verbal dan non-verbal 
tradisi lisan dapat dijelaskan melalui pemahaman struktur teks, ko-teks, dan konteksnya 
sehingga pemahaman bentuk itu juga menjadi pemahaman performansi tradisi lisan. 
Berkaitan dengan uraian di atas, antropolinguistik mempelajari teks, ko-teks, dan 
performansi tradisi lisan atau tradisi budaya dalam kerangka kerja antropologi, 
mempelajari konteks budaya, konteks ideologi, konteks sosial, dan konteks situasi 
tradisi lisan atau tradisi budaya dalam kerangka kerja linguistik, dan mempelajari aspek 
lain kehidupan manusia melalui tradisi lisan atau tradisi budaya seperti aspek religi, 
politik, komunikasi, hukum, manajemen, dan pemasaran dalam kerangka kerja bersama 
linguistik dan antropologi. Dengan ketiga cakupan tersebut, bidang antropolinguistik 
mendekati dan mengkaji tradisi lisan atau tradisi budaya secara holistik dengan 
mempertimbangkan keseluruhan aspek-aspek tradisi lisan atau tradisi budaya.  

Di samping bertujuan untuk menemukan formula yang dirumuskan dari struktur 
teks, ko-teks, dan konteks (bentuk) tradisi lisan, antropolinguistik juga berupaya 
menggali nilai, norma, dan kearifan lokal (isi) tradisi lisan atau tradisi budaya serta 
berupaya merumuskan model revitalisasi (penghidupan kembali, pengelolaan, dan 
proses pewarisan) dan model pelestarian (perlindungan, pengembangan, dan 
pemanfaatan) tradisi lisan atau tradisi budaya. Nilai dan norma budaya tradisi lisan 
dikristalisasi dan ditemukan dari makna dan fungsinya. Dari makna dan fungsi bagian-
bagian tradisi lisan serta makna dan fungsi keseluruhan tradisi lisan sebagai wacana 
yang lengkap akan dapat diungkapkan nilai dan norma sebuah tradisi lisan atau tradisi 
budaya melalui proses interpretasi yang dikaitkan dengan konteksnya.  

Nilai dan norma budaya yang dapat diterapkan atau yang masih dimanfaatkan 
oleh komunitas untuk menata kehidupan sosial secara arif perlu digali, dilestarikan, dan 
bahkan direvitalisasi. Antropolinguistik berupaya menggali dan mengkaji kearifan lokal 
berdasarkan hubungan struktur teks, ko-teks, dan konteks dalam suatu peristiwa atau 
performansi tradisi lisan atau tradisi budaya. Nilai dan norma budaya yang dirumuskan 



 
Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and Globalization” 

 283

dari hubungan struktur teks, ko-teks, dan konteks dalam suatu peristiwa atau 
performansi mengindikasikan bahwa nilai dan norma budaya tradisi lisan sebagai 
cerminan realitas sosial. Kearifan lokal sebagai praktik budaya merupakan cerminan 
realitas (Duranti, 1997:25) dan (Folley, 1997:16 ). Bahasa akan dapat menggambarkan 
cara berpikir sebagai cerminan realitas sosial. Wierzbicka (1992: 3) berkata bahwa : 

every nation speaks according to the way it thinks and thinks according to the way 
it speaks. Thought cannot be transferred from one language to another because 
every thought depends on the language in which it has been formulated 

‘Setiap bangsa berbicara sesuai dengan cara dia berpikir dan perpikir sesuai dengan 
cara dia berbicara. Pikiran tidak dapat dialihkan dari satu bahasa ke bahasa lain 
karena setiap pikiran tergantung pada bahasa tempat pikiran itu 
diformulasikan’. 

Dalam pandangan behavioris disebutkan bahwa setiap orang sebaiknya 
mengucapkan sesuai dengan apa yang dia lakukan dan melakukan sesuai dengan apa 
yang dia ucapkan. 

Dari sudut antropolinguistik, semua ragam bahasa menggambarkan cara berpikir 
masyarakatnya dan berbicara sesuai dengan cara berpikirnya termasuk cara-cara dalam 
seluk-beluk kebudayaannya (Sibarani, 2004). Asumsi ini mendorong peran antropo-
linguistik dalam kajian tradisi lisan atau tradisi budaya khususnya yang memiliki unsur-
unsur verbal. Melalui unsur-unsur verbal itu, antropolinguistik mengkaji struktur bahasa 
tradisi lisan atau tradisi budaya terutama untuk menemukan formula atau kaidah unsur-
unsur verbal itu. Struktur itu boleh berupa struktur makro, struktur alur, dan struktur 
mikro. Dalam tradisi lisan, sebuah teks seringkali didampingi oleh unsur-unsur 
nonverbal yang disebut dengan “ko-teks” (co-text). Ko-teks mungkin berupa unsur 
paralinguistik, unsur proksemik, unsur kinetik atau unsur material yang kesemuanya 
penting dipertimbangkan dalam menganalisis struktur teks. Ketika ada proses 
bermantra, bukan hanya struktur mantranya yang perlu dianalisis, tetapi juga struktur 
unsur nonverbalnya sebagai ko-teks seperti tekanan suara, tinggi rendahnya suara, 
penjagaan jarak antara pemantra dengan pendengar, gerak isyarat pemantra atau benda-
benda yang digunakan oleh pemantra. Keseluruhan teks dan ko-teks itu menjadi satu 
kesatuan dalam produksi dan distribusi tradisi lisan. Di samping pentingnya ko-teks, 
pemahaman makna dan fungsi teks tradisi lisan juga perlu mempertimbangkan konteks 
tradisi lisan. Konteks tradisi lisan atau tradisi budaya dapat berupa konteks budaya, 
konteks ideologi, konteks situasi, dan konteks sosial.  

Dari makna dan fungsi tradisi lisan atau tradisi budaya tersebut dapat 
diabstraksikan nilai dan norma budaya. Ungkapan-ungkapan dan bentuk-bentuk verbal 
tradisi lisan atau tradisi budaya dianalisis untuk mengungkapkan nilai dan norma 
budaya dengan menggunakan berbagai teori yang relevan termasuk teori pragmatik, 
teori semantik, dan teori semiotik. Teori semantik dan pragmatik mengkaji teks dari 
segala tatarannya (bunyi, kata, kalimat, dan wacana) untuk mencari makna, maksud, 
fungsi, pesan bentuk lingual itu berdasarkan ko-teks dan konteksnya. Ko-teks dan 
konteks itulah yang membuat pentingnya pragmatik dan semantik dalam kajian 
antropolinguistik. Pemahaman bentuk lingual (teks verbal) tidak lepas dari ko-teks dan 
konteks seperti disebutkan di atas, tetapi harus terikat pada ko-teks dan konteks 
penggunaannya. Oleh karena itu, ada dua tahap proses pemahaman teks secara 
linguistik, yakni menganalisis bentuk lingualnya dahulu dari tataran linguistik yang 
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sesuai, kemudian mencari makna, maksud, fungsi, dan pesan bentuk lingual itu sesuai 
dengan ko-teks dan konteksnya. Dengan memahami makna, maksud, pesan, dan fungsi 
sebuah teks, akan dapat diinterpretasi nilai dan norma budaya tradisi lisan, kemudian 
dipahami kearifan lokalnya. 

Bentuk-bentuk lingual itu mungkin penuh dengan metafora sehingga teori 
denotasi-konotasi Barthes dan teori semiologi Saussure dapat membantu kajian 
linguistik untuk menemukan nilai budaya dalam suatu tradisi lisan atau tradisi budaya. 
Kajian linguistik di atas sejalan dengan teori semiotik terutama semiotik Pierce yang 
mengatakan bahwa proses semiosis itu dilakukan dengan dua tahap, yakni lewat proses 
“logical argumentation” melalui urutan abduksi, deduksi, dan induksi serta lewat 
proses sistem triadik dalam penjelajahan relasi antarunsur-unsur tanda secara tipologis. 
Pengkajian kearifan lokal dalam hal ini dilakukan secara serentak dengan fokus pada 
nilai budaya yang menjadi kearifan lokal, yakni yang dapat diterapkan dalam menata 
kehidupan sosial masyarakat.  

Kajian pragmatik dan semantik berdasarkan tataran linguistiknya difokuskan 
pada kajian bentuk lingual (teks verbal), sedangkan kajian semiotik dapat juga 
dimanfaatkan untuk mengkaji bentuk-bentuk lain seperti ko-teks dan konteks suatu 
tradisi lisan atau tradisi budaya dalam rangka mengungkapkan kearifan lokal yang 
terdapat dari tradisi lisan atau tradisi budaya. Paduan teori ini akan mampu menjelaskan 
bentuk tradisi lisan dan mengungkapkan nilai dan norma budaya serta kearifan lokal 
yang terkandung dalam tradisi lisan atau tradisi budaya.  

Baik performansi teks, ko-teks, dan konteks (bentuk) maupun kearifan lokal (isi) 
tradisi lisan atau tradisi budaya perlu diberdayakan dalam kehidupan masyarakat 
sekarang ini. Proses pemberdayaan itu merupakan revitalisasi dan pelestarian tradisi 
lisan atau tradisi budaya, yang mencakup penghidupan atau pengaktifan kembali, 
pengelolaan, proses pewarisan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan tradisi 
lisan serta kearifan lokal sebagai kandungan tradisi lisan atau tradisi budaya itu. 
Revitalisasi dan pelestarian itu sudah barang tentu mengalami perubahan, modifikasi 
atau transformasi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Khusus mengenai 
kearifan lokal sebagai nilai dan norma budaya yang dapat diterapkan dalam menata 
kehidupan sosial perlu direvitalisasi dan dilestarikan menjadi ideologi yang 
mendominasi dan mempengaruhi masyarakat dalam berpikir, berperilaku, dan 
bertindak.  

Sebagaimana yang disinggung sebelumnya, sebuah tradisi lisan atau tradisi 
budaya yang memiliki unsur-unsur verbal merupakan sebuah wacana yang terdiri atas 
teks, ko-teks, dan konteksnya. Teks, ko-teks, dan konteks merupakan tiga bagian yang 
saling berhubungan sehingga pemahaman sebuah teks juga tergantung pada ko-teks dan 
konteks, demikian sebaliknya. Antropolinguistik memandang bahwa teks tradisi lisan 
diproduksi  bersamaan dengan produksi ko-teks dalam konteks tertentu. Kepaduan 
ketiga unsur tersebut menjadi karakteristik wacana dalam tradisi lisan atau tradisi 
budaya. Dalam kaitannya dengan tradisi lisan atau tradisi budaya, wacana adalah 
paduan kalimat secara kohesi dan koherensi yang terikat pada ko-teks dan konteks. 
Wacana dalam tradisi lisan atau tradisi budaya tidak hanya menganalisis struktur teks, 
tetapi juga mengkaji ko-teks dan konteksnya. Di samping menganalisis hubungan 
proposisi dalam teks tradisi lisan atau tradisi budaya, juga perlu menganalisis elemen 
ko-teks dan konteksnya untuk mendapatkan makna yang sebenarnya. Dalam hal ini, 
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makna paduan kalimat dalam wacana tradisi lisan baru dapat dipahami secara lengkap 
setelah dikaitkan dengan ko-teks dan konteksnya. 

Dalam membicarakan struktur teks tradisi lisan atau tradisi budaya dipergunakan 
konsep struktur wacana Van Dijk dengan modifikasi berdasarkan kebutuhan kajian 
tradisi lisan atau tradisi budaya. Dalam berbagai tulisannya, Van Dijk (1985a: 1-8, 
1985b: 1-10, 1985c: 1-11, 1985d: 1-8) menyebutkan bahwa ada tiga kerangka struktur 
teks yakni struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro.  

Struktur makro merupakan makna keseluruhan, makna global atau makna umum 
dari sebuah teks yang dapat dipahami dengan melihat topik atau tema dari sebuah teks. 
Dengan kata lain, analisis struktur makro merupakan analisis sebuah teks yang 
dipadukan dengan ko-teks dan konteksnya untuk memperoleh gagasan inti atau tema 
sentral.  

Super struktur atau struktur alur merupakan kerangka dasar sebuah teks yang 
meliputi rangkaian elemen sebuah teks dalam membentuk satu kesatuan bentuk yang 
koheren. Struktur alur atau superstruktur merupakan skema atau alur sebuah teks. 
Sebuah teks termasuk teks tradisi lisan atau tradisi budaya secara garis besar tersusun 
atas tiga elemen yaitu pendahuluan (introduction), bagian tengah (body), dan penutup 
(conclusion), yang masing-masing harus saling mendukung secara koheren. Analisis 
teks harus mampu mengungkapkan pesan-pesan apa yang ada dalam setiap elemen teks 
itu. Struktur alur atau superstruktur teks tradisi lisan atau tradisi budaya juga memiliki 
tiga elemen seperti disebutkan di atas, tetapi pesan dari setiap elemen itu bervariasi 
sesuai dengan bentuk dan jenis tradisi lisan, yang perlu dianalisis oleh peneliti tradisi 
lisan atau tradisi budaya. Struktur alur atau superstruktur merupakan struktur teks yang 
berhubungan dengan kerangka suatu teks. Skema atau alur sebuah teks tersusun secara 
teratur dari awal sampai akhir, dari pendahuluan sampai penutup atau kesimpulan dalam 
satu kesatuan makna. 

Struktur mikro adalah struktur teks secara linguistik teoretis. Linguistik teoretis 
yang dimaksud di sini mencakup tataran bahasa seperti bunyi (fonologis), kata 
(morfologis), kalimat (sintaksis), wacana (diskursus), makna, (semantik), maksud 
(pragmatik), gaya bahasa (stilistik), dan bahasa kiasan (figuratif). Peneliti teks dalam 
struktur mikro perlu memahami seluk-beluk kajian fonemik dan fonetik, seluk-beluk 
pembentukan kata dari susunan morfem, seluk-beluk frase, klausa, dan kalimat, seluk-
beluk hubungan antarkalimat dan antarparagraf, seluk-beluk makna dan maksud, dan 
seluk-beluk gaya bahasa. Kajian struktur mikro ini dapat dilaksanakan secara bersama-
sama, tetapi dapat juga dipilih tataran tertentu sesuai dengan kebutuhan analisis dan 
sesuai dengan karakteristik teks tradisi lisan atau tradisi budaya yang dikaji. Kajian 
fonologis dan morfologis, misalnya, lebih berperan untuk kajian teks pantun daripada 
teks mitos, sedangkan kajian sintaksis dan wacana lebih berperan dalam kajian teks 
mitos daripada teks pantun.  

Penelitian struktur untuk ketiga jenis struktur tersebut akan merumuskan pola, 
kaidah atau formula teks tradisi lisan atau tradisi budaya . Namun, dengan kajian ketiga 
struktur teks tersebut, bukan hanya pola, kaidah atau formula teks tradisi lisan atau 
tradisi budaya yang dapat dirumuskan, tetapi maknanya juga akan diungkapkan dengan 
menggunakan kajian semantik, semiotik, dan pragmatik.  

Pemahaman hubungan teks dengan unsur di luarnya dapat diperjelas oleh model 
Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) oleh Fairclough (1995: 1987). 
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Model analisis ini menganggap bahwa kajian teks sebagai the analysis of text as a part 
of discourse analysis. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam model Analisis 
Wacana Kritis yaitu teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural. Teks merupakan 
unsur verbal sebuah wacana, praktik wacana merupakan proses produksi, distribusi, dan 
konsumsi teks, sedangkan praktik sosiokultural merupakan dimensi yang berhubungan 
dengan teks, yang dalam hal ini digolongkan ke dalam ko-teks dan konteks. 

Dalam proses komunikasi, teks sebagai tanda verbal pada umumnya didampingi 
oleh tanda lain, yang bersama-sama digunakan dengan teks itu.Teks tradisi lisan atau 
tradisi budaya pun selalu digunakan bersama-sama dengan tanda-tanda lain, yang 
memegang peranan penting dalam praktik wacana tradisi lisan atau tradisi budaya. 
Tanda-tanda seperti itu disebut dengan ko-teks. Ko-teks dapat dibagi atas 
paralinguistik, kinetik, proksemik, dan unsur material. Ko-teks tersebut berfungsi untuk 
memperjelas pesan atau makna sebuah teks. Ketiga unsur itu mendampingi teks dalam 
proses penciptaan (production), penyampaian (distribution), dan penafsiran 
(cunsumtion) wacana tradisi lisan atau tradisi budaya. 

Pranan konteks sangat penting dalam kajian tradisi lisan atau tradisi budaya. 
Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, pemaknaan unsur-unsur lingual teks tradisi 
lisan atau tradisi budaya sangat tergantung pada konteks di samping ko-teksnya. 
Sebagaimana sebuah ungkapan, sebuah teks tradisi lisan atau tradisi budaya akan 
berbeda makna, maksud, dan fungsinya tergantung perbedaan konteksnya. Model 
antropolinguistik beranggapan bahwa ada beberapa jenis konteks yang perlu 
dipertimbangkan dalam pemahaman ungkapan termasuk teks tradisi lisan atau tradisi 
budaya. Dalam kajian tradisi lisan, konteks budaya, konteks sosial, konteks situasi, dan 
konteks ideologi perlu dikaji dalam memahami makna, maksud, pesan, dan fungsi 
tradisi lisan atau tradisi budaya, yang pada gilirannya diperlukan untuk memahami nilai 
dan norma budaya yang terdapat dalam tradisi lisan serta memahami kearifan lokal yang 
diterapkan untuk menata kehidupan sosialnya. 

Konteks budaya mengacu pada tujuan budaya yang menggunakan suatu teks. 
Pertanyaan yang diajukan berkenaan dengan konteks budaya ini adalah untuk tujuan 
budaya apa teks itu digunakan. Tujuan budaya yang dimaksud di sini peristiwa budaya 
yang melibatkan tradisi lisan. Konteks sosial mengacu pada faktor-faktor sosial yang 
mempengaruhi atau menggunakan teks. Faktor-faktor sosial itu mencakup perbedaan 
jenis kelamin (gender), stratifikasi sosial, perbedaan kelompok etnik, perbedaan tempat, 
perbedaan tingkatan pendidikan, perbedaan usia, dan sebagainya. Pertanyaan yang 
diajukan berkenaan dengan konteks sosial ini adalah siapa yang terlibat dalam teks itu. 
Konteks sosial ini meliputi orang-orang yang terlibat seperti pelaku, pengelola, 
penikmat, dan bahkan komunitas pendukungnya. Sebagai warisan kolektif (Van Dijk, 
1985), perlu juga digambarkan kognisi sosial yang memproduksi, mendistribusi, dan 
mengkonsumsi tradisi lisan atau tradisi budaya itu.  

Konteks situasi mengacu pada waktu, tempat, dan cara penggunaan teks. 
Pertanyaan yang diajukan berkenaan dengan konteks situasi ini adalah kapan, di mana, 
dan bagaimana sebuah teks dilakonkan atau dituturkan. Deskripsi konteks situasi waktu 
akan menghasilkan waktu pelaksanaan, pertunjukan atau performansi sebuah tradisi 
lisan baik dari segi pembagian waktu dalam sehari seperti pagi, siang, sore, dan malam,  
pembagian minggu dan bulan seperti awal, pertengahan atau akhir minggu dan bulan  
maupun pembagian siklus pertanian seperti masa menanam, menyiangi atau memanen. 
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Konteks situasi waktu ini juga mendeskripsikan fungsi tradisi lisan seperti untuk 
ekspresi perasaan dalam keadaan suka seperti ucapan syukur atau untuk ekspresi 
perasaan dalam keadaan duka seperti ucapan ratapan. Deskripsi konteks situasi tempat 
akan menghasilkan lokasi pelaksanaan, pertunjukan atau performansi sebuah tradisi 
lisan. Lokasi pelaksanaan atau pertunjukan tradisi lisan meliputi bentuk “pentas”, 
tempat pemain dan penonton atau pelaku dan khalayak, permanen atau berpindah-
pindah, dan sebagainya. Deskripsi konteks situasi cara menghasilkan cara pelaksanaan 
atau pertunjukan tradisi lisan. Pertanyaan bagaimana sebuah tradisi lisan atau tradisi 
budaya ditampilkan merupakan hal yang penting dalam konteks situasi cara dalam 
tradisi lisan atau tradisi budaya. Apakah sebuah tradisi lisan atau tradisi budaya 
ditampilkan mendekati aslinya seperti dahulu atau mendekati keinginan penontonnya 
sekarang ini? Apakah sebuah tradisi lisan atau tradisi budaya ditampilkan secara penuh 
sesuai dengan struktur alurnya atau hanya ditampilkan sebagian dari alurnya? Apakah 
semua episodenya ditampilkan atau hanya sebagian saja jika ada beberapa episode? 
Apakah teksnya masih menggunakan bahasa aslinya atau sudah menggunakan bahasa 
lain? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan membutuhkan jawaban bagaimana sebuah 
tradisi lisan atau tradisi budaya ditampilkan. 

Konteks ideologi mengacu kepada kekuasaan atau kekuatan apa yang 
mempengaruhi dan mendominasi suatu teks. Ideologi adalah paham, aliran,  
kepercayaan, keyakinan, dan nilai yang dianut bersama oleh masyarakat. Ideologi itu 
dapat berupa ideologi mengenai politik, negara, agama, teknologi, modernisme, 
tradisionalisme, dan sebagainya yang mempengaruhi, bahkan mendominasi sebuah teks. 
Ideologi itu menjadi suatu konsep sosio-kultural yang mengarahkan dan menentukan 
nilai yang terdapat di dalam komunitas. Ada hegemoni kekuasaan dan kekuatan 
ideologis sebuah paham yang mempengaruhi, mengontrol, dan mendominasi kelompok 
masyarakat. Ideologi itu menjadi cara berpikir, cara berperilaku, dan cara bertindak 
masyarakat dalam mengatur tatanan kehidupan mereka.  

Perlu ditegaskan kembali bahwa teks dengan strukturnya tidak dapat dipahami 
secara terpisah dari ko-teks dan konteksnya. Teks membungkus pesan tradisi lisan, ko-
teks mendampingi untuk memperjelas makna dan fungsi teks, sedangkan konteks 
mengikat dan mengarahkan nilai dan norma yang terdapat dalam pesan sebuah teks. 
Ketiga-tiganya merupakan praktik bertradisi lisan yang meliputi produksi tradisi lisan, 
distribusi tradisi lisan, dan konsumsi tradisi lisan oleh masyarakat pendukungnya. 
Dengan kognisi sosial, baik teks, ko-teks maupun konteks sama-sama dihasilkan, 
disampaikan, dan dimaknai oleh masyarakat pendukungnya.  

F.  Penutup 

Pendekatan antropolinguistik dengan model analisisnya mengkaji lapisan ketiga 
kajian tradisi lisan atau tradisi budaya dalam menemukan kearifan lokal yang dapat 
diterapkan dalam menata kehidupan sosial. Pengetahuan lokal (local or indigenous 
knowledge), kecerdasan lokal (local genius), keterampilan lokal (local skill), sumber 
daya lokal (local resources), serta nilai dan norma budaya (cultural norm and value) 
merupakan kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan-
persoalan yang dihadapi masyarakat pada masa kini.  

Pendekatan antropolinguistik juga mengkaji proses revitalisasi dan pelestarian 
untuk menemukan pola pengaktifan kembali, pengelolaan, proses pewarisan, perlin-
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dungan, pengembangan, dan pemanfaatan tradisi budaya dan kearifan lokalnya demi 
mempersiapkan generasi muda yang lebih damai dan lebih sejahtera pada masa 
mendatang. 
 
 
 
 
Daftar Pustaka 

Bonvillian, Nancy. (1977). Language, Culture and Communication: The Meaning of 
Message. New Jersey; Prentice-Hall, Inc. 

Cooper, Craig. ed. (2007). Politics of Orality. Leiden: Koninklijke Brill NV. 

Danesi, Marcel and Paul Perron. (1999). Analyzing Culture: An Introduction & 
Handbook. Indiana: Indiana University Press. 

Draper, Jonathan A. ed. (2004). Orality, Literacy, and Colonialism in Antiquity. Leiden: 
Koninklijke Brill NV. 

Dundes, Alan. (1965). The Study of Folklore. Englewood Cliffs NJ Prentice Hall. 

Dundes, Alan. (1966). “Metafolklore and Oral Literacy Criticism”, The Monist , 55. No 
4 (Oktober). Hlm 505. 

Duranti, Alessandro. (1997). Linguistic Anthropology. Massachusetts: Blacwell. 

Duranti, Alessandro. (2004). A Companion to Linguistic Anthropology. Malden: 
Blackwell. 

Duranti, Alessandro. ed. (2001). Linguistic Anthropology. Massachusetts: Blacwell. 

Fairclough, Norman. (1989). Language and Power. London and New York: Longman.   

Fairclough, Norman. (1999). Critical Discourse Analyisis: The Critical Study of 
Language. London: Longman. 

Fairclough, Norman. (2003). Analyzing Discourse: Textual Analysis for Social 
Research. London: Routledge. 

Feinberg, Richard. (1998). Oral Traditions of Anuta: A Polynesian Outier in The 
Solomon Islands. Oxford: Oxford University Press. 

Finnegan, Ruth. (1997). Oral Poetry. Its Nature, Significance and Social Contex. 
London: Cambridge University Press. 

Finnegan, Ruth. (1992). Oral Traditions and The Verbal Arts. New York: Routledge. 

Finnegan, Ruth. (2007). The Oral and Beyond. Chicago: The University of Chicago 
Press.  

Foley, John Miles. (1977). “The Traditional Oral Audience”, Balkan Studies, 18, 145-
53. 

Foley, John Miles. (1981). Oral Traditional Literature. Ohio: Slavica Publishers, Inc. 

Foley, John Miles. (1988). The Theory of Oral Composition: History and Methodology. 
Indiana: Indiana University Press.  



 
Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and Globalization” 

 289

Foley, John Miles. (1995). The Singer of Tales in Performance. Indiana: Indiana 
University Press. 

Fox, Adam. (2000). Oral and Literate Culture in England 1500-1700. Oxford: 
Clarendon Press. 

Fukuyama, Francis. (1999). Social Capital and Civil Society. The Institute of Public 
Policy, George Mason University. 

Fukuyama, Francis. (2000). “Social Capital”. In Culture Matters: How Values Shape 
Human Progress (Edited by L.E. Harrison and S.P. Huntington). New York: 
Basic Books. 

Gay, Paul Du. ed. (1997). Production of Culture / Cultures Production. London: Sage 
Publication 

Geertz, Clifford. (1971). Myth, Symbols, and Culture. New York: Basic Books, Inc. 

Geertz, Clifford. (1973). Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, Inc. 

Geertz, Clifford. (1983). Local Knowledge: Further Essays in Interpretive 
Anthropology.  New York: Basic Books, Inc. 

Gennep, Arnold van. (1960). The Rites of Passage. Chicago: The University of 
Chicago. 

Goleman, Daniel. (1997) Kecerdasan Emosional. Terjemahan T. Hermaya. Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama. 

Guan, Kwa Chong. (2000). Manfaat Kesaksian Lisan: Teks dan Kelisanan dalam 
Rekonstruksi Masa Lampau dalam Sejarah Lisan di Asia Tenggara: Teori dan 
Metode (terj), Jakarta: LP3ES. 

Hickerson, Nancy Parrott. (1980). Linguistic Anthropology. New York: Holt Rinehart 
and  Winston.  

Jenks, Chris. (1993). Culture: Studi Kebudayaan, Terjemahan oleh Erika Setyawati 
(2013). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Kluckohn, C. and Kelly, W.H. (1945). “The Concept of Culture” in Linton, R. (ed.)  The 
Science of Man in The World Crisis. New York: Colombia University Press. 

Ong, Walter J. (1982). Orality and Literacy: The Technologizing od The World. New 
York: Methuen & Co. Ltd. 

Salzmann, Zdenek. (1993). Language, Culture & Society: An Introduction to Linguistic 
Anthropology. Oxford: Westview. 

Sibarani, Robert. (1992). Hakikat Bahasa. Bandung: Citra Aditya Bakti.   

Sibarani, Robert. (2004). Antropolinguistik: Antropologi Linguistik dan Linguistik 
Antropologi. Medan: Penerbit Poda. 

Sibarani, Robert. (2007). “Peran Kearifan Lokal dalam Penanggulanan Kemiskinan”. 
Makalah yang disampaikan pada tanggal 22 November 2007 pada Rountable 
Discussion untuk menanggapi Makalah Menteri Sosial RI di Lemhanas RI. 

Sibarani, Robert. (2012). Kearifan Lokal: Hakikat, Peran, dan Metode Tradisi Lisan. 
Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan (ATL).  



 
Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and Globalization” 

 290 

Sibarani, Robert, dkk. (1999). Pemetaan Tradisi Lisan di Sumatera Utara. Jakarta: 
Asosiasi Tradisi Lisan (ATL). 

Sobary, Mohammad. (1999). “Kearifan Lokal dalam Tradisi Lisan” dalam Warta ATL. 
Edisi V/JUNI/1999. 

Social Research Institute. (1988). Indigenous Knowledge and Learning. (Papers in the 
Workshop). Bangkok: Chulalongkorn University. 

Van Dijk, Teun A. (1985). Handbook of Discourse  Analysis. Volume 1, 2, 3, 4. 
London: Academic Press. 

Vansina, Jan. (1961). Oral Tradition: A Study in Historical Methodology. Middlesex: 
Penguin Books. 

Vansina, Jan. (1985). Oral Tradition as History. Wisconsin: The University of 
Wisconsin Press. 

Wuthnow, Robert, et al. (1984). Cultural Analysis. Boston: Routledge & Kegan Paul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




