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KONSEP SASTRA LISAN

B A B  I

KOMPETENSI DASAR 

Pembaca dapat memahami konsep sastra lisan dan karakteristik yang membedakannya dengan sastra 
tulis.

INDIKATOR 

1. Pembaca dapat menjelaskan konsep sastra lisan
2. Pembaca dapat menyebutkan karakteritik sastra lisan

MATERI

Karya sastra adalah ungkapan pikiran dan perasaan seseorang pengarang dalam usahanya untuk 
menghayati kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya, baik yang dialaminya maupun yang terjadi 
pada orang lain pada kelompok masyarakatnya. Hasil imajinasi pengarang tersebut diungkapkan ke 
dalam karya untuk dihidangkan kepada masyarakat pembaca agar dinikmati, dipahami dan diman-
faatkan. Dengan demikian karya sastra bukanlah suatu karangan kosong atau khayalan yang sifatnya 
tidak sekadar menghibur pembaca saja tetapi melalui karya sastra pembaca akan lebih memahami 
masalah kehidupan. Sebagaimana aspek mimetis, karya sastra merupakan cerminan dari kondisi 
masyarakatnya.

Secara etimologi, sastra berasal dari bahasa Sansakerta ‘Castra’ yang berarti ‘petunjuk’ atau 
‘pengarah’. Bila dipadankan dengan kata ‘littera’ bahasa Latin yang berarti huruf atau pada ‘literature’ 
maka padanan tersebut kurang cocok. Barangkali hal ini berkaitan bahwa Indonesia lebih identik 
dengan tradisi lisan daripada tulisan (Teeuw, 1994: 23). Dalam perkembangannya, sastra tidak hanya 
berbentuk tulisan sebagaimana banyak dipelajari dan ditemui pada literatur-tekstual, tetapi wacana 
yang bukan aksara dapat dikategorikan sastra: sastra lisan. 



2 Sastra Lisan; Teori dan Penerapannya

Sastra lisan disebut Literature transmitted orally atau unwritten literature yang lebih di kenal 
dengan istilah folklore. Sementara Danandjaja menyebut tradisi lisan sinonim dari folklor lisan (1998: 
54). Hal ini karena sastra lisan merupakan bagian kebudayaan yang tersebar dan diwariskan turun-
temurun baik yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Terlepas dari bahasan 
folklor atau bukan, tradisi lisan mempunyai pengaruh dalam pembentukan budaya dan memper-
tahankannya. 

Sastra lisan adalah kesusastraan yang mencakup ekspresi kesusastraan warga suatu kebudaya-
an yang disebarkan dan diturun-temurunkan sastra lisan (dari mulut ke mulut). Sedangkan sastra 
tulis berupa karya sastra yang dicetak atau ditulis. Keduanya, baik lisan maupun tulisan, tetap me-
ngandung nilai sastra (nilai estetik). Sebagai bagian dari kebudayaan, sastra lisan tidak lepas dari 
pengaruh nilai-nilai yang hidup dan berkembang pada masyarakat. Hal ini bagi Teeuuw dalam sastra 
lisan tidak ada kemurnian (1994: 28), maka penciptaannya selalu meniru kenyataan dan/atau meniru 
konvensi penciptaan sebelumnya yang sudah tersedia. Sehingga sejalan dengan Sweeney, sifat yang 
konvensional dan formulaik itu menyebabkan nilai-nilai sosial mengakar dalam kehidupan masyara-
kat yang bersangkutan. Dengan demikian sastra lisan lebih bersifat komunikatif dan partisipatoris. 

Dalam analisis Jakobson, setiap tindak komunikasi terdapat enam faktor, salah satunya ialah 
kode dan kontak. Dipaparkan bahwa perbedaan utama komunikasi lisan dan tulisan ialah perihal 
resepsi diperlambat (Luxemburg, 1984: 93). Sedangkan (Saleh,2007: 128-129) membedakan antara 
lisan dan tulisan dalam tiga hal.

Pertama, bentuk komunikasi. Sesuai dengan namanya sastra lisan adalah sastra yang disampai-
kan secara lisan dari mulut seorang penyair kepada seseorang atau sekelompok pendengar. Dengan 
demikian komunikasi antara pengarang dengan penikmat adalah komunikasi langsung. Penikmat 
sastra lisan dalam satu kesatuan waktu lebih terbatas daripada sastra tulisan. Akibat situasi itu, penga-
rang akan selalu menyesuaikan diri dengan situasi penikmat. Peranan penikmat lebih menonjol bah-
kan besar kemungkinan bahwa perbedaan situasi penikmat menyebabkan perbedaan penyampaian 
sastra lisan. Lain halnya dengan sastra tulisan yang merupakan komunikasi tidak langsung antara 
pengarang dengan pembaca. Dalam satu kesatuan waktu, pembaca tidak terbatas jumlahnya. Karena 
ia ditulis maka keberadaannya sastra tulisan relatif lebih tetap daripada sastra lisan. 

Kedua, perkembangan dan keutuhan. Dari segi perkembangan, sastra lisan tidak stabil. Ketida-
kstabilan itu terutama disebabkan oleh keinginan pengarang untuk selalu menyesuaikan diri dengan 
situasi dan kondisi penikmat. Dalam hal ini sastra tulisan lebih stabil karena perubahan baru dapat 
dilakukan apabila karya itu dicetak ulang. Oleh sebab itu keorisinalan sastra tulisan lebih terjamin 
daripada sastra lisan. 

Ketiga, dalam hal pemahaman. Reaksi yang muncul dari penikmat amat menentukan kelanjut-
an sebuah sastra lisan. Pengarang akan selalu berusaha untuk menarik perhatian penikmat sekalipun 
untuk itu ia mesti mengubah ceritanya. Disamping itu pengarang akan mengetahui apakah pendengar 
dapat memahami apa yang disampaikannya atau tidak, apakah pendengar setuju atau tidak. Apakah 


