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Sastra lisan merupakan sebuah kebudayaan yang memiliki andil besar dalam
perkembangan warisan budaya identitas. Sastra atau kasusastran merupakan sebuah kegiatan seni
yang menggunakan simbol atau tanda khusus sebagai media pencipta sesuatu hal yang imajinatif
(Badrun, 1983). Kebudayaan sastra lisan menjadi suatu hal yang diwariskan kepada sesorang
melalui sebuah tutur dengan tujuan pelestarian. Tradisi sastra lisan memberikan sebuah
pembangunan identitas lokal di suatu daerah. Hal tersebut terjadi karena perkembangan tradisi
sastra lisan di masyarakat melalui sebuah proses keadatan yang berlaku. Duijah (2007)
menjelaskan bahwa pewarisan sastra lisan yang berkembang di masyarakat terjadi pada sebuah
ritual, mitos, legenda, seremonial adat, dongeng, serta cerita kepahlawanan.
Perkembangan tradisi sastra lisan di masyarakat diwariskan secara berulang-ulang
dengan melibatkan beberapa unsur seperti, pendidikan, budaya daerah, kepercayaan, kesenian
dan hukum adat (Hutomo, 1991). Secara luas sastra lisan diartikan sebgai suatu hal atau kegiatan
yang saling berhubungan antara bahasa, sejarah, pengetahuan, serta kesenian yang di sampaikan
melalui media lisan dari mulut-ke-mulut. Pudentia (1997) memberikan pendapatnya tentang
difinisi umu sastra lisan yaitu, suatu wacana yang luas dan disampaikan secara turun-menurun
kepada generasi selanjutnya melalui sebuah media lisan yang beraksara.
Dalam proses kehidupan simbol dan unsur menjadi sebuah kesatuan yang turut
divisualkan dalam sebuah tradisi sastra lisan. Kekayaan tradisi lisan memberikan penggambaran
cerita-cerita mitologis yang berkembang di masyarakat. Unsur kebudayaan Jawa yang sangat
luas menjadikan adanya suatu pemahaman baru pada sebuah kebudayaan. Berbagai hal seperti
fisik dan non-fisik memiliki pemaknaan serta konsep yang berbeda.
Unsur kebudayaan dalam etnis Jawa kerap dianggap lekat dengan berbagai stigma atau
tanda khusus tentang kepercayaan terhadap hal ghaib. Hal tersebut merupakan sebuah hal yang
lazim dalam kebudayaan Jawa serta terhadap peradaban dalam mewarnai segi kehidupan
masyarakat. Dalam konsep kosmologi Jawa, orang mengenal suatu istilah kasatmata. Istilah
tersebut merupakan sebuah perwakilan alam empirik yang kerap dirasakan melalui penginderaan
manusia di kehidupan kesehariannya. Istilah lain yang juga dekat dengan sendi kehidupan di
masyarakat yakni tan kasatmata atau tidak terlihat oleh indera. Istilah tersebut sering dikaitkan
dengan fenomena alam yang terjadi di sekitar manusia yang secara positivik menyediakan ruang

yang luas dan tidak lagi dapat dijangkau melalui penginderaan dan logika rasional pada diri
manusia.
Prespektif atau pandangan terhadap fenomena ghaib yang berkembang di masyarakat
merupakan sebuah hasil tradisi sastra lisan yang di wariskan. Hal tersebut tidak menjadi sebuah
keanehan, karena dalam sejarah peradaban manusia Jawa memiliki hubungan erat dengan dunia
ghaib. Di sisi lain, tradisi sastra lisan juga terdapat dalam sebuah kesenian tembang dolanan.
Menurut Harjawiyana, (1986), tembang dolanan merupakan salah satu jenis nyanyian rakyat
yang dikenal dalam masyarakat Jawa. Sesuai dengan namanya, tembang dolanan berarti sebuah
lagu permainan yang pada umumnya ditembangkan oleh anak-anak yang sedang bermain. Pada
tembang dolanan ini mengandung sebuah unsur pengetahuan yang di sampaikan melalui sebuah
liriknya. Hal tersebut tumbuh menjadi sebuah kepercayaan yang hidup di masyarakat yang
menceritakan tentang nilai-nilai kebaikan yang sebagiannya juga dianggap mitos.
Salah satu mitos yang populer di kalangan anak-anak yakni istilah malati atau kuwalat.
Kata tersebut menjadi sebuah pemikiran baru di setiap diri manusia bahwa segala sesuatu yang
bertentangan dengan ajaran moral akan memberikan dampak buruk baginya. Tetembangan
dolanan memiliki banyak pengajaran moral yang tersimpan pada setiap bait pada liriknya. Selain
itu, mitos yang berkembang melalui sastra lisan dalam tembang dolanan juga di jadikan sebagai
suatu mantra. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Oeverbeck (1935), yang menjelaskan bahwa
tembang dolanan dimungkinkan mengacu pada sebuah lagu-lagu rakyat, lagu upacara
keagamaan dan mantra. Mantra merupakan bagian dari ragam sastra lama yang memiliki
beberapa karakteristik didalamnya, yakni bersifat anonim, kolektif, tidak diketahui penciptanya,
tradisional, milik bersama serta penyebarannya dengan menggunaka media lisan.
Keberagaman tradisi sastra lisan di Jawa menjadikan sebuah warisan pendahulu yang
seyogyanya di lestarikan. Hal-hal yang berkaitan dengan supranatural dalam kehidupan
masyarakat Jawa menjadi sebuah identitas. Pembentukan identitas tersebut memberikan dan
melahirkan sebuah pandangan dan stigma baru di masyarakat. Sehingga, hal tradisi sastra lisan
memiliki jenis dan sudut pandang yang beragam di setiap daerah sebagai suatu unsur
pembentukan identitas lokal.
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