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DEFINISI 
FOLKLORE 

FOLK 
(kolektif) 

“Sekelompok orang yang memiliki ciri-
ciri pengenal fisik, sosial, kebudayaan, 
sehingga dapat dibedakan dari 
kelompok-kelompok lainnya” 

LORE 
(tradisi) 

“Sebagian kebudayaan yang diwarisi 
secara turun-temuruan secara lisan atau 
melalui suatu contoh yang disertai 
dengan gerak isyarat atau alat pembantu 
pengingat (mnemonic device)" 



FOLKLOR 

“Sebagian kebudayaan1 suatu kolektif, yang 
tersebar dan diwariskan turun temurun, di 
antara kolektif apa saja, secara tradisional 
dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk 
lisan maupun contoh yang disertai dengan alat 
pembantu pengingat." 

 

1 Kebudayaan mewujud dalam gagasan (sistem ide), tindakan 
berpola (sistem sosial), dan hasil karya (benda-benda fisik).  



CIRI-CIRI  
PENGENAL UTAMA 

FOLKLORE 

bersifat 
tradisional 

memiliki 
kegunaan 
tertentu 

bersifat 
anonim 

memiliki 
pola 

ada (exist) 
dalam beragam 
versi dan varian 

milik 
kolektif 

bersifat 
pralogis 

bersifat 
polos/ 

sederhana 



Skema (Klasifikasi Jan Harold Brunvand yang dimodifikasi) 

FOLKLOR 

1. Bahasa Rakyat 
2. Ungkapan Tradisional 

3. Sajak/Puisi Rakyat 
4. Cerita Prosa Rakyat 

5. Nyanyian Rakyat 

LISAN 
SEBAGIAN 

LISAN 
BUKAN 
LISAN 

1.Makanan/minuman Tradisional 
2.Pakaian/Aksesori Tradisional 

3.Kerajinan Rakyat 
4.Arsitektur Rakyat 

5. Bunyi/Isyarat 
6. Gesture 

7. Obat-obatan Tradisional 
 

1. Kepercayaan Rakyat 
2. Permainan Rakyat 

3. Teater Rakyat 



Fungsi Folklor  
(William R. Bascom) 

(1) sebagai sistem proyeksi  

(2) sebagai alat pengesahan kebudayaan  

(3) sebagai alat pedagogik 

(4) sebagai alat pemaksa berlakunya norma 

masyarakat dan pengendalian masyarakat  



RAGAM FOLKLORE 
KEPAHLAWANAN 



KEPAHLAWANAN 
DALAM 
FOLKLORE 
DAYAK 

Cerita Rakyat "Legenda Bujang Nyangko" 

Legenda ini mengisahkan tokoh Bujang Nyangko 
yang berani menerima tantangan atau risiko 
serta menghadapi masalah. Suatu hari, Nyangko 
diajak ayahnya ke hutan untuk mengambil rumpun 
sirih. Ia menuruti perintah orang tuanya dan berani 
mengambil rumpun sirih tersebut sekalipun harus 
bertarung dengan beruang.  

 

"Bagai seorang ksatria, Nyangko menjawab, "Aku 
berani. Serahkan rumpun sirih itu kepada saya, biar 
bertarung dengan beruang pun aku tidak takut!" 
(Legenda Bujang Nyangko, 2007: 31) 



KEPAHLAWANAN 
DALAM 
FOLKLORE 
MINANGKABAU 

Permainan Tradisional "Samba Lakon" 

Permainan ini berupa role-play (bertukar peran) 
antara bandit dan lakon. Sebelum permainan 
dimulai, maka tim dibagi sama rata, anggota 
permainan minimal 3 maksimal tidak terbatas 
dalam 1 tim. Setelah itu melakukan sut atau 
hompimpa yang menang menjadi bandit yang kalah 
menjadi lakon, karena posisi lakon mengejar 
bandit. Permainan ini mengutamakan ketangkasan, 
kegesitan dan kelincahan berlari dari tangkapan, 
dan menjadi pahlawan dengan menyelamatkan 
kawan-kawan yang tertangkap. Selain itu, 
permainan ini juga membangun rasa kebersamaan 
dan solidaritas yang tinggi.  

 

Nilai kepahlawanan dalam menyelamatkan 
anggota tim kecil, berani berkorban, serta 
memiliki rasa solidaritas yang tinggi dapat 
dipupuk sedari dini sebelum diimplementasikan 
dalam lingkup dan lingkungan kelompok 
(masyarakat) yang lebih besar.  



KEPAHLAWANAN 
DALAM 
FOLKLORE 
MADURA 

Lagu Tradisional "Tondu' Majang" 

Lagu ini berisi tentang perjuangan keseharian masyarakat 
Madura yang mayoritas nelayan dalam menghadapi terik 
matahari, angin kencang, dan ombak besar, guna menghidupi 

keluarga meskipun nyawa taruhannya.  
 

 

 

 
Olle ollang paraona alajara Olle ollang alajara ka Madura 
Ngapote wa’ lajarra etangale Reng majang tantona la pada mole 
Mon tangghung dari ambha’ pajalanna Masse bannya’a ongghu le ollena 
Du mon ajelling odhi’na oreng majanga Abhantal omba’ sapo’ angen salanjannga 
Reng majang bannya’ ongghu bhabhajana Kabhilang alako bhandha nyabana 
Olle ollang paraona alajara Olle ollang alajara ka Madura 
Lir sa alir lir sa alir alir a lirghung Lir sa alir lir sa alir alir a lirghung 
 
Artinya: 
Ole olang, perahunya akan berlayar Ole olang akan berlayar ke Madura 
Layar putih mulai terlihat Nelayan tentunya sudah pulang 
Kalau dilihat dari berat perjalanannya Sepertinya sungguh banyak 
perolehannya 
kalau dilihat kehidupan pencari ikan Berbantal ombak berselimut angin 
selamanya (sepanjang malam) 
Nelayan banyak sekali hambatannya Dapat dikatakan bekerja bermodalkan 
nyawanya 
Ole olang, perahunya akan berlayar Ole olang akan berlayar ke Madura 
Lir sa alir lir sa alir alir a lirghung Lir sa alir lir sa alir alir a lirghung 



KEPAHLAWANAN 
PEREMPUAN 
DALAM 
FOLKLORE 

Ragam folklor dengan kisah perempuan sebagai 
ratu yang berkuasa serta berperan untuk 
melindungi dan rela berkorban juga terekam dalam 
kisah-kisah berikut ini:  

 

Ratu Kalinyamat 

Ratu Rara Kencawungu 

Nyai Undang 

Nyi Ratu Kidul 

Asung Luwan 

Dewi Rengganis 

Bundo Kanduang 



KESIMPULAN 

Nilai kepahlawanan tidak selalu 
muncul dalam aktivitas fisik berupa 
peperangan, namun dapat pula 
disarikan dari berbagai aspek dan 
sikap keseharian, seperti keberanian 
dalam menerima tantangan dan 
menghadapi masalah, kerelaan untuk 
berkorban, serta memiliki rasa 
kebersamaan dan solidaritas yang 
tinggi terhadap suatu kolektif. Nilai-
nilai ini terekam, tertanam, dan dapat 
terus direproduksi melalui folklor. 
Bentuknya pun tidak selalu berupa 
cerita rakyat, namun juga bisa berupa 
nyanyian daerah, permainan 
tradisional, dll. 


