BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Seni adalah sebagian dari kebudayaan manusia yang telah ada sejak manusia
hadir di bumi ini.Semua bentuk kegiatan manusia berada dalam lingkup
budayanya.Kesenian merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan manusia
melalui media yang beragam mulai dari media audio/suara hingga visual.
Propinsi Nusa Tenggara Timur memiliki berbagai macam daerah yang
didalamnya terdapat berbagai masyarakat dengan suku, agama dan budayanya
masing-masing, daerah tersebut memiliki kesenian masing-masing seperti seni
musik, seni vocal dan seni tari.Disini peneliti ingin mengangkat salah satu
keseniandidesa

Oeltua

Kecamatan

Taebenu

Kabupaten

Kupang

yaitu syair lagu yang dipergunakan sebagai nyanyianlufut.Nyanyian lufut ini
biasanya dibawakan pada saat kegiatan pembuatan rumah baru tao uem fe’u.Akan
tetapi nyanyian lufut ini belum di kenal oleh masyarakat luas karena itu kita wajib
memperkenalkan kesenian daerah ini kepada masyarakat luas khususnya pada
generasi muda kita agar tidak punah.Nyanyianlufutini biasanya hanya
dinyanyikan oleh para tua adat Mnais adatdan tidak bisa di nyanyikan oleh kaum
mudah. Nyanyian Lufut ini pada umumnya bersifat gembira. Nyanyian lufut. Kata
lufutartinya

pemberkatan

rumah,

nyanyian

lufut

ini

sebagai

sarana

mengungkapkan atau mengekspresikan kejiwaan dan harapan mereka atas
keberhasilan mereka dalam pembuatan rumah baru tao uem fe’omelalui
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nyanyianlufutdengan harapan penghuni yang ada didalam rumah itu mendapat
kesehatan dan kesejahteraanAo mina Ao lekodan hidup ini jauh lebih baik dari
sekarangMonit ije nao nok alekotselain itu nyanyian dapat memberi semangat
untuk bekerja. Makna syair dan lagulufut dinyanyikan secara bersamaan dengan
berbalas pantun antara laki-laki dan perempuan di saat pembuatan rumah barutao
uem fe’o. Dalam Proses pembuatan rumah baru dihadiri oleh tetua adat atau yang
dikenal dengan sebutan Mnais adat, serta pemilik rumah dengan sebutan uem
tuaf.Kehadiran mereka menunjukan suatu bentuk kegembiraan dan persaudaraan
antara

mnais

adat

tua

adat

dan

uem

tuaf

pemilik

rumah

juga

pekerjaannya.Nyanyianlufutmemiliki arti penting bagi masyarakat desa Oeltua
Kecamatan Taibenu Kabupaten Kupang.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul “Makna
syair dalam nyanyian lufut dalam kegiatan tao uem fe’u(pembuatan
rumah baru) bagi

masyarakat desa Oeltua , Kecamatan Taebenu,

Kabupaten Kupang.

2

1.2Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang tulisan ini, maka rumusan
masalah yang diajukan dalam penelitian iniyakni :
Apa makna nyanyian lufutpada kegiatan Tao uem fe’ubagi masyarakat desa
Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.
1.3 Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui makna nyanyian lufutpada kegiatan Tao Uem
Fe’ubagimasyarakat desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi :
1.4.1

Masyarakat adat Oeltua :
Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menggugah semangat
masyarakat adat untuk terus mempertahankan dan melestarikan nilai
skebudayaan luhur ini, bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat dan
budaya masyarakat Oeltua sendiri.

1.4.2

Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten :
Agar terus mendorong dan berupaya menopang pelestarianbudaya leluhur
ini, melalui berbagai

program pelestarian budaya daerah, agar di

harapkan menjadi pedoman dan nilai bagi kemajuan masyarakat Oeltua
dan juga daerah secara menyeluruh, baik dari sisi budaya maupun
ekonomi pariwisata.
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1.4.3

Masyarakat luas :
Sebagai informasi penting guna mengetahui dan memahami budaya
daerah khususnya budaya dalam ritual adat dalam nyanyian masyarakat
adat desa Oeltua,untukmempartisipasimengembangkan lebih lanjut demi
pelestariannya.

1.4.4

Penulis :
Guna mengetahui dan menambah pengetahuan secara lebih mendalam
tentang makna dan nilai budaya melalui nyanyian lufutpada kegiatan
TaoUem Fe’u di desa Oeltua khususnya dan juga tulisan ini sebagai tugas
akhir untuk menjadi prasyarat dalam menyelesaikan studi S1.
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