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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebudayaan pada hakikatnya adalah cermin dari sekumpulan manusia 

yang ada di dalamnya. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang 

mempunyai kekayaan nasional berupa keanekaragaman budaya. Sebagai 

kekayaan nasional yang sangat berharga, kebudayaan haruslah lebih 

dikembangkan dan dilestarikan. Masyarakat dahulu melihat kebudayaan sebagai 

suatu hal yang terdiri dari segala manifestasi dari kehidupan manusia yang 

berbudi luhur dan bersifat ruhani, seperti agama, kesenian, filsafat, ilmu 

pengetahuan, tata negara, dan sebagainya.  

Anggapan seperti itu mulai berubah seiring dengan perubahan zaman. 

Dewasa ini, kebudayaan sering diartikan sebagai manifestasi kehidupan setiap 

orang dan setiap kelompok orang. Jadi, manusia tidak begitu saja di tengah-tengah 

alam, melainkan selalu mengubah alam itu. Dengan begitu, kebudayaan itu dapat 

dilihat dari model berusaha, seperti menggarap ladang, berdagang, ataupun 

melakukan sebuah penelitian.  

Konsep kebudayaan diperluas dan didinamisasi irama hidup manusia yang 

makin cepat otomatis membawa dampak berupa perubahan. Ada beberapa faktor 

lain lagi yang juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan tersebut. Orang 

dahulu memandang kebudayaan itu dimiliki oleh sekelompok kecil saja, 

sedangkan oleh masyarakat secara umum menganggap bahwa kebudayaan itu 
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dialami semacam takdir yang tidak dapat dihindari seperti hujan atau cuaca terang 

(Peursen, 1976: 12). 

Moertopo (1978: 10) menjelaskan bahwa budaya merupakan suatu gerak 

dinamis, dan suatu perkembangan yang terus menerus pada sejarah kehidupan 

manusia di dunia. Kebudayaan akan berkembang selama masyarakat 

pendukungnya masih ada. Perkembangan kebudayaan disebabkan oleh faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa adanya pergantian generasi 

dan pertambahan penduduk. Adapun faktor eksternal adalah faktor yang 

mempengaruhi kebudayaan seperti adanya kontak-kontak kebudayaan dari luar. 

Wujud kebudayaan juga bersifat abstrak, seperti norma, peraturan, dan 

kompleks aktivitas. Seperti yang dikatakan Koentjaraningrat (1984: 5) bahwa 

kebudayaan paling sedikit mempunyai tiga wujud, yaitu: 

(1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, 

nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya; 

(2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola 

dari manusia dalam masyarakat; 

(3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Ketiga 

kebudayaan tersebut akan berkembang seiring perubahan pola pikir 

manusia pada zamannya. 

Wujud budaya tidak bisa lepas dari sistem nilai yang dikuasai manusia. 

Manusia sebagai pelaku budaya mempunyai konsep yang hidup dalam alam 

pikirannya mengenai hal yang harus mereka anggap bernilai dalam hidup. Konsep 
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pemikiran seperti itu pada akhirnya menimbulkan suatu sistem nilai budaya yang 

berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. 

Mewariskan nilai lama dalam masyarakat memerlukan sebuah perantara 

untuk menyampaikannya, baik secara lisan maupun tulisan yang akan mengisi 

kebudayaan pada sepanjang zaman. Mempengaruhi pola pikir masyarakat dan 

menjadi gambaran wujud masyarakat yang akan datang, memberi arah gerak 

pembangunan yang ada, menjadi tolok ukur aktivitas kehidupan sehari-hari. 

Sebagai bukti nyata yaitu sastra. 

Sastra adalah seni yang menggambarkan kehidupan dari manifestasi 

kebudayaan. Sastra mengandung nilai-nilai religius dan humaniora yang 

universal. Keasliannya menggambarkan kehidupan manusia berbudaya pada 

zamannya. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya banyak memberikan 

ketauladanan bagi masyarakat. Sastra sebagai seni kreatif merupakan ungkapan 

dari hasil kesadaran atas realitas yang membentuk karikatur dari kenyataan dan 

pengalaman hidup yang akan diturunkan pada generasi berikutnya secara terus-

menerus. 

Salah satu sumber kebudayaan nasional adalah kebudayaan daerah. 

Kebudayaan daerah merupakan penyempurna dan berguna bagi keutuhan 

kebudayaan nasional bangsa Indonesia. Kebudayaan nasional dan kebudayaan 

daerah mempunyai hubungan timbal-balik sehingga pembinaan dan 

pemeliharaannya tidak dapat dipisahkan. 

Cerita rakyat di Indonesia merupakan bagian dari kebudayaan bangsa 

Indonesia. Cerita rakyat di Indonesia mempunyai peranan besar dalam kehidupan 
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sosial budaya Indonesia, yakni pengungkap alam pikiran dan sikap sebagai 

pendukung nilai kebudayaan masyarakat serta sebagai penunjang perkembangan 

bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. 

Kelemahan terbesar bangsa Indonesia adalah kurang menghargai adanya 

kekayaan budaya sehingga cenderung meremehkan budaya yang ada. Dengan 

keanekaragaman cerita rakyat di setiap daerah akan mempererat rasa persatuan 

dan kesatuan sebagai bangsa yang kaya dengan budaya. Penuturan cerita rakyat 

yang dituangkan dalam berbagai jenis, pada umumnya mengandung ajaran budi 

pekerti dan merupakan pendidikan moral bagi masyarakat. Cerita rakyat yang 

mengandung unsur-unsur kepahlawanan akan dapat dijadikan contoh tauladan 

bagi masyarakat. Pada zaman sekarang, masyarakat sedang mengalami krisis 

moral akibat penerimaan kebudayaan yang pada awalnya dianggap lebih beradab 

dan lebih modern dan dalam perkembangannya masyarakat sering menerima 

kebudayaan-kebudayaan yang tidak sesuai dengan budaya dasar yang dimilikinya. 

Cerita rakyat makam Ki Ageng Balak yang dimiliki oleh masyarakat 

Balakan  kabupaten Sukoharjo  mempunyai kemungkinan untuk berperan sebagai 

kekayaan budaya khususnya kekayaan sastra lisan. Cerita rakyat Ki Ageng Balak 

merupakan bagian dari cerita rakyat yang masih tetap hidup dan dipertahankan 

oleh masyarakat Balakan di kabupaten Sukoharjo. Masyarakat Balakan begitu 

yakin dengan adanya makam yang dianggap membawa berkah. Karena 

kepercayaan itu mereka merealisasikan dengan mengadakan upacara ritual yang 

diadakan setahun sekali, yaitu pada minggu terakhir bulan Syura. Dengan latar 

belakang tersebut penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Cerita Rakyat 
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Ki Ageng Balak di Kabupaten Sukoharjo dan Fungsinya Bagi Masyarakat 

Pemiliknya: Tinjauan Resepsi. 

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimana cerita yang melatarbelakangi kepercayaan masyarakat terhadap 

mitos bahwa Makam Ki Ageng Balak membawa berkah? 

2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap cerita rakyat Ki Ageng Balak 

di kabupaten Sukoharjo? 

3. Apa fungsi cerita rakyat Ki Ageng Balak bagi masyarakat pemiliknya? 

 

C. Tujuan penelitian 

Dari uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Untuk mendeskripsikan cerita yang melatarbelakangi kepercayaan 

masyarakat bahwa Makam Ki Ageng Balak membawa berkah;  

2. Untuk mendeskripsikan resepsi masyarakat terhadap cerita rakyat Ki 

Ageng Balak  di kabupaten Sukoharjo.  

3. Untuk mengungkapkan fungsi yang dapat diambil dari cerita rakyat Ki 

Ageng Balak bagi kehidupan masyarakat yang bersangkutan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang dapat diambil dari 

hasil penelitian ini  adalah sebagai berikut. 

1. Penelitian sastra ini dapat digunakan untuk menambah koleksi atau 

kelengkapan perpustakaan yang berguna bagi pengunjung perpustakaan 

2. Mengetahui resepsi masyarakat balakan terhadap Cerita Rakyat Ki Ageng 

Balak. 

3. Dapat mengungkap dan mengetahui nilai-nilai religius yang terdapat 

dalam cerita rakyat Ki Ageng Balak. 

4. Menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya materi sastra bagi guru 

Bahasa dan Sastra Indonesia. 

5. Penelitian ini diharapkan dapat membuat pembaca agar lebih paham 

tentang cerita rakyat Ki Ageng Balak serta dapat mengambil nilai-nilai 

positif. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Widiarti (2003) melakukan penelitian dengan judul “Cerita Rakyat Ki 

Gedhe Sebayu di Kabupaten Tegal: Tinjauan Nilai-Nilai Pendidikan”. Hasil 

penelitiannya antara lain: mengkaji nilai-nilai pendidikan, yang meliputi: nilai 

pendidikan moral, nilai pendidikan religi, nilai pendidikan sosial budaya, dan nilai 

pendidikan estetika. Fungsi nilai-nilai pendidikan ini diharapkan dapat mengubah 

sikap masyarakat Tegal yang kurang menghargai cerita rakyat yang dimiliki. 
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Amriyah (2000) melakukan penelitian dengan judul “Legenda Makam 

Kyai Ageng Balak Dan Fungsinya Pada Masyarakat Pemiliknya: Tinjauan 

Pragmatik”. Hasil penelitiannya antara lain: menganalisis aspek struktural, 

pandangan pembaca, legetica dan poetica, serta horizon penerimaan dan 

kongkretisasi (teori pragmatik) yang dibedakan menjadi dua aktif dan pasif. dan 

teori fungsional agama yang menghasilkan pendapat dari masyarakat yang 

menyatakan, mereka percaya bahwa yang ada di dalam makam itu hanya jasadnya 

saja tetapi rohnya masih dapat melihat dan mendengar. Kedua, berkah yang 

dimaksud adalah doa dari Kyai Ageng Balak bagi orang yang telah mendoakan 

beliau. 

Dyah Noviana Bakti (1994) melakukan penelitian yang berjudul “Bekakak 

dan Masyarakat Ambarketawang di Kabupaten Sleman: Tinjauan Reseptif”. Hasil 

penelitiannya antara lain: masyarakat Ambarketawang senantiasa memelihara dan 

melestarikan budaya leluhurnya, upacara tradisi Bekakak berperan sebagai 

dokumen budaya dan terciptanya objek pariwisata, tanggapan masyarakat 

Ambarketawang terhadap upacara  tradisi Bekakak ternyata masih tetap 

menunjukkan partisipasinya yang tinggi. Kenyataan ini terlihat dari gotong 

royong yang dilaksanakan oleh masyarakat daerah tersebut dalam rangka 

menunjang kegiatan yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan upacara, mulai 

dari tahap persiapan sampai dengan berakhirnya upacara.  

Novita Ambar Sari (2006) melakukan penelitian dengan judul “Cerita 

Rakyat Makam Balakan di Kabupaten Sukoharjo: Sebuah Kajian Struktural, 

Simbolis dan Nilai Pendidikan”. Hasil penelitian ini antara lain: simbol yang 
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berupa makanan dan sesaji yang disediakan dalam upacara palung langse  dan  

malam jumat kliwon mempunyai makna yang sangat simbolis. Nilai-nilai 

pendidikan dari cerita rakyat Makam Balakan adalah: nilai pendidikan moral, nilai 

pendidikan sosial, nilai pendidikan budaya, dan nilai religius.   

Demikianlah beberapa skripsi yang membahas tentang cerita rakyat. 

Namun, semua penelitian itu tidak ada yang mengkaji cerita rakyat Ki Ageng 

Balak dan fungsinya bagi masyarakat pemiliknya: Tinjauan Resepsi. Berdasarkan 

penelitian tersebut, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak 

pada kajian penelitian. Judul dalam penelitian ini adalah cerita rakyat Ki Ageng 

Balak dan fungsinya bagi Masyarakat Pemiliknya: Tinjauan Resepsi. Dengan 

demikian, orisinalitas penelitian ini dapat diakui. 

 

F. Landasan Teori 

Agar penelitian ini mempunyai pijakan yang kuat dalam mengungkapkan 

isi yang dikaji, maka diperlukan beberapa teori berikut ini. 

1. Pengertian  Folklor 

Folklor berasal dari kata folk dan lore. Menurut Dundes (dalam 

Danandjaja, 1997: 1) folk adalah sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri 

pengenal fisik, sosial dan kebudayaan, sehingga dapat dibedakan oleh 

kelompok-kelompok lainnya. Istilah lore merupakan tradisi folk yang berarti 

sebagian kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun secara lisan atau 

melalui contoh yang disertai gerak isyarat atau alat bantu mengingat.  

Folklor sebagai kebudayaan kolektif yang tersebar dan diwariskan 

turun-temurun, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam 
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bentuk tulisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat 

pembantu pengingat (Danandjaja, 1997: 2). 

Dalam kamus besar bahasa indonesia, folklor didefinisikan sebagai 

adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan turun temurun, 

tetapi tidak dibukukan. Atau, ilmu adat istiadat tradisional dan cerita rakyat 

yang tidak dibukukan. (Sumber: http://www.kompas.co.id/) 

Menurut Pudentia, folklor dibagi dalam dua jenis, yaitu tulisan 

(keberaksaraan) dan lisan. Folklor tulisan diantaranya meliputi arsitektur 

rakyat, kerajinan tangan, tenun tradisional, dan musik tradisional. Folklor lisan 

diantaranya berupa cerita rakyat, legenda, mite, dongeng, hukum tak tertulis, 

dan mantra-mantra pengobatan. (Sumber: http://www.kompas.co.id/) 

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa folklor 

merupakan sebagian dari kebudayaan rakyat yang disebarkan dan diwariskan 

secara turun-temurun dengan variasi yang berbeda-beda baik lisan maupun 

tertulis dengan tujuan tertentu untuk menjadi suatu ciri khas kelompok 

masyarakat pendukungnya. 

2.  Ciri-ciri Folklor 

Agar dapat membedakan folklor dari kebudayaan lainnya, maka harus 

diketahui ciri-ciri pengenal utama folklor. Danandjaja (1997: 3-4) 

mengemukakan ciri-ciri pengenal utama folklor sebagai berikut.  

a. Penyebaran dan pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan, yakni 

disebarkan melalui tutur kata dari mulut ke mulut (atau dengan satu 
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contoh yang disertai dengan gerak isyarat, dan alat pembantu pengingat) 

dari satu generasi ke generasi berikutnya; 

b. Folklor bersifat tradisional, yakni disebarkan dalam bentuk relatif tetap 

atau dalam bentuk standar, dan juga di antara kolektif tertentu dalam 

waktu yang cukup lama (paling sedikit dua generasi); 

c. Folklor ada (exist) dalam versi-versi bahkan varian-varian yang berbeda. 

Hal ini diakibatkan oleh cara penyebarannya dari mulut ke mulut (lisan), 

oleh proses lupa diri manusia atau proses interpolasi (interpolation) 

folklor dengan mudah dapat mengalami perubahan. Walaupun demikian 

perbedaannya hanya terletak pada bagian karyanya saja sedangkan 

bentuk dasarnya dapat tetap bertahan;  

d. Folklor bersifat anonim, yaitu nama penciptanya sudah tidak diketahui 

oleh orang lagi;  

e. Folklor biasanya mempunyai bentuk berumus atau berpola. Cerita rakyat 

biasanya selalu menggunakan kata-kata klise seperti “bulan empat belas 

hari” untuk menggambarkan seorang gadis “seperti ular berbelit-belit” 

untuk menggambarkan kemarahan sesorang, atau ungkapan-ungkapan 

tradisional, ulangan-ulangan, dan kalimat-kalimat atau kata-kata 

pembukaan dan penutup yang baku, seperti kata “Sahibu hikayat … dan 

mereka pun hidup bahagia untuk seterusnya” atau “Menurut empunya 

cerita … demikianlah konon.”; 

f. Folklor mempunyai kegunaan (function) dalam kehidupan bersama 

secara kolektif. Cerita rakyat misalnya, mempunyai kegunaan sebagai 
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alat pendidik atau pelipur lara, protes sosial, dan proyeksi keinginan 

terpendam; 

g. Folklor bersifat prologis, yaitu mempunyai logika sendiri yang tidak 

sama dengan logika umum. Ciri pengenal ini terutama berlaku bagi 

folklor lisan;  

h. Folklor menjadi milik bersama (collective) dari kolektif tertentu. Hal ini 

sudah tentu diakibatkan karena penciptaan pertama sudah tidak diketahui 

lagi, sehingga setiap anggota kolektif yang bersangkutan merasa 

memilikinya; 

i. Folklor pada umumnya bersifat polos dan lugu, sehingga seringkali 

kelihatannya kasar, terlalu spontan. Hal ini dapat dimengerti apabila 

mengingat banyak folklor merupakan proyeksi emosi manusia yang 

paling jujur manifestasinya. 

Ell Konggoes dan Piere Mananda (dalam Rusyana 1982: 10) 

berpendapat bahwa cerita rakyat yang tersebar secara lisan dan turun-temurun 

dari generasi ke generasi ini mempunyai ciri lain yaitu “ketradisian”. 

Perbedaan dengan sastra tulisan, sastra lisan hanya merupakan catatan dan 

hasil sastra lisan yang mungkin tidak mencakup keseluruhan pernyataan sastra 

lisan itu, misalnya mengenai kegunanya dari pelaku yang menyertainya. 

2. Hakikat Cerita Rakyat 

 A. Pengertian Cerita Rakyat. 

Cerita rakyat adalah bagian dari folklor, yaitu karya sastra lisan yang 

berbentuk prosa. Cerita rakyat adalah salah satu unsur kebudayaan nasional yang 
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masih hidup dan berkembang di setiap daerah (Athaillah, 1983: 3). Cerita rakyat 

mempunyai kebudayaan yang diwarisi turun-temurun dalam beberapa generasi. 

Mereka sadar itu merupakan identitas mereka sendiri yang diakui sebagai milik 

bersama. Cerita rakyat merupakan fragmen kisah yang menceritakan kisah 

perjalanan dan kehidupan seseorang yang dianggap mengesankan atau paling 

tidak mempunyai peran vital dan dipuja oleh si empunya cerita rakyat. Orientasi 

cerita rakyat penyebarannya terbatas pada daerah yang dimilikinya yang juga 

mencerminkan cita rasa, kehendak, menunjukkan bahasa, dan gaya bahasa rakyat. 

Cerita rakyat adalah sesuatu yang dianggap sebagai suatu kekayaan yang 

kehadirannya atas dasar keinginan untuk berhubungan sosial dengan orang lain. 

Dalam cerita  rakyat dapat dilihat adanya berbagai tindakan berbahasa untuk 

menampilkan adanya nilai-nilai dalam masyarakat (Atar, 1993: 79).  

 B. Macam-macam Cerita Rakyat 

William R. Bascom dalam Danandjaja (1984: 50) membagi cerita 

rakyat menjadi 3 yaitu mite, legenda, dan dongeng. 

a. Mite (Myth) 

Bascom (dalam Danandjaja 1984: 50) mengatakan bahwa 

mite adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi 

serta dianggap suci oleh yang empunya cerita. Mite ditokohi oleh para 

dewa atau makhluk setengah dewa. Peristiwa terjadi di dunia lain atau di 

dunia yang bukan seperti yang dikenal sekarang dan terjadi pada masa 

lampau.  
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Mite di Indonesia dapat dibagi menjadi dua macam berdasarkan 

tempat asalnya, yakni yang asli Indonesia dan yang berasal dari luar 

negeri, terutama India, Arab, dan negara sekitar Laut Tengah yang berasal 

dari luar negeri. 

b. Legenda 

Danandjaja (1984: 66) mengatakan bahwa legenda adalah cerita 

yang menurut pengarangnya merupakan peristiwa yang benar-benar ada 

dan nyata. Legenda adalah cerita rakyat yang ditokohi manusia-manusia 

yang mempunyai sifat luar biasa,. sering juga dibantu oleh makhluk-

makhluk ajaib. Sebagai bukti ada kekuatan di luar diri manusia biasa. 

Cerita rakyat ini sering dianggap benar-benar terjadi pada masa yang 

belum terlalu lama dan bertempat di dunia nyata seperti manusia. Menurut 

Gaffar (dalam Aliana, dkk., 1984: 4) legenda adalah dongeng  tentang 

terjadinya suatu tempat. Ciri-ciri legenda antara lain adalah beberapa 

dongeng atau cerita, bukan sejarah yang penuh kegaiban, berhubungan 

dengan kenyataan dalam alam, dan terikat oleh suatu daerah. 

Legenda dianggap sebagai sejarah kolektif yang sudah mengalami 

distorsi karena sifatnya yang lisan. Proses penurunan yang memerlukan 

jangka waktu lama sering kali cerita itu agak berbeda dari aslinya. 

Legenda selain bersifat sekuler (keduniawian) juga bersifat migrator, yakni 

berpindah-pindah yang menyebabkan cerita itu dapat dikenal luas di 

daerah-daerah yang berbeda. Jan Harold Brunvard (dalam Danandjaja, 

1984: 67) mengemukakan penggolongan legenda sebagai berikut: 
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(1) Legenda keagamaan (religious legends),  

(2) Legenda alam gaib (supernatural legenda),  

(3) Legenda perseorangan (personal legends)  

(4) Legenda setempat (local legends) 

a) Legenda Keagamaan  

Legenda keagamaan meliputi legenda orang-orang suci, 

misalnya legenda Suci Nasrani, legenda Wali Sanga di Pulau Jawa, 

legenda Syeh Siti Jenar, legenda Sunan Geseng, legenda Ki Pandan 

Arang, legenda Makam Pangeran Panggung, dan lain-lain. 

Hagiografi (legends of saints) merupakan legenda suci 

Nasrani yang telah diakui dan disyahkan oeh gereja Katolik Roma. 

Hagiografi sendiri berarti tulisan, karangan, atau buku mengenai 

kehidupan orang-orang yang saleh. Ia merupakan bagian 

kesusasteraan agama dan masih merupakan folklor karena versi 

asalnya masih tetap hidup di antara rakyat sebagai tradisi lisan. 

Selain legenda mengenai orang-orang suci, legenda yang 

termasuk dalam golongan legenda keagamaan adalah cerita-cerita 

mengenai kemukjizatan, wahyu, permintaan melalui sembahyang, 

kaul yang terkabul, dan sebagainya. 

Contoh: Syeh Abdulmuji menurut legenda dilahirkan di 

Mataram. Ia adalah putra Kyai Syeh Lebe Kusuma dari Kerajaan 

Galuh di Jawa Timur. Makamnya di anggap keramat oleh penduduk 

di sekitarnya, sehingga mereka memberi sesajian dan meminta restu 
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di sana. Semasa hayatnya ia sering melakukan keajaiban-keajaiban, 

seperti menciptakan beras dari sesuatu yang tidak ada (Rinkes,1911). 

b) Legenda Alam Gaib  

Yang termasuk dalam legenda alam gaib adalah mengenai 

tempat-tempat keramat, orang sering mendapat larangan-larangan 

untuk melewatinya dan harus mengadakan ritual tertentu agar tidak 

terkena akibat dari tempat angker tersebut. 

Contoh: Legenda dari Lampung di Sumatra bagian Selatan 

yang mengatakan bahwa ada beberapa orang yang pernah pergi ke 

desa dan desa itu lenyap secara gaib; jadi semacam desa Brigadoon 

dari Skotlandia, Inggris Raya. Menurut cerita, kebanyakan mereka 

tidak dapat keluar lagi dari wilayah desa gaib itu. Oleh karenanya, 

orang-orang yang hendak berburu ke hutan selalu dinasihati jika 

sedang sesat jalan, jangan sekali-kali menuju kearah tempat 

terdengar ayam berciap, atau anjing menyalak, atau lesung sedang 

ditumbuk dengan alu, karena jika mereka menuju ke arah itu, 

semakin tersesat mereka dibuatnya, dan ada kemungkinan mereka 

tiba di dalam desa gaib, serta tidak dapat keluar lagi.  

c) Legenda Perseorangan 

Legenda perseorangan ialah suatu kisah mengenai orang-

orang tertentu yang dianggap pengarangnya memang ada dan pernah 

terjadi, yang termasuk dalam legenda perseorangan, antara lain: 
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pahlawan-pahlawan, termasuk juga raja, pangeran, dan orang dari 

kalangan rakyat biasa yang gagah berani. 

Contoh: Legenda dari pulau Bali yang bernama Jayaprana,di 

desa kecil Kalianget, yang terletak di Kabupaten Buleleng, Bali 

Utara, ada suatu keluarga yang dijangkiti penyakit menular, sehingga 

semua anggota keluarganya, kecuali seorang putra, yaitu yang 

bernama Jayaprana, meninggal. Jayaprana yang telah menjadi 

sebatang kara itu, kemudian dipelihara Raja Buleleng yang bergelar 

Anak Agung. Setelah dewasa dan telah cukup berjasa terhadap 

dipertuannya, ia mendapat izin untuk menikah dengan wanita 

pilihannya sendiri, yang bernama Ni Nyoman Layon Sari. Layon 

Sari ternyata seorang gadis yang molek sekali, sehingga raja tergila-

gila terhadapnya. pada akhirnya raja itu membuat rencana keji untuk 

melenyapkan suaminya. Untuk mencapai maksud itu, Sang Raja 

yang terganggu birahi itu mengirim Jayaprana untuk menghancurkan 

perompak, yang mendarat di pantai paling utara Pulau Bali. Perintah 

itu sebenarnya hanya suatu tipu muslihat saja, karena selain 

mengutus Jayaprana ke utara dengan bala tentaranya. Sang Raja juga 

telah memerintahkan dengan secara rahasia perdana mentrinya untuk 

membunuh itu setibanya di sana, yakni di daerah yang bernama 

Celuk Terima. Sayangnya, walaupun Jayaprana telah mendapat 

firasat bahwa ia akan di bunuh setibanya di tempat tujuan, namun 

sebagai seorang abdi yang patuh, ia rela menuju ke kematiannya. 
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Setibanya di Celuk Terima ia segera dibunuh oleh perdana mentri, 

setelah diberi kesempatan untuk membaca surat keputusan tuannya. 

Selesai mengerjakan tugas keji itu, perdana mentri pulang kembali ke 

ibu kota. Selama perjalanan pulang ia dan pengiringnya mengalami 

banyak gangguan alam, karena para dewa tidak rela akan kematian 

Jayaprana. Pada akhirnya Sang Raja pun tidak berhasil 

memperistrikan Layon Sari, karena ia telah membunuh diri sebelum 

dapat didekati Sang Raja. Layon Sari bersedia mati agar ia dapat 

menyusul suaminya yang sangat ia cintai itu.  

  d) Legenda Setempat 

Legenda setempat ialah suatu kisah yang ada kaitan eratnya 

dengan suatu tempat tertentu. Yang termasuk legenda setempat 

antara lain: mengenai nama suatu tempat, asal bentuk aneh suatu 

daerah, bukit, dan lain-lain.  

Contoh: Legenda Kuningan, kisahnya sebagai berikut. Pada 

masa dahulu Sunan Gunung Jati, adalah seorang wali sanga atau 

penyebar agama Islam, dalam satu kunjungannya ke negara Cina 

untuk menyebarkan agama yang dianutnya, telah bertemu dengan 

Kaisar Tiongkok, yang pada waktu itu adalah seorang Tartar. untuk 

menguji kesaktiannya, kaisar Tiongkok telah menanyakan apakah 

putrinya pada waktu itu sedang mengandung. Jawab sang Wali tanpa 

ragu-ragu adalah “ya” bahkan menurutnya, putri itu akan melahirkan 

seorang putra pada waktu dua atau tiga bulan lagi. Mendengar 
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jawaban ini, murkalah sang Kaisar karena ia tahu dengan pasti 

bahwa putrinya masih perawan pada ketika itu. Kesan yang di 

peroleh sang Wali bahwa putri kaisar sudah berbadan dua itu 

sebenarnya adalah tipuan yang di buat para dayang keraton, yang 

mengisi pakaian sang Putri dibagian perutnya dengan bantal. 

c. Dongeng 

Dongeng adalah cerita rakyat yang dianggap tidak benar-benar 

terjadi, bersifat khayal, dan tidak terikat waktu maupun tempat. Tokoh 

ceritanya adalah manusia, binatang, dan makhluk halus (Danandjaja, 1997: 

83). 

Lebih jauh Danandjaja (1984: 84) mengatakan bahwa: 

Dongeng biasanya mempunyai kalimat pembuka dan penutup yang 

bersifat klise. Pada bahasa Inggris selalu dimulai dengan kalimat 

pembukaan: Once upon a time, there lived a… (Pada suatu waktu hidup 

seseorang…), Dan kalimat penutup … and they lived happily ever after 

(…dan mereka hidup bahagia untuk selamanya). Pada dongeng Jawa 

biasanya ada kalimat pembukaan, Anuju sawijining dina,… (Pada suatu 

hari,…), dan diakhiri dengan kalimat penutup: A lan B  urip rukun 

bebarengan kaya Mimi lan Mintuna,… (…, A dan B hidup bersama 

dengan rukun bagaikan ketam belangkas (limulus moluccanus) jantan atau 

ketam belangkas betina). Pada bahsa Melayu ada kalimat pembuka seperti, 

“Sahibul hikayat…” dan sebagainya  
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Dongeng secara umum dibagi menjadi empat golongan besar yaitu 

dongeng binatang (dongeng yang ditokohi binatang peliharaan dan 

binatang liar), dongeng biasa (jenis dongeng yang ditokohi manusia dan 

biasanya adalah kisah duka seseorang), lelucon dan anekdot (dongeng-

dongeng yang dapat menimbulkan kelucuan, sehingga menimbulkan gelak 

tawa bagi yang mendengarkan maupun yang menceritakan), dan dongeng 

berumus (dongeng yang strukturnya terdiri dari pengulangan).  

Dari beberapa macam cerita rakyat dapat disimpulkan bahwa cerita 

rakyat Ki Ageng Balak termasuk jenis legenda perseorangan. karena 

kisahnya mengenai orang-orang tertentu yang dianggap pengarangnya 

memang ada dan pernah terjadi. Lihat kutipan berikut. 

”Sewaktu terjadi kemelut di Kerajaan Majapahit, raja Majapahit 
mendapat petunjuk dari Yang Maha Esa bahwa yang mampu 
memadamkan kemelut di Kerajaan Majapahit adalah beliau yang 
bertahun-tahun meninggalkan kerajaan Majapahit. Raja Majapahit 
kemudian mengutus dua orang pengikutnya yaitu Kyai Simbarjo dan Kyai 
Simbarjoyo untuk menyusul Ki Ageng Balak dan menyuruhnya kembali 
pulang ke kerajaan.”  
(Subdinas Pariwisata & Kebudayaan: 2003) 

 
4.  Teori Struktural  

Analisis struktural merupakan suatu tahap yang sangat penting dalam 

suatu penelitian sastra. Pendekatan apapun yang digunakan harus diawali 

dengan analisis struktural. Dengan kata lain, analisis struktural merupakan 

jembatan yang mengantarkan seorang peneliti pada inti pembahasan. Analisis 

struktural dapat dikatakan juga sebagai tahap dalam penelitian sastra yang sukar 

dihindari sebab analisis struktural baru memungkinkan pengertian yang optimal 

(Teeuw, 1984:  61) 
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Analisis dalam penelitian ini bersifat objektif sehingga unsur-unsur yang 

akan dianalisis di sini adalah tema, alur, latar dan penokohan yang ada di dalam 

cerita rakyat Ki Ageng Balak, misalnya: Kyai Ageng Balak, Kyai Simbar Joyo 

dan Kyai Simbarjo, dan ayah Ki Ageng Balak. Karena keempat unsur tersebut 

terlihat jelas dalam cerita rakyat Ki Ageng Balak dan fungsinya bagi masyarakat 

Pemiliknya: Tinjauan Resepsi. 

Analisis struktural dilakukan untuk mengetahui atau mendapatkan 

gambaran yang lebih jelas tentang data yang akan dianalisis. Apabila telah 

mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang data yang akan dianalisis, 

seorang peneliti dapat mengkaji data secara lebih mendalam, lebih detail, lebih 

lengkap, dan lebih baik dari pada analisis yang dilakukan tanpa menganalisis 

struktur terlebih dahulu. Dengan kata lain, analisis struktural bertujuan 

membongkar dan memaparkan secermat, seteliti, sedetail dan sedalam mungkin 

keterkaitan dan keterdalaman semua aspek karya sastra yang bersama-sama 

menghasilkan makna yang menyeluruh (Teeuw, 1984: 195) 

Setiap karya sastra terbentuk melalui sebuah struktur yang terdiri dari 

berbagai unsur, tiap-tiap unsur tersebut memiliki hubungan dan keterkaitan. 

Menurut Abrams (dalam Muslihah, 2002: 36) struktur karya sastra dapat 

diartikan sebagai susunan, penegasan dan gambaran semua bahan dan bagian 

yang menjadi komponennya yang secara bersama membentuk satu kesatuan 

yang utuh. Pendapat senada juga di kemukakan oleh Pradopo (dalam Muslihah: 

2002: 36) yang menyatakan bahwa kodrat tiap unsur dalam struktur itu tidak 
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mempunyai makna dengan sendirinya, melainkan maknanya ditetapkan oleh 

hubungan dengan sesama unsur lainnya yang terkandung dalam struktur itu. 

Dalam penelitian terhadap karya sastra, analisis atau pendekatan objek 

terhadap unsur-unsur struktural merupakan tahap awal untuk meneliti karya 

sastra sebelum memasuki penelitian yang lebih lanjut (Damono, 1984: 2). 

Pendapat ini menunjukkan bahwa analisis struktural bagi sebuah karya sastra 

sangat penting. Menurutnya, seorang peneliti tidak akan dapat memahami 

apalagi melakukan penelitian yang lain sebelum mengerti unsur-unsur struktural 

yang ada di dalamnya secara mendetail. 

Pada dasarnya analisis struktural merupakan usaha untuk 

mengeksplisitkan dan mendramatisasikan dalam membaca dan memahami karya 

sastra. Analisis ini merupakan langkah penting sebagai langkah untuk analisis 

selanjutnya, namun analisis ini tidak boleh dimutlakkan, tetapi juga tidak boleh 

ditiadakan.   

a.  Bagian-bagian Unsur Struktural 

Unsur struktural terdiri dari tema, alur, penokohan, latar, dan amanat. 

1)  Tema 

Tema adalah  ide atau pikiran yang merupakan dasar sebuah 

karya sastra yang terkadang didukung penggambaran latar karya yang lain, 

tergambar dalam tindakan tokoh atau dalam penokohan. Tema juga 

merupakan pengikat peristiwa-peristiwa dalam suatu alur. Ada kalanya ide 

atau pikiran itu sangat dominan yang dapat dijadikan motif tokoh. Ide atau 

pikiran mendasari suatu karya sastra, sedangkan  pesan yang ingin 
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disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar disebut amanat. 

Tema adalah pemikiran dalam suatu karya sastra yang dapat diungkap 

maupun tidak dapat diungkapkan (Simatupang dalam Sujiman, 1988: 51). 

Peneliti berpendapat bahwa tema adalah inti dari suatu cerita yang menjadi 

pokok pemikiran. 

2) Alur 

Dalam suatu cerita khayalan, semua kejadian ditampilkan dalam 

urutan tertentu. Kejadian yang diurutkan tersebut membangun struktur 

cerita yang disebut alur. Boulton (dalam Sudjiman, 1988: 29). Pada 

umumnya cerita bergerak melalui sebuah serentetan peristiwa menuju 

klimaks dan berakhir pada penyelesaian masalah. Sebuah cerita 

mempunyai susunan alur sebagai berikut : situasi/ pembabakan, peristiwa 

mulai bergerak, mencapai titik puncak, dan penyelesaian. 

Boulton (dalam Sudjiman, 1988: 29) membagi alur  menjadi 5 bagian : 

a) situation (pengarang mulai melukiskan keadaan). 

b) generating circumstances (peristiwa yang bersangkutan mulai 

bergerak) 

c) rising action (keadaan mulai memuncak), 

d) climax (peristiwa mencapai klimaks), 

e) denouement (pengarang memberikan pemecahan soal dari semua 

peristiwa)  

3)  Penokohan  
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Penokohan adalah tampilan watak tokoh dan pencitraan tokoh, 

adapun yang dimaksud dengan watak adalah kualitas nalar sebagai ciri 

suatu tokoh yang dapat membedakan tokoh yang satu dengan tokoh 

lain (Sudjiman, 1988: 16).  

Sudjiman (1988: 17) berdasarkan  perannya, tokoh dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu tokoh sentral dan bawahan. Tokoh yang 

paling memegang peran disebut tokoh utama atau protagonis, 

sedangkan tokoh penentang tokoh protagonis disebut tokoh antagonis 

atau lawan  

4) Latar  

Waktu dan tempat berlangsungnya peristiwa disebut setting atau 

latar. Latar yaitu segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan 

dengan waktu, ruang dan peristiwa dalam karya sastra (Sudjiman, 1988: 

44).  

Kenney (dalam Sudjiman, 1988: 44) mengatakan bahwa: Secara 

terperinci latar meliputi penggambaran lokasi geografis, termasuk 

topografi, pemandangan, sampai kepada perincian perlengkapan sebuah 

ruangan; pekerjaan atau kesibukan sehari-hari para tokoh; waktu 

berlakunya kejadian; masa sejarahnya; musim terjadinya; lingkungan 

agama; moral; intelektual; sosial dan emosional para tokoh. 

5)  Amanat 

Seorang pengarang tidak sekadar ingin menyampaikan cerita 

saja. Ada sesuatu yang dibungkus dalam cerita, ada sesuatu konsep 
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sentral yang dikembangkan dalam cerita. Pengarang menampilkan suatu 

karya berupa cerita bertujuan untuk menyampaikan gagasan. Gagasan 

yang termuat di dalam sebuah karya sastra tersebut sebenarnya 

merupakan penafsiran atau pemikiran tentang kehidupan. Dari suatu 

cerita dapat diambil ajaran moral atau pesan yang hendak disampaikan 

oleh pengarangnya yang disebut sebagai amanat. Apabila permasalahan 

yang di angkat juga diberi pemecahan, maka pemecahan atau jalan 

keluar tersebut yang di namakan amanat (Sudjiman, 1988: 57) 

5. Teori Resepsi Sastra 

Luxemburg (dalam Ratna, 2004: 62) membedakan antara resepsi dengan 

penafsiran. Ciri-ciri resepsi adalah reaksi, baik langsung maupun tidak 

langsung. Penafsiran lebih bersifat teoritis dan sistematis, oleh karena itu, 

termasuk bidang kritik sastra. Resensi novel di surat kabar termasuk 

penerimaan, sedangkan pembicaraan novel tersebut di majalah ilmiah 

termasuk penafsiran. Dalam penelitian resepsi dibedakan menjadi dua bentuk, 

a) resepsi secara sinkronis, dan b) resepsi secara diakronis. Bentuk pertama 

meneliti karya sastra dalam hubungannya dengan pembaca sezaman. Misalnya 

memberikan tanggapan baik secara sosiologis maupun psikologis terhadap 

sebuah novel. Bentuk resepsi yang lebih rumit adalah tanggapan pembaca 

secara diakronis sebab melibatkan pembaca sepanjang sejarah. Karya sastra 

dengan problematika tersendiri, seperti novel Belenggu, cerpen “Langit Makin 

Mendung”, puisi-puisi Chairil Anwar dan Rendra, dan karya-karya Pramoedya 

Ananta Toer, memiliki ciri-ciri reseptif yang sangat kaya untuk dianalisis. 
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Penelitian resepsi secara diakronis dengan demikian memerlukan data 

dokumenter yang memadai. 

Pembaca yang sama sekali yang tidak tahu-menahu tentang proses 

kreatif diberikan fungsi utama, sebab pembacalah yang menikmati, menilai 

dan memanfaatkanya, sebaliknya penulis sebagai asal-usul karya harus 

terpinggirkan. Oleh karena itu, dalam kaitanya dengan pembaca, berbeda 

dengan penulis, timbul berbagai istilah, seperti: pembaca eksplisit, pembaca 

implisit, pembaca maha tahu, pembaca yang diintensikan, dan sebagainya. 

Disamping itu, timbul istilah-istilah lain yang disesuaikan dengan tokoh 

masing-masing, di antaranya: concretization (Vodicka), horizon harapan 

(Jausz), pembaca implisit dan ruang kosong (Iser), kompetensi pembaca 

(Culler) (Ratna, 2004: 169). 

Resepsi sastra, pada dasarnya sudah di mulai oleh Mukarovsky dan 

Vodicka, dengan konsep karya seni sebagai objek estetik, bukan artefak. 

Dengan adanya peranan dan aktifitas pembacalah, yang disertai dengan 

peranan masa lampaunya terjadi pertemuan antara objek dengan subjek, yang 

dengan sendirinya menimbulkan kualitas estetis. Teeuw (dalam Ratna,2004: 

201) menganggap studi resepsi sastra seperti ini sangat tepat untuk sastra 

Indonesia sebab Indonesia memiliki khazanah sastra, khususnya sastra lama 

yang sangat beragam. Sebagai ahli dalam bidang sastra lama, menurut Jausz, 

nilai karya sastra dengan demikian terkandung dalam pertemuan antara masa 

lampau karya sastra dengan kekinian masing-masing peneliti. 
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Resepsi sastra berasal dari kata latin “recipare” yang berarti menerima 

atau penikmatan karya sastra oleh pembaca. Jika pembaca merasa nikmat 

dalam memahami karya sastra berarti karya sastra tersebut dipandang sukses. 

Resepsi sastra adalah pendekatan penelitian sastra yang tidak berpusat pada 

teks. Karena teks bukan satu-satunya objek penelitian, pendekatan ini tidak 

murni meneliti sastra. Resepsi sastra justru meneliti teks sastra dalam 

kaitannya tertentu. Teks sastra di teliti dalam kaitannya dengan pengaruh 

yakni keberterimaan pembaca (Ratna, 2004: 169), karena itu. Dasar 

pemikirannya adalah teks sastra ditulis dengan segala struktur estetik yang ada 

untuk disajikan kepada pembaca, maka dalam hal ini seorang pembaca 

mempunyai peranan penting dalam memahami makna teks sastra tersebut 

(Endraswara, 2003: 118) 

Abrams (dalam Pradopo, 1997: 26) membagi kritik sastra kedalam 

empat tipe yaitu kritik mimetik, kritik ekspresif, kritik objektif, dan kritik 

pragmatik. Kritik mimetik memandang karya sastra sebagai tiruan, 

pencerminan atau penggambaran dunia kehidupan manusia. Kritik ekspresif 

memandang karya sastra terutama dalam hubunganya dengan penulis sendiri. 

Kritik objektif memandang karya sastra sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, 

bebas dari penyair, pembaca, dan dunia yang mengelilinginya. Kritik 

pragmatik memandang karya sastra sebagai sesuatu yang dibangun untuk 

mencapai efek-efek tertentu pada pembaca. Kritik pragmatik disebut juga 

dengan resepsi sastra. 

Resepsi sastra dapat disebut sebagai aliran yang meneliti teks sastra 

dengan bertitik tolak pada pembaca yang memberi teks reaksi atau tanggapan 
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terhadapnya. Tanggapan itu dapat bersifat pasif atau aktif. Tanggapan yang 

bersifat pasif adalah bagaimana seorang pembaca dapat memaknai karya itu 

atau dapat melihat hakikat estetika yang ada di dalamnya. Tanggapan yang 

bersifat aktif yaitu bagaimana pembaca mereaksinya (Junus, 1985: 1). 

Tanggapan pembaca terhadap karya sastra yang dibacanya sangat 

dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuannya (Ratna, 2004: 170). 

Pembaca mengharapkan sesuatu terhadap karya sastra. Harapan pembaca 

tersebut, disebut dengan cakrawala harapan. Cakrawala harapan pertama kali 

diperkenalkan oleh Jauss. Jauss (dalam Pradopo, 1995: 207) berawal dari 

penelitiannya tentang sejarah sastra yang tidak lagi memaparkan nama 

pengarang dan jenis sastra melainkan bagaimana suatu karya sastra dapat 

diterima oleh pembacanya. Di mulai dari karya sastra itu terbit pertama kali 

sampai masa berikutnya. Dari suatu masa ke masa lain tersebut terdapat jarak 

yang akan dijembatani oleh cakrawala harapan dari pembaca terhadap karya 

sastra dalam arti pembaca sudah mempunyai konsep atau pengertian dan 

pemahaman tentang suatu karya sastra sebelum ia membaca karya sastra 

tersebut pemahaman antara pembaca satu dengan yang lain tentang karya 

sastra pasti berbeda, hal itulah yang menimbulkan cakrawala harapan pembaca 

yang ditentukan oleh tiga kriteria yaitu: 

1) pengalaman dan pengetahuan pembaca terhadap karya sastra sebelumnya, 

2) norma-norma dalam karya sastra yang telah dibaca pembaca, dan 

3) perbedaan fiksi dan kenyataan.  
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Resepsi sastra berpandangan bahwa sastra dipelajari dalam kaitannya 

dengan reaksi pembaca. Menurut Jabrohim (2001: 119-120) dalam meneliti 

karya sastra berdasarkan resepsi dapat dilakukan dengan tiga cara yang akan 

dipaparkan sebagai berikut. 

a. Intertektualitas 

Penelitian resepsi intertektualitas dapat dilakukan melalui suatu 

karya sastra tertentu. Penelitian ini meneliti tanggapan pembaca karya sastra 

tertentu yang mempunyai hubungan dengan karya sastra yang diteliti, 

misalnya: Novel layar terkembang mempunyai hubungan dengan dengan 

novel Belenggu, maka untuk meneliti novel Belenggu dapat meneliti novel 

Layar Terkembang. 

b. Eksperimental  

Penelitian resepsi sastra diperkenalkan terhadap karya sastra pada 

satu periode yaitu masa kini. Penelitian ini dapat dilakukan dengan cara 

menyebarkan angket atau kuesioner dengan meminjam metodologi 

penelitian sosial. 

c. Kritik sastra  

Penelitan resepsi sastra dalam metode kritik sastra dapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu secara metode sinkronik dan diakronik, metode 

sinkronik dilakukan dalam satu kurun waktu atau periode tertentu. Kritik 

atau tanggapan pembaca dapat diambil dari penerbitan periode yang diteliti. 

Metode diakronik dilakukan melalui kritik pembaca dari satu periode ke 

periode berikutnya. Penelitian ini dapat dilakukan dengan cara 
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menyimpulkan tanggapan pembaca ahli sehingga wakil pembaca dari setiap 

periode dapat diwakili.  

Resepsi sastra dimaksudkan bagaimana “pembaca” memberikan 

makna terhadap karya sastra yang dibacanya sehingga dapat memberikan 

reaksi atau tanggapan terhadapnya. Tanggapan itu mungkin bersifat aktif 

dan pasif. Tanggapan aktif yaitu bagaimana seorang pembaca dapat 

memahami suatu karya itu, sedangkan tanggapan pasif  yaitu bagaimana 

merealisasikannya. Karena itu pengertian resepsi sastra mempunyai 

lapangan luas (Junus, 1985: 1) resepsi sastra memusatkan perhatian pada 

hubungan antara teks dan pembaca. Dalam resepsi sastra pembaca 

mengkonkretkan makna atau arti yang ada dari suatu (unsur dalam) teks. 

Oleh karena itu, suatu karya sastra dikatakan mempunyai makna jika 

memiliki hubungan dengan pembaca (Junus, 1985: 99).  

G. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif induktif, yaitu prosedur 

yang menghasilkan data-data tertulis atau lisan terhadap orang-orang, perilaku 

yang diamatinya (Aminudin, 1990: 61). Metode kualitatif induktif digunakan 

karena dapat mengungkap data yang dianalisis secara lebih mendalam 

sehingga diperoleh pembahasan yang lebih lengkap dan jelas. Selain itu, 

metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak 

penajaman pengaruh terhadap pola-pola nilai yang dihadapi dan menyajikan 

secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. 
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1. Objek Penelitian 

Setiap penelitian mempunyai objek yang akan diteliti. Adapun objek  

penelitian ini adalah resepsi dan fungsi cerita rakyat Ki Ageng Balak bagi 

masyarakat. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada di Desa Balakan, Kelurahan Bendosari, 

Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. 

3. Data dan Sumber Data 

a. Data  

Data dapat dikatakan sahih jika andal dan berhubungan dengan 

masalah yang menjadi sasaran penelitian (Aminudin, 1990: 5). Data 

dalam penelitian ini berupa dekripsi cerita rakyat Ki Ageng Balak, 

yang melatarbelakangi kepercayaan masyarakat bahwa Makam Ki 

Ageng Balak membawa berkah, pelaksanaan upacara ritual di Makam 

Ki Ageng Balak, tanggapan masyarakat terhadap cerita rakyat Ki 

Ageng Balak yang diperoleh dari data lisan (informan) dan tertulis 

(buku). Deskripsi cerita rakyat Ki Ageng Balak terbagi menjadi dua 

bentuk, yaitu bentuk cerita lisan atau bentuk tulis. Deskripsi lisan 

berupa cerita dari informan (juru kunci, tokoh masyarakat, dan lain-

lain) adapun deskripsi tulis yang berupa cerita di dapat dari sumber 

tertulis (buku) yang sudah di buat oleh pihak-pihak tertentu. 

b. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu : 
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1) Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh 

dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan penelitian 

(Surachmad, 1990: 162). Sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah cerita rakyat Ki Ageng Balak secara lisan yang diceritakan 

oleh informan yaitu penduduk asli, juru kunci Makam Ki Ageng 

Balak, peziarah Makam Ki Ageng Balak. 

2) Sumber data sekunder adalah sumber data yang lebih duhulu 

dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar dari penyelidik itu 

sendiri walaupun dikumpulkan itu sesungguhnya data asli 

(Surachmad, 19990: 163). Adapun data sekunder dalam penelitian 

ini berupa cerita rakyat Ki Ageng Balak yang diterbitkan dalam 

bentuk buku legenda Ki Ageng Balak (Subdinas Pariwisata dan 

Kebudayaan, 2003). 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati 

tempat atau lokasi Makam Ki Ageng Balak. Observasi dilakukan 

dengan cara melakukan kegiatan pengamatan terhadap masyarakat 

Balakan, peziarah Makam Ki Ageng Balak, juru kunci Makam Ki 

Ageng Balak secara urut dan disertai pencatatan. 

b. Teknik wawancara 

Moleong (1990:135) yang dimaksud wawancara adalah: 

“Percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilaksanakan 
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oleh dua pihak yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan”. 

Wawancara dalam penelitian kualitatif dilakukan secara tidak 

terstruktur atau sering disebut sebagai teknik wawancara mendalam 

karena peneliti merasa belum mengetahui hal yang diinginkan. Dengan 

demikian, wawancara dilakukan dengan pertanyaan open ended, dan 

mengarah pada kedalaman informasi.  

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada juru kunci, 

masyarakat pemiliknya, kepala desa, dan orang-orang yang memiliki 

keterkaitan dalam pemerolehan informasi yang berhubungan dengan 

penelitian cerita rakyat Ki Ageng Balak. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dan dokumen merupakan suatu keterkaitan yang 

tidak dapat dipisahkan. Analisis cerita rakyat Ki Ageng Balak dan 

fungsinya pada masyarakat pemiliknya: Tinjauan Resepsi mempunyai 

maksud mengumpulkan wujud karya sastra yang ada menjadi 

dokumen yang lengkap. Adapun wujud dokumen dalam penelitain ini 

adalah rekaman terhadap pencerita, yang dilakukan dengan tape 

recorder, dan foto-foto lokasi. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Patton (dalam Moleong, 2002: 103) adalah 

proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, 

kategori, dan satuan uraian dasar. Teknik analisis data pada penelitian ini 
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bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada analisis induktif, 

yaitu data yang dikumpulkan bukan dimaksudkan untuk mendukung/ 

menolak hipotesis yang telah disusun sebelum penelitian ini dimulai, tetapi 

abstraksi disusun sebagai kekhususan yang telah terkumpul pada data yang 

dilaksanankan secara teliti. Teori dikembangkan dimulai di lapangan, studi 

dari data yang terpisah-pisah dan atas bukti-bukti yang terkumpul saling 

berkaitan (Sutopo, 2002: 39). Teknik induktif dalam penelitian ini 

berusaha menjelaskan sub pokok bahasan dari masing-masing bab, setelah 

itu ditentukan kesimpulan secara umum dari penjelasan yang telah 

dilakukan.  

Pada penelitian ini proses analisis akan dilakukan dengan 

menggunakan model analisis interaktif. Menurut Miles dan Huberman 

(dalam Sutopo, 2002: 186), dalam model analisis interaktif terdiri dari 3 

kemampuan analisis yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan 

simpulan/ verifikasinya, aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif 

dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus. Dalam 

proses ini peneliti aktivitasnya tetap bergerak diantara komponen analisis 

dengan pengumpulan datanya selama proses pengumpulan data masih 

berlangsung. Kemudian selanjutnya peneliti hanya bergerak diantara tiga 

komponen analisis tersebut setelah pengumpulan data selesai pada setiap 

unitnya dengan menggunakan waktu yang masih tersisa dalam penelitian 

ini. Proses analisis interaktif dapat digambarkan skema sebagai berikut 

(Sutopo, 2002:189). 
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Gambar 1. Skema analisis interaktif  

 
Langkah-langkah dalam penelitian ini dapat dipaparkan sebagai 

berikut.  

a. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi studi dengan 

melakukan observasi, wawancara mendalam, dan mencatat dokumen 

dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat 

dan menentukan fokus serta pendalaman data pada proses 

pengumpulan data berikutnya (Sutopo, 1996: 87). Dalam penelitian ini 

pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan secara langsung 

mengenai tempat/ lokasi adanya peristiwa yang berkaitan dengan 

cerita rakyat Ki Ageng Balak dan dilanjutkan dengan pencarian 

informasi secara mendalam dan langsung dari juru kunci, kepala desa, 

dan masyarakat pemiliknya yang menjadi narasumber dalam 

penelitian ini. Pengumpulan data dari hasil wawancara disimak dan 

dicatat oleh penulis sebagai informasi dalam penelitian dalam bentuk 

transkrip. 

b. Reduksi data yaitu dapat diartikan sebagai proses seleksi, pemfokusan, 

pengabstrakan, dan tranformasi data kasar yang ada dalam lapangan 

Pengumpulan Data 

Penarikan Kesimpulan 

Sajian Data Reduksi Data 
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langsung dan diteruskan pada waktu pengumpulan data. Dengan 

demikian, reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan tentang 

kerangka konseptual wilayah penelitian (Sutopo, 1996: 87). Dalam 

penelitian ini reduksi data dilakukan dengan menyempurnakan data 

kasar dalam bentuk transkip untuk diolah kembali sehingga 

mempunyai arti berdasarkan topik penelitian yang diterapkan pada 

sekelompok kata/ paragraf yang telah dicari hubungan/ kaitannya 

dalam transkip mengenai cerita rakyat Ki Ageng Balak 

c. Sajian data yaitu suatu rakitan organisasi informasi yang 

memungkinkan kesimpulan penelitian dilakukan. Dalam pengujian 

data meliputi berbagai jenis matrik gambar, jaringan kerja, keterkaitan 

kegiatan atau tabel (Sutopo, 1996: 87). Dalam penelitian ini data-data 

yang telah dikumpulkan dalam bentuk transkrip akan diuraikan dalam 

bentuk laporan penelitian. 

d. Penarikan kesimpulan. Sejak awal pengumpulan data peneliti harus 

mengerti dan tanggap terhadap hal-hal yang ditemui di lapangan 

dengan menyusun pola-pola arahan dan sebab akibat (Sutopo, 1996: 

87).  Dalam penelitian ini data-data yang telah mengalami pengolahan 

dan siap disajikan dapat diambil kesimpulan. 

6. Teknik Penyajian Hasil Analisis 

Penyajian hasil analisis dalam penelitian ini menggunakan metode 

penyajian informal. Metode penyajian informal adalah perumusan dengan 

kata-kata biasa (Sudaryanto, 1993: 145). 
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Dalam penelitian cerita rakyat Ki Ageng Balak penyajian hasil 

analisis ditulis dengan kalimat biasa tanpa menggunakan tanda atau 

lambang-lambang karena penelitian ini menggunakan metode penyajian 

informal. 

 
H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ditentukan agar dapat memperoleh gambaran 

yang jelas dan menyeluruh. Adapun sistemnya adalah sebagai berikut: 

Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II, terdiri dari struktur sosial budaya masyarakat dalam cerita rakyat 

Ki Ageng Balak, yang mencakup deskripsi wilayah penelitian, kondisi 

demografis, dan struktur sosial budaya. 

Bab III, memuat antara lain analisis struktural yang akan dibahas dalam 

tema, alur, penokohan, latar, dan amanat. 

Bab IV, merupakan bab inti dari penelitian yang akan membahas cerita 

yang melatarbelakangi kepercayaan masyarakat, tanggapan masyarakat 

mengenai cerita rakyat Ki Ageng Balak dan fungsi bagi masyarakat 

pemiliknya. 

Bab V, berisi penutup yang mencakup simpulan, saran, selain itu 

daftar pustaka dan lampiran. 

 

 




