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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, serta 

memiliki keanekaragaman budaya yang masing-masing mempunyai kekhasan 

tersendiri. Keanekaragaman tersebut juga melahirkan suatu kehidupan sastra 

yang unik, yaitu adanya sastra Indonesia dan sastra daerah. Sastra Indonesia 

adalah sastra yang diungkapkan dengan bahasa nasional Indonesia, sedangkan 

sastra daerah adalah sastra yang di ungkapkan dengan bahasa daerah. Keadaan 

sastra daerah tersebut, tentunya berlainan satu sama lainnya. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor bahasa dan 

perkembangan sastra daerah itu sendiri. 

Pengkajian terhadap sastra daerah merupakan kajian yang cukup 

menarik. Dengan memperhatikan segi media yang digunakan, sastra yang 

tersebar menggunakan media lisan belum banyak diteliti, padahal sejumlah 

sastra yang berkembang melalui media lisan sangat banyak. Selain itu, studi 

sastra lisan juga merupakan bagian integral dari studi sastra tulisan, bahkan 

interaksi keduanya dapat berupa transformasi teks ataupun penggunaan motif 

yang sama. Selain itu, seperti dikemukakan oleh Malinowski (dalam Hutomo, 

1991: 18-19), bahwa sastra lisan dapat berfungsi sebagai kontrol sosial dan 

sebagai alat untuk mendidik anak.  
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Sastra lisan sebenarnya adalah kesusasteraan yang mencakup ekspresi 

kesusasteraan warga suatu kebudayaan yang disebarkan dan diturunkan secara 

lisan (Hutomo, 1991: 1). Selain itu, sastra lisan juga merupakan bagian dari 

foklor yang tentunya memiliki begitu banyak genre. Foklor adalah adat 

istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun temurun 

tetapi tidak dibukukan (Alwi dkk, 2001: 319). Salah satunya yang menarik 

untuk diteliti adalah cerita prosa rakyat atau lebih dikenal dengan nama cerita 

rakyat.  

Banyak sekali cerita rakyat yang berada di berbagai daerah di 

Indonesia. Hampir setiap daerah mempunyai cerita rakyat yang diyakini oleh 

masyarakat daerah tersebut merupakan suatu kejadian yang benar ada dan 

mempunyai efek tertentu yang bisa dirasakan sampai sekarang. Cerita rakyat 

tidak sekadar hidup dan tersebar dalam masyarakat, tetapi juga memiliki arti 

penting dan memberikan amanat tertentu bagi kolektif pemiliknya. Pengkajian 

terhadap cerita rakyat bisa dijadikan sarana yang tepat untuk penanaman nilai-

nilai dan norma-norma dalam masyarakat yang sekarang ini sudah banyak 

dilupakan, selain untuk perkembangan satra lisan itu sendiri tentunya. 

Kebudayaan dalam sastra dapat menjadikan peristiwa sejarah sebagai 

bahan acuan dengan peranan simbol. Kedudukan peristiwa sejarah sebagai 

bahan baku karya sastra berbeda dengan sebuah karya sastra, seperti 

diungkapkan oleh Kuntowijoyo (1999: 129) yang menyatakan bahwa 

penggunaan bahasa, tulisan sejarah, dan karya sastra berbeda, sejarah lebih 

cenderung menggunakan referential symbolism dengan menunjuk secara lugas 
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kepada objek, pikiran, kejadian, dan hubungan-hubungan, sedangkan sastra 

lebih banyak pesan-pesan subjektif pengarang. 

 “Legenda Jaka Tingkir” apabila dikelompokkan, termasuk pada genre 

cerita rakyat legenda (local legends). Penamaan suatu tempat tidak muncul 

begitu saja, tetapi berkaitan dengan berbagai hal yang pada intinya 

menyangkut kebudayaan suatu masyarakat. Cerita rakyat muncul 

dilatarbelakangi oleh suatu kejadian sejarah yang dikaitkan dengan kultur 

masyarakat daerah sehingga menjadi suatu cerita yang seolah-olah pernah 

terjadi karena ada simbol, bangunan, daerah dan barang-barang lain yang riil 

yang dijadikan objek cerita tersebut. Melalui sastra lisan inilah masyarakat 

dengan kreativitas yang tinggi menyatakan diri dengan bahasa yang indah dan 

mampu menumbuhkan imajinasi pendengarnya sehingga sampai sekarang 

sastra lisan tetap mempunyai nilai dan fungsi (Teeuw, 1982 : 10). 

Cerita rakyat yang banyak berisikan pesan moral yang bersifat 

subjektivitas dari penulis sangat berarti untuk menanamkan nilai-nilai kultural 

terhadap masyarakat. Pengkajian cerita rakyat berupa legenda juga dapat 

dijadikan sarana penanaman nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat 

karena dalam cerita tersebut ada pesan moral dari pengarang yang sesuai 

dengan kultur yang berkembang di masyarakat daerah tersebut.  

Sekarang ini sudah banyak cerita rakyat yang dilupakan  dan 

ditinggalkan oleh masyarakat. Adanya perkembangan informasi dan proses 

transformasi kebudayaan berakibat tingkat rasionalisme semakin meningkat 

sehingga masyarakat yang rasional meninggalkan hal yang irasional,  
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termasuk juga cerita rakyat baik yang sudah tertulis maupun yang masih 

berbentuk lisan, karena dianggap kurang rasional. 

"Legenda Jaka Tingkir" yang berkaitan dengan sejarah Patilasan 

Gedong Pusoko Karaton Pajang merupakan salah satu cerita rakyat yang 

mulai ditinggalkan dan dilupakan oleh masyarakat di sekitarnya sehingga 

sebagian masyarakat tidak mengetahui dan tidak ingin tahu tentang cerita 

tersebut. Padahal, apabila dikaji dan dipahami, cerita itu mempunyai pesan 

moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan walaupun dalam konteks dan 

waktu serta keadaan yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut penulis sangat 

tertarik dan mencoba mengkaji legenda tersebut sebagai bahan penelitian  

yang berjudul “Legenda Jaka Tingkir Versi Patilasan Gedong Pusoko Karaton 

Pajang dan Fungsinya bagi Masyarakat:  Tinjauan Resepsi Sastra” 

 

B. Perumusan Masalah 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah, maka diperlukan 

suatu perumusan masalah. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut.  

1. Bagaimanakah struktur cerita “Legenda Jaka Tingkir” yang meliputi tema, 

penokohan, alur dan amanat? 

2. Bagaimanakah fungsi pada bidang agama, sosial, budaya dan ekonomi 

“Legenda Jaka Tingkir “ versi Patilasan Gedong Pusoko Karaton Pajang 

bagi masyarakat di sekitar? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan suatu penelitian haruslah jelas supaya tepat sasaran. Adapun 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Mendeskripsikan struktur cerita “Legenda Jaka Tingkir” yang meliputi 

tema, penokohan, alur dan amanat. 

2. Mendeskripsikan fungsi “Legenda Jaka Tingkir” versi Patilasan  Gedong 

Pusoko Karaton Pajang bagi masyarakat pemiliknya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang baik harus memberikan manfaat. Adapun manfaat 

yang dapat diberikan oleh penelitian ini sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah penelitian 

terhadap karya sastra yang berupa cerita rakyat yang berkaitan dengan 

sejarahnya dan diharapkan dapat dijadikan acuan awal untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pembaca dan Penikmat Sastra 

Penelitian “Legenda Jaka Tingkir” versi Patilasan Gedong 

Pusoko Karaton Pajang diharapkan dapat menambah pengetahuan 

mengenai cerita rakyat dalam karya sastra, khususnya sastra lisan, 

pemahaman terhadap tema, alur, penokohan dan amanat dalam Legenda 

Jaka Tingkir.  
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b. Bagi Mahasiswa  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

untuk memotivasi ide atau gagasan baru yang lebih kreatif dan inovatif di 

masa yang akan datang demi kemajuan diri mahasiswa dan jurusan.  

c. Bagi Pendidikan  

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan oleh guru bahasa 

dan sastra Indonesia di sekolah sebagai materi pelajaran khususnya 

materi sastra.  

 

E. Tinjauan Pustaka  

Tinjauan pustaka perlu dilakukan guna mengetahui keaslian penelitian 

yang dilakukan seorang penulis. Dalam tinjauan pustaka ini diambil dari 

skripsi yang telah dilakukan sebelumnya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Slamet Hariyanto tahun 2003 FKIP 

UMS dengan judul “Legenda Syekh Maulana Ibrahim Maghribi dan Fungsi 

Bagi Masyarakat Pemiliknya: Sebuah Tinjauan Pragmatik” melalui analisis 

strukturalnya dapat disimpulkan bahwa tema dalam legenda ini adalah tentang 

penyebaran agama Islam yang dilaksanakan dengan lemah lembut dan 

bijaksana. Amanatnya adalah orang harus mempunyai watak terpuji dan 

dengan watak terpuji orang akan disegani dan dihormati orang lain. Hasil 

analisis fungsi dapat diketahui bahwa legenda Syekh Siti Maulana Ibrahim 

Magribi berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Pengaruh atau fungsi 

tersebut adalah fungsi agama, pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi. 
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Penelitian Widodo Agus Susanto tahun 2000 FKIP UMS, dengan judul 

“Tanggapan Masyarakat terhadap Aksara Jawa dalam Legenda Ajisaka dan 

Fungsinya bagi Masyarakat: Tinjauan Resepsi Sastra”. Menghasilkan 

kesimpulan seperti berikut. Analisis resepsi memperlihatkan bahwa tanggapan 

masyarakat terhadap aksara Jawa dapat ditinjau dari beberapa faktor: 

pendidikan, usia, dan agama. Orang yang berpendidikan menyatakan bahwa 

mereka tidak langsung dapat menerima kekuatan gaib dalam aksara Jawa dan 

dianggap tidak masuk akal dan sulit dibuktikan. Bagi orang yang tidak 

berpendidikan, mereka masih menerima adanya kekuatan gaib dalam aksara 

Jawa.  

Orang yang berusia muda menyatakan bahwa mereka tidak percaya 

karena daya pikir mereka sudah maju sedangkan orang yang berusia tua 

menyatakan bahwa mereka menganut dan meniru orang tua atau nenek moyang 

sehingga mereka masih percaya. Lingkup kejawen masih menggunakan aksara 

Jawa dalam bidang pendidikan dapat mengajarkan tata tulis huruf Jawa, dalam 

bidang estetika sebagai lingkup seni sastra dan seni lukis, dalam bidang 

kultural sebagian mantra, rajah, dan petangan Jawa. 

Penelitian lain dilakukan oleh Anik Budi Listyowati tahun 2000 FKIP 

UMS, dengan judul “Legenda Pangeran Samudra Gunung Kemukus dan 

Fungsi bagi Masyarakat”. Terhadap legenda ini ada yang bersikap pasif dan 

aktif. Tanggapan pasif adalah masyarakat membiarkan anggapan bahwa lokasi 

tersebut merupakan tempat untuk mencari pesugihan. Adapun tanggapan aktif 

adalah mereka mengelak dan membantah tanggapan yang menyatakan bahwa 
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makam tersebut tempat mencari pesugihan. Berdasarkan analisis fungsinya 

dapat diketahui bahwa legenda tersebut berpengaruh bagi kehidupan 

masyarakat, baik positif maupun negatif. Pengaruh positifnya adalah mereka 

percaya bahwa makam tersebut masih sakral, tetapi masyarakat berpegang 

pada agama Islam dan tidak melakukan perbuatan yang syirik. Pengaruh 

negatifnya adalah bahwa mereka beranggapan bahwa tempat tersebut identik 

dengan tempat untuk mencari pesugihan.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ikha Sari Wijayanthi tahun 

2007 dengan judul “Legenda Ki Ageng Pandan Arang di Desa Paseban 

Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten dan Fungsinya Bagi Masyarakat 

Pemiliknya: Tinjauan Resepsi” menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis 

struktural yaitu tema seorang tokoh yang bertobat dengan sungguh-sungguh 

akibat kelalaiannya kepada Allah SWT yang menjadikannya sebagai tokoh  

penyebar agama Islam yang terkenal dengan ajaran Patembayat, yaitu ajaran 

tentang kerukunan dan kegotongroyongan. Adapun alur yang digunakan oleh 

pengarang dalam legenda ini adalah alur maju (progresif). Sedangkan untuk 

hasil penelitian berdasarkan pendekatan resepsi dibedakan menjadi dua 

tanggapan, yaitu tanggapan aktif dan pasif. Tanggapan aktif dalam penelitian 

ini,  yaitu  legenda Ki Ageng Pandan Arang dapat memberikan hikmah bahwa 

seluruh aktivitas yang dilakukan sebaiknya memliki nilai ibadah karena 

manusia tidak akan pernah tahu kapan akan mati. Tanggapan pasif dalam 

penelitian ini,  yaitu legenda Ki Ageng Pandan Arang memiliki pesan-pesan 

moral yang menjelaskan mengenai hidup saling tolong-menolong, gotong 
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royong, dan sebagai penyebar agama Islam, sehingga legenda tersebut dapat 

dijadikan contoh bagi masyarakat. Fungsi legenda Ki Ageng Pandan Arang 

bagi masyarakat pemiliknya dikategorikan menjadi fungsi dalam bidang 

agama, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Fungsi dalam bidang agama 

dapat dilihat dari mayoritas masyarakatnya yang beragama Islam, fungsi dalam 

bidang sosial dapat dilihat dari ajaran patembayat yang dapat dijadikan contoh 

bagi masyarakat agar menerapkan hidup rukun dan gotong royong, fungsi 

dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari mayoritas penduduk sekitar yang 

bermata pencaharian sebagai pedagang dalam mencukupi kebutuhan dengan 

penghasilan yang sesuai dengan jumlah pengunjung makam dan mengurangi 

pengangguran, fungsi dalam bidang budaya dapat dilihat dari tempat (makam) 

tersebut digunakan sebagai tempat untuk berziarah dan silaturahmi, dan fungsi 

dalam bidang pendidikan dapat dilihat dari pesan-pesan moral yang mengajak 

masyarakat sekitar untuk mempelajari ilmu agama Islam. 

Penelitian-penelitian di atas juga memiliki persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Perbedaan terletak hanya pada 

legenda dan tinjauan yang digunakan. Berdasarkan uraian tentang hasil 

penelitian terdahulu, maka dapat dilihat bahwa penelitian dengan judul 

“Legenda Jaka Tingkir Versi Patilasan Gedong Pusoko Karaton Pajang dan 

Fungsinya bagi Masyarakat:  Tinjauan Resepsi Sastra” belum pernah dilakukan 

sehingga orisinaltasnya dapat dipertanggungjawabkan. 
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F. Dasar Teori  

1. Teori Struktural 

Analisis struktural bertujuan untuk membongkar dan memaparkan 

secermat, seteliti, semenditel, dan semendalam mungkin keterkaitan dan 

keterjalinan semua anasir dan aspek karya sastra yang bersama-sama 

menghasilkan makna menyeluruh (Teeuw, 1988: 135).  

Karya sastra disusun berdasarkan rangkaian unsur-unsur yang 

membentuk suatu kesatuan makna. Oleh karena itu, untuk menyelami 

makna yang dikandungnya digunakan analisis struktural. Satu konsep 

dasar yang menjadi ciri khas teori struktural adalah anggapan bahwa karya 

sastra merupakan sebuah struktur. Struktur di sini mengandung arti bahwa 

karya sastra itu merupakan susunan unsur-unsur yang bersistem, yang 

antara unsur-unsurnya terjadi hubungan timbal balik, saling menentukan. 

Unsur dalam karya sastra tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling 

terikat, saling berkaitan, dan saling tergantung  (Pradopo, 2000: 66). 

Berdasarkan hal tersebut pendekatan struktural sangat diperlukan 

dalam menganalisis suatu karya sastra dari segi apa pun karena tanpa 

mengetahui unsur dalam (intrinsik), suatu penelitian terhadap karya sastra 

tidak akan mencapai esensinya. Analisis struktural ini penting dilakukan 

dalam penelitian agar diperoleh analisis yang optimal (Teeuw, 1981: 61). 

Pendekatan struktural merupakan pendekatan intrinsik, yakni 

membicarakan cipta sastra itu dari dalam karya sastra sebagai karya yang 
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otonom terlepas dari latar belakang sosial, sejarah, biografi pengarang, dan 

lain-lain yang ada di luar karya sastra (Satoto, 1992: 53). 

Abrams (dalam Nurgiantoro,2000: 36) mengemukakan bahwa 

struktur karya sastra dapat diartikan sebagai susunan pengesahan dan 

gambaran semua bahan dan bagan yang menjadi komponennya secara 

bersama membentuk kebulatan yang indah.  Pendapat lain dikemukakan 

oleh Rusyana (1979: 10), bahwa struktur cerita rakyat ada empat, yaitu 

alur cerita, pelaku dan peranannya, latar, dan amanatnya. 

Pada analisis struktural “Legenda Jaka Tingkir” versi Patilasan 

Gedong Pusoko Karaton Pajang akan dibahas tentang tema, alur, 

penokohan, dan amanat. Pada analisis ini diharapkan dapat ditemukan 

kejadian masing-msasing unsur sehingga diperoleh kepadanan makna yang 

utuh. 

2. Teori Resepsi 

Pendekatan resepsi sastra termasuk dalam pendekatan pragmatik. 

Pendekatan pragmatik sebagai salah satu bagian ilmu sastra merupakan 

kajian sastra yang menitikberatkan dimensi pembaca sebagai penangkap 

dan memberi makna terhadap karya sastra ( Teeuw, 1984 : 50). Dengan 

munculnya pendekatan pragmatik, bermula pulalah kawasan kajian 

terhadap karya sastra ke arah peranan pembaca sebagai subjek yang selalu 

berubah-ubah sesuai dengan keberadaanya. 

Menurut Ratna Kutha (2004: 164),  secara definitif resepsi sastra 

berasal dari kata recipere (Latin), reception (Inggris), yang diartikan 
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sebagai  penerimaan atau  penyambutan pembaca.  Dalam arti luas resepsi 

didefinisikan sebagai pengolahan  teks, cara-cara pemberian makna 

terhadap karya sehingga dapat memberikan respons terhadapnya.  

Luxemburg dkk (dalam Ratna Kutha, 2004: 167)  membedakan 

antara resepsi dengan penafsiran. Ciri-ciri penerimaan adalah reaksi, baik 

langsung maupun tidak langsung. Penafsiran  bersifat lebih teoritis dan 

sistematis, oleh karena itu termasuk bidang kritik sastra.  

Meskipun pembaca berbeda-beda, tetapi konensi yang sama 

memungkinkan  untuk mengarahkan pada penafsiran yang relatif sama 

(Ratna Kutha, 2004: 172).  

Tempat kosong mengaktifkan daya cipta pembaca dan sekaligus 

menciptakan innerperspektif (perspektif dalam) bagi sebuah teks, anasir-

anasir yang masing-masing memainkan peranan sebagai plot, pelaku, juru 

kisah, stuktur  waktu, oleh pembaca diintergrasikan menjadi perspektif 

total. Dalam visi ini peranan pembaca sebagai diandaikan dan diajukan 

oleh teks. Insser menyebutnya pembaca implisit (Teeuw, 1984: 202-203). 

Junus dalam (Atmazki, 1990: 74) mengemukakan bahwa pembaca 

menurut teori resepsi terbagi kepada pembaca biasa dan pembaca ideal. 

Pembaca ideal adalah pembaca yang membaca karya sastra sebagai bahan 

penelitian.  

Resepsi sastra dimaksudkan untuk mengetahui  cara “pembaca“ 

memberikan makna terhadap karya sastra yang dibacanya sehingga dapat 

memberikan reaksi atau tanggapan terhadapnya. Tanggapan itu mungkin 



13 
 

bersifat pasif, yaitu bagaimana seseorang pembaca dapat memahami karya 

itu, atau dapat melihat hakikat estetika yang ada di dalamnya. Atau, 

mungkin bersifat aktif, yaitu bagaimana ia merealisasikannya. Karena itu, 

pengertian resepsi sastra mempunyai lapangan luas dengan berbagi 

kemungkinan penggunaan (Junus,1985: 1) 

Suatu karya sastra dikatakan mempunyai makna apabila memiliki 

hubungan dengan pembaca. Resepsi sastra memusatkan perhatian kepada 

hubungan antara teks dan pembaca. Pembaca mengkongkretkan makna 

atau arti yang ada dari suatu unsur dalam teks (Junus, 1985: 99). 

Berdasarkan uraian di atas pendekatan pragmatik merupakan ilmu 

yang menitikberatkan pandangannya pembaca. Pemberian makna dari 

pembaca menjadi objek penelitian resepsi sastra. Tanggapan tiap-tiap 

pembaca umumnya berbeda–beda dan semuanya diserahkan pada 

pembaca.   

3. Kebudayaan  

Kebudayaan dalam sastra dapat menjadikan peristiwa sejarah 

sebagai bahan acuan dengan peranan simbol. Kedudukan peristiwa sejarah 

sebagai bahan baku karya sastra memiliki perbedaan, seperti diungkapkan 

oleh Dr. Kuntowijoyo (1999: 129), bahwa penggunaan bahasa, tulisan 

sejarah, dan karya sastra berbeda, sejarah lebih cenderung menggunakan 

referential symbolism dengan menunjuk secara lugas kepada obyek, 

pikiran, kejadian, dan hubungan-hubungan, sedangkan sastra lebih banyak 

pesan-pesan subjektif pengarang. 
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Kuntowijoyo (1999: xi) menyatakan bahwa. 

“Budaya adalah sebuah sistem yang mempunyai koherensi, bentuk-
bentuk simbolis yang berupa kata, benda, laku, mite, sastra, 
lukisan, nyanyian, musik kepercayaan mempunyai kaitan erat 
dengan konsep-konsep epistemologis dari sistem pengetahuan  
masyarakat.” 

Menurut Sujarwa (1999: 9-10) pengertian kebudayaan adalah 

mencakup segala ciptaannya tatanan perilaku manusia, baik yang indah 

maupun yang tidak indah yang serba adab (menurut penilaian kita) 

maupun yang tidak.  

Kebudayaan adalah  keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan 

hasil  karya manusia  untuk memenuhi kehidupannya dengan cara belajar, 

yang semuanya tersusun dalam  kehidupan masyarakat. 

Koentjaraningrat (2000: 5) berpendapat bahwa kebudayaan 

tersebut mempunyai paling  sedikit tiga wujud, yaitu. 

1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dan ide-ide, 
gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. 

2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan 
berpola diri manusia dalam masyarakat. 

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

Wujud kebudayaan yang paling pertama adalah wujud ideal dari 

kebudayaan sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau difoto lokasinya ada 

di dalam kepala-kepala atau dengan kata lain dalam alam pikiran dari 

warga masyarakat dimana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup. 

Kebudayaan ideal ini dapat disebut adat tata kelakuan, atau secara tingkat 

adat dalam arti khusus atau adat  istiadat dalam bentuk jamaknya 

(Koentjaraningrat, 2000: 5-6). 
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Wujud  kedua dari kebudayaan yang sering disebut sistem sosial, 

mengenai  kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini 

terdiri dari aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan, serta bergaul 

satu dengan yang lain yang dari detik ke detik, dari hari ke hari, dari tahun 

ke tahun.  Selalu mengikuti pola  tertentu yang berdasarkan adat tata 

kelakuan sebagai rangkaian aktivitas manusia dalam suatu masyarakat. 

Maka sistem sosial itu bersifat konkrit terjadi di sekeliling kita sehari-hari 

di observasi, di foto dan didokumentasi (Koentjaraningrat, 2000: 6). 

Wujud ketiga dari kebudayaan disebut kebudayaan fisik dan 

memerlukan keterangan banyak. Karena seluruh total dari hasil fisik 

aktivitas, perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat, maka 

sifatnya paling kongkret, dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat 

diraba, dilihat dan difoto. Ada benda-benda yang amat besar seperti: suatu 

pabrik baja. Ada benda yang amat kompleks dan sophisticated  seperti: 

suatu  komputer berkapasitas tinggi,  atau benda-benda besar yang indah 

seperti sebuah  candi atau ada  pula benda yang kecil seperti kain batik 

atau lebih kecil lagi yaitu kancing baju (Koentjaraningrat, 2000: 6-7). 

Kebudayaan dapat diekspresikan dalam tiga lapisan. Pertama 

adalah alat. Alat adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia untuk 

mencapai suatu tujuan yang dikehendakinya. Termasuk dalam lapisan 

pertama ini adalah segala bentuk teknologi dan ilmu pengetahuan. Kedua 

adalah etos masyarakat seperti kebiasaan, sikap-sikap terhadap masa 

lampau, alam dan kerja. Ketiga adalah inti hati, yaitu pemahaman diri 
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masyarakat, cara bagaimana masyarakat menafsirkan diri, sejarah dan 

tujuan-tujuannya (Purwadi, 2003: 164-165) 

Mengenai kebudayaan Jawa, Kodiran (dalam Kontjaraningrat, 

1990: 340) mengemukakan bahwa orang Jawa percaya pada suatu 

kekuatan yang melebihi kekuatan di mana saja yang pernah dikenal yaitu 

kesakten, kemudian arwah atau roh leluhur, dan makhluk halus tersebut 

dapat mendatangkan sukses, kebahagiaan, ketentraman, atau keselamatan, 

tetapi sebaliknya bisa pula menimbulkan ganguan pikiran, kesehatan 

bahkan kematian. Bilamana orang ingin hidup tanpa menderita ganguan, ia 

harus berbuat sesuatu untuk mempengaruhi alam semesta misalnya dengan 

berprihatin, berpuasa, berpantang melakukan perbuatan, serta makan-

makanan tertentu, berselamatan dan bersaji. 

Dalam kebudayaan Jawa sebagian besar masyarakat percaya pada 

sesuatu benda atau makhluk hidup yang mempunyai kekuatan yang lebih 

dari normalnya. Masyarakat Jawa dengan kebudayaannya dipenuhi dengan 

hal-hal mistik (kebatinan). Endraswara (2003: 72) menjelaskan bentuk-

bentuk mistik kejawen di antaranya mistik wayang, mistik sastra dan 

gending, mistik cermin, mistik kebatinan, dan mistik magis.   

4. Legenda  

Legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada 

hubungannya dengan peristiwa sejarah (Alwi dkk, 2001: 651). Dongeng 

adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian 

zaman dahulu yang aneh-aneh (Alwi dkk, 2001: 274).  
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Cerita rakyat tidak sekadar hidup dan tersebar dalam masyarakat, 

namun juga memiliki arti penting dan memberikan amanat tertentu bagi 

kolektif pemiliknya. Pengkajian terhadap cerita rakyat bisa dijadikan 

sarana yang tepat untuk penanaman nilai-nilai dan norma-norma dalam 

masyarakat yang sekarang ini sudah banyak dilupakan, selain untuk 

perkembangan satra lisan itu sendiri tentunya. 

Cerita rakyat tersebut apabila dikelompokkan, termasuk pada genre 

cerita rakyat legenda (local legends). Penamaan suatu tempat tidak muncul 

begitu saja, tetapi berkaitan dengan berbagai hal yang pada intinya 

menyangkut kebudayaan suatu masyarakat. 

Dalam penelitian ini cerita rakyat yang diteliti adalah legenda. 

Menurut Danandjaja (1997: 66),  legenda adalah cerita prosa rakyat, yang 

dianggap oleh yang empunya cerita sebagai suatu kejadian yang sungguh-

sungguh pernah terjadi. Legenda dipandang sebagai sejarah kolektif, 

walaupun sejarah itu karena tidak tertulis telah mengalami distorsi, 

sehingga dapat jauh berbeda dengan kisah aslinya. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa legenda 

merupakan suatu peristiwa sejarah zaman dahulu yang oleh empunya 

cerita dianggap pernah terjadi. Legenda merupakan cerita rakyat yang 

lebih memperhatikan pada media lisan. Sastra lisan merupakan bagian dari 

foklor. 

Jan Harold Brunvand (dalam Danandjaja, 1997: 67) 

menggolongkan legenda menjadi empat kelompok, yakni (1) legenda 
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keagamaan (religious legends), (2) legenda alam gaib (supernatural 

legends), (3) legenda perseorangan (personal legends), dan (4) legenda 

setempat (local legends).  

Legenda  Joko Tingkir termasuk golongan legenda kepahlawanan. 

Menurut Danandjaja (1997: 68) di Jawa, legenda orang saleh adalah 

mengenai para wali agama Islam, yakni para penyebar agama Islam pada 

masa awal perkembangan agama Islam di Jawa. Para wali yang paling 

berperan di Jawa adalah wali sanga. Selain para wali yang berperan 

tersebut, di Jawa masih banyak wali-wali yang kurang berperan, yang pada 

umumnya belum diteliti orang. Untuk menelitinya sebenarnya tidak terlalu 

susah, karena para wali tersebut masih meninggalkan peninggalan atau 

petilasan mereka yang sering disebut dengan keramat atau punden, yang 

pada umumnya di punden  tersebut terdapat seorang penjaga yang disebut 

juru kunci atau pakuncen. Para juru kunci ini pada umumnya dapat 

menceritakan legenda orang saleh yang dimaksud. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif deskriptif. Moleong (1984: 16) mengemukakan bahwa metode 

penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang mengahasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang sifat suatu individu, 

keadaan, atau gejala dari kelompok tertentu yang diamati. Metode deskriptif 

kualitatif artinya yang dianalisis dan hasil analisis berbentuk deskripsi, tidak 
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berupa angka-angka atau koefisien tentang hubungan antarvariabel 

(Aminudin, 1990: 116). 

1. Tempat Penelitian  

Tempat penelitian ini di Patilasan Gedung Pusoko Kraton Pajang, 

Kecamatan Laweyan Kodya Surakarta. 

2. Objek Penelitian  

Objek penelitian yang dianalisis adalah struktur “Legenda Jaka 

Tingkir” versi Patilasan Gedong Pusoko Karaton Pajang yang hanya 

dibatasi pada tema, penokohan, alur dan amanat. Objek penelitian lainnya 

adalah fungsi cerita bagi masyarakat pemiliknya yang dapat diketahui dari 

resepsi masyarakat terhadap cerita tersebut.    

3. Data dan Sumber Data 

Data adalah semua informasi atau bahan informasi dan bahan yang 

disediakan alam yang harus dicari dan dikumpulkan oleh pengkaji untuk 

memberikan jawaban terhadap masalah yang dikaji (Subroto dalam Imron, 

2003 : 112). 

Data pada dasarnya bahan mentah yang dikumpulkan oleh peneliti 

dari dunia yang dipelajarinya (Sutopo, 2002:73). Adapun data dalam 

penelitian ini adalah data yang berwujud segala informasi yang berkaitan 

dengan “Legenda Jaka Tingkir”. Data dalam Patilasan Gedong Pusoko 

Karaton Pajang merupakan sumber informasi yang menjadi pokok 

bahasan.  
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

a. Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah data yang paling utama dalam 

penelitian ini, yang digunakan penulis sebagai acuan penelitian ini. 

Sumber data primer penelitian ini adalah Juru Kunci dan 

masyarakat di sekitar keraton, serta dokumen tertulis dari Patilasan 

Gedong Pusoko Karaton Pajang. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berkedudukan 

sebagai penunjang penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian 

ini adalah buku-buku, majalah, artikel, penyelusuran internet serta 

tulisan lainnya yang yang relevan mengenai legenda Jaka Tingkir. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun langkah-langkah 

pengumpulan data adalah sebagai berikut.  

a. Teknik Observasi 

Menurut Sotopo (2002:64), observasi adalah suatu teknik yang 

digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa 

peristiwa, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman gambar tertentu. 

Dalam riset kualitatif, observasi dapat dilakukan dengan cara 

observasi berperan dan observasi tak berperan. Observasi berperan 
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dalam arti peneliti tidak bersikap pasif sebagai pengamat, tetapi 

memainkan berbagai peranan yang mungkin dimainkan dalam 

berbagai situasi atau dapat berperan mengarahkan peristiwa yang 

sedang terjadi. Observasi tak berperan adalah observasi yang dilakukan 

dengan pengamatan langsung ke lokasi tetapi peneliti tidak ikut 

berperan dalam berbagai kegiatan. Observasi ini tidak hanya dilakukan 

sekali, tetapi secara berulang-ulang sampai mendapat informasi yang 

cukup. Observasi dalam peneliti ini dilakukan di Patilasan Gedong 

Pusoko Karaton Pajang dan masyarakat sekitarnya. 

Peneliti dalam melakukan observasi menggunakan cara 

observasi tak berperan. Peneliti hanya melakukan pengamatan ke 

lokasi Patilasan Gedong Songo yang dilakukan berulang-ulang kali 

untuk mendapatkan informasi yang cukup. 

b. Teknik Wawancara 

 Menurut Moleong (1990:135) yang dimaksud wawancara 

adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini 

dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. 

Wawancara di dalam penelitian kualitatif pada umumnya tidak 

dilakukan secara terstruktur ketat dan dengan pertanyaan tertutup 

(seperti di dalam penelitian kuantitatif), tetapi dilakukan secara tidak 

terstruktur atau sering disebut sebagai teknik wawancara mendalam 
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karena peneliti merasa belum mengetahui hal yang diinginkan. Dengan 

demikian, wawancara dilakukan dengan pertanyaan open ended, dan 

mengarah pada kedalaman informasi. Nara sumber dalam penelitian ini 

diperoleh dari juru kunci dan masyarakat sekitarnya.  

Untuk mendapatkan informasi yang mendetail, peneliti 

menggunakan teknik wawancara dengan pertanyaan open ended. 

Dengan menggunakan teknik tersebut informasi yang belum diketahui 

oleh Peneliti, dapat diketahui pada saat wawancara tersebut. 

c. Teknik Dokumentasi 

Arikunto (1992: 206) mengidentifikasikan metode dokumentasi 

sebagai pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, 

lengger, agenda, dan sebagainya. Menurut Hamidi (2004: 72) metode 

dokumentasi adalah teknik dokumentasi yang berupa informasi yang 

berupa catatan penting baik dari lembaga atau organisasi perorangan. 

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumentasi tulis yang 

ada hubungannya dengan “Legenda Jaka Tingkir” yang berhubungan 

dengan Patilasan Gedong Pusoko Kraton Pajang untuk dijadikan 

referensi dalam penelitian ini. 

d. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, data yang terkumpul bersifat kualitatif 

yang beraneka ragam dan tidak dapat diklasifikasikan yang merupakan 

data-data yang didapat dari hasil wawancara dan pengamatan. Menurut 
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Miles dan Huberman (dalam Sutopo, 2002: 186), pada kasus ini proses 

analisis akan dilakukan dengan mengunakan model analisis interaktif. 

Proses analisis interaktif dapat digambarkan skema sebagai berikut 

(Sutopo, 2002: 189). 

 

 

Gambar 1. Skema Analisis Interaktif 

Adapun langkah-langkah analisis data menurut Sutopo (1996: 

87), sebagai berikut:  

1) 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.  

Untuk mengumpulkan data peneliti melakukan penelitian ke 

lokasi dengan melakukan wawancara dengan juru kunci, 

masyarakat di sekitar, dan mengumpulkan dokumen tulis sebagai 

 Sajian Data 

Penarikan Kesimpulan 

 Reduksi Data 

Pengumpulan Data
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referensi. Setelah terkumpul dilakukan pendalaman data untuk 

dijadikan data dalam penelitian ini.  

2) Reduksi data, yaitu dapat diartikan sebagai proses seleksi, 

pemfokusan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada 

di lapangan langsung dan diteruskan pada waktu pengumpulan 

data. Dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti 

memfokuskan tentang kerangka konseptual wilayah penelitian. 

Dalam mereduksi data, sudah peneliti lakukan sejak 

menentukan kerangka konseptual penelitian ini yaitu tentang 

Struktur cerita “Legenda Jaka Tingkir” dan pengaruhnya terhadap 

masyarakat sekitar Patilasan Gedong Pusoko Kraton Pajang. Sejak 

itu Peneliti melakukan seleksi terhadap data yang sinkron dengan 

penelitian ini. 

3) 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. Setelah data terkumpul dan 

dianggap sudah cukup, peneliti menyajikan data tersebut untuk di 

uji dan dianalisis sebagai bahan penarikan kesimpulan.  

4) Penarikan kesimpulan yaitu sejak awal pengumpulan data, peneliti 

harus mengerti dan tanggap terhadap hal-hal yang ditemui di 

lapangan dengan menyusun pola-pola arahan dan sebab akibat. 
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Peneliti dalam menarik kesimpulan dalam penelitian ini 

berdasarkan pada data yang sudah diuji dan disajikan. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian,  

tinjauan pustaka, dasar teori, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II Deskripsi Wilayah Penelitian, meliputi keadaan geografis, keadaan 

demografis, serta keadaan umum dan potensi desa penelitian. 

BAB III Analisis Struktural Legenda Jaka Tingkir Versi Patilasan  Gedong 

Pusoko Kration Pajang, meliputi tema, alur, penokohan, dan latar. 

BAB IV Resepsi dan Fungsi Legenda Jaka Tingkir  Versi Patilasan Gedong 

Pusoko Kraton Pajang Bagi Masyarakat Pemiliknya, merupakan 

penyajian dari hasil analisis yang menjabarkan data-data yang telah 

diperoleh  baik dari wawancara maupun dari dokumentasi.  

BAB V Penutup, berisi simpulan dan saran. 

 




