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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra pada dasarnya berisi tentang permasalahan yang 

melingkupi kehidupan sosial. Setiap bangsa atau suku bangsa memiliki 

kehidupan sosial yang berbeda dengan suku bangsa lain. Demikian pula suku 

Jawa yang memiliki kehidupan sosial khas terutama dalam sistem atau metode 

budayanya. Sastra terlahir atas hasil karya perilaku manusia dalam 

kebudayaan yang beranekaragam suku, ras, agama, dan tradisi yang berbeda-

beda. Keanekaragaman tersebut memiliki ciri khas tersendiri dan hal itu 

memberikan pemasalahan dengan pemahaman serta tanggapan yang berbeda-

beda (Wijayanthi, 2007: 1). 

Kebudayaan yang ada dalam masyarakat merupakan hasil cipta, rasa, 

dan karsa masyarakat yang telah disesuaikan dengan masyarakat 

lingkungannya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. 

Kebudayaan masyarakat tidak terlepas dari nilai-nilai yang bertumpu pada 

sastra, kesenian, agama serta sejarah (Wibowo, 2003: 1).Dari pengertian itu, 

kebudayaan ada karena masyarakat menciptakannya, dan kebudayaan itu 

diciptakan juga untuk kepentingan kehidupan mereka dalam bermasyarakat. 

Selanjutnya menurut Santoso (dalam Daroeni, 2001: 1) kebudayaan 

sebagai suatu pengetahuan pilihan hidup dan suatu praktik komunikasi dari 

perwujudan keseluruhan hasil pikiran, perasaan dan keamanan yang 
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bersumber pada usaha budi manusia dalam mengelola cipta, rasa, dan 

karsanya serta mengungkapkan identitas kemanusiaannya dalam rangka 

memilih dan merencanakan tanggapan untuk pelaksanaan kegiatan yang 

mengarah pada tujuan kehidupannya.  

Ada batasan yang  lebih dinamis tentang kebudayaan, yaitu 

kebudayaan dipandang sebagai manifestasi dari tiap orang dan masyarakat. 

Manusia di dalam hidupnya cenderung bersifat aktif, yaitu selalu melakukan 

perubahan terhadap lingkungan hidupnya. Lingkungan di sini bersifat luas, 

yaitu mencakup keseluruhan aspek kehidupan termasuk aktivitas-aktivitas 

yang dikerjakan dan di dalam benaknya selalu diwarnai ide-ide untuk 

melakukan perubahan terhadap lingkungan alam sekitarnya. Manusia 

senantiasa mengambil sikap sebagai subjek dan berusaha menguasai alam 

lingkungannya. Hal inilah yang membedakan manusia dengan binatang, dan 

merupakan pengertian dasar dari kebudayaan (Peursen, 1988: 19). 

Pada hakikatnya kebudayaan merupakan realisasi gagasan-gagasan, 

simbol-simbol sebagai hasil karya dan perilaku manusia. Kebudayaan terdiri 

dari beraneka ragam wujud yang mempunyai fungsi dalam kehidupan 

manusia. Masyarakat pendukung selalu berusaha menjaga, melestarikan dan 

mengembangkan yang dicerminkan melalui tingkah laku hidupnya (Daroeni, 

2001: 2). 

Kebudayaan meliputi segala realisasi manusia, termasuk di dalamnya 

adalah karya sastra. Karya sastra merupakan hasil dari kreativitas manusia 

baik secara tertulis maupun secara lisan. Karya sastra yang tertulis misalnya 
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prosa, cerita pendek, cerita bersambung, novel dan lain-lain, sedangkan karya 

sastra lisan adalah karya sastra yang diwariskan turun-temurun secara lisan, 

dan salah satu jenis karya sastra lisan adalah cerita rakyat. Kaitannya dengan 

ini Soeprapto (dalam Sudarsono, 1986: 42) menyatakan bahwa salah satu ciri 

yang membedakan foklor dengan kebudayaan yang lain adalah cara 

penyebaran maupun kelestariannya yang dilakukan secara lisan. 

Yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah cerita rakyat 

“Kahyangan”. Cerita rakyat merupakan sastra lisan yang penyebarannya 

dilakukan secara lisan dari mulut ke mulut. Hutomo (1993: 1) berpendapat 

bahwa sastra lisan mengandung nilai budaya nenek moyang, sebab sastra lisan 

termasuk bagian dari folklor. Selanjutnya  menurut Danandjaja (1997: 2)  

foklor adalah sebagian dari kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan 

diwariskan secara turun-temurun di antara kolektif macam apa saja secara 

tradisional dalam versi yang berbeda baik dalam bentuk lisan maupun disertai 

contoh dengan gerak isyarat atau alat bantu pengingat. 

Istilah sastra lisan dan folklor, dalam penelitian ini untuk selanjutnya 

digunakan istilah cerita rakyat. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

pemahaman yang mungkin dapat berbeda dari pembaca serta agar sesuai 

dengan judul yang digunakan. 

 Dapat dikatakan bahwa cerita rakyat adalah cerita yang sudah 

diceritakan kembali di antara orang-orang yang berada dalam beberapa 

generasi. Isi cerita rakyat biasanya bersifat datar menurut si penuturnya. Cerita 

rakyat bersifat anonim. Maksudnya, dalam cerita rakyat tidak diketahui 
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pengarangnya secara pasti. Salah satu efek dari sifat anonim tersebut 

memungkinkan cerita rakyat akan dapat mengalami perubahan seiring dengan 

perkembangan waktu. 

Penggalian terhadap warisan budaya nenek moyang memang perlu 

dilakukan guna menghindari kelenyapan. Bukan tidak mungkin budaya 

warisan itu akan hilang begitu saja jika tidak dijaga dan dilestarikan. 

Pemahaman terhadap budaya tersebut  nantinya bisa ditemukan hasil-hasil 

yang bisa memberikan manfaat dalam kehidupan manusia, misalnya saja 

mengenai nilai-nilai sejarah dan nilai-nilai sosial yang ada dalam cerita rakyat. 

Kenyataan membuktikan bahwa masyarakat masih akrab dengan alam 

sekitarnya melalui kepercayaan, yaitu warisan nenek moyang. Semua 

berkaitan erat dengan kepercayaan yang sulit dilepasnya dan dilupakan begitu 

saja. Kekuatan alam dirasakan sebagai kekuatan yang menguasai dan 

menentukan keberadaan manusia. Hal ini terbukti, meskipun orang-orang 

telah rasional dan hidup di zaman modern banyak orang yang tidak dapat 

menghindarkan diri dari kekuatan alam yang mereka rasakan dan tertarik pada 

gerakan kebatinan maupun mendatangi tempat-tempat yang dianggap bisa 

memberi tuah untuk memecahkan masalah hidup. Misalnya, banyak orang 

yang datang ke suatu tempat yang dianggap keramat (sebagai contoh 

Kahyangan) untuk menenangkan diri dengan bersemedi atau napak tilas 

memohon petunjuk kepada Allah SWT melalui tempat tersebut. 

Cerita rakyat banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Salah 

satunya adalah cerita rakyat “Kahyangan” yang merupakan petilasan 



 5

pertapaan Panembahan Senopati di Kelurahan Dlepih, Kecamatan Tirtomoyo, 

Kabupaten Wonogiri. Cerita rakyat “Kahyangan” yang dimiliki masyarakat 

Dlepih tersebut mempunyai kemungkinan untuk berperan sebagai kekayaan 

budaya, khususnya kekayaan sastra lisan. Cerita rakyat “Kahyangan” 

merupakan cerita rakyat yang masih tetap hidup dan dipertahankan dalam 

kehidupan masyarakat Dlepih. Masyarakat Dlepih pada khususnya dan 

masyarakat luas pada umumnya begitu yakin bahwa “Kahyangan” dianggap 

dapat memberi berkah. Misalnya, bila seseorang ingin mencalonkan untuk 

menjadi seorang pemimpin, maka ia memohon berkah atau petunjuk kepada 

Allah SWT di “Kahyangan” melalui juru kunci atau dengan memahami 

perjalanan Panembahan Senopati yang merupakan raja pertama Mataram yang 

pernah bertapa di “Kahyangan”  . Karena kepercayaan itu mereka 

merealisasikan dengan napak tilas yang biasanya diadakan setiap malam 

Selasa Kliwon dan Jum’at Kliwon serta malam Satu Suro.  

Dengan latar belakang tersebut penulis ingin melakukan penelitian 

dengan judul “Cerita Rakyat Kahyangan di Kelurahan Dlepih, Kecamatan 

Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri dan Fungsinya Bagi Masyarakat: Tinjauan 

Resepsi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah  maka diperlukan 

suatu perumusan masalah, yaitu sebagai berikut. 
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1. Bagaimana struktur cerita rakyat “Kahyangan” di Kabupaten 

Wonogiri. 

2. Bagaimana resepsi masyarakat terhadap cerita rakyat “Kahyangan” 

di Kabupaten Wonogiri. 

3. Bagaimana fungsi cerita rakyat “Kahyangan” bagi masyarakat.  

 

C. Tujuan Penelitian 

Agar penelitian tepat sasaran maka diperlukan suatu tujuan. Adapun 

tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. mendeskripsikan struktur cerita dalam cerita rakyat “Kahyangan” 

di kabupaten Wonogiri, 

2. mendeskripsikan resepsi masyarakat terhadap cerita rakyat 

“Kahyangan” di kabupaten Wonogiri, 

3. mendeskripsikan fungsi cerita rakyat “Kahyangan” bagi 

masyarakat. 

 

D. Manfaat Penelitan 

Penelitian yang baik harus bermanfaat. Adapun manfaat dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengembangkan ilmu-ilmu sastra pada umumnya dan sastra 

lisan pada khususnya. Selain itu juga untuk menginventarisasikan 

dan mendokumentasikan kebudayaan daerah.  
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2. Memberikan gambaran pada pembaca mengenai salah satu cerita 

rakyat yang ada di Wonogiri, yaitu cerita rakyat “Kahyangan.” 

3. Memberikan masukan bagi tenaga peneliti mengenai cerita rakyat 

“Kahyangan”, yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan acuan 

untuk penelitian lebih lanjut.  

4. Memberikan alternatif bahan ajar sastra di sekolah, yaitu mengenai 

pembelajaran sastra daerah. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka bertujuan untuk mengetahui keaslian sebuah karya 

ilmiah. Keaslian penelitian ini dapat diketahui dari pemaparan beberapa 

penelitan sebagai tinjauan pustaka. Sepengetahuan penulis belum ada 

penelitain cerita rakyat “Kahyangan” dengan menggunakan Tinjauan Resepsi. 

Penelitian serupa telah dilakukan oleh Ikha Sari Wijayanthi (2007) 

FKIP UMS, dengan judul “Legenda Ki Ageng Pandan Arang di Desa 

Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten dan Fungsinya Bagi 

Masyarakat Pemiliknya: Tinjauan Resepsi”. Hasil yang didapat berdasarkan 

analisis resepsi adalah bahwa tanggapan masyarakat terhadap legenda ini ada 

yang bersifat pasif, aktif, positif, dan negatif. Tanggapan pasif adalah 

kelompok masyarakat yang menganggap lokasi makam Ki Ageng Pandan 

Arang merupakan tempat untuk mengabulkan doa. Adapun tanggapan aktifnya 

mereka menolak lokasi makam Ki Ageng Pandan Arang dijadikan sebagai 
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tempat untuk mengabulkan segala permintaan dan sebenarnya Allah SWT 

yang menentukan segalanya. 

Tanggapan positif dapat dilihat dari adanya orang yang berkunjung ke 

makam dengan tujuan untuk berziarah, selain itu juga memiliki tujuan untuk 

silaturahmi. Adapun tanggapan negatifnya adalah adanya masyarakat yang 

tidak menyukai seseorang yang datang ke makam memiliki niat 

mempersekutukan Allah SWT (musyrik). 

Berdasarkan analisis fungsinya legenda tersebut berpengaruh bagi 

kehidupan masyarakat yakni fungsi bidang agama , bidang budaya, bidang 

pendidikan, bidang sosial, dan bidang ekonomi. Fungsi bidang agama adalah 

adanya masjid Gala yang konon didirikan oleh Sunan Bayat, yang 

memberikan inspirasi atau pandangan bagi masyarakat pemiliknya yang 

mayoritas beragama Islam. Fungsi bidang budaya adalah sebagai tempat untuk 

berziarah dan mengenang leluhurnya. Fungsi bidang pendidikan adalah 

adanya pesan-pesan moral dalam legenda ini mengajak masyarakat 

pemiliknya yang mayoritas beragama Islam untuk mempelajari ilmu Syariat, 

Tarekat, Hakikat, dan Makrifat serta sebagai penyiar agama Islam. Fungsi 

bidang sosial adalah legenda Ki Ageng Pandan Arang menjelaskan tentang 

kerukunan dan kegotongroyongan atau disebut juga patembayatan, dan agar 

masyarakat menerapkan ajaran tersebut. Fungsi bidang ekonomi khususnya 

untuk pedagang sekitar makam, makam Ki Ageng Pandan Arang dijadikan 

sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan mengurangi 

pengangguran masyarakat sekitar makam.  
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Persamaan penelitian yang dilakukan Wijayanthi dengan penelitian ini 

adalah sama-sama mengungkapkan struktur cerita rakyat, manfaatnya dan 

dengan tinjauan resepsi juga, serta adanya tanggapan pasif dan aktif mengenai 

cerita rakyat yang dianalisis. Perbedaannya adalah jika penelitian Wijayanthi 

analisis manfaatnya hanya pada masyarakat pemiliknya sedangkan penelitian 

ini analisis manfaatnya tidak hanya masyarakat pemiliknya akan tetapi   

masyarakat luas pada umumnya (pengunjung). 

Penelitian lain yang serupa dengan penelitian yang penulis lakukan 

adalah skripsi Faozi Wafa Daroeni (2001) Fakultas Sastra UNS, dengan judul 

“ Cerita Rakyat Makam Kyai Raden Santri (Pangeran Singasari) Desa 

Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang: Suatu Tinjauan 

Sosiologi Sastra”. Dalam skripsi Daroeni tersebut ada lima fungsi cerita rakyat 

Makam Kyai Raden Santri, yakni.: (1) Sebagai sistem proyeksi alat 

pencerminan angan-angan kolektif, yaitu dalam cerita tersebut terkandung 

nilai-nilai yang dihayati, dipercaya, dan diamalkan oleh masyarakat; (2) 

Sebagai sarana untuk mengukuhkan tempat keramat yaitu masyarakat 

mempercayai adanya kesaktian orang-orang zaman dahulu dan roh-roh orang-

orang tersebut. Masyarakat mulai menganggap bahwa makam tersebut 

merupakan tempat keramat dan layak untuk dihormati keberadaannya; (3) 

Sebagai alat pendidikan, yaitu (a) mendidik manusia agar selalu bertakwa 

kepada Tuhan YME, (b) mendidik manusia agar berbudi luhur dan tolong 

menolong, (c) mendidik manusia agar selalu waspada; (4) Sebagai pengawas 

norma-norma masyarakat yang harus dipatuhi oleh kolektifnya, yaitu upacara 
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religius dalam tradisi ziarah dapat dipakai sebagai pedoman tingkah laku atau 

norma-norma masyarakat yang harus dipatuhi kolektifnya; (5) Sebagai sarana 

hiburan, yaitu cerita rakyat “Makam Kyai Raden Santri (Pangeran Singasari)” 

memiliki fungsi sebagai sarana hiburan, karena di dalam cerita tersebut 

terkandung nilai budaya yang bersifat menghibur. 

Persamaan penelitian yang dilakukan Daroeni dengan penelitian ini 

adalah dalam analisis terdapat fungsi atau manfaat cerita rakyat terhadap 

masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah mengenai tinjauan yang 

digunakan, jika penelitian Daroeni menggunakan tinjauan sosiologi sastra 

yang berarti lebih menekankan pada fungsi cerita rakyat tersebut pada 

kehidupan sosial, sedangkan penelitian ini tinjauan yang digunakan adalah 

resepsi sastra yang berarti penelitian ini lebih menekankan pada resepsi atau 

tanggapan masyarakat (pengunjung dan masyarakat pemilik) terhadap cerita 

rakyat. 

Skripsi Wahyanto Andri Wibowo (2003) Fakultas Sastra UNS dengan 

judul  “Cerita Rakyat Ki Ageng Singo Wijoyokusumo di Desa Karangbener, 

Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus: Suatu Tinjauan Folklor”. Ada empat 

fungsi yang terdapat dalam cerita rakyat Ki Ageng Singo Wijoyokusumo, 

yakni (1) sebagai sistem proyeksi (projective system), sebagai alat 

pencerminan angan-angan suatu kolektif, yaitu cerita rakyat Ki Ageng Singo 

Wijoyokusumo mengingatkan serta menjelaskan kepada warga Karangbener 

tentang ketokohan Ki Ageng Singo Wijoyokusumo berbudi pekerti yang 

luhur, dharma baktinya, kesaktiannya dan tentunya peranan dan tentunya 
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peranan dalam berdirinya desa Karangbener dan syiar Islam di Karangbener. 

Ketokohan Ki Ageng Singo Wijoyokusumo tersebut membekas dalam 

pemikiran warga Karangbener. Secara kolektif mereka terkesan, sehingga 

tidak mengherankan bila angan-angan kolektif tersebut diproyeksikan dalam 

suatu wujud ziarah di makam Ki Ageng Singo Wijoyokusumo.  (2) Sebagai 

alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga kebudayaan, yaitu dalam tradisi 

ziarah di makam Ki Ageng Singo Wijoyokusumo terdapat ketentuan-

ketentuan yang disepakati bersama dan menjadi suatu pranata dan budaya 

yang dilembagakan, misalnya saja dalam hal waktu pelaksanaan ziarah. Telah 

menjadi suatu aturan-aturan sosial atau pranata sosial bahwa orang yang 

mempunyai kerja atau hajat biasanya datang ke makam Ki Ageng Singo 

Wijoyokusumo. (3) Sebagai alat pendidikan anak (Paedagogical Devide), 

yaitu cerita rakyat Ki Ageng Singo Wijoyokusumo memberikan suatu 

pendidikan bagi anak Karangbener agar mereka tahu tentang siapa nenek 

moyang mereka (cikal bakal) dari Desa Karangbener. Cerita tersebut 

memberitahukan kepada generasi penerus Karangbener tentang Ki Ageng 

Singo Wijoyokusumo sebagai nenek moyangnya atau cikal bakal dari 

desanya. (4) Sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma 

masyarakat dipatuhi, yaitu di Desa Karangbener setiap ada orang yang akan 

punya kerja atau hajatan harus datang ke makam Ki Ageng Singo 

Wijoyokusumo untuk meminta berkah dan berdoa agar acara yang 

dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan selamat. Kepercayaan 

masyarakat di Karangbener apabila akan punya kerja atau hajatan tidak 
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terlebih dahulu datang ke makam untuk meminta berkah dan keselamatan 

biasanya mendapatkan bencana atau halangan. Hal ini yang mendorong 

masyarakat Karangbener untuk tetap taat pada tradisi yang ada.  

Persamaan penelitian yang dilakukan Wibowo dengan penelitian ini 

adalah dalam analisis sama-sama terdapat analisis fungsi cerita rakyat 

terhadap masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah dalam hal tinjauan 

yang digunakan, jika penelitian Wibowo menggunakan tinjauan foklor yang 

berarti penekanannya pada struktur yang yang membangun cerita rakyat 

tersebut. Sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan resepsi yang berarti 

lebih menekankan pada resepsi atau tanggapan masyarakat terhadap cerita 

rakyat.  

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian terdahulu, maka dapat 

dilihat bahwa orisinalitas penelitian dengan judul “CERITA RAKYAT 

KAHYANGAN DI KELURAHAN DLEPIH, KECAMATAN TIRTOMOYO, 

KABUPATEN WONOGIRI, DAN FUNGSINYA BAGI MASYARAKAT: 

TINJAUAN RESEPSI” dapat dipertanggjawabkan.         

      

F.  Landasan Teori 

1. Hakikat Foklor 

Foklor sebagian dari kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan 

diwariskan secara turun temurun di antara kolektif macam apa saja, secara 

tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun 
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contoh yang disertai gerak isyarat atau alat bantu pengingat (Danandjaja, 

1997: 2). 

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

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

pengenal fisik, sosial, kebudayaan sehingga dapat dibedakan dari 

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 

pengingat. Jika folk adalah mengingat, lore adalah tradisinya.  

Foklor mempunyai beberapa ciri pengenal utama yang 

membedakan dengan kebudayaan lainnya. Ciri-ciri utama tersebut 

menurut Danandjaja (1997, 3-4) adalah seperti berikut. 

a. Penyebaran dan pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan, yakni 

disebarkan melalui tutur kata dari mulut ke mulut (atau dengan suatu 

contoh disertai gerak isyarat, dan alat bantu pengingat) dari generasi 

ke generasi berikutnya. 

b. Foklor 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. Foklor ada (exist) dalam versi-versi bahkan varian-varian yang 

berbeda-beda. Hal ini diakibatkan oleh cara pembacanya 

menyampaikan cerita dari mulut ke mulut (lisan), sehingga oleh 

proses lupa diri manusia atau proses interpolasi (interpolation) foklor 
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dengan mudah dapat mengalami perubahan. Walaupun demikian, 

perbedaan hanya terletak pada bagian karyanya saja, sedangkan 

bentuk dasarnya dapat tetap bertahan. 

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

oleh orang lain. 

e. Foklor 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 seseorang, 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”…demikian konon”. 

f. Foklor mempunyai kegunaan (function) dalam kehidupan bersama 

suatu kolektif. Cerita rakyat misalnya, mempunyai kegunaan sebagai 

alat pendidik atau pelipur lara, protes sosial, dan proyeksi keinginan 

terpendam. 

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

sama dengan logika umum. 

h. Foklor menjadi milik berasama (collective) dari kolektif tertentu. Hal 

ini sudah tentu diakibatkan oleh penciptaan pertama sudah tidak 

diketahui lagi  sehingga setiap anggota kolektif yang bersangkutan 

merasa memilikinya. 
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i. Foklor pada umumnya bersifat polos dan lugu sehingga seringkali 

kelihatan kasar, terlalu spontan. Hal ini dapat dimengerti apabila 

mengingat banyak foklor merupakan proyeksi emosi manusia yang 

paling jujur manifestasinya. 

2.  Hakikat Cerita Rakyat 

a.  Pengertian Cerita Rakyat 

Istilah cerita rakyat menunjuk kepada cerita yang merupakan 

bagian dari rakyat, yaitu hasil sastra yang termasuk ke dalam cakupan 

foklor. Cerita rakyat adalah suatu bentuk karya sastra lisan yang lahir 

dan berkembang dari masyarakat tradisional yang disebarkan dalam 

bentuk relatif tetap atau dalam bentuk yang standar disebarkan di 

antara kolektif tertentu dari waktu yang cukup lama dengan 

menggunakan kata klise ( Danandjaja, 1997: 4 ). 

Cerita rakyat adalah sesuatu yang dianggap sebagai kekayaan 

milik yang kehadirannya di atas dasar keinginan untuk berhubungan 

sosial dengan orang lain. Dalam cerita rakyat dapat dilihat adanya 

berbagai tindakan berbahasa guna menampilkan adanya nilai-nilai 

dalam masyarakat ( Semi, 1993: 79 ). 

b.  Macam-macam cerita rakyat 

Bascom dalam Danandjaja (1997: 50) membagi cerita prosa 

menjadi tiga  macam sebagai berikut. 
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1.  Mite (Myth) 

Bascom (dalam Danandjaja 1997: 50) mengatakan bahwa 

mite adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi 

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

dewa atau makhluk setengah dewa. Peristiwa terjadi di dunia lain 

atau di dunia yang bukan seperti yang kita kenal sekarang dan 

terjadi pula di masa lampau. 

Mite di Indonesia dapat dibagi menjadi dua macam 

berdasarkan tempat asalnya, yakni yang asli Indonesia dan berasal 

dari luar negeri, terutama India, Arab, dan negara yang berasal dari 

Laut Tengah. 

2. Legenda  

Legenda adalah prosa rakyat yang mempunyai ciri-ciri yang 

mirip dengan mite, yaitu dianggap pernah benar-benar terjadi, 

tetapi tidak dianggap suci. Berlainan dengan mite, legenda ditokohi 

manusia, walaupun ada kalanya mempunya sifat-sifat luar biasa, 

dan seringkali juga dibantu makhluk-makhluk ajaib. Tempat 

terjadinya adalah di dunia seperti yang kita kenal kini, karena 

waktu terjadinya belum terlalu lampau Bascom (dalam Dananjaja, 

1997: 50). 
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 Brunvard (dalam Danandjaja, 1997: 67) mengemukakan 

penggolongan legenda sebagai berikut: 

(a) legenda keagamaan (Religius Legends) 

(b) legenda alam gaib (Supranatural Legends) 

(c) legenda perorangan (Personal Legends) 

(d) legenda setempat (Local Legends) 

3. Dongeng 

Dongeng adalah prosa rakyat yang tidak dianggap benar-

benar terjadi oleh yang empunya cerita dan dongeng tidak terikat 

oleh waktu maupun cerita Bascom (dalam Dananjaja, 1997: 50). 

3. Mitos Bagian dari Foklor 

Mitos berarti suatu cerita yang benar dan menjadi milik mereka 

yang paling berharga karena merupakan sesuatu yang suci, bermakna dan 

menjadi contoh model bagi tindakan manusia (Eliade dalam Susanto, 

1987:91). Peursen, (1988: 42) memberikan arti terhadap mitos dengan 

berpijak pada fungsi mitos tersebut dalam kehidupan manusia. Mitos 

bukan sekadar cerita mengenai kehidupan dewa-dewa, namun mitos 

merupakan cerita yang mampu memberikan arah dan pedoman tingkah 

laku manusia sehingga bisa bersifat bijaksana. 
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Kekuatan mitos sangat besar sehingga memberikan arah kepada 

kekuatan manusia dan memberikan arah kepada kelakuan manusia. Mitos 

biasanya dijadikan semacam pedoman untuk ajaran suatu kebijaksanaan 

bagi manusia. Melalui mitos, manusia merasa dirinya turut serta 

mengambil bagian dalam kejadian-kejadian, dapat pula merasakan dan 

menanggapi daya kekuatan alam. Mitos muncul karena manusia 

menyadari ada kekuatan gaib di luar dirinya. Mitos itu tidak memberikan 

informasi mengenai kekuatan-kekuatan yang ada, tetapi membantu 

manusia agar  dapat menghayati daya-daya itu sebagai suatu kekuatan 

yang mempengaruhi dan menguasai alam dan kehidupan sukunya.  

Selanjutnya Peursen (1988: 37) memberikan gambaran mengenai 

mitos. Mitos adalah sebuah cerita yang memberikan pedoman dan arah 

tertentu kepada sekelompok orang. Cerita itu dapat dituturkan, tetapi juga 

dapat diungkapkan, misalnya lewat tari-tarian atau pementasan wayang. 

Inti dari ceritnya adalah lambang-lambang yang mencetuskan pengalaman 

manusia purba. 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mitos 

merupakan suatu cerita yang dianggap memberikan arah dalam kehidupan 

manusia.  Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari mitos begitu 

saja, meskipun kebenaran suatu mitos belum tentu memberikan jaminan 

dan bisa dipertanggungjawabkan. Cerita rakyat “Kahyangan” merupakan 

sebuah mitos yang oleh masyarakat masih dipercaya kebenarannya dan 
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masih menyimpan kekuatan gaib. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 

masyarakat yang mempercayai bahwa cerita rakyat “Kahyangan” benar-

benar memberikan manfaat bagi mereka yang napak tilas di tempat 

tersebut.    

4.  Pendekatan Struktural 

Di dalam ilmu sastra ada dua macam pendekatan. Dua pendekatan 

itu disebut pendekatan ekstrinsik dan pendekatan intrinsik Wellek (dalam 

Hutomo: 1993: 7). Dua pendekatan ini oleh Sudjiman disebut ancangan 

ekstrinsik dan ancangan intrinsik. Ancangan ekstrinsik ialah “pendekatan 

terhadap sastra dengan menggunakan ilmu bantu bukan sastra seperti 

sejarah, sosiologi, dan sebagainya”. Ancangan intrinsik ialah “pendekatan 

terhadap karya sastra dengan menerapkan teori dan kaidah sastra: 

pendekatan bertolak dari karya sastra itu sendiri” Sudjiman (dalam 

Hutomo, 1993: 7-8). 

Pendekatan intrinsik menganalisis, misalnya, plot (alur), 

perwatakan, gaya bahasa, latar, bentuk, tema, amanat, dan lain-lain. Hal ini 

juga terdapat di dalam sastra lisan (Hutomo, 1993: 8). Semua yang 

diungkapkan Hutomo itu merupakan unsur-unsur dalam, yang berperan 

membangun sebuah cerita, baik itu novel ataupun cerita rakyat. 

 Selanjutnya Stanton (dalam Jabrohim, 2003) mendeskripsikan 

unsur-unsur pembangun struktur itu terdiri atas tema, fakta cerita, dan 

sarana sastra. Fakta cerita terdiri atas tema, alur, tokoh, dan latar, 
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sedangkan sarana sastra biasanya terdiri atas sudut pandang, gaya bahasa, 

dan suasana simbol-simbol, imajinasi dan juga cara-cara pemilihan judul 

di dalam karya sastra. Fungsi sarana sastra adalah memadukan fakta sastra 

dengan tema sehingga makna karya sastra itu dapat dipahami dengan jelas. 

Dapat dikatakan bahwa analisis struktural berusaha untuk 

menunjukkan dan menjelaskan unsur-unsur yang membangun karya sastra. 

Menurut Nurgiyantoro (2000: 37), teori struktural seperti alur, penokohan, 

tema, dan latar dapat mengungkapkan latar belakang serta aspirasi 

kemasyarakatan dalam cerita.  

Untuk lebih jelasnya mengenai unsur-unsur intrinsik karya sastra 

yang meliputi tema, tokoh/penokohan, plot/alur, latar/setting seperti di atas 

akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. 

a. Tema 

Tema adalah ide, gagasan sentral sebuah cerita. Tema 

merupakan kerangka berfikir pengarang dalam penciptaan 

sebuah karya sastra. Keberadaan tema tersirat bukanlah 

tersurat, jelas dan dapat kita temukan begitu saja. Stanton 

(2007: 8) mengatakan bahwa tema bukanlah sesuatu yang 

diungkapkan pengarang secara langsung. 

Pandangan Fananie (2000: 84) mengenai tema adalah 

ide, gagasan, pandangan hidup pengarang yang 

melatarbelakangi ciptaan karya sastra. Karena sastra 

merupakan refleksi kehidupan masyarakat, maka tema yang 
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diungkapkan bisa sangat beragam. Tema bisa berupa persoalan 

moral, etika, agama sosial budaya, teknologi, tradisi yang 

terkait erat dengan masalah kehidupan. 

Ada satu perbedaan pandangan mengenai tema karya 

fiksi dengan cerita rakyat. Tema karya fiksi (misalnya novel) 

umumnya hanya satu tema atau gagasan pokok dalam sebuah 

cerita. Tetapi tema cerita rakyat menurut pandangan Volkov 

seperti yang dikutip Propp (1987: 8) mengatakan bahwa tema 

cerita rakyat atau disebut cerit-cerita ajaib meliputi sepuluh 

tema, yaitu (1)Tentang hukuman yang tidak adil; (2) Tentang 

Wira Bodoh; (3) Tentang tiga beradik; (4) Tentang pembunuh 

naga; (5) Tentang pencarian jodoh; (6)  Tentang gadis yang 

bijaksana; (7) Tentang orang yang terkenal; (8) Tentang orang 

yang mempunyai azimat; (9) Tentang pemilik benda-benda 

sakti; (10) Tentang istri yang curang. Akan tetapi 

penggabungan mengenai kesepuluh tema tersebut agar bisa 

dirumuskan menjadi satu tema yang utuh tidak dijelaskan.  

Dalam penelitian ini tidak menggunakan tema seperti 

yang diungkapakan Volkov tersebut, karena tema-tema itu 

menurut peneliti tidak ada yang sesuai dengan tema cerita 

rakyat “Kahyangan” yang peneliti teliti tetapi menggunakan 

tema yang biasa untuk menganalisis cerpen dan novel. 
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b. Plot/Alur 

Plot atau sering juga disebut alur adalah bagaimana 

jalannya sebuah cerita dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. 

Peristiwa-peristiwa yang terjadi itu merupakan hubungan 

sebab-akibat. Akibat yang ada disebabkan oleh peristiwa yang 

terjadi sebelumnya. 

Sundari (dalam Nurgiyantoro, 2000: 93) mengatakan 

bahwa plot atau alur sering diartikan sebagai keseluruhan 

rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita. Lebih lanjut lagi 

Stanton (2007: 26) mendefinisikan alur merupakan rangkaian 

peristiwa-peristiwa dalam cerita. 

Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

plot atau alur adalah keseluruhan rangkaian peristiwa-peristiwa 

yang terjadi dalam sebuah cerita yang saling berhubungan 

antara satu dengan yang lainnya.  

Akan tetapi alur menurut Nurgiyantoro dan Stanton 

seperti yang di atas biasanya hanya untuk analisis unsur 

intinsik pada karya sastra seperti novel dan cerpen tidak untuk 

analisis alur cerita rakyat. Propp (1987) mengungkapkan 

analisis alur untuk cerita rakyat terdapat 32 tahapan/ bagian, 

yaitu: (1) salah satu anggota keluarga meninggalkan rumah; (2) 

salah satu larangan diucapkan kepada pahlawan: (3) larangan 

dilanggar; (4) penjahat mencoba untuk mencari keterangan 
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mengenai mangsanya; (5) penjahat menerima informasi 

mengenai mangsanya; (6) penjahat mencoba memperdaya/ 

menipu mangsanya dengan tujuan untuk merampas apa yang 

dimiliki mangsa; (7) mangsa terperdaya dengan tipu muslihat 

penjahat; (8) penjahat membuat susah atau cidera terhadap 

seseorang di dalam sebuah keluarga; (9) salah seorang anggota 

keluarga mempunyai keinginan untuk memiliki sesuatu; (10) 

kekurangan dikmaklumi, pahlawan diperintah untuk pergi 

(diutus); (11) penjahat memutuskan untuk membalas 

kekalahannya; (12) pahlawan meninggalkan rumah; (13) 

pahlawan diserang, sehingga pahlawan menggunakan alat gaib 

atau pembantunya; (14) pahlawan membalas apa yang sudah 

dilakukan penjahat terhahapnya; (15) pahlawan memperoleh 

benda sakti/ bertemu dengan pembantu sakti; (16) pahlawan 

dipindahkan/ diantarkan ke tempat ang dia cari; (17) pahlawan 

dan penjahat terlibat dalam pertarungan; (18) pahlawan diberi 

tanda; (19) penjahat dibunuh; (20) rintangan awal dapat diatasi; 

(21) pahlawan pulang; (22) pahlawan dikejar; (23) pahlawan 

diselamatkan; (24) pahlawan yang lain (belum dikenali) datang; 

(25) pahlawan palsu memberikan tuntutan palsu; (26) suatu 

tugas yang berat diberikan/ dibebankan kepada pahlawan; (27) 

tugas dapat diselesaikan; (28) pahlawan palsu dapat dikenali; 

(29) pahlawan palsu yaitu penjahat dihukum; (30) pahlawan 
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diberi sebuah kedudukan; (31) penjahat yang palsu dihukum; 

(32) pahlawan menaiki tahta (menjadi seorang raja/ pemimpin). 

Penelitian ini menggunakan teori alur seperti yang 

diungkapkan Propp di atas, akan tetapi tidak semua bagian alur 

itu digunakan. Peneliti hanya menggunakan beberapa bagian 

alur yang sekiranya cocok atau sesuai untuk digunakan dalam 

penelitian ini. Alur yang digunakan dalam penelitian ini adalah; 

(1) salah seorang anggota keluarga mempunyai keinginan 

untuk memiliki sesuatu; (2) pahlawan meninggalkan rumah; (3) 

suatu tugas yang berat dibebankan/ diberikan kepada pahlawan; 

(4) pahlawan dipindahkan/ diantarkan ke tempat yang Ia cari; 

(5) pahlawan bertemu dengan pembantu sakti; (6) tugas dapat 

diselesaikan; (7) pahlawan pulang; (8) pahlawan dan penjahat 

terlibat dalam pertarungan; (9) penjahat dibunuh; (10) 

pahlawan diberi kedudukan; (11) pahlawan menaiki tahta 

c. Tokoh/Penokohan 

Tokoh berperan penting dalam membangun sebuah 

cerita Kehadiran tokoh akan membawa ke mana arah cerita itu. 

Tokoh bukan hanya memainkan cerita, tetapi tokoh akan 

menyampaikan ide atau gagasan pengarang kepada pembaca. 

Tokoh atau disebut juga penokohan merupakan satu 

bagian penting dalam membangun sebuah cerita. Tokoh-tokoh 

tersebut tidak saja berfungsi untuk memainkan cerita, tetapi 
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juga berperan untuk menyampaikan ide, motif, plot, dan tema. 

Semakin berkembangnya ilmu jiwa, terutama psiko-analisa, 

merupakan pula salah satu alasan pentingnya peranan tokoh 

cerita sebagai bagian yang ditonjolkan oleh pengarang 

Sumardjo (dalam Fananie, 2000: 87-86). 

Selanjutnya Propp juga berpendapat bahwa tokoh atau 

menurut Propp disebut pelaku  merupakan unsur yang sangat 

penting bagi sebuah cerita. Propp (1987: 23) menyatakan 

fungsi pelaku adalah asas (sesuatu yang sangat penting) bagi 

sebuah cerita.  

d. Latar/Setting 

Setting atau tempat adalah tempat peristiwa dalam cerita 

itu terjadi. Stanton (2007: 35) menyebutnya dengan istilah latar 

adalah lingkungan yang melingkupi peristiwa dalam cerita, 

semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang 

sedang berlangsung. 

Lebih dari itu, setting bukan hanya menunjuk pada 

tempat terjadinya peristiwa, tetapi menurut Stanton (2007: 35) 

setting/latar juga dapat berwujud waktu-waktu tertentu (hari, 

bulan, dan tahun), cuaca, atau suatu periode sejarah. 

Setting hakikatnya tidaklah hanya sekadar menyatakan 

di mana, kapan, dan bagaimana situasi peristiwa berlangsung, 

melainkan berkaitan juga dengan gambaran tradisi, karakter, 
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perilaku sosial, dan pandangan masyarakat pada waktu cerita 

ditulis (Nurgiyantoro, 2000: 97-98). Jadi, setting atau latar 

mencakup segala sesuatu tentang keadaan alam atau 

lingkungan, waktu bahkan sampai pada gambaran sosial 

kemasyarakatan tempat yang dijadikan latar dalam cerita.  

Untuk lebih jelasnya mengenai kajian struktural mengenai tema, 

alur, penokohan,dan latar cerita rakyat “Kahyangan”, dalam penelitian ini 

dibahas dalam bab III, yaitu Asal-Usul dan Analisis Struktural Cerita 

Rakyat Kahyangan.  

5.  Teori Resepsi  

Penelitian resepsi sebenarnya wilayah telaah pragmatik sastra. 

Penelitian pragmatik merupakan kajian sastra yang berorientasi pada 

kegunaan karya sastra bagi pembaca. Aspek kegunaan sastra ini dapat 

diungkapkan melalui penelitian resepsi pembaca terhadap cipta sastra 

(Endraswara, 2003: 115). 

Pegetahuan pembaca mengenai karya sastra yang sedang dikajinya 

menjadi suatu hal yang penting bagaimana dia bisa menggali makna yang 

terkandung di dalam karya sastra tersebut. Pemahaman pembaca terhadap 

karya sastra ditentukan dari bagaimana dia bisa menangkap makna dan 

menterjemahkannya ke bahasa yang mudah dia mengerti. Setiap pembaca 

mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap karya sastra, meskipun 

karya sastra yang dibaca itu sama. Segers (dalam Pradopo, 2003 :9) 
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mengatakan bahwa setiap pembaca itu mempunyai konsep-konsep tertentu 

atas karya sastra disebabkan oleh pengalamannya, pendidikan sastra, dan 

bacaan-bacaan sastranya, kecakapan atau kemampuan pemahamannya atas 

norma-norma sastra dan pemahaman kehidupan.  

Segers (2000: 35) mengatakan bahwa estiteka resepsi secara 

ringkas dapat disebut sebagai suatu ajaran yang menyelidiki teks sastra 

dengan dasar reaksi pembaca yang riil dan mungkin terhadap suatu teks 

sastra.    

 Pembaca ditempatkan sebagai subjek penuh dalam penelitian 

karya sasra. Pembaca tugasnya mengapresiasi karya sastra sehingga sastra 

tersebut mempunyai arti sesuai dengan persepsi pembacanya. Teeuw 

(1988: 50) mengatakan bahwa pendekatan pragmatik sebagai salah satu 

bagian ilmu sastra yang menitikberatkan dimensi pembaca sebagai 

penangkap dan pemberi makna pada karya sastra. 

Pembaca, menurut teori resepsi terbagi kepada pembaca biasa dan 

pembaca ideal. Pembaca ideal adalah pembaca yang membaca karya sastra 

sebagai bahan penelitian. Pembaca biasa adalah pembaca yang membaca 

karya sastra hanya sebagai karya sastra, tidak sebagai bahan penelitian 

(Junus dalam Atmazaki, 1990: 74). 

Resepsi sastra dimaksudkan bagaimana pembaca memberikan 

makna terhadap karya sastra yang dibacanya sehingga dapat memberikan 

reaksi atau tanggapan terhadapnya. Tanggapan itu mungkin bersifat pasif 
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yaitu bagaimana seorang pembaca dapat memahami karya itu atau dapat 

melihat hakikat estetika yang ada di dalamnya. Tanggapan mungkin juga 

bersifat aktif, yaitu bagaimana ia “merealisasikan”nya .karena itu resepsi 

sastra mempunyai pengertian luas, dengan berbagai kemungkinan 

penggunaan(Junus, 1985: 1). 

Karya sastra adalah benda mati yang belum mempunyai makna, dia 

akan bermakna jika sudah dibaca atau diapresiasi. Selanjutnya Junus 

(1985: 99) berpendapat bahwa suatu karya sastra dikatakan mempunyai 

makna apabila memiliki hubungan dengan pembaca. Resepsi sastra 

memusatkan perhatian kepada antar teks dan pembaca. Pembaca 

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

6.  Fungsi Cerita Rakyat 

Cerita rakyat atau juga disebut mitos yang hidup dalam suatu 

masyarakat memberikan fungsi bagi masyarakat tersebut. Menurut 

Peursen (1988: 37) fungsi  cerita rakyat bagi masyarakat ada tiga macam 

yaitu menyadarkan manusia bahwa ada kekuatan ghaib, memberikan 

jaminan masa kini, dan memberikan pengetahuan pada dunia. 

Fungsi yang pertama adalah menyadarkan manusia bahwa ada 

kekuatan-kekuatan ghaib, berarti cerita rakyat tersebut tidak memberikan 

bahan informasi mengenai kekuatan-kekuatan itu, tetapi membantu 

manusia agar dapat menghayati daya-daya itu sebagai kekuatan yang 

mempengaruhi dan mengatasi alam dan kehidupan sekitarnya. Misalnya, 
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dongeng-dongeng dan upacara-upacara mistis seperti upacara korban. 

Alam itu bersatu padu dengan alam atas, dengan dunia ghaib. Ini tidak 

berarti kehidupan manusia primitif seluruhnya berlangsung dalam alam 

atas yang penuh dengan daya-daya kekuatan gaib. 

Fungsi mitos yang kedua, yaitu mitos memberikan jaminan masa 

kini, misalnya pada musim semi bila ladang-ladang mulai digarap, 

diceritakan dongeng atau diperagakan tarian-tarian, sebagaimana pada 

zaman purbakala para dewa juga mulai menggarap sawahnya dan 

memperoleh hasil yang berlimpah-limpah. Cerita serupa itu seolah-olah 

mementaskan atau menghasilkan kembali suatu peristiwa yang dulu 

pernah terjadi. 

Jaminan masa kini dapat diartikan bahwa masyarakat mempercayai 

dengan melakukan ritual (nyadran) hasil yang akan dicapai maksimal. 

Biasanya dilingkungan masyarakat kegiatan ritual (nyadran) dilakukan di 

tempat-tempat yang dianggap keramat dan dapat memberikan berkah, 

misalnya di danyangan. Danyangan yaitu menurut masyarakat merupakan 

tempat bersemayamnya arwah nenek moyang. 

 Dan fungsi mitos yang terakhir adalah memberikan pengetahuan 

tentang dunia. Artinya, fungsi ini mirip dengan fungsi ilmu pengetahuan 

dan filsafat dalam alam pikiran modern, misalnya cerita-cerita terjadinya 

langit dan bumi (Peursen, 1988: 37). 
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Bagi masyarakat yang mempercayai mitos, mitos berarti sesuatu 

yang benar dan menjadi milik mereka yang berharga, karena merupakan 

sesuatu yang suci, bermakna dan menjadi contoh model bagi kehidupan 

manusia. Itulah sebabnya mitos dianggap memberi petuah bagi kehidupan 

manusia.  

Selain fungsi itu, foklor terutama yang lisan dan sebagian lisan 

masih mempunyai banyak fungsi yang menjadikannya sangat menarik 

untuk diselidiki. Fungsi-fungsi itu menurut Bascom (dalam Dananjaja, 

1997: 19) ada empat, yaitu; (a) Sebagai sistem proyeksi, yakni sebagai alat 

pencerminan angan-angan suatu kolektif; (b) Sebagai alat pengesahan 

pranata-pranata dan lembaga-lembaga kebudayaan; (c) Sebagai alat 

pendidikan anak; (d) Sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-

norma masyarakat akan selalu dipatuhi anggota kolektifnya.  

G.  Metode Penelitian 

1.   Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif, yaitu prosedur yang 

menghasilkan data-data tertulis atau lisan tentang orang-orang dan 

perilaku yang diamati. Brannen (2002: 83) mengemukakan bahwa 

penelitian kualitatif secara khas terkait dengan observasi partisipatoris, 

wawancara semi dan tidak terstruktur, kelompok-kelompok fokus, telaah 

teks-teks kualitatif dan berbagai teknik kebahasaan seperti percakapan dan 

analisis wacana. 



 31

Data dalam Cerita Rakyat Kahyangan merupakan sumber 

informasi yang menjadi pokok bahasan. Hal-hal yang perlu dipaparkan 

dalam penelitian ini meliputi tempat dan waktu penelitian, objek 

penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik 

analisis data. 

2.  Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah Kelurahan Dlepih, Kecamatan 

Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. 

3.  Objek Penelitian 

Sudaryanto berpendapat bahwa objek adalah unsur-unsur yang 

bersama-sama dengan sasaran penelitian membentuk kata dan konteks 

data (dalam Wijayanthi, 2007: 20). Objek penelitian yang akan dianalisis 

dalam penelitian ini adalah struktur cerita rakyat Kahyangan yang hanya 

dibatasi pada tema, penokohan, latar, dan setting. Objek penelitian lainnya 

adalah resepsi dan fungsi cerita terhadap masyarakat.  

4.  Data dan Sumber Data 

Kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai 

merupakan sumber data utama, baik melalui catatan tertulis maupun data 

rekaman (Moleong dalam Wibowo, 2003: 122). Data pada dasarnya 

merupakan bahan mentah yang dikumpulkan oleh peneliti dari dunia yang 

dipelajarinya (Sutopo, 2002: 73). Adapun data dalam penelitian ini berupa 
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informasi tentang struktur cerita, resepsi masyarakat, dan fungsi cerita 

rakyat “Kahyangan” terhadap masyarakat. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian dapat berupa 

manusia, peristiwa dan tingkah laku, dokumen atau arsip-arsip benda-

benda lain. Sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut. 

a. Sumber data primer adalah sumber asli, sumber pertama 

peneliti. Dari sumber data primer ini akan dihasilkan data 

primer, yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari 

sumber data oleh penyidik untuk tujuan khusus. Sumber data 

primer dari penelitian ini adalah informan (narasumber), yaitu 

juru kunci, pengunjung, dan masyarakat sekitar. 

b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang berkedudukan 

sebagai penunjang penelitian. Sumber data sekunder dalam 

penelitian ini diperoleh dari buku yang merupakan arsip 

“Kahyangan” yang ditulis Ramelan pada tahun 1999 dengan 

judul “Petilasan Pertapan Kahyangan Dlepih” dan juga buku 

mata pelajaran Sejarah yaitu Lembar Kegiatan Siswa pada 

kelas VII B yang disusun oleh Sumarno. Buku tersebut 

menerangkan mengenai kapan Sutowijoyo (tokoh utama) mulai 

naik tahta kerajaan, ini berarti buku pelajaran sejarah tersebut 

ada kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan. 
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5.  Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan bentuk penelitian dan sumber data, teknik 

pengumpulan data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

a. Wawancara 

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data, yang 

digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan 

lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan 

orang yang dapat memberikan keterangan pada sipeneliti 

(Mardalis, 2006: 64). Informan yang dapat memberikan 

keterangan secara langsung dalam penelitian ini antara lain juru 

kunci, pengunjung, dan masyarakat sekitar. 

b. Observasi 

Mardalis (2006: 63) mengatakan bahwa observasi atau 

pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data 

dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa secara 

aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu 

rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang 

disengaja dan sistematis tentang keadaan/fenomena sosial dan 

gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat. 
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 Kegiatan observasi yang dilakukan adalah dengan 

mengunjungi  tempat atau menyaksikan benda-benda fisik yang 

bekaitan dengan cerita “Kahyangan”.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan 

menggunakan dokumen dan arsip. Basuki (dalam Puspitasari, 

2007: 32) menyebutkan bahwa penelitian akan lebih mudah 

dan dapat bertahan lama jika diadakan perekaman, baik itu 

dalam bentuk foto, buku, maupun perekaman suara. Semua itu 

yang disebut dokumen, sedangkan dokumentasi adalah 

kegiatan yang menyangkut dokumen. Tujuan dari dokumentasi 

adalah menyelenggarakan kegiatan dokumenter dalam memilih 

informasi yang dibawa oleh berbagai wahana dan butir 

pengetahuan. Dokumen yang dikumpulkan harus utuh dan 

mutakhir.      

Adapun wujud dokumentasi dalam penelitian ini adalah 

rekaman terhadap pawang cerita (juru kunci), pengunjung dan 

masyarakat yang dilakukan dengan tape recorder, dan foto 

lokasi. 
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6.     Validitas Data 

Untuk menjamin validitas/keabsahan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara triangulasi data, yaitu cross chek antara data yang 

satu dengan data yang lain. Moleong (1992: 178) menyatakan bahwa 

teknik pemeriksaan keabsahan data dengan  memanfaatkan sesuatu di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. Dengan menggunakan triangulasi data, akan diperiksa kebenaran 

data dengan menggunakan pembanding antara data dari sumber data yang 

satu dengan sumber data yang lain sehingga keabsahan dan kekbenaran 

data akan diuji oleh sumber data yang berbeda.  

Data yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan tiga sumber 

berbeda, yaitu pawang cerita (juru kunci), masyarakat, dan pengunjung. 

Masing-masing data kemudian di-cross chek untuk menentukan 

kevalidannya.  

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan juru kunci adalah 

bahwa Sutowijoto atau Panabahan Senopati adalah raja pertama Mataram 

yang dulunya sebelum menjadi raja bertapa di Kahyangan .  

Kemudian  data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan 

2 (Mbah Karimun), yaitu masyarakat sekitar Kahyangan  adalah bahwa 

kahyangan merupakan tempat bertapanya Sutowijoyo (anak  Ki Ageng 

Pemanahan), yaitu seorang pujangga kerajaan Pajang.  
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Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan penunjung adalah 

bahwa Panembahan Senopati berhasil dalam mewujudkan cita-citanya 

untuk menjadi raja karena sebelumnya bertapa di Kahyangan  yang berada 

di Kelurahan Dlepih Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri. 

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga narasumber di atas, yaitu juru 

kunci, masyarakat sekitar dan pengunjung dapat dilihat ketiganya 

menunjukan kesesuaian mengenai resepsi atau tanggapan mereka terhadap 

cerita rakyat Kahyangan. Ketiga informan memberikan informasi bahwa 

Kahyangan   merupakan tempat bertapanya Sutowijoyo atau Panembahan 

Senopati, yaitu raja pertama Mataram. Hal ini berarti menunjukan bahwa 

data-data dalam penelitian ini valid.  

8.  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 dalam penelitian ini 

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 dilaksanakan secara teliti. Teori dikembangkan dimulai di 

lapangan, studi dari data yang terpisah-pisah dan atas bukti-bukti yang 

terkumpul saling berkaitan (Sutopo, 2002: 39). 
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Teknik induktif dalam penelitian ini berusaha menjelaskan sub pokok 

bahasan dari masing-masing bab, setelah itu ditentukan kesimpulan secara 

umum dari pembahasan/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 tiga 

kemampuan analisis, yaitu reduksi data, sajian data, 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 interaktif dapat digambarkan skema sebagai berikut (Sutopo, 

2002: 189). 
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Gb. 1 Skema Analisis Interaktif 

Langkah dalam penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut: 

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

melaukan observasi, wawancara mendalam, dan mencatat dokumen 

dengan 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 adnya peristiwa yang berkaitan dengan cerita 

rakyat “Kahyangan” dan dilanjutkan dengan pencarian informasi 

secara mendalam dan langsung dari juru kuci, masyarakat sekitar serta 

pengunjung yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. 

Pengumpulan data dari hasil wawancara disimak dan dicatat oleh 

penulis sebagai informasi penelitian dalam bentuk transkrip.  

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

pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada dalam lapangan 

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 transkrip untuk diolah kembali sehingga 

mempunyai arti berdasarkan topik penelitian yang diterapkan pada 

sekelompok kata/paragraf yang telah dicari hubungan/kaitannya dalam 

transkrip mengenai cerita rakyat “Kahyangan”.  
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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 table (Sutopo, 2002: 87). Dalam penelitian ini data yang 

telah dikumpulkan dalam bentuk transkrip akan diuraikan dalam 

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, 2002: 

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

dan siap disajikan dapat diambil kesimpulan. 

 

H.  Sistematika Penulisan 

BAB I    Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakakng masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan 

pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II   Berisi tentang deskripsi wilayah penelitian. 

BABIII Berisi tentang asal-usul dan analisis struktural cerita rakyat 

“Kahyangan”. 

BAB IV Merupakan bab inti dari penelitian yang akan membahas tentang    

resepsi dan fungsi cerita rakyat “Kahyangan” bagi masyarakat. 

BAB V    merupakan penutup yang mencakup simpulan dan saran. 

 




