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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebudayaan pada hakikatnya merupakan wujud dari upaya manusia 

dalam menanggapi lingkungan secara aktif. Kemampuan manusia dalam 

menanggapi lingkungannya secara aktif itu dimungkinkan karena kemampuan 

dan kebersihan manusia dalam menggunakan lambang-lambang yang diberi 

makna dan arti secara sistematis, sehingga memungkinkan untuk digunakan 

sebagai sarana komunikasi dan interaksi secara efektif. Hal ini menunjukkan 

bahwa kebudayaan bersifat dinamis, dimana kebudayaan akan berkembang 

selama masyarakat pendukungnya masih ada. 

Berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia menimbulkan suku bangsa 

yang memiliki keanekaragaman budaya yang masing-masing memiliki 

kekhasan tersendiri. Dari keanekaragaman tersebut melahirkan suatu kehidupan 

sastra yang unik. Dari sinilah timbul bahwa pengkajian terhadap sastra 

merupakan kajian yang cukup menarik. Dengan memperhatikan segi media 

yang digunakan, sastra yang tersebar menggunakan media lisan yang 

penyebarannya pada umumnya melalui tutur kata, itulah sebabnya ada yang 

menyebutkan sebagai tradisi lisan (oral tradition). 

Hal tersebut di atas menyiratkan bahwa kebudayaan sebagai hasil 

kreatifitas manusia, hasil aktifitasnya maupun hasil karya manusia, di dalamnya 

terkandung juga nilai-nilai atau ide dari manusia. Segala gagasan dan angan-
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angan, keinginan atau pun cita-cita manusia terefleksi ke dalam hasil karya 

mereka yang disebut dengan kebudayaan. Nilai-nilai atau ide yang terdapat di 

dalam suatu kebudayaan, terbentuk secara sangat manusiawi dan pribadi 

sifatnya. Oleh karena itu, setiap benda budaya menandai nilai tertentu, 

menunjukkan maksud serta gagasan penciptanya.   

Kebudayaan yang sangat kompleks tersebut terkandung unsur-unsur 

universal yang ada di dunia ini. Unsur-unsur kebudayaan tersebut selanjutnya 

dikelompokkan menjadi tujuh unsur kebudayaan yang disebut sebagai isi pokok 

dari kebudayaan di dunia. Unsur-unsur kebudayaan yang universal tersebut 

selanjutnya diambil menjadi tujuh unsur kebudayaan yang dapat disebut sebagai 

isi pokok dari setiap kebudayaan di dunia (Koentjaraningrat, 1990: 203) yakni 

bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan 

teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, kesenian. Di antara 

sekian banyak bagian kebudayaan tersebut merupakan bagian dari folklor.  

Folklor sebagai bagian dari kebudayaan seperti bagian kebudayaan yang 

lainnya, di dalamya juga terkandung nilai-nilai budaya serta gagasan-gagasan 

masyarakat. Lewat folklor dapat dipelajari segala aspek kehidupan masyarakat 

segala keinginan mereka yang terefleksikan secara implisit maupun eksplisit di 

dalam suatu folklor.  

Folklor sebagai suatu disiplin atau cabang ilmu pengetahuan yang berdiri 

sendiri, di Indonesia belum lama dikembangkan orang (Danandjaya, 1991: 1). 

Namun, sebelum itu telah banyak ahli dari disiplin lain yang telah mencoba 

untuk mengumpulkan folklor Indonesia dan kemudian mempelajarinya. Para 
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ahli tersebut, baik yang berasal dari bangsa asing seperti: I. G, Ng. Arito Pudja 

(1973) mengenai folklor Bali, Sugiarto Dakung (1973) mengenai folklor Sunda, 

dan A.A.A. Kalangi- Pandey (1978) mengenai pengobatan rakyat Indonesia 

(folk medicine atau ethno medicine ) ( Danandjaya, 1991: 14 ). Penelitian yang 

telah mereka kerjakan semata-mata hanya untuk kepentingan disiplin mereka 

masing-masing. Penelitian tentang folklor sangat bermanfaat bagi para ahli 

folklor Indonesia dan merupakan bahan dasar untuk pengembangan ilmu folklor 

di Indonesia. Apa yang telah mereka capai merupakan bahan dasar untuk 

pengembangan ilmu folklor di Indonesia.  

Folklor dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok besar berdasarkan 

tipenya, yaitu: folklor lisan, folklor sebagaian lisan, dan folklor bukan lisan 

(Brunvand, dalam Danandjaya, 1991: 21 ). Adapun folklor lisan juga masih di 

bagi dalam beberapa kelompok, di antaranya adalah cerita prosa rakyat. 

Sebagai sebuah jenis sastra yang hidup dalam tradisi lisan, cerita prosa 

rakyat tiada terunut lagi akan siapa nama pengarangnya (anonim). Hal ini 

menjadi salah satu dari ciri-ciri pengenal folklor. Yang ada hanya bahwa cerita 

prosa rakyat lahir dari suatu masyarakat tradisional yang masih memegang 

teguh tradisi lisannya. Cerita tersebut berkembang, menjadi besar, dan 

menghilang di dalam masyarakat pemiliknya. Hubungan di antara ke duanya, 

cerita rakyat dan pemiliknya, bukan merupakan sesuatu yang dicari-cari  atau 

hanya mengada-ada saja, sebab, sudah jelas bahwa cerita prosa rakyat itu 

menampilkan gambaran kehidupan sebagai produk sosialnya. 
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Salah satu bentuk cerita rakyat yang menarik untuk diteliti adalah cerita 

rakyat yang berkenaan dengan asal-usul penamaan suatu tempat. Cerita rakyat 

tersebut apabila dikelompokkan, termasuk pada genre cerita rakyat legenda 

setempat (local legends). Penamaan suatu tempat tidak muncul begitu saja, 

tetapi berkaitan dengan berbagai hal yang pada intinya menyangkut kebudayaan 

suatu masyarakat.     

Menurut Wellek dan Werren (dalam Rusyana Ami Raksanagara, 1978:3), 

Bahwa dalam hubungan kehidupan sastra, sastra lisan tidak dapat diabaikan 

sebab sastra lisan merupakan bagian dari keseluruhan kehidupan sastra. Studi 

tentang sastra lisan merupakan hal yang penting bagi para ahli sastra yang ingin 

memahami peristiwa perkembangan sastra, asal mula dan timbulnya genre 

sastra, serta penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ada hubungan antara 

studi tentang sastra lisan dengan sastra tertulis. Mengingat kedudukan sastra 

lisan serta kemungkinan peranannya seperti dikemukakan di atas, jelaslah 

kiranya bahwa penelitian penting dilakukan. Lebih-lebih mengingat perubahan 

yang terjadi di masyarakat, mungkin sastra lisan yang masih tersebar masih 

banyak bagiannya yang hilang, keperluan untuk mengumpulkan sastra lisan itu 

dengan metode yang memadai terasa sekali. Penelitian tentang sastra lisan 

diharapkan akan menyumbangkan sesuatu yang berharga bagi kepentingan ilmu 

sastra Indonesia dan untuk kepentingan pengembangan sastra Indonesia. 

Sastra lisan dibedakan dengan sastra tertulis yang diciptakan dan tersebar 

dengan tulisan. Ciri lain dari sastra lisan ialah ketradisiannya. Cerita lisan 

sebagai bagian dari folklor merupakan bagian dari persediaan cerita yang telah 
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lama hidup dalam tradisi suatu masyarakat walaupun perbedaan antara sastra 

lisan dan sastra tertulis  itu dalam praktik kadang-kadang tidak jelas, sebab 

sudah terjadi saling pengaruh antara keduanya, tetapi ciri kelisanannya itu 

kiranya dapat dipegang sebagai pedoman untuk membedakan sastra lisan 

dengan sastra tertulis. Sastra lisan adalah sastra yang tidak mempunyai naskah. 

Kalau pun sastra lisan telah dituliskan, naskah itu hanyalah merupakan catatan 

yang mungkin tidak mencakup keseluruhan pernyataan sastra lisan itu. 

Cerita rakyat tidak sekedar hidup dan tersebar dalam masayarakat, namun 

juga memiliki arti penting dan fungsi-fungsi tertentu bagi kolektif pemiliknya. 

Pengkajian terhadap cerita rakyat bisa dijadikan sarana yang tepat untuk 

penamaan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat yang sekarang ini 

sudah banyak dilupakan, selain untuk perkembangan sastra lisan itu sendiri. 

Usaha untuk menggali, memperkenalkan, menghidupi dan 

mengembangkan budaya tradisional yang bernilai positif itu sangat perlu dan 

tidak hanya untuk tradisi itu sendiri, tetapi lebih luas juga berguna dalam 

menunjang pembangunan nasional. Cerita rakyat Kyai Ageng Gribig di Jatinom 

adalah salah satu bentuk cerita rakyat yang masih mempunyai nilai tinggi, 

terutama bagi masyarakat pendukungnya. Salah satu bentuk budaya tradisional 

itu adalah upacara tradisional Yaqawiyu. Pembahasan tentang hal itu 

dibutuhkan.        

Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, timbul ketertarikan penulis 

untuk mengetahui secara mendalam mengenai cerita rakyat yang berkaitan 

dengan makam Kyai Ageng Gribig dan nilai budaya yang terdapat dalam cerita 
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rakyat Kyai Ageng Gribig. Atas dasar itulah penulis melakukan penelitian 

terhadap cerita rakyat di Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten dengan judul  

“Nilai Budaya dan Fungsi Bagi Masyarakat Pemiliknya dalam Cerita 

Rakyat Kyai Ageng Gribig di Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten”. 

 
B. Perumusan Masalah  

Untuk mendapatkan suatu penelitian yang terarah, maka diperlukan suatu 

perumusan masalah. Di dalam penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai 

berikut. 

a) Bagaimanakah cerita rakyat Kyai Ageng Gribig? 

b) Fungsi apa sajakah yang terdapat dalam cerita rakyat Kyai Ageng Gribig di 

Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten? 

c) Nilai budaya apa sajakah yang terdapat dalam cerita rakyat Kyai Ageng 

Gribig di Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten? 

 
 
 
 
 
 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan suatu penelitian haruslah jelas mengingat penelitian harus 

mempunyai arah, sasaran yang tepat. Adapun tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

a) Memperoleh deskripsi tentang cerita rakyat Kyai Ageng Gribig  
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b) Menyajikan fungsi apa sajakah yang terdapat dalam cerita rakyat Kyai 

Ageng Gribig di Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten 

c) Memaparkan nilai budaya apa sajakah yang terdapat dalam cerita rakyat 

Kyai Ageng Gribig di Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten 

 
D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang dapat diambil dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a) Bagi Penulis 

Manfaat yang dapat penulis peroleh dari penelitian ini adalah wawasan 

yang begitu mendalam tentang khasanah ilmu pengetahuan terutama 

tentang bidang sastra Indonesia khususnya sastra lisan yang masih tersebar 

dan kepuasan tersendiri yang begitu mendalam tentang penelitian folklor 

yang berguna untuk mengetahui kebudayaan yang belum terungkap. 

b) Bagi Bidang Kesusastraan 

Bagi bidang kesusastraan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat setidaknya untuk menambah referensi penelitian sastra lisan yang 

masih banyak tersebar dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberi sumbangan terhadap dunia penciptaan suatu 

karya sastra Indonesia. 

c) Bagi Pendidikan  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan berbagai kebudayaan 

yang harus dilestarikan, diketahui dan penelitian ini diharapkan dapat 
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memberikan masukan bagi guru bahasa Indonesia, serta dapat menjadi 

alternatif materi pengajaran bahasa, khususnya bidang sastra. 

E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut. 

Bab I  Merupakan pendahuluan, pada bab ini diuraikan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II  Landasan teori yang mencakup tinjauan pustaka dan landasan teori 

yang diperlukan dalam analisis objek penelitian 

Bab III  Berisi metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, lokasi dan 

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

analisis data 

Bab IV  Merupakan penyajian tentang lingkungan masyarakat. Dalam hal ini 

diuraikan tentang kondisi geografis dan sistem sosial budaya, serta 

hasil penelitian yang akan membahas nilai budaya dan fungsi cerita 

rakyat bagi masyarakat Desa Jatinom, Kecamatan Jatinom, Kabupaten 

Klaten.  

Bab V  Pada bagian kelima atau terakhir merupakan penutup dari penelitian 

yang terdiri atas kesimpulan dan saran.   

 

 

 

 




