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 Cerita Tutur Watugunung merupakan salah satu bentuk karya sastra Jawa 

Kuna. Cerita tersebut masih dipelihara sampai sekarang karena mengandung nilai-

nilai kehidupan yang masih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Permasalahan 

yang muncul dalam skripsi ini adalah bagaimana struktur cerita yang membentuk 

Tutur Watugunung?. Maka, tujuan penelitian ini adalah mengungkap struktur 

yang membentuk cerita Tutur Watugunung. 

  Penelitian ini menggunakan teori Strukturalisme yang tetap menekankan 

pada deskripsi struktur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan objektif dengan metode struktural. Sasaran penelitian ini adalah 

mengetahui struktur cerita Tutur Watugunung. Sumber data pada penelitian ini 

adalah teks cerita Tutur Watugunung berbahasa jawa kuna. 

 Hasil penelitian ini berupa struktur, meliputi plot, penokohan, latar serta 

tema dan amanat. Plot dalam Tutur Watugunung terdiri dari lima tahap yaitu 

tahap penyituasian berawal dari perbincangan mengenai asal-usul pengetahuan. 

Tahap kedua pemunculan konflik yaitu perginya Watugunung dari rumah. Tahap 

ketiga peningkatan konflik yaitu Watugunung yang memperistri kedua ibunya. 

Tahap keempat klimaks yaitu saat ibunya mengetahui bahwa Watugunung adalah 

anaknya. Tahap terahir penyelesaian yaitu matinya Watugunung. Tokoh-tokoh 

dalam cerita ini adalah Watugunung yang menjadi tokoh utama, Dewi 

Sanjiwartya, Dewi Sinta Kasih dan Sanghyang Wisnu yang menjadi tokoh kedua 

serta Bhatara Siwa, Danghyang Kulagiri, Bathara Narada sebagai tokoh 

pelengkap. Latar terdiri dari tiga yaitu latar tempat merupakan kerajaan yang 

menjadi tempat tinggal Watugunung berserta istrinya, kedua latar waktu berawal 

dari lahirnya Watugunung sampai matinya Watugunung, ketiga latar sosial yakni 

status sosial dari Watugunung. Tema dari cerita ini adalah hubungan sedarah dari 

ibu dan anak adalah hubungan yang dilarang. Cerita Tutur Watugunung 

mempunyai amanat bahwa manusia didunia tidak boleh menyamai Tuhan. 

Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini yaitu cerita Tutur 

Watugunung hendaknya menjadi contoh dalam berperilaku di masyarakat Bali 

dalam kehidupan sehari-hari, usaha untuk menganalisis dan menginventarisasikan 

naskah-naskah yang berbahasa Jawa Kuna hendaknya diberi bidang tersendiri, 

karena naskah-naskah tersebut pada umumnya banyak mengandung nilai-nilai 

yang positif dalam usaha mencari kepribadian bangsa, disamping itu untuk 

mempertahankan agar bahasa Jawa Kuna tidak terancam dari kepunahan. 
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Cerita Tutur Watugunung yaiku salah sijine wujud karya sastra Jawa 

Kuna. Cerita iku isih diopeni nganti saiki amarga ngemot nilai-nilai kauripan 

kang isih cocok karo tatanan urip padinan. Nalai-nilai kahuripan iku ana ing 

njerone struktur cerita. Bab kang ditliti ing skripsi iki yaiku kepriye struktur ana 

ing cerita Tutur Watugunung?. Ancas paneliten iki yaiku mangerteni struktur ing 

cerita Tutur Watugunung. 

 Paniliten iki ngango teori strukturalisme. Pendekatan kang digunakake 

kanggo penelitian iki yaiku pendekatan objektif nganggo metode struktural. 

Penelitian iki nduweni ancas kanggo mangerteni struktur cerita Tutur 

Watugunung. Sumber data penelitian iki yaiku teks Tutur Watugunung. 

 Hasil penelitian iki wujud struktur antarane plot, penokohan, latar sarta 

tema lan amanat. Plot ing Tutur Watugunung nduweni limang tahap antarane 

tahap penyituasian yaiku pacelathon asal-usul ilmu pengetahuan nganti lahire 

Watugunung, tahap pemuculan konflik yaiku lungane Watugunung, tahap 

peningkatan konflik yaiku Watugunung ngawini ibune, tahap klimaks yaiku ibune 

mangerteni yen Watugunung iku anake dewe, tahap penyelesaian yaiku matine 

Watugunung. Tokoh-tokoh ing cerita iki Watugunung tokoh utama, Dewi 

Sanjiwartya, Dewi Sinta Kasih lan Sanghyang Wisnu tokoh kapindo lan Bhatara 

Siwa, Danghyang Kulagiri, Bathara Narada tokoh pelengkap. Latar uga ana telu 

yaiku latar panggonan, panggonane Watugunung, latar wektu laire Watugunung 

nganti matine, latar sosial status sosial Watugunung. Tema cerita iki yaiku 

hubungan ibu lan anak iku hubungan kang dilarang. Cerita Tutur Watugunung 

nduweni amanat yen manungsa ora oleh madani Gusti Kang Maha Gesang.   

 Panjurung kang bisa diandharake saka asil panaliten iki, yaiku crita 

Tutur Watugunung becike bisa dadi tuladha tumrap pranata warga Bali ingurip 

bebrayan, usaha kanggo nganalisis lan menginvertarisasikan naskah-naskah 

Jawa Kuna kudu nduweni bidang dewe, amarga naskah-naskah iku nduweni 

nilai-nilai positif kanggo nggoleki kapribaden bangsa, lan uga kanggo njaga 

supaya basa Jawa Kuna ora ilang.    

 

 

 

 

 




