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SARI 

Muchsan, Ali. 2006. Struktur dan Fungsi Mitos Cerita Pangeran Samudra di Gunung 
Kemukus. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa 
dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Sukadaryanto, 
M.Hum., Pembimbing II: Yusro Edy Nugroho, S.S, M.Hum. 

Kata kunci: Mitos, struktur dan fungsi, Pangeran Samudra. 
 

Mitos cerita Pangeran Samudra merupakan cerita rakyat yang hidup dan 
berkembang di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya dalam bentuk lisan. Cerita 
Pangeran Samudra merupakan cerita lisan yang cara penyebarannya dengan 
menggunakan sarana lisan. Karena proses penyebarannya secara lisan, maka tidak 
menutup kemungkinan akan adanya suatu perbedaan pandangan dan versi cerita dari 
tiap-tiap daerah. Perbedaan-perbedaan yang muncul diantaranya pada struktur cerita 
atau pada hal yang mereka mitoskan, sehingga menjadikan mitos cerita ini perlu dan 
menarik untuk diteliti. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah 
struktur mitos cerita Pangeran Samudra yang ada di Gunung Kemukus, Kabupaten 
Sragen, (2) apa fungsi mitos cerita Pangeran Samudra yang ada di Gunung Kemukus, 
Kabupaten Sragen. 

Berkaitan dengan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1)  
mendeskripsikan struktur mitos cerita Pangeran Samudra yang ada di Gunung 
Kemukus, Kabupaten Sragen (2) mengetahui fungsi mitos cerita Pangeran Samudra 
yang ada di Gunung Kemukus, Kabupaten Sragen. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan struktural 
model Levi-Strauss. Data penelitian ini adalah cerita lisan Pangeran Samudra yang 
didapat dari hasil wawancara dengan beberapa responden.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur mitos cerita Pangeran 
Samudra dibangun atas oposisi tokoh, yaitu Pangeran Samudra dengan Dewi 
Ontrowulan, yang diawali dengan membuat unit-unit naratif, kemudian dibagi ke 
dalam episode-episode untuk menemukan persamaan dan perbedaan ceriteme dan 
juga oposisinya. Unit-unit naratif dari berbagai versi direkonstruksi menjadi satu 
hingga menghasilkan duabelas unit naratif. Fungsi mitos cerita Pangeran Samudra 
dikaji dengan menggunakan teori fungsi Van Peursen dan menghasilkan fungsi yang 
terdiri dari 1) mitos cerita Pangeran Samudra mempunyai kekuatan-kekuatan ajaib, 
dibuktikan dengan dipatuhinya pepali yang diberikan oleh Pangeran Samudra, 2) 
dapat memberikan jaminan hidup dimasa kini, dibuktikan dengan banyaknya 
masyarakat dalam melakukan laku spiritual seperti yang dilakukan oleh Raden Ayu 
Ontrowulan, dan 3) memberi pengetahuan tentang dunia, yang ditandai  dengan  
peristiwa awal mula tumbuhnya pohon Nagasari. 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk melestarikan kekayaan 
budaya nusantara, khususnya cerita rakyat, serta bermanfaat untuk mengembangkan 
sektor pariwisata di Kabupaten Sragen, sehingga dapat meningkatkan dan menambah 
pendapatan daerah Kabupaten Sragen. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Karya sastra merupakan hasil kreatifitas manusia, baik yang tertuang 

secara tertulis maupun secara lisan yang mencerminkan keadaan masyarakat 

pemiliknya. Hasil sastra dalam bentuk lisan banyak ditemukan di daerah-daerah di 

Indonesia. Sastra lisan merupakan bagian dari suatu kebudayaan yang tumbuh dan 

berkembang di tengah masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun secara lisan 

sebagai milik bersama. Di samping itu, sastra lisan sebagai karya seni merupakan 

karya yang menggunakan bahasa secara lisan, yang diungkapkan dan disebarkan dari 

mulut ke mulut yang berisikan pesan, makna kehidupan, dan nilai-nilai yang luhur. 

Cerita rakyat merupakan karya sastra yang secara langsung menjadi milik 

rakyat, diturunkan sejak jaman nenek moyang dengan menggunakan tradisi secara 

lisan. Meskipun hanya sekadar sastra lisan, namun cerita rakyat justru merupakan 

suatu karya sastra yang menjadi panutan dan menjadi cerminan nilai-nilai tradisi 

kehidupan yang nyata dari masyarakat pecinta dan penikmat karya sastra tersebut. 

Cerita rakyat sering berkembang dan hidup pada masyarakat pedesaan. 

Cerita rakyat yang muncul pada masyarakat pedesaan tersebut sering kali dimitoskan 

oleh masyarakat setempat, sehingga cerita rakyat sering disebut juga dengan mitos. 

Cerita rakyat yang dimitoskan oleh sekelompok masyarakat mempunyai peranan 

yang sangat penting dan mungkin juga bisa mempengaruhi tingkah laku masyarakat 

yang mempercayai mitos tersebut. 

1 
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Menurut Bascom (dalam Danandjaja, 1994:50) mitos pada umumnya 

mengisahkan terjadinya alam semesta, dunia, manusia pertama, terjadinya maut, 

bentuk khas binatang, bentuk topografi, gejala alam, dan sebagainya. Mitos juga 

mengisahkan petualangan para dewa, kisah percintaan mereka, hubungan 

kekerabatan mereka, kisah perang mereka, dan lain sebagainya. Mitos biasanya juga 

menceritakan terjadinya alam semesta, terjadinya susunan para dewa; dunia dewata, 

terjadinya manusia pertama dan tokoh pembawa kebudayaan, terjadinya makanan 

pokok seperti beras dan sebagainya untuk pertama kali  Mitos biasanya berkaitan erat 

dengan kejadian-kejadian fenomena keanehan alam nyata dan alam ghaib dalam 

hubungannya dengan manusia. Cerita rakyat atau mitos biasanya juga akan 

memunculkan adanya tradisi-tradisi kebudayaan. Tradisi tersebut bisa berupa 

upacara-upacara tradisional dan tradisi ritual. 

Penelitian ini menitikberatkan pada cerita rakyat atau mitos, karena cerita 

rakyat memiliki kharisma dan keunikan (kekhasan) tersendiri. Cerita rakyat 

merupakan bagian dari sastra lisan yang berkembang di dalam lingkungan 

masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun, sejak jaman nenek moyang 

mereka dan sejak jaman masyarakat mulai mengenal dan mampercayai cerita itu 

sampai sekarang yang sudah turun-temurun kepada anak-anak cucunya yang 

merupakan genarasi penerus cerita rakyat atau mitos tersebut. Satu hal yang 

membuat penulis tertarik akan cerita rakyat adalah bahwa cerita rakyat dari dahulu 

sampai sekarang masih dipercaya dan dimitoskan oleh masyarakat. Sementara itu 

keunikan yang lain yaitu mengenai cara penyebarannya, melalui mulut ke mulut, dari 

narasumber atau sesepuh kepada murid-muridnya. 
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Keistimewaan dari cerita rakyat atau mitos adalah bahwa suatu cerita 

rakyat dapat dijadikan pedoman ataupun kepercayaan bagi suatu kalangan 

masyarakat pendukung mitos tersebut. Cerita rakyat tersebut dimitoskan oleh warga 

masyarakat setempat, dan juga warga masyarakat percaya akan kebenaran dari mitos 

tersebut. Keistimewaan lain dari cerita rakyat adalah dalam hal penurunannya. 

Pewarisan cerita rakyat cenderung lebih mudah dari pada cerita tertulis, karena cerita 

rakyat disebarkan dari mulut ke mulut, sedangkan cerita tertulis haruslah melalui 

proses penyalinan dari berbagai sumber. 

Dengan adanya cerita rakyat menyebabkan mitos yang ada dalam cerita 

tersebut mendapatkan tempat di hati masyarakat dan mereka menganggap bahwa 

mitos yang mereka yakini tersebut memang benar-benar terjadi dan dan itu memang 

sesuatu yang sangat wingit dan sakral, sehingga dari mitos tersebut bisa menjadi 

suatu pedoman hidup dan tingkah laku suatu komunitas masyarakat tertentu yang 

menyebabkan masyarakat percaya akan kekuatan mitos yang mereka yakini tersebut. 

Di era modern seperti sekarang ini, masih seringkali ditemukan mitos-

mitos yang masih hidup dan berkembang di masyarakat. Mitos tersebut sering 

dijumpai pada suatu komunitas masyarakat yang tinggal dan berdomisili pada suatu 

daerah tertentu. Karena banyaknya unsur lapisan masyarakat yang masih 

mempercayai akan adanya suatu mitos yang mereka sakralkan dan mereka anut, 

maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu perbedaan pandangan dan 

kepercayaan terhadap mitos yang mereka percayai. Perbedaan pandangan itu 

mungkin terletak pada jalan cerita mitos ataupun kekuatan mistik yang ada pada 

mitos tersebut. Munculnya perbedaan-perbedaan pandangan yang ada, maka besar 
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kemungkinan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain akan 

memiliki pandangan dan kepercayaan yang berbeda tehadap mitos yang mereka 

yakini. 

Cerita tentang Pangeran Samudra di Gunung kemukus, Kabupaten 

Sragen merupakan cerita rakyat yang masih berkembang dan hidup di masyarakat 

Kabupaten Sragen. Cerita Pangeran Samudra tidak hanya hidup dan berkembang di 

daerah Kabupaten Sragen saja, akan tetapi juga daerah ataupun wilayah-wilayah 

yang dekat dengan Kabupaten Sragen. Diantaranya yaitu Kabupaten Boyolali, 

Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, dan juga pada masyarakat pendatang 

yang bermukim di sekitar lokasi mitos cerita Pangeran Samudra itu sendiri.  

Cerita Pangeran Samudra merupakan cerita lisan yang cara 

penyebarannya dengan menggunakan sarana oral, yaitu dari mulut ke mulut. Karena 

proses penyebarannya secara lisan, maka tidak menutup kemungkinan akan adanya 

suatu perbedaan versi cerita dari tiap-tiap daerah. Perbedaan-perbedaan yang muncul 

diantaranya pada struktur cerita atau pada hal yang mereka mitoskan.  

Cerita Pangeran Samudra sangat terkenal. Cerita Pangeran Samudra yang 

dimitoskan oleh masyarakat Kabupaten Sragen dan juga wilayah-wilayah di sekitar 

Kabupaten Sragen mempunyai dimensi positif dan juga dimensi negatif. Sampai saat 

ini, cerita Pangeran Samudra pada umumnya dipersepsikan sebagai cerita yang 

mempunyai dimensi negatif. Dimensi positif atau pandangan positif dari mitos cerita 

Pangeran Samudra adalah bahwa berziarah di makam Pangeran Samudro adalah 

suatu kegiatan ritual yang mengandung nilai keutamaan yaitu dengan mengingat jasa 

dan keluhuran jiwa yang diziarahi. Dengan harapan, apabila seseorang berziarah di 
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tempat tersebut ia dapat mengambil hikmah dan keutamaan dari perilaku tokoh yang 

diziarahi tersebut. Dengan demikian di kemudian hari nanti dalam mencapai cita-

cita, jika menghadapi halangan maupun rintangan, baik fisik maupun ghaib akan 

mempunyai ketabahan dan keluhuran jiwa seperti yang diziarahi. Masyarakat 

setempat pada umumnya mengatakan kegiatan tersebut sebagai ngalab berkah pada 

yang diziarahi. 

Di samping dimensi positif, juga muncul dimensi negatif atau pandangan 

negatif dari masyarakat yang mempercayai mitos cerita Pangeran Samudra. 

Pandangan negatif dari mitos cerita Pangeran Samudra yaitu apabila seseorang ingin 

terkabul akan suatu hal yang diinginkan ataupun dicita-citakan, maka orang yang 

berziarah dan mengalab berkah harus berhubungan seks di lokasi mitos dengan 

lawan jenis yang bukan suami atau istrinya selama tujuh kali dalam satu lapan (35 

hari) berturut-turut tanpa putus. Sampai saat ini, pandangan negatif ini masih dianut 

oleh masyarakat kebanyakan dan juga sekelompok orang yang diuntungkan dengan 

pandangan tersebut. 

Perbedaan-perbedaan pandangan yang ada sudah barang tentu akan 

memunculkan perbedaan kepercayaan dan perbedaan cerita. Mulai dari sinilah, 

dengan berpegang pada perbedaan-perbedaan pandangan yang muncul, maka akan 

muncul suatu versi cerita mengenai mitos cerita Pangeran Samudro. Versi-versi 

mitos cerita tersebut meliputi cerita versi masyarakat Kabupaten Sragen, cerita versi 

Masyarakat Kabupaten Boyolali, cerita versi masyarakat Kabupaten Grobogan, cerita 

versi masyarakat Kabupaten Karanganyar, dan cerita versi masyarakat pendatang 

yang bermukim di lokasi mitos cerita Pangeran Samudro. 
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Mitos cerita Pangeran Samudra menurut versi Kabupaten Sragen 

dimitoskan sebagai putra raja majapahit terakhir bernama Brawijaya V yang terlahir 

dari ibu selir Ontrowulan. Ketika kerajaan Majapahit runtuh, Pangeran Samudra 

tidak ikut melarikan diri seperti saudara-saudaranya yang lain, namun justru 

diboyong ke Demak Bintoro oleh Sultan Demak dan belajar agama Islam kepada 

pada Sunan Kalijaga. Setelah dirasa cukup ilmunya, Pangeran Samudra diutus untuk 

berguru kepada Kyai Ageng Gugur di daerah Gunung Lawu. Di Gunung Lawu ia 

menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Sampai tiba saatnya ia pulang ke Demak. 

Dalam perjalanan pulang, ia didampingi oleh dua orang abdinya dan selalu 

menyebarkan agama islam di setiap tempat yang disinggahinya. Dalam perjalanan 

pulang itulah Pangeran Samudra jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. 

Mendengar kabar kematian putranya, Ontrowulan memutuskan untuk 

mengunjunginya. Setelah sampai di lokasi tempat Pangeran Samudro dimakamkan, 

Ontrowulan langsung merebahkan diri di pusara makam, kemudian terjadi dialog 

secara ghaib. Dalam dialog secara ghaib Pangeran berpesan pada ibunya, kalau ingin 

bertemu dengannya, terlebih dahulu harus menyucikan diri di sebuah sendang. Usai 

menyucikan diri, tubuh Ontrowulan hilang (muksa) entah kemana. 

Mitos cerita Pangeran Samudro menurut versi Kabupaten Boyolali yaitu, 

pada masa akhir kerajaan Majapahit, yaitu ketika diperintah oleh Brawijaya V 

mendapat serangan dari kerajaan Islam Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. 

Dalam serangan tersebut, Majapahit terdesak dan banyak bangsawan yang 

menyingkir ke daerah-daerah lain untuk mencari perlindungan. Namun salah seorang 

putra Brawijaya yang bernama Pangeran Samudra, dengan ibu tirinya, yaitu Raden 
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Ayu Ontrowulan (istri selir Brawijaya) tidak menyingkir. Mereka justru datang ke 

Demak dan menyatakan bergabung dengan kerajaan Demak. Kedatangan Pangeran 

Samudra dan Raden Ayu Ontrowulan diterima dengan senang hati oleh Raden Patah. 

Selanjutnya Pangeran Samudro diperintah untuk mencari saudaranya yang dahulu 

melarikan diri. Perintah tersebut dilaksanakan oleh Pangeran Samudra dan diikuti 

oleh para abdinya. Dalam pengembaraannya, Pangeran Samudra akhirnya sampai di 

Gunung Lawu dan bertemu dengan saudaranya yang bernama Raden Gugur yang 

dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Lawu. Setelah bertemu dengan Raden Gugur, 

ia akhirnya meneruskan perjalanannya mencari saudaranya yang lain. Akan tetapi 

setelah beliau sampai di desa Kemukus, beliau jatuh sakit, kemudian ia menyuruh 

abdinya untuk menyampaikan berita perihal sakitnya kepada ibunya. Begitu 

mengetahui berita tersebut, Ontrowulan segera menyusul putranya. Akan tetapi 

sebelum sampai pada tujuan, Ontrowulan mendengar kabar bahwa Pangeran 

Samudra telah meninggal. Setelah sampai pada tempatnya, ternyata benar bahwa 

Pangeran Samudra telah meninggal dunia. Namun Ontrowulan tidak boleh melihat 

jenazah Pangeran Samudra sebelum bersuci dahulu. Akhirnya Ontrowulan 

melakukan sesuci disebuah sendang di kaki Gunung. Setelah sesuci, Ontrowulan 

membuka kain kafannya dan beliau mengetahui bahwa jenazah itu benar-benar 

anaknya, seketika itu juga ia pingsan. Setelah siuman beliau berpesan apabila ia 

meninggal dunia, maka jenazahnya agar dikuburkan satu liang lahat dengan 

Pangeran Samudra, kemudian ia meninggal. 

Mitos cerita Pangeran Samudra menurut versi Kabupaten Karanganyar 

yaitu sebagai berikut. Pangeran Samudra adalah seorang putra raja Majapahit 
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terakhir, bernama Brawijaya V yang terlahir dari ibu selir Ontrowulan. Ketika 

kerajaan Majapahit runtuh, Pangeran Samudra tidak ikut melarikan diri, akan tetapi 

beliau bersama ibunya ikut diboyong ke kerajaan Demak. Selama di Demak ia 

mendapat bimbingan ilmu dari Sunan Kalijaga. Dirasa cukup, Pangeran Samudra 

diperintahkan untuk berguru kepada Kyai Gugur dengan ditemani dua abdi. Selain 

itu ia juga diperintahkan untuk menyatukan saudara-saudaranya yang telah hilang. 

Selama berguru, Pangeran Samudra tidak mengetahui bahwa Kyai Gugur adalah 

kakaknya. Setelah menguasai ilmu yang diajarkan, barulah Kyai Gugur menceritakan 

jati dirinya. Pangeran Samudra terkejut mendengar akan hal itu, dan akhirnya Kyai 

Gugur bersedia dipersatukan kembali dan ikut ke Demak. Setelah itu Pangeran 

Samudra kembali ke Demak. Mereka berjalan ke arah barat dan dan dalam 

perjalanan ini Pangeran Samudra terserang sakit. Perjalananpun diteruskan, akan 

tetapi sakitnya semakin parah. Kamudian Pangeran Samudra memerintahan salah 

seorang abdinya untuk mengabarkan kondisi Pangeran Samudra pada Sultan Patah. 

Setelah mendengar kabar itu, Sultan memerintahkan pada abdi tersebut untuk 

kembali ke tempat Pangeran Samudra, akan tetapi Pangeran Samudra telah 

meninggal. Selanjutnya atas petunjuk dari Sultan, maka jasad Pangeran Samudra 

dimakamkan disebuah perbukitan tak jauh dari tempat meninggalnya Pangeran 

Samudra. 

Mitos cerita Pangeran Samudro menurut versi Kabupaten Grobogan 

dimitoskan sebagai salah seorang putra raja Majapahit terakhir bernama Brawijaya V 

yang terlahir dari ibu selir Ontrowulan. Ketika kerajaan Majapahit diperintah oleh 

Brawijaya V, mendapat serangan dari kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden 
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Patah. Pada waktu terjadi serangan tersebut, kerajaan Majapahit terdesak dan 

akhirnya runtuh. Kemudian, para bangsawan dan juga saudara-saudara yang lain dari 

Pangeran Samudra menyingkir dan melarikan diri dari kerajaan. Begitu juga dengan 

Pangeran Samudra, yang tetap teguh pada agama Syiwa-Budha yang diyakininya. 

Berrsama dengan ibunya yaitu Dewi Ontrowulan beserta para pengikutnya akhirnya 

juga ikut melarikan diri. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Pangeran Samudra 

dan ibu Ontrowulan beserta para pengikutnya sampai pada suatu tempat yang agak 

berbukit, dan mereka beristirahat sejenak di bukit tersebut. Pada waktu istirahat di 

bukit tersebut, Pangeran Samudra melihat suatu keanehan pada bukit tempat ia 

beristirahat. Diatas bukit tersebut tampaklah kabut-kabut hitam seperti asap atau 

kukus. Berhubung bukit tersebut belum ada namanya, maka sesuai dengan amanat 

Pangeran Samudra bukit itu diberi nama Kemukus. Akhirnya Kemukus dijadikan 

tempat persembunyian terakhir Pangeran Samudra dan ibu Ontrowulan. Selama 

ditempat persembunyian, yaitu Kemukus, Pangeran Samudra menderita sakit dan ibu 

Ontrowulan sangat sedih melihat kondisi anaknya tersebut. Lama-kelamaan sakit 

yang diderita Pangeran Samudra sudah tidak bisa diharapkan untuk membaik dan 

jauh dari kemungkinan untuk sembuh. Melihat kondisinya semakin parah, Pangeran 

Samudra akhirnya berpesan pada ibunya, bahwa jika ia meninggal, maka jasadnya 

agar dikuburkan di bukit Kemukus. Akhirnya ia meninggal dunia. Setelah 

mengetahui anaknya meninggal dunia, maka ibu Ontrowulan seketika itu juga 

pingsan. Kemudian setelah siuman beliau berpesan apabila ia meninggal, maka 

jenazahnya agar dikuburkan dalam satu liang lahat dengan Pangeran Samudra, 

akhirnya ia meninggal dunia di tempat itu juga. 
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Mitos cerita Pangeran Samudro menurut versi masyarakat pendatang 

sampai sekarang juga masih dipercayai dan dilestarikan keberadaannya. Namun 

cerita versi ini lebih cenderung mengarah pada cerita yang menggunakan idiomatik 

seks. Dikisahkan bahwa Pengeran Samudra adalah seorang Pangeran yang kasmaran 

dan jatuh cinta pada ibu kandungnya sendiri, yaitu Raden Ayu Ontrowulan. 

Hubungan cinta antara anak dan ibu ini terus berlanjut sampai beberapa waktu 

lamanya. Tidak disangka, akhirnya hubungan asmara gelap itu terbongkar oleh ayah 

Pangeran Samudro, yaitu Prabu Brawijaya V hingga membuatnya murka. Pangeran 

Samudra kemudian diusir dari istana. Dalam kesedihannya, Pangeran Samudra 

kemudian melanglang buana ke berbagai daerah dan akhirnya sampai di suatu desa 

yang bernama  Kemukus. Tak lama kemudian, sang ibunda menyusulnya ke Gunung 

Kemukus untuk melepaskan kerinduan. Seteleh lama tidak bertemu, timbullah hasrat 

dalam benak mereka untuk melakukan hubungan intim. Namun sial, belum sempat 

ibu dan anak ini melakukan hubungan intim, penduduk sekitar memergoki mereka 

berdua, dan akhirnya penduduk merajamnya secara beramai-ramai. Sebelum 

menghembuskan nafas yang terakhir, Pangeran Samudra sempat berpesan, barang 

siapa yang dapat melanjutkan hubungan suami-istrinya yang sempat tidak terlaksana 

itu, maka akan terkabul semua permintaannya. Adapun ucapannya  “ Baiklah aku 

menyerah, tapi dengarlah sumpahku. Siapa yang mau meniru perbuatanku itulah 

yang menebus dosaku dan aku akan membantunya dalam bentuk apapun”, hingga 

akhirnya keduanya meninggal dunia. Keduanya kemudian dikuburkan dalam satu 

liang lahat di gunung itu juga. 
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Berbagai perbedaan dimensi dan pandangan, yang mengakibatkan 

terjadinya pro dan kontra mengenai mitos cerita Pangeran Samudra, serta berbagai 

versi cerita yang tumbuh dan berkembang, sehingga menjadikan mitos cerita 

Pangeran Samudra tersebut masih dimitoskan sampai sekarang, dan memunculkan 

tradisi-tradisi serta tingkah laku masyarakat yang mencerminkan dari mitos tersebut, 

yang sampai saat ini masih dipercaya oleh masyarakat, maka mitos cerita Pangeran 

Samudra sangat perlu dan menarik sekali untuk diteliti dan dikaji. Alasan  lain yang 

menyebabkan mitos cerita ini menarik untuk diteliti yaitu mengenai ritual 

berhubungan seks. Di Gunung Kemukus, sampai saat ini masih beredar mengenai 

pandangan bahwa jika ingin ngalap berkah di makam Pangeran Samudra dan 

mencari kekayaan secara ghaib harus berhubungan seks terlebih dahulu. Pandangan 

tersebut sampai saat ini masih dipakai, terutama oleh masyarakat yang diuntungkan 

oleh pandangan tersebut, yang pada gilirannya akan menyuburkan tumbuhnya warna 

lain yaitu, pelacuran yang dilegalisir oleh adanya kepercayaan tersebut. Hal itu dapat 

disaksikan dengan banyaknya warung remang-remang yang tidak hanya 

menyediakan tempat menginap bagi para peziarah, akan tetapi juga fasilitas seks 

berikut para pelacurnya. Berangkat dari latar belakang dan alasan tersebut, maka 

mitos cerita ini menarik sekali untuk diteliti, dan dengan selesainya skripsi ini nanti 

diharapkan dapat meluruskan pandangan masyarakat mengenai mitos cerita Pangeran 

Samudra. Kajian dalam skripsi ini nantinya akan dilakukan melalui struktur cerita 

mitos dan fungsi mitos dengan menggunakan teori Strukturalisme Levi-Strauss dan 

teori fungsi mitos dari Van Peursen. 
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1.2 Permasalahan  

Mitos  cerita Pangeran Samudra di Gunung Kemukus sangatlah menarik 

untuk diteliti dan dikaji, karena mitos itu sampai sekarang masih dipercaya dan 

berpengaruh terhadap pola tingkah laku masyarakat pendukungnya. Adapun 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah struktur mitos cerita Pangeran Samudra yang ada di Gunung 

Kemukus, Kabupaten Sragen ? 

2. Apa fungsi mitos cerita Pangeran Samudra yang ada di Gunung Kemukus, 

Kabupaten Sragen ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan struktur mitos cerita Pangeran Samudra yang ada di 

Gunung Kemukus, Kabupaten Sragen. 

2. Mengetahui fungsi mitos cerita Pangeran Samudra yang ada di Gunung 

Kemukus, Kabupaten Sragen. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk melestarikan budaya 

Jawa, karena penelitian yang berkaitan dengan cerita rakyat masih jarang 

dan sedikit. 
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2. Penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan dan 

melaksanakan kebijakan pembangunan bagi pemerintah dalam bidang 

ekonomi, pendidikan, dan kepariwisataan. Hal ini dapat diwujudkan dengan 

semakin banyaknya para peziarah yang mengunjungi komplek makam, 

sehingga pemerintah daerah mendapat pemasukan yang cukup besar dari 

hasil penarikan biaya masuk komplek makam. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Kajian yang berkaitan dengan mitos sudah banyak dilakukan. Dari hasil 

kajian tersebut dapat dijadikan dasar atau pijakan dalam mengkaji sebuah mitos. 

Diantaranya yaitu, mitos cerita Padi yang diteliti oleh Yosida Wulan Dewi, mitos 

cerita Jaka Tarub yang diteliti oleh Ambarwati, mitos cerita Nyi Ageng Bagelen yang 

dikaji oleh Urita. 

Yosida Wulan Dewi (2003) dalam skripsinya mengangkat tentang mitos 

cerita Padi. Ia memberikan gambaran mengenai struktur cerita mitos Padi yang 

terbagi dalam 8 versi. Hasil yang didapat dari pembahasan yaitu bahwa mitos cerita 

Padi dianalisis dengan membuat unit-unit naratif, kemudian digolongkan menjadi 

episode, kemudian ditafsirkan, dan akhirnya mencari ceritemenya. Ceriteme tersebut 

dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaan antar ceriteme secara 

keseluruhan. Kesimpulannya yaitu, setelah ditemukan persamaan dan perbedaan 

ceriteme dalam mitos cerita Padi, menunjukkan bahwa mitos cerita Padi dipunyai 

oleh masyarakat Indonesia, sehingga mitos cerita padi sangat patut untuk 

dipertahankan dan dilestarikan keberadaannya oleh pendukung mitos tersebut. 

Ambar Widyawati (2003) dalam skripsinya mengangkat tentang mitos 

cerita Jaka Tarub di Jawa Tengah. Ia mengkaji mitos cerita Jaka Tarub dalam 5 versi 

yaitu, Grobogan, Pati, Karanganyar, Tegal, dan Kebumen. Hasil analisis disebutkan 

bahwa 5 versi mitos cerita tersebut digolongkan ke dalam 2 versi yaitu, versi 

14 
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Grobogan-Pati dan versi Tegal-Kebumen. Penggolongan tersebut di atas 

memperlihatkan  persamaan dan perbedaan. 

Urita Wit Dayanti (2005) dalam skripsinya mengangkat tentang mitos 

cerita Nyai Ageng Bagelen. Ia menggolongkan mitos cerita Nyai Ageng Bagelen ke 

dalam 6 versi. Masing-masing versi dibuat unit-unit naratif, kemudian dicari struktur 

ceritanya untuk menemukan persamaan dan perbedaan ceriteme serta oposisinya, dan 

dari unit-unit naratif direkonstruksi menjadi satu, sehingga menghasilkan unit-naratif 

baru. Unit-unit naratif dari keenam versi tadi dijadikan pedoman untuk menentukan 

fungsi dari mitos cerita Nyai Ageng Bagelen.  

2.2 Strukturalisme Levi-Strauss 

Strukturalisme Levi-Strauss merupakan sebuah paradigma baru yang 

tepat dan sesuai untuk memahami kondisi kebudayaan yang ada di Indonesia, 

khususnya terkait dengan hal mitos, sehingga banyak ilmuwan, baik dari dalam 

maupun dari luar negeri menggunakan pandangan dari Levi-Strauss untuk 

memahami berbagai macam gejala sosial-budaya masyarakat dan untuk menganalisis 

mitos-mitos yang berkembang di masyarakat.  

Di bawah ini akan dibicarakan tentang pandangan dari Levi-Strauss 

mengenai strukturalisme dan transformasi Levi-Strauss, bahasa dan kebudayaan 

menurut Levi-Strauss, asumsi dasar Levi-Strauss, mitos menurut Levi-Strauss, mitos 

dan nalar manusia, serta mitos dan bahasa. 

2.2.1 Strukturalisme dan Transformasi Levi-Strauss 

Beberapa konsep penting dalam strukturalisme Levi-Strauss di antaranya, 

yaitu konsep struktur dan transformasi. Mengenai struktur Levi-Strauss mengatakan 
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bahwa struktur adalah model yang dibuat oleh ahli antropologi untuk memahami atau 

menjelaskan gelaja kebudayaan yang dianalisisnya, yang tidak ada kaitannya dengan 

fenomena empiris kebudayaan itu sendiri. Model ini merupakan relasi-relasi yang 

berhubungan satu sama lain atau saling mempengaruhi. Dengan kata lain, struktur 

adalah relations of relations (relasi dari relasi) atau system of relation. Mengingat 

bahwa dalam suatu gejala kebudayaan, pastilah terdapat suatu keterkaitan antara 

gejala kebudayaan yang satu dengan gejala kebudayaan yang lain.  

Struktur ini dibedakan menjadi dua macam : Struktur lahir (surface 

structure) dan sruktur batin, struktur dalam (deep structure). Struktur luar adalah 

relasi-relasi antar unsur yang dapat kita buat atau bangun berdasar atas ciri-ciri 

empiris dari relasi-relasi tersebut, sedangkan struktur dalam adalah susunan tertentu 

yang dibangun berdasarkan atas struktur lahir yang telah berhasil dibuat, namun 

tidak terlalu tampak pada sisi empiris dari fenomena yang akan dipelajari. 

Konsep transformasi diartikan sebagai alih rupa (malih ; bahasa Jawa). 

Artinya, dalam suatu transformasi yang berlangsung adalah sebuah perubahan pada 

tataran permukaan, sedang pada tataran yang lebih dalam lagi perubahan tersebut 

tidak terjadi. Secara empiris kalimat-kalimat ini dengan jelas menunjukkan adanya 

perbedaan dan pergantian, namun makna atau pesan yang dikandungnya tetap sama, 

yakni subjek (ego) akan menuju ke suatu tempat tertentu yang disebut “kota”. Pada 

kalimat-kalimat ini terjadi pergantian di tingkat permukaan (Ahimsa Putra, 2001: 62-

63). 

Seperti istilah struktur, istilah transformsai menurut Levi-Strauss juga 

berbeda pengertiannya dengan yang umum diberikan pada kata ini, yaitu perubahan. 
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Levi-Strauss tidak mengartikan transformasi sebagai perubahan karena dalam konsep 

perubahan terkandung pengertian proses berubahnya sesuatu ke sesuatu yang lain 

dalam ruang dan waktu tertentu. Perubahan merupakan terjemahan dari change. Ini 

berbeda dengan transformasi (transformation) yang menunjuk pada berubahnya 

sesuatu tapi seolah-olah tanpa melalui sebuah proses, atau proses itu tidak dianggap 

penting. 

Levi-Strauss menyatakan bahwa sistem-sistem simbol adalah didasarkan 

pada adanya pembedaan yang bersifat universal antara alam dan kebudayaan. 

Pertentangan secara dualistik ini ditunjukkan bukti-buktinya baik secara sinkronis 

maupun secara diakronik, sebagaimana terwujud dalam prinsip-prinsip statis dari 

alam dan kebudayaan yang diperantarai oleh suatu prinsip transformasi yang bersifat 

dualistik; yaitu kalau tidak berasal diperantarai oleh suatu transformasi alamiah maka 

akan berasal dari transformasi kebudayaan. 

Konsep transformasi menunjuk pada perubahan sesuatu, tetapi seolah-

olah tanpa melalui sebuah proses tersebut tidak dipandang penting. Transformasi 

diterjemahkan sebagai alih rupa atau malih dalam bahasa jawa ngoko. Artinya, dalam 

suatu transformasi yang berlangsung adalah sebuah perubahan pada tataran 

permukaan, sedang pada tataran yang lebih dalam lagi perubahan tersebut tidak 

terjadi. Pada bidang simbolisme transformasi ini paling jelas tampak dalam bahasa. 

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat diselaraskan bahwa dalam 

suatu gejala kebudayaan, pastilah terdapat keterkaitan antara gejala kebudayaan yang 

satu dengan gejala kebudayaan yang lain. Munculnya keterkaitan antar gejala 

kebudayaan menimbulkan adanya suatu relasi-relasi dalam suatu kebudayaan. Relasi 
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tersebut dapat berwujud adanya suatu pemahaman masyarakat terhadap keberadaan 

suatu gejala kebudayaan, khususnya terkait dengan mitos. Proses pemahaman 

masyarakat terhadap suatu mitos yang hidup dan berkembang didalam suatu 

komunitas masyarakat itulah yang nantinya akan membawa pada proses perubahan 

(transformasi) dan berdampak bagi masyarakat penganut mitos. Proses transformasi 

tersebut lebih mengarah dan cenderung terlihat pada budaya yang ada dalam 

masyarakat.  

2.2.2 Bahasa dan Kebudayaan menurut Pandangan Levi-Strauss 

Para ahli antropologi melihat hubungan antara bahasa dan kebudayaan, 

baik hubungan timbal balik, saling mempengaruhi, ataupun hubungan yang lebih 

menentukan yang bersifat satu arah: kebudayaan mempengaruhi bahasa sebaliknya 

bahasa mempengaruhi kebudayaan. Ahli antropologi kemudian mencari inspirasi 

dengan sengaja dari disiplin linguistik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang 

mereka hadapi dalam mempelajari kebudayaan. 

Levi-Strauss kemudian menggunakan model-model dari linguistik. Dia 

memanfaatkan model-model tersebut untuk memahami berbagai macam gejala sosial 

budaya diluar bahasa. Para ahli antropologi Amerika Serikat misalnya juga telah 

banyak menggunakan model-model linguistik dalam analisis dan deskripsi 

kebudayaan. Levi-Strauss mempunyai perbedaan dengan para ahli antropologi 

lainnya, yaitu cara mereka menerapkan model-model linguistik dalam analisis 

tersebut, serta aliran linguistik yang telah mereka ambil sebagai sumber inspirasi 

untuk mereka analisis (Ahimsa-Putra, 2001: 23). 
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Levi-Strauss mempunyai pandangan mengenai bahasa dan kebudayaan. 

Ada tiga macam pandangan Levi-Strauss mengenai hubungan antara bahasa dan 

kebudayaan. Pandangan pertama, bahasa yang digunakan oleh suatu masyarakat 

dianggap sebagai refleksi dari keseluruhan kebudayaan masyarakat yang 

bersangkutan. Pandangan inilah yang menjadi dasar pandangan sebagian ahli 

antropologi untuk mempelajari kebudayaan suatu masyarakat dengan memusatkan 

perhatian pada bahasanya. 

Pandangan kedua mengatakan bahwa bahasa adalah bagian dari 

kebudayaan, atau bahasa merupakan salah satu unsur dari kebudayaan. Pandangan 

semacam ini jelas berbeda dengan pandangan pertama. Kalau pandangan pertama 

menempatkan bahasa sebagai suatu gejala yang setara dengan kebudayaan, 

pandangan kedua menempatkan bahasa dibawah payung kebudayaan. Bahasa bukan 

merupakan fenomena yang khas. Dia merupakan fenomena budaya yang tidak 

berbeda dengan unsur-unsur budaya lainnya seperti sistem kekerabatan, kesenian dan 

sebagainya, tetapi dia memiliki posisi yang khusus. 

Pandangan ketiga berpendapat bahwa bahasa merupakan kondisi bagi 

kebudayaan dalam arti diakronis, artinya bahasa mendahului kebudayaan karena 

melalui bahasalah manusia mengetahui budaya masyarakatnya. Seseorang 

dibesarkan oleh orang tua baik secara sosial dan budaya lewat bahasa. Dengan 

bahasa ia memuji dan dipuji, mencaci dan dicaci, mengadu dan diadu, dan 

seterusnya. Dengan kata lain melalui bahasalah manusia menjadi makhluk sosial 

yang berbudaya. Melalui bahasa pulalah manusia memperoleh kebudayaan. 

Selanjutnya, bahasa merupakan kondisi bagi kebudayaan karena material yang 
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digunakan untuk membangun bahasa pada dasarnya adalah material yang sama tipe 

atau jenisnya dengan material yang membentuk kebudayaan itu sendiri. Apa material 

ini? Tidak lain adalah : relasi-relasi logis, oposisi, korelasi, dan sebagainya. 

Berawal dari sudut pandang ini bahasa dapat dikatakan sebagai peletak 

fondasi bagi terbentuknya berbagai macam struktur yang lebih kompleks, lebih 

rumit, yang sesuai atau sejajar dengan aspek-aspek atau unsur-unsur kebudayaan 

lain. Dari ketiga pandangan tersebut Levi-Strauss cenderung memilih pandangan 

ketiga atau yang terakhir. Menurut Levi-Strauss sebagian para ahli bahasa dan ahli 

antropologi selama ini memandang fenomena bahasa dan kebudayaan dari perspektif 

yang kurang tepat, karena mereka menganggap ada hubungan kausalitas antar dua 

fenomena tersebut. 

Levi-Strauss memandang bahasa dan kebudayaan sebagai hasil dari aneka 

aktivitas yang pada dasarnya mirip atau sama. Aktivitas ini berasal dari apa yang 

disebutnya sebagai “tamu tak diundang” (uninvited guest) yakni nalar manusia 

(human mind). Jadi adanya semacam hubungan kausal (sebab akibat) antara bahasa 

dan kebudayaan, tetapi karena keduanya merupakan produk atau hasil dari aktivitas 

nalar manusia (Ahimsa-Putra, 2001: 25-26). 

Meskipun demikian Levi-Strauss mengingatkan bahwa korelasi antara 

bahasa dan kebudayaan perlu diperhatikan dengan berhati-hati dan harus 

memperhatikan tingkat atau level dimana dapat dicari korelasi tersebut dan apa yang 

akan dikorelasikan. Apa yang dikatakan oleh Levi-Strauss mengenai hubungan 

antara bahasa dan kebudayaan disini pada dasarnya adalah kesejajaran-kesejajaran 

atau korelasi-korelasi yang mungkin dan dapat ditemukan diantara keduanya 
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berkenaan dengan hal-hal tertentu. Oleh karena itu, dengan sendirinya korelasi yang 

kemudian tampak akan berada pada tingkat struktur, bukan pada pengulangan-

pengulangan yang terjadi pada tingkat perilaku. 

Berdasarkan beberapa pemaparan pendapat di atas, dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa hubungan antara bahasa dan kebudayaan sangat erat sekali. 

Munculnya suatu kebudayaan tidak dapat lepas dari adanya suatu bahasa. Nalar 

manusia dalam memunculkan suatu kebudayaan sangat terkait dengan bahasa yang 

dipergunakan oleh masyarakat, sehingga bahasa memegang peranan yang sangat 

penting dalam kebudayaan dan ini menyebabkan bahasa dapat menjadi bagian dalam 

kebudayaan. Dengan kata lain, bahasa di sini menjadi salah satu unsur pembentuk 

adanya suatu kebudayaan yang ada didalam masyarakat. Secara kedudukan, bahasa 

dapat dikatakan mempunyai kedudukan dibawah kebudayaan, sehingga dapat 

dikatakan bahwa bahasa berada dibawah payung kebudayaan. Masyarakat dapat 

menciptakan atau memunculkan adanya suatu kebudayaan dikarenakan adanya 

bahasa yang mereka pakai. Bahasa dan kebudayaan merupakan dua unsur yang 

saling mempengaruhi. 

2.2.3 Beberapa Asumsi Dasar Strukturalisme Levi-Strauss 

Strukturalisme Levi-Strauss memiliki sejumlah asumsi dasar. Berikut 

asumsi-asumsi dasar yang ada dalam aliran ini. 

Pertama dalam strukturalisme ada anggapan bahwa berbagai aktivitas 

sosial dan hasilnya, seperti misalnya, dongeng, upacara-upacara, sistem kekerabatan 

dan perkawinan, pola tempat tinggal, pakaian dan lain sebagainya, secara formal 

semuanya dapat dikatakan sebagai bahasa-bahasa (Lane dalam Ahimsa-Putra, 2001: 
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67) atau lebih tepatnya merupakan perangkat tanda dan simbol yang menyampaikan 

pesan-pesan tertentu. Oleh karena itu, terdapat ketertataan (order) serta keterulangan 

(regularities) pada berbagai fenomena tersebut. 

Kedua, para penganut strukturalisme beranggapan bahwa dalam diri 

manusia terdapat kemampuan dasar yang diwariskan secara genetis sehingga 

kemampuan ini ada pada semua manusia yang ‘normal’ yaitu kemampuan untuk 

structuring, atau menstruktur, menyusun suatu struktur, atau menempelkan suatu 

struktur tertentu pada gejala-gejala yang dihadapinya. Kemampuan dasar (inherent 

capacity) ini terdesain sedemikian rupa sehingga macam kemungkinan penstrukturan 

tersebut tidak lantas menjadi tanpa batas (Lane dalam Ahimsa-Putra, 2001: 68). 

Adanya kemampuan ini membuat manusia dapat (seolah-olah) ‘melihat’ struktur 

dibalik berbagai macam gejala. 

Ketiga, mengikuti pandangan dari Saussure yang berpendapat bahwa 

suatu istilah ditentukan maknanya oleh relasi-relasinya pada suatu titik waktu 

tertentu, yaitu secara sinkronis, dengan istilah-istilah yang lain, para penganut 

strukturalisme berpendapat bahwa relasi-relasi suatu fenomena budaya dengan 

fenomena-fenomena yang lain pada titik waktu tertentu inilah yang menentukan 

makna fenomena tersebut. Jadi, sinkronisnyalah yang menentukan, bukan 

diakronisnya. 

Keempat, relasi-relasi yang berada pada struktur dalam dapat 

disederhanakan lagi menjadi oposisi berpasangan (binary oposition) yang paling 

tidak mempunyai dua pengertian. Pertama oposisi binair yang bersifat eksklusif 

seperti misalnya pada ‘p’ dan ‘-p’ (bukan ‘p’). Oposisi semacam ini ada misalnya 
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pada kategori seperti : menikah dan tidak menikah. Pengertian yang kedua adalah 

oposisi binair yang tidak eksklusif, yang kita temukan dalam berbagai macam 

kebudayaan, seperti misalnya oposisi-oposisi : air-api, gagak-elang, siang-malam, 

matahari-rembulan, dan sebagainya. Logika oposisi-oposisi ini memang tidak 

eksklusif, namun dalam konteks-konteks yang khusus, mereka yang 

menggunakannya menganggapnya eksklusif, sebagaimana terlihat pada mitos-mitos 

yang dianalisis Levi-Strauss. (Lane dalam Ahimsa-Putra, 2001: 70). 

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat ditarik suatu garis pemahaman 

bahwa dalam diri seorang manusia terdapat suatu kemampuan untuk memahami dan 

menstruktur gejala kebudayaan yang ada dalam masyarakat, khususnya mitos. 

Dengan demikian, mitos dapat dikatakan sebagai suatu hasil dari kebudayaan yang 

hidup dan berkembang didalam masyarakat. Kemampuan manusia untuk menstruktur 

(structuring) mengakibatkan mitos yang hidup dan berkembang didalam masyarakat 

tersebut dapat diturunkan dari generasi yang satu ke generasi yang lain melalui 

adanya suatu proses. Proses penurunan dan penyebarannya dilakukan dengan cara 

lisan, sehingga proses penyebaran suatu mitos semacam ini memerlukan suatu alat 

penyebaran, yaitu bahasa. Bahasa dapat dijadikan alat untuk mewariskan dan 

melestarikan keberadaan suatu mitos yang hidup dan berkembang didalam suatu 

komunitas masyarakat. 

2.2.4 Pandangan Levi-Strauss tentang Mitos 

Kata mitos berasal dari bahasa Inggris “myth” yang berarti dongeng atau 

cerita yang dibuat-buat dalam bahasa Yunani disebut dengan “muthos” yang berarti 

cerita mengenai Tuhan dan Suprahuman Being, Dewa-dewa (Eliade dalam 
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Minsarwati, 2002: 22). Mitos juga dipahami sebagai realitas kultur yang sangat 

kompleks. Secara terminologis mitos dapat diartikan sebagai kiasan atau cerita sakral 

yang berhubungan dengan even pada waktu primordial, yaitu waktu permulaan yang 

mengacu pada asal mula gejala sesuatu dan dewa-dewa sebagai obyeknya, cerita atau 

laporan suci tentang kejadian-kejadian yang berpangkal pada asal mula segala 

sesuatu dan permulaan terjadinya dunia (Eliade dalam Minsarwati, 2002: 22). 

 Menurut J. Van Baal (dalam Hans Daeng, 1991:16) mitos dikatakan 

sebagai cerita didalam kerangka sistem suatu religi yang dimasa lalu atau dimasa kini 

telah atau sedang berlaku sebagai kebenaran keagamaan. Syukur Dister (dalam Hans 

Daeng, 1991: 16) berpendapat bahwa berkat kerangka acuan yang disediakan mitos, 

manusia dapat berorientasi dalam kehidupan ini, ia tahu dari mana ia datang dan 

kemana ia pergi; asal-usul dan tujuan hidupnya dibeberkan baginya dalam mitos; 

mitos menyediakan pegangan hidup. Pendapat yang dikemukakan oleh Syukur Dister 

sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Van Peursen (dalam Hans Daeng, 

1991:16) yang mengatakan bahwa mitos adalah sebuah cerita pemberi pedoman dan 

arah tertentu kepada sekelompok orang. Menurut Harun Hadiwiyono (dalam 

Minsarwati, 2002: 22), mitos dikatakan sebagai suatu kejadian-kejadian pada jaman 

bahari yang mengungkapkan atau memberi arti kepada hidup dan yang menentukan 

nasib di hari depan. Mitos juga bisa merupakan uraian naratif atau penuturan tentang 

sesuatu yang suci (sacred), yaitu menyangkut kejadian-kejadian luar biasa yang 

berada diluar pengalaman manusia sehari-hari. Penuturan itu umumnya diwujudkan 

dalam cerita-cerita tentang dunia yang supranatural (Raharjo dalam Minsarwati, 

2002: 23). 
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Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat diselaraskan bahwa dengan 

adanya mitos dapat dijadikan kerangka acuan yang memungkinkan manusia memberi 

tempat kepada bermacam ragam kesan dan pengalaman yang telah diperolehnya 

selama hidup. Mitos memberikan arah dan tujuan kepada kelakuan manusia, dan 

merupakan sesuatu yang dijadikan semacam pedoman bagi manusia untuk bertindak 

bijaksana, sehingga apa yang telah mereka lakukan dari mitos yang telah mereka 

percayai dapat mengubah arah dan tujuan hidup mereka. 

Pengertian mitos dalam strukturalisme Levi-Strauss tidaklah sama dengan 

pengertian mitos yang digunakan dalam kajian mitologi. Mitos dalam pandangan 

Levi-Strauss tidak harus dipertentangkan dengan sejarah atau kenyataan, karena 

perbedaan makna dari dua konsep ini terasa semakin sulit dipertahankan dewasa ini. 

Apa yang dianggap oleh suatu masyarakat atau kelompok sebagai sejarah atau kisah 

tentang hal yang benar-benar terjadi, ternyata hanya dianggap sebagai dongeng yang 

tidak harus diyakini kebenarannya oleh masyarakat yang lain. Mitos juga bukan 

merupakan kisah-kisah yang suci dan wingit, karena definisi ‘suci’ kini juga sudah 

problematik. Oleh karena itu, mitos dalam konteks strukturalisme Levi-Strauss tidak 

lain adalah dongeng. 

Dongeng merupakan sebuah kisah atau cerita yang lahir dari imajinasi 

manusia, dari khayalan manusia, walaupun unsur khayalan tersebut berasal dari apa 

yang ada dalam kehidupan manusia sehari-hari. Dalam dongeng inilah khayalan 

manusia memperolah kebebasan yang mutlak, karena di situ tidak ada larangan bagi 

manusia untuk menciptakan dongeng apa saja. Di situ bisa ditemukan hal-hal yang 

tidak masuk akal, yang tidak mungkin ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Bisa 
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didengar dongeng seekor kancil yang bisa menipu si harimau, dongeng tentang 

bidadari yang mandi di telaga dan selendangnya dicuri seorang perjaka, dan juga 

tentang dongeng anak durhaka yang menjadi batu, dan sebagainya, yang semuanya 

ini tidak pernah ditemukan dalam kenyataan (Ahimsa-Putra, 2001: 62-63). 

Meskipun demikian, karena sifatnya ini pula mitos seringkali dipandang 

sebagai sesuatu yang suci, wingit, dan bertuah dan tidak semua orang dapat atau 

boleh mengetahuinya. Mitos ini kemudian juga dapat digunakan sebagai alat 

pembenaran atau sumber pembenaran dari suatu peristiwa atau kejadian tertentu dan 

menjadi alat legitimasi kekuatan pihak-pihak tertentu. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diselaraskan bahwa mitos menurut 

Levi-Strauss hanyalah merupakan sebuah dongeng. Walaupun demikian, suatu 

dongeng dapatlah dijadikan sebagai sesuatu cerita yang dapat dimitoskan oleh 

masyarakat yang mengetahui dan paham akan cerita dalam dongeng tersebut. 

Dongeng tersebut dapat berubah menjadi sesuatu cerita yang dimitoskan, karena 

cerita dalam dongeng tersebut dibungkus oleh adanya suatu kerangka mitos yang 

sangat kuat, sehingga sebuah dongeng yang tadinya hanya merupakan sebuah cerita 

isapan jempol dan khayalan belaka dapat berubah menjadi suatu cerita yang 

dimitoskan atau berubah menjadi suatu mitos cerita yang dianggap sakral dan wingit 

oleh masyarakat yang mempercayainya. Sebagai contoh, dapat kita lihat pada 

dongeng Pegasus (kuda terbang) yang berasal dari Yunani. Pada jaman dahulu kala, 

cerita Pegasus hanyalah sebuah cerita dongeng belaka. Seiring dengan pergeseran 

waktu, dongeng tersebut berubah menjadi suatu dongeng yang dimitoskan oleh 

masyarakat setempat, dikarenakan adanya suatu konsep kepercayaan terhadap 
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adanya cerita Pegasus yang akhirnya menjadi pembungkus cerita tersebut dan 

menjadikan cerita tersebut dimitoskan oleh masyarakat Yunani sampai sekarang ini. 

Singkatnya, suatu cerita yang tadinya hanya merupakan sebuah dongeng belaka 

dapat berubah menjadi suatu cerita yang dimitoskan.  

2.2.5 Mitos dan Nalar Manusia 

Levi-Strauss mengatakan bahwa para ahli antropologi sebaiknya 

memberikan perhatian pada mekanisme bekerjanya human mind atau nalar manusia 

dan mencoba memahami srukturnya. Levi-Strauss ingin mengetahui prinsip-prinsip 

atau dasar-dasar universal nalar manusia. Prinsip-prinsip ini (jika memang ada) 

tentunya akan tercermin dan bekerja dalam cara manusia menalar. Untuk 

menunjukkan bahwa nalar ini memang mengikuti struktur tertentu dalam bekerjanya, 

Levi-Strauss kemudian meneliti perwujudan aktivitas dari nalar tersebut. 

Berbagai ragam fenomena budaya pada dasarnya merupakan perwujudan 

dari nalar. Akan tetapi, tidak semua fenomena sama mudahnya dibedah dengan pisau 

analisis tertentu untuk menemukan struktur dari fenomena tersebut. Fenomena sistem 

kekerabatan misalnya, meskipun merupakan wujud dari adanya struktur dalam pada 

nalar manusia, hal itu akan menimbulkan banyak perdebatan, karena unsur-unsur 

dunia materi, seperti demografi dan ekologi, sedikit banyak akan turut menentukan 

pola atau wujud sistem tersebut pada tataran empiris. Oleh karena itu, gejala sosial 

ini tidak kuat untuk dijadikan dasar bagi upaya memperlihatkan adanya kekangan 

struktural dibalik fenomena budaya lain yang lebih sesuai, dan itu adalah mitos. 

Kenyataannya bahwa meskipun khayalan atau nalar manusia tersebut 

mendapatkan tempat ekspresinya yang paling bebas dalam dongeng, kadang-kadang 
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atau seringkali ditemukan dongeng-dongeng yang mirip atau agak mirip satu dengan 

yang lainnya, baik pada beberapa unsurnya, pada beberapa bagiannya atau pada 

beberapa episodenya. Kesamaan-kesamaan atau kemiripan yang tampak berulang 

kali pada berbagai macam dongeng yang berasal dari beraneka ragam kebudayaan itu 

karena setiap dongeng adalah produk imajinasi manusia , produk nalar manusia, 

maka kemiripan-kemiripan yang terdapat pada berbagai macam dongeng itu tentunya 

merupakan hasil dari mekanisme yang ada dalam nalar manusia itu sendiri. Kalau 

begitu, dongeng merupakan fenomena budaya yang paling tepat untuk diteliti 

bilamana ingin mengetahui kekangan-kekangan yang ada dalam gerak atau dinamika 

nalar manusia.  

Di sini mitos muncul sebagai sebuah ‘perangkat logika’ yang berfungsi 

menciptakan ritus-perbatasan untuk mengatasi realitas yang saling beroposisi. Mitos 

biasanya dianggap sebagai ‘impian’ kolektif, basis ritual,  atau semacam ‘permainan’ 

estetika semata, dan figur-figur mitologisnya sendiri dipikirkan hanya sebagai wujud 

abstraksi, atau para pahlawan yang disakralkan, atau Dewa yang turun ke bumi 

sehingga mereduksi mitologi sampai pada taraf semata sebagai ‘mainan anak-anak’, 

serta menolak adanya relasi apapun dengan dunia dan pranata-pranata masyarakat 

yang menciptakannya. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diselaraskan bahwa dengan 

nalar manusia dapat mewujudkan imajinasi mereka, yang dalam hal ini berupa 

dongeng dan mitos. Nalar manusia yang diwujudkan dalam imajinasi mereka untuk 

menciptakan sebuah dongeng merupakan sebuah hasil dari pemikiran dan 

mekanisme dari nalar mereka sendiri. Sehingga dari situ dapat diketahui kekangan-
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kekangan yang ada dalam dinamika dan pikiran dari nalar mereka sendiri, yang 

nantinya akan dapat memunculkan mitos-mitos yang merupakan sebuah pemberian 

solusi dan mengatasi fenomena yang saling berlawanan.   

2.2.6 Mitos dan Bahasa 

Levi-Strauss menganalisis mitos dengan menggunakan model-model dari 

linguistik yang didasarkan terutama pada persamaan-persamaan yang tampak yaitu 

antara mitos dan bahasa. Persamaan yang dimaksud adalah pertama, bahasa adalah 

suatu media, alat atau sarana untuk komunikasi, untuk menyampaikan pesan dari satu 

individu ke individu yang lain. Demikian pula halnya dengan mitos. Mitos 

disampaikan oleh bahasa yang mengandung pesan-pesan. Pesan-pesan dalam sebuah 

mitos diketahui lewat proses penceritaannya, seperti halnya pesan-pesan yang 

disampaikan lewat bahasa diketahui dari pengucapan. 

Kedua, mengikuti pandangan Saussure tentang bahasa yang memiliki 

aspek langue dan parole, Levi-Strauss juga melihat mitos sebagai fenomena yang 

memiliki kedua aspek tersebut. Di mata Levi-Strauss parole adalah aspek statistiokal 

dari bahasa, yang muncul dari adanya penggunaan bahasa secara konkrit, sedang 

aspek langue dari sebuah bahasa adalah aspek strukturalnya. Bahasa dalam 

pengertian kedua ini merupakan struktur-struktur yang membentuk suatu sistem atau 

merupakan suatu sistem struktur, yang relatif tetap tidak terpengaruhi oleh individu-

individu yang menggunakannya. Struktur inilah yang membedakan suatu bahasa 

dengan bahasa yang lain.  

Selain persamaan-persamaan, diantara mitos dan bahasa juga terdapat 

perbedaan, dan perbedaan ini juga perlu ditempuh. Satu hal penting yang 
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membedakan mitos dengan bahasa adalah bahwa mitos mempunyai ciri yang khas 

dalam isi dan susunannya, walaupun mitos ini diterjemahkan dengan jelek kedalam 

bahasa lain dia tidak akan kehilangan sifat-sifat atau ciri-ciri mistisnya (Ahimsa-

Putra, 2001: 84-85).  Ada pula ciri pembeda yang lainnya yaitu, ciri mitos dan bahasa 

tampak pada analisis struktural atas fonem. Jadi, pada dasarnya suatu fonem terdiri 

dari sekumpulan ciri pembeda yang hanya mempunyai nilai bilamana berada dalam 

sebuah konteks. Ciri pembeda selanjutnya terletak pada pencarian makna, dimana 

makna ini tidak terletak pada fonem, melainkan pada kombinasi dari fonem-fonem 

tersebut. Hal ini berarti bahwa pencarian makna mitos tidak pada tokoh-tokoh 

tertentu ataupun pada perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, tetapi mencari 

makna tersebut pada kombinasi dari berbagai tokoh dan perbuatan mereka, serta 

posisi mereka masing-masing dalam kombinasi tersebut. 

Mitos merupakan bahasa, yang bekerja pada suatu tingkat dimana makna 

terlepas dari tataran linguistiknya. Hubungan antara bahasa dan mitos menempati 

posisi sentral dan pandangan Levi-Strauss tentang pikiran primitif yang 

menampakkan dirinya dalm struktur-struktur mitosnya, sebanyak struktur bahasanya. 

Mitos, menurut Levi-Strauss memiliki hubungan yang nyata dengan bahasa itu 

sendiri karena merupakan satu bentuk pengucapan manusia sehingga analisisnya bisa 

diperluas kebidang analisis struktural. Mitos merupakan bahasa, yang bekerja pada 

suatu tingkat dimana makna terlepas dari tataran linguistiknya. 

Dengan mengemukakan persamaan dan perbedaan antara mitos dan 

bahasa tersebut, Levi-Strauss merasa bahwa dia telah membangun landasan yang 

cukup kuat untuk menganalisis mitos lewat kacamata struktural. Selanjutnya dia 
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merumuskan implikasi-implikasi dari premis-premis diatas terhadap metode analisis 

yang dipilihnya. Ada dua implikasi yang dikemukakan olehnya. Pertama, mitos 

seperti halnya bahasa terbentuk dari contituent units. Unit-unit disini adalah seperti 

unit-unit dalam bahasa ketika dianalisis pada tingkat-tingkat yang berbeda, seperti 

fonem, dan semem. Kedua, walaupun unit-unit dalam mitos sama seperti unit-unit 

dalam bahasa tersebut, tetapi mereka juga berbeda, sebagaimana halnya unit-unit 

tersebut berbeda dengan semem dan seterusnya. 

Unit dan satuan-satuan dalam mitos berada dalam tataran yang lebih 

kompleks, dan karena itu disebut Levi-Strauss gross constituent units atau mythems 

secara keseluruhan, karena ceriteme inilah unit terkecil dari suatu cerita. Disinilah 

akan ditemukan kedudukan ceriteme yang berada pada posisi sebagai simbol atau 

tanda. Simbol disini diartikan sebagai segala sesuatu yang bermakna. 

Unit-unit terkecil mitos, yaitu ceriteme, adalah kalimat-kalimat atau kata-

kata yang menunjukkan relasi tertentu atau makna tertentu. Sebuah ceriteme dapat 

dikatakan sebagai sebuah simbol, karena dia memiliki makna referential (acuan), 

tetapi dilain pihak ceriteme juga dapat ditanggapi sebagai sebuah tanda yang 

mempunyai ‘nilai’ (value) dalam konteks tertentu. Jadi, ceriteme dapat dianggap 

sebagai simbol dan tanda sekaligus (Ahimsa-Putra, 2001: 85-86). 

Menurut Ahimsa (2001: 272) ceriteme adalah kata-kata, frasa, kalimat, 

bagian dari alinea, atau alinea yang dapat ditempatkan dalam relasi tertentu dengan 

ceriteme yang lain sehingga ceriteme itu akan menampakkan makna-makna tertentu. 

Ceriteme ini bisa mendeskripsikan suatu pengalaman, sifat-sifat, latar belakang 

kehidupan, interaksi atau hubungan sosial ataupun hal-hal lain, dari tokoh-tokoh 
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cerita yang penting artinya bagi analisis tersebut. Tentu saja derajat kepentingan 

setiap ceriteme disini bersifat relatif. 

Ceriteme ini juga tersebar di berbagai tempat dalam konteks cerita. Oleh 

karena itu, ceriteme harus disusun kembali secara horizontal (sintagmatis) dan 

vertical (paradigmatis) agar pesan dalam ceriteme-ceriteme itu dapat ditangkap 

dengan lebih mudah. 

Myteme atau ceriteme adalah unsur-unsur dalam konstruksi wacana mitis 

(mythical discourse), yang juga merupakan satuan-satuan yang bersifat kosokbali 

(oppositional), relatif, dan negatif (Strauss dalam Ahimsa-Putra, 2001: 95). Oleh 

karena itu dalam menganalisis suatu mitos atau cerita, makna kata yang ada dalam 

cerita harus dipisahkan dengan makna myteme atau ceriteme, yang juga berupa 

kalimat atau rangkaian kata-kata dalam cerita tersebut. 

Berdasarkan beberapa pemaparan pendapat di atas, dapat diambil suatu 

kesimpulan bahwa suatu mitos dapat dijadikan sebagai alat komunikasi. Salah satu 

alat yang dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi dalam sebuah mitos yaitu 

melalui adanya suatu bahasa. Suatu mitos dapat terkomunikasikan kepada manusia 

pada umumnya dan kepada seseorang yang mempercayai mitos tersebut pada 

khususnya, juga melalui adanya suatu bahasa. Bahasa disini menjadi sebuah piranti 

dan alat untuk mengetahui suatu hal dalam adanya sebuah mitos yang ingin 

disampaikan kepada seluruh manusia. Bahasa dapat menjadi sebuah alat penyampai 

maksud dan isi dari mitos yang ada dan berkembang dalam suatu kelompok 

masyarakat, sehingga isi dan maksud dari suatu mitos bisa terkomunikasikan kepada 

manusia. Proses komunikasi tersebut dapat melalui suatu pepali atau larangan 
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(wewaler) yang ada dalam sebuah mitos. Begitu manusia menganut, mengetahui dan 

mempercayai sebuah mitos yang didalamnya mengandung suatu petunjuk dan pesan-

pesan yang ingin disampaikan oleh mitos tersebut, dalam wujud pepali atau larangan 

(wewaler), maka manusia akan dapat mengetahui dan memahami maksud dan tujuan 

dari adanya mitos tersebut. Melihat pernyataan di atas, sangatlah terlihat dengan jelas 

bahwa antara bahasa dengan mitos mempunyai hubungan yang erat. 

2.2.7 Fungsi Mitos Menurut Van Peursen 

Mitos di samping memberikan pedoman dan arah tertentu kepada 

sekelompok orang atau masyarakat, juga memiliki fungsi bagi masyarakat 

pendukungnya. Karena mitos merupakan bagian daari cerita rakyat yang didalamnya 

mengandung nilai-nilai, norma-norma, dan arahan tertentu yang memberi pedoman 

bagi kehidupan manusia. 

Menurut Van Peursen, fungsi mitos dibagi menjadi tiga. Fungsi pertama, 

mitos itu ialah menyadarkan manusia bahwa ada kekuatan-kekuatan ajaib. Mitos itu 

tidak memberikan bahan informasi mengenai kekuatan-kekuatan itu, tetapi 

membantu manusia agar dia dapat menghayati daya-daya itu sebagai suatu kekuatan 

yang mempengaruhi dan menguasai alam dan kehidupan sukunya. 

Fungsi kedua dari mitos bertalian erat dengan fungsinya ynag pertama: 

mitos memberikan jaminan bagi masa kini. Banyak ahli telah menerangkan fungsi itu 

dengan banyak contoh. Pada musim semi misalnya bila ladang-ladang mulai digarap, 

diceritakan dongeng, tetapi itu juga dapat diperagakan, misalnya dalam sebuah 

tarian, baagimana pada jaman purbakala para dewa juga menggarap sawahnya dan 

memperoleh hasil yang berlimpah-limpah. Cerita serupa itu seolah-olah 
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mementaskan kembali suatu peristiwa yang dulu pernah terjadi. Dengan demikian 

dijamin keberhasilan usaha serupa dewasa ini. Demikian misalnya di beberapa 

daerah di Indonesia, pada musim sawah-sawah ditanami, dinyanyikan, siang dan 

malam, cerita-cerita yang bertalian dengan tema kesuburan. Ini tidak dilakukan untuk 

mempersingkat waktu, melainkan untuk menjamin kesuburan bibit dengan 

menceritakan mitos-mitos itu. 

Fungsi mitos yang ketiga, yang mirip dengan fungsi ilmu pengetahuan 

dan filsafat dalam alam pikiran modern yaitu bahwa mitos itu memberikan 

pengetahuan tentang dunia. Lewat mitos, manusia primitif memperoleh keterangan-

keterangan. Tidak menurut arti kata modern, tetapi mitos memberikan keterangan 

tentang terjadinya dunia, hubungan antara dewa-dewa, dan asal mula kejahatan.  

2.3 Kerangka Berpikir 

 Mitos cerita Pangeran Samudra merupakan suatu mitos yang 

keberadaannya lestari sampai saat ini. Munculnya mitos tersebut menimbulkan 

adanya pandangan positif dan negatif. Perbedaan tersebut memunculkan versi cerita, 

yang nantinya akan digunakan untuk menentukan unit-unit naratif, menentukan 

persamaan dan perbedaan ceriteme, serta pasangan oposisi antar ceriteme. Perbedaan 

pandangan tersebut memunculkan minat penulis untuk mengkaji mitos tersebut. 

Teori yang dipakai mencakup struktur dan transformasi Levi-Strauss, bahasa dan 

kebudayaan menurut Levi-Strauss, asumsi dasar Levi-Strauss, mitos menurut Levi-

Strauss, dan fungsi mitos dari Van Peursen. Muara akhir dari penelitian ini yaitu,  

dapat mengetahui struktur dan fungsi mitos cerita Pangeran Samudra yang masih 

dipercaya oleh masyarakat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini yaitu meliputi empat Kabupaten yang ada 

di sekitar lokasi mitos cerita Pangeran Samudra di Gunung Kemukus, di antaranya 

Kabupaten Sragen ditambah dengan masyarakat pendatang yang ada di sekitar 

Gunung Kemukus, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten 

Karanganyar. Dipilihnya lokasi tersebut karena di lokasi tersebut masih berkembang 

mitos cerita tentang Pangeran Samudra yang ada di Gunung Kemukus. 

3.2  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan  

Struktural Levi-Strauss. Teori yang digunakan untuk menganalisis dan 

mendeskripsikan struktur mitos cerita Pangeran Samudra di Gunung kemukus yaitu 

teori Strukturalisme Levi-Straussdan teori fungsi milik Van peursen. Strukturalisme 

Levi-Strauss menganggap bahwa mitos itu hanyalah merupakan sebuah dongeng 

yang mengandung pesan-pesan yang ditujukan pada masyarakat dan 

menggambarkan kehidupan masyarakat. Sehingga dari mitos tersebut munculah 

suatu fungsi yang berperan bagi masyarakat pendukung mitos tersebut. 

Persamaan dan perbedaan pada mitos cerita Pangeran Samudra akan 

ditemukan melalui unit-unit naratif, kemudian disusun kedalam sebuah skema. 

Skema tersebut mempermudah mencari persamaan ataupun perbedaan pada setiap 
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versi. Kemudian dari persamaan dan perbedaan itu akan terlihat fungsi dari mitos 

tersebut bagi masyarakat pendukung mitos. 

3.3  Data dan Sumber Data 

3.3.1   Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa cerita lisan 

Pangeran Samudra yang ada di Gunung Kemukus. Cerita lisan Pangeran Samudra di 

dapat dari hasil wawancara dengan responden yang terdapat di Kabupaten Sragen, 

Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, dan juga 

masyarakat pendatang yang tinggal disekitar lokasi mitos, sebab daerah-daerah 

tersebut memiliki cerita mitos Pangeran Samudra. 

3.3.2  Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah cerita lisan yang di dapat dari  

informan  yang berasal dari masyarakat Kabupaten Sragen yaitu Bapak  Purwanto 

dari desa Pendem, berumur 52 tahun, bekerja sebagai seorang guru; masyarakat 

Kabupaten Karanganyar, yaitu Bapak Sugimin dari desa Kalioso, berumur 47 tahun, 

bekerja sebagai pedagang kain; masyarakat Kabupaten Boyolali, yaitu Bapak 

Hastoko dari desa Juwangi, berumur 44 tahun, bekerja sebagai pedagang kelontong; 

masyarakat Kabupaten Grobogan, yaitu Bapak Agus dari desa Kedung Nguter, 

berumur 50 tahun, bekerja sebagai pencari ikan; dan juga masyarakat pendatang 

yang bermukim disekitar lokasi mitos tepatnya di dukuh Mudra, desa Pendem yang 

diwakili oleh  Bapak Tugimin yang berasal dari Kabupaten Ngawi, berumur 50 

tahun, bekerja sebagai pedagang kelontong. 
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3.4   Teknik Pengumpulan data 

3.4.1   Teknik Observasi (Pengamatan) 

Teknik observasi adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu 

objek dengan menggunakan seluruh alat indera (Arikunto, 1993; 128). Teknik ini 

digunakan untuk mengetahui data yang berhubungan dengan mitos cerita Pangeran 

Samudra di Gunung Kemukus. Hal ini dilakukan sebagai dassar untuk memperoleh 

data pada daerah-daerah di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten 

Boyolali, Kabupaten Grobogan, dan juga masyarakat pendatang yang bermukim 

disekitar lokasi mitos, yang berhubungan dengan mitos cerita Pangeran Samudra 

yang diambil dengan cara wawancara langsung kepada para narasumber. Daerah-

daerah tersebut antara lain, desa Pendem, desa Kalioso, Desa Juwangi, dan desa 

Kedung Nguter. Dipilihnya daerah tersebut karena di daerah-daerah tersebut 

berkembang mitos cerita Pangeran Samudra dan masing-masing daerah merupakan 

wakil dari masing-masing Kabupaten, yaitu Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, 

Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Grobogan. 

3.4.2   Teknik Wawancara 

Teknik wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 1993: 126). 

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara langsung kepada informan 

yang masih terlibat langsung dengan mitos cerita Pangeran Samudra dan juga kepada 

juru kunci maupun kepada para penduduk setempat, yaitu dari desa Pendem 

Kabupaten Sragen, yakni Bapak  Purwanto, desa Kalioso Kabupaten Karanganyar, 

yakni Bapak Sugimin, desa Juwangi Kabupaten Boyolali, yakni Bapak Hastoko, desa 
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Kedung Nguter Kabupaten Grobogan, yakni Bapak Agus, dan masyarakat pendatang 

yang bermukim di dukuh Mudra, desa Pendem, yakni Bapak Tugimin, dengan cara 

menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan mitos cerita Pangeran Samudra yang 

berkembang di masing-masing daerah penelitian. 

3.4.3  Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis (Arikunto, 2002: 135). Teknik ini dipakai untuk mencari data-data mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan cerita mitos Pangeran Samudra di Gunung Kemukus. 

Teknik yang digunakan yaitu dengan cara menyimak dan mencatat cerita yang 

dituturkan oleh narasumber, hingga dapat diketahui cerita mengenai mitos Pangeran 

Samudra di gunung Kemukus dari berbagai narasumber, yang mewakili dari masing-

masing Kabupaten tempat mitos cerita tersebut ada dan berkembang hingga 

sekarang. Kabupaten tersebut diantaranya yaitu Kabupaten Sragen, Kabupaten 

Boyolali, Kabuaten Graobogan, Kabupaten Karanganyar, dan juga masyarakat 

pendatang yang bermukim dan berdomisili disekitar komplek makam Pangeran 

Samudra. 

3.5  Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

strukturalisme Levi-Strauss. Penelitian dimulai dari penentuan data yang berupa 

struktur cerita. Data yang berupa struktur cerita yang terdiri dari ceriteme-ceriteme, 

diperoleh dengan cara membagi mitos cerita Pangeran Samudra dari tiap daerah ke 

dalam unit-unit naratif. Setiap unit naratif harus memperlihatkan relasi-relasi antar 

individu yang merupakan tokoh-tokoh dalam peristiwa. 
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Penitikberatan dalam analisis ini terutama pada kalimat-kalimat yang 

menunjukkan tindakan atau peristiwa yang dialami tokoh-tokoh cerita. Oleh karena 

itu upaya untuk menemukan ceriteme-ceriteme disini dilakukan dengan 

memperhatikan rangkaian kalimat yang memperlihatkan adanya relasi atau hubungan 

tertentu. 

Setelah menemukan ceriteme-ceriteme, yang berupa kalimat-kalimat 

yang menunjukkan relasi-relasi tertentu, maka ceriteme-ceriteme tersebut kemudian 

disusun mengikuti sumbu sintagmatis dan paradigmatis untuk menemukan ceriteme-

ceriteme yang mengandung relasi yang sama maupun yang tidak sama. Dengan cara 

ini akan ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan antar ceriteme, sehingga akan 

mudah ditemukan oposisi-oposisi antara tokoh satu dengan tokoh yang lain, 

berdasarkan tindakan yang mereka lakukan dan peristiwa yang mereka alami. 

Selanjutnya, setelah  ditemukan struktur ceritanya dan mengetahui oposisi-oposisi 

antar tokoh, maka langkah selanjutnya adalah menentukan fungsi mitos cerita 

Pangeran Samudra bagi masyarakat pendukungnya. 

3.6 Langkah-langkah Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk menganalisis data 

dalam skripsi ini adalah sebagai berikut. 

1. Membaca dan memahami keseluruhan cerita dari hasil wawancara dengan 

beberapa narasumber, sehingga dapat diketahui isi dari masing-masing 

versi mitos cerita. 

2. Menyusun masing-masing versi mitos cerita ke dalam unit-unit naratif. 
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3. Menyusun unit-unit naratif mitos cerita ke dalam episode-episode dari 

masing-masing versi. 

4. Membuat rangkaian sintagmatis dan paradigmatis dari episode-episode 

yang telah dibuat. 

5. Menentukan oposisi biner yang terdapat dalam rangkaian ceriteme. 

6. Mencari persamaan dan perbedaan dari setiap versi. 

7. Membuat simpulan dan saran. 
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BAB IV 

STRUKTUR DAN FUNGSI MITOS CERITA PANGERAN SAMUDRA 

 

4.1 Struktur Mitos Cerita Pangeran Samudra 

Struktur mitos cerita Pangeran Samudra yang akan dianalisis yaitu meliputi 

cerita versi Sragen, cerita versi Boyolali, cerita versi Karanganyar, cerita versi 

Grobogan, dan cerita versi masyarakat pendatang. Struktur mitos cerita Pangeran 

Samudra nantinya akan ditemukan melalui analisis dari episode, yang didalamnya 

terdapat ceriteme-ceriteme, kemudian persamaan dan perbedaan ceriteme serta 

pasangan oposisi biner antar ceriteme. Berikut akan dibicarakan mengenai episode 

yang berupa rangkaian peristiwa (ceriteme). 

4.1.1 Cerita Pangeran Samudra Versi Karanganyar 

Unit naratifnya adalah sebagai berikut : 

1. Pada jaman dahulu kala, ada seorang bangsawan muda dari Kerajaan 
Majapahit. Bangsawan muda itu bernama Pangeran Samudra. 

 
2. Pangeran Samudra merupakan seorang sosok Pangeran yang elok parasnya, 

serta baik dan jujur hatinya. 
 

3. Pangeran Samudra adalah salah seorang putra Raja Majapahit terakhir yaitu 
Prabu Brawijaya V dari ibu selir Ontrowulan. 

 
4. Ketika itu Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Brawijaya V 

mendapat serangan dari kerajaan Demak Bintoro yang dipimpin oleh Raden 
Patah, dan akhirnya runtuh. 

 
5. Akibat serangan dari Kerajaan Demak Bintoro tersebut, banyak bangsawan 

dan punggawa kerajaan yang melarikan diri.  Akan tetapi Pangeran 
Samudra tidak ikut melarikan diri seperti saudara-saudaranya yang lain. 

 
6. Pangeran Samudra bersama ibunya yang terkenal cantik dan awet muda  

yaitu Raden Ayu Ontrowulan ikut diboyong ke Demak Bintoro oleh Sultan 
demak, yaitu Raden Patah. Pada waktu itu usianya telah mencapai 18 tahun. 

41 
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7. Selama berada di Demaks, Pangeran Samudra dan ibu Ontrowulan 
mengabdi kepada Raden Patah. Mereka juga mendapatkan bimbingan ilmu 
agama islam dari Sunan Kalijaga. 

 
8. Setelah lama mendapatkan bimbingan agama islam dari Sunan Kalijaga dan 

dirasa cukup serta umurnya juga semakin bertambah dewasa, maka atas 
petunjuk dari Sultan Demak yaitu Raden Patah melalui Sunan Kalijaga, 
Pangeran Samudra diperintahkan untuk berguru tentang agama islam 
kepada Kyai Ageng Gugur dari desa Pandan Gugur di lereng Gunung 
Lawu. 

       
9. Di samping itu, Pangeran Samudra juga mengemban misi suci untuk 

menyatukan saudara-saudaranya yang telah cerai berai akibat serangan dari 
Kerajaan Demak Bintoro. 

 
10. Pangeran Samudra mentaati perintah dan nasehat tersebut dan pergi berguru 

kepada Kyai Ageng Gugur dengan ditemani oleh dua orang abdi yang setia. 
 
11. Selama berguru kepada Kyai Ageng Gugur, Pangeran Samudra diberi ilmu 

tentang intisari ajaran islam secara mendalam. 
 
12. Selama berguru, Pangeran Samudra tidak mengetahui bahwa Kyai Ageng 

Gugur tersebut adalah kakaknya. 
 
13. Dirasa Pangeran Samudra telah menguasai ilmu yang diajarkan, maka Kyai 

Ageng Gugur baru mengatakan dan menceritakan siapa sesungguhnya 
beliau. 

 
14. Betapa terkejutnya hati Pangeran Samudra ketika mendengar cerita 

tersebut, karena teringat akan amanat Raden Patah, yaitu untuk menyatukan 
saudara-saudaranya yang telah cerai berai akibat serangan Demak Bintoro. 

 
15. Akhirnya Pangeran Samudra menceritakan tentang amanat Raden Patah 

yang diamanatkan sebelum berangkat berguru kepada Kyai Ageng Gugur, 
yaitu beliau disuruh untuk menyatukan saudara-saudaranya yang telah cerai 
berai. 

 
16. Akhirnya Kyai Ageng Gugur bisa menerima amanat yang telah diceritakan 

oleh Pangeran Samudra tersebut dan bersedia untuk dipersatukan kembali 
dengan saudara-saudaranya yang lain. 

17. Kyai Ageng Gugur akhirnya menyatakan bersedia untuk ikut kembali ke 
Demak Bintoro dan juga ikut membangun Kerajaan Demak. 

 
18. Setelah selesai berguru tentang agama islam kepada Kyai Ageng Gugur, 

dan telah tercapai maksud dan tujuannya, Pangeran Samudra dan Kyai 
Gugur kembali ke Demak Bintoro. 
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19. Pangeran Samudra, Kyai Gugur beserta rombongan berjalan kearah barat 
dan sampailah mereka di desa gondang Jenalus. 

 
20. Di desa Gondang Jenalus ini, mereka beristirahat sejenak untuk melepas 

lelah akibat perjalanan mereka yang sudah cukup jauh. 
 

21. Di desa ini mereka bertemu dengan orang yang berasal dari Demak yang 
bernama Kyai Kamaliman. 

 
22. Di desa ini Pangeran Samudra berniat untuk bermukim sementara di desa 

itu untuk menyebarkan agama islam. 
 
23. Setelah dirasa cukup, mereka kembali melanjutkan perjalanan ke arah barat 

dan sampailah pada suatu tempat di padang oro-oro kabar. Di tempat ini, 
Pangeran Samudra terserang sakit panas. 

 
24. Selanjutnya perjalanan diteruskan, sampai di dukuh doyong sakitnya makin 

parah dan memutuskan untuk beristirahat di dukuh itu. 
 
25. Kertika sakitnya semakin parah dan dirasa akan sampai pada janjinya dan 

hampir meninggal dunia, beliau memerintahkan pada salah seorang abdinya 
untuk berangkat kembali ke Demak Bintoro dengan maksud untuk 
menghadap Raden Patah dan mengabarkan kondisi Pangeran Samudra. 

 
26. Setelah mendengar kabar dari abdi utusan Pangeran Samudra, maka abdi 

tersebut diperintahkan untuk segera kembali ke tempat Pangeran Samudra 
berada. 

 
27. Akhirnya sampailah abdi tersebut di tempat Pangeran Samudra, akan tetapi 

Pangeran Samudra telah meninggal dunia. 
 
28. Selanjutnya sesuai dengan petunjuk dari Raden Patah yang disampaikan 

lewat abdinya, maka jasad Pangeran Samudra dimakamkan disebuah 
perbukitan yang tidak jauh dari tempat meninggalnya Pangeran Samudra. 

 
29. Sebelum upacara pemakaman, diadakanlah musyawarah diantara orang-

orang yang memiliki lahan disekitar wilayah itu. Mereka bersepakat bahwa 
lokasi bekas perawatan/peristirahatan Pangeran Samudra akan didirikan 
desa baru dan diberi nama desa Samudra. 

 
Pembagian cerita Pangeran Samudra di atas ke dalam satuan unit-unit 

naratif menjadi dasar dalam menentukan episode. Cerita Pangeran Samudra versi 

Karanganyar digolongkan ke dalam 7 episode. 
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Episode I    : Latar belakang Pangeran Samudra (unit naratif 1-3) 

Episode II   : Runtuhnya Majapahit (unit naratif 4-6) 

Episode III : Pangeran Samudra berguru kepada Sunan kalijaga (unit naratif 7-10) 

Episode IV  : Pangeran Samudra bertemu Kyai Gugur (unit naratif 11-17) 

Episode V   : Perjalanan pulang Pangeran Samudra (unit naratif 18-22) 

Episode VI  : Meninggalnya Pangeran Samudra (unit naratif 23-29) 

Episode I Latar Belakang Pangeran Samudra 

Episode I menceritakan tentang latar belakang Pangeran Samudra. 

Diceritakan bahwa pada jaman dahulu kala, ada seorang bangsawan muda dari 

Kerajaan Majapahit. Bangsawan muda itu bernama Pangeran Samudra. Pangeran 

Samudra merupakan sosok seorang Pangeran yang elok parasnya, serta baik dan 

jujur hatinya. Pangeran Samudra adalah merupakan salah seorang putra Raja 

Majapahit terakhir yaitu Prabu Brawijaya V dari ibu selir Ontrowulan. 

Tafsir Episode I 

Latar belakang Pangeran Samudra yang terdapat dalam episode I 

mempunyai persamaan dan perbedaan ceriteme. Persamaan dan perbedaan ceriteme 

tersebut dapat dilihat pada rangkaian berikut. 

                    PB       laki-laki      suami       ayah 

       Eps I                                                                                    berputra PS 

                   RO        perempuan      istri          ibu   

 

Keterangan :    PB : Prabu Brawijaya 

                        RO : Raden Ayu Ontrowulan 

 PS : Pangeran Samudra 
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 :  Persamaan Ceriteme 

 :  Perbedaan Ceriteme 

                        :  Satu Episode 

Berdasarkan rangkaian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan ceriteme. 

Persamaan ceriteme terdapat pada ceriteme keturunan, yaitu pernikahan antara Prabu 

Brawijaya dan Raden Ayu Ontrowulan menghasilkan keturunan yaitu Pangeran 

Samudra. Perbedaan ceriteme terdapat pada, 1) ceriteme status, Prabu Brawijaya 

adalah seorang suami, sedangkan Raden Ayu Ontrowulan adalah seorang istri. 2) 

certeme status, Prabu Brawijaya adalah ayah, sedangkan Raden Ayu Ontrowulan 

adalah seorang ibu, 3) ceriteme jenis kelamin, Prabu Brawijaya berjenis kelamin 

laki-laki, sedangkan Raden Ayu Ontrowulan berjenis kelamin perempuan. 

Perbedaan ceriteme di atas dapat ditarik oposisinya sebagai  berikut.  

              Laki-laki                             suami                        ayah 

                                              

            Perempuan                            istri                            ibu 

Keterangan :         : Oposisi berlawanan 

Episode II Runtuhnya Majapahit 

Episode II menceritakan tentang runtuhnya Majapahit. Ketika itu Kerajaan 

Majapahit yang dipimpin oleh Raja Brawijaya V mendapat serangan dari kerajaan 

Demak Bintoro yang dipimpin oleh Raden Patah, dan akhirnya runtuh. Akibat 

serangan dari Kerajaan Demak Bintoro tersebut, banyak bangsawan dan punggawa 

kerajaan yang melarikan diri.  Akan tetapi Pangeran Samudra tidak ikut melarikan 

diri seperti saudara-saudaranya yang lain. Pangeran Samudra bersama ibunya yaitu 
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Raden Ayu Ontrowulan ikut diboyong ke Demak Bintoro oleh Sultan Demak, yaitu 

Raden Patah. Pada waktu itu usianya telah mencapai 18 tahun. 

Tafsir Episode II 

Runtuhnya Majapahit yang terdapat dalam episode II mempunyai 

persamaan dan perbedaan ceriteme. Persamaan dan perbedaan ceriteme tersebut 

dapat dilihat dari rangkaian dibawah ini. 

               PB      Majapahit     diserang            kalah 
     Eps II             Raja 

               RP                     Demak menyerang       menang 

 

Keterangan :    PB : Prabu Brawijaya 

                  RP : Raden Patah 

 :  Persamaan Ceriteme 

 :  Perbedaan Ceriteme 

                        : Satu Episode 

Skema di atas dapat dilihat adanya persamaan dan perbedaan ceriteme. 

Persamaan ceriteme terlihat pada ceriteme kedudukan, yaitu antara Prabu Brawijaya 

dan Raden Patah adalah sama-sama berkedudukan sebagai raja. Perbedaan ceriteme 

dapat dilihat pada, (1) ceriteme kekuasaan, Prabu Brawijaya berkuasa di Majapahit, 

sedangkan Raden Patah berkuasa di Demak, (3) ceriteme pertempuran, kerajaan 

Majapahit mendapat serangan dari kerajaan Demak, (4) ceriteme hasil, dalam 

pertempuran Kerajaan Majapahit kalah dan Kerajaan Demak menang. 

 

 

 



 59

Perbedaan ceriteme tersebut dapat ditarik oposisinya sebagai berikut : 

             Majapahit                diserang               kalah 

                                                            

         Demak                 menyerang           menang   

 

Keterangan :         : Oposisi Searah 

                              : Oposisi Berlawanan 

Episode III Pangeran Samudra Berguru kepada Sunan Kalijaga 

Episode ini menceritakan tentang Pangeran Samudra ketika berguru agama 

islam kepada Sunan Kalijaga. Selama berada di Demak, Pangeran Samudra dan ibu 

Ontrowulan mengabdi kepada Raden Patah. Mereka juga mendapatkan bimbingan 

ilmu agama islam dari Sunan Kalijaga. Setelah lama mendapatkan bimbingan agama 

islam dari Sunan Kalijaga dan dirasa cukup serta umurnya juga semakin bertambah 

dewasa, maka atas petunjuk dari Sultan Demak yaitu Raden Patah melalui Sunan 

Kalijaga, Pangeran Samudra diperintahkan untuk berguru tentang agama islam 

kepada Kyai Ageng Gugur dari desa Pandan Gugur di lereng Gunung Lawu. Di 

samping itu, Pangeran Samudra juga mengemban misi suci untuk menyatukan 

saudara-saudaranya yang telah cerai berai akibat serangan dari Kerajaan Demak 

Bintoro. Pangeran Samudra mentaati perintah dan nasehat tersebut dan pergi berguru 

kepada Kyai Ageng Gugur dengan ditemani oleh dua orang abdi yang setia. 

Tafsir Episode III 

Kisah mengenai Pangeran Samudra ketika berguru pada Sunan Kalijaga 

yang ada pada episode III ini terdapat persamaan dan perbedaan ceriteme. Persamaan 

dan perbedaan ceriteme tersebut dapat kita lihat pada rangkaian tersebut dibawah ini. 
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                    PS             dibimbing          diperintah       ditaati  
       Eps III                laki-laki 

                   SK               membimbing     memerintah    menyuruh             

 

Keterangan :    SK : Sunan Kalijaga 

 PS : Pangeran Samudra 

 :  Persamaan Ceriteme 

 :  Perbedaan Ceriteme 

                        :  Satu Episode 

Rangkaian di atas terdapat persamaan dan perbedaan ceriteme. persamaan 

ceriteme terdapat pada ceriteme jenis kelamin yaitu keduanya adalah sama-sama 

berjenis kelamin laki-laki. Perbedaan ceriteme terdapat pada, 1) ceriteme bimbingan, 

Sunan Kalijaga memberi bimbingan agama islam pada Pangeran Samudra, 2) 

ceriteme perintah, Pangeran Samudra diperintah oleh Sunan Kalijaga untuk berguru 

agama islam pada Kyai Ageng Gugur, 3) ceriteme ketaatan, akhirnya setelah 

diperintah oleh Sunan Kalijaga, Pangeran Samudra metaatinya. 

Perbedaan ceriteme tersebut di atas dapat ditarik oposisinya sebagai berikut. 

                 dibimbing                   diperintah                 ditaati 

                                                                             

membimbing               memerintah             menyuruh 

Keterangan :         : Oposisi Searah                            

Episode IV Pangeran Samudra Bertemu Kyai Gugur 

Pada episode ini menceritakan tentang peristiwa Pangeran Samudra ketika 

bertemu dengan Kyai Gugur. Selama berguru kepada Kyai Ageng Gugur, Pangeran 

Samudra diberi ilmu tentang intisari ajaran islam secara mendalam. Selama berguru, 
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Pangeran Samudra tidak mengetahui bahwa Kyai Ageng Gugur tersebut adalah 

kakaknya. Dirasa Pangeran Samudra telah menguasai ilmu yang diajarkan, maka 

Kyai Ageng Gugur baru mengatakan dan menceritakan siapa sesungguhnya beliau. 

Betapa terkejutnya hati Pangeran Samudra ketika mendengar cerita tersebut, karena 

teringat akan amanat Raden Patah, yaitu untuk menyatukan saudara-saudaranya yang 

telah cerai berai akibat serangan Demak Bintoro. Akhirnya Pangeran Samudra 

menceritakan tentang amanat Raden Patah yang diamanatkan sebelum berangkat 

berguru kepada  Kyai Ageng Gugur, yaitu beliau disuruh untuk menyatukan saudara-

saudaranya yang telah cerai berai. Akhirnya Kyai Ageng Gugur bisa menerima 

amanat yang telah diceritakan oleh Pangeran Samudra tersebut dan bersedia untuk 

dipersatukan kembali dengan saudara-saudaranya yang lain. Kyai Ageng Gugur 

akhirnya menyatakan bersedia untuk ikut kembali ke Demak Bintoro bersama 

dengan Pangeran Samudra dan juga ikut membangun Kerajaan Demak. 

Tafsir Episode IV 

Peristiwa pertemuan antara Pangeran Samudra dengan Kyai Gugur yang 

terdapat pada episode ini mempunyai persamaan dan perbedaan ceriteme. Persamaan 

dan perbedaan tersebut dapat dilihat pada rangkaian di bawah ini. 

                    PS             adik      diberi ilmu         menerima 
       Eps IV                laki-laki                                                                                kembali ke Demak 

                  KG               kakak    memberi ilmu   memberi 

 

Keterangan :    KG : Kyai Gugur 

                   PS : Pangeran Samudra 

 :  Persamaan Ceriteme 
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      :  Perbedaan Ceriteme 

                             :  Satu Episode 

Rangkaian di atas terdapat persamaan dan perbedaan ceriteme. Persamaan 

ceriteme terdapat pada, 1) ceriteme kepulangan, pada akhirnya Pangeran Samudra 

bersama dengan Kyai Gugur kembali ke Demak, 2) ceriteme jenis kelamin, Pangeran 

Samudra dengan Kyai Gugur berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan perbedaan 

ceritemenya yaitu, 1) ceriteme hubungan persaudaraan, Pangeran Samudra adalah 

adik dari Kyai Gugur, 2) ceriteme pemberian, Pangeran Samudra diberi ilmu tentang 

intisari ajaran islam dari Kyai Gugur, 3) ceriteme penerimaan, Pangeran Samudra 

menerima ilmu yang diberikan dan diwariskan oleh Kyai Gugur.. 

Perbedaan ceriteme tersebut dapat ditarik oposisinya, yaitu : 

       adik                       diberi ilmu                menerima 

                                                                             

      kakak                    memberi ilmu              memberi 

Keterangan :         : Oposisi Berlawanan 

                              : Oposisi Searah                               

Episode V Perjalanan Pulang Pangeran Samudra 

Pada episode ini diceritakan tentang peristiwa perjalanan pulang Pangeran 

Samudra. Setelah selesai berguru tentang agama islam kepada Kyai Ageng Gugur, 

dan telah tercapai maksud dan tujuannya, Pangeran Samudra kembali ke Demak 

Bintoro. Pangeran Samudra dan juga kakaknya yaitu Kyai Gugur beserta rombongan 

berjalan kearah barat dan sampailah mereka di desa gondang Jenalus. Kemudian di 

desa Gondang Jenalus ini, mereka beristirahat sejenak untuk melepas lelah akibat 
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perjalanan mereka yang sudah cukup jauh. Di desa ini mereka bertemu dengan orang 

yang berasal dari Demak yang bernama Kyai Kamaliman. Di desa ini Pangeran 

Samudra berniat untuk bermukim sementara di desa itu untuk menyebarkan agama 

islam. Setelah dirasa cukup, mereka kembali melanjutkan perjalanan ke arah barat 

dan sampailah pada suatu tempat di padang oro-oro kabar. 

Tafsir Episode V 

Kisah perjalanan pulang Pangeran Samudra yang ada pada episode ini 

mempunyai persamaan dan perbedaan ceriteme. Persamaan dan perbedaan tersebut 

dapat dilihat pada rangkaian dibawah ini. 

                    PS             adik          
        Eps V                laki-laki                           berjalan  ke barat     beristirahat                      

                  KG                kakak                            

 

Keterangan :    KG : Kyai Gugur 

                   PS : Pangeran Samudra 

  :  Persamaan Ceriteme 

  :  Perbedaan Ceriteme 

                         :  Satu Episode 

Berdasarkan rangkaian di atas, maka terdapat persamaan dan perbedaan 

ceriteme. Persamaan ceriteme terdapat pada, 1) ceriteme jenis kelamin, antara Kyai 

Gugur dan Pangeran Samudra sama-sama berjenis kelamin laki-laki, 2) ceriteme 

perjalanan, Pangeran Samudra dan juga Kyai Gugur beserta rombongan berjalan 

bersama ke arah barat, 3) ceriteme istirahat, kemudian setibanya di desa Gondang 

Jenalus, Pangeran Samudra beserta rombongan beristirahat. Sedangkan perbedaan 
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ceriteme terdapat pada ceriteme persaudaraan, Pangeran Samudra adalah adiknya 

Kyai Gugur sedangkan Kyai Gugur adalah kakaknya Pangeran Samudra. 

Perbedaan ceriteme tersebut di atas dapat ditarik oposisinya sebagai berikut. 

        Adik                           

                                                                             

               Kakak                        

Episode VI Meninggalnya Pangeran Samudra 

Pada episode ini berisi tentang peristiwa meninggalnya Pangeran Samudra. 

Setelah perjalanan sampai di padang oro-oro kabar, Pangeran Samudra terserang 

sakit panas. Selanjutnya perjalanan diteruskan, sampai di dukuh doyong sakitnya 

makin parah dan memutuskan untuk beristirahat di dukuh itu. Ketika sakitnya 

semakin parah dan dirasa akan sampai pada janjinya dan hampir meninggal dunia, 

beliau memerintahkan pada salah seorang abdinya untuk berangkat kembali ke 

Demak Bintoro dengan maksud untuk menghadap Raden Patah dan mengabarkan 

kondisi Pangeran Samudra. Setelah mendengar kabar dari abdi utusan Pangeran 

Samudra, maka abdi tersebut diperintahkan untuk segera kembali ke tempat 

Pangeran Samudra berada. Akhirnya sampailah abdi tersebut di tempat Pangeran 

Samudra, akan tetapi Pangeran Samudra telah meninggal dunia. Selanjutnya sesuai 

dengan petunjuk dari Raden Patah yang disampaikan lewat abdinya, maka jasad 

Pangeran Samudra dimakamkan disebuah perbukitan yang tidak jauh dari tempat 

meninggalnya Pangeran Samudra. Sebelum upacara pemakaman, diadakanlah 

musyawarah diantara orang-orang yang memiliki lahan disekitar wilayah itu. Mereka 
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bersepakat bahwa lokasi bekas perawatan/peristirahatan Pangeran Samudra akan 

didirikan desa baru dan diberi nama desa Samudra. 

Tafsir Episode VI 

Peristiwa meninggalnya Pangeran Samudra yang terdapat dalam episode VI 

mempunyai persamaan dan perbedaan ceriteme. Persamaan dan perbedaan ceriteme 

tersebut dapat dilihat pada rangkaian dibawah ini. 

                    PS             Pangeran     mengabari        meninggal 
       Eps VI                laki-laki                                            

                   RP               Raja             dikabari           hidup 

 

     Keterangan :    RP  : Raden Patah 

 PS : Pangeran Samudra 

      :  Persamaan Ceriteme 

      :  Perbedaan Ceriteme 

                             :  Satu Episode 

Berdasarkan rangkaian di atas, maka dapat dilihat persamaan dan perbedaan 

ceritemenya. Persamaan ceriteme terdapat pada ceriteme jenis kelamin, yaitu antara 

Pangeran Samudra dan Raden Patah adalah sama-sama berjenis kelamin laki-laki. 

Perbedaan ceritemenya yaitu, 1) ceriteme kedudukan, Pangeran Samudra adalah 

seorang Pangeran sedangkan Raden Patah adalah seorang Raja, 2) ceriteme kabar, 

Pangeran Samudra memberi kabar kepada Raden Patah sedangkan Raden Patah 

menerima kabar dari Pangeran Samudra perihal sakitnya, 3) ceriteme nasib, pada 

waktu dikabari, Raden Patah dalam keadaan  hidup, sedangkan Pangeran Samudra 

sudah meninggal. 
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Perbedaan ceriteme tersebut dapat ditarik oposisinya sebagai berikut . 

    mengabari                 meninggal             

                                                                             

     dikabari                       hidup                

Keterangan :         : Oposisi Searah 

              : Oposisi Berlawanan 

4.1.2 Cerita Pangeran Samudra Versi Boyolali 

Berikut ini unit naratifnya. 

1. Pada masa akhir Kerajaan Majapahit, yaitu ketika diperintah oleh Raja 
Brawijaya V, mendapat serangan dari Kerajaan Islam Demak yang 
dipimpin oleh Raden Patah. 

 
2. Serangan dari Kerajaan Islam Demak tersebut menjadikan Kerajaan 

Majapahit terdesak dan akhirnya kalah. Sehingga banyak bangsawan yang 
menyingkir ke daerah-daerah lain untuk mencari perlindungan. 

 
3. Namun salah seorang putra dari Raja Brawijaya V, yaitu yang bernama 

Pangeran Samudra, dengan ibu tirinya yaitu Raden Ayu Ontrowulan tidak 
ikut menyingkir, namun malah datang ke Demak dan menyatakan untuk 
bergabung dengan Kerajaan Demak. 

 
4. Kedatangan Pangeran Samudra dan Raden Ayu Ontrowulan ke Kerajaan 

Demak diterima dengan senang hati oleh Raja Demak yaitu Raden Patah. 
 

5. Selama berada di Kerajaan Demak, Pangeran Samudra dan ibunya, Raden 
Ayu  Ontrowulan mendapatkan bimbingan ilmu agama islam dari sunan 
Kalijaga. 

 
6. Selanjutnya, setelah sekian lama mandapatkan bimbingan agama islam 

dari Sunan Kalijaga, akhirnya Pangeran Samudra disuruh oleh Raden 
Patah untuk mencari saudara-saudaranya yang dahulu telah melarikan diri 
ketika Kerajaan Majapahit runtuh. 

 
7. Dalam pengembaraannya mencari saudara-saudaranya yang hilang, 

Pangeran Samudra akhirnya sampai di Gunung Lawu dan bertemu dengan 
kakaknya yang bernama Raden Gugur, atau yang lebih dikenal dengan 
sebutan Sunan Gunung Lawu. 
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8. Setelah berhasil bertemu dengan Raden Gugur atau Sunan Gunung Lawu, 
Pangeran Samudra kemudian meneruskan perjalanannya untuk mencari 
saudara-saudaranya yang lain. 

 
9. Akan tetapi, setelah Pangeran Samudra sampai di suatu desa yang 

bernama Kemukus, beliau jatuh sakit. 
 

10. Kemudian beliau menyuruh pada salah seorang abdinya untuk 
menyampaikan kabar perihal sakitnya itu kepada ibu tirinya yaitu Raden 
Ayu Ontrowulan yang sedang berada di Demak. 

 
11. Setelah abdi suruhan Pangeran Samudra tersebut sampai di Kerajaan 

Demak, langsung menghadap Raden Ayu Ontrowulan dan menceritakan 
semua peristiwa yang dialami oleh Pangeran Samudra. 

 
12. Kemudian, setelah Raden Ayu Ontrowulan mendengar dan mengetahui 

keadaan Pangeran Samudra yang disampaikan oleh abdi Pangeran 
Samudra, maka Raden Ayu Ontrowulan segera menyusul untuk 
menjenguk dan melihat putranya yang dikasihani. 

 
13. Akan tetapi, sebelum sampai ditempat yang dituju, Raden Ayu 

Ontrowulan terlebih dahulu mendengar kabar bahwa putranya, yaitu 
Pangeran Samudra telah meninggal dunia. 

 
14. Setelah Raden Ayu Ontrowulan sampai ditempat Pangeran Samudra 

berada, ternyata betul bahwa Pangeran Samudra telah meninggal dunia.  
 

15. Namun, Raden Ayu Ontrowulan tidak diperbolehkan untuk melihat 
jenazah Pangeran Samudra sebelum bersuci terlebih dahulu. 

 
16. Akhirnya Raden Ayu Ontrowulan melakukan sesuci di suatu sendang 

yang terletak di kaki Gunung Kemukus. 
 

17. Sehabis menjalankan sesuci, Raden Ayu Ontrowulan langsung menuju ke 
tempat jenazah putranya yang sudah dirawat oleh penduduk. 

 
18. Setelah membuka kain kafannya dan beliau mengetahui bahwa ternyata 

jenazah yang dilihatnya itu adalah memang betul-betul anaknya, maka 
seketika itu juga ia langsung jatuh pingsan. 

 
19. Setelah itu Raden Ayu Ontrowulan siuman. Beliau berpesan apabila ia 

meninggal dunia, maka jenazahnya agar dikuburkan dalam satu liang 
lahat dengan Pangeran Samudra. 
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20. Akhirnya sesaat setelah itu, Raden Ayu Ontrowulan meninggal dunia 
ditempat itu juga dan dimakamkan satu liang lahat dengan anaknya, yaitu 
Pangeran Samudra. 
 

Pembagian cerita Pangeran Samudra tersebut di atas ke dalam satuan unit-

unit naratif menjadi bahan acuan dalam menentukan episode-episode cerita. Cerita 

Pangeran Samudro versi Boyolali digolongkan ke dalam 5 episode. 

Episode I   : Runtuhnya Majapahit (unit naratif 1-4) 

Episode II  : Pangeran Samudra berguru kepada Sunan Kalijaga (unit naratif 5-6) 

Episode III : Pengembaraan Pangeran Samudra (unit naratif 7-8) 

Episode IV : Prahara Pangeran Samudra (unit naratif 9-13) 

Episode V  : Meninggalnya Pangeran Samudra dan Raden Ayu Ontrowulan (unit 

naratif 14-20) 

Episode I Runtuhnya Majapahit 

Pada episode I ini diceritakan tentang runtuhnya Kerajaan Majapahit. Pada 

masa akhir Kerajaan Majapahit, yaitu ketika diperintah oleh Raja Brawijaya V, 

mendapat serangan dari Kerajaan Islam Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. 

Serangan dari Kerajaan Islam Demak tersebut menjadikan Kerajaan Majapahit 

terdesak dan akhirnya kalah. Sehingga banyak bangsawan yang menyingkir ke 

daerah-daerah lain untuk mencari perlindungan. Namun salah seorang putra dari Raja 

Brawijaya V, yaitu yang bernama Pangeran Samudra, dengan ibu tirinya yaitu Raden 

Ayu Ontrowulan tidak ikut menyingkir, namun malah datang ke Demak dan 

menyatakan untuk bergabung dengan Kerajaan Demak. Kedatangan Pangeran 

Samudra dan Raden Ayu Ontrowulan ke Kerajaan Demak diterima dengan senang 

hati oleh Raja Demak yaitu Raden Patah. 
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Tafsir Episode I 

Peristiwa runtuhnya Kerajaan Majapahit yang terdapat pada episode I 

mempunyai persamaan dan perbedaan ceriteme. persamaan dan perbedaan ceriteme 

tersebut dapat dilihat pada rangkaian berikut ini. 

                    RP      Demak            menyerang      menang 
       Eps I                  Raja 

                   PB         Majapahit  diserang          kalah 

 

Keterangan :    RP : Raden Patah 

      PB : Prabu Brawijaya 

  :  Persamaan Ceriteme 

  :  Perbedaan Ceriteme 

                         : Satu Episode 

Berdasarkan rangkaian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan ceriteme. 

Persamaan ceriteme terdapat pada ceriteme kedudukan, yaitu antara Raden Patah dan 

Prabu Brawijaya keduanya sama-sama seorang Raja. Perbedaan ceriteme terdapat 

pada, 1) ceriteme kekuasaan, Raden Patah berkuasa di Kerajaan Demak, sedangkan 

Prabu Brawijaya berkuasa di Kerajaan Majapahit, 2) ceriteme peperangan, Kerajaan 

Demak melancarkan serangan terhadap Kerajaan Majapahit sedangkan Kerajaan 

Majapahit mendapatkan serangan dari Kerajaan Demak , 3) ceriteme hasil, akhirnya 

serangan dari kerajaan Demak berhasil dan Kerajaan Majapahit kalah. 

Perbedaan ceriteme tersebut di atas dapat ditarik oposisinya sebagai berikut. 

                 Demak               menyerang             menang 

                                                            

        Majapahit               diserang                 kalah   
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Keterangan :         : Oposisi Searah 

           : Oposisi Berlawanan 

Episode ini juga menceritakan tentang bergabungnya Pangeran Samudra 

dan Raden Ayu Ontrowulan dengan Kerajaan Demak. Berikut rangkaian ceritemnya. 

                    PS      laki-laki         anak            
       Eps I                                                              tidak menyingkir     gabung dengan Demak 

                   RO       perempuan     ibu 

 

Keterangan :    RO : Raden Ayu Ontrowulan 

                   PS  : Pangeran Samudra 

   :  Persamaan Ceriteme 

   :  Perbedaan Ceriteme 

                          : Satu Episode 

Rangkaian di atas terdapat persamaan dan perbedaan ceriteme. persamaan 

ceriteme terdapat pada ceriteme, 1) penyelamatan diri, pada saat Kerajaan Majapahit 

runtuh, Pangeran Samudra dan Raden Ayu Ontrowulan tidak ikut menyingkir seperti 

saudara-saudaranya yang lain, 2) ceriteme gabung, waktu Kerajaan Majapahit 

runtuh, mereka berdua tidak menyingkir, malahan ikut bergabung dengan Demak. 

Perbedaan ceriteme, 1) ceriteme jenis kelamin, Pangeran Samudra berjenis kelamin 

laki-laki, sedangkan Raden Ayu Ontrowulan berjenis kelamin perempuan, 2) 

ceriteme status, dalam cerita, Pangeran Samudra berstatus sebagai seorang anak dan 

Raden Ayu Ontrowulan sebagai Ibu. 
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Perbedaan ceriteme di atas apabila ditarik oposisinya adalah sebagai 

berikut.  

                 laki-laki                      

                                                            

         perempuan                      

Keterangan :          : Oposisi Berlawanan             

Episode II Pangeran Samudra Berguru kepada Sunan Kalijaga 

Episode ini menceritakan tentang Pangeran Samudra ketika berguru tentang 

agama islam kepada Sunan Kalijaga. Selama berada di Kerajaan Demak, Pangeran 

Samudra dan ibunya, Raden Ayu  Ontrowulan mendapatkan bimbingan ilmu agama 

islam dari sunan Kalijaga. Selanjutnya, setelah sekian lama mandapatkan bimbingan 

agama islam dari Sunan Kalijaga, akhirnya Pangeran Samudra disuruh oleh Raden 

Patah yang merupakan Raja Demak untuk mencari saudara-saudaranya yang dahulu 

telah melarikan diri ketika Kerajaan Majapahit runtuh. 

Tafsir Episode II 

Peristiwa Pangeran Samudra dan Raden Ayu Ontrowulan ketika berguru 

kepada Sunan Kalijaga yang terdapat pada episode II mempunyai persamaan dan 

perbedaan ceriteme. Persamaan dan perbedaan ceriteme dapat dilihat pada rangkaian 

dibawah ini.  

                   PS                          murid       dibimbing 

      Eps II                laki-laki       

                   SK               guru          membimbing 

 

Keterangan :    SK : Sunan Kalijaga 

                  PS  : Pangeran Samudra 
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      :  Persamaan Ceriteme 

      :  Perbedaan Ceriteme 

                             : Satu Episode 

Rangkaian di atas terdapat persamaan dan perbedaan ceriteme. Persamaan 

ceriteme terdapat pada ceriteme jenis kelamin, Sunan Kalijaga dan Pangeran 

Samudra sama-sama berjenis kelamin laki-laki. Perbedaan ceriteme, 1) ceriteme 

status, Sunan Kalijaga berstatus sebagai seorang guru sedangkan Pangeran Samudra 

berstatus sebagai seorang murid, 2) ceriteme bimbingan, Sunan Kaljaga memberikan 

bimbingan agama kepada Pangeran Samudra. 

Perbedaan ceriteme di atas apabila ditarik oposisinya adalah sebagai 

berikut. 

                  murid                     dibimbing 

                                                            

             guru                     membimbing 

 

Keterangan :          : Oposisi Berlawanan 

                              : Oposisi Searah 

Episode ini juga menceritakan ketika Raden Patah menyuruh Pangeran 

Samudra untuk mencari saudara-saudaranya yang lain. Berikut rangkaian 

ceritemnya. 

                   RP                          Raja               menyuruh 

       Eps II               Laki-laki                                            

                  PS                             Pangeran        disuruh 
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Keterangan :    RP : Raden Patah 

                  PS  : Pangeran Samudra 

  :  Persamaan Ceriteme 

  :  Perbedaan Ceriteme 

                         : Satu Episode 

Rangkaian di atas terdapat persamaan dan perbedaan ceriteme. Persamaan 

ceriteme terdapat pada ceriteme jenis kelamin, Pangeran Samudra dan Raden Patah 

adalah sama-sama berjenis kelamin laki-laki. Perbedaan ceriteme, 1) ceriteme 

kedudukan, Raden Patah berkedudukan sebagai Raja dan Pangeran Samudra 

berkedudukan sebagai seorang Pangeran, 2) ceriteme suruhan, Raden Patah 

menyuruh Pangeran Samudra untuk mencari saudara-saudaranya yang lain. 

Perbedaan ceriteme di atas apabila ditarik oposisinya adalah sebagai 

berikut. 

                          menyuruh 

                                                            

                     disuruh 

 

Keterangan :         : Oposisi Searah    

Episode III Pengembaraan Pangeran Samudra 

Episode III ini menceritakan tentang pengembaraan Pangeran Samudra 

untuk mencari saudaranya yang telah bercerai berai akibat serangan dari Demak. 

Dalam pengembaraannya mencari saudara-saudaranya yang hilang, Pangeran 

Samudra akhirnya sampai di Gunung Lawu dan bertemu dengan kakaknya yang 

bernama Raden Gugur, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gunung 
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Lawu. Setelah berhasil bertemu dengan Raden Gugur atau Sunan Gunung Lawu, 

Pangeran Samudra kemudian meneruskan perjalanannya untuk mencari saudara-

saudaranya yang lain. 

Tafsir Episode III 

                   PS                                             adik 

      Eps III               Laki-laki    saudara                        bertemu                 

                 RG                                                kakak 

 

Keterangan :    RG : Raden Gugur 

                   PS  : Pangeran Samudra 

   :  Persamaan Ceriteme 

   :  Perbedaan Ceriteme 

                          : Satu Episode 

Rangkaian di atas terdapat persamaan dan perbedaan ceriteme. persamaan 

ceriteme, 1) ceriteme jenis kelamin, Pangeran Samudra dan Raden Gugur memiliki 

jenis kelamin yang sama yaitu laki-laki, 2) ceriteme hubungan, Pangeran Samudra 

merupakan saudara dari Raden Gugur, 3) ceriteme pertemuan, akhirnya dalam 

pengembaraan mencari saudaranya, Pangeran Samudra bertemu dengan saudaranya 

yaitu Raden Gugur. Perbedaan ceriteme terdapat pada ceriteme saudara, Pangeran 

Samudra adalah adik Raden Gugur sedangkan Raden Gugur adalah kakak Pangeran 

Samudra. 
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Perbedaan ceriteme di atas apabila ditarik oposisinya adalah sebagai 

berikut. 

Adik 

 

        Kakak 

Keterangan :          : Oposisi Berlawanan 

Episode IV Prahara Pangeran Samudra 

Episode IV ini menceritakan tentang prahara yang dialami oeh Pangeran 

Samudra. Setelah Pangeran Samudra sampai di suatu desa yang bernama Kemukus, 

beliau jatuh sakit. Kemudian beliau menyuruh pada salah seorang abdinya untuk 

menyampaikan kabar perihal sakitnya itu kepada ibu tirinya yaitu Raden Ayu 

Ontrowulan yang sedang berada di Demak. Setelah abdi suruhan Pangeran Samudra 

tersebut sampai di Kerajaan Demak, langsung menghadap Raden Ayu Ontrowulan 

dan menceritakan semua peristiwa yang dialami oleh Pangeran Samudra. Kemudian, 

setelah Raden Ayu Ontrowulan mendengar dan mengetahui keadaan Pangeran 

Samudra yang disampaikan oleh abdi Pangeran Samudra, maka Raden Ayu 

Ontrowulan segera menyusul untuk menjenguk dan melihat putranya yang 

dikasihani. Akan tetapi, sebelum sampai ditempat yang dituju, Raden Ayu 

Ontrowulan terlebih dahulu mendengar kabar bahwa putranya, yaitu Pangeran 

Samudra telah meninggal dunia. 
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Tafsir Episode IV 

Prahara yang dialami oleh Pangeran Samudra yang terdapat pada episode 

IV ini terdapat persamaan dan perbedaan ceriteme. Persamaan dan perbedaan 

ceriteme tersebut dapat dilihat pada rangkaian dibawah ini.  

                    PS      anak          mengabari     dijenguk          disusul             

      Eps IV                              

                   RO        ibu           dikabari         menjenguk      menyusul 

 

Keterangan :    RO : Raden Ayu Ontrowulan 

                   PS  : Pangeran Samudra 

    :  Perbedaan Ceriteme 

                          : Satu Episode 

Rangkaian peristiwa di atas terdapat perbedaan ceriteme, 1) ceriteme 

hubungan, Raden Ayu Ontrowulan adalah ibu tiri Pangeran Samudra sedangkan 

Pangeran Samudra adalah anak tiri Raden Ayu Ontrowulan, 2) ceriteme kabar, 

Pangeran Samudra mengabari Raden Ayu Ontrowulan perihal sakitnya, 3) ceriteme 

menjenguk, setelah Raden Ayu Ontrowulan mendengar kabar, Pangeran Samudra 

akhirnya dijenguk Raden Ayu Ontrowulan, 4) ceriteme susulan, Raden Ayu 

Ontrowulan akhirnya menyusul ke tempat Pangeran Samudra berada. 

Perbedaan ceriteme di atas apabila ditarik oposisinya adalah sebagai 

berikut. 

               mengabari          dijenguk        disusul 

                                                            

               dikabari            menjenguk     menyusul 
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Keterangan :         : Oposisi Searah 

            : Oposisi Searah                   

Episode V Meninggalnya Pangeran Samudra dan Raden Ayu Ontrowulan 

Episode V menceritakan tentang meninggalnya Pangeran Samudra dan 

Raden Ayu Ontrowulan . Setelah Raden Ayu Ontrowulan sampai ditempat Pangeran 

Samudra berada, ternyata betul bahwa Pangeran Samudra telah meninggal dunia. 

Namun, Raden Ayu Ontrowulan tidak diperbolehkan untuk melihat jenazah 

Pangeran Samudra sebelum bersuci terlebih dahulu. Akhirnya Raden Ayu 

Ontrowulan melakukan sesuci di suatu sendang yang terletak di kaki Gunung 

Kemukus. Sehabis menjalankan sesuci, Raden Ayu Ontrowulan langsung menuju ke 

tempat jenazah putranya yang sudah dirawat oleh penduduk. Setelah membuka kain 

kafannya dan beliau mengetahui bahwa ternyata jenazah yang dilihatnya itu adalah 

memang betul-betul anaknya, maka seketika itu juga ia langsung jatuh pingsan. 

Setelah itu Raden Ayu Ontrowulan siuman. Beliau berpesan apabila ia meninggal 

dunia, maka jenazahnya agar dikuburkan dalam satu liang lahat dengan Pangeran 

Samudra. Akhirnya sesaat setelah itu, Raden Ayu Ontrowulan meninggal dunia 

ditempat itu juga dan dimakamkan satu liang lahat dengan anaknya, yaitu Pangeran 

Samudra. 

Tafsir Episode V 

Peristiwa meninggalnya Pangeran Samudra dan Raden Ayu Ontrowulan 

yang terdapat pada episode V ini mempunyai persamaan dan perbedaan ceriteme. 

Persamaan dan perbedaan ceriteme tersebut dapat diketahui dari rangkaian berikut. 
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                  PS      laki-laki             anak         dilihat 

       Eps V                                                                             meninggal      dikubur satu liang  

                  RO       perempuan        ibu           melihat 

 

Keterangan :    RO : Raden Ayu Ontrowulan 

                  PS  : Pangeran Samudra 

  :  Persamaan Ceriteme 

  :  Perbedaan Ceriteme 

                         : Satu Episode 

Rangkaian di atas terdapat persamaan dan perbedaan ceriteme. Persamaan 

ceriteme, 1) ceriteme garis kehidupan, Pangeran Samudra dan Raden Ayu 

Ontrowulan sama-sama meninggal dunia, 2) ceriteme pemakaman, Pangeran 

Samudra dan Raden Ayu Ontrowulan dikubur dalam satu liang lahat. Perbedaan 

ceritemenya, 1) ceriteme jenis kelamin, Pangeran Samudra berjenis kelamin laki-laki 

dan Raden Ayu Ontrowulan berjenis kelamin perempuan, 2) ceriteme status, Raden 

Ayu Ontrowulan berstatus sebagai Ibu, sedangkan Pangeran Samudra berstatus 

sebagai seorang anak, 3) ceriteme lihat, Raden Ayu Ontrowulan melihat jasad 

Pangeran Samudra, sedangkan Pangeran Samudra jasadnya dilihat oleh Raden Ayu 

Ontrowulan. 

Perbedaan ceriteme di atas apabila ditarik oposisinya adalah sebagai 

berikut. 

                 laki-laki                    dilihat 

                                                            

        perempuan                melihat 
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Keterangan :          : Oposisi Berlawanan 

                              : Oposisi Searah 

4.1.3 Cerita Pangeran Samudra Versi Grobogan 

Berikut ini unit naratifnya. 

1. Pangeran Samudra adalah salah seorang putra Raja Majapahit terakhir 
yaitu Prabu Brawijaya V yang terlahir dari Ibu selir Dewi Ontrowulan. 

 
2. Ketika Kerajaan Majapahit berada dibawah pemerintahan Prabu 

Brawijaya V, mendapat serangan dari kerajaan Demak Bintoro yang 
waktu itu dipimpin oleh Raden Patah. 

 
3. Pada waktu terjadi serangan tersebut, Kerajaan Majapahit menjadi 

terdesak dan akhirnya Kerajaan Majapahit runtuh. 
 

4. Kemudian, setelah terjadi serangan itu, para bangsawan dan juga saudara-
saudara Pangeran Samudra yang lain menyingkir untuk menyelamatkan 
diri dan akhirnya melarikan diri dari Kerajaan Majapahit. 

 
5. Begitu juga dengan Pangeran Samudra, yang tetap teguh pada agama 

Syiwa-Budha yang diyakininya, bersama dengan ibunya yang terkenal 
cantik dan awet muda yaitu Dewi Ontrowulan beserta para pengikutnya 
akhirnya juga ikut melarikan diri. 

 
6. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Pangeran Samudra dan juga ibu 

Dewi Ontrowulan beserta para pengikutnya sampai pada suatu tempat 
yang agak berbukit, dan mereka lalu beristirahat sejenak di bukit tersebut. 

7. Pada waktu beristirahat di bukit tersebut, Pangeran Samudra melihat 
suatu keanehan pada bukit tempai ia beristirahat. 

 
8. Diatas bukit tersebut tampaklah kabut-kabut hitam seperti asap atau 

kukus. Berhubung bukit tersebut belum ada namanya, maka sesuai 
dengan petunjuk dan amanat dari Pangeran Samudra, bukit tersebut diberi 
nama Kemukus. Akhirnya Kemukus dijadikan tempat persembunyian 
terakhir Pangeran Samudra dan ibu Dewi Ontrowulan. 

 
9. Selama berada di tempat persembunyian, yaitu Kemukus, Pangeran 

Samudra menderita sakit dan hati ibu Dewi Ontrowulan sangat sedih 
melihat kondisi dan keadaan anak kesayangannya tersebut. 

 
10. Lama-kelamaan, sakit yang diderita Pangeran Samudra sudah tidak bisa 

diharapkan lagi untuk membaik dan jauh dari kemungkinan untuk 
sembuh. 
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11. Melihat kondisinya semakin parah, Pangeran Samudra akhirnya berpesan 
kepada ibu Dewi Ontrowulan. Isi pesannya yaitu bahwa jika kelak ia 
meninggal, maka jasadnya agar dikuburkan di bukit Kemukus, dan tak 
lama kemudian akhirnya Pangeran Samudra meninggal dunia. 

 
12. Setelah mengetahui bahwa Pangeran Samudra telah meninggal dunia, 

maka seketika itu juga ibu Dewi Ontrowulan pingsan. 
 

13. Sesudah itu ibu Dewi Ontrowulan siuman, beliau berpesan apabila ia 
meninggal, maka jenazahnya agar dikuburkan dalam satu liang lahat 
dengan Pangeran Samudra. 

 
14. Sesudah mengucapkan pesannya tersebut, akhirnya ibu Dewi Ontrowulan 

juga ikut meninggal di tempat itu juga dan dimakamkan dalam satu liang 
lahat dengan Pangeran Samudra. 

 
Pembagian cerita Pangeran Samudra tersebut di atas ke dalam satuan unit-

unit naratif menjadi bahan acuan dalam menentukan episode-episode cerita. Cerita 

Pangeran Samudra versi Grobogan digolongkan ke dalam 4 episode. 

Episode I       : Runtuhnya Majapahit (unit naratif 1-3) 

Episode II  : Pangeran Samudra dan Dewi Ontrowulan melarikan diri (unit naratif 

4-5) 

Episode III   : Pengembaraan dan perjalanan Pangeran Samudra (unit naratif 6-8) 

Episode IV  : Akhir Riwayat Pangeran Samudra dan Ibu Dewi Ontrowulan (unit 

naratif 9-14) 

Episode I Runtuhnya Majapahit 

Pada episode I ini berisi tentang cerita runtuhnya Kerajaan Majapahit. 

Pangeran Samudra adalah salah seorang putra Raja Majapahit terakhir yaitu Prabu 

Brawijaya V yang terlahir dari Ibu selir Dewi Ontrowulan. Ketika Kerajaan 

Majapahit berada dibawah pemerintahan Prabu Brawijaya V, mendapat serangan dari 

kerajaan Demak Bintoro yang waktu itu dipimpin oleh Raden Patah. Pada waktu 
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terjadi serangan tersebut, Kerajaan Majapahit menjadi terdesak dan akhirnya 

Kerajaan Majapahit runtuh. 

Tafsir Episode I 

Peristiwa runtuhnya Kerajaan Majapahit yang ada dalam episode I ini 

mempunyai persamaan dan perbedaan ceriteme. Persamaan dan perbedaan ceriteme 

tersebut dapat dilihat pada rangkaian dibawah ini.  

                  PB      Majapahit        diserang          kalah 
       Eps I                  Raja 

                  RP         Demak             menyerang     menang 

 

Keterangan :    RP : Raden Patah 

                  PB : Prabu Brawijaya 

 :  Persamaan Ceriteme 

 :  Perbedaan Ceriteme 

                         : Satu Episode 

Berdasarkan rangkaian diatas, terdapat persamaan dan perbedaan ceriteme. 

Persamaan ceriteme terdapat pada ceriteme kedudukan, yaitu antara Raden Patah dan 

Prabu Braawijaya keduanya sama-sama seorang Raja. Perbedaan ceriteme terdapat 

pada, 1) ceriteme kekuasaan, Raden Patah berkuasa di Kerajaan Demak, sedangkan 

Prabu Brawijaya berkuasa di Kerajaan Majapahit, 2) ceriteme peperangan, Kerajaan 

Demak melancarkan serangan terhadap Kerajaan Majapahit, 3) ceriteme hasil, 

akhirnya serangan dari kerajaan Demak berhasil dan Kerajaan Majapahit kalah. 
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Perbedaan ceriteme tersebut di atas dapat ditarik oposisinya sebagai berikut. 

               Majapahit              diserang                kalah 

                                                            

          Demak               menyerang            menang   

 

Keterangan :         : Oposisi Searah 

            : Oposisi Berlawanan 

Episode ini juga menceritakan mengenai asal-usul Pangeran Samudra. 

Berikut rangkaian ceritemenya. 

                   PB      laki-laki   suami      ayah      

      Eps I                                                                                berputra PS 

                  DO      perempuan   istri          ibu 

 

Keterangan :    DO : Dewi Ontrowulan 

                    PS : Pangeran Samudra 

                    PB : Prabu Brawijaya 

                                : Perbedaan ceriteme       

   : Satu Episode                  

Berdasarkan rangkaian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan ceriteme. 

persamaan ceriteme terdapat pada ceriteme keturunan, hasil perkawinan antara Prabu 

Brawijaya dengan Dewi Ontrowulan menghasilkan keturunan yaitu Pangeran 

Samudra. Perbedaan ceriteme terdapat pada, 1) ceriteme jenis kelamin, Prabu 

Brawijaya berjenis kelamin laki-laki, sedangkan Dewi Ontrowulan berjenis kelamin 

perempuan, 2) ceriteme status, Dewi Ontrowulan adalah berstatus sebagai seorang 

istri, sedangkan Prabu Brawijaya berstatus sebagai seorang suami, 3) ceriteme 
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kedudukan, Prabu Brawijaya berkedudukan sebagai seorang ayah, sedangkan Dewi 

Ontrowulan berkedudukan sebagai seorang ibu. 

Perbedaan ceriteme-ceriteme di atas dapat ditarik oposisinya sebagai  

berikut. 

              Laki-laki                       suami              ayah                

                                              

             perempuan                      istri                  ibu 

Keterangan :         : Oposisi berlawanan 

Episode II Pangeran Samudra dan Dewi Ontrowulan Melarikan Diri 

Episode II berisi mengenai perisitwa ketika Pangeran Samudra dan Dewi 

Ontrowulan melarikan diri dari kerajaan. Setelah terjadi serangan dari Kerajaan 

Demak, para bangsawan dan juga saudara-saudara Pangeran Samudro yang lain 

menyingkir untuk menyelamatkan diri dan akhirnya melarikan diri dari Kerajaan 

Majapahit. Begitu juga dengan Pangeran Samudra, yang tetap teguh pada agama 

Syiwa-Budha yang diyakininya, bersama dengan ibunya yang terkenal cantik dan 

awet muda yaitu Dewi Ontrowulan beserta para pengikutnya akhirnya juga ikut 

melarikan diri. 

Tafsir Episode II 

Peristiwa larinya Pangeran Samudra dan Ibu Dewi Ontrowulan dari 

Kerajaan Majapahit yang terdapat dalam episode II ini mempunyai persamaan dan 

perbedaan ceriteme. Persamaan dan perbedaan ceriteme tersebut dapat dilihat pada 

rangkaian dibawah ini. 

 



 84

                    PS       laki-laki      anak         Pangeran  
      Eps II                                                                                          melarikan diri 

                  DO         perempuan      ibu           Dewi  

 

Keterangan :    PS : Pangeran Samudra 

                 DO : Dewi Ontrowulan 

 :  Persamaan Ceriteme 

 :  Perbedaan Ceriteme 

                        : Satu Episode 

Rangkaian peristiwa di atas terdapat persamaan dan perbedaan ceriteme. 

Persamaan ceriteme terdapat pada ceriteme pelarian, setelah mendapat serangan dari 

Demak, Pangeran Samudra dan ibu Dewi Ontrowulan melarikan diri. Sedangkan 

perbedaan ceriteme terdapat pada, 1) ceriteme jenis kelamin, Pangeran Samudra 

berjenis kelamin laki-laki dan Ibu Dewi Ontrowulan berjenis kelamin perempuan, 2) 

ceriteme status, Pangeran samudra sebagai seorang anak dan Ibu Dewi Ontrowulan 

sebagai seorang Ibu, 3) ceriteme kedudukan, Pangeran Samudra berkedudukan 

sebagai seorang Pangeran, sedangkan Ibu Dewi Ontrowulan sebagai seorang Dewi. 

Perbedaan ceriteme di atas apabila ditarik oposisinya adalah sebagai 

berikut. 

             pangeran                      laki-laki 

                                              

                dewi                        perempuan 

Keterangan :         : Oposisi berlawanan 
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Episode III Pengembaraan dan Perjalanan Pangeran Samudra 

Episode ini menceritakan tentang pengembaraan dan perjalanan Pangeran 

Samudra ketika mencari tempat persembunyian. Setelah berjalan cukup jauh, 

akhirnya Pangeran Samudra dan juga ibu Dewi Ontrowulan beserta para pengikutnya 

sampai pada suatu tempat yang agak berbukit, dan mereka lalu beristirahat sejenak di 

bukit tersebut. Pada waktu beristirahat di bukit tersebut, Pangeran Samudra melihat 

suatu keanehan pada bukit tempat ia beristirahat. Diatas bukit tersebut tampaklah 

kabut-kabut hitam seperti asap atau kukus. Berhubung bukit tersebut belum ada 

namanya, maka sesuai dengan petunjuk dan amanat dari Pangeran Samudra, bukit 

tersebut diberi nama Kemukus. Akhirnya Kemukus dijadikan tempat persembunyian 

terakhir Pangeran Samudra dan ibu Dewi Ontrowulan. Mereka akhirnya 

bersembunyi di Gunung Kemukus. 

Tafsir Episode III 

Peristiwa pengembaraan dan perjalanan Pangeran Samudra yang terdapat 

pada episode III ini mempunyai persamaan dan perbedaan ceriteme. Persamaan dan 

perbedaan ceriteme tersebut dapat kita lihat pada rangkaian peristiwa berikut ini. 

                    PS       laki-laki      mencintai  
       Eps III                                                                      beristirahat       bersenbunyi 

                  DO         perempuan      dicintai 

Keterangan :    PS : Pangeran Samudra 

                 DO : Dewi Ontrowulan 

 :  Persamaan Ceriteme 

 :  Perbedaan Ceriteme 

                        : Satu Episode 
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Rangkaian di atas terdapat persamaan dan perbedaan ceriteme. persamaan 

ceriteme, 1) ceriteme istirahat, setelah Pangeran Samudra dan Ibu Dewi Ontrowulan 

sampai pada suatu tempat yang berbukit, mereka lalu beristirahat, 2) ceriteme 

sembunyi, Pangeran Samudra dan Ibu Dewi Ontrowulan bersenbunyi di Gunung 

Kemukus. Sedangkan perbedaan ceriteme terdapat pada, 1) ceriteme jenis kelamin, 

Pangeran Samudra berjenis kelamin laki-laki dan Ibu Dewi Ontrowulan berjenis 

kelamin perempuan, 2) ceriteme percintaan, Pangeran Samudra mencintai Dewi 

Ontrowulan, sedangkan Dewi Ontrowulan dicintai Pangeran Samudra. 

Perbedaan ceriteme di atas apabila ditarik oposisinya adalah sebagai 

berikut.  

             Laki-laki                                    mencintai 

                                              

             Perempuan                                   dicintai 

Keterangan :         : Oposisi berlawanan 

                              : Oposisi searah 

Episode IV Akhir Riwayat Pangeran Samudra dan Ibu Dewi Ontrowulan 

Episode ini menceritakan tentang akhir riwayat Pangeran Samudra dan Ibu 

Dewi Ontrowulan. Selama berada di tempat persembunyian, yaitu Kemukus, 

Pangeran Samudra menderita sakit dan hati ibu Dewi Ontrowulan sangat sedih 

melihat kondisi dan keadaan anak kesayangannya tersebut. Lama-kelamaan, sakit 

yang diderita Pangeran Samudra sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk membaik 

dan jauh dari kemungkinan untuk sembuh. Melihat kondisinya semakin parah, 

Pangeran Samudra akhirnya berpesan kepada ibu Dewi Ontrowulan. Isi pesannya 



 87

yaitu bahwa jika kelak ia meninggal, maka jasadnya agar dikuburkan di bukit 

Kemukus, dan tak lama kemudian Pangeran Samudra meninggal dunia. Setelah 

mengetahui bahwa Pangeran Samudra telah meninggal dunia, maka seketika itu juga 

ibu Dewi Ontrowulan pingsan. Kemudian setelah ibu Dewi Ontrowulan siuman, 

beliau berpesan apabila ia meninggal, maka jenazahnya agar dikuburkan dalam satu 

liang lahat dengan Pangeran Samudra. Sesudah mengucapkan pesannya tersebut, 

akhirnya ibu Dewi Ontrowulan juga ikut meninggal di tempat itu juga dan 

dimakamkan dalam satu liang lahat dengan Pangeran Samudra. 

Tafsir Episode IV 

                    PS      laki-laki            anak       

       Eps IV                                                     meninggal      dikubur satu liang 

                   DO       perempuan        ibu 

Keterangan :    DO : Dewi Ontrowulan 

                   PS  : Pangeran Samudra 

   :  Persamaan Ceriteme 

   :  Perbedaan Ceriteme 

                          : Satu Episode 

Rangkaian di atas terdapat persamaan dan perbedaan ceriteme. Persamaan 

ceriteme terdapat pada, 1) ceriteme meninggal, setelah mengetahui bahwa Pangeran 

Samudra meninggal, maka akhirnya Dewi Ontrowulan juga ikut meninggal, 2) 

ceriteme kubur, setelah Pangeran Samudra dan Dewi Ontrowulan meninggal, mereka 

dikuburkan dalam satu liang lahat. Perbedaan ceriteme, 1) ceriteme jenis kelamin, 

Pangeran Samudra berjenis kelamin laki-laki dan Dewi Ontrowulan berjenis kelamin 
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perempuan, 2) ceriteme status, Pangeran Samudra berstatus sebagai seorang anak 

sedangkan Dewi Ontrowulan sebagai seorang ibu. 

Perbedaan ceriteme di atas apabila ditarik oposisinya adalah sebagai 

berikut. 

                Laki-laki               

                                                            

        Perempuan                     

Keterangan :          : Oposisi Berlawanan                 

4.1.4 Cerita Pangeran Samudra Versi Pendatang 

Berikut ini unit naratifnya. 

1. Pangeran Samudra adalah seorang putra dari Raja Majapahit yang 
terakhir yaitu Raja Brawijaya V. 

 
2. Ia mempunyai seorang Ibu kandung yang wajahnya sangat cantik dan 

terkenal awet muda, yang bernama Dewi Ontrowulan. 
 

3. Karena wajahnya yang amat cantik dan juga masih awet muda, maka 
akhirnya Pangeran Samudra diam-diam menaruh hati pada ibu 
kandungnya sendiri, yaitu Dewi Ontrowulan. 

 
4. Kemudian, setelah sekian lama, akhirnya Pangeran Samudra kasmaran 

dan jatuh cinta pada ibunya sendiri. 
 

5. Mereka berdua akhirnya menjalin hubungan cinta, dan hubungan cinta 
antara anak dan ibu itu terus berlanjut sampai beberapa waktu lamanya. 

 
6. Akhirnya, tidak disangka hubungan asmara gelap antara Pangeran 

Samudra dan Dewi Ontrowulan itu terbongkar oleh ayah Pangeran 
Samudra yaitu Raja Brawijaya V. 

 
7. Begitu mengetahui hubungan asmara gelap antara Pangeran Samudra dan 

Dewi Ontrowulan, maka Raja Brawijaya sangat marah dan murka sekali.  
 

8. Karena begitu marahnya, akhirnya Raja Brawijaya V mengeluarkan kata-
kata sumpah serapahnya kepada Pangeran Samudra, yang konon 
bunyinya demikian “sungguh dusta, nista, celaka, dan laknat bagi seorang 
anak yang mencintai ibunya sendiri, lebih-lebih ibu kandungnya sendiri, 
pergi jauh-jauh kamu dari kerajaanku”. 
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9. Kemudian setelah itu Pangeran Samudra diusir dari istana Kerajaan 
Majapahit, karena ketahuan telah menjalin hubungan asmara gelap 
dengan ibu kandungnya sendiri, yaitu Dewi Ontrowulan yang merupakan 
istri dari Raja Brawijara V. 

 
10. Dalam kesedihannya karena telah diusir dari Kerajaan Majapahit, 

Pangeran Samudra akhirnya melanglang buana ke berbagai daerah, dan 
akhirnya ia sampai di suatu perbukitan.  

 
11. Ketika Pangeran Samudra beristirahat di perbukitan tersebut, ia melihat 

kabut-kabut hitam seperti asap atau kukus, kemudian berhubung bukit itu 
belum ada namanya, maka bukit tersebut oleh Pangeran Samudra diberi 
nama Gunung Kemukus, dan tempat itu dijadikan persinggahan 
terakhirnya. 

 
12. Setelah cukup lama tidak berjumpa dengan Pangeran Samudra, perasaan 

rindu Dewi Ontrowulan kepada putra yang dikasihinya mulai muncul. 
Tak lama kemudian, sang ibunda Dewi Ontrowulan menyusulnya ke 
Gunung Kemukus untuk melepaskan kerinduan. 

 
13. Sesampainya di Gunung Kemukus, ibu Dewi Ontrowulan bertemu dengan 

anaknya, yaitu Pangeran Samudra dan akhirnya mereka berdua memadu 
kasih di Gunung Kemukus. 

 
14. Namun, belum sempat mereka melakukan hubungan intim, keburu para 

penduduk sekitar memergoki mereka. Para penduduk yang 
memergokinya kemudian merajamnya secara beramai-ramai hingga 
keduanya tidak berdaya. 

 
15. Sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, Pangeran Samudra sempat 

berpesan bahwa bagi siapa saja yang dapat melanjutkan hubungan suami 
istri yang tidak sempat terlaksana itu, maka akan terkabul semua 
permintaannya dan itu nantinya akan jadi penebus dosa-dosanya Pangeran 
Samudra. 

 
16. Akhirnya mereka berdua meninggal dunia dan keduanya kemudian 

dimakamkan dalam satu liang lahat di Gunung Kemukus. 
 

Pembagian cerita Pangeran Samudra tersebut di atas ke dalam satuan unit-

unit naratif menjadi dasar dalam menentukan episode-episode cerita. Cerita Pangeran 

Samudra versi masyarakat pendatang digolongkan ke dalam 4 episode. 
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Episode I     : Kisah asmara Pangeran Samudra (unit naratif 1-5)  

Episode II   : Konflik antara Pangeran Samudra dan Raja Brawijaya (unit naratif 

6-11) 

Episode III : Pertemuan antara Pangeran Samudra dengan Dewi Ontrowulan (unit 

naratif 12-13 ) 

Episode IV : Meninggalnya Pangeran Samudra dan Dewi Ontrowulan (unit 

naratif 14-16) 

Episode I Kisah Asmara Pangeran Samudra 

Episode I berisi tentang percintaan antara Pangeran Samudra dan Dewi 

Ontrowulan. Pangeran Samudra adalah seorang putra dari Raja Majapahit yang 

terakhir yaitu Raja Brawijaya V. Ia mempunyai seorang Ibu kandung yang wajahnya 

sangat cantik dan terkenal awet muda, yang bernama Dewi Ontrowulan. Karena 

wajahnya yang amat cantik dan juga masih awet muda, maka akhirnya Pangeran 

Samudra diam-diam menaruh hati pada ibu kandungnya sendiri, yaitu Dewi 

Ontrowulan. Setelah sekian lama, akhirnya Pangeran Samudra kasmaran dan jatuh 

cinta pada ibunya sendiri. Mereka berdua akhirnya menjalin hubungan cinta, dan 

hubungan cinta antara anak dan ibu itu terus berlanjut sampai beberapa waktu 

lamanya. 

Tafsir Episode I 

Kisah asmara antara Pangeran Samudra dan Dewi Ontrowulan yang 

terdapat pada episode I ini mempunyai persamaan dan perbedaan ceriteme. 

Persamaan dan perbedaan ceriteme tersebut dapat dilihat pada rangkaian berikut ini. 
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                    PS      laki-laki             anak     mencintai     dicintai 

       Eps I                                                                                                   menjalin cinta 

                   DO       perempuan         ibu        dicintai        mencintai 

Keterangan :    DO : Dewi Ontrowulan 

                   PS  : Pangeran Samudra 

  :  Persamaan Ceriteme 

  :  Perbedaan Ceriteme 

                         : Satu Episode 

Rangkaian di atas terdapat persamaan dan perbedaan ceriteme. Berikut 

ceriteme-ceritemenya. Persamaan ceriteme, terdapat pada ceriteme jalinan, antara 

Pangeran Samudra dan Dewi Ontrowulan saling menjalin hubungan cinta. Perbedaan 

ceriteme, 1) ceriteme jenis kelamin, Pangeran Samudra berjenis kelamin laki-laki 

dan Dewi Ontrowulan berjenis kelamin perempuan, 2) ceriteme status, Pangeran 

Samudra berstatus sebagai seorang anak sedangkan Dewi Ontrowulan berstatus 

sebagai ibu, 3) ceriteme percintaan, Pangeran Samudra mencintai Dewi Ontrowulan 

dan Dewi Ontrowulan dicintai Pangeran Samudra, dan sebaliknya Dewi Ontrowulan 

mencintai Pangeran Samudra dan Pangeran Samudra dicintai Dewi Ontrowulan. 

Perbedaan ceriteme diatas apabila ditarik oposisinya adalah sebagai berikut. 

                laki-laki                    mencintai              dicintai 

                                                            

        perempuan                   dicintai                mencintai 

Keterangan :          : Oposisi Berlawanan 

               : Oposisi Searah 

               : Oposisi Searah 
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Episode II Konflik antara Pangeran Samudra dan Raja Brawijaya 

Episode II berisi cerita tentang konflik yang dialami oleh Pangeran 

Samudra dengan Raja Brawijaya. Akhirnya, tidak disangka hubungan asmara gelap 

antara Pangeran Samudra dan Dewi Ontrowulan itu terbongkar oleh ayah Pangeran 

Samudra yaitu Raja Brawijaya V. Begitu mengetahui hubungan asmara gelap antara 

Pangeran Samudra dan Dewi Ontrowulan, maka Raja Brawijaya sangat marah dan 

murka sekali. Karena begitu marahnya, akhirnya Raja Brawijaya V mengeluarkan 

kata-kata sumpah serapahnya kepada Pangeran Samudra, yang konon bunyinya 

demikian “sungguh dusta, nista, celaka, dan laknat bagi seorang anak yang mencintai 

ibunya sendiri, lebih-lebih ibu kandungnya sendiri, pergi jauh-jauh kamu dari 

kerajaanku”. Kemudian setelah itu Pangeran Samudra diusir dari istana Kerajaan 

Majapahit, karena ketahuan telah menjalin hubungan asmara gelap dengan ibu 

kandungnya sendiri, yaitu Dewi Ontrowulan yang merupakan istri dari Raja 

Brawijara V. Dalam kesedihannya karena telah diusir dari Kerajaan Majapahit, 

Pangeran Samudra akhirnya melanglang buana ke berbagai daerah, dan akhirnya ia 

sampai di suatu perbukitan. Ketika Pangeran Samudra beristirahat di perbukitan 

tersebut, ia melihat kabut-kabut hitam seperti asap atau kukus, kemudian berhubung 

bukit itu belum ada namanya, maka bukit tersebut oleh Pangeran Samudra diberi 

nama Gunung Kemukus, dan tempat itu dijadikan persinggahan terakhirnya. 

Tafsir Episode II 

Konflik antara Pangeran Samudra dengan Raja Brawijaya yang terdapat 

pada episode II ini mempunyai persamaan dan perbedaan ceriteme. Persamaan dan 

perbedaan ceriteme tersebut dapat dilihat pada rangkaian peristiwa berikut ini. 
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                    PS                         pangeran      dimarahi        diusir 

       Eps II               laki-laki                                                                 

                  RB                            raja             memarahi       mengusir 

 

Keterangan :    RB : Raja Brawijaya 

                   PS  : Pangeran Samudra 

   :  Persamaan Ceriteme 

   :  Perbedaan Ceriteme 

                          : Satu Episode 

Rangkaian peristiwa di atas terdapat perbedaan dan persamaan ceriteme. 

Persamaan ceriteme terdapat pada ceriteme jenis kelamin, Raja Brawijaya dan 

Pangeran Samudra adalah berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan perbedaan ceriteme 

terdapat pada, 1) ceriteme kedudukan, Raja Brawijaya berkedudukan sebagai seorang 

Raja dan Pangeran Samudra berkedudukan sebagai seorang Pangeran, 2) ceriteme 

marah, Raja Brawijaya memarahi Pangeran Samudra karena ia ketahuan telah 

mencintai ibunya sendiri, 3) ceriteme usir, setelah hubungan asmara gelapnya 

terbongkar, akhirnya Pangeran Samudra diusir dari istana oleh Raja Brawijaya. 

Perbedaan-perbedaan ceriteme yang ada pada rangkaian peristiwa diatas 

apabila ditarik oposisinya adalah sebagai berikut. 

         Dimarahi                       diusir 

 

                                                                

        memarahi                     mengusir      

 

Keterangan :       : Oposisi Searah                    
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Episode III Pertemuan Pangeran Samudra dengan Dewi Ontrowulan 

Episode ini berisi mengenai peristiwa bertemunya kembali antara Pangeran 

Samudra dengan Dewi Ontrowulan. Setelah cukup lama tidak berjumpa dengan 

Pangeran Samudra, perasaan rindu Dewi Ontrowulan kepada putra yang dikasihinya 

mulai muncul. Tak lama kemudian, sang ibunda Dewi Ontrowulan menyusulnya ke 

Gunung Kemukus untuk melepaskan kerinduan. Sesampainya di Gunung Kemukus, 

ibu Dewi Ontrowulan bertemu dengan anaknya, yaitu Pangeran Samudra dan 

akhirnya mereka berdua memadu kasih di Gunung Kemukus. 

Tafsir Episode III 

Peristiwa bertemunya kembali antara Pangeran Samudra dengan Dewi 

Ontrowulan yang ada pada episode III ini mempunyai persamaan dan perbedaan 

ceriteme. Persamaan dan perbedaan ceriteme tersebut dapat kita lihat pada rangkaian 

peristiwa di bawah ini. 

                 PS   anak         dirindukan         disusul        

       Eps III                                                                             bertemu      memadu kasih                                             

                 DO    ibu            merindukan      menyusul            

 

Keterangan :    DO : Dewi Ontrowulan 

                   PS  : Pangeran Samudra 

   :  Persamaan Ceriteme 

   :  Perbedaan Ceriteme 

                          : Satu Episode 

Rangkaian peristiwa di atas terdapat persamaan dan perbedaan ceriteme. 

Persamaan ceriteme terdapat pada, 1) ceriteme pertemuan, sesudah Dewi Ontrowulan 
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sampai di Gunung Kemukus, akhirnya Dewi Ontrowulan dan Pangeran Samudra 

dapat bertemu kembali, 2) ceriteme kasih sayang, setelah Pangeran Samudra bertemu 

kembali dengan Dewi Ontrowulan, akhirnya mereka berdua memadu kasih di 

Gunung Kemukus. Perbedaan ceriteme terdapat pada, 1) ceriteme status, Dewi 

Ontrowulan berstatus sebagai seorang ibu dan Pangeran Samudra berstatus sebagai 

seorang anak, 2) ceriteme rindu, setelah lama tidak bertemu, Dewi Ontrowulan 

merasakan kerinduan yang mendalam kepada Pangeran Samudra, 3) ceriteme susul, 

begitu perasaan rindu datang, Dewi Ontrowulan segera menyusul Pangeran Samudra 

ke Gunung Kemukus. 

Perbedaan-perbedaan ceriteme di atas apabila ditarik oposisinya adalah 

sebagai berikut. 

           Dirindukan                    disusul 

                                                           

         Merindukan                 menyusul 

Keterangan :       : Oposisi Searah                

Episode IV Meninggalnya Pangeran Samudra dan Dewi Ontrowulan 

Episode ini berisi mengenai cerita meninggalnya Pangeran Samudra dan 

Dewi Ontrowulan. Setelah Pangeran Samudra dan Dewi Ontrowulan bertemu, 

akhirnya mereka berdua memadu kasih. Namun, belum sempat mereka melakukan 

hubungan intim, keburu para penduduk sekitar memergoki mereka. Para penduduk 

yang memergokinya kemudian merajamnya secara beramai-ramai hingga keduanya 

tidak berdaya. Sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, Pangeran Samudra 

sempat berpesan bahwa bagi siapa saja yang dapat melanjutkan hubungan suami istri 

yang tidak sempat terlaksana itu, maka akan terkabul semua permintaannya dan itu 
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nantinya akan jadi penebus dosa-dosanya Pangeran Samudra. Akhirnya mereka 

berdua meninggal dunia dan keduanya kemudian dimakamkan dalam satu liang lahat 

di Gunung Kemukus. 

Tafsir episode IV 

Peristiwa meninggalnya Pangeran Samudra dan Dewi Ontrowulan yang ada 

dalam episode IV ini mempunyai persamaan dan perbedaan ceriteme. Persamaan dan 

perbedaan ceriteme tersebut dapat dilihat pada rangkaian di bawah ini. 

                 PS   laki-laki         mencintai                  

       Eps III                                                        dirajam        meninggal      dikubur satu liang              

                 DO    perempuan      dicintai               

Keterangan :    DO : Dewi Ontrowulan 

                   PS  : Pangeran Samudra 

   :  Persamaan Ceriteme 

   :  Perbedaan Ceriteme 

                          : Satu Episode 

Berdasarkan rangkaian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan ceriteme. 

Persamaan dan perbedaan ceriteme. Persamaan ceriteme terdapat pada, 1) ceriteme 

hukuman, Pangeran Samudra dan Dewi Ontrowulan dirajam ramai-ramai oleh 

penduduk setelah mereka kepergok, 2) ceriteme nasib, setelah dirajam, Pangeran 

Samudra dan Dewi Ontrowulan meninggal dunia, 3) ceriteme kubur, sesudah 

meninggal dunia, Pangeran Samudra dan Dewi Ontrowulan dikubur dalam satu liang 

lahat. Perbedaan ceriteme, 1) ceriteme jenis kelamin, Pangeran Samudra berjenis 

kelamin laki-laki dan Dewi Ontrowulan berjenis kelamin perempuan, 2) ceriteme 
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percintaan, Pangeran Samudra mencintai Dewi Ontrowulan, sedangkan Dewi 

Ontrowulan dicintai Pangeran Samudra, dan juga sebaliknya. 

Perbedaan-perbedaan ceriteme diatas apabila ditarik oposisinya adalah 

sebagai berikut. 

               Laki-laki                 mencintai                  dicintai 

                                                            

        Perempuan                 dicintai                  mencintai 

Keterangan :          : Oposisi Berlawanan 

                              : Oposisi Searah 

                              : Oposisi Searah 

4.1.5 Cerita Pangeran Samudra Versi Sragen 

Unit naratifnya adalah sebagai berikut. 

1. Pada jaman dahulu kala, ada seorang pangeran muda dari Kerajaan 
Majapahit. Pangeran muda itu bernama Pangeran Samudra. 

 
2. Pangeran Samudra adalah salah seorang putra Raja Majapahit terakhir 

yaitu Prabu Brawijaya V dari ibu selir Ontrowulan. 
 

3. Ketika itu Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Brawijaya V 
mendapat serangan dari kerajaan Demak Bintoro yang dipimpin oleh 
Raden Patah. 

 
4. Akibat serangan dari Kerajaan Demak Bintoro tersebut, kerajaan 

Majapahit runtuh dan banyak bangsawan dan punggawa kerajaan yang 
melarikan diri.  Akan tetapi Pangeran Samudra tidak ikut melarikan diri. 

 
5. Pangeran Samudra bersama ibunya yang terkenal cantik dan awet muda  

yaitu Raden Ayu Ontrowulan ikut diboyong ke Demak Bintoro oleh 
Sultan demak, yaitu Raden Patah.  

 
6. Selama berada di Demak, Pangeran Samudra dan ibu Ontrowulan 

mengabdi kepada Raden Patah. Mereka juga mendapatkan bimbingan 
ilmu agama islam dari Sunan Kalijaga. 

 
7. Setelah lama mendapatkan bimbingan agama islam dari Sunan Kalijaga, 

maka atas petunjuk dari Sultan Demak yaitu Raden Patah melalui Sunan 
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Kalijaga, Pangeran Samudra diperintahkan untuk berguru tentang agama 
Islam kepada Kyai Ageng Gugur di lereng Gunung Lawu. 

 
8. Di samping itu, Pangeran Samudra juga mengemban misi suci untuk 

menyatukan saudara-saudaranya yang telah cerai berai. 
 

9. Pangeran Samudra menaati perintah dan nasehat tersebut dan pergi 
berguru kepada Kyai Ageng Gugur dengan ditemani oleh dua orang abdi. 

 
10. Selama berguru kepada Kyai Ageng Gugur, Pangeran Samudra diberi 

ilmu tentang intisari ajaran islam secara mendalam. 
 

11. Selama berguru, Pangeran Samudra tidak mengetahui bahwa Kyai Ageng 
Gugur tersebut adalah kakaknya. 

 
12. Setelah Pangeran Samudra telah menguasai ilmu yang diajarkan, maka 

Kyai Ageng Gugur baru mengatakan dan menceritakan siapa 
sesungguhnya beliau. 

 
13. Betapa terkejutnya hati Pangeran Samudra ketika mendengar cerita 

tersebut, karena teringat akan amanat Raden Patah, yaitu untuk 
menyatukan saudara-saudaranya yang telah cerai berai akibat serangan 
Demak Bintoro. 

 
14. Akhirnya Pangeran Samudra menceritakan tentang amanat Raden Patah 

yang diamanatkan sebelum berangkat berguru kepada Kyai Ageng Gugur, 
yaitu beliau disuruh untuk menyatukan saudara-saudaranya yang telah 
cerai berai. 

 
15. Akhirnya Kyai Ageng Gugur bisa menerima amanat yang telah 

diceritakan oleh Pangeran Samudra tersebut dan bersedia untuk 
dipersatukan kembali dengan saudara-saudaranya yang lain. 

 
16. Kyai Ageng Gugur akhirnya menyatakan bersedia untuk ikut kembali ke 

Demak Bintoro dan juga ikut membangun Kerajaan Demak. 
 

17. Setelah selesai berguru tentang agama islam kepada Kyai Ageng Gugur, 
dan telah tercapai maksud dan tujuannya, Pangeran Samudra dan Kyai 
Gugur kembali ke Demak Bintoro. 

 
18. Pangeran Samudra, Kyai Gugur beserta rombongan berjalan kearah barat 

dan sampailah mereka di desa gondang Jenalus. 
 

19. Kemudian di desa Gondang Jenalus ini, mereka beristirahat sejenak untuk 
melepas lelah akibat perjalanan mereka yang sudah cukup jauh. 
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20. Di desa ini mereka bertemu dengan orang yang berasal dari Demak yang 
bernama Kyai Kamaliman. 

 
21. Di desa ini Pangeran Samudra berniat untuk bermukim sementara di desa 

itu untuk menyebarkan agama islam. 
 

22. Setelah dirasa cukup, mereka kembali melanjutkan perjalanan ke arah 
barat dan sampailah pada suatu tempat di padang oro-oro kabar. Di 
tempat ini, Pangeran Samudra terserang sakit panas. 

 
23. Selanjutnya perjalanan diteruskan, sampai di dukuh doyong sakitnya 

makin parah dan memutuskan untuk beristirahat di dukuh itu. Disela-sela 
istirahat tersebut, Pangeran Samudra berpesan, “jika kelak aku meninggal, 
maka sesuai dengan syariatku, kebumikanlah jasadku seorang diri pada 
satu liang di sebuah perbukitan tak jauh dari tempat ini.” 

 
24. Ketika sakitnya semakin parah dan dirasa akan sampai pada janjinya dan 

hampir meninggal dunia, beliau memerintahkan pada salah seorang 
abdinya untuk berangkat kembali ke Demak Bintoro dengan maksud 
untuk mengabarkan kondisi Pangeran Samudra kepada Raden Patah. 

 
25. Setelah mendengar kabar dari abdi utusan Pangeran Samudra, Raden 

Patah kemudian menyampaikan berita tersebut kepada ibu Pangeran 
Samudra, yaitu Raden Ayu Ontrowulan. 

 
26. Mendengar kabar itu, terkejutlah hati Raden Ayu Ontrowulan dan 

akhirnya memutuskan untuk menyusul ke tempat Pangeran Samudra 
berada.  

 
27. Akhirnya sampailah Raden Ayu Ontrowulan dan abdi tersebut di tempat 

Pangeran Samudra, akan tetapi Pangeran Samudra telah meninggal dunia. 
Dan saat itu juga terjadi dialog gaib antara Pangeran Samudra dan Raden 
Ayu Ontrowulan. 

 
28. Dalam dialog secara gaib tersebut, Pangeran Samudra berkata, “Ibu tidak 

boleh melihat jasadku sebelum melakukan sesuci di sebuah sendang yang 
letaknya tidak jauh dari tempatku meninggal, karena ibu tidak akan 
mendapat berkah dari yang maha kuasa” 

 
29. Setelah terjadi dialog gaib tersebut, Raden Ayu Ontrowulan langsung 

pergi ke sendang yang dikatakan oleh putranya untuk melakukan sesuci, 
agar mendapat berkah dari yang maha kuasa dan bertemu dengan 
anaknya. 
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30. Setelah itu, rambutnya yang sudah terurai dikibas-kibaskan dan jatuhlah 
bunga-bunga penghias rambutnya, yang kemudian tumbuh mekar menjadi 
pohon Nagasari. 

 
31. Kemudian, dari tebalnya rasa kepercayaannya sampai batas 

keprihatinannya, akhirnya ia dapat mencapai muksa gaib sampai badan 
jasmaninya dan hilang tak tentu rimbanya. 

 
Pembagian cerita Pangeran Samudra tersebut di atas ke dalam satuan unit-

unit naratif menjadi dasar dalam menentukan episode-episode cerita. Cerita Pangeran 

Samudra versi masyarakat Sragen digolongkan ke dalam 6 episode. 

Episode I       : Asal-usul Pangeran Samudra (unit naratif 1-2) 

Episode II      : Runtuhnya Majapahit (unit naratif 3-6) 

Episode III     : Pangeran Samudra berguru kepada Sunan kalijaga (unit naratif 7-10) 

Episode IV     : Pangeran Samudra menemukan Kyai Gugur (unit naratif 11-17) 

Episode V      : Pulangnya Pangeran Samudra (unit naratif 18-23) 

Episode VI : Meninggalnya Pangeran Samudra dan moksanya Raden Ayu 

Ontrowulan (unit naratif 24-31) 

Episode I Asal-Usul Pangeran Samudra 

Episode ini berisi mengenai asal-usul dari Pangeran Samudra. Pada jaman 

dahulu kala, ada seorang pangeran muda dari Kerajaan Majapahit. Pangeran muda itu 

bernama Pangeran Samudra. Pangeran Samudra adalah salah seorang putra Raja 

Majapahit terakhir yaitu Prabu Brawijaya V dari ibu selir Ontrowulan. Ketika itu 

Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Brawijaya V mendapat serangan dari 

kerajaan Demak Bintoro yang dipimpin oleh Raden Patah. 

 

 



 101

Tafsir Episode I 

Latar belakang Pangeran Samudra yang terdapat dalam episode I 

mempunyai persamaan dan perbedaan ceriteme. Persamaan dan perbedaan ceriteme 

tersebut dapat dilihat pada rangkaian berikut. 

                     PB      laki-laki   suami      ayah 

       Eps I                                                                                mempunyai anak PS 

                   RO       perempuan      istri         ibu     

 

Keterangan :    PB : Prabu Brawijaya 

                        RO: Raden Ayu Ontrowulan 

                  PS : Pangeran Samudra 

 :  Persamaan Ceriteme 

 :  Perbedaan Ceriteme 

                        :  Satu Episode 

Berdasarkan rangkaian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan ceriteme. 

Persamaan ceriteme terdapat pada ceriteme keturunan, yaitu hasil dari perkawinan 

antara Prabu Brawijaya dengan Raden Ayu Ontrowulan menghasilkan keturunan 

yaitu Pangeran Samudra. Perbedaan ceriteme terdapat pada, 1) ceriteme ejnis 

kelamin, Prabu Brawijaya berjenis kelamin laki-laki, sedangkan Raden Ayu 

Ontrowulan berjenis kelamin perempuan,  2) certeme status, Prabu Brawijaya adalah 

sebagai seorang suami, sedangkan Raden Ayu Ontrowulan sebagai seorang istri. 
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Perbedaan ceriteme-ceriteme di atas dapat ditarik oposisinya sebagai  

berikut. 

             Laki-laki                              suami                     ayah 

                                              

            Perempuan                             istri                        ibu 

Keterangan :         : Oposisi berlawanan 

Episode II Runtuhnya Majapahit 

Episode II ini menceritakan tentang runtuhnya Kerajaan Majapahit. Ketika 

itu Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Brawijaya V mendapat serangan 

dari kerajaan Demak Bintoro yang dipimpin oleh Raden Patah. Akibat serangan dari 

Kerajaan Demak Bintoro tersebut, kerajaan Majapahit runtuh dan banyak bangsawan 

dan punggawa kerajaan yang melarikan diri.  Akan tetapi Pangeran Samudra tidak 

ikut melarikan diri. Pangeran Samudra bersama ibunya yang terkenal cantik dan awet 

muda  yaitu Raden Ayu Ontrowulan ikut diboyong ke Demak Bintoro oleh Sultan 

demak, yaitu Raden Patah. Selama berada di Demak, Pangeran Samudra dan ibu 

Ontrowulan mengabdi kepada Raden Patah. Mereka juga mendapatkan bimbingan 

ilmu agama islam dari Sunan Kalijaga. 

Tafsir Episode II 

Runtuhnya Majapahit yang terdapat dalam episode II mempunyai 

persamaan dan perbedaan ceriteme. Persamaan dan perbedaan ceriteme tersebut 

dapat dilihat dari rangkaian dibawah ini. 

                   PB      Majapahit     diserang            kalah 
      Eps II                  Raja 

                   RP         Demak menyerang       menang 
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Keterangan :    PB : Prabu Brawijaya 

                  RP : Raden Patah 

 :  Persamaan Ceriteme 

 :  Perbedaan Ceriteme 

                        : Satu Episode 

Skema di atas dapat dilihat adanya persamaan dan perbedaan ceriteme. 

Persamaan ceriteme terlihat pada ceriteme kedudukan, yaitu antara Prabu Brawijaya 

dan Raden Patah adalah sama-sama berkedudukan sebagai raja. Perbedaan ceriteme 

dapat dilihat pada, (1) ceriteme kekuasaan, Prabu Brawijaya berkuasa di Majapahit, 

sedangkan Raden Patah berkuasa di Demak, (3) ceriteme pertempuran, kerajaan 

Majapahit mendapat serangan dari kerajaan Demak, (4) ceriteme hasil, dalam 

pertempuran Kerajaan Majapahit kalah dan Kerajaan Demak menang. 

Perbedaan ceriteme tersebut dapat ditarik oposisinya sebagai berikut.  

             Majapahit                diserang               kalah 

                                                            

        Demak                 menyerang           menang   

 

Keterangan :         : Oposisi Searah 

                              : Oposisi Berlawanan 

Episode III Pangeran Samudra Berguru kepada Sunan Kalijaga 

Episode ini menceritakan tentang Pangeran Samudra ketika berguru agama 

Islam kepada Sunan Kalijaga. Setelah lama mendapatkan bimbingan agama islam 

dari Sunan Kalijaga, maka atas petunjuk dari Sultan Demak yaitu Raden Patah 

melalui Sunan Kalijaga, Pangeran Samudra diperintahkan untuk berguru tentang 
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agama Islam kepada Kyai Ageng Gugur di lereng Gunung Lawu. Di samping itu, 

Pangeran Samudra juga mengemban misi suci untuk menyatukan saudara-

saudaranya yang telah cerai berai. Pangeran Samudra menaati perintah dan nasehat 

tersebut dan pergi berguru kepada Kyai Ageng Gugur dengan ditemani oleh dua 

orang abdi. Selama berguru kepada Kyai Ageng Gugur, Pangeran Samudra diberi 

ilmu tentang intisari ajaran islam secara mendalam. 

Tafsir Episode III 

Kisah mengenai Pangeran Samudra ketika berguru pada Sunan Kalijaga 

yang ada pada episode III ini terdapat persamaan dan perbedaan ceriteme. Persamaan 

dan perbedaan ceriteme tersebut dapat  dilihat pada rangkaian tersebut dibawah ini. 

                  PS                dibimbing          diperintah       ditaati     
       Eps III                laki-laki 

                  PS                            membimbing     memerintah    menyuruh 

 

Keterangan :    SK : Sunan Kalijaga 

                   PS : Pangeran Samudra 

  :  Persamaan Ceriteme 

  :  Perbedaan Ceriteme 

                         :  Satu Episode 

Rangkaian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan ceriteme. persamaan 

ceriteme terdapat pada ceriteme jenis kelamin yaitu keduanya adalah sama-sama 

berjenis kelamin laki-laki. Perbedaan ceriteme terdapat pada, 1) ceriteme bimbingan, 

Sunan Kalijaga memberi bimbingan agama islam pada Pangeran Samudra, 2) 

ceriteme perintah, Pangeran Samudra diperintah oleh Sunan Kalijaga untuk berguru 



 105

agama islam pada Kyai Ageng Gugur, 3) ceriteme ketaatan, akhirnya setelah 

diperintah oleh Sunan Kalijaga, Pangeran Samudra metaatinya. 

Perbedaan ceriteme tersebut di atas dapat ditarik oposisinya, yaitu : 

 Dibimbing                   diperintah                 ditaati 

                                                                             

    Membimbing              memerintah             menyuruh 

Keterangan :        : Oposisi Searah                   

Episode IV Pangeran Samudra Menemukan Kyai Gugur 

Episode ini menceritakan mengenai peristiwa Pangeran Samudra ketika 

berhasil menemukan Kyai Ageng Gugur. Selama berguru, Pangeran Samudra tidak 

mengetahui bahwa Kyai Ageng Gugur tersebut adalah kakaknya. Setelah Pangeran 

Samudra menguasai ilmu yang diajarkan oleh Kyai Ageng Gugur, maka Kyai Ageng 

Gugur baru mengatakan dan menceritakan siapa sesungguhnya beliau. Betapa 

terkejutnya hati Pangeran Samudra ketika mendengar cerita tersebut, karena teringat 

akan amanat Raden Patah, yaitu untuk menyatukan saudara-saudaranya yang telah 

cerai berai akibat serangan Demak Bintoro. Akhirnya Pangeran Samudra 

menceritakan tentang amanat Raden Patah yang diamanatkan sebelum berangkat 

berguru kepada Kyai Ageng Gugur, yaitu beliau disuruh untuk menyatukan saudara-

saudaranya yang telah cerai berai. Akhirnya Kyai Ageng Gugur bisa menerima 

amanat yang telah diceritakan oleh Pangeran Samudra tersebut dan bersedia untuk 

dipersatukan kembali dengan saudara-saudaranya yang lain. Kyai Ageng Gugur 

akhirnya menyatakan bersedia untuk ikut kembali ke Demak Bintoro dan juga ikut 

membangun Kerajaan Demak. Setelah selesai berguru tentang agama islam kepada 
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Kyai Ageng Gugur, dan telah tercapai maksud dan tujuannya, Pangeran Samudra dan 

Kyai Gugur kembali ke Demak Bintoro. 

Tafsir Episode IV 

Peristiwa pertemuan antara Pangeran Samudra dengan Kyai Gugur yang 

terdapat pada episode ini mempunyai persamaan dan perbedaan ceriteme. persamaan 

dan perbedaan tersebut dapat dilihat pada rangkaian di bawah ini. 

                   PS             adik       diajari         menyatukan 
       Eps IV                laki-laki                                                                         kembali ke Demak 

                  KG                          kakak   mengajari    disatukan 

Keterangan :    KG : Kyai Gugur 

                    PS : Pangeran Samudra 

  :  Persamaan Ceriteme 

  :  Perbedaan Ceriteme 

                         :  Satu Episode 

Rangkaian di atas terdapat persamaan dan perbedaan ceriteme. Persamaan 

ceriteme terdapat pada, 1) ceriteme kepulangan, pada akhirnya Pangeran Samudra 

bersama dengan Kyai Gugur kembali ke Demak, 2) ceriteme jenis kelamin, Pangeran 

Samudra dengan Kyai Gugur berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan perbedaan 

ceritemenya yaitu, 1) ceriteme hubungan persaudaraan, Pangeran Samudra adalah 

adik dari Kyai Gugur, 2) ceriteme pengajaran, Kyai Ageng Gugur mengajari ilmu 

agama kepada Pangeran Samudra, 3) ceriteme persatuan, akhirnya Kyai Gugur 

bersedia dipersatukan kembali oleh Pangeran Samudra. 
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Perbedaan ceriteme tersebut, maka dapat ditarik oposisinya, yaitu : 

       Adik                          diajari               menyatukan 

                                                                             

      Kakak                      mengajari              disatukan 

Keterangan :         : Oposisi Berlawanan 

                              : Oposisi Searah 

                              : Oposisi Searah 

Episode V Kembalinya Pangeran Samudra 

Episode V berisi tentang cerita mengenai pulangnya Pangeran Samudra. 

Pangeran Samudra, Kyai Gugur beserta rombongan berjalan kearah barat dan 

sampailah mereka di desa gondang Jenalus. Kemudian di desa Gondang Jenalus ini, 

mereka beristirahat sejenak untuk melepas lelah akibat perjalanan mereka yang 

sudah cukup jauh. Di desa ini mereka bertemu dengan orang yang berasal dari 

Demak yang bernama Kyai Kamaliman. Di desa ini Pangeran Samudra berniat untuk 

bermukim sementara di desa itu untuk menyebarkan agama islam. Setelah dirasa 

cukup, mereka kembali melanjutkan perjalanan ke arah barat dan sampailah pada 

suatu tempat di padang oro-oro kabar. Di tempat ini, Pangeran Samudra terserang 

sakit panas. Selanjutnya perjalanan diteruskan, sampai di dukuh doyong sakitnya 

makin parah dan memutuskan untuk beristirahat di dukuh itu. Disela-sela istirahat 

tersebut, Pangeran Samudra berpesan, “jika kelak aku meninggal, maka sesuai 

dengan syariatku, kebumikanlah jasadku seorang diri pada satu liang lahat di sebuah 

perbukitan tak jauh dari tempat ini.” 
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Tafsir Episode V 

Kisah perjalanan pulang Pangeran Samudra yang ada pada episode ini 

mempunyai persamaan dan perbedaan ceriteme. Persamaan dan perbedaan tersebut 

dapat dilihat pada rangkaian dibawah ini. 

                   PS             adik        
        Eps V                laki-laki                           berjalan  ke barat     beristirahat di Gondang Jenalus                      

                  KG               kakak                 

 

Keterangan :    KG : Kyai Gugur 

                    PS : Pangeran Samudra 

   :  Persamaan Ceriteme 

   :  Perbedaan Ceriteme 

                          :  Satu Episode 

Berdasarkan rangkaian di atas, maka terdapat persamaan dan perbedaan 

ceriteme. Persamaan ceriteme terdapat pada, 1) ceriteme jenis kelamin, antara Kyai 

Gugur dan Pangeran Samudra sama-sama berjenis kelamin laki-laki, 2) ceriteme 

perjalanan, Pangeran Samudra dan juga Kyai Gugur beserta rombongan berjalan 

bersama ke arah barat, 3) ceriteme istirahat, kemudian setibanya di desa Gondang 

Jenalus, Pangeran Samudra beserta rombongan beristirahat. Sedangkan perbedaan 

ceriteme terdapat pada ceriteme persaudaraan, Pangeran Samudra adalah adiknya 

Kyai Gugur sedangkan Kyai Gugur adalah kakaknya Pangeran Samudra. 
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Perbedaan ceriteme-ceriteme di atas dapat ditarik oposisinya, yaitu sebagai 

berikut. 

 adik   

 

               kakak 

Episode VI Meninggalnya Pangeran Samudra dan Moksanya Raden Ayu 

Ontrowulan 

Episode ini menceritakan mengenai peristiwa meninggalnya Pangeran 

Samudra dan moksanya Raden Ayu Ontrowulan.  Ketika sakitnya semakin parah dan 

dirasa akan sampai pada janjinya dan hampir meninggal dunia, beliau 

memerintahkan pada salah seorang abdinya untuk berangkat kembali ke Demak 

Bintoro dengan maksud untuk mengabarkan kondisi Pangeran Samudra kepada 

Raden Patah. Setelah mendengar kabar dari abdi utusan Pangeran Samudra, Raden 

Patah kemudian menyampaikan berita tersebut kepada ibu Pangeran Samudra, yaitu 

Raden Ayu Ontrowulan. Mendengar kabar itu, terkejutlah hati Raden Ayu 

Ontrowulan dan akhirnya memutuskan untuk menyusul ke tempat Pangeran Samudra 

berada. Akhirnya sampailah Raden Ayu Ontrowulan dan abdi tersebut di tempat 

Pangeran Samudra, akan tetapi Pangeran Samudra telah meninggal dunia. Saat itu 

juga terjadi dialog gaib antara Pangeran Samudra dan Raden Ayu Ontrowulan. 

Dalam dialog secara gaib tersebut, Pangeran Samudra berkata, “Ibu tidak boleh 

melihat jasadku sebelum melakukan sesuci di sebuah sendang yang letaknya tidak 

jauh dari tempatku meninggal, karena ibu tidak akan mendapat berkah dari yang 

maha kuasa.” Setelah terjadi dialog gaib tersebut, Raden Ayu Ontrowulan langsung 
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pergi ke sendang yang dikatakan oleh putranya untuk melakukan sesuci. Setelah itu, 

rambutnya yang sudah terurai dikibas-kibaskan dan jatuhlah bunga-bunga penghias 

rambutnya, yang kemudian tumbuh mekar menjadi pohon Nagasari. Kemudian, dari 

tebalnya rasa kepercayaannya sampai batas keprihatinannya, akhirnya ia dapat 

mencapai muksa gaib sampai badan jasmaninya dan hilang tak tentu rimbanya. 

Tafsir Episode VI 

Peristiwa meninggalnya Pangeran Samudra dan moksanya Raden Ayu 

Ontrowulan yang terdapat dalam episode VI mempunyai persamaan dan perbedaan 

ceriteme. Persamaan dan perbedaan ceriteme tersebut dapat dilihat pada rangkaian 

dibawah ini. 

                   PS         laki-laki         disusul                                      
       Eps VI                                                                  berdialog gaib 

                   RO       perempuan      menyusul                                 

 

Keterangan :    PS  : Pangeran Samudra 

                  RO : Raden Ayu Ontrowulan  

  :  Persamaan Ceriteme 

  :  Perbedaan Ceriteme 

                         :  Satu Episode 

Berdasarkan rangkaian di atas, maka dapat dilihat persamaan dan perbedaan 

ceritemenya. Persamaan ceriteme terdapat pada ceriteme dialog, yaitu antara 

Pangeran Samudra dan Raden Ayu Ontrowulan ketika bertemu akhirnya melakukan 

dialog secara gaib. Perbedaan ceritemenya yaitu, 1) ceriteme jenis kelamin, Pangeran 

Samudra berjenis kelamin laki-laki, sedangkan Raden Ayu Ontrowulan berjenis 
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kelamin perempuan, 2) ceriteme susul, Raden Ayu Ontrowulan akhirnya menyusul 

Pangeran Samudra yang sedang sakit. 

Perbedaan ceriteme tersebut dapat ditarik oposisinya sebagai berikut. 

    laki-laki                      disusul          

                                                                             

   perempuan                 menyusul                

Keterangan :        : Oposisi Searah 

              : Oposisi Berlawanan 

Episode ini juga menceritakan mengenai peristiwa ketika Pangeran 

Samudra memberikan kabar kepada Raden Patah perihal sakitnya. Cerita ini juga 

mempunyai persamaan dan perbedaan ceriteme. Persamaan dan perbedaan ceriteme 

tersebut dapat dilihat pada rangkaian di bawah ini. 

                  PS     adik                pangeran        mengabari              
     Eps VI                                                                                                              

                  RP     kakak             raja                 dikabari 

 

Keterangan :    PS : Pangeran Samudra 

     RP : Raden Patah 

 :  Persamaan Ceriteme 

 :  Perbedaan Ceriteme 

                        :  Satu Episode 

Berdasarkan rangkaian diatas, maka dapat dilihat perbedaan ceritemenya.  

Perbedaan ceriteme terdapat pada, 1) ceriteme kedudukan, Pangeran Samudra 

berkedudukan sebagai seorang pangeran, sedangkan Raden Patah sebagai seorang 

Raja, 2) ceriteme kabar, Pangeran Samudra memberikan kabar kepada Raden Patah, 
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sedangkan Raden Patah menerima kabar dari Pangeran Samudra perihal sakitnya, 3) 

ceriteme status, Pangeran Samudra berstatus sebagai seorang adik, sedangkan Raden 

Patah berstatus sebagai seorang kakak. 

         Perbedaan ceriteme tersebut diatas dapat ditarik oposisinya sebagai berikut. 

  mengabari             adik 

                                                                             

   dikabari              kakak 

Keterangan :         : Oposisi Searah   

                              : Oposisi Berlawanan 

Mitos cerita Pangeran Samudra terbagi atas 5 versi, yaitu I: versi Sragen,   

II: versi Boyolali, III: versi Karanganyar, IV: versi Grobogan, dan V: versi 

Pendatang. Hasil analisis yang telah dilakukan di atas, yang meliputi rangkaian 

peristiwa (ceriteme) dan juga pasangan oposisi biner, nantinya akan digunakan 

sebagai dasar dalam merekonstruksi mitos cerita Pangeran Samudra dari berbagai 

versi yang ada. Dasar penentuan rekonstruksi cerita nantinya yaitu dengan melihat 

unit-unit naratif yang ada dalam masing-masing versi cerita. Selanjutnya, dari unit-

unit naratif nantinya akan ditemukan persamaan dan perbedaan cerita dari masing-

masing versi. Hasil rekonstruksi dari mitos cerita Pangeran Samudra adalah sebagai 

berikut. 

4.1.6   Rekonstruksi Mitos Cerita Pangeran Samudra 

Berdasarkan struktur cerita dari mitos cerita Pangeran Samudra yang telah 

dipaparkan di atas, maka dapat diperoleh suatu hasil rekonstruksi cerita dari mitos 



 113

cerita Pangeran Samudra. Hasil rekonstruksi mitos cerita Pangeran Samudra adalah 

sebagai berikut : 

I   :      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   

           19  20  21  22  23  24  25 26  27                                            28  29    

II  :      1 2  3  4  5  6  7  8  9  10 …s/d…..14 15 16 17 18 19 20                                                

      III :      1   2   3                                                                                   4   5   6   7   8   9    

                  10  11  12  13  14 

      IV :      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22                                                               

                   23 24 25 26 27                                                                         28 29 30 31 

V  :      1                                                                                              2 ….s/d….15 

           16           

Keterangan :  

I   : Versi Karanganyar                                    

II  : Versi Boyolali                                          : Garis Rekonstruksi Cerita 

III : Versi Grobogan 

IV : Versi Sragen  

V   : Versi Pendatang 

Melihat skema di atas, maka dapat diperoleh suatu hasil rekonstruksi cerita 

dari mitos cerita Pangeran Samudra, yang diperoleh dari lima versi yang ada. Hasil 

rekonstruksi tersebut yaitu: 

1. Pada jaman dahulu kala, ada seorang pangeran muda dari Kerajaan 
Majapahit. Pangeran muda itu bernama Pangeran Samudra. 

 
2. Pangeran Samudra adalah salah seorang putra Raja Majapahit terakhir yaitu 

Prabu Brawijaya V dari ibu selir Ontrowulan. 
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3. Ketika itu Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Brawijaya V 
mendapat serangan dari kerajaan Demak Bintoro yang dipimpin oleh Raden 
Patah. 

 
4. Akibat serangan dari Kerajaan Demak Bintoro tersebut, kerajaan Majapahit 

runtuh dan banyak bangsawan dan punggawa kerajaan yang melarikan diri.  
Akan tetapi Pangeran Samudra tidak ikut melarikan diri. 

 
5. Pangeran Samudra bersama ibunya yang terkenal cantik dan awet muda  yaitu 

Raden Ayu Ontrowulan ikut diboyong ke Demak Bintoro oleh Sultan demak, 
yaitu Raden Patah.  

 
6. Selama berada di Demak, Pangeran Samudra dan ibu Ontrowulan mengabdi 

kepada Raden Patah. Mereka juga mendapatkan bimbingan ilmu agama islam 
dari Sunan Kalijaga. 

 
7. Setelah lama mendapatkan bimbingan agama islam dari Sunan Kalijaga, 

maka atas petunjuk dari Sultan Demak yaitu Raden Patah melalui Sunan 
Kalijaga, Pangeran Samudra diperintahkan untuk mencari saudara-
saudaranya yang hilang. 

 
8. Dalam pengembaraannya mencari saudara-saudaranya, Pangeran Samudra 

akhirnya bertemu dengan kakaknya yang bernama Raden Gugur, atau yang 
lebih dikenal dengan sebutan Sunan Lawu. 

 
9. Setelah bertemu dengan Raden Gugur, Pangeran Samudra kemudian 

meneruskan perjalanannya untuk mencari saudara-saudaranya. Akan tetapi, 
begitu Pangeran samudra sampai di desa Kemukus, ia jatuh sakit. 

 
10. Kemudian beliau menyuruh salah satu salah satu abdinya untuk 

menyampaikan perihal sakitnya itu kepada Raden Ayu Ontrowulan. 
 

11. Setelah mendengar kabar tersebut, Raden Ayu Ontrowulan segera menyusul 
untuk menjenguk putranya. 

 
12. Akan tetapi, begitu sampai di tempat Pangeran Samudra, Raden Ayu 

Ontrowulan mendapati bahwa Pangeran Samudra telah meninggal. 
 

Hasil rekonstruksi dari lima versi mitos cerita Pangeran Samudra yang 

meliputi versi Sragen, versi Karanganyar, versi Boyolali, versi Grobogan, dan versi 

pendatang dapat memunculkan suatu inti cerita. Inti cerita tersebut nantinya akan 

dapat mewakili dari beberapa versi mitos cerita yang ada, walaupun tidak semua 
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versi memunculkan suatu peristiwa ataupun kejadian yang utuh dan sempurna. 

Peristiwa atau kejadian yang ada dalam versi yang tidak utuh dan sempurna tersebut 

apabila dilihat dan diamati secara cermat, maka hasil rekonstruksi cerita dari mitos 

cerita Pangeran Samudra tersebut telah dapat mewakili dari semua cerita yang 

terdapat dalam setiap versi yang telah disebutkan diatas. Mengenai peristiwa dan 

kejadian yang ada didalam cerita, ada juga peristiwa-peristiwa ataupun kejadian yang 

disitu memiliki perbedaan atau variasi. Perbedaan atau variasi mitos cerita Pangeran 

Samudra dari berbagai versi tersebut terdapat pada unit-unit naratif yang berada 

diluar dari garis rekonstruksi cerita mitos cerita Pangeran Samudra. Melalui 

perbedaan jalan cerita dan peristiwa itulah yang menyebabkan mitos cerita Pangeran 

Samudra menjadi suatu cerita yang mempunyai perbedaan versi. 

Perbedaan atau variasi cerita yang ada pada versi-versi cerita dari mitos 

cerita Pangeran Samudra tersebut ada dan disebutkan pada peristiwa-peristiwa 

dibawah ini. 

Tentang asal-usul dan latar belakang dari Pangeran Samudra, dari versi 

pendatang disebutkan bahwa Pangeran Samudra adalah seorang putra dari Raja 

Majapahit terakhir, yaitu Brawijaya V. Raja Brawijaya V mempunyai istri yang 

bernama Raden Ayu Ontrowulan. Raden Ayu Ontrowulan merupakan ibu kandung 

dari Pangeran Samudra. Berbeda dengan versi Boyolali yang menyebutkan bahwa 

Raden Ayu Ontrowulan merupakan ibu tiri dari Pangeran Samudra seperti yang 

disebutkan pula dalam versi Sragen, dan versi Karanganyar. 

Dalam versi Karanganyar, diceritakan bahwa Pangeran Samudra pada 

waktu akhir hayatnya atau pada waktu meninggal dunia, jenazahnya dimakamkan 



 116

seorang diri di Gunung Kemukus. Sedangkan dalam cerita versi Sragen, diceritakan 

bahwa pada waktu Pangeran Samudra meninggal, Ibu Ontrowulan tidak ikut dikubur 

dalam satu liang lahat, akan tetapi ibu Ontrowulan moksa, hilang entah kemana 

perginya. 

Variasi cerita juga terdapat pada peristiwa kepergian Pangeran Samudra. 

Dalam versi pendatang diceritakan bahwa Pangeran Samudra pergi dari istana 

Kerajaan Majapahit karena diusir oleh ayahnya, yaitu Raja Brawijaya V. Hal itu 

disebabkan karena terbongkarnya hubungan asmara gelap antara Pangeran Samudra 

dengan ibu kandungnya sendiri, yaitu Dewi Ontrowulan. Lain halnya dengan 

peristiwa kepergian Pangeran Samudra yang ada dalam cerita versi Sragen, versi 

Karanganyar, versi Grobogan, dan versi Boyolali. Kepergian Pangeran Samudra dan 

ibu Ontrowulan lebih disebabkan karena adanya serangan dari Kerajaan Demak, 

yang mengakibatkan Pangeran Samudra dan ibu Ontrowulan ikut lari ke Demak.  

Mengenai peristiwa meninggalnya Pangeran Samudra, pada cerita versi 

Karanganyar, cerita versi Boyolali, cerita versi Grobogan, dan cerita versi Sragen 

disebutkan bahwa Pangeran Samudra meninggal dunia disebabkan karena menderita 

sakit. Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang untuk mencari dan 

menyatukan kembali saudara-saudaranya yang telah hilang dan bercerai berai akibat 

serangan dari kerajaan Demak, akhirnya setelah berhasil menemukan saudara-

saudaranya yang hilang, Pangeran Samudra dalam perjalanannya kembali ke Demak 

sampaialah pada suatu tempat yang bernama kemukus. Di tempat ini, Pangeran 

Samudra menderita sakit keras, yang akhirnya menyebabkan Pangeran Samudra 

meninggal dunia. Sedangkan dalam cerita versi pendatang, peristiwa meninggalnya 
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Pangeran Samudra lebih disebabkan karena hukuman rajam dari penduduk. Setelah 

sekian lama tidak bertemu, karena perasaan rindu akhirnya Dewi Ontrowulan 

menyusul ke Gunung Kemukus. Begitu bertemu, Pangeran Samudra dan Dewi 

Ontrowulan memadu kasih di tempat tersebut. Belum sempat mereka berdua 

melakukan hubungan intim, keburu para penduduk memergoki mereka, dan akhirnya 

para penduduk merajamnya beramai-ramai hingga keduanya tak berdaya dan 

akhirnya meninggal dunia. 

Mitos cerita Pangeran Samudra sampai saat ini masih hidup dan 

berkembang, sehingga mitos tersebut sampai saat ini masih dipercaya dan diyakini 

oleh masyarakat Sragen dan sekitarnya, bahkan masyarakat dari luar Jawa juga 

mempercayai dan meyakini akan adanya mitos tersebut. Masyarakat beranggapan 

bahwa, dengan mempercayai dan meyakini mitos tersebut akan membawa dampak 

dan  perubahan terhadap kehidupan mereka. Kepercayaan dan keyakinan yang kuat 

dari masyarakat terhadap keberadaan mitos tersebut menjadikan mitos tersebut 

mempunyai fungsi tersendiri bagi masyarakat penganutnya. 

4.2 Fungsi Mitos Cerita Pangeran Samudra 

Mitos cerita Pangeran Samudra merupakan suatu mitos cerita yang 

didalamnya mengandung banyak makna-makna dan juga arti yang penting dan sakral 

bagi masyarakat di sekitar wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya, khususnya bagi 

masyarakat yang berada dan bermukim di sekitar makam Pangeran Samudra di 

Gunung Kemukus. Arti penting dan kesakralan mitos cerita Pangeran Samudra bagi 

masyarakat penganut mitos tersebut menjadikan cerita Pangeran Samudra 

mempunyai fungsi tersendiri bagi masyarakat pendukung mitos. Fungsi mitos yang 
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dikemukakan oleh Antonie Van Peursen merupakan salah satu teori yang tepat untuk 

menganalisis dan mengungkap fungsi dari mitos cerita Pangeran Samudra. Menurut 

Van Peursen, fungsi mitos dapat dibagi kedalam 3 fungsi yaitu, 1) mitos itu ialah 

menyadarkan manusia bahwa ada kekuatan-kekuatan ajaib. Mitos itu tidak 

memberikan bahan informasi mengenai kekuatan-kekuatan itu, tetapi membantu 

manusia agar dia dapat menghayati daya-daya itu sebagai suatu kekuatan yang 

mempengaruhi dan menguasai alam dan kehidupan sukunya, 2) fungsi kedua dari 

mitos bertalian erat dengan fungsinya ynag pertama: mitos memberikan jaminan bagi 

masa kini. Banyak ahli telah menerangkan fungsi itu dengan banyak contoh. Pada 

musim semi misalnya bila ladang-ladang mulai digarap, diceritakan dongeng, tetapi 

itu juga dapat diperagakan, misalnya dalam sebuah tarian, bagimana pada jaman 

purbakala para dewa juga menggarap sawahnya dan memperoleh hasil yang 

berlimpah-limpah. Cerita serupa itu seolah-olah mementaskan kembali suatu 

peristiwa yang dulu pernah terjadi. Dengan demikian dijamin keberhasilan usaha 

serupa dewasa ini. Demikian misalnya di beberapa daerah di Indonesia, pada musim 

sawah-sawah ditanami, dinyanyikan, siang dan malam, cerita-cerita yang bertalian 

dengan tema kesuburan. Ini tidak dilakukan untuk mempersingkat waktu, melainkan 

untuk menjamin kesuburan bibit dengan menceritakan mitos-mitos itu, 3) fungsi 

mitos yang ketiga, yang mirip dengan fungsi ilmu pengetahuan dan filsafat dalam 

alam pikiran modern yaitu bahwa mitos itu memberikan pengetahuan tentang dunia. 

Lewat mitos, manusia primitif memperoleh keterangan-keterangan. Tidak menurut 

arti kata modern, tetapi mitos memberikan keterangan tentang terjadinya dunia, 

hubungan antara dewa-dewa, dan asal mula kejahatan.  
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Berdasarkan fungsi mitos yang dikemukakan oleh Van Peursen, fungsi 

mitos cerita Pangeran Samudra yang berada di Gunung Kemukus adalah sebagai 

berikut. 

1. Adanya Kekuatan-kekuatan Ajaib 

Alam mempunyai suatu daya dan kekuatan ajaib yang dapat dihayati dan 

dirasakan oleh manusia, baik dirasakan secara sadar maupun tidak sadar. Mitos cerita 

Pangeran Samudra yang berada di Gunung Kemukus, Kabupaten Sragen, 

mempunyai kekuatan ajaib yang sangat luar biasa. Kekuatan-kekuatan ajaib tersebut 

mempunyai hubungan yang erat sekali dengan peristiwa ataupun kejadian-kejadian 

yang terjadi dan dialami oleh masyarakat Sragen dan sekitarnya. Kekuatan-kekuatan 

tersebut muncul pada kejadian yang dialami dan dirasakan oleh masyarakat Sragen 

dan sekitarnya, karena telah melanggar pantangan atau larangan (pepali) yang 

diberikan oleh Pangeran Samudra, yaitu larangan untuk masuk cungkup makam 

sebelum  bersesuci. 

Larangan tersebut ditujukan bagi siapa saja yang ingin mengadakan ritual 

ngalap berkah di makam Pangeran Samudra. Larangan tersebut ditunjukkan pada 

cerita versi Sragen, yaitu pada unit naratif 27 dan 28. 

27. Akhirnya sampailah Raden Ayu Ontrowulan dan abdi tersebut di tempat 
Pangeran Samudra, akan tetapi Pangeran Samudra telah meninggal dunia. 
Dan saat itu juga terjadi dialog gaib antara Pangeran Samudra dan Raden 
Ayu Ontrowulan. 

 
28. Dalam dialog secara gaib tersebut, Pangeran Samudra berkata, “Ibu tidak 

boleh melihat jasadku sebelum melakukan sesuci di sebuah sendang yang 
letaknya tidak jauh dari tempatku meninggal, karena ibu tidak akan 
mendapat berkah dari yang maha kuasa.” 
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Pepali atau larangan yang diberikan oleh Pangeran Samudra ini masih 

diyakini oleh masyarakat Sragen dan sekitarnya, sehingga menjadikan pepali atau 

larangan ini benar-benar menjadi pedoman, perhatian, dan pantangan bagi beberapa 

warga yang ingin mengadakan ritual ngalap berkah di makam Pangeran Samudra. 

Larangan atau pepali ini acap kali diterjang atau dilanggar oleh sebagian masyarakat 

yang ingin mengadakan ritual ngalap berkah di makam Pangeran Samudra, yang 

berakibat datang dan munculnya bencana akibat keteledoran dan kelalaian dari 

manusia itu sendiri. 

Kejadiannya berawal ketika ada salah seorang pelaku ritual ngalap 

berkah yang ingin mengadakan prosesi ritual ngalap berkah di makam Pangeran 

Samudra. Pengalap berkah tersebut berkeinginan untuk memperoleh sesuatu yang 

dapat mengubah kondisi dan keadaan hidupnya, dalam arti ingin memperoleh 

kekayaan secara gaib. Berbagai tahapan prosesi ngalap berkah telah dilakukan. 

Mulai dari ritual sesuci di Sendang Ontrowulan sampai dengan ritual nyekar dan 

memanjatkan doa di makam Pangeran Samudra telah dilakukan. Setelah melakukan 

ritual ngalap berkah, selang beberapa waktu lamanya, kondisi dan keadaan hidup 

orang tersebut berubah. Kondisi dan keadaan hidup yang tadinya miskin dan 

sengsara, berubah menjadi hidup yang berkecukupan dan bergelimang harta. Sampai 

suatu saat, ia berkeinginan untuk mengulangi melakukan ritual ngalap berkah 

kembali. Namun, kali ini orang tersebut lupa tidak melakukan salah satu prosesi 

ritual yaitu sesuci di Sendang Ontrowulan. Akibatnya, kondisi hidup orang tersebut 

yang tadinya bergelimang harta dan kekayaan, lama-kelamaan berubah total menjadi 

miskin, sengsara, dan terlunta-lunta. 
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Bencana dan peristiwa yang muncul akibat kelalaian dari manusia 

tersebut menjadikan manusia itu tahu, paham, dan mengerti bahwa seungguhnya 

didalam suatu cerita yang dimitoskan oleh masyarakat tersebut terkandung dan 

menyimpan suatu fungsi untuk menyadarkan kepada semua manusia bahwa, didalam 

mitos cerita tersebut mempunyai suatu kekuatan-kekuatan ajaib yang kehadirannya 

tidak dapat diperkirakan dan dirasakan oleh manusia. Bukti kejadian tersebut diatas 

dapat dan bisa dijadikan petunjuk bagi setiap manusia bahwa didalam mitos cerita 

Pangeran Samudra ada semacam daya ataupun kekuatan-kekuatan yang dapat 

menjadikan manusia yang menganut dan mempercayai akan adanya mitos tersebut 

menjadi sadar akan adanya daya dan kekuatan yang sangat besar dari dalam mitos 

cerita tersebut, yang akhirnya akan menjadikan manusia tersebut melakukan suatu 

usaha dan keinginan untuk mematuhi dan mentaati semua pantangan-pantangan dan 

segala larangan-larangan yang telah dianggap suci oleh masyarakat. 

2. Memberi Jaminan Pada Masa Kini 

Suatu mitos dapat pula dikatakan bisa memberi jaminan pada masa kini. 

Salah satu wujud dari fungsi tersebut dapat berupa perbuatan dan tingkah laku serta 

perilaku-perilaku yang dapat dilaksanakan guna memperoleh suatu keinginan dan 

harapan yang sama, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dimasa lalu. 

Sebagai contoh konkritnya yaitu tindakan atau perilaku-perilaku yang dilakukan oleh 

Raden Ayu Ontrowulan, ketika berkeinginan untuk bertemu dengan Pangeran 

Samudra ketika Pangeran Samudra sudah meninggal, yaitu dengan melakukan sesuci 

terlebih dahulu di sebuah sendang, seperti yang diperintahkan oleh Pangeran 

Samudra. Peristiwa ini ditunjukkan dalam unit naratif 29 pada versi Sragen. 
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29. Setelah terjadi dialog gaib dengan anaknya, yaitu Pangeran Samudra, 
Raden Ayu Ontrowulan langsung pergi ke sendang yang dikatakan oleh 
putranya untuk melakukan sesuci. Dengan harapan dapat memperoleh 
berkah dari yang maha kuasa dan bisa bertemu dengan Pangeran Samudra. 

 
Masyarakat penganut dan pendukung mitos cerita Pangeran Samudra 

berpandangan bahwa, dengan melaksanakan laku spiritual, seperti apa yang telah 

dilakukan oleh Raden Ayu Ontrowulan, yaitu bersesuci di sebuah sendang yang 

letaknya tidak jauh dari tempat Pangeran samudra dimakamkan, maka akan dapat 

terpenuhi segala keinginan dan permintaan yang mereka harapkan, seperti apa yang 

diharapkan dan diinginkan oleh Raden Ayu Ontrowulan ketika ingin bertemu dengan 

Pangeran Samudra yang ada dalam cerita, sehingga masyarakat percaya dan yakin, 

bahwa dengan melakukan napak tilas dan laku spiritual seperti yang pernah 

dilakukan oleh Raden Ayu Ontrowulan, maka akan dapat memberikan jaminan 

kehidupan bagi manusia pada masa kini. 

Fungsi mitos sebagai sesuatu yang dapat memberikan jaminan pada masa 

kini juga ditunjukkan pada mitos cerita Pangeran Samudra yang menggunakan 

idiomatik seks. Perilaku-perilaku yang dilakukan oleh Pangeran Samudra, seperti 

yang ada dalam cerita, sampai sekarang masih menjadi pedoman dan panutan bagi 

masyarakat yang ingin mengadakan ritual ngalap berkah guna meraup kekayaan 

secara gaib. Didalam cerita disebutkan bahwa, ketika Pangeran Samudra dan Raden 

Ayu Ontrowulan gagal dalam melakukan hubungan badan, karena keburu kepergok 

oleh penduduk dan akhirnya penduduk merajamnya beramai-ramai, mengakibatkan 

Pangeran Samudra mengeluarkan suatu pesan kepada semua penduduk. Isi pesan 

tersebut yaitu, bahwa barang siapa yang dapat meneruskan dan melanjutkan 

hubungan badannya dengan ibu Ontrowulan  yang belum sempat terlaksana tersebut, 
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maka semua permintaan yang diminta oleh penduduk akan dikabulkan. Peristiwa 

tersebutr ditunjukkan pada unit naratif  13, 14, dan 15 pada versi masyarakat 

pendatang. 

13. Sesampainya di Gunung Kemukus, ibu Dewi Ontrowulan bertemu dengan 
anaknya, yaitu Pangeran Samudra dan akhirnya mereka berdua memadu 
kasih di Gunung Kemukus. 

 
14. Namun, belum sempat mereka melakukan hubungan intim, keburu para 

penduduk sekitar memergoki mereka. Para penduduk yang memergokinya 
kemudian merajamnya secara beramai-ramai hingga keduanya tidak berdaya. 

 
15. Sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, Pangeran Samudra sempat 

berpesan bahwa bagi siapa saja yang dapat melanjutkan hubungan suami istri 
yang tidak sempat terlaksana itu, maka akan terkabul semua permintaannya 
dan itu nantinya akan jadi penebus dosa-dosanya Pangeran Samudra. 

 
Sampai saat ini, pendangan masyarakat mengenai mitos cerita tersebut di 

atas masih sangat kuat. Pandangan tersebut seolah-olah sudah melekat pada 

masyarakat dan manjadi anggapan dapat merubah nasib kehidupan bagi siapa saja 

yang mempercayainya. Masyarakat percaya dan beranggapan bahwa, dengan 

melaksanakan dan meniru perilaku dari Pangeran Samudra, seperti yang ada dalam 

cerita, maka semua permintaan yang diharapkan akan terpenuhi dan terkabul, seperti 

apa yang telah diucapkan dan dijanjikan oleh Pangeran Samudra sebelum meninggal, 

sehingga mereka merasa bahwa dengan mempercayai mitos cerita tersebut akan 

memberikan jaminan hidup pada diri mereka dimasa kini. 

3. Memberi Pengetahuan Tentang Dunia 

Mitos cerita Pangeran Samudra berfungsi untuk memperlihatkan dan 

memberi tahu kepada dunia luar, bahwa awal mula tumbuhnya pohon Nagasari 

berasal dari bunga penghias rambut Raden Ayu Ontrowulan yang terjatuh pada saat 

melakukan sesuci di sendang. Pohon Nagasari tersebut hanya dapat tumbuh disekitar 
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makam Pangeran Samudra, dan itu menjadi bukti sejarah yang sangat jelas dan masih 

tampak sampai sekarang ini. Pohon Nagasari ini tidak dapat tumbuh di tempat lain, 

karena pohon ini merupakan sombol kesetiaan dari Raden Ayu Ontrowulan kepada 

Pangeran Samudra. Peristiwa tumbuhnya pohon Nagasari ditunjukkan pada versi 

Sragen, yaitu pada unit naratif 30. 

30. Setelah itu pada saat sesuci, rambutnya yang sudah terurai dikibas-
kibaskan dan jatuhlah bunga-bunga penghias rambutnya, yang kemudian 
tumbuh mekar menjadi pohon Nagasari. 

 
Cerita di atas dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat 

mengenai asal-mula tumbuh dan terjadinya pohon Nagasari yang konon hanya dapat 

timbuh disekitar kompleks makam Pangeran Samudra di Gunung Kemukus. 

Kehadiran mitos cerita Pangeran Samudra yang terkait dengan kejadian-kejadian 

yang telah disebutkan dan diceritakan di atas dapat menunjukkan bahwa mitos cerita 

tersebut memberikan pengetahuan kepada seluruh masyarakat bahwa asal-usul suatu 

benda dapat dilihat dan diketahui dari mitos cerita. 

Kajian mitos cerita pangeran Samudra dengan menggunakan teori dan 

pandangan dari Strukturalisme Levi Strauss manghasilkan struktur cerita yang 

dibangun atas oposisi tokoh, yaitu Pangeran Samudra dan Dewi Ontrowulan. Dalam 

struktur cerita yang diungkapkan oleh Levi-Strauss terdapat ceriteme-ceriteme atau 

unsur-unsur terkecil dari suatu cerita yang berisi peristiwa-peristiwa yang dialami 

oleh tokoh dalam cerita. Pandangan dari Levi-Strauss mengenai struktur mitos 

tersebut digunakan untuk menganalisis mitos cerita Pangeran Samudra yang 

dianalisis melalui unit-unit naratif untuk menentukan pembagian episode. Pembagian 

unit-unit naratif ke dalam beberapa episode digunakan untuk menemukan rangkaian 
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ceriteme, dan oposisi tiap-tiap ceriteme, dan akhirnya ditemukan hasil rekonstruksi 

dengan melihat dari unit-unit naratif dari kelima versi cerita, yang nantinya menjadi 

inti cerita yang dapat mewakili dari beberapa versi mitos cerita yang ada, walaupun 

tidak semua versi memunculkan suatu peristiwa ataupun kejadian yang utuh dan 

sempurna. Melalui struktur pula fungsi mitos cerita Pangeran Samudra bagi 

masyarakat Kabupaten Sragen dan sekitarnya dapat ditemukan. Berdasarkan 

beberapa pemaparan diatas, maka dapat diketahui bahwa antara struktur mitos cerita 

dan fungsi mitos memiliki hubungan keterkaitan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis mitos cerita Pangeran Samudra di Gunung Kemukus 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Struktur mitos cerita Pangeran Samudra itu terjalin dari 5 versi cerita. Mitos itu 

dibangun atas oposisi tokoh Pangeran Samudra dan Dewi Ontrowulan. Mitos 

cerita tersebut dianalisis ke dalam unit-unit naratif dan selanjutnya dibuat  ke 

dalam beberapa episode untuk mengetahui hubungan antar ceriteme serta oposisi 

dari hasil tafsir episode. Setelah dianalisis dengan menggunakan teori 

Strukturalisme Levi-Strauss, dapat diketahui bahwa cerita versi Karanganyar 

mempunyai 29 unit naratif yang digolongkan dalam 7 episode. Cerita versi 

Boyolali mempunyai 20 unit naratif yang digolongkan dalam 5 episode. Cerita 

versi Grobogan mempunyai 14 unit naratif yang digolongkan dalam 4 episode. 

Cerita versi Sragen mempunyai 31 unit naratif yang digolongkan dalam 6 

episode. Cerita versi masyarakat pendatang mempunyai 16 unit naratif yang 

digolongkan dalam 4 episode.  

2. Mitos cerita Pangeran Samudra mempunyai fungsi tersendiri bagi masyarakat 

pendukungnya. Fungsi mitos cerita Pangeran Samudra dianalisis dengan 

menggunakan teori fungsi mitos dari Van Peursen. Hasil penerapan dari teori 

fungsi mitos Van Peursen yaitu, bahwa dalam mitos cerita Pangeran Samudra 

terdapat adanya kekuatan-kekuatan ajaib. Kekuatan-kekuatan ajaib tersebut 

114 
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mempunyai hubungan yang erat sekali dengan peristiwa ataupun kejadian-

kejadian yang terjadi dan dialami oleh masyarakat Sragen dan sekitarnya, karena 

telah melanggar pantangan atau larangan (pepali) yang diberikan oleh Pangeran 

Samudra, yaitu larangan untuk masuk cungkup makam sebelum  bersesuci. Mitos 

cerita Pangeran Samudra juga dapat memberikan jaminan hidup pada masa kini 

yang dapat dilihat dari perbuatan dan tingkah laku tokoh yang ada dalam cerita. 

Sampai saat ini perilaku tokoh tersebut masih ditiru dan dilaksanakan oleh 

masyarakat pendukungnya dalam bentuk ritual-ritual, dengan harapan dapat 

memberikan jaminan hidup pada diri mereka. Mitos cerita Pangeran Samudra 

juga mempunyai fungsi dapat memberi pengetahuan tentang dunia, yang ditandai 

dengan peristiwa awal mula tumbuhnya pohon Nagasari yang berasal dari bunga 

penghias rambut Raden Ayu Ontrowulan  

5.2 Saran 

1. Cerita Pangeran Samudra merupakan salah satu hasil karya sastra budaya yang 

keberadaannya pantas untuk dijaga dan dilestarikan, baik oleh warga masyarakat 

pada umumnya maupun warga masyarakat Sragen pada khususnya. 

2. Pemerintah daerah hendaknya berupaya untuk mengembangkan sektor pariwisata 

tersebut dengan membangun dan menambah fasilitas-fasilitas umum untuk 

pengunjung, seperti sarana transportasi, tempat parkir, tempat peristirahatan, 

tempat ibadah dan lain sebagainya dengan mempertimbangkan secara cermat 

agar tidak mengurangi dan merusak kelestarian warisan budaya yang ada. 
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Cerita Pangeran Samudra Versi Sragen 

 

Pangeran Samudra merupakan putra raja majapahit terakhir bernama 

Brawijaya V yang terlahir dari ibu selir Ontrowulan. Ketika kerajaan Majapahit 

runtuh, Pangeran Samudra tidak ikut melarikan diri seperti saudara-saudaranya yang 

lain, namun justru diboyong ke Demak Bintoro oleh Sultan Demak dan belajar 

agama Islam kepada pada Sunan Kalijaga. Setelah dirasa cukup ilmunya, Pangeran 

Samudra diutus untuk berguru kepada Kyai Ageng Gugur di daerah Gunung Lawu. 

Di Gunung Lawu ia menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Sampai tiba saatnya 

ia pulang ke Demak. Dalam perjalanan pulang, ia didampingi oleh dua orang abdinya 

dan selalu menyebarkan agama islam di setiap tempat yang disinggahinya. Dalam 

perjalanan pulang itulah Pangeran Samudra jatuh sakit dan akhirnya meninggal 

dunia. Mendengar kabar kematian putranya, Ontrowulan memutuskan untuk 

mengunjunginya. Setelah sampai di lokasi tempat Pangeran Samudro dimakamkan, 

Ontrowulan langsung merebahkan diri di pusara makam, kemudian terjadi dialog 

secara ghaib. Dalam dialog secara ghaib Pangeran berpesan pada ibunya, kalau ingin 

bertemu dengannya, terlebih dahulu harus menyucikan diri di sebuah sendang. Usai 

menyucikan diri, tubuh Ontrowulan hilang (muksa) entah kemana. 
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Cerita Pangeran Samudra Versi Boyolali 

 

Pada masa akhir kerajaan Majapahit, yaitu ketika diperintah oleh 

Brawijaya V mendapat serangan dari kerajaan Islam Demak yang dipimpin oleh 

Raden Patah. Dalam serangan tersebut, Majapahit terdesak dan banyak bangsawan 

yang menyingkir ke daerah-daerah lain untuk mencari perlindungan. Namun salah 

seorang putra Brawijaya yang bernama Pangeran Samudra, dengan ibu tirinya, yaitu 

Raden Ayu Ontrowulan (istri selir Brawijaya) tidak menyingkir. Mereka justru 

datang ke Demak dan menyatakan bergabung dengan kerajaan Demak. Kedatangan 

Pangeran Samudra dan Raden Ayu Ontrowulan diterima dengan senang hati oleh 

Raden Patah. Selanjutnya Pangeran Samudro diperintah untuk mencari saudaranya 

yang dahulu melarikan diri. Perintah tersebut dilaksanakan oleh Pangeran Samudra 

dan diikuti oleh para abdinya. Dalam pengembaraannya, Pangeran Samudra akhirnya 

sampai di Gunung Lawu dan bertemu dengan saudaranya yang bernama Raden 

Gugur yang dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Lawu. Setelah bertemu dengan 

Raden Gugur, ia akhirnya meneruskan perjalanannya mencari saudaranya yang lain. 

Akan tetapi setelah beliau sampai di desa Kemukus, beliau jatuh sakit, kemudian ia 

menyuruh abdinya untuk menyampaikan berita perihal sakitnya kepada ibunya. 

Begitu mengetahui berita tersebut, Ontrowulan segera menyusul putranya. Akan 

tetapi sebelum sampai pada tujuan, Ontrowulan mendengar kabar bahwa Pangeran 

Samudra telah meninggal. Setelah sampai pada tempatnya, ternyata benar bahwa 

Pangeran Samudra telah meninggal dunia. Namun Ontrowulan tidak boleh melihat 

jenazah Pangeran Samudra sebelum bersuci dahulu. Akhirnya Ontrowulan 
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melakukan sesuci disebuah sendang di kaki Gunung. Setelah sesuci, Ontrowulan 

membuka kain kafannya dan beliau mengetahui bahwa jenazah itu benar-benar 

anaknya, seketika itu juga ia pingsan. Setelah siuman beliau berpesan apabila ia 

meninggal dunia, maka jenazahnya agar dikuburkan satu liang lahat dengan 

Pangeran Samudra, kemudian ia meninggal. 
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Cerita Pangeran Samudra Versi Karanganyar 

 

Pangeran Samudra adalah seorang putra raja Majapahit terakhir, bernama 

Brawijaya V yang terlahir dari ibu selir Ontrowulan. Ketika kerajaan Majapahit 

runtuh, Pangeran Samudra tidak ikut melarikan diri, akan tetapi beliau bersama 

ibunya ikut diboyong ke kerajaan Demak. Selama di Demak ia mendapat bimbingan 

ilmu dari Sunan Kalijaga. Dirasa cukup, Pangeran Samudra diperintahkan untuk 

berguru kepada Kyai Gugur dengan ditemani dua abdi. Selain itu ia juga 

diperintahkan untuk menyatukan saudara-saudaranya yang telah hilang. Selama 

berguru, Pangeran Samudra tidak mengetahui bahwa Kyai Gugur adalah kakaknya. 

Setelah menguasai ilmu yang diajarkan, barulah Kyai Gugur menceritakan jati 

dirinya. Pangeran Samudra terkejut mendengar akan hal itu, dan akhirnya Kyai 

Gugur bersedia dipersatukan kembali dan ikut ke Demak. Setelah itu Pangeran 

Samudra kembali ke Demak. Mereka berjalan ke arah barat dan dan dalam 

perjalanan ini Pangeran Samudra terserang sakit. Perjalananpun diteruskan, akan 

tetapi sakitnya semakin parah. Kamudian Pangeran Samudra memerintahan salah 

seorang abdinya untuk mengabarkan kondisi Pangeran Samudra pada Sultan Patah. 

Setelah mendengar kabar itu, Sultan memerintahkan pada abdi tersebut untuk 

kembali ke tempat Pangeran Samudra, akan tetapi Pangeran Samudra telah 

meninggal. Selanjutnya atas petunjuk dari Sultan, maka jasad Pangeran Samudra 

dimakamkan disebuah perbukitan tak jauh dari tempat meninggalnya Pangeran 

Samudra. 
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Cerita Pangeran Samudra Versi Grobogan 

 

Pangeran Samudra adalah  salah seorang putra raja Majapahit terakhir 

bernama Brawijaya V yang terlahir dari ibu selir Ontrowulan. Ketika kerajaan 

Majapahit diperintah oleh Brawijaya V, mendapat serangan dari kerajaan Demak 

yang dipimpin oleh Raden Patah. Pada waktu terjadi serangan tersebut, kerajaan 

Majapahit terdesak dan akhirnya runtuh. Kemudian, para bangsawan dan juga 

saudara-saudara yang lain dari Pangeran Samudra menyingkir dan melarikan diri dari 

kerajaan. Begitu juga dengan Pangeran Samudra, yang tetap teguh pada agama 

Syiwa-Budha yang diyakininya. Berrsama dengan ibunya yaitu Dewi Ontrowulan 

beserta para pengikutnya akhirnya juga ikut melarikan diri. Setelah berjalan cukup 

jauh, akhirnya Pangeran Samudra dan ibu Ontrowulan beserta para pengikutnya 

sampai pada suatu tempat yang agak berbukit, dan mereka beristirahat sejenak di 

bukit tersebut. Pada waktu istirahat di bukit tersebut, Pangeran Samudra melihat 

suatu keanehan pada bukit tempat ia beristirahat. Diatas bukit tersebut tampaklah 

kabut-kabut hitam seperti asap atau kukus. Berhubung bukit tersebut belum ada 

namanya, maka sesuai dengan amanat Pangeran Samudra bukit itu diberi nama 

Kemukus. Akhirnya Kemukus dijadikan tempat persembunyian terakhir Pangeran 

Samudra dan ibu Ontrowulan. Selama ditempat persembunyian, yaitu Kemukus, 

Pangeran Samudra menderita sakit dan ibu Ontrowulan sangat sedih melihat kondisi 

anaknya tersebut. Lama-kelamaan sakit yang diderita Pangeran Samudra sudah tidak 

bisa diharapkan untuk membaik dan jauh dari kemungkinan untuk sembuh. Melihat 

kondisinya semakin parah, Pangeran Samudra akhirnya berpesan pada ibunya, bahwa 



 135

jika ia meninggal, maka jasadnya agar dikuburkan di bukit Kemukus. Akhirnya ia 

meninggal dunia. Setelah mengetahui anaknya meninggal dunia, maka ibu 

Ontrowulan seketika itu juga pingsan. Kemudian setelah siuman beliau berpesan 

apabila ia meninggal, maka jenazahnya agar dikuburkan dalam satu liang lahat 

dengan Pangeran Samudra, akhirnya ia meninggal dunia di tempat itu juga. 
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Cerita Pangeran Samudra Versi Pendatang 

 

Pengeran Samudra adalah seorang Pangeran yang kasmaran dan jatuh 

cinta pada ibu kandungnya sendiri, yaitu Raden Ayu Ontrowulan. Hubungan cinta 

antara anak dan ibu ini terus berlanjut sampai beberapa waktu lamanya. Tidak 

disangka, akhirnya hubungan asmara gelap itu terbongkar oleh ayah Pangeran 

Samudro, yaitu Prabu Brawijaya V hingga membuatnya murka. Pangeran Samudra 

kemudian diusir dari istana. Dalam kesedihannya, Pangeran Samudra kemudian 

melanglang buana ke berbagai daerah dan akhirnya sampai di suatu desa yang 

bernama  Kemukus. Tak lama kemudian, sang ibunda menyusulnya ke Gunung 

Kemukus untuk melepaskan kerinduan. Seteleh lama tidak bertemu, timbullah hasrat 

dalam benak mereka untuk melakukan hubungan intim. Namun sial, belum sempat 

ibu dan anak ini melakukan hubungan intim, penduduk sekitar memergoki mereka 

berdua, dan akhirnya penduduk merajamnya secara beramai-ramai. Sebelum 

menghembuskan nafas yang terakhir, Pangeran Samudra sempat berpesan, barang 

siapa yang dapat melanjutkan hubungan suami-istrinya yang sempat tidak terlaksana 

itu, maka akan terkabul semua permintaannya. Adapun ucapannya  “ Baiklah aku 

menyerah, tapi dengarlah sumpahku. Siapa yang mau meniru perbuatanku itulah 

yang menebus dosaku dan aku akan membantunya dalam bentuk apapun”, hingga 

akhirnya keduanya meninggal dunia. Keduanya kemudian dikuburkan dalam satu 

liang lahat di gunung itu juga. 

 


