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Mitos Asal-Usul Kaliwungu adalah mitos yang hidup dan berkembang di tengah-
tengah masyarakat Kaliwungu dalam bentuk lisan dan tulis. Mitos asal-usul Kaliwungu 
dipercaya sebagian masyarakat Kaliwungu benar adanya dan dijadikan sebagian 
masyarakat Kaliwungu sebagai pedoman hidup bagi yang memercayainya. Oleh karena 
itu, mitos asal-usul Kaliwungu perlu dikaji, terutama  tentang struktur dan fungsinya. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah  bagaimana struktur cerita asal-usul 
Kaliwungu di Kabupaten Kendal dan bagaimana fungsi mitos cerita asal-usul Kaliwungu 
di Kabupaten Kendal. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap struktur mitos asal-usul 
Kaliwungu di Kabupaten Kendal dan mengungkap fungsi mitos asal-usul Kaliwungu di 
Kabupaten Kendal. 

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori strukturalisme 
Levi-Strauss dengan metode analisis struktural. Pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan  struktural komparatif. Data penelitian berasal dari empat sumber yang 
berupa data lisan dan data tulis. 

Berdasarkan pembahasan, struktur mitos asal-usul Kaliwungu terdiri atas unit-unit 
naratif. Unit-unit naratif dari keempat versi mitos asal-usul Kaliwungu kemudian dibuat 
episode-episode untuk mengetahui ceriteme dan oposisi tiap-tiap episode. Unit-unit 
naratif dari tiap-tiap versi dapat dijadikan dalam satu rekonstruksi cerita. Fungsi mitos 
asal-usul Kaliwungu dianalisis menggunakan teori Van Peursen dan menghasilkan tiga 
fungsi yang berupa (1) kekuatan-kekuatan ajaib yang dipercayai oleh sebagian besar 
penganutnya yaitu pada kejadian-kejadian ajaib muncul di dalam cerita yang dianggap 
gaib dan tidak nyata, (2) keyakinan akan jaminan hidup pada masa kini yaitu dengan 
menghormati tokoh-tokoh yang dipercaya, dan (3) memberi pengetahuan tentang dunia  
yang berupa asal-usul suatu daerah.   

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan untuk melestarikan budaya 
bangsa yang berupa mitos asal-usul Kaliwungu, dapat bermanfaat untuk mengembangkan 
ilmu sastra khususnya dalam bidang cerita rakyat lebih-lebih dalam penerapan kajian 
tentang mitos, serta dapat mengembangkan kepariwisataan di wilayah kabupaten Kendal 
dalam bidang kebudayaan dan sejarah. 
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