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ABSTRAK 

 

Lutfitasari, Defiana. 2011. Mitos Cerita Candi Gamelan Di Kabupaten Pekalongan. 

Skripsi. Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, 

Fakultas Bahasa dan seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. 

B. Bambang Indiatmoko, M.Si., Pembimbing II: Drs. Agus Yuwono, M.si, 

M.Pd. 

Kata kunci : Mitos cerita, Candi gamelan, struktur dan fungsi.  

Mitos cerita candi gamelan merupakan mitos yang hidup dimasyarakat Dusun 

Sebleber dalam bentuk lisan. Cerita dalam mitos candi gamelan telah mengalami 

perkembangan, sehingga memunculkan perbedaan versi dari masing-masing orang. 

Beragamnya versi mitos cerita candi gamelan tersebut menjadikan mitos cerita candi 

gamelan ini menarik untuk diteliti. 

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana struktur 

mitos cerita candi gamelan di kabupaten Pekalongan, 2) bagaimanakah bentuk 

rekonstruksi cerita candi gamelan di kabupaten Pekalongan, 3) Bagaimana fungsi 

mitos cerita candi gamelan di Kabupaten Pekalongan. 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan model teori 

Levi-Strauss. Data penelitian ini adalah cerita lisan candi gamelan yang didapat dari 

hasil wawancara dengan beberapa informan. 

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa versi mitos cerita 

candi gamelan dibedakan menjadi tiga versi, yaitu versi Juru kunci, versi warga biasa 

Dusun Sebleber dan warga luar Dusun Sebleber. Masing-masing versi mitos cerita 

candi gamelan tersebut didapat dari struktur cerita dengan menggunakan teori 

struktur Levi-Strauss untuk menemukan persamaan dan perbedaan ceriteme serta 

oposisinya. Melalui ceritemenya maka dapat disimpulkan bahwa versi juru kunci 

menghasilkan 31 ceriteme dan 8 episode, versi warga biasa Dusun Sebleber 

menghasilkan 30 ceriteme dan 7 episode, sedangkan versi warga luar Dusun Sebleber 

menghasilkan 23 ceriteme dan 5 episode. Versi-versi mitos tersebut dapat dijadikan 

dalam satu rekonstruksi cerita yang menghasilkan suatu inti cerita ke dalam 17 

ceriteme. Fungsi mitos cerita candi gamelan dianalisis menggunakan teori Van 

Peursen dan menghasilkan tiga fungsi yang berupa a) mitos itu ialah menyadarkan 

manusia bahwa ada kekuatan-kekuatan ajaib yang sangat dipercayai oleh sebagian 

penganutnya, yaitu dengan patuh dengan larangan-larangan yang tidak boleh 

dilakukan terhadap candi gamelan b) mitos memberikan jaminan pada masa kini, 

keberadaan mitos cerita candi gamelan memberikan rasa aman dan nyaman dalam 

berbagai segi kehidupan masyarakat Dusun Sebleber pada masa kini, c) memberi 
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pengetahuan tentang dunia, yaitu mampu memberikan warna pada masyarakat Dusun 

Sebleber terutama pada perkembangan masyarakat dalam memeluk agama Islam.  

Penelitian ini hendakanya dilestarikan karena merupakan salah satu kekayaan 

budaya yang kelak dapat diwariskan kepada generasi-generasi penerus dan tidak 

dilupakan keberadaan mitos tersebut. Yang harus melestarikan adalah seluruh warga 

masyarakat Dusun Sbleber yang khususnya adalah para generasi muda. Pemerintah 

setempat juga harus memperhatikan mitos cerita candi gamelan agar dapat 

dikembangkan. 
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SARI 

 

Lutfitasari, Defiana. 2011. Mitos Cerita Candi Gamelan Di Kabupaten Pekalongan. 

Skripsi. Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, 

Fakultas Bahasa dan seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. 

B. Bambang Indiatmoko, M.Si., Pembimbing II: Drs. Agus Yuwono, M.si, 

M.Pd. 

 

Tembung Pangrunut : Mitos cerita, candi gamelan, struktur dan fungsi. 

Mitos crita candi gamelan kalebu salah sijine mitos ing masarakat Dusun 

Sebleber. Mitos crita candi gamelan versine ana akeh saka bedha-bedha wong. Saka 

akehe versi iku ndadekake mitos iki narik ati kanggo panaliten. 

Perkara sing arep dirembug ing panaliten iki yaiku 1) njlentrehake struktur 

mitos crita candi gamelan ing kabupaten Pekalongan, 2) njlentrehake wujud 

rekonstruksi crita candi gamelan ing kabupaten Pekalongan, 3) fungsi mitos crita 

candi gamelan ing kabupaten Pekalongan. 

Pendekatan kang digunakake ing panaliten iki yaiku pendekatan model teori 

Levi-Strauss. Data panaliten iki yaiku crita lisan candi gamelan saka wawancara 

marang para informan. 

Saka andharane bisa didudutaken yen struktur crita candi gamelan iku ana 

telung versi, yaiku versi warga lumrah Dusun Sebleber, Juru Kunci lan warga njaba 

Dusun Sebleber. Saka versi-versi iku banjur dianalisis nganggo teori Struktur Levi-

Strauss kanggo nemokake padha lan bedhane ceriteme lan oposisine. Versi juru 

kunci ngasilake 31 ceriteme lan 8 episode, versi warga lumrah Dusun Sebleber 

ngasilake 30 ceriteme lan 7 episode, versi warga njaba Dusun Sebleber ngasilake 23 

ceriteme lan 5 episode. Saka ceriteme, versi mitos kasebut bisa didadekake ing 

sarekonstruksi crita kang ngasilake inti crita dadi 17 ceriteme. Fungsi mitos crita 

candi gamelan dianalisis nganggo teori Van Peursen lan ngasilake telung fungsi, 

yaiku a) mitos yaiku nyadarake masarakat babagan kakuwatan-kakuwatan ajaib 

kang dipercaya dening masarakat, yaiku ora nglakokake apa bae kang dadi 

larangane saka candi gamelan, b) mitos menehi jaminan kanggo kauripan saiki, 

anane mitos crita candi gamelan menehi rasa aman lan tentrem sajroning kauripan 

ing jaman saiki c) menehi pangerten babagan donya, yaiku bisa menehi werna 

marang perkembangane masyarakat Dusun Sebleber utamane babagan nganut 

agama Islam. 
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Panaliten iki mugi dilestarikake amarga salah sijine kabudayan bakale bisa 

diwarisake kanggo wong-wong enom mbesuke lan mitos kasebut ora dilalikake. Sing 

kudune nglestarikake yaiku kabeh warga Dusun Sebleber, luwih utama nom-nomane. 

Pamarentah kana uga bisa luwih merhatikake marang crita candi gamelan supaya 

bisa dikembangake. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kehidupan manusia, dan dengan sendirinya hubungan antar manusia, dikuasai 

oleh mitos-mitos. Sikap kita terhadap sesuatu ditentukan oleh mitos yang ada dalam 

diri kita. Mitos ini menyebabkan kita menyukainya dan membencinya.  

Mitos hidup dan berkembang di masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat di 

dunia ini tidak terlepas dari adanya mitos. Mitos tersebut dipercaya masyarakat 

sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi pada jaman dulu. Keberadaan tokoh-tokoh 

yang ada dalam mitos tersebut diakui sebagai leluhur yang harus dihormati dan 

dipatuhi segala perintahnya. Semua tempat yang dipercaya sebagai situs-situs dari 

cerita mitos tersebut juga dikeramatkan. 

Cerita yang terdapat pada zaman dahulu ada di dunia ini yaitu berupa 

dongeng-dongeng dianggap sebagai mitos. Mitos tersebut sangat berpengaruh bagi 

kehidupan manusia, selain itu juga mengandung pesan yang sangat bermanfaat. 

Seperti cerita Malin kundang, dimana seorang anak yang durhaka kepada ibunya 

kemudian dikutuk menjadi batu. Cerita tersebut memberi pesan kepada generasi 

muda untuk tidak durhaka kepada orang tuanya.  

1 
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Van Peursen mengartikan mitos sebagai sebuah cerita yang memberikan 

pedoman kearah tertentu bagi sekelompok orang. Cerita dapat dituturkan, tetapi juga 

dapat diungkapkan melalui tarian-tarian atau pementasan wayang. Mitos memberikan 

arah kepada kelakuan manusia, hal ini merupakan semacam pedoman untuk 

kebijaksanaan manusia (Peursen, 1976:37). 

Mitos diturunkan oleh nenek moyang secara lisan. Masyarakat banyak yang 

beranggapan bahwa mitos pada jaman dahulu memang benar-benar terjadi sehingga 

mitos dianggap suci. Mitos dibuat oleh generasi terdahulu, dan ditujukan untuk 

generasi berikutnya. Mitos biasanya mengandung pesan-pesan moral yang berguna 

untuk mengontrol tingkah laku masyarakat. Perkembangan mitos tidak dapat 

diketahui apakah mitos tersebut benar-benar terjadi atau hanya dongeng belaka, 

karena mitos tidak dapat diketahui pengarangnya. 

Menurut Bascom (dalam Danandjaja 1994:58) pada umumnya mitos adalah 

mengisahkan tentang terjadinya alam semesta, dunia, manusia pertama, bentuk khas 

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

petualangan para dewa, kisah percintaan, hubungan kekerabatan mereka, kisah 

perang mereka dan lain sebagainya. Mitos biasanya juga menceritakan terjadinya 

susunan para dewa, dunia dewata, terjadinya manusia pertama dan tokoh pembawa 

kebuayaan, terjadinya makanan pokok seperti beras untuk pertama kali. Mitos 

biasanya berkaitan erat dengan kejadian. Kejadian berupa fenomena keanehan alam 

nyata dan alam ghaib dalam hubungannya dengan manusia. 
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Masyarakat mengakui bahwa mitos itu benar adanya. Mitos sangat dipercaya 

masyarakat untuk membatasi segala tingkah lakunya. Tingkah laku tersebut 

ditentukan oleh mitos yang dipercaya masyarakat, sehingga mitos ada yang terangkat 

sebagai pedoman tingkah laku kelompok masyarakat tertentu dan menjadi cermin 

bagi kehidupannya. 

Dalam konteks Strukturalisme Levi-Strauss dikatakan bahwa, mitos bukan 

lagi dongeng sebagai pengantar tidur, tetapi merupakan kisah yang memuat sejumlah 

pesan. Pesan-pesan ini tidak tersimpan dalam sebuah mitos yang tunggal, melainkan 

dalam keseluruhan mitos. Si pengirim pesan dalam mitos tersebut tidak jelas, 

walaupun dalam mitos tersebut terdapat pesan. Hal ini diasumsikan bahwa si 

pengirim pesan dalam mitos adalah orang dari generasi terdahulu, dan penerimanya 

adalah generasi sekarang. Jadi disitu terdapat adanya komunikasi yang beersifat satu 

arah (Ahimsa-Putra 2006:92). 

Mitos dibagi menjadi beberapa unsur pokok, antara lain (1) berupa cerita 

sacral, (2) kisah tentang asal mula sesuatu di dunia dengan segala isinya, (3) realitas 

mutlak bagi obyeknya, (4) ditentukan dalam bentuk cerita, (5) bermakna bagi 

kehidupan orang yang meyakini baik di masa lampau, masa kini maupun masa yang 

akan datang (Eliade dalam Minsarwati 2002:22). Unsur-unsur inilah yang melahirkan 

sebuah mitos dari suatu cerita rakyat. Cerita rakyat yang dianggap sejarah atau kisah 

yang benar-benar terjadi oleh suatu masyarakat atau kelompok yang dianggap suci 

atau wingit. 
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Salah satu cerita rakyat yang berkembang di masyarakat Dusun Sebleber di 

Kabupaten Pekalongan dan melahirkan mitos yang masih dipercaya sampai sekarang 

adalah mitos cerita Candi Gamelan atau Situs Bleber. Cerita ini telah berkembang di 

tengah masyarakat Dusun Sebleber kabupaten Pekalongan yang dianggap suci dan 

diyakini benar-benar terjadi oleh sebagian masyarakat sehingga memunculkan sebuah 

larangan atau aturan tertentu. Mitos cerita candi gamelan merupakan cerita rakyat 

yang hidup pada masyarakat Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan khususnya di 

Dusun Sebleber.  

Dusun Sebleber merupakan salah satu dusun yang terletak di Desa 

Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Dusun tersebut 

terletak di sebelah selatan Desa Kwagean, sebelah timur Desa Getas dan sebelah barat 

Desa Legok Gunung. 

Suasana di dusun tersebut masih terlihat asri, masih banyak terdapat sawah-

sawah dan ladang yang ditanami tebu. Selain itu, dusun tersebut juga masih banyak 

dijumpai pohon maupun tanaman-tanaman liar yang memenuhi halaman depan atau 

halaman belakang rumah warga. Hal ini membuat dusun tersebut terlihat gelap atau 

istilah bahasa setempat “rungseb”. Makanya tidak heran jika di dusun tersebut 

terdapat tempat yang dianggap singit oleh warga Sebleber. Mereka percaya bahwa di 

tempat-tempat tertentu ada penghuninya. 
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Masyarakat Dusun Sebleberpun dikenal sebagai warga yang religius. 

Meskipun demikian, mereka masih percaya dengan hal-hal yang bersifat mistis. 

Masih percaya dengan keanehan apa saja yang terjadi di daerahnya, walaupun jika 

difikir itu diluar nalar. Mereka percaya bahwa di suatu tempat tertentu ada makhluk 

lain yang menugguinya, dianggap suci serta memiliki nilai sejarah yang merupakan 

cikal bakal masyarakat daerah tersebut. 

Masyarakat Dusun Sebleber sebelumnya tidak memiliki agama, mereka bebas 

melakukan apa saja tanpa adanya aturan, kejahatan demi kejahatan sering dilakukan 

tetapi sekarang masyarakat Dusun Sebleber sudah menganut agama Islam. Hal ini 

disebabkan adanya keinginan seorang Sunan yaitu Sunan Bonang yang kemudian 

digantikan oleh Sunan Kalijaga yang menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. 

Agama Islam tersebut kemudian ditularkan kepada penduduk setempat, sehingga 

sampai sekarang penduduk Dusun Sebleber khusunya hampir semua menganut 

agama Islam. Mitos cerita kedatangan Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang di Dusun 

Sebleber melahirkan mitos tersendiri bagi masyarakat Dusun Sebleber dan sekitarnya 

yang terangkum dalam mitos cerita Candi Gamelan. 

Peninggalan-peninggalan dari Sunan Kalijaga yaitu tokoh utama dalam mitos 

cerita candi gamelan ini sampai sekarang masih ada. Peninggalannya berupa batu-

batu yang berwujud seperti seperangkat alat gamelan, yang oleh masyarakat batu-batu 

tersebut dikumpulkan menjadi satu dan diletakkan pada sebuah bangunan sehingga 

warga Dusun Sebleber menamakannya Situs Candi Gamelan atau Situs Bleber. 
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Menurut Mbah Carmidi (80 tahun) pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010,  

candi tersebut Candi tersebut merupakan peninggalan megalitik yang terdiri atas 

Menhir, batu gamelan, dan batu biasa. Selain itu, yang terpenting adalah candi ini 

merupakan salah satu peninggalan Sunan Kalijaga ketika menyebarkan agama Islam.   

Mitos cerita candi gamelan merupakan cerita dalam bentuk lisan atau dari 

mulut kemulut, sehingga terdapat perbedaan cerita pada setiap orang yang bercerita. 

Perbedaan yang muncul bias terjadi penambahan atau pengurangan cerita berkantung 

pada orang yang bercerita, hanya saja perbedaan tersebut tidak memunculkan versi 

yang berbeda-beda. 

Mitos cerita candi gamelan dimitoskan oleh masyarakat Dusun Sebleber 

sebagai dongeng suci yang memunculkan aturan-aturan yang mengatur aktifitas 

tertentu pada masyarakat Dusun Sebleber khususnya. Mitos cerita candi gamelan 

tersebut terdapat amanat-amanat yang berupa larangan-larangan yang tidak mungkin 

dilanggar. Mitos tersebut tidak hanya berkembang di dalam masyarakat Dusun 

Sebleber saja, tetapi juga oleh masyarakat di luar Dusun Sebleber, karena beberapa 

warga di luar Sebleber ada yang menyaksikan sendiri mitos yang muncul dari candi 

gamelan tersebut. 

Berdasarkan beberapa warga yang menyaksikan sendiri atau tidak mitos cerita 

candi gamelan melahirkan beberapa versi cerita diantaranya, cerita candi gamelan 

versi Juru Kunci, warga biasa Dusun Sebleber sendiri dan warga di luar Dusun 
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Sebleber. Tiap-tiap versi tersebut apabila ditarik garis lurus masih terdapat benang 

merah yang menandakan kesamaan dalam satu cerita. 

Mitos cerita candi gamelan di Dusun Sebleber adalah sebuah cerita rakyat 

yang sudah berusia ratusan tahun lamanya. Cerita tersebut telah banyak mengalami 

perubahan seiring dengan perkembangan jaman. Terlebih lagi cerita-cerita tersebut 

bermula dari tuturan lisan bukan tulis. Berkaitan dengan cerita yang masih 

berkembang di Dusun Sebleber Kabupaten Pekalongan, mitos cerita candi gamelan 

hingga saat ini masih memiliki fungsi sebagai warisan yang dapat dijadikan sebagai 

peninggalan kebudayaan daerah. Masyarakat masih percaya mitos yang berupa 

larangan bagi masyarakat Dusun Sebleber untuk membawa seperangkat atau salah 

satu alat musik yang akan dipakai pada acara hajatan ke tempat candi gamelan 

berada. Hal tersebut bertujuan untuk menghormati adanya seperangkat gamelan yang 

sudah ada lebih dulu yaitu di candi gamelan. Jika hal tersebut dilanggar maka orang 

yang melakukannya akan merasakan akibatnya sendiri. 

Mitos cerita candi gamelan di Dusun Sebleber yang dimitoskan oleh 

masyarakat akhir-akhir ini keberadaannya semakin hari semakin hilang di 

masyarakat. Sedikit orang yang mengetahui keberadaan mitos cerita candi gamelan, 

anak-anak muda dan orang dewasa banyak yang tidak mengetahui dengan persis 

cerita tersebut, padahal dalam mitos cerita candi gamelan tersebut banyak terkandung 

nilai-nilai moral yang sangat berguna bagi kehidupan. Keadaan ini dikhawatirkan 
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dapat mengakibatkan hiangnya eksistensi mitos tersebut, sehingga salah satu aset 

budaya yang ada akan sirna. 

Berdasarkan alasan tersebut, maka diadakan penelitian tentang mitos cerita 

candi gamelan sebagai salah satu cerita rakyat yang ada. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengantisipasi hasil-hasil budaya Jawa khususnya mitos cerita candi gamelan 

agar tidak hilang dari masyarakat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan 

tehnologi. Ilmu pengetahuan yang baru dan canggihnya tehnologi dapat menjadikan 

manusia terkontaminasi oleh budaya-budaya asing yang dapat melunturkan budaya 

mereka sendiri. 

Penelitian ini akan menguraikan struktur dan fungsi mitos cerita candi 

gamelan di Dusun Sebleber agar mitos tersebut dapat lebih dipahami isinya dan lebih 

bermanfaat bagi pembaca. Selain itu, dengan menguraikan dan memaparkan struktur, 

dan fungsi mitos cerita candi gamelan diharapkan dapat memberikan kesadaran 

masyarakat untuk lebih memperhatikan, menjaga dan melestarikan cerita tersebut. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana struktur mitos cerita candi gamelan di Kabupaten Pekalongan? 

2. Bagaimanakah bentuk rekonstruksi mitos cerita candi gamelan di Kabupaten 

Pekalongan. 

3. Bagaimana fungsi mitos cerita candi gamelan di Kabupaten Pekalongan? 

 

1.3. Tujuan 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Mengungkap struktur mitos cerita candi gamelan di Kabupaten Pekalongan. 

2. Mengungkap bentuk rekonstruksi mitos cerita candi gamelan di Kabupaten 

Pekalongan. 

3. Mengungkap fungsi mitos cerita candi gamelan di Kabupaten Pekalongan. 
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1.4. Manfaat 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mitos tentang cerita 

Candi Gamelan yang ada di Kabupaten Pekalongan. 

2. Dapat diakui sebagai bahan pengajaran sastra lisan khususnya cerita rakyat 

3. Memberikan sumbangan bagi perkembangan masyarakat khususnya dalam bidang 

pendidikan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS 

 

3.1 Kajian Pustaka 

Kajian studi dalam bentuk penelitian tentang candi gamelan di duga belum 

pernah dilakukan, namun kajian mengenai mitos telah banyak dilakukan oleh para 

ahli. Diantara berbagai penelitian mengenai mitos masing-masing memiliki 

perbedaan baik dalam objek kajian maupun hasil penelitiannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hestiyaningtyas (2007) dalam skripsinya di 

FBS UNNES yang meneliti mengenai “Mitos Asal Usul Desa Gubug Di Kabupaten 

Grobogan”. Penelitian ini menghasilkan lima versi cerita yaitu, versi pilang kidul, 

Gubug, Kuwaron, Rawasari dan Pranten. Masing-masing dari versi mitos cerita asal 

usul desa Gubug dicari struktur ceritanya. Melalui unit naratifnya, versi mitos 

tersebut dapat dijadikan dalam satu rekonstruksi cerita yang menghasilkan Sembilan 

belas unit naratf dan juga beberapa variasinya. Fungsi mitos yang dihasilkan adalah a) 

kekuatan-kekuatan ajaib yang dipercayai oleh sebagian besar penganutnya, yaitu 

dengan mematuhi pantangan yang diucapkan oleh Ki Ageng Pilang, b) keyakinan 

akan jaminan hidup di masa kini dengan jalan selalu berupaya menaruh rasa hormat 

kepada Ki Ageng Pilang, c) memberi pengetahuan tentang dunia yang berupa asal 

11 
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usul nama suatu daerah. Perbedaan versi cerita mitos asal usul desa Gubug yang 

terbagi menjadi lima versi dari daerah yang berbeda tersebut di atas memperlihatkan 

persamaan dan perbedaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Krismuyati Mariana (2010) dalam skripsinya di 

FBS UNNES tentang Mitos cerita Asal-Usul Desa Ngblak Di Kecamatan Cluwak 

Kabupaten Pati. Penelitian ini menghasilkan empat versi yaitu versi Ngablak yang 

terdiri dari 25 unit naratif dan 7 episode, versi Giling terdiri dari 16 unit naratif dan 7 

episode, versi Jembulwunut terdiri dari 22 unit naratif dan 7 episode, versi Kiringan 

yang terdiri dari 12 unit naratif dan 7 episode. Masing-masing versi tersebut dicari 

struktur ceritanya dengan menggunakan strukturalisme Levi-Strauss untuk 

menemukan persamaan dan perbedaan miteme serta oposisinya.  Persamaan dan 

perbedaan cerita asal-usul Desa Ngablak adalah sebagai berikut : 1) persamaan cerita 

asal-usul desa Ngablak adalah sama-sama mempunyai tujuan utama yaitu 

menyebarkan ajaran agama Islam dan membuka lahan pertanian yang luas dan subur 

dan Abdul Rozak meninggal dan dikuburkan di Desa Jembulwanut. 2) perbedaannya 

adalah versi Ngablak: peristiwa pengusiran Abdul Rozak disebabkan karena Abdul 

Rozak dianggap mencemari air yang dipakai para santri untuk wuldhu hal ini 

dikarenakan Abdul Rozak terkena penyakit kulit, kesenian Tayub hanya boleh 

diadakan pada musim penghujan saja, hal ini dikarenakan kalau dilaksanakan 

dimusim kemarau sama artinya dengan menolak hujan. Versi Jembulwunut: Abdul 

Rozak senang dengan kesenian Tayub dan juga senang judi dadu, lahan pertaniannya 



13 
 

mublak yang artinya adalah putih karena banyak kapas yang bertebaran ditiup angina. 

Yang terakhir adalah versi Kiringan: Abdul Rozak mendirikan Masjid di Kiringan 

dan lahan pertaniannya terlihat ngublak-ngublak yang berarti luas dan terbuka tanpa 

ada tumbuhan. Dari hasil persamaan dan perbedaan masing-masing versi tersebut 

melalui unit-unit naratifnya, versi mitos tersebut dapat dijadikan dalam satu 

rekonstruksi cerita yang menghasilkan Sembilan belas unit naratif dan juga beberapa 

variasinya. Fungsi mitosnya menggunakan teori Van Peursen dan menghasilkan tiga 

fungsi. 1) kekuatan-kekuatan gaib yang dipercayai oleh sebagian besar penganutnya, 

yaitu larangan bagi warga desa Ngablak untuk tidak mementaskan tayub pada musim 

kemarau karena itu sama artinya dengan menolak hujan. 2) keyakinan akan jaminan 

hidup dimasa kini. Naminan tersebut berupa sebuah harapan supaya hasil panen yang 

berikutnya sukses. 3) memberi pengetahuan tentang dunia bahwa melalui tradisi 

manganan warga mengharapkan bahwa kelak hasil panennya akan sukses terus.   

Penelitian yang dilakukan oleh Ika Widyastuti (2009) dalam skripsinya di FBS 

UNNES tentang “Mitos Cerita Wirowongso Wiroguno di Desa Sidomulya 

Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal”. Penelitian ini menghasilakan bahwa versi 

mitos cerita Wirowongso Wiroguno dibedakan menjadi empat versi. Masing-masing 

versi dari mitos cerita Wirowongso Wiroguno tersebut dicari struktur ceritannya 

dengan menggunakan teori struktualisme Levi-Strauss. Setelah dicari srtuktur cerita 

selanjutnya dicari fungsi mitos dengan menggunakan teori dari Van Peursen yang 

menghasilkan tiga fungsi yang berupa 1) adanya kekuatan-kekuatan ghaib yang 
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masih dipercayai oleh sebagian penganutnya, 2) memberi jaminan pada masa kini 

dengan jalan selalu berupaya menaruh rasa hormat kepada tokoh dalam cerita asal-

usul Wirowongso Wiroguno, dan, 3) memberi pengetahuan tentang dunia yang 

berupa asal nama suatu daerah. Melalui unit-unit naratifnya, versi mitos tersebut 

dapat di jadikan dalam satu rekontruksi cerita yang menghasilkan beberapa unit 

naratif dan juga beberapa variasinya. Unit-unit naratif tersebut digunakan 

memperoleh penggolongan episode, dari masing-masing versi mitos cerita 

Wirowongso Wiroguno. Dari hasil rekontruksi tersebut dapat ditemukan persamaan 

dan perbedaan versi mitos cerita Wirowongso Wiroguno.Unit-unit naratif dari 

keempat versi tadi dijadikan pedoman untuk menentukan fungsi dari mitos cerita 

Wirowongso Wiroguno di Kabupaten Kendal. 

3.2 Landasan Teoritis 

3.3 Strukturalisme Levi-Strauss 

Dalam dunia kesusastraan dikenal istilah strukturalisme. Strukturalisme dapat 

dipandang sebagai salah satu pendekatan kesastraan yang menekankan pada kajian 

hubungan antarunsur pembangun karya yang bersangkutan. Jadi strukturalisme dapat 

disamakan dengan pendekatan obyektif  (Nurgiyantoro, 1994: 36-37). 

Strukturalisme Levi-Strauss merupakan sebuah paradigma baru yang tepat dan 

sesuai untuk memahami kondisi kebudayaan yang ada di Indonesia,  khususnya yang 

terkait dengan mitos, sehingga banyak ilmuwan, baik dari dalam maupun luar negeri 
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menggunakan pandangan Levi-Strauss untuk memahami berbagai gejala sosial-

budaya di masyarakat dan menganalisis mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. 

Strukturalisme Levi-Strauss juga merupakan struktur yang banyak sekali digunakan 

oleh para ahli antropologi untuk penelitian di bidang sastra terutama yang 

berhubungan langsung dengan mitos. 

Melalui kajian strukturalnya, Levi-Strauss berusaha memahami pikiran atau 

bawah sadar manusia dalam menjalani hidup. Sedangkan media yang digunakan 

untuk memahami nalar tersebut yaitu mitos yang diyakini kebenarannya. Struktur 

bawah sadar ini menghadirkan berbagai fenomena budaya. System kekerabatan 

misalnya, merupakan hasil nalar manusia untuk menjalani kehidupan. 

Berikut merupakan beberapa kajian yang ada di dalam strukturalisme Levi-

Strauss tentang strukturalisme dan transformasi Levi-Strauss, bahasa dan kebudayaan 

menurut Levi-Strauss, mitos dan nalar manusia, serta mitos dan bahasa. 

3.3.1 Strukturalisme dan Transformasi Levi-Strauss 

Konsep penting dalam analisis strukturalisme menurut Levi-Strauss, yaitu 

konsep struktur dan transformasi. Levi-Strauss mengatakan bahwa struktur adalah 

model yang dibuat oleh ahli antropologi untuk memahami atau menjelaskan gejala 

kebudayaan yang dianalisisnya, yang tidak ada kaitannya fenomena empiris 

kebudayaan itu sendiri (Ahimsa-Putra, 2006:60). 
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Structural dalam hal ini adalah unsur yang dapat membentuk sesuatu, ini 

berarti bahwa suatu bentuk dapat terjadi dari beberapa unsur yang tersusun. Unsur-

unsur tersebut tersusun menjadi sebuah bentuk pada tataran yang lebih kompleks. Hal 

ini sama halnya dengan mitos. Mitos terdiri dari unit-unit yang disebut unit naratif. 

Unit-unit naratif dalam mitos itulah merupakan unsur-unsur pembentuk mitos. Unit-

unit naratif itu juga disebut ceriteme. Ceriteme-ceriteme inilah yang harus kita 

ketahui terlebih dahulu sebelum mengetahui makna sebuah mitos secara keseluruhan, 

atau dengan kata lain makna suatu mitos hanya bisa terlihat dengan menguraikan 

unsur-unsur yang ada di dalamnya. Hal inilah yang menyebabkan bahwa dalam suatu 

penelitian mitos perlu diketahui terlebih dahulu strukturnya. 

Dalam analisis structural struktur ini dibedakan menjadi dua macam: struktur 

lahir, struktur luar (surface structure) dan struktur batin, struktur dalam (deep 

structure). Struktur luar adalah relasi-relasi antar unsur yang dapat kita buat atau 

bangun berdasar atas ciri-ciri luar atau ciri-ciri empiris dari relasi-relasi tersebut, 

sedangkan struktur dalam adalah susunan tertentu yang kita bangun berdasar atas 

struktur lahir yang telah berhasil kita buat, namun tidak selalu tampak sisi empiris 

dari fenomena yang kita pelajari (Ahimsa-Putra, 2006:61). 

Seperti halnya istilah struktur, istilah Transformasi menurut Levi-Strauss di 

sini juga berbeda pengertiannya dengan yang umum diberikan pada kata ini, yaitu 

perubahan. Dalam hal ini transformasi tidak diartikan sebagai perubahan karena 

dalam konsep perubahan terkandung pengertian proses berubahnya sesuatu ke sesuatu 
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yang lain dalam ruang dan waktu tertentu. Perubahan adalah terjemahan dari change. 

Ini berbeda dengan transformasi (transformation) yang menunjuk pada berubahnya 

sesuatu tetapi (seolah-olah tanpa melalui sebuah proses), atau proses tersebut tidak 

dipandang penting (Ahimsa-Putra, 2006:61).  

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat diketahui bahwa struktur merupakan 

hasil dari beberapa relasi yang terealisikan. Artinya, suatu terbentuk tidak hanya 

sekedar relasi yang ada secara empiris. Struktur yang sesungguhnya dalam 

memahami suatu fenomena adalah struktur dalam karena struktur dalam merupakan 

perbandingan dari struktur luar yang secara kasat mata. Dengan menghubungkan 

dengan struktur luar maka dapat dilihat bagaimana inti struktur dalamnya. Sedangkan 

makna transformasi merupakan perubahan suatu gejala atau fenomena kebudayaan 

yang berubah secara atau tidak seperti melalui sebuah proses perubahan. 

3.3.2 Bahasa dan Kebudayaan Menurut Pandangan Levi-Strauss 

Para ahli antropologi melihat adanya hubungan antara bahasa dan kebudayaan 

yang saling mempengaruhi. Ahli Antropologi kemudian mencari inspirasi dengan 

sengaja dari disiplin linguistic untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka 

hadapi dalam mempelajari kebudayaan (Ahimsa-Putra, 2006:23). 

Bahasa sendiri menurut Kridalaksana (dalam Chaer, 2003:32), merupakan 

sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok 

social untuk bekerja sama, berkomunikasi dan mengidentifikasikan diri. Bahasa 
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didefinisikan juga sebagai satu system untuk mewakili benda, tindakan gagasan dan 

keadaan. 

Di dalam pergaulan-pergaulan hidup maupun perhubungan-perhubungan social 

sehari-hari masyarakat Jawa mereka menggunakan bahasa Jawa. Ada dua macam 

bahasa Jawa apabila ditinjau dari kriteria tingkatannya, yaitu bahasa Jawa Ngoko dan 

bahasa Jawa Krama (Koentjaraningrat, 2002: 329). 

Kebudayaan menyangkut intensitas pemikiran, penciptaan, kegiatan, sikap dan 

perilaku yang serba ganda dari manusia dalam kehidupan di dunia ini. Manusia 

adalah pelaku kebudayaan, yang menjalankan kegiatannya untuk mencapai sesuatu 

yang berharga dan bermartabat bagi dirinya. Kebudayaan adalah alam kodrat itu 

sendiri, sebagai milik manusia, sebagai ruang lingkup realisasi diri dan humanisasi 

dari alam kodrat merupakan kasiat dan ujud orang kebudayaan (Jazuli, 2001:1). 

Pandangan Levi-Strauss mengenai bahasa yaitu pertama, bahasa yang 

digunakan satu 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, dan pandangan ketiga, berpendapat bahwa bahasa merupakan kondisi 

dari kebudayaan, dan ini dapat berarti dua hal, pertama, bahasa merupakan kondisi 
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bagi kebudayaan dalam arti diakronis, artinya bahasa mendahului kebudayaan karena 

melalui bahasalah manusia mengetahui budaya masyarakat. Kedua, bahasa 

merupakan kondisi bagi kebudayaan karena material yang digunakan untuk 

membangun bahasa pada dasarnya material yang sama tipe atau jenisnya dengan 

material yang membentuk kebudayaan itu sendiri. Yang dimaksud material di sini 

tidak lain adalah relasi-relasi logis, oposisi, korelasi, dan sebagainya (Ahimsa-Putra, 

2006:24-25). 

Levi-Strauss menganggap para ahi 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. Aktifitas 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 dengan 

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

manusia (Ahimsa-Putra, 2006:25-26). 

Hubungan antar bahasa dan kebudayaan di sini pada dasarnya adalah 

kesejajaran-kesejajaran atau korelasi-korelasi yang mungkin dapat ditemukan di 

antara keduanya berkenaan dengan hal-hal tertentu, sehingga seorang ahli bahasa bisa 

saja bekerjasama dengan ahli antropologi untuk membandingkan ekspresi dan konsep 

mengenai waktu pada tataran bahasa dan pada tataran system kekerabatan  atau relasi 
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antarindividu. Di sini yang dicari korelasinya adalah cara suatu masyarakat 

mengekspresikan pandangan mereka tentang waktu pada tataran kebahasaan dan 

kebudayaan (Ahimsa-Putra, 2006: 26). 

Strukturalisme Levi-Strauss secara implisit menganggap teks naratif, seperti 

misalnya mitos, sejajar atau mirip dengan kalimat berdasar atas dua hal. Pertama, teks 

tersebut adalah suatu kesatuan yang bermakna (meaningfull whole), yang dapat 

dianggap mewujudkan, mengekspresikan, keadaan pemikiran seorang pengarang, 

seperti halnya sebuah kalimat memperlihatkan atau mengejawantahkan pemikiran 

seorang pembicara. Kedua, teks tersebut memberikan bukti bahwa dia diartikulasikan 

dari bagian-bagian, sebagaimana halnya kalimat-kalimat diartikulasikan oleh kata-

kata yang membentuk kalimat tersebut (Ahimsa-Putra, 2006:31). 

Berdasarkan beberapa pemaparan pendapat di atas, dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa hubungan antara bahasa dan kebudayaan sangat erat sekali. 

Kebudayaan muncul karena adanya suatu bahasa. Melalui bahasa itu sendiri 

masyarakat mempergunakan nalarnya untuk mempercayai suatu mitos. Bahasa 

menjadi bagian terpenting dalam suatu kebudayaan, karena bahasa merupakan salah 

satu unsur pembentuk adanya suatu kebudayaan yang ada di masyarakat. Masyarakat 

dapat menciptakan atau memunculkan kebudayaan itu karena bahasa yang mereka 

pakai. Intinya bahasa dan kebudayaan saling mempengaruhi satu sama lain. Selain 

itu, mitos juga dianggap sebagai teks naratif. 
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3.3.3 Beberapa Asumsi Dasar Levi-Strauss 

Strukturalisme merupakan aliran baru bagi studi antropologi. Strukturalisme 

bertolak dari studi linguistic (ilmu bahasa), berbeda dengan pendekatan yang ada 

dalam fungsionalisme, Marxisme dan lain-lain. 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, system kekerabatan dan 

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

semuanya dapat dikatakan sebagai bahasa-bahasa (Lane dalam Ahimsa-Putra, 

2006:66) atau lebih tepatnya merupakan perangkat tanda dan symbol yang 

menyampaikan pesan-pesan tertentu. oleh karena itu, terdapat ketertaatan (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, menyususn 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, 2006:67). Adanya 
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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, sinkroninyalah yang menentukan, bukan diakronisnya (Lane dalam Ahimsa-

Putra, 2006:68). 

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 pada kategori seperti: 

menikah dengan tidak menikah. Pengertian yang kedua adalah oposisi binair yang 

tidak ekslusif, yang kita temukan dalam bernagai macam kebudayaan, seperti 

misalnya oposisi-oposisi: air-api, gagak-elang, siang-malam, matahari-rembulan, dan 

sebagainya. Logika oposisi-oposisi ini memang tidak ekslusif, namun dalam konteks-

konteks yang khusus, mereka yang menggunakannya menganggapnya eksklusif. 

Sebagaimana terlihat pada mitos-mitos yang dianalisis Levi-Strauss (Lane dalam 

Ahimsa-Putra, 2006: 69). 
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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 di dalam masyarakat. Kemampuan manusia menstruktur 

mengakibatkan mitos yang berkembang di masyarakat tersebut  dapat diturunkan dari 

generasi yang satu ke generasi yang lain melalui adanya suatu proses. Proses tersebut 

melalui penurunan dan penyebaran yang dilakukan secara lisan dengan menggunakan 

alat yang disebut bahasa.  

3.4 Mitos 

Mustahil ada kehidupan tanpa mitos. Kita hidup dengan mitos-mitos yang 

membatasi segala tindak tanduk kita. Ketakutan atau keberanian kita terhadap 

sesuatunya ditentukan oleh mitos-mitos yang kita hidupi. Banyak hal yang sukar 

untuk dipercayai berlakunya, tapi ternyata berlaku hanya karena penganutnya begitu 

mempercayai mitos (Junus, 1981:93-94). Dan ketakutan kita akan sesuatu lebih 

disebabkan karena ketakutan akan suatu mitos, bukan ketakutan akan keadaan yang 

sebenarnya. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mitos adalah suatu cerita suatu 

bangsa dewa dan pahlawan zaman dahulu, yang mengandung penafsiran asal-usul 
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sementara alam, manusia, dan bangsa itu sendiri yang mengandung arti mendalam 

yang diungkapkan dengan cara gaib.  

Menurut Wellek dan Werren (1995:243) mitos diartikan sebagai cerita-cerita 

anonym mengenai asal mula alam semesta dan nasib serta tujuan hidup. Penjelasan-

penjelasan yang diberikan oleh suatu masyarakat kepada anak-anak mereka mengenai 

dunia, tingkah laku manusia, citra alam dan tujuan hidup manusia. 

Kehadiran suatu mitos merupakan kemestian terutama pada hal-hal yang 

bersifat abstrak. Menurut Bascom (dalam Danandjaja, 1994:50) mitos pada umumnya 

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

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

Van Peursen mengartikan mitos sebagai sebuah cerita yang memberikan 

pedoman kea rah tertentu pada sekelompok orang. Cerita itu dapat dituturkan, tetapi 

juga dapat diungkapkan lewat tari-tarian atau pementasan wayang. Mitos 

memberikan arah kepada kelakuan manusia, dapat merupakan semacam pedoman 

untuk kebijaksanaan manusia (Peursen, 1976:37). 

Berdasarkan beberapa pengertian mitos di atas, maka dapat ditarik suatu 

pemahaman bahwa mitos adalah cerita mengenai hal-hal gaib seperti kisah para 

dewa-dewi dan pahlawan jaman dulu ataupun hal-hal luar biasa yang erat kaitannya 

dengan kejadian fenomena keanehan alam nyata dan alam ghaib, sehingga mitos 



25 
 

tersebut sifatnya suci dan sacral yang dijadikan sebagai pedoman hidup oleh 

masyarakat. 

3.4.1 Pandangan Levi-Strauss tentang mitos  

Mitos merupakan dongeng yang banyak berkembang di masyarakat. Mitos 

tersebut diturunkan oleh nenek moyang secara lisan. Masyarakat banyak yang 

beranggapan bahwa mitos pada jaman dahulu memang benar-benar terjadi sehingga 

mitos dianggap suci. Mitos dibuat oleh generasi terdahulu, dan ditujukan untuk 

generasi untuk generasi penerusnya. Di dalam mitos tersebut terkandung pesan-pesan 

moral yang berguna untuk mengontrol tingkah laku masyarakat. Dalam 

perkembangannya mitos tidak dapat diketahui pengarangnya. Hal itu sejalan dengan 

pemikiran Levi Strauss yang menganggap mitos tidak lain adalah dongeng belaka. 

Mitos dalam pandangan Levi-Strauss tidak harus bertentangan dengan sejarah 

atau kenyataan oleh sebagian masyarakat atau kelompok mitos dianggap sebagai 

sejarah atau kisah tentang hal yang benar-benar terjadi, ternyata hanya dianggap 

dongeng yang tidak harus diyakini kebenarannya oleh masyarakat yang lain. Mitos 

juga merupakan kisah-kisah yang suci atau wingit, karena definisi „suci dan wingit‟ 

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

tidak lain adalah dongeng (Ahimsa-Putra, 2006: 77). 

Dongeng merupakan sebuah kisah atau ceritera yang lahir dari hasil imajenasi 

manusia, dari khayalan manusia, walaupun unsure-unsur khayalan tersebut berasal 
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dari apa yang ada dalam kehidupan manusia sehari-hari. Dalam dongeng inilah 

khayalan manusi memperoleh kebebasan yang mutlak, karena di situ tidak ada 

larangan bagi manusia untuk menciptakan dongeng apa saja (Ahimsa-Putra, 2006: 

77). 

Danandajaja (2002:83) mengatakan bahwa dongeng adalah cerita pendek 

kolektif kesusastraan lisan. Dongeng adalah cerita prosa rakyat yang tidak dianggap 

benar-benar terjadi.Dongeng diceritakan terutama untuk hiburan, walaupun banyak 

juga yang melukiskan kebenaran, berisikan pelajaran (moral), atau bahkan sindiran. 

Analisis terhadap mitos biasanya memiliki kemiripan, namun Levi-Strauss 

tidak yakin akan hal itu. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis secara structural. 

Analisis yang akan dilakukan nantinya dapat menemukan adanya struktur-struktur 

tertentu dalam mitos, maka hal itu setidak-tidaknya menunjukkan bahwa keinginan-

keinginan yang tak disadari dan selama ini diduga diekspresikan tanpa kekangan, 

ternyata sebenarnya merupakan ekspresi-ekspresi yang muncul lewat jalur-jalur 

structural tertentu, atau lewat kekangan-kekangan, batasan-batasan tertentu (Ahimsa-

Putra, 2006:79). 

3.4.1.1 Mitos dan Nalar Manusia 

Mitos merupakan hasil dari karya sastra, hal ini dikarenakan mitos tidak 

mungkin jatuh dari langit begitu saja, yang pasti mitos tersebut juga ada penciptanya. 

Mitos merupakan hasil cipta dari manusia. Penciptaan mitos meerupakan hasil 
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imajenasi dari si pengarang mitos. Dengan mitos tersebut pengarang dapat 

mencurahkan apa yang ada dalam pikirannya ataupun pengarang dapat 

mengekspresikan dengan bebas apa saja tentang isi yang terkandung di dalam mitos. 

Mitos-mitos yang berkembang di dunia ini akan ditemukan kemiripan-kemiripannya, 

padahal mitos-mitos itu sendiri berasal dari suku bangsa yang terpisah sangat jauh 

tempat tinggalnya, dan pada saat mitos itu lahir, yaitu sejak ratusan tahun yang lalu 

tidak mungkin terdapat komunikasi yang memungkinkan untuk berhubungan antara 

daerah yang satu dengan yang lain.  

Nalar menurut KBBI adalah pertimbangan baik buruk; akal budi:setiap 

keputusan haris didasarkan akal yang sehat. Nalar juga merupakan aktivitas yang 

memungkinkan seseorang berpikir logis; jangkauan piker; kekuatan pikir.Nalar 

biasanya digunakan manusia untuk mewujudkan imajenasi atau mengarang cerita 

yang ada di dalam pikiran manusia tersebut. Selain itu, nalar juga merupakan akal 

pikiran yang nantinya akan menghasilkan suatu cerita yang dapat melahirkan suatu 

mitos. 

Levi-Strauss mengatakan bahwa para ahli antropologi sebaiknya memberikan 

perhatian pada mekanisme bekerjanya humand mind atau nalar manusia dan mencoba 

memahami strukturnya. Dirinya ingin mengetahui prinsip-prinsip atau dasar-dasar 

universal nalar manusia. Prinsip-prinsi ini tentunya akan tercermin dan bekerja dalam 

cara manusia menalar, dalam cara orang-orang „modern‟ maupun orang-orang 

„primitif‟ menalar (Ahimsa-Putra, 2006:75).  
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Logika dasar atau nalar manusia terwujud dalam berbagai aktivitas kehidupan 

sehari-hari manusia.Untuk mengetahui bahwa nalar ini memang mengikuti struktur 

tertentu dalam bekerjanya, maka perlu menganalisis berbagai aktivitas yang 

merupakan perwujudan dari nalar tersebut. 

Levi-Strauss memandang bahwa berbagai ragam fenomenaa budaya pada 

dasarnya merupakan perwujudan dari nalar ini. Fenomena dari system kekerabatan 

dan perkawinan misalnya, meskipun merupakan wujud dari adanya struktur dalam 

pada nalar manusia, akan tetapi kalau dikatakan bahwa fenomena tersebut 

sepenuhnya berada dibawah kendali nalar manusia hal itu tentu akan menimbulkan 

banyak perdebatan, karena unsur-unsur dunia materi, seperti demografi atau ekologi, 

sedikit banyak turut menentukan pola atau sistem tersebut pada tataran empiris. Oleh 

karena itu, gejala social ini tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar bagi upaya 

memperlihatkan adanya kekangan structural dibalik fenomena budaya. Perlu dicari 

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

Kesamaan-kesamaan atau kemiripan yang tampak berulang kali pada berbagai 

macam dongeng adalah hal imajinasi manusia, produk nalar manusia itu sendiri, 

kalau begitu, maka dongeng merupakan fenomena budaya yang paling tepat untuk 

diteliti bilamana kita ingin mengetahui kekangan-kekangan yang ada dalam gerak 

atau dinamika nalar manusia. 
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3.4.1.2 Mitos dan Bahasa 

Salah satu unsur pembentuk mitos adalah bahasa. Sebab mitos ada secara 

turun temurun melalui komunikasi lisan yang berwujud bahasa. 

Bahasa adalah sebuah sistem, artinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah 

komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan (Chaer dan Leoni, 

2004:11). Ciri-ciri dari bahasa itu sendiri adalah bahwa bahasa itu sebuah sistem 

lambang, berupa bunyi, bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan 

manusiawi. 

Menurut Saussure (dalam Yoseph: 1997) prinsip dasar linguistic adalah 

adanya perbedaan yang jelas antara: signifieora (bentuk, tanda, lambang) dan signifie 

(yang diartikan, yang ditandakan, yang dilambangkan): antara parole (tuturan) dan 

langue (bahasa): dan antara sinkroni dan diakroni. 

Melalui bahasa mitos dapat disampaikan, diketahui, dan dipahami oleh 

masyarakat pendukungnya. Hal tersebut dilakukan oleh Levi-Strauss dalam 

menganalisis suatu mitos yaitu dengan menggunakan model dari linguistic yang 

didasarkan terutama pada persamaan-persamaan yang terdapat antara mitos dan 

bahasa. Persamaan yang dimaksud adalah: 

Pertama bahasa adalah sebuah media, alat, atau sarana untuk komunikasi, 

untuk menyampaikan pesan-pesan dari satu individu ke individu yang lain, dari 

kelompok yang satu ke kelompok yang lain. Sedangkan mitos disampaikan melalui 



30 
 

bahasa dan mengandung pesan-pesan. Pesan-pesan dalam sebuah mitos diketahui 

lewat proses penceritaannya, seperti halnya pesan-pesan yang disampaikan lewat 

bahasa diketahui dari pengucapannya. 

Kedua, Levi-Strauss melihat mitos sebagai fenomena yang memiliki dua 

aspek yaitu parole dan langue.Parole adalah bahasa sebagaimana dia diwujudkan 

dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana untuk berkomunikasi.  Di mata Levi-

Strauss parole adalah aspek statistikal dari bahasa, yang muncul dari adanya 

penggunaan bahasa secara kongkrit, sedang aspek langue dari sebuah bahasa adalah 

aspek strukturalnya. 

Selain persamaan-persamaan, diantara mitos dan bahasa juga terdapat 

perbedaan. Hal penting yang membedakan mitos dengan bahasa adalah bahwa mitos 

mempunyai ciri yang khas dalam hal isi dan susunannya, sehingga walaupun mitos 

ini diterjemahkan dengan jelek ke dalam bahasa lain, dia tidak akan kehilangan sifat-

sifat atau ciri-ciri mistisnya. Meskipun mitos yang didapatkan tidak lagi sama dengan 

aslinya dan mungkin ceritanya sudah dipersingkat. Hal ini tetaplah sebagai mitos, dan 

ini bukan karena bahasanya, gayanya, sintaksisnya, tetapi karena ceriteranya itu 

sendiri, karena isis dan susunannya. Dilihat dari perspektif ini, maka mitos juga 

merupakan suatu „bahasa‟ yaitu bahasa yang bekerja pada tataran tertentu, yang 

berbeda dengan bahasa pada umumnya. 
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Dua implikasi penting yang dikemukakan oleh Levi-Strauss untuk 

membangun suatu metode analisis adalah, pertama mitos seperti halnya bahasa 

terbentuk dari constituent units. Unit-unit ini adalah seperti unit-unit dalam bahasa 

ketika dianalisa pada tingkat-tingkat berbeda, seperti fonem, morfem, dan semem. 

Kedua, walaupun unit-unit dalam mitos ini sama seperti unit-unit tersebut, tetapi 

mereka juga berbeda, sebagaimana halnya unit-unit tersebut berbeda satu dengan 

yang lain. Fonem berbeda dengan morfem, morfem berbeda dengan semem dan 

seterusnya. Unit atau satuan-satuan dalam mitos berada pada tataran yang lebih 

kompleks, dan karena itu disebut oleh Levi-Strauss dengan mytheme, yang di 

Indonesiakan menjadi ceriteme. Ceriteme-ceriteme inilah yang harus kita dapatkan 

lebih dulu sebelum kita beruaha mengetahui makna sebuah mitos secara keseluruhan, 

karena ceriteme inilah unit terkecil dari ceritera atau mitos. 

Ceriteme adalah kalimat-kalimat atau kata-kata yang menunjukkan relasi 

tertentu atau mempunyai makna tertentu. Sebuah ceriteme dapat dikatakan sebagai 

sebuah symbol, karena dia memiliki acuan, mempunyai makna referential, tetapi di 

lain pihak, ceriteme juga ditanggapi sebagai sebuah tanda, yang memiliki nilai (value) 

dalam konteks tertentu. Jadi, sebuah ceriteme dapat ditanggapi sebagai symbol dan 

tanda sekaligus. 

Miteme menurut Levi-Strauss adalah unsur-unsur dalam konstruksi wacana 

mistis (muthical discourse), yang juga merupakan satuan-satuan yang bersifat 

kosokbali (oppositional), relatif, dan negative  (Ahimsa-Putra, 2006:94). Oleh karena 
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itu dalam menganalisis suatu mitos atau ceritera, makna yang ada pada kata yang ada 

dalam ceritera harus dipisahan dengan makna, myteme atau ceriteme, yang juga 

berupa kalimat atau rangkaian kata-kata dalam ceritera tersebut. 

Fokus strukturalisme Levi-Strauss sebenarnya bukan pada makna kata, tetapi 

lebih menekankan pada bentuk (pattern) dari kata itu. Bentuk-bentuk kata ini 

menurut Levi-Strauss berkaitan erat dengan bentuk atau susunan sosial masyarakat 

(www.Strukturalisme-Levi-Strauss.com/2008/13/01/). 

3.4.1.3 Mitos dan komunikasi 

Komunikasi adalah porses pertukaran  informasi antarindividual melalui 

sistem simbol, tanda atau tingkah laku yang umum. Dalam komunikasi ada tiga 

komponen yaitu, pertama pihak yang berkomunikasi, yaitu pengirim atau penerima 

informasi yang dikomunikasikan, disebut partisipan. Kedua, informasi yang 

dikomunikasikan, dan ketiga alat yang digunakan dalam komunikasi itu (Chaer dan 

Leoni, 2004:17). 

Dalam setiap komunikasi-bahasa ada dua pihak yang terlibat, yaitu pengirim 

pesan (sender) dan penerima pesan (receiver). Ujaran (berupa kalimat atau kalimat-

kalimat) yang digunakan untuk menyampaikan pesan (berupa gagasan, pikiran, saran 

dan sebagainya) itu disebut pesan (Chaer dan Leoni, 2004:20). 

Kesukaran komunikasi bukan semata-mata oleh unsur bahasa, tapipun oleh 

cara penyampaiannya; dalam kaitan ini sengaja diabaikan tingkat pemikiran dalam 
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masing-masing karya itu, yang juga mungkin akan menghalangi terjadinya 

komunikasi (Junus, 1981:148). Pengertian di atas memberi arti betapa pentingnya 

komunikasi dalam penyampaian sebuah karya sastra yang salah satunya adalah cerita 

rakyat. Salah satu cerita rakyat yang penyampaiannya harus menggunakan 

komunikasi yang baik adalah cerita tentang mitos. Suatu mitos akan diterima dan 

dipahami oleh seseorang apabila penyampaiannya menggunakan komunikasi yang 

baik.  

3.4.2 Fungsi Mitos 

Peursen (1988:37) mengatakan bahwa mitos adalah sebuah cerita pemberi 

pedoman dan arah tertentu kepada sekelompok orang. Cerita ini berintikan lambang-

lambang yang mencetuskan pengalaman manusia. Mitos mengatasi makna cerita 

dalam arti kata modern, isinya lebih padat daripada semacam rangkaian peristiwa-

peristiwa yang menggetarkan atau yang menghibur saja; mitos tidak hanya terbatas 

pada semacam reportase mengenai peristiwa-peristiwa yang dulu terjadi, sebuah 

kisah mengenai dewa-dewa dan dunia-dunia ajaib. 

Mitos disamping memberikan pedoman dan arah tertentu kepada sekelompok 

orang atau masyarakat, juga memiliki fungsi bagi masyarakat pendukungnya. Sebab 

mitos merupakan bagian dari cerita rakyat yang di dalamnya mengandung nilai-nilai, 

norma-norma dan arahan tertentu yang memberi pedoman bagi kehidupan manusia. 
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Fungsi mitos menurut http://budayanusantara.blogsome.com/2010/11/13 ada 

empat yaitu, (1) sebagai interpretasi terhadap eksistensi manusia dan dunia, (2) bisa 

menunjukkan mengapa dunia itu ada, (3) mengatur pengalaman manusia dan menjadi 

paradigma, (4) melegitimasi tradisi yang ada. 

Menurut Van Peursen (Peursen, 1976: 38-42), fungsi mitos dibagi menjadi 

tiga. Fungsi pertama, mitos itu ialah menyadarkan manusia bahwa ada kekuatan-

kekuatan gaib. Mitos itu tidak memberikan bahan informasi mengenai kekuatan-

kekuatan itu, tetapi membantu manusia agar dia dapat menghayati dan memahami 

daya-daya itu sebagai suatu kekuatan yang mempengaruhi dan menguasai alam dan 

kehidupan sukunya. 

Fungsi kedua dari mitos bertalian erat dengan fungsinya yang pertama:  mitos 

memberikan jaminan bagi masa kini. Hal ini dapat diterangkan melalui contoh pada 

musim semi, misalnya bila ladang-ladang mulai digarap.Bisa diceritakan dalam 

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

bagaimana pada jaman purbakala para dewa juga menggarap sawahnya dan juga 

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

kembali suatu peristiwa yang dulu pernah terjadi. Dengan demikian dijamin 

keberhasilan usaha pada masa sekarang ini. Demikian misalnya di beberapa daerah di 

Indonesia, pada musim sawah-sawah ditanami, siang dan malam dinyanyikan. Hal ini 

dilakukan untuk menjamin kesuburan bibit dengan menceritakan mitos-mitos. 
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Fungsi mitos yang ketiga, yang mirip dengan fungsi ilmu pengetahuan dan 

filsafat alam pikiran modern yaitu bahwa mitos itu memberikan pengetahuan tentang 

dunia. Lewat mitos, manusia primitive memperoleh keterangan-keterangan dunia. 

Tidak menurut arti kata modern, tetapi mitos memberikan keterangan tentang 

terjadinya dunia, hubungan antar dewa-dewa, dan asal mula kejahatan. 

Setiap kehidupan manusia tidak mungkin lepas dari mitos. Mitos yang 

membatasi segala tindak tanduk kita. Keberanian atau ketakutan kita terhadap 

sesuatunya ditentukan oleh mitos-mitos yang kita hidupi. Banyak hal yang sukar 

untuk dipercayai berlakunya, tetapi ternyata berlaku hanya karena penganutnya 

begitu mempercayai suatu mitos. Dan ketakutan kita akan sesuatu lebih disebabkan 

karena ketakutan akan suatu mitos, bukan ketakutan akan keadaan yang sebenarnya 

(Junus, 1981:94). 

Melihat beberapa fungsi mitos di atas dapat diketahui bahwa kehidupan ini 

ada, ajaib dan berkuasa, penuh daya kekuatan. Dan bersama dengan kesadaran 

tersebut timbullah cerita-cerita mitos beserta perbuatan, yang menjamin kehidupan 

manusia dan kebertalian dengan sukunya, bahkan kepemimpinan dan kerukunan 

dalam suku itu baru mungkin atas dasar mitos-mitos. 

3.4.3 Kerangka Berfikir 

Mitos merupakan dongeng yang banyak berkembang di masyarakat. Mitos 

tersebut diturunkan oleh nenek moyang secara lisan. Mitos dibuat oleh generasi 
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terdahulu, dan ditujukan generasi penerusnya. Munculnya beberapa versi dari suatu 

mitos merupakan akibat dari perkembangan jaman, ini terkait dengan pencarian 

perbedaan dan persamaan isi dari mitos tersebut yang muncul pada mitos suatu candi 

yaitu yang terangkum dalam mitos cerita candi gamelan di Dusun Sebleber, Desa 

Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.  

Mitos yang terdapat pada candi gamelan merupakan mitos yang sampai 

sekarang masih dipercaya dan masih berkembang dimasyarakat Dusun Sebleber 

kabupaten Pekalongan. Mitos tersebut berupa kewajiban warga untuk membawa 

salah satu atau beberapa alat musik yang akan digunakan pada acara hajatan atau 

pertunjukan musik yang akan diadakan di Dusun tersebut. Munculnya mitos tersebut 

menimbulkan perbedaan pandangan masyarakat. 

Perbedaan yang ada melahirkan beberapa versi cerita yang nantinya dapat 

dikaji dalam sebuah penelitian tentang mitos. Untuk mengkaji mitos tersebut 

menggunakan teori strukturalisme Levi-Strauss, yang mencakup struktur dan 

transformasi Levi-Strauss, bahasa dan kebudayaan Levi Strauss, asumsi dasar Levi-

Strauss, dan mitos menurut Levi-Strauss, serta fungsi mitos cerita candi gamelan 

dianalisis menggunakan teori fungsi mitos menurut Van Peursen. Penelitian ini 

diharapkan pada akhirnya akan dapat mengetahui fungsi mitos cerita candi gamelan 

di Dusun Sebleber yang masih dipercaya dan berkembang pada masyarakat Dusun 

Sebleber. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah di Dusun Sebleber, 

Desa Sastrodirjan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan yang 

penduduknya masih menganggap bahwa mitos cerita candi gamelan masih ada atau 

masih dipercaya. 

Wilayah di Kecamatan Wonopringgo yang sampai sekarang masyarakatnya 

masih menganggap bahwa mitos cerita candi gamelan ada, yaitu terutama pada 

Dusun Sebleber sendiri tempat di mana candi gamelan itu berada. 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan merupakan alat untuk menangkap realita atau fenomena sebelum 

dilakukan kegiatan analisis atas sebuah karya (Siswantoro, 2010:47). Pendekatan 

yang harus dipilih sesuai dengan objek studi yang dilakukan, supaya mendapat hasil 

yang maksimal dalam menganalisis data yang didapatkan dari berbagai sumber, 

dengan demikian untuk menganalisis data yang ada pada penelitian ini menggunakan 

pendekatan model teori Levi-Strauss. 

Strukturalisme Levi-Strauss menganggap bahwa mitos itu hanyalah 

merupakan sebuah dongeng yang mengandung pesan-pesan yang ditujukan pada 
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masyarakat dan menggambarkan kehidupan masyarakat, sehingga dari mitos tersebut 

munculah suatu fungsi yang berperan sebagai masyarakat pendukung mitos tersebut. 

Persamaan dan perbedaan pada analisis struktur cerita candi gamelan akan 

ditemukan melalui unit-unit naratif, kemudian disusun ke dalam skema. Kemudian 

persamaan dan perbedaan itu akan terlihat fungsi dari mitos tersebut bagi masyarakat 

pendukung mitos.  

3.3 Data dan Sumber Data 

Data merupakan faktor yang menentukan dalam suatu penelitian. Hal tersebut 

dikarenakan data sebagai bahan untuk mengungkap adanya suatu persoalan. Data dan 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut. 

3.3.1 Data Penelitian 

Data penelitian berupa diskripsi tuturan hasil wawancara yang berupa cerita 

candi gamelan yang didapat melalui proses wawancara langsung dengan juru kunci 

candi dan masyarakat sekitar yang mengetahui tentang cerita Sunan Kalijaga yang 

merupakan cikal bakal adanya agama Islam di dusun Sebleber. 

 

 

 



39 
 

3.3.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Sumber data yang diperoleh dengan cara wawancara dapat diperoleh dari 

beberapa informan. Adapun informan yang dijadikan sebagai sumber data 

adalah; 

• Juru kunci sebagai nara sumber yang tahu persis tentang tokoh utama cerita 

candi gamelan dari awal sampai akhir. Juru kunci tersebut bernama Bapak 

Jaya dan Bapak Rohani selaku pengelola Candi Gamelan. 

• Kepala Desa sebagai pemimpin Desa yang mengetahui peranan Candi 

Gamelan terhadap warganya dan peranan pemerintah setempat terhadap candi 

gamelan tersebut. 

• Beberapa warga, baik warga Dusun Sebleber maupun di luar Sebleber yang 

mengetahui tentang cerita mitos yang terjadi di candi gamelan.  

2. Sumber data yang diperoleh dengan cara observasi atau pengamatan langsung. 

Dengan observasi ini peneliti selain untuk mengetahui secara langsung lokasi 

dan keadaan candi gamelan, peneliti juga mencari tau secara langsung cerita 

dan mitos-mitos yang ada pada candi gamelan tersebut.   

3. Sumber data yang diperoleh dengan cara dokumentasi, yaitu berupa rekaman-

rekaman wawancara maupun acara tertentu yang diadakan di lokasi Candi 
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Gamelan. Selain itu juga berupa foto-foto yang berhubungan dengan 

penelitian ini.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data terkait dengan kegiatan seleksi dan reduksi data, penarikan 

kesimpulan dan verifikasi data (Siswantoro, 2010:97).Pada teknik pengumpulan data 

ini dibedakan menjadi tiga yaitu teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik 

dokumentasi. 

3.4.1 Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang mendalam. Teknik ini 

digunakan peneliti sastra lisan untuk menggali data dan informan tentang pengalaman 

individu (life history), proses kreatif seniman (dalang kentrung, dalang wayang kulit, 

juru pantun, dalang cepung, dll), pemerolehan cerita yang dituturkan, tanggapan 

(resepsi) penonton, konsep kesenimanan, transformasi cerita, dan unsur-unsur 

kebudayaan masyarakat setempat (Sudikan, 2001:176-177).  

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan maupun tidakterstruktur, 

dan dapat melalui tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telpon. 

Wawancara terstruktur dilakukan dengan setiap responden diberi pertanyaan yang 

sama, dan pengumpul data mencatatnya. Dalam melakukan wawancara, selain harus 

membawa instrument sebagi pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga 

dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan material lain 
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yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. Wawancara tidak 

terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematisdan lengkap untuk 

pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis 

besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara baik yang dilakukan dengan 

face to face maupun yang menggunakan pesawat telepon, akan selalu terjadi kontak 

pribadi, oleh karena itu pewawancara perlu memperhatikan situasi dan kondisi 

sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan 

wawancara (Sugiyono, 2009:194-198).  

Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan adalah wawancara terarah, 

dimana pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan adalah pertanyaan 

terstruktur. Hal ini dilakukan agar tanya jawab yang dilakukan tidak melenceng jauh 

dari pokok permasalahan yang ada. Meskipun wawancara yang dilakukan adalah 

wawancara terarah namun suasana yang ada bersifat bebas, santai dan memberikan 

informan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk berbicara. 

Dalam memanfaatkan teknik wawancara ini ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan peneliti. Menurut Sudikan (2001:177) hal-hal yang harus diperhatikan 

diantaranya, (a) waktu untuk wawancara, diusahakan pada saat informan istirahat 

(siang hari atau petang hari), (b) jangan terlalu lama dalam mewawancarai (lebih baik 

datang secara berulang-ulang), (c) jangan menanyakan hal-hal yang brsifat sensitive, 

(d) jangan „menggurui‟ informan, (e) jangan membantah jawaban informan, (f) 
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jangan menyela pembicaraan informan. Hutomo (dalam Sudikan, 2001:177) 

menambahkan selama wawancara berjalan, janganlah informan diganggu dengan 

pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh, atau membanding-bandingkan pendapat 

informan lain, dan wawancara sebaiknya dilakukan sebelum dan sesudah perekaman 

dilakukan. 

3.4.2 Observasi 

Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu dengan teknik observasi. Dengan 

teknik ini peneliti langsung mengamati dan mempelajari daerah penelitian, kemudian 

memilih sampel lokasi, serta menentukan jenis cerita yang akan diteliti melalui 

perekaman. Teknik ini untuk mengetahui data yang berhubungan dengan cerita dan 

mitos cerita candi gamelan. Hal ini dilakukan sebagai dasar untuk memperoleh data 

pada warga di Dusun Sebleber yang diambil langsung kepada narasumber. Dipilihnya 

beberapa warga yang akan diwawancarai tersebut karena orang-orang tersebut masih 

mengenal atau mempercayai adanya cerita dan mitos cerita candi gamelan. 

3.4.3 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah data yang diperoleh dari penelitian yang berujud teks 

dokumen berupa video dan informasi dari masyarakat yang berhubungan dengan 

objek penelitian yaitu fungsi sastra lisan dalam bingkai legitimasi cerita candi 

gamelan. Jenis informasi ini dapat berupa surat, memoranda, agenda, pengumuman, 

catatan singkat, lapangan studi yang pernah dilakukan di tempat yang sama. Dalam 
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teknik dokumentasi ini digunakan untuk pengambilan bukti fisik berupa rekaman 

wawancara yang berhubungan dengan objek penelitian. Dokumen ini diperoleh 

dengan menanyakan langsung kepada narasumber yang tahu persis asal usul candi 

gamelan. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis struktural 

Levi-Strauss. Penelitian ini dimulai dari penentuan data yang berupa struktur cerita. 

Data yang berupa struktur cerita yang terdiri dari ceriteme-ceriteme, diperoleh dengan 

cara membagi cerita candi gamelan ke dalam unit-unit naratif. Setiap unit naratif 

harus memperlihatkan relasi-relasi antarindividu yang merupakan tokoh-tokoh dalam 

peristiwa tersebut. 

Penelitian ini menitik beratkan terutama pada kalimat-kalimat yang 

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

itu upaya untuk menemukan ceriteme-ceriteme di sini dilakukan dengan 

memperlihatkan rangkaian kalimat-kalimat yang memperlihatkan adanya relasi atau 

hubungan tertentu. 

Sesudah menemukan ceriteme-ceriteme yang berupa kalimat-kalimat yang 

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

disusun mengikuti sumbu sintagmatis dan paradigmatic untuk menentukan ceriteme-

ceriteme yang mengandung relasi yang sama maupun yang tidak sama. Dengan cara 
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ini akan ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan antar ceriteme, sehingga akan 

mudah ditemukan oposisi-oposisi antar tokoh, maka langkah selanjutnya adalah 

menentukan fungsi mitos cerita candi gamelan bagi masyarakat pendukungnya. 

3.6 Langkah-langkah Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk menganalisis data dalam skripsi 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Observasi ke tempat-tempat yang berhubungan dengan cerita candi gamelan 

2. Membaca dan memahami keseluruhan cerita dari hasil wawancara dengan 

beberapa narasumber, sehingga akan ditemukan isi cerita. 

3. Menyusun masing-masing cerita ke dalam unit-unit naratif. 

4. Menyusun unit-unit naratif cerita ke dalam episode-episode. 

5. Membuat rangkaian sintagmatis dan paradigmatis dari episode-episode yang telah 

dibuat. 

6. Menentukan oposisi yang terdapat dalam rangkaian ceriteme. 

7. Mencari persamaan dan perbedaan dari setiap versi. 

8. Menyimpulkan hasil analisis. 
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BAB IV 

STRUKTUR DAN FUNGSI MITOS CERITA CANDI GAMELAN 

 

4.1 Struktur Mitos Cerita Candi Gamelan 

Struktur mitos cerita candi gamelan yang akan dianalisis yaitu meliputi 

cerita versi Juru Kunci dan cerita versi salah satu warga setempat. Struktur mitos 

cerita candi gamelan nantinya akan ditemukan melalui analisis dari episode, yang 

di dalamnya 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 Candi Gamelan versi Juru Kunci 

Unit naratifnya adalah sebagai berikut. 

1. Sunan Bonang adalah putra, sekaligus murid dari Sunan Ampel dan 

Nyai Ageng Manila dari Jawa Timur 

2. Semasa hidupnya Sunan Bonang sangat gigih dalam menyebarkan 

agama Islam 

3. Sunan Bonang memiliki murid kesayangan bernama Sunan Kalijaga 

4. Sunan Bonang bersama murid-muridnya pergi untuk menyebarkan 

agama Islam 

5. Sunan Bonang beserta rombongan bertemu dengan penduduk 

perkampungan itu 

6. Sunan Bonang memutuskan akan menyebarkan agama Islam di 

perkampungan tersebut 

7. Ki Sastro adalah pemimpin warga setempat dan menolak Sunan Bonang 

menyebarkan agama Islam di kampung itu 

8. Sunan Bonang beserta rombongan diserang oleh penduduk setempat 

9. Sunan Bonang beserta rombongan kalah 
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10. Sunan Bonang beserta rombongan berlari dan bersembunyi di hutan 

bambu, dalam istilah Jawa disebut „alas pring‟  

11. Sunan Bonang mengutus salah satu muridnya untuk meminta bantuan 

kepada Sunan Kalijaga 

12. Sunan Kalijaga pergi meninggalkan padhepokan 

13. Sunan Bonang menyerahkan tugas untuk menyebarkan agama Islam 

kepada Sunan Kalijaga 

14. Sunan Kalijaga menemui Ki Sastro 

15. Sunan Kalijaga bertemu dengan Ki Dirjan saat bertapa 

16. Ki Dirjan adalah adiknya Ki Sastro 

17. Terjadi perang antara kubu Ki Sastro dan Sunan Kalijaga dibantu Ki 

Dirjan 

18. Kubu Ki Sastro kalah, kemudian Ki Sastro mengijinkan Sunan 

Kalijaga beserta rombongan menyebarkan agama Islam di tempat itu 

19. Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Suci. Beliau juga bermimpi 

untuk tidak boleh menggauli istrinya. 

20. Dewi Suci adalah putri angkat Ki Dirjan 

21. Sunan Kalijaga akan menyebarkan agama Islam dengan media 

pertunjukkan wayang 

22. Dewi Suci diculik dan seperangkat gamelan juga dicuri oleh Ki Sastro 

23. Dewi Suci dan seperangkat gamelan ditemukan 

24. Ki Sastro dan Ki Dirjan meninggal dunia 

25. Penyebaran agama Islam berhasil dilaksanakan 

26. Dewi Suci meninggal dunia karena sakit. 

27. Desa dimana tempat pertunjukkan wayang itu berlangsung dinamakan 

Desa Sastrodirjan 

28. Hutan bambu yang semula tempat bersembunyi Sunan Bonang 

dinamakan Wonopringgo 

29. Sunan Kalijaga beserta rombongan meninggalkan tempat tersebut 

30. Muncul batu-batu yang berwujud seperti seperangkat alat musik 

gamelan. Oleh warga setempat kumpulan seperangkat gamelan 

tersebut dinamakan Situs Candi Gamelan. 

31. Warga melakukan tradisi Nyadran di depan candi gamelan. 

 

Pembagian cerita candi gamelan di atas ke dalam satuan unit-unit naratif 

menjadi dasar dalam menentukan episode. Cerita versi Juru Kunci dibagi 

menjadi 8 episode. 
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Episode I : Latar belakang Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga (unit 

naratif 1-3) 

Episode II : Penyerangan terhadap Sunan Bonang beserta rombongan (unit 

naratif 4-10)  

Episode III : Sunan Bonang mengutus Sunan Kalijaga menyelesaikan 

tugasnya (unit naratif 11-13) 

Episode IV  : Penyebaran Agama Islam Di Bawah Pimpinan Sunan 

Kalijaga juga Di Serang (unit naratif 14-18) 

Episode V : Pernikahan Sunan Kalijaga dengan Dewi Suci (unit naratif 

19-20) 

Episode VI : Tragedi penculikan dan pencurian saat pertunjukan wayang 

berlangsung (unit naratif 21-26) 

Episode VII: Keberhasilan Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam (unit 

naratif 27-28) 

Episode VIII : Munculnya situs Candi Gamelan (unit naratif 29-32) 

Episode I Latar Belakang Sunan Bonang  

Episode I menceritakan tentang latar belakang Sunan Bonang. Diceritakan 

bahwa ada seorang sunan yaitu Sunan Bonang yang ingin menyebarkan agama 

Islam di tanah Jawa. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng 

Manila. Sunan Bonang merupakan sosok yang gigih dalam aktifitasnya terutama 
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dalam menyebarkan agama Islam. Sunan Bonang sendiri mempunyai murid 

kesayangan bernama Sunan Kalijaga. 

Tafsir episode I 

Latar Belakang Sunan Bonang terdapat pada episode I memiliki persamaan 

dan perbedaan ceriteme. Perbedaan dan persamaan ceriteme dapat dilihat pada 

rangkaian berikut. 

   SA laki-laki  suami        ayah 

            Berputra SB 

   NM perempuan       istri           ibu  

Keterangan : SA : Sunan Ampel 

NM : Nyai Ageng Manila 

SB : Sunan Bonang 

 : perbedaan ceriteme 

 

 

: satu episode 

Berdasarkan rangkaian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan ceriteme. 

Persamaan ceriteme terdapat pada ceriteme keturunan, yaitu pernikahan antara 

Eps I

 

 

 

  

: persamaan ceriteme 



49 
 

Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila menghasilkan Sunan Bonang. 

Perbedaan ceriteme terdapat pada, 1) ceriteme status, Sunan Ampel adalah seorang 

suami, sedangkan Nyai Ageng Manila adalah seorang istri. 2) ceriteme status, 

Sunan Ampel adalah seorang ayah, sedangkan Nyai Ageng Manila adalah seorang 

ibu. 3) ceriteme jenis kelamin, Sunan Ampel berjenis kelamin  laki-laki, 

sedangkan Nyai Ageng Manila berjenis kelamin perempuan. 

Perbedaan ceriteme di atas dapat ditarik oposisinya sebagai berikut. 

Laki-laki    suami    ayah 

 

Perempuan     istri    ibu 

Keterangan :  

: oposisi berlawanan 

Episode II Penyerangan terhadap Sunan Bonang beserta rombongan saat 

akan menyebarkan agama Islam 

Episode II menceritakan tentang penyerangan terhadap Sunan Bonang 

dalam menyebarkan agama Islam. Sunan Bonang beserta rombongan beristirahat 

di sebuah perkampungan, kemudian memutuskan untuk menyebarkan agama 

Islam di tempat itu. Akan tetapi, Beliau menerima banyak tentangan dari warga 

setempat. Sunan Bonang beserta rombongan diserang oleh sekelompok warga 
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yang dipimpin oleh Ki Sastro, dan akhirnya kalah. Sunan Bonang beserta 

rombongan kemudian melarikan diri dan bersembunyi di dalam hutan bambu, 

dalam bahasa Jawa „alas pring‟.  

Tafsir episode II 

Penyerangan terhadap Sunan Bonang beserta rombongan untuk 

menyebarkan agama Islam yang terdapat pada episode II mempunyai persamaan 

dan perbedaan ceriteme. Persamaan dan perbedaan tersebut dapat dilihat dari 

rangkaian di bawah ini. 

  SB              Jawa timur          diserang kalah 

  KS                Sebleber  menyerang menang 

Keterangan : SB : Sunan Bonang 

    KS : Ki Sastro 

     : perbedaan ceriteme 

   : persamaan ceriteme  

   : satu episode 

Berdasarkan rangkaian di atas terdapat persamaan dan perbedaan ceriteme. 

Persamaan ceriteme dapat dilihat dari kedudukan, yaitu antara Sunan Bonang dan 

Ki Sastro adalah sama-sama berkedudukan sebagai pemimpin kelompok. 

Eps 

II

 

  

 Pemimpin 

kelompok  
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Perbedaan miteme dapat dilihat pada, 1) ceriteme kekuasaan, Sunan Bonang 

berkuasa atas rombongan Jawa timur, sedangkan Ki Sastro berkuasa atas warga 

Sebleber. 2) ceriteme pertempuran, kelompok Sunan Bonang mendapat serangan 

dari kelompok Ki Sastro. 3) ceriteme hasil, dalam pertempuran antara kelompok 

Sunan Bonang kalah, dan kelompok Ki Sastro menang.  

Perbedaan ceriteme tersebut dapat ditarik oposisinya sebagai berikut. 

Jawa timur   diserang   kalah 

 

Sebleber   menyerang   menang 

Keterangan :  

   : oposisi berlawanan 

   : oposisi searah  

Episode III Sunan Bonang mengutus Sunan Kalijaga menyelesaikan tugasnya  

Episode III menceritakan tentang Sunan Bonang mengutus salah satu 

muridnya untuk meminta bantuan kepada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga diberi 

kepercayaan oleh Sunan Bonang untuk meneruskan niatnya menyebarkan agama 

Islam di tanah Jawa. Kemudian Sunan Kalijaga meninggalkan Padhepokan dan 
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datang ke Dusun Sebleber, begitu juga Sunan Bonang pergi dari Dusun Sebleber 

dan kembali ke Padhepokan.  

Tafsir episode III 

Kelompok Sunan tetap berusaha untuk menyebarkan agama Islam 

meskipun kelompoknya sudah kalah. Sunan Bonang mengutus Sunan Kalijaga 

untuk memimpin kelompoknya untuk menyelesaikan misinya. Pada episode ini 

terdapat perbedaan ceriteme dan persamaan ceriteme. Persamaan dan perbedaan 

ceriteme dapat dilihat pada rangkaian berikut. 

       SB       guru mengutus         pergi 

        SK       murid        diutus             datang 

Keterangan : 

  SB : Sunan Bonang 

  SK : Sunan Kalijaga 

  : satu Episode 

   : persamaan ceriteme 

: perbedaan ceriteme 

Rangkaian peristiwa di atas terdapat persamaan dan perbedaan ceriteme. 

Persamaan ceriteme terdapat pada ceriteme kedudukan, Sunan Bonang dan Sunan 
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Kalijaga sama-sama akan memimpin kelompoknya untuk menyebarkan agama 

Islam di Sebleber. Perbedaan mitemenya antara lain, 1) ceriteme hubungan, Sunan 

Bonang adalah guru dari Sunan Kalijaga, Sunan Kalijaga adalah murid dari Sunan 

Bonang. 2) ceriteme utusan, Sunan Bonang mengutus Sunan Kalijaga untuk 

menggantikannya untuk menyebarkan agama Islam. 3) ceriteme bepergian, Sunan 

Kalijaga pergi meninggalkan Padhepokan dan datang ke Sebleber, sedangkan 

Sunan Bonang pergi meninggalkan Sebleber. 

Perbedaan ceriteme di atas apabila ditarik oposisinya adalah sebagai 

berikut.   

Guru  mengutus  pergi 

 

Murid  diutus   datang 

Keterangan :  

   : oposisi berlawanan 

   : oposisi searah 
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Episode IV Penyebaran Agama Islam Di Bawah Pimpinan Sunan Kalijaga 

juga Di Serang  

Pada episode ini menceritakan tentang Sunan Kalijaga yang meneruskan 

tujuan Sunan Bonang untuk menyebarkan agama Islam, tapi ternyata Beliau 

beserta rombongan diserang kembali oleh rombongan Ki Sastro. Namun sebelum 

itu Sunan Kalijaga bertemu dengan Ki Dirjan. Ki Dirjan adalah orang yang baik 

dan akan membantu Sunan untuk melawan Ki Sastro. Perangpun sudah tidak bisa 

dicegah lagi, dan akhirnya kelompok Ki Sastro kalah. Kemudian mengijinkan 

Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam di tempat tersebut.   

Tafsir episode IV 

Usaha penyebaran agama Islam oleh Sunan Kalijaga kembali diserang oleh 

Ki Sastro yang terdapat pada episode ini terdapat persamaan dan perbedaan 

ceriteme. Persamaan dan perbedaan tersebut dapat dilihat pada rangkaian seperti 

berikut. 

   SK      Klp.SK     diserang    menang    diizinkan 

  KD    Klp.KS     menyerang    kalah       mengizinkan 

Keterangan : SK : Sunan Kalijaga 

    KD : Ki Dirjan 

    Klp. : Kelompok 
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    KS : Ki Sastro 

   : Satu episode 

   : perbedaan ceriteme 

   : persamaan ceriteme 

Berdasarkan rangkaian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan ceriteme. 

Persamaan miteme terdapat pada miteme pertemuan, yaitu antara Sunan Kalijaga 

dan Ki Dirjan saling bertemu ketika Ki Dirjan sedang bertapa. Perbedaan ceriteme 

terdapat pada, 1) ceriteme peperangan, kelompok Ki Sastro melancarkan serangan 

terhadap Sunan Kalijaga bersama rombongan, sedangkan Sunan Kalijaga bersama 

rombongan diserang oleh rombongan Ki Sastro. 2) ceriteme hasil, serangan dari 

kelompok Ki Sastro tidak berhasil, akhirnya kelompok Ki Sastro kalah sedangkan 

kelompok Sunan Kalijaga menang. 3) ceriteme perizinan, akhirnya Sunan Kalijaga 

bersama rombongan diizinkan oleh Ki Sastro dan warganya untuk menyebarkan 

agama Islam di Dusun Sebleber. 

Perbedaan miteme di atas dapat ditarik oposisinya sebagai berikut. 

Klp. KS  menyerang   kalah  mengizinkan 

 

Klp. SK  diserang  menang diizinkan 
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Keterangan :   

: oposisi searah 

   : oposisi berlawanan 

Episode ini juga menceritakan bahwa Ki Dirjan dan Ki Sastro adalah 

saudara. Ki Dirjan adalah adiknya Ki Sastro, begitu juga sebaliknya Ki Sastro 

adalah kakaknya Ki Dirjan. Berikut rangkaian ceritemenya. 

 KS   kakak         jahat 

  KD   adik         baik 

Keterangan : 

  KS : Ki Sastro 

  KD : Ki Dirjan 

   : satu episode 

   : persamaan ceriteme 

   : perbedaan ceriteme 

 Berdasarkan rangkaian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan 

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

Ki Sastro dan Ki Dirjan adalah sama-sama laki-laki. Persamaan yang lain adalah 
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ceriteme persaudaraan, hubungan antara Ki Sastro dan Ki Dirjan adalah saudara. 

Perbedaan ceriteme terdapat pada, 1) ceriteme status, Ki Sastro adalah seorang 

kakak dan Ki Dirjan adalah seorang adik. 2) ceriteme sifat, Ki Sastro mempunyai 

sifat yang jahat, sedangkan Ki Dirjan mempunyai sifat yang baik. 

Perbedaan ceriteme di atas dapat ditarik oposisinya sebagai berikut. 

Kakak     jahat 

 

Adik    baik 

Keterangan :  

    : Oposisi berlawanan  

Episode V : Pernikahan Sunan Kalijaga dengan Dewi Suci 

Episode ini menceritakan tentang pernikahan antara Sunan Kalijaga dan 

Dewi Suci. Pada saat Sunan Kalijaga berkunjung ke rumah Ki Dirjan, beliau 

bertemu dengan Dewi Suci. Sunan Kalijagapun langsung jatuh cinta pada 

pandangan pertama, dan rupanya demikian pula Dewi Suci. Beberpa hari 

kemudian Sunan Kalijaga melamar Dewi Suci. Akhirnya atas restu Ki Dirjan 

selaku ayah angkatnya, Sunan Kalijaga dan Dewi Suci menikah. 
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Tafsir episode V 

Pernikahan antara Sunan Kalijaga dengan Dewi Suci terdapat pada episode 

V mempunyai persamaan dan perbedaan ceriteme. Persamaan dan perbedaan 

ceriteme terdapat pada rangkaian berikut. 

 SK laki-laki   melamar 

  DS  perempuan   dilamar 

Keterangan :  

  SK : Sunan Kalijaga 

DS : Dewi Suci 

 : satu episode 

 : perbedaan ceriteme 

 : persamaan ceriteme 

Rangkaian di atas terdapat persamaan dan perbedaan ceriteme. Persamaan 

ceriteme terdapat pada ceriteme perasaan, Sunan Kalijaga dan Dewi Suci memiliki 

perasaan yang sama. Mereka sama-sama jatuh cinta. Selain itu, terdapat pula 

persamaan ceriteme pernikahan, Sunan Kalijaga dan Dewi Suci melangsungkan 

pernikahan. Perbedaan ceriteme terdapat pada, 1) ceriteme jenis kelamin, Sunan 
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Kalijaga seorang laki-laki sedangkan Dewi Suci adalah seorang perempuan. 2) 

ceriteme lamaran, Sunan Kalijaga melamar Dewi Suci. 

Perbedaan ceriteme di atas apabila ditarik oposisinya sebagai berikut. 

Laki-laki    melamar 

        

Perempuan    dilamar 

Keterangan : 

   : Oposisi berlawanan 

   : Oposisi searah 

Pada episode V juga menceritakan tentang status hubungan antara Ki 

Dirjan dan Dewi Suci. Dewi Suci adalah anak angkat dari Ki Dirjan. Selain itu 

mereka menerima lamaran Sunan Kalijaga. Berikut rangkaian ceritemnya. 

   KD laki-laki ayah angkat 

   DS perempuan anak angkat 

Keterangan : KD : Ki Dirjan 

    DS : Dewi Suci 

   : satu episode 
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   : perbedaan ceriteme 

   : persamaan ceriteme 

Berdasarkan rangkaian di atas terdapat persamaan dan perbedaan ceriteme. 

Persamaan ceritemenya yaitu miteme penerimaan, Ki Dirjan dan Dewi Suci sama-

sama setuju menerima lamaran atau pinangan Sunan Kalijaga. Perbedaan ceriteme 

terdapat, 1) ceriteme jenis kelamin, Ki Dirjan adalah seorang laki-laki sedangkan 

Dewi Suci adalah seorang perempuan. 2) ceriteme status, Dewi Suci adalah 

seorang anak angkat sedangkan Ki Sastro adalah seorang ayah angkat. 

Perbedaan ceriteme di atas apabila ditarik oposisinya sebagai berikut. 

Laki-laki         ayah 

 

Perempuan         anak  

Keterangan : 

   : Oposisi berlawanan 

Episode VI : Tragedi penculikan dan pencurian saat pertunjukan wayang 

berlangsung 

Episode VI menceritakan tentang pencurian seperangkat gamelan yang 

digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam dan menculik 
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Dewi Suci. Semua warga telah setuju dan menerima Sunan Kalijaga untuk 

menyebarkan agama Islam di Dusun tersebut. Ketika seperangkat gamelan dan 

perlengkapan lainnya telah siap di panggung, sekelompok orang mencuri gamelan 

tersebut pada tengah malam saat semua orang lengah. Selain itu, Dewi Sucipun 

ikut diculik oleh komplotan Ki Sastro. Sunan Kalijaga bersama rombongannya 

panik. Namun akhirnya ada salah satu warga yang melaporkan bahwa seperangkat 

alat gamelan dan Dewi Suci dicuri dan diculik oleh kelompok Ki Sastro.  

Tafsir episode VI 

Tragedi pencurian seperangkat alat gamelan yang terdapat pada episode ini 

memiliki persamaan dan perbedaan ceriteme. Persamaan dan perbedaan ceriteme 

tersebut dapat terlihat pada rangkaian berikut.  

DS  manusia dicuri                

SAG  alat  diculik 

Keterangan : KS : Ki Sastro 

DS : Dewi Suci 

SAG : Seperangkat Alat Gamelan 

 : satu episode 

 : perbedaan ceriteme 

 KS 
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 : persamaan ceriteme 

Berdasarkan rangkaian di atas, maka terdapat persamaan dan perbedaan 

ceriteme. Persamaan ceriteme terdapat pada motif pencurian atau penculikan. 

Dewi Suci dan seperangkat gamelan milik Sunan Kalijaga sama-sama dicuri dan 

diculik oleh Ki Sastro dan anak buahnya.  Perbedaan ceriteme terdapat pada 

ceriteme benda, Dewi Suci adalah seorang manusia, sedangka Seperangkat alat 

gamelan adalah sebuah benda mati. 

Perbedaan ceriteme di atas dapat ditarik oposisinya sebagai berikut. 

Makhluk hidup 

 

Benda mati 

Keterangan :   : oposisi searah 

Pada episode VI juga diceritakan tentang meninggalnya Dewi Suci. Dewi 

Suci disiksa oleh anak kelompok Ki Sastro ketika diculik. Kemudian setelah Dewi 

Suci ditemukan, dirinya sudah tidak berdaya dan akhirnya meninggal dipangkuan 

Sunan Kalijaga. Dinamakan Dewi Suci karena sang Dewi masih suci walaupun 

sudah menikah. Sunan Kalijaga sama sekali belum pernah menggaulinya. Sebab 

Sang Sunan pernah bermimpi untuk tidak boleh menggauli sang istri. 
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Tafsir Episodenya sebagai berikut. 

Peristiwa meninggalnya Dewi Suci yang terdapat pada episode VI 

mempunyai persamaan dan perbedaan ceriteme. Persamaan dan perbedaan 

ceriteme tersebut terdapat pada rangkaian berikut. 

  Klp.KS laki-laki  menyiksa  hidup   

  DS   perempuan  disiksa meninggal  

Keterangan : Klp.KS : Kelompok Ki Sastro 

   DS  : Dewi Suci 

    : satu episode 

    : perbedaan ceriteme 

    : persamaan ceriteme 

  SK  : Sunan Kalijaga 

Berdasarkan rangkaian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan ceriteme.  

Persamaan ceriteme terdapat pada miteme pembawaan, baik Dewi Suci maupun 

Ki Sastro dan anak buahnya sama-sama dibawa oleh Sunan Kalijaga bersama 

murid-muridnya. Perbedaan ceriteme terdapat pada, 1) ceriteme jenis kelamin, 

Dewi Suci adalah seorang perempuan sedangkan kelompok Ki Sastro adalah 

seorang laki-laki. 2) ceriteme penyiksaan, Kelompok Ki Sastro menyiksa Dewi 
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Suci. 3) ceriteme nasib, Kelompok Ki Sastro masih hidup walaupun sudah 

ditangkap oleh Sunan Kalijaga, sedangkan Dewi Suci meninggal dunia ketika 

dibawa kerumah oleh Sunan Kalijaga. 

Perbedaan ceriteme tersebut dapat ditarik oposisinya sebagai berikut. 

Laki-laki   menyiksa  hidup 

 

Perempuan   disiksa   mati 

Keterangan :   : oposisi searah 

: oposisi berlawanan 

Episode VII: Keberhasilan Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam 

Pada episode ini berisi tentang keberhasilan Sunan Kalijaga bersama 

rombongannya dalam menyebarkan agama Islam di Dusun Sebleber. Ketika 

Seperangkat alat gamelan dan Dewi Suci diketemukan, Sunan Kalijaga dan yang 

lainnya menata kembali gamelan tersebut dipanggung sehingga acara pertunjukkan 

wayangpun berjalan dengan lancar. Ki Sastro dan kelompoknya sudah ditangkap 

dan mengaku kalah serta tidak akan mengganggu Sunan Kalijaga lagi. Mereka 

juga meminta maaf kepada Sunan Kalijaga dan rombongan, Sunan Kalijagapun 

memaafkannya. Pertunjukkan wayang yang digelar oleh Sunan Kalijaga bersama 
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warga termasuk Ki Sastro. Pertunjukkan itu berisi tentang ajaran-ajaran Islam 

yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.   

Tafsir episode VII 

Keberhasilan Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam memiliki 

persamaan dan perbedaan ceriteme. Persamaan dan perbedaan ceriteme terdapat 

pada rangkaian berikut.  

SK           menang    menangkap    memaafkan 

KS           kalah   ditangkap      dimaafkan 

Keterangan : SK : Sunan Kalijaga 

    KS : Ki Sastro 

    : satu episode 

    : perbedaan ceriteme 

    : persamaan ceriteme 

Rangkaian di atas terdapat perbedaan dan persamaan ceriteme. Persamaan 

ceriteme terdapat pada, 1) ceriteme pertunjukkan, Ki Sastro mengakui 

kekalahannya atas perlawanan terhadap Sunan Kalijga dan kemudian mereka 

sama-sama mengadakan pertunjukkan wayang dengan yang bercerita tentang 

agama Islam. 2) ceriteme jenis kelamin, Sunan Kalijaga dan Ki Sastro sama-sama 

Pertunjukkan 

wayang (penyebaran 

agama Islam) 
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berjenis kelamin laki-laki. Perbedaan ceriteme terdapat pada, 1) ceriteme hasil, 

Sunan Kalijaga menang sedangkan Ki Sastro kalah dalam perlawanannya. 2) 

ceriteme penangkapan, Sunan Kalijaga menangkap  Ki Sastro dan anak buahnya. 

3) ceriteme maaf, Ki Sastro meminta maaf kepada Sunan Kalijaga atas perlawanan 

yang selama ini telah dilakukan, Sunan Kalijagapun memaafkannya. 

Perbedaan ceriteme di atas apabila ditarik oposisinya sebagai berikut. 

Menang  menangkap  memaafkan 

 

Kalah  ditangkap  dimaafkan 

Keterangan :  : oposisi searah 

   : oposisi berlawanan 

Episode VIII : Munculnya situs Candi Gamelan 

Pada episode VII menceritakan tentang munculnya situs Candi gamelan. 

Setelah pertunjukkan wayang selesai, semua warga menyambutnya dengan baik 

dan merekapun masuk serta mengikuti ajaran Islam dari Sunan Kalijaga. Beberapa 

hari kemudian setelah itu, Sunan Kalijaga memutuskan untuk meninggalkan 

wilayah Dusun Sebleber. Kemudian di pinggir sungai Dusun Sebleber, salah satu 

warga menemukan batu-batuan yang menyerupai bentuk gamelan. Tidak hanya 

satu atau dua batu, namun bebrapa wargapun menemukan seperangkat alat 
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gamelan secara lengkap. Batu-batu tersebut kemudian oleh warga dipindahkan ke 

tempat yang lebih layak dan di beri tempat khusus hingga tempat kumpulan batu 

menyerupai seperangkat alat gamelan itu disebut dengan Situs Bleber atau Candi 

Gamelan. 

Tafsir Episode VIII 

  SK         meninggalkan       

 Warga        ditinggalkan 

Keterangan:  

   SK : Sunan Kalijaga 

    : satu episode 

    : persamaan ceriteme 

    : perbedaan ceriteme 

Berdasarkan rangkaian di atas, terdapa persamaan ceriteme dan perbedaan 

miteme. Persamaan ceriteme terdapat pada miteme peninggalan, Sunan Kalijaga 

meninggalkan jejak dengan menghadirkan batu-batu menyerupai seperangkat alat 

gamelan untuk warga Dusun Sebleber. Perbedaan ceriteme terdapat pada ceriteme 

meninggalkan, warga Dusun Sebleber ditinggalkan oleh Sunan Kalijaga beserta 

rombongan. 
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Perbedaan ceriteme dapat ditarik oposisinya sebagai berikut. 

Meninggalkan 

 

Ditinggalkan 

Keterangan :    : oposisi searah 

 

4.1.2 Cerita Candi Gamelan versi salah satu warga Dusun Sebleber (orang 

awam/biasa) 

1. Sunan Kalijaga adalah putra dari Tumenggung Melayakusuma Adi Pati 

Tuban 

2. Sunan Kalijaga ingin akan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa 

bersama rombongannya 

3. Sunan Kalijaga sampai pada suatu tempat yang dikelilingi oleh hutan. 

Kemudian beliau memutuskan untuk menyebarkan agama Islam di tempat 

tesebut. 

4. Sunan Kalijaga kemudian meminta ijin kepada pemimpin Dusun tersebut 

yang bernama Ki Sastro untuk menyebarkan agama Islam. Namun mereka 

ditolak. 

5. Sunan Kalijaga bersama rombongan tetap bersikukuh untuk menyebarkan 

agama Islam di Dusun Sebleber. 

6. Ki Sastro menyatakan perang kepada Sunan Kalijaga. Akhirnya perangpun 

terjadi,  Namun kelompok Ki Sastro kalah. 

7. Ki Sastro bersama warga yang lain mengakui kehebatan Sunan Kalijaga. 

Warga yang berjumlah puluhan orang tidak sanggup melawan Sunan 

Kalijaga dan rombongannya yang hanya berjumlah 7 orang.  

8. Sunan Kalijaga dan rombongannya itu memiliki kekuatan gaib yang tidak 

dimiliki oleh orang biasa. Sekali salah satu dari kelompok Sunan 

mengibaskan tasbihnya, musuhpun langsung terpental dan jatuh. 
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9. Ki Sastro dan warga Sebleber mengakui kekalahannya, kemudian Ki Sastro 

mengijinkan Sunan Kalijaga bersama rombongan untuk menyebarkan 

agama Islam di dusun tersebut. 

10. Antara beberapa warga yang dipimpin oleh Ki Sastro dan Sunan Kalijaga 

diadakan rapat besar-besaran. Mereka membahas bagaimana cara mereka 

untuk menyebarkan agama Islam di Dusun Sebleber. 

11. Ketika itu, Ki Sastro mengenalkan keponakannya yang bernama Dewi Suci 

kepada Sunan Kalijaga bersama rombongan. Tidak disangka ternyata Sunan 

Kalijaga langsung jatuh hati kepada Dewi Suci. Kecantikan dan 

kesederhanaan Dewi Suci membuat Sunan Kalijaga berniat untuk 

melamarnya. 

12. Beberapa hari kemudian, Sunan Kalijaga datang kerumah Ki Sastro berniat 

untuk melamar Dewi Suci. Ki Sastro dan Dewi Suci pun menerima lamaran 

Sunan Kalijaga. 

13. Sunan Kalijaga bahagia lamarannya diterima. Kemudian Beliau berinisiatif 

untuk menyebarkan agama Islam dengan cara pertunjukkan wayang setelah 

acara pernikahannya dengan Dewi Suci. 

14. Semua warga dan rombongan Sunan Kalijaga setuju dengan rencana Sang 

Sunan.  

15. Sunan Kalijaga menyuruh anak buahnya untuk memboyong seperangkat 

alat gamelan untuk pertunjukkan wayang pada acara pernikahannya dan 

untuk menyebarkan agama Islam. 

16. Acara pernikahan dan pertunjukkan wayangpun berjalan lancar. 

Pertunjukkan wayang tersebut berisi ajaran-ajaran Islam yang sangat 

bermanfaat bagi masyarakat Dusun Sebleber khusunya. 

17. Akhirnya Semua warga Sebleber termasuk Ki Sastro memeluk agama Islam.  

18. Seperangkat alat gamelan yang tadi digunakan akan dihadiahkan kepada 

sang Istri, Dewi Suci sebagai mas kawinnya. 

19. Dewi Suci sangat bahagia menerimanya. Dia akan mempergunakan 

seperangkat alat gamelan itu untuk berlatih gamelan bersama warga Dusun 

Sebleber. 

20. Sunan Kalijaga dan Dewi Suci belum menunaikan apa kewajiban mereka 

setelah menjadi suami Istri yang sah. 

21. Sunan Kalijaga mendapat dari seorang kakek dalam mimpinya untuk tidak 

menggauli Dewi Suci dan melanjutkan kembali usahannya untuk 

menyebarkan agama Islam.  

22. Sunan Kalijaga melaksanakan pesan yang di dapat dari mimpinya itu. Sunan 

Kalijaga juga berpamitan untuk pergi melanjutkan misinya menyebarkan 

agama Islam. 

23. Dewi Suci berlatih bermain gamelan pemberian Sang Sunan.  

24. Dewi Suci jatuh sakit dan meninggal dunia. 
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25. Oleh warga, jenazah Dewi Suci disemayamkan. Sedangkan rumah tempat 

tinggalnya dibongkar oleh warga, kemudian seperangkat alat gamelannya 

disimpan di suatu tempat dipinggir sungai. 

26. Salah seorang warga mendapati seperangkat alat gamelan itu telah menjadi 

batu dan beberapa ada yang hanyut kesungai. 

27. Melihat hal itu warga memutuskan untuk menghanyutkan semua alat 

gamelan itu kesungai, tetapi malam harinya seperangkat alat gamelan itu 

lengkap kembali lagi ketempat semula. 

28. Warga mengumpulkan seperangkat alat gamelan itu di suatu tempat  yang 

sekarang dinamakan Situs Bleber atau Candi Gamelan. Warga juga percaya 

bahwa tempat itu ditunggui oleh arwah Dewi Suci, sebab beberapa warga 

ada yang melihat sesosok bayangan Dewi Suci di Candi tersebut. 

29. Arwah Dewi Suci muncul ketika ada salah seorang warga yang akan berbuat 

jahat atau meminta nomor togel pada penunggu candi tersebut. Orang-orang 

tersebut kemudian diganggu oleh arwah Dewi Suci. 

30. Situs candi gamelan merupakan suatu situs sebagai tanda permulaan sebuah 

alat music berada di candi gamelan, sehingga warga harus menghormati 

candi tersebut. 

 

Pembagian cerita Candi Gamelan tersebut di atas ke dalam satuan unit-unit 

satuan naratif menjadi bahan acuan menentukan episode-episode cerita. Cerita 

Candi Gamelan versi salah satu warga Sebleber digolongkan kedalam  episode. 

Episode I : Latar belakang Sunan Kalijaga (unit naratif 1) 

Episode II : Usaha Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam di 

Dusun Sebleber (2-9) 

Episode III : Pernikahan Sunan Kalijaga dengan Dewi Suci (10-15) 

Episode IV : Keberhasilan Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama 

Islam di Dusun Sebleber (16-19) 

Episode V : Sunan Kalijaga melaksanakan pesan dalam mimpinya (20-22) 
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Episode VI : Meninggalnya Dewi Suci (23-25) 

Episode VII: Munculnya batu-batu yang berwujud seperti seperangkat alat 

gamelan (26-30) 

Episode I Latar Belakang Sunan Kalijaga 

Episode I ini menceritakan tentang latar belakang Sunan Kalijaga. Beliau 

adalah seorang putra dari Tumenggung Melayakusuma, seorang Adipati Tuban.  

Tafsir Episode I 

Latar belakang Sunan Kalijaga yang ada dalam episode I ini memiliki 

persamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan ceriteme tersebut dapat 

dilihat pada rangkaian di bawah ini. 

 MK    Ayah 

  SK   anak  

Keterangan :  

  MK : Melaya Kusuma 

  SK : Sunan Kalijaga 

   : satu episode 

   : perbedaan ceriteme 
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   : persamaan ceriteme 

Berdasarkan rangkaian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan ceriteme. 

Persamaan ceriteme terdapat pada ceriteme jenis kelamin, Sunan Kalijaga dan 

Tumenggung Melaya Kusuma sama-sama seorang laki-laki. Perbedaan ceriteme 

terdapat pada ceriteme status, Tumenggung Melaya Kusuma adalah seorang ayah 

sedangkan Sunan Kalijaga adalah seorang anak. 

Perbedaan ceriteme tersebut di atas dapat ditarik oposisinya sebagai 

berikut. 

Ayah  keterangan :  

     : Oposisi berlawanan 

Anak  

Episode II : Usaha Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam di 

Dusun Sebleber  

Episode II ini menceritakan tentang misi Sunan Kalijaga dalam 

menyebarkan agama Islam di Dusun Sebleber. Sunan Kalijaga melakukan 

perjalanannya sampai pada sebuah dusun yang dinamakan Dusun Sebleber. Sang 

Sunan meminta ijin terlebih dulu kepada pemimpin Dusun Sebleber yang bernama 

Ki Sastro. Namun Ki Sastro menolak. Meskipun ditolak Sunan Kalijaga tetap 
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bersikukuh untuk menyebarkan agama Islam di Dusun Sebeleber. Ki Sastro marah, 

dan kemudian menyatakan perang kepada Sunan Kalijaga.  

Tafsir Episode II 

Episode II ini menceritakan tentang usaha Sunan Kalijaga dalam 

menyebarkan agama Islam di Dusun Sebleber. Berikut rangkaian ceritemenya. 

  SK            Jawa Timur meminta ijin  

  KS     Sebleber          melarang   

Keterangan : 

  SK : Sunan Kalijaga 

  KS : Ki Sastro 

   : satu episode 

   : perbedaan ceriteme 

   : persamaan ceriteme 

Berdasarkan rangkaian peristiwa di atas, maka dapat dilihat persamaan dan 

perbedaan ceritemenya. Persamaan ceriteme terdapat pada, 1)  ceriteme jenis 

kelamin, baik Sunan Kalijaga maupun Ki Sastro sama-sama berjenis kelamin laki-

laki. 2) ceriteme status, Sunan Kalijaga dan Ki Sastro sama-sama seorang 

pemimpin suatu kelompok. 3) ceriteme peperangan, antara kubu Sunan Kalijaga 
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dan kubu Ki Sastro terjadi perang. Perbedaan ceriteme terdapa pada, 1) ceriteme 

kekuasaan, Ki Sastro berkuasa atas kelompoknya dari Dusun Sebleber sedangkan 

Sunan Kalijaga berkuasa atas rombongan dari Jawa Timur. 2) ceriteme permintaan 

ijin, Sunan Kalijaga meminta ijin kepada Ki Sastro untuk menyebarkan agama 

Islam di Dusun Sebleber, namun Ki Sastro tidak mengijinkannya.   

Perbedaan ceriteme tersebut dapat ditarik oposisinya sebagai berikut. 

Sebleber    meminta ijin 

 

Jawa Timur          ditolak 

 

Keterangan  :  

   : Oposisi berlawanan 

   : Oposisi searah 

 

Pada episode ini juga menceritakan perang antara kubu Sunan Kalijaga 

dengan kubu Ki Sastro. Kelompok Ki Sastro menyatakan perang terhadap 

Kelompok Sunan Kalijaga. Perangpun terjadi, kelompok Sunan Kalijaga telah 

menggunakan ilmu batinnya untuk melawan kelompok Ki Sastro. Dengan jumlah 



75 
 

kelompok Sunan Kalijaga yang hanya 7 orang melawan kelompok Ki Sastro yang 

berjumlah puluhan orang membuat kelompok Sunan menggunakan kekuatannya. 

Akhirnya Kelompok Ki Sastro kalah dalam peperangan itu, dan merekapun 

mengijinkan Sunan Kalijaga dan kelompoknya untuk menyebarkan agama Islam 

di Dusun Sebleber. 

Tafsir Episodenya 

Kisah peperangan antara kelompok Sunan Kalijaga dan kelompok Ki 

Sastro yang ada pada episode ini mempunyai persamaan dan perbedaan ceriteme. 

Persamaan dan perbedaan ceriteme tersebut dapat dilihat pada rangkaian berikut. 

   Klp. KS     puluhan Org     Kb   kalah        menijinkan 

           Klp. SK     7 Org          KB   menang    diijinkan 

Keterangan :  

  Klp. KS: Kelompok Ki Sastro 

  Klp. SK: Kelompok Sunan Kalijaga 

  KB : Kekuatan Batin 

  Kb : Kekuatan biasa 

  Org : Orang 

   : satu episode 
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   : perbedaan ceriteme 

   : persamaan ceriteme 

Berdasarkan rngkaian di atas, maka terdapat persamaan dan perbedaan 

ceriteme. Persamaan ceriteme terdapat pada, 1) ceriteme peperangan, kelompok Ki 

Sastro dan kelompok Sunan Kalijaga sama-sam perang. 2) persamaan tujuan, 

tujuan diijinkannya kelompok Sunan Kalijaga oleh kelompok Ki Sastro adalah 

untuk menyebarkan agama Islam. Perbedaan ceriteme terdapat pada ceriteme, 1) 

ceriteme jumlah, kelompok Sunan Kalijaga berjumlah 7 orang sedangkan 

kelompok Ki Sastro berjumlah puluhan orang. 2) ceriteme kekuatan, kelompok 

Sunan Kalijaga mempunyai kekuatan batin yang luar biasa sedangkan kelompok 

Ki Sastro mempunyai kekuatan yang biasa saja. 3) ceriteme  hasil, kelompok 

Sunan Kalijaga menang sedangkan kelompok Ki Sastro kalah. 

Perbedaan ceriteme tersebut di atas dapat ditarik oposisinya sebagai 

berikut. 

7 orang  kekuatan batin luar biasa  menang 

 

Puluhan orang kekuatan biasa saja   kalah 

Keterangan :  

  : Oposisi berlawanan 
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Episode III : Pernikahan Sunan Kalijaga dengan Dewi Suci 

Pada episode III menceritakan pernikahan antara Sunan Kalijaga dengan 

Dewi Suci. Pada awalnya antara kelompok Sunan Kalijaga dan Ki Sastro 

mengadakan rapat di rumah Ki Sastro, membahas tentang bagaimana cara mereka 

untuk menyebarkan agama Islam di Dusun Sebleber. Ketika itu Sunan Kalijaga 

bertemu dengan Dewi Suci saat dia menyuguhkan minuman kepada tamu-tamu 

pamannya, Merekapun berkenalan. Kecantikan Dewi Suci dan kelemah 

lembutannya membuat Sunan Kalijaga jatuh cinta kepadanya. Beberapa hari 

kemudian Sunan Kalijagapun datang melamar Dewi Suci, Ki Sastro dan Dewi 

Sucipun menerima lamarannya. Sunan Kalijaga bahagia lamarannya diterima. 

Kemudian Beliau berinisiatif untuk menyebarkan agama Islam dengan cara 

pertunjukkan wayang setelah acara pernikahannya dengan Dewi Suci berlangsung. 

Semua warga dan rombongan Sunan Kalijaga setuju dengan rencana Sang Sunan. 

Sunan Kalijagapun kembali ke Padhepokan untuk meminta ijin kepada gurunya 

bahwa Beliau akan melamar Dewi Suci. Selain itu Beliau menyuruh anak buahnya 

untuk memboyong seperangkat alat gamelan untuk pertunjukkan wayang pada 

acara pernikahannya dan untuk menyebarkan agama Islam. 
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Tafsir episode III 

Pernikahan antara Sunan Kalijaga dengan Dewi Suci yang terdapat pada 

episode III mempunyai persamaan dan perbedaan ceriteme. Persamaan dan 

perbedaan ceriteme tersebut dapat dilihat pada rangkaian berikut. 

 SK Laki-laki             melamar 

 DS Perempuan            dilamar 

Keterangan :  

SK : Sunan Kalijaga 

DS : Dewi Suci 

 : satu episode 

 : perbedaan ceriteme 

 : persamaan ceriteme 

Berdasarkan rangkaian di atas terdapat persamaan dan perbedaan ceriteme. 

Persamaan ceriteme terdapa pada, 1) ceriteme percintaan, antara Sunan Kalijaga 

dan Dewi Suci sama-sama jatuh cinta. 2) ceriteme pernikahan, Dewi Suci dan 

Sunan Kalijaga sama-sama memutuskan untuk menikah. Perbedaan ceriteme 

terdapa pada, 1) ceriteme jenis kelamin, Sunan Kalijaga berjenis kelamin laki-laki 
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sedangkan Dewi Suci adalah seorang perempuan. 2) ceriteme lamaran, Sunan 

Kalijaga dating melamar Dewi Suci. 

Perbedaan miteme di atas dapat ditarik oposisinya sebagai berikut. 

   Laki-laki     melamar  

 

   Perempuan     dilamar 

Keterangan :  

   : Oposisi berlawanan 

    : Oposisi searah 

Episode IV : Keberhasilan Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam 

di Dusun Sebleber 

Pada episode IV ini menceritakan tentang keberhasilan Sunan Kalijaga 

dalam menyebarkan agama Islam. Setelah acara pernikahan Sunan Kalijaga 

dengan Dewi Suci berlangsung, maka diadakan pertunjukkan wayang untuk warga 

Dusun Sebleber. Pertunjukkan wayang tersebut berisi tentang ajaran agama Islam 

dan wargapun menerimanya dengan baik serta merasa senang terhadap 

pertunjukkan wayang tersebut.  
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Tafsir episode IV 

Keberhasilan Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam pada 

episode ini memiliki persamaan dan perbedaan ceriteme. Persamaan dan 

perbedaan ceriteme tersebut terdapat pada rangkaian berikut.  

 SK      mempertunjukan    

    Warga      dipertunjukan 

Keterngan : 

  SK : Sunan Kalijaga 

   : satu episode 

   : perbedaan ceriteme 

   : persamaan ceriteme 

 

Berdasarkan rangkaian di atas terdapat persamaan dan perbedaan ceriteme. 

Persamaan ceriteme terdapat pada 1) ceriteme obyek, yaitu Sunan Kalijaga dan 

warga bersama-sama menonton pertunjukan wayang. 2) ceriteme hasil, 

berdasarkan pertunjukan wayang malam itu tercapailah tujuan Sunan Kalijaga 

terhadap warga Dusun Sebleber untuk memeluk agama Islam. Perbedaan ceriteme 

terdapat pada ceriteme pertunjukan, yaitu Sunan Kalijaga mempertunjukan 

wayang untuk warga Dusun Sebleber. 
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Perbedaan ceriteme di atas apabila ditarik oposisinya adalah sebagai 

berikut. 

Mempertunjukan 

 

Dipertunjukan  

Keterangan :  : oposisi berlawanan 

Episode V : Sunan Kalijaga melaksanakan pesan dalam mimpinya 

Pada episode V ini menceritakan tentang Sunan Kalijaga yang 

mendapatkan pesan di dalam mimpinya. Pada suatu malam Sunan Kalijaga 

bersama istrinya, Dewi Suci kelelahan dan tidur. Mereka tidak melakukan apa 

yang seharusnya mereka lakukan sebagai pasangan suami Istri. Di dalam tidurnya 

Sunan Kalijaga bermimpi didatangi oleh seorang kakek tua berambut panjang 

berwarna putih. Kakek itu berpesan kepadanya untuk tidak menggauli istrinya dan 

melanjutkan untuk menyebarkan agama Islam. Sang Sunan merasa bahwa kakek 

tua tersebut adalah seorang yang suci, maka beliau pun melaksanakan pesan 

tersebut. Pagi harinya Sunan Kalijaga menceritakan mimpinya kepada istrinya. 

Dewi Suci pun mengerti dan menghormati keputusan suaminya itu. 
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Tafsir episode V 

Sunan Kalijaga melaksanakan pesan yang disampaikan oleh Sang Kakek 

pada episode V ini memiliki persamaan dan perbedaan ceriteme. Persamaan dan 

perbedaan ceriteme tersebut dapat dilihhat pada rangkaian peristiwa berikut. 

       SK     Lk               suami    bermimpi         MP dari Kakek 

       DS     Pr    istri       tidak bermimpi    TMP dari Kakek 

Keterangan : SK : Sunan Kalijaga 

   DS : Dewi Suci 

  MP : Mendapat Pesan 

  Lk : Laki-laki 

Pr : Perempuan 

  TMP : Tidak Mendapat Pesan 

   : Satu Episode 

   : perbedaan ceriteme 

    

   : persamaan ceriteme 

Berdasarkan rangkaian peristiwa di atas terdapat persamaan dan perbedaan 

ceriteme. Persamaan ceriteme terdapat pada 1) ceriteme kegiatan, antara Sunan 

Kalijaga dan Dewi Suci sama-sama melakukan kegiatan tidur. 2) ceriteme hasil, 

antara Dewi Suci dan Sunan Kalijaga sama-sama melaksanakan pesan yang 

disampaikan oleh Sang Kakek dalam mimpi Sunan Kalijaga. Perbedaan ceriteme 
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terdapat pada 1) ceriteme jenis kelamin, Sunan Kalijaga berjenis kelamin laki-laki 

sedangkan Dewi Suci berjenis kelamin perempuan. 2) ceriteme hubungan, Sunan 

Kalijaga adalah seorang Suami sedangkan Dewi Suci adalah seorang Istri. 3) 

mimpi, Sunan Kalijaga dalam tidurnya beliau bermimpi, sedangkan Dewi Suci 

tidak bermimpi. 4) ceriteme pesan, Dewi Suci tidak mendapat pesan dari seorang 

kakek, sedangkan Sunan Kalijaga mendapat pesan dari seorang Kakek. 

Perbedaan ceriteme di atas apabila ditarik oposisinya adalah sebagai 

berikut. 

Laki-laki  suami  bermimpi  mendapat pesan 

 

Perempuan  istri  tidak bermimpi tidak mendapat pesan 

Keterangan :  

    : oposisi berlawanan 

    : oposisi searah 

Episode VI : Meninggalnya Dewi Suci 

Pada episode VI ini menceritakan tentang meninggalnya Dewi Suci, istri 

dari Sunan Kalijaga. Semenjak Sunan Kalijaga mendapatkan pesan dari Sang 

Kakek dalam mimpinya, maka tiga hari kemudian Sunan Kalijaga kembali pergi 
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untuk menyebarkan agama Islam. Setelah Dewi Suci ditinggal oleh suaminya, Dia 

sering kesepian. Dia selalu memainkan alat musik gamelan yang ada dirumahnya 

ketika kangen kepada suaminya, Dia bermain gamelan hamper tiap hari hingga 

Dia jatuh sakit dan meninggal dunia. 

Tafsir episode VI 

Peristiwa meninggalnya Dewi Suci pada episode VI ini memiliki 

persamaan dan perbedaan ceriteme. Persamaan dan perbedaan ceriteme dapat 

dilihat pada rangkaian peristiwa berikut ini. 

 SK       Lk       suami      meninggalkan      sehat      hidup 

 DS        Pr        istri         ditinggalkan         sakit       meninggal 

Keterangan :  

 SK : Sunan Kalijaga 

 DS : Dewi Suci 

 Lk : Laki-laki 

 Pr : Perempuan 

     : satu episode 

     : perbedaan ceriteme 

 

     : persamaan ceriteme 

Berdasarkan rangkaian peristiwa di atas terdapat persamaan dan perpedaan 

ceriteme. Persamaan miteme terdapat pada ceriteme tempat, Sunan Kaliijaga hidup 

Epsd 
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di dunia dan Dewi Suci meninggal dunia. Perbedaan ceriteme terdapat pada 1) 

ceriteme jenis kelamin, Sunan Kalijaga adalah seorang laki-laki sedangkan Dewi 

Suci adalah seorang perempuan. 2) ceriteme status, Sunan Kalijaga adalah seorang 

Suami sedangkan Dewi Suci adalah seorang Istri. 3) ceriteme ditinggalkan, Sunan 

Kalijaga pergi meninggalkan Dewi Suci. 4) ceriteme sakit, Sunan Kalijaga tidak 

sakit, sedangkan Dewi Suci sakit. 

Perbedaan ceriteme tersebut dapat ditarik oposisinya, yaitu: 

Laki-laki  suami  meninggalkan  sehat 

 

Perempuan  istri  ditinggalkan  sakit   

Keterangan : 

  :  oposisi berlawanan 

  : oposisi searah 

Episode VII: Munculnya batu-batu yang berwujud seperti seperangkat alat 

gamelan 

Pada episode VII menceritakan tentang munculnya batu-batu yang 

menyerupai seperangkat alat gamelan. Batu-batu ini muncul ketika warga berada 

dipinggir sungai, kemudian warga menghanyutkannya kembali batu-batu tersebut 
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ke sungai. Tetapi malam harinya batu-batu tersebut muncul kembali. Kemudian 

oleh warga batu-batu tersebut dikumpulkan pada suatu tempata dan diberi nama 

Candi Gamelan atau Situs Bleber.  

Tafsir Episode VII 

Kisah munculnya batu-batu yang menyerupai seperangkat alat memiliki 

persamaan dan perbedaan ceriteme. Persamaan dan perbedaan ceriteme dapat 

dilihat pada rangkaian berikut. 

 Warga   menemukan     mengumpulkan 

   batu-batu gamelan     ditemukan         dikumpulkan 

Keterangan :    

   : satu episode 

   : perbedaan ceriteme 

   : persamaan ceriteme 

Berdasarkan rangkaian peristiwa di atas, maka dapat dilihat persamaan dan 

perbedaan ceritemnya. Persamaan ceriteme dapat dilihat pada ceriteme tujuan, 

warga Sebleber mengumpulkan batu-batu menyerupai gamelan sehingga 

dinamakan candi gamelan. Perbedaan ceriteme terdapat pada 1) ceriteme 

penemuan, warga menemukan batu-batu yang menyerupai candi gamelan. 2) 
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ceriteme pengumpulan, warga mengumpulkan batu-batu tersebut yang tadinya 

hilang. 

Perbedaan ceriteme tersebut dapat ditarik oposisinya sebagai berikut. 

Menemukan     mengumpulkan 

 

Ditemukan     dikumpulkan 

Keterangan : 

   : oposisi searah 

4.1.3 Cerita Candi Gamelan versi warga di luar Dusun Sebleber 

1. Sunan Kalijaga singgah di suatu dusun yang disebut Dusun Sebleber 

2. Dusun Sebleber sangat sepi, tidak ada aktifitas warga yang dapat meramaikan 

dusun tersebut 

3. Sunan Kalijaga tidak datang sendiri, beliau datang bersama rombongan dengan 

membawa seperangkat alat gamelan 

4. Sunan Kalijaga meminta ijin kepada warga setempat untuk beristirahat di 

Dusun Sebleber, wargapun mengijinkan 

5. Warga penasaran dengan seperangkat gamelan yang dibawa oleh rombongan 

Sunan Kalijaga 

6. Sang Sunan menjelaskan apa itu gamelan, bagaimana fungsinya dan 

bagaimana cara memainkannya 

7. Semua warga antusias ingin belajar memainkan gamelan 

8. Rombongan Sunan Kalijaga semangat untuk mengajari warga tentang cara 

memainkan gamelan 

9. Sunan Kalijaga bersama rombongannya memberi kegiatan baru kepada warga 

setempat  

10. Semua warga senang dengan kegiatan barunya tersebut. Hampir setiap sore 

Sunan Kalijaga bersama rombongannya mengajari warga cara memainkan 

gamelan. 
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11. Kegiatan pelatihan gamelan sampai ke telinga Ki Sastro. Beliau adalah 

pemimpin Dusun Sebleber yang jahat.  

12. Ki Sastro tidak suka sebagian warganya mengikuti jejak Sunan Kalijaga. 

Akhirnya Ki Sastro mengumpulkan warga pengikutnya untuk melawan Sunan 

Kalijaga beserta rombongan. 

13. Ki Sastro bersama anak buahnya mencuri seperangkat alat gamelan milik 

Sunan Kalijaga dan rombongan.  

14. Sunan Kalijaga bersama rombongan kaget melihat seperangkat alat 

gamelannya hilang. Sang Sunan juga mengumumkan kepada warga tentang 

hilangnya seperangkat gamelan tersebut. 

15. Warga turut merasa kehilangan. Semua warga beserta rombongan Sunan ikut 

mencari kesana kemari. 

16. Salah seorang warga bernama Musa melihat anak buah Ki Sastro sedang 

membawa salah satu alat gamelan ke sebuah gudang. 

17. Musa langsung melapor kepada Sunan Kalijaga. Akhirnya warga bersama 

rombongan Sunan Kalijaga datang menggrebeg gudang milik Ki Sastro. 

18. Awalnya Ki Sastro tidak mengakui bahwa Ialah pencurinya, namun dengan 

dibantu oleh Ki Dirjan (Kakak Ki Sastro) akhirnya Ki Sastro mengakuinya 

dan mengembalikannya. 

19. Warga kembali berlatih bermain gamelan bersama Ki Sastro dan Ki Dirjan 

juga. 

20. Sunan Kalijaga memutuskan untuk melanjutkan pengembaraanya. Sunan 

Kalijaga bersama rombongannya pamit kepada warga. Merekapun akhirnya 

pergi. 

21. Sunan Kalijaga bersama rombongannya tidak lagi membawa seperangkat alat 

gamelannya dan mereka meninggalkannya untuk warga Dusun Sebleber 

22. Beberapa tahun kemudian setelah kepergian Sunan Kalijaga, seperangkat alat 

gamelan tersebut sudah tidak digunakan warga lagi dan kemudian gamelan 

tersebut telah berubah wujud menjadi batu. 

23. Situs candi gamelan merupakan suatu situs sebagai tanda permulaan sebuah 

alat music berada di candi gamelan, sehingga warga harus menghormati candi 

tersebut. 

 

Pembagian cerita candi gamelan di atas ke dalam satuan unit-unit naratif 

menjadi dasar dalam menentukan episode. Cerita versi Juru Kunci dibagi menjadi 8 

episode. 
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Episode I : Kedatangan Sunan Kalijaga Di Dusun Sebleber (unit naratif 1-4) 

Episode II : Sunan Kalijaga mengajarkan bermain gamelan kepada warga Dusun 

Sebleber (unit naratif 5-10) 

Episode III : Pencurian seperangkat alat gamelan oleh Ki Sastro (unit narati 11-15) 

Episode IV :  Penggrebegan gudang milik Ki Sastro (unit naratif 16-18) 

Episode V : Munculnya batu-batu yang menyerupai seperangkat alat gamelan 

(unit naratif 19-22) 

Episode I : Kedatangan Sunan Kalijaga Di Dusun Sebleber  

Pada episode I ini menceritakan tentang kedatangan Sunan Kalijaga 

bersama rombongannya di Dusun Sebleber. Sunan Kalijaga sedang melakukan 

pengembaraan bersama rombongannya ke wilayah Jawa, kemudian mereka telah 

samai pada Dusun Sebleber. Mereka melihat dusun tersebut sepi dan kurang 

hiburan, akhirnya Sunan Kalijaga bersama rombongan memutuskan untuk 

bersinggah sementara di dusun tersebut. Mereka sebelumnya meminta ijin kepada 

warga dan wargapun mengijinkan mereka tinggal di dusun tersebut. 

Tafsir episode I 

Kedatangan Sunan Kalijaga bersama rombongannya ke Dusun Sebleber 

pada episode ini memiliki persamaan dan perbedaan ceriteme. Persamaan dan 

perbedaan ceriteme tersebut dapat dilihat pada rangkaian berikut. 
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  SK     mendatangi       diijinkan 

 Warga     didatangi           mengijinkan 

Keterangan :  

SK : Sunan Klaijaga 

 : Satu episode 

 : Perbedaan ceriteme 

Berdasarkan rangkaian peristiwa di atas, maka pada episode I memiliki 

perbedaan ceriteme. 1) ceriteme kedatangan, Sunan Kalijaga mendatangi warga di 

Dusun Sebleber. 2) ceriteme perijinan, warga mengijinkan Sunan Kalijaga beserta 

rombongannya untuk singgah sementara di Dusun Sebleber dan mengajari mereka 

bermain gamelan. 

Perbedaan ceriteme tersebut dapat ditarik oposisinya sebagai berikut. 

Mendatangi    diijinkan 

 

Didatangi    mengijinkan 

Keterangan : 

  : Oposisi searah 

Epsd 

I 
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 : Oposisi searah 

 

Episode II : Sunan Kalijaga mengajarkan bermain gamelan kepada 

warga Dusun Sebleber 

Episode II menceritkan tentang Sunan Kalijaga mengajarkan gamelan 

kepada warga Dusun Sebleber. Warga penasaran dengan benda-benda yang 

dibawa oleh Sunan Kalijaga kemudian mereka bertanya kepada beliau. Sang 

Sunanpun menjelaskan bahwa benda yang dibawanya adalah seperangkat alat 

gamelan yang dapat dibunyikan seperti alat musik lainnya. Warga tertarik dengan 

gamelan tersebut kemudian meminta Sunan Kalijaga untuk mengajarinya. Sang 

Sunanpun dengan senang hati akan mengajarkan warga bagaimana cara 

memainkan alat musik gamelan. Semua warga merasa senang dengan kegiatan 

barunya yang dapat meramaikan dusun tersebut.  

 Tafsir episode II 

Sunan Kalijaga mengajarkan warga bagaimana cara memainkan alat musik 

gamelan pada episode II ini memiki persamaan dan perbedaan ceriteme. 

Persamaan dan perbedaan ceriteme tersebut dapat diketahui dari rangkaian berikut. 

 SK      menjelaskan      mengajarkan    

 Warga      dijelaskan       diajarkan 

Epsd 

II 

Memainkan 

alat musik 

gamelan 
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Keterangan : 

 SK : Sunan Kalijaga 

   : satu episode 

   : Perbedaan ceriteme 

 

 : Persamaan ceriteme 

Rangakaian peristiwa di atas terdapat persamaan dan perbedaan ceriteme. 

Persamaan ceriteme terdapat pada ceriteme bermain, Sunan Kalijaga bersama 

warga Dusun Sebleber sama-sama memainkan alat musik gamelan. Perbedaan 

ceriteme terdapat pada 1) ceriteme penjelasan, Sunan Kalijaga menjelaskan kepada 

warga tentang bagaimana cara memainkan alat musik gamelan. 2) ceriteme 

pengajaran, warga Dusun Sebleber sangat antusias diajarkan bermain gamelan oleh 

Sunan Kalijaga. 

Perbedaan ceriteme tersebut dapat ditarik oposisinya sebagai berikut. 

Menjelaskan    mengajarkan 

 

Dijelaskan    diajarkan 

Keterangan :  

 : Oposisi Searah 
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Episode III : Pencurian seperangkat alat gamelan oleh Ki Sastro 

Pada episode III ini menceritakan tentang pencurian terhadap candi gamelan 

oleh Ki Sastro. Ia tidak suka terhadap kegiatan yang dilakukan warganya berkat 

adanya Sunan Kalijaga. Hal ini dirasanya membuat kegiatan warga berkurang 

untuk menggarap sawah miliknya, sehingga Ki Sastro ingin merusak kegiatan baru 

warganya. Pencurian seperangkat alatgamelan dilakukannya pada tengah malam 

disaat Sunan Kalijaga bersama rombongannya terlelap tidur di suatu ruangan. 

Mereka tidak menjaga seperangkat gamelannya karena mereka tidak curiga akan 

kejadian yang kini dialaminya. Keesokan harinya Sunan Kalijaga bersama 

rombongannya kaget gamelan miliknya telah hilang. Sunan mengumumkan berita 

kehilangan gamelannya kepada warga, kemudian beliau bersama warga mencari-

cari dimana seperangkat alat gamelan kini berada. 

Tafsir episode III 

Peristiwa pencurian seperangkat alat gamelan pada episode III memiliki 

persamaan dan perbedaan ceriteme. Persamaan dan perbedaan ceriteme tersebut 

dapat dilihat pada rangkaian peristiwa dibawah ini. 

 Klp.SK         tidur   dicuri         

 Klp.KS    terjaga  mencuri     

Keterangan : 

Epsd 

III 
SAP 

Laki

-laki 
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 Klp.SK : Kelompok Sunan Kalijaga 

 Klp.KS : Kelompok Ki Sastro 

 SAP : Seperangkat Alat Gamelan 

  : Satu episode 

  : Perbedaan ceriteme 

  : Persamaan ceriteme 

Rangkaian di atas terdapat persamaan dan perbedaan ceriteme. Persamaan 

ceriteme terdapat pada 1) ceriteme jenis kelamin, Kelompok Ki Sastro dan 

Kelompok Sunan Kalijaga adalah sama-sama berjenis kelamin laki-laki. 2) 

ceriteme benda, Kelompok Sunan Kalijaga kecurian seperangkat alat gamelan dan 

dicuri oleh Kelompok Ki Sastro. Perbedaan ceriteme terdapat pada ceriteme 1) 

ceriteme tidur, pada malam itu Kelompok Sunan Kalijaga tidur sedangkan 

Kelompok Ki Sastro tidak tidur. 2) ceriteme pencurian, Seperangkat Alat Gamelan 

milik Kelompok Sunan Kalijaga dicuri oleh Kelompok Ki Sastro. 

Perbedaan ceriteme pada rangkaian peristiwa di atas dapat ditarik 

oposisinya sebagai berikut. 
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Tidur   dicuri 

 

terjaga  mencuri 

Keterangan :  

  : Oposisi searah 

 

Episode IV :  Penggrebegan gudang milik Ki Sastro 

Pada episode IV menceritakan tentang penggrebegan gudang milik Ki 

Sastro. Gudang ini diduga adalaha tempat Ki Sastro menyembunyikan seperangkat 

alat gamelan yang Ia curi dari Sunan Kalijaga. Penggrebegan ini berawal dari salah 

seorang warga bernama Musa melihat anak buah Ki Sastro membawa beberapa 

alat musik gamelan menuju kesebuah gudang. Setelah diselidiki, ternyata 

seperangkat alat gamelan milik Sunan Kalijaga dan rombongannya dicuri oleh 

Kelompok Ki Sastro dan disembunyikan disebuah gudang milik Ki Sastro. Musa 

kemudian melapor apa yang telah diketahuinya kepada Sunan Kalijaga dan 

rombongannya. Dengan gegas Sunan Kalijaga bersama rombongannya dan warga 

menggrebeg gudang milik Ki Sastro, dan dengan dibantu oleh Ki Dirjan maka Ki 

Sastro mengakui kesalahannya itu. Sunan Kalijagapun memaafkan Ki Sastro dan 

anak buahnya.  

: Oposisi searah 
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Tafsir episode IV 

Penggrebegan gudang milik Ki Sastro pada episode ini memiliki persamaan 

dan perbedaan ceriteme. Persamaan dan perbedaan ceriteme tersebut dapat dilihat 

pada rangkaian peristiwa di bawah ini. 

 Musa     mengetahui            melaporkan 

  Klp. KS    diketahui            dilaporkan 

Keterangan : Klp. KS : Kelompok Ki Sastro 

    SK  : Sunan Kalijaga 

    : Satu episode 

    : Perbedaan ceriteme 

    : Persamaan ceriteme 

Berdasarkan rangkaian peristiwa di atas, pada episode IV memiliki 

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

jenis kelamin, Musa dan Kelompok Ki Sastro sama-sama berjenis kelamin laki-laki. 

2) ceriteme alat musik, Musa mengetahui kelompok Ki Sastro membawa seperangkat 

alat gamelan dan kelompok Ki Sastro ketahuan sedang membawa seperangkat alat 

music gamelan. Perbedaan ceriteme terdapat pada 1) ceriteme pengetahuan, Musa 

mengetahui kelompok Ki Sastro membawa seperangkat alat gamelan sedangkan 

Epsd 

IV 

Laki

-laki 

Membawa 

alat music 

gamelan 

Digrebeg 

SK dan 

warga 
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kelompok Ki Sastro diketahui sedang membawa seperangkat alat gamelan. 2) 

ceriteme pelaporan, Musa melaporkan apa yang dilihatnya kepada Sunan Kalijaga 

sedangkan kelompok Ki Sastro dilaporkan musa kepada Sunan Kalijaga. 

Perbedaan ceriteme tersebut dapat ditarik oposisinya sebagai berikut. 

Mengetahui     melaporkan 

 

Diketahui     dilaporkan 

Keterangan : 

    : oposisi searah 

Episode V : Munculnya batu-batu yang menyerupai seperangkat alat 

gamelan 

Pada episode ini menceritakan tentang munculnya batu-batu yang 

menyerupai seperangkat alat gamelan. Kepergian Sunan Kalijaga bersama 

rombongannya meninggalkann seperangkat alat gamelan yang mereka bawa 

sebelumnya. Mereka meninggalkan gamelan tersebut untuk warga Dusun 

Sebleber. Setelah beberapa tahun kepergian Sunan Kalijaga dan rombongannya, 

gamelan tersebut sudah tidak digunakan dan disimpan pada suatu gudang. Suatu 

ketika, Ki Dirjan ingin melihat kembali gamelan tersebut, Ia kaget karena gamelan 
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tersebut sudah membatu. Kemudian gudang tersebut dibongkar dan renovasi ulang 

menjadi sebuah candi. Dinamakan Candi Gamelan oleh warga Dusun Sebleber. 

Tafsir episode V 

Peristiwa membatunya seperangkat alat gamelan peninggalan Sunan 

Kalijaga pada episode V memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dan 

perbedaan tersebut dapat dilihat pada rangkaian peristiwa berikut. 

 KD             menyimpan   menemukan 

  gamelan     disimpan        ditemukan 

Keterangan : 

  KD : Ki Dirjan 

   : satu episode 

   : perbedaan ceriteme 

  

 : persamaan ceriteme 

Berdasarkan rangkaian peristiwa di atas terdapat persamaan dan perbedaan 

ceriteme. Persamaan ceriteme terdapat pada ceriteme benda, yaitu benda yang 

menjadi pusat perhatian mereka pada saat itu, yaitu situs candi gamelan yang berisi 

seperangkat alat gamelan yang telah membatu. Perbedaan ceriteme terdapat pada 

1) ceriteme penyimpanan, Ki Dirjan menyimpan alat music gamelan peninggalan 

Epsd 

V 

Situs candi 

gamelan 
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Sunan Kalijaga. 2) ceriteme penemuan, alat music gamelan ditemukan oleh Ki 

Dirjan telah menjadi batu, kemudian warga menjadikannya candi gamelan. 

Perbedaan miteme di atas dapat ditarik oposisinya sebagai berikut. 

 Menyimpan    menemukan 

 

Disimpan    ditemukan 

Keterangan : 

   : oposisi searah 

Mitos cerita candi gamelan terbagi menjadi 3 versi yaitu I: versi juru kunci, II 

: versi warga Dusun Sebleber (orang awam), dan yang ke III : versi warga luar Dusun 

Sebleber. Hasil analisis yang telah dilakukan di atas, yang meliputi rangkaian 

peristiwa (cerriteme) dan juga pasangan oposisi, nantinya akan digunakan sebagai 

dasar dalam merekonstruksi mitos cerita candi gamelan dari berbagai versi yang ada. 

Dasar penentuan rekonstruksi cerita nantinya yaitu dengan melihat unit-unit naratif 

yang ada dalam versi masing-masing cerita. Selanjutnya dari unit-unit naratif 

nantinya akan ditemukan persamaan dan perbedaan cerita dari masing-masing versi. 

Hasil dari rekonstruksi mitos cerita candi gamelan adalah sebagai berikut. 

 



100 
 

4.1.5  Rekonstruksi mitos cerita candi gamelan 

Berdasarkan struktur cerita dari mitos cerita candi gamelan yang telah 

dipaparkan di atas, maka dapat diperoleh hasil rekonstruksi cerita dari mitos cerita 

candi gamelan. Hasil rekonstruksi cerita candi gamelan adalah sebagai berikut. 

I  :   1,3, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30               

      

 II :    1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 26, 27, 28   

 III :    1, 4, 13, 22          

 

Keterangan : 

  I : Versi Juru Kunci 

  II : Versi salah satu warga Dusun Sbleber (orang awam) 

  III : Versi warga luar Dusun Sbleber 

   : Garis rekonstruksi cerita 

Melihat skema di atas, maka dapat diperoleh satu hasil rekonstruksi cerita 

dari mitos cerita candi gamelan, yang diperoleh dari tiga versi yang ada. Hasil 

rekonstruksi tersebut yaitu: 

2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 13, 15, 16, 20, 27, 

28 

7, 8, 15, 18, 19, 20, 22, 

23, 24, 25 

2, 3, 5, 6 …s/d…13, 

14…s/d…21 
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1. Sunan Bonang adalah seorang Sunan dari Tuban. Sunan Bonang adalah putra, 

sekaligus murid dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila dari Jawa Timur.  

 

2. Sunan Bonang ingin menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa. Beliaupun 

memutuskan untuk pergi mengembara bersama rombongannya dari 

padhepokan. 

 

3. Sunan Bonang bersama rombongannya telah sampai di Dusun Sebleber. 

Beliau memutuskan untuk menyebarkan agama Islam di Dusun tersebut. 

Beliaupun meminta ijin kepada pemimpin desa yang bernama Ki Sastro. 

 

4. Mereka di tolak oleh Ki Sastro dan warga, namun sang Sunan tetap kukuh 

untuk menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Kemudian antara 

kelompok Sunan Bonang dan warga perang. 

 

5. Sunan Bonang bersama rombongannya kalah dalam perang tersebut, 

kemudian beliau mengutus muridnya untuk meminta bantuan kepada 

muridnya yaitu Sunan Kalijaga. 

 

6. Sunan Kalijaga adalah murid kesayangan Sunan Bonang. Sunan Kalijaga 

adalah putra dari Tumenggung Melayakusuma Adi Pati Tuban. 

 

7. Sunan Bonang meninggalkan Dusun Sebleber dan digantikan oleh Sunan 

Kalijaga. Mereka juga kembali meminta ijin kepada warga untuk 

menyebarkan agama Islam disana dengan cara Sunan Kalijaga, namun mereka 

ditolak lagi dan perangpun kembali pecah. 

 

8. Dalam perang kali ini Sunan Kalijaga bersama rombongannya menang. 

Merekapun akhirnya diijinkan untuk menyebarkan agama Islam di Dusun 

Sebleber.  
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9. Pengajian rutin dilakukan hampir tiap hari oleh Sunan Kalijaga dan 

rombongannya. Hingga suatu saat Sang Sunan ingin menyebarkan agama 

Islam dengan cara yang berbeda, yaitu dengan pertunjukan wayang. 

 

10. Dilaksanakan rapat antara Sunan Klijaga dan warga yang dipimpin oleh Ki 

Sastro. Pada saat itu pula Sunan Kalijaga bertemu dengan Dewi Suci, anak 

angkat dari Ki Dirjan dan Ki Dirjan sendiri adalah kakak dari Ki Sastro. Rapat 

diputuskan untuk membuat acara pertunjukan wayang yang berisi tentang 

ajaran agama Islam. 

 

11. Sunan Kalijaga jatuh hati pada Dewi Suci, Dewi Sucipun demikian. Sang 

Sunanpun melamar Dewi Suci dan akan mengadakan pernikahan. 

 

12. Acara pertunjukkan wayang diadakan pada malam setelah pernikahan antara 

Sunan Kalijaga dan Dewi Suci berangsung. Setelah acara itu warga merasa 

senang dan semua warga Dusun Sebleber memeluk agama Islam. Sunan 

Klijaga berhasil melaksanakan misinya. 

 

13. Pada suatu malam ketika Sunan Kalijaga terlelap dalam tidurnya, Sunan 

Kalijaga bermimpi didatangi oleh seorang kakek tua berambut putih. Kakek 

itu berpesan agar Sunan tidak boleh menggauli istrinya. Beliaupun 

mematuhinya. 

 

14.  Selang beberapa bulan Sunan bersama rombongannya memutuskan untuk 

meninggalkan Dusun Sebleber. Dewi Sucipun meninggal dunia. 

 

15. Setelah kepergian Sunan dan rommbongannya, tiba-tiba dipinggir sungai 

Dusun Sebleber salah seorang warga menemukan adanya batu-batu yang 

menyerupai gamelan. Warga menganggap itu adalah peninggalan dari Sunan 

Kalijaga. Kemudian oleh warga dikumpulkan di suatu tempat dan diberi nama 

Candi Gamelan atau Situs Bleber. 
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16. Dikumpulkannya batu-batu mirip gamelan tersebut pada suatu tempat, warga 

mempercayai bahwa setiap malam jum‟at kliwon terdengar ada suara seperti 

pertunjukkan wayang dari arah candi tersebut. Anehnya yang mendengar 

adalah warga lain Dusun Sebleber. 

 

17. Arwah Dewi Suci dianggap sebagai penunggu Candi Gamelan tersebut. Hal 

ini dikarenakan salah seorang warga ada yang melihat arwah Dewi Suci ketika 

dia sedang berada di Candi Gamelan pada tengah malam. 

 

Hasil rekonstruksi dari tiga versi mitos cerita candi gamelan yang meliputi 

versi Juru kunci, versi warga Dusun Sebleber yang dalam hal ini adalah orang awam 

dan warga luar Dusun Sebleber dapat memunculkan suatu inti cerita. Inti cerita 

tersebut nantinya akan mewakili dari beberapa versi mitos cerita yang ada, walaupun 

tidak semua versi memunculkan suatu peristiwa ataupun kejadian yang utuh dan 

sempurna tersebut dapat dilihat dan diamati secara cermat, maka hasil rekonstruksi 

cerita dari mitos cerita candi gamelan tersebut telah dapat mewakili dari semua cerita 

yang terdapat dalam setiap versi yang telah disebutkan di atas. Mengenai peristiwa 

dan kejadian yang ada di dalam cerita, ada juga peristiwa-peristiwa atau kejadian 

yang disitu memiliki perbedaan atau variasi. Perbedaan atau variasi mitos cerita candi 

gamelan dari berbagai versi tersebut terdapat pada unit-unit naratif yang berada diluar 

dari garis rekonstruksi cerita mitos cerita candi gamelan. Melalui perbedaan jalan 

cerita dan peristiwa itulah yang menyebabkan mitos cerita candi gamelan menjadi 

suatu cerita yang memiliki perbedaan versi. 
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Perbedaan atau variasi cerita yang ada pada versi-versi cerita dari mitos 

cerita candi gamelan ada dan disebutkan pada peristiwa-peristiwa di bawah ini.  

Tentang permulaan cerita candi gamelan terjadi. Seorang Sunan yang 

melakukan pengembaraan dan ingin menyebarkan agama Islam adalah awalnya 

seorang Sunan Bonang yang digantikan oleh Sunan Kalijaga. Berbeda dengan cerita 

versi salah satu warga biasa Dusun Sebleber dan warga luar Dusun Sebleber, menurut 

versi mereka awal perjalanan penyebaran agama Islam dilakukan oleh Sunan Kalijaga 

bukan Sunan Bonang. 

Perbedaan versi cerita juga terletak pada tujuan Sunan Kalijaga datang ke 

Dusun Sebleber. Menurut versi warga Sebleber, Sunan Kalijaga datang ke Dusun 

Sebleber karena ingin menyebarkan agama Islam di Dusun tersebut. Sedangkan 

menurut versi warga luar Dusun Sebleber, tujuan Sunan Kalijaga bersama 

rombongannya datang ke Dusun Sebleber hanya untuk beristirahat sebelum 

melanjutkan pengembaraannnya. 

Menurut versi juru kunci meninggalnya disebabkan karena dia sakit, namun 

menurut versi warga biasa Dusun Sebleber Dewi Suci meninggal karena Dia kesepian 

ditinggalkan oleh Sunan Kalijaga. Selain itu karena Dia sudah tua sehingga Dia 

menghabiskan waktunya bermain gamelan hingga meninggal dunia. Selain itu 

menurut versi juru kunci gamelan yang dibawa oleh Sunan Kalijaga dan 

rombongannya di bawa kembali oleh mereka ketika melanjutkan perjalanannya, 
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sedangkan menurut salah satu warga biasa Dusun Sebleber seperangkat alat gamelan 

tersebut diberikan kepada Dewi Suci sebagai hadiah pernikahannya. Selain itu, 

menurut warga luar Dusun Sebleber seperangkat alat gamelan tersebut diberikan 

kepada warga Dusun Sebleber. 

Variasi cerita mitos cerita candi gamelan juga terdapat pada peristiwa 

munculnya batu-batu yang menyerupai seperangkat alat gamelan. Versi juru kunci 

mengatakan bahwa batu-batu menyerupai gamelan itu muncul begitu saja dipinggir 

sungai setelah Sunan Kalijaga bersama rombongannya pergi dari Dusun Sebleber. 

Sedangkan menurut versi warga luar Dusun Sebleber munculnya batu-batu berasal 

dari alat-alat music gamelan yang disimpan di gudang yang sudah terlalu lama tidak 

dipakai sehingga membatu, berubah wujud menjadi batu. 

Mitos cerita candi gamelan sampai saat ini masih hidup dan berkembang, 

sehingga mitos tersebut sampai saat ini masih dipercaya dan diyakini oleh masyarakat 

Dusun Sebleber khususnya. Masyarakat beranggapan bahwa, dengan mempercayai 

dan meyakini mitos tersebut akan membawa dampak dan perubahan pada hidup 

mereka. Kepercayaan dan keyakinan yang kuat dari masyarakat terhadap keberadaan 

mitos tersebut menjadikan mitos tersebut mempunyai fungsi tersendiri bagi 

masyarakat penganutnya. 

 

 



106 
 

4.2 Fungsi Mitos Cerita  

Mitos cerita candi gamelan merupakan suatu mitos cerita yang di dalamnya 

mengandung makna-makna dan juga arti yang penting dan sacral bagi masyarakat di 

Dusun Sebleber. Arti penting kesakralan mitos cerita candi gamelan bagi masyarakat 

penganut mitos tersebut menjadikan cerita candi gamelan mempunyai fungsi 

tersendiri bagi masyarakat pendukung mitos. Fungsi mitos yang dikemukakan oleh 

Antonie Van Peursen merupakan salah satu teori yang tepat untuk menganalisis dan 

mengungkap fungsi dari cerita candi gamelan.  

Berdasarkan fungsi mitos yang dikemukakan oleh Van Peursen, maka fungsi 

mitos cerita candi gamelan 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 tidak sadar maupun sadar. Mitos 

cerita candi gamelan mempunyai kekuatan ajaib yang luar biasa. Kekuatan ajaib 

tersebut mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kejadia-kejadian yang terjadi 

yang dialami baik oleh warga Dusun Sebleber sendiri maupun warga luar Dusun 

Sebleber. Kekuatan-kekuatan tersebut muncul pada kejadian yang dialami dan 

dirasakan oleh warga Sebleber dan sekitarnya, karena telah melanggar pantangan 

atau larangan yang muncul dari mitos cerita candi gamelan yang disampaikan oleh 

para informan. Larangan tersebut adalah larangan untuk tidak meminta sesuatu atau 

hajat dari candi gamelan tersebut karena candi tersebut adalah candi suci, maka 

orang-orang yang datang ke candi tersebut haruslah dengan niat yang baik dan tidak 
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boleh dengan niat yang jelek. Contohnya saja, tidak boleh meminta nomor togel 

pada makhluk yang berada di candi gamelan. Jika warga melakukan hal itu maka 

akan didatangi oleh arwah Dewi Suci dan konon katanya hidupnya akan celaka. 

Larangan tersebut ditujukan pada siapa saja yang ingin mengunjungi candi 

gamelan tetapi dengan niat yang tidak baik di candi gamelan. Hal tersebut dapat 

ditujukan pada cerita versi warga biasa Dusun Sebleber, yaitu pada unit naratif 28 

dan 29.  

28. Warga mengumpulkan seperangkat alat gamelan itu di suatu tempat  

yang sekarang dinamakan Situs Bleber atau Candi Gamelan. Warga 

juga percaya bahwa tempat itu ditunggui oleh arwah Dewi Suci, 

sebab beberapa warga ada yang melihat sesosok bayangan Dewi 

Suci di Candi tersebut. 

 

29. Arwah Dewi Suci muncul ketika ada salah seorang warga yang akan 

berbuat jahat atau meminta nomor togel pada penunggu candi 

tersebut. Orang-orang tersebut kemudian diganggu oleh arwah Dewi 

Suci. 

 

Larangan yang diberitahukan oleh para informan ini masih diyakini oleh 

masyarakat Dusun Sebleber dan sekitarnya, sehingga menjadikan larangan ini benar-

benar diperhatikan oleh masyarakat dan menjadi pedoman untuk bersikap terhadap 

candi gamelan. Larangan tersebut acap kali dilanggar oleh sebagian masyarakat, 

khususnya oleh orang-orang yang kurang mampu yang menganggap usahanya tidak 

berhasil. Maka mereka memilih jalan lain yang dikiranya dapat melancarkan 

usahanya. Padahal hal tersebut dapat berakibat fatal pada kehidupan mereka, bahkan 

bisa juga berakibat pada kematian. 
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Kejadian ini dialami sendiri oleh informan yang peneliti datangi, yaitu 

Bapak Jaya (59 tahun). Dulu Ia adalah seorang warga pendatang di Dusun Sebleber, 

sehingga belum tahu betul larangan-larangan apa saja yang ada di dusun tersebut. 

Suatu ketika Bapak Jaya ingin meperbaiki ekonomi keluarganya, sehingga Ia sering 

bermain judi bersama warga lainnya, tetapi Ia kalah terus. Kemudian Ia diberitahu 

oleh seorang kawannya untuk bermalam di candi gamelan dengan harapan dapat 

memperoleh nomor togel keberuntungannya. Malam itupun Bapak Jaya pergi ke 

candi gamelan dan bukan nomer togel yang Ia dapatkan, malah Ia didatangi oleh 

arwah sesosok wanita cantik berbaju putih, yang dianggapnya adalah Dewi Suci. 

Selain itu juga Ia melihat ada keris terbang mengitari candi tersebut. Bapak Jaya 

ketakutan dan langsung pulang. Ia tiak berani lagi melakukan hal itu. 

Dilain kesempatan juga diceritakan bahwa, dulu ada seorang kakek yang 

rajin sekali membersihkan candi gamelan. Suatu ketika kakek tersebut berkata pada 

dirinya sendiri, “candi iki wis tak saponi saben dina muga-muga saka candi iki aku 

oleh keberkahan”. Sudah jelas dari perkataan kakek tersebut, bahwa dirinya tidak 

ikhlas membersihkan candi tersebut. Dia mengharapkan imbalan dari candi tersebut 

atas apa yang telah dilakukannya. Akibatnya beberapa saat sesampainya kakek itu di 

rumah, kakek tersebut meninggal dunia. 

Melalui musibah atau peringatan terhadap kecerobohan dan keteledoran 

manusia tersebut, menjadikan manusia itu mengerti dan tahu bahwa di dalam suatu 

cerita yang dimitoskan oleh masyarakat dan dipercaya keberadaannya, mengandung 

suatu fungsi mitos yang menyadarkan dan mengingatkan kepada manusia akan 
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kekuatan ajaib tersebut hadir tanpa kita sadari atau kita lihat dan tidak dapat kita 

pikirkan kapan datangnya melalui nalar manusia.  

Kejadian-kejadian yang ada di atas menjadi bukti atau petunjuk bahwa di 

dalam mitos cerita candi gamelan terdapat semacam kekuatan-kekuatan gaib yang 

menjadikan masyarakat yang menganut dan meyakininya percaya akan adanya 

kekuatan yang besar dalam mitos tersebut. Selain hal itu, masyarakat yang meyakini 

mitos tersebut dalam kehidupan yang dijalaninya akan selalu melihat dan mengingat 

kembali kejadian tersebut agar dalam kehidupannya selalu berhati-hati dan selalu 

patuh dan taat terhadap pantangan-pantangan yang sudah dipercaya dan dijalankan 

secara turun-temurun. 

2. Memberi Jaminan Pada Masa Kini 

Mitos yang masih dipercaya oleh masyarakat dapat pula memberikan 

sebuah harapan pada masa kini. Jaminan tersebut dapat berupa tingkah laku atau 

perilaku masyarakat yang mempercayainya, dan juga dapat berupa rasa amannya 

masyarakat Sebleber dari bencana alam khususnya banjir.  

Dipercaya bahwa dengan adanya situs candi gamelan, Dusun Sebleber tidak 

akan mengalami kebanjiran. Hal tersebut karena letak situs candi gamelan yang 

berada di dekat sungai, sehingga ketika sungainya banjir besar tidak akan 

membanjiri Dusun Sebleber sebab dipercaya bahwa candi tersebut dapat 

menghalangi aliran air sungai yang akan masik ke wilayah Sebleber. Seperti yang 

dituturkan oleh Mbak Ginem, dulu pernah terjadi banjir di sungai tersebut tetapi 

airnya tidak sampai ke Sebleber dan berbelok arah menghindari Dusun Sebleber. 
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Selain itu, Jaminan masa kini dalam hal tingkah laku atau perilaku yang dilakukan 

oleh masyarakat Dusun Sebleber terhadap situs candi gamelan. 

Salah satu hal yang sampai sekarang masih dilakukan masyarakat Sebleber 

untuk menghormati adanya situs candi gamelan yaitu dengan tetap merawat candi 

gamelan dan melakukan tradisi Nyadran di dipan lokasi situs candi gamelan. Acara 

nyadran tersebut dilakukan beberapa hari menjelang bulan suci ramadhan. Harusnya 

pelaksanaan nyadran berada di makam, namun karena makamnya jauh maka warga 

memutuskan untuk melaksanakan nyadran di candi gamelan. Menurut Mbah 

Carmidi, dilaksanakannya acara nyadran di candi tersebut dengan alasan tempat 

tersebut dianggap sebagi tempat yang benar-benar suci sehingga warga sekitar candi 

berkewajiban untuk menghormatinya. 

Hal yang masih dilakukan sampai sekarang yaitu perilaku masyarakat 

Sebleber saat akan mengadakan hajatan atau punya gawe. Masyarakat Sebleber 

percaya bahwa orang yang akan punya hajatan dan akan mengadakan pertunjukan 

yang menggunakan alat music harus terlebih dahulu membawa salah satu alat music 

tersebut ke candi gamelan. Hal tersebut dilakukan untuk mengormati adanya alat 

music yang ada lebih dari dulu di Dusun Sebleber sebelum banyak alat music yang 

ada di Dusun tersebut, selain itu karena pemilik gamelan dulu adalah orang yang 

dianggap suci. 

Perilaku masyarakat Dusun Sebleber untuk tetap menjaga situs candi 

gamelan yang dianggap sebagai peninggalan seorang Sunan yang pertama kali 
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menyebarkan agama Islam di Dusun Sebleber. Hal ini ditujukan pada unit naratif 30 

pada versi warga biasa Dusun Sebleber yaitu; 

30. Situs candi gamelan merupakan suatu situs sebagai tanda permulaan sebuah 

alat music berada di candi gamelan, sehingga warga harus menghormati 

candi tersebut. 

 

 

Pada unit naratif tersebut dikatakan bahwa situs candi gamelan merupakan 

suatu symbol mengenai keberadaan alat music terutama gamelan yang berada di 

Dusun Sebleber. Sehingga warga Dusun Sebleber sangat menghormati adanya candi 

tersebut dengan cara membawa alat music yang akan digunakan pada acara hajatan 

ke candi gamelan, karena jika hal itu tidak dilakukan katanya alat music tersebut 

tidak akan berbunyi. Hal ini pernah dialami oleh salah seorang warga Sebleber yang 

mengabaikan adanya candi gamelan dan adanya suatu kewajiban yang harus 

dilakukan dengan alat musiknya terhadap candi gamelan. 

Selain itu juga terdapat pada unit naratif 31 dari cerita versi juru kunci, yaitu 

sebagai berikut. 

31. Warga melakukan tradisi Nyadran di depan candi gamelan. 

 

Tradisi nyadran yang dilakukan warga Sebleber di candi gamelan dilakukan 

beberapa hari menjelang bulan suci ramadhan. Seperti sebelum bulan puasa kemarin 

tahun 1431 Hijriyah, warga Dusun Sebleber juga melaksanakan acara nyadran di 

depan candi gamelan yang dilaksanakan pagi sekitar jam 08.00. sebelumnya 

beberapa warga pergi ke makam untuk mendoakan para leluhurnya, kemudian 

setelah dari makam semua warga Dusun Sebleber khususnya berkumpul dengan 
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membawa istilah bahasa setempat adalah golong. Setelah itu dilaksanakan 

pembacaan doa atau bias juga tahlil yang dipimpin oleh sesepuh Dusun. Acara 

pembacaan doa-doa atau tahlil telah dilaksakan, kemudian semu golong tadi 

bibagikan kepada semua warga yang hadir. 

Sampai saat ini masyarakat pendukung dan penganut mitos cerita candi 

gamelan yang tokoh utamanya adalah Sunan Kalijaga menganggap bahwa dengan 

melaksanakan perilaku yang baik dan tetap menjaga situs candi gamelan, maka akan 

tentram hidupnya. Masyarakat beranggapan bahwa, dengan percaya terhadap mitos 

yang ada maka hidupnya akan tentram dan memberikan jaminan tersendiri bagi 

kehidupan masa kini ataupun dimasa yang akan datang. 

3. Memberi Pengatahuan Tentang Dunia 

Mitos tentang cerita candi gamelan dapat memberitahukan fungsi mitos 

yaitu memberikan pengetahuan kepada dunia tentang cerita candi gamelan dan 

bagaimana awalnya warga Dusun Sebleber mengenal agama Islam. Mitos candi 

gamelan wajib dikenalkan secara turun-temurun kepada anak cucu keturunan orang-

orang dari Dusun Sebleber agar dapat mengetahui tentang situs candi gamelan yang 

berada pada Dusun tempat mereka tinggal. Situs candi gamelan merupakan salah 

satu peninggalan Sunan Kalijaga yang dulu Beliau gunakan untuk pertunjukan 

wayang yang berisi tentang ajaran-ajaran agama Islam. Berkat pertunjukan wayang 

itulah, warga Dusun Sebleber mengetahui tentang ajaran-ajaran Islam sehingga 

warga memutuskan untuk memeluk agama Islam. 
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Peristiwa penyebaran agama Islam tersebut pada unit naratif 21 pada versi 

juru kunci. 

21. Sunan Kalijaga akan menyebarkan agama Islam dengan media 

pertunjukkan wayang 

 

Selain itu juga terdapat pada unit naratif 16 dan 17 versi warga biasa Dusun 

Sebleber yaitu sebagai berikut. 

16. Acara pernikahan dan pertunjukkan wayangpun berjalan lancar. 

Pertunjukkan wayang tersebut berisi ajaran-ajaran Islam yang sangat 

bermanfaat bagi masyarakat Dusun Sebleber khusunya. 

 

17. Akhirnya Semua warga Sebleber termasuk Ki Sastro memeluk 

agama Islam.  

 

Mitos cerita candi gamelan yang sudah di uraikan di atas dapat memberikan 

pengetahuan tersendiri bagi masyarakat kabupaten Pekalongan khususnya Dusun 

Sebleber. Hal tersebut membuktikan bahwa suatu mitos sangat penting untuk kita 

ketahui maupun pelajari. Mitos cerita dapat memberikan pengetahuan tersendiri 

terhadap masyarakat tentang orang yang dianggap suci begitu pula tentang 

bagaimana situs candi gamelan itu bias terbentuk. 

Analisis mengenai mitos cerita candi gamelan di Dusun Sebleber 

menggunakan teori Strukturalisme yang dikemukakan oleh Levi-Strauss yang 

menghasilkan suatu struktur cerita. Pandangan Levi-Strauss tentang struktur cerita 

mitos tersebut digunakan untuk menganalisis cerita tentang adanya candi gamelan 

melalui unit-unit naratif cerita yang kemudian dibagi ke dalam episode-episode 

cerita untuk menemukan rangkaian ceriteme dan oposisi dari tiap-tiap ceriteme. 

Melalui unit naratif pula, dapat dikemukakan hasil rekonstruksi cerita dari ketiga 
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versi cerita candi gamelan yang dapat menghasilkan inti cerita yang merupakan 

wakil dari beberapa versi mitos cerita. Hasil analisis tersebut kemudian dapat 

ditemukan fungsi mitos cerita candi gamelan di Dusun Sebleber Desa Sastrodirjan 

Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.   

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan 

antar struktur mitos dengan fungsi mitos memiliki keterkaitan satu sama lain. Hal ini 

terlihat pada fungsi mitos cerita candi gamelan yang diperoleh dengan melihat 

beberapa poin dari struktur mitos cerita candi gamelan melalui unit-unit naratifnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 

 Berdasarkan analisis mitos cerita candi gamelan Di Dusun Sebleber dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Struktur mitos cerita candi gamelan di Dusun Sebleber terdiri dari 3 versi cerita 

yang dianalisis melalui strukturalisme Levi-Strauss. Diantaranya versi Juru Kunci 

mempunyai 31 unit naratif dan 8 episode, versi warga biasa Dusun Sebleber 30 

unit naratif dan 7 episode, versi warga luar Dusun Sebleber 23 unit naratif dan 5 

episode. Adapun inti cerita dari mitos cerita candi gamelan ini adalah 

menceritakan tentang perjalanan Sunan Bonang, yang digantikan oleh muridnya 

yaitu Sunan Kalijaga dari Jawa Timur, untuk menyebarkan ajaran agama Islam di 

wilayah Jawa. Di dalam mitos cerita candi gamelan ini terdapat larangan bagi 

warga baik Dusun Sebleber maupun warga luar Dusun Sebleber untuk tidak 

mengunjungi candi gamelan dengan niat yang tidak baik atau memiliki niat buruk 

terhadap candi gamelan atau peristiwa buruk akan menimpanya. Maka dari itu 

warga hanya boleh berkunjung ke candi gamelan dengan niat yang baik. 
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2. Fungsi mitos cerita candi gamelan dianalisis menggunakan fungsi mitos yang 

dikemukakan oleh Van Peursen yaitu, 1) adanya kekuatan-kekuatan gaib, yaitu, 

terdapat sugesti yang dipercaya masyarakat pendukung mitos cerita berupa 

larangan untuk tidak meminta suatu hajat untuk tujuan yang tidak baik dalam 

kehidupannya karena kalau hal itu sampai dilanggar maka hal buruk akan terjadi 

pada diri orang tersebut. Selain itu, keyakinan masyarakat bahwa di Candi 

Gamelan tersebut ada penunggunya yaitu arwah Dewi Suci (Istri Sunan Kalijaga). 

2)  memberikan jaminan bagi masa kini. Keberadaan mitos cerita candi gamelan 

memberikan rasa aman, nyaman dan tentram dalam berbagai segi kehidupan 

masyarakat Dusun Sebleber Kabupaten Pekalongan pada masa kini. 3) Mitos 

memberi pengetahuan tentang dunia. Mitos cerita candi gamelan mampu 

memberikan warna pada perkembangan masyarakat Dusun Sebleber terutama 

pada perkembangan masyarakat dalam memeluk agama Islam. 

5.2 Saran 

Mitos cerita candi gamelan di Dusun Sebleber Desa Sastrodirjan Kecamatan 

Wonopringgo Kabupaten Pekalongan hendaknya dilestarikan karena merupakan 

salah satu kekayaan budaya yang kelak dapat diwariskan kepada generasi-generasi 

penerus (warga Dusun Sebleber khususnya generasi muda) dan tidak dilupakan 

keberadaan mitos tersebut. Pemerintah daerah hendaknya berupaya melestarikan dan 

mengembangkan mitos cerita candi gamelan dengan terus menjaga peninggalan dari 

Sunan Kalijaga yaitu berupa candi gamelan dan sedapat mungkin melestarikan 

tentang cerita dibalik keberadaan candi gamelan tersebut. Warga harus senantiasa 
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merawat, menjaga dan menghormati candi gamelan tersebut. Salah satunya adalah 

dengan mengadakan tradisi Nyadran di candi tersebut. Hal tersebut untuk 

menghormati petilasan Sunan Kalijaga yang merupakan cikal bakal adanya ajaran 

agama Islam di Dusun Sebleber. Selain itu, mitos cerita candi gamelan hendaknya 

juga diajarkan kepada generasi masayarakat pekalongan khususnya kaitannya 

dengan pendidikan karakter bangsa. 
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