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ABSTRAK 

 
Sari, Diyah Kumala. 2010. Mitos Petilasan Pewayangan di Pegunungan 

Rahtawu Kudus dalam Kajian Folklor.  Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra 

Jawa, Falkutas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Drs Widodo, Pembimbing II: Dr. Teguh Supriyanto, 

M.Hum. 
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Wayang merupakan salah satu wujud kebudayaan bangsa Indonesia 

khususnya masyarakat Jawa. Wayang telah ada sejak jaman kuno sekitar tahun 

1500 SM dan bermula dari kepercayaan nenek moyang. Salah satu contoh tokoh 

wayang adalah Semar. Hingga saat ini masih ada masyarakat yang menyakini 

keberadaan Semar sebagai tokoh wayang yang dapat berkomunikasi dan dimintai 

bantuan. Fenomena tersebut antara lain dapat dilihat pada kepercayaan 

masyarakat di Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus terhadap 

petilasan Semar. 

 Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana mitos 

tentang petilasan Hyang Semar yang ada di pegunungan Rahtawu dalam 

kepercayaan masyarakat di Kabupaten Kudus, (2) Bagaimana masyarakat yang 

mempunyai mitos tentang petilasan Hyang Semar yang ada di pegunungan 

Rahtawu Kabupaten Kudus, dan (3) Bagaimana fungsi mitos petilasan Semar di 

pegunungan Rahtawu Kudus ditinjau dari sudut pandang folklor.  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan 

menggunakan pendekatan folklor. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sesepuh 

Desa, Kepala Desa, para informan yang mengetahui mitos petilasan pewayangan 

di pegunungan Rahtawu Kudus. Datanya berupa informasi tentang mitos petilasan 

pewayangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan sesepuh desa dan 

masyarakat pendukung mitos tersebut. Pengumpulan data menggunakan teknik 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penyajian hasil analisis data dengan 

analisis deskriptif. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mitos petilasan Sang Hyang Semar 

meliputi ciri-ciri, macam, dan fungsi. Folklor dalam mitos petilasan Sang Hyang 

Semar terdiri dari ciri, bentuk, dan fungsi. 

 Saran yang dapat disampaikan yaitu: (1) sebaiknya masyarakat di Kabupaten 

Kudus tetap melestarikan mitos petilasan pewayangan di Desa Rahtawu karena 

cerita tersebut merupakan salah satu kekayaan budaya daerah khususnya di 

Kabupaten Kudus, (2) sebaiknya mitos petilasan pewayangan di Desa Rahtawu 

tetap di jaga kelestariaannya agar tidak punah seiring berjalannya waktu dan 

kemordenisasian, (3) penelitian mitos petilasan pewayangan di Desa Rahtawu 

sebaiknya dapat dijadikan oleh peneliti lain sebagai acuan dalam pengembangan 

penelitian folklor, dan (4) penelitian mitos petilasan pewayangan di Desa Rahtawu 

sebaiknya dapat digunakan sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari dan 

sebagai alternatif bahan ajar dalam pembelajaran bahasa Jawa di sekolah. 
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 Wayang mujudake sawijine kabudayan bangsa Indonesia, utamane 

masyarakat Jawa. Kabudayan wayang wis ana wiwit zaman kuna watara tahun 

1500 SM. Wiwitane saka kapercayan nenek moyang. Sawijine conto tokoh 

wayang yakuwi Semar, saengga saiki isih ana masyarakat kang ngnyakinake yen 

Semar pacen ana, dianggo tokoh wayang. Yen ana kontak batin biso dijaluki 

pitulungan. Kahanan alam kang ora ajeg utawa owah-owahane zaman bisa 

dideleng saka kapercayane masyarakat ing Desa Rahtwu Kecamatan Gebog 

Kabupaten Kudus anane petilasan Semar.    

 Perkara kang diteliti ana ing penelitian iki yaiku (1) kados pundi mitos 

utawa mite (myth) petilasan Hyang Semar isih kang ana ning pegunungan 

Rahtawu saka kapercayan masyarakat ning Kabupaten Kudus, (2) kados pundi 

masyarakat  kang dhuweni mitos utawa mite (myth) petilasan Hyang Semar kang 

ana ning pegunungan Rahtawu Kabupaten Kudus, lan (3) kados pundi fungsi 

mitos petilasan Semar ning pegunungan Rahtawu Kudus ditinjau saka sudut 

pandang folklor.  

 Metode kang digunakake ing penelitian iki yaiku deskriptif kualitatif, 

gunakake pendekatan folklor, sumber data ana ing penelitian iki yaiku sesepuh 

Desa, Kepala Desa, informan kang ngerti mitos petilasan pewayangan ning 

pegunungan Rahtawu Kudus. Datane arupa informasi mitos petilasan pewayangan 

saka hasil wawancara sesepuh Desa lan masyarakat pendukung mitos. 

Pengumpulan data kang gunake teknik wawancara, observasi, lan dokumentasi. 

Asil analisis data kanthi analisis deskriptif.  

Hasil penelitian iki ngaweruhi yen mitos petilasan Sang Hyang Semar 

ngliputi ciri-ciri, macam, lan fungsi. Folklor ing mitos petilasan Sang Hyang 

Semar yaiku ciri, bentuk lan fungsi.  

 Saran kang bisa disampekke yaiku (1) luwih becik pemerintah daerah 

Kudus tetep nglestareake Mitos Petilasan Pewayangan, (2) luwih becik kanggo 

masyarakat Kudus, Mitos Petilasan Pewayangan tetep dijaga kelestariane supaya 

ora punah karo mlakune wektu lan kemordenisasian budaya, (3) penelitian mitos 

petilasan pewayangan ning Desa Rahtawu iso didadike peneliti liyane kanggo 

acuan ngembangke penelitian folklor, lan (4) penelitian mitos petilasan 

pewayangan ning Desa Rahtawu apike iso digunake kanggo acuan kehidupan 

sehari-hari lan kanggo alternatif bahan ajar pembelajaran basa jawa ning sekolah. 

 

 


