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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dananjaya (dalam Purwadi 2009:1) menyatakan bahwa kata folklor berasal 

dari kata majemuk bahasa Inggris folklore, yang terdiri atas kata folk dan lore. 

Kata folk berarti kolektif atau kebersamaan. Kata lore berarti tradisi yang 

diwariskan secara turun temurun. Dengan demikian definisi folklore secara 

keseluruhan adalah tradisi kolektif sebuah bangsa yang disebarkan dalam bentuk 

lisan maupun gerak isyarat, sehingga tetap berkesinambungan dari generasi ke 

genarasi. 

Menurut buku Dictionary of Antropolgy Wininck (dalam Purwadi, 2009:1), 

bahwa folklor adalah the common orally transmitted traditions, mysths, festival, 

songs, supersitition and of all peoples, folklore has come to mean all kind of oral 

artistic expession. It may be found in societies. Originally folklore was the study 

of the curiousities. Terjemahan, folklor meliputi dongeng, cerita rakyat, 

kepahlawanan, adat-istiadat, lagu, tata cara, kesusastraan, kesenian dan busana 

daerah. Masing-masing merupakan milik masyarakat tradisional secara kolektif. 

Perkembangan folklor mengutamakan jalur lisan. Dari waktu ke waktu bersifat 

inovatif atau jarang mengalami perubahan. 

Folklor berbentuk anonim, maka seseorang atau individu tidak berhak 

memonopoli hak kepemilikan. Setiap anggota masyarakat boleh untuk merasa 

memiliki dan mengembangkan sesuai dengan situasi kondisi setempat. Dapat 

dikatakan bahwa folklor dilestarikan oleh masyarakat pendukungnya dengan 
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sukarela dan penuh semangat, tanpa ada paksaan. Di banyak tempat, folklor 

berfungsi sebagai pembentuk solidaritas sosial. Terkadang, penyelenggaraan 

folklor berkaiatan dengan ritual mistis. Tujuannya adalah untuk memperoleh 

ketentraman hidup (Purwadi, 2009:2) 

Masyarakat tidak lepas dengan kebudayaan, Koentjaraningrat (2000:1-2) 

menyebutkan kebudayaan tidak lepas kaitannya dengan masyarakat. Dalam 

antropologi, kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta 

karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan 

miliknya dengan belajar. 

Kebudayaan memiliki unsur-unsur yang pasti bisa ditemukan di semua 

kebudayaan di dunia, baik yang hidup dalam masyarakat pedesaan yang kecil 

terpencil maupun dalam masyarakat perkotaan yang besar dan kompleks. Unsur-

unsur universal itu, yang merupakan isi dari semua kebudayaan yang ada di dunia 

ini, adalah: (1) sistem religi dan upacara keagamaan, (2) sistem dan organisasi 

kemasyarakatan, (3) sistem pengetahuan, (4)  bahasa, (5) kesenian, (6) sistem 

mata pencarian hidup, dan (7) sistem teknologi dan peralatan. 

Koentjaraningrat (2000:5) berpendapat kebudayaan itu mempunyai tiga wujud, 

yaitu. 

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, 

nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. 

2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari 

manusia dalam masyarakat. 

3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. 
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Ketiga wujud dari kebudayaan terurai diatas, dalam kenyataan kehidupan 

masyarakat tentu tidak terpisah satu dengan yang lain. Kebudayaan ideal dan adat 

istiadat mengatur dan memberi arah kepada perbuatan dan karya manusia. Baik 

pikiran-pikiran dan ide-ide, maupun perbuatan dan karya manusia, menghasilkan 

benda-benda kebudayaan fisiknya. Sebaliknya, kebudayaan fisik itu membentuk 

suatu lingkungan hidup tertentu yang makin lama makin menjauhkan manusia 

dari lingkungan alamiahnya, sehingga mempengaruhi pula pola-pola 

perbuatannya, bahkan juga mempengaruhi cara berfikirnya. 

Sastra lisan merupakan bagian dari suatu kebudayaan yang tumbuh dan 

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

secara lisan sebagai milik bersama. Sastra lisan merupakan pencerminan situasi, 

kondisi, dan tata krama masyarakat pendukungnya. Pertumbuhan dan 

perkembangan sastra lisan dalam kehidupan masyarakat merupakan pertumbuhan 

dari gerak dinamis pewarisnya dalam melestarikan nilai budaya leluhur. Dalam 

hal ini, sastra lisan berperan sebagai modal apresiasi sastra yang telah 

membimbing anggota masyarakat ke arah pemahaman gagasan-gagasan 

berdasarkan cerita yang ada. Apresiasi sastra itu telah menjadi tradisi selama 

berabad-abad sebagai dasar komunikasi antara pencipta dan masyarakat. Dengan 

demikian, sastra lisan itu akan lebih mudah digali sebab ada unsur-unsur yang 

mudah dikenali oleh masyarakat (Lestariningsih, 2009:1). 

Masyarakat menghasilkan sebuah cerita yang disebut cerita rakyat. Cerita 

rakyat adalah cerita yang berkembang dan hidup dikalangan masyarakat dan 

berkembang secara turun-temurun dan disampaikan secara lisan. Cerita rakyat 
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sering pula disebut sebagai sastra lisan. Pada umumnya, cerita rakyat bersifat 

anonim atau pengarangnya tidak dikenal. Jenis-jenis cerita rakyat ialah cerita 

binatang atau lebih sering disebut fabel, cerita asal-usul (legenda), Cerita pelipur 

lara, dan cerita jenaka. Cerita rakyat lahir dari masyarakat tradisional yang masih 

memegang teguh tradisi lisannya. Cerita rakyat merupakan manifestasi kreativitas 

manusia yang hidup dalam kolektivitas masyarakat yang memilikinya, dan 

diwariskan turun-temurun secara lisan dari generasi ke generasi, Cerita Rakyat 

Candi Jabun Kabupaten Probolinggo digolongkan sebagai cerita rakyat karena 

adanya peninggalan berupa candi dan memiliki sebuah cerita yang dipercayai 

keberadaannya. 

Cerita rakyat biasanya orientasi penyebarannya terbatas pada daerah tertentu 

dan merupakan muatan lokal yang menyatu sekaligus sebagai kebanggaan daerah 

yang bersangkutan. Tokoh-tokoh dalam cerita dianggap merupakan orang yang 

bersifat dewa atau didewakan oleh  masyarakat. Cerita rakyat tersebut dituturkan 

secara lisan dan masih terpelihara dengan baik di tengah-tengah masyarakat Desa 

Jabung Candi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Tokoh Raja Hayam 

Wuruk dan Patih Gajah Mada yang dikenal masyarakat sebagai tokoh legendaris 

dan dianggap sakti oleh masyarakat, karena kepandaiannya, keberaniaanya, serta 

pembela kebenaran. Bahan kajian sastra lisan amat kaya, yang paling penting 

dalam penelitian sastra lisan adalah melakukan upaya penelitian struktur sastra 

lisan sambil melakukan perekaman untuk menyelamatkan sastra lisan ke dalam 

bentuk tulisan agar dapat dijadikan dokumen dan peninggalan sejarah. Cerita 

rakyat sebagai sastra lisan mempunyai banyak fungsi dan sangat menarik serta 
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penting untuk diselidiki. Cerita rakyat Candi Jabung juga perlu dilestarikan 

sehingga keberadaannya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. 

Kata Jabung pada Candi Jabung berasal dari nama anak Nawang Sari dan Raja 

Arya Wiraraja yang bernama Singo Djabang (Jabung dari kata Djabang). Sejak 

saat itu candi tersebut diberi nama Candi Jabung oleh Raja Hayam Wuruk. Tetapi, 

sebelumnya candi tersebut diberi nama Candi Majapahit karena candi tersebut 

dibuat oleh Patih Gajah Mada dengan meminta bantuan tiga bidadari (Nawang 

Sari, Nawang Sukma, Nawang Seto) atas perintah raja Majapahit yaitu Raja 

Hayam Wuruk pada abad XIV. Sekeliling Candi Jabung terdapat empat candi 

kecil dengan ukuran lebih kecil biasa disebut Candi Menara Sudut yang 

merupakan batas kawasan Candi Jabung, tetapi sekarang tinggal satu yang utuh 

dan sisanya tinggal berupa fondasi setinggi 3 meter karena mengalami 

pengeroposan (Juru Pemelihara Candi Jabung,2015). 

Kebiasaan warga sekitar Candi Jabung sangat sadar akan kesemestaan yang 

melahirkan kesadaran terhadap lingkungan hidup (ekosistem). Masyarakat Jawa 

yang masih menjunjung tinggi mistik tidak pernah lepas dalam hal menjaga 

kesakralan dan kekeramatan suatu tempat. Percaya akan penunggu menjadikan 

masyarakat selalu menghargai dan menjaga segala sesuatu yang ada di sekitar. 

Kepercayaan terhadap penunggu desa maupun pepunden desa masih sangat kental 

di daerah pedesaan yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam Kejawen 

atau biasa disebut agama Jawi. 

Pemilihan Cerita Rakyat yang Melatarbelakangi Keberadaan Candi Jabung 

Kabupaten Probolinggo didasarkan pada substansi cerita rakyat yang merupakan 
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representasi dari masyarakat Indonesia khususnya Jawa. Berbagai alasan tersebut 

menjadi motivasi bagi peneliti untuk berupaya merefleksi realitas cerita rakyat 

yang berkembang dimasyarakat lambat laun jatuh oleh perkembangan zaman dan 

teknologi, dengan mengkaji Cerita Rakyat yang Melatarbelakangi Keberadaan 

Candi Jabung Kabupaten Probolinggo dikaji melalui sebuah tinjauan folklor 

lisan. 

 

B. Batasan Masalah 

Penelitian ini membatasi masalah pada (1) isi cerita rakyat yang 

melatarbelakangi keberadaan Candi Jabung, (2) apresiasi masyarakat terhadap 

cerita rakyat yang melatarbelakangi keberadaan Candi Jabung. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dengan mencermati latar belakang masalah dan batasan masalah tersebut, 

maka rumusan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah isi cerita rakyat yang melatarbelakangi keberadaan Candi 

Jabung serta tradisi apa yang ada disekitar Candi Jabung di Desa Jabung Candi, 

Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo? 

2) Bagaimanakah apresiasi masyarakat terhadap cerita rakyat yang 

melatarbelakangi keberadaan Candi Jabung? 
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D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk. 

1) Mendeskripsikan isi cerita rakyat yang melatarbelakangi keberadaan Candi 

Jabung serta tradisi yang ada. 

2) Menjelaskan apresiasi masyarakat sekitar terhadap Cerita Rakyat yang 

Melatarbelakangi Keberadaan Candi Jabung, dalam hal a) apresiasi, b) 

penghayatan, c) penilaian. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan teori-teori folklor 

serta pendekatan folklor bagi perkembangan sastra dan dapat dijadikan sebagai 

sumber ilmu bagi penelitian selanjutnya. Selain itu penulis dapat memahami lebih 

jauh tentang tradisi-tradisi yang masih dilakukan masyarakat Jawa yang kaitannya 

terhadap alam serta fungsi cerita rakyat. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah 

pendokumentasian Cerita Rakyat yang Melatarbelakangi Keberadaan Candi 

Jabung di Probolinggo yang dapat dijadikan sebagai salah satu aset kekayaan 

sastra lisan nusantara, selain itu untuk kesempatan lain dapat digunakan sebagai 

bahan penelitian lebih lanjut. 
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F. PenegasanIstilah 

Agar tidak terjadi beda pemahaman dan untuk menghindari kesalahan 

penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan, maka perlu adanya penegasan 

istilah. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperoleh kesamaan pengertian 

terhadap istilah yang digunakan, penegasan istilah yang dimaksud. 

1) Kebudayaan 

Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus 

dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya 

itu (Koentjaraningrat, 2000:9). 

2) Sastra Lisan 

Sastra lisan adalah kesusastraan yang mencakup ekspresi kesusastraan warga 

suatu kebudayaan yang disebarkan dan secara turun-temurun dan secara lisan dari 

mulut ke mulut (Hutomo dalam Sudikan, 2014:3). 

3) Cerita Rakyat 

Cerita rakyat merupakan manifestasi kreativitas manusia yang hidup dalam 

kolektivitas masyarakat yang memilikinya, dan diwariskan turun-temurun secara 

lisan dari generasi ke generasi (Dananjaya, 1994:11). 

4) Folklor 

Menurut Dananjaya (dalam Purwadi 2009:1) kata folklor berasal dari kata 

majemuk bahasa Inggris folklore, yang terdiri atas kata folk dan lore. Kata folk 
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berarti kolektif atau kebersamaan. Kata lore berarti tradisi yang diwariskan secara 

turun temurun. Dengan demikian definisi folklor secara keseluruhan adalah tradisi 

kolektif sebuah bangsa yang disebarkan dalam bentuk lisan maupun gerak isyarat, 

sehingga tetap berkesinambungan dari generasi ke genarasi. 

5) Candi Jabung 

Candi Jabung merupakan sebuah bangunan candi yang berada di daerah Paiton, 

Probolinggo yang merupakan peninggalan sejarah dan purbakala dari Kerajaan 

Majapahit. (Proyek Pelestarian/Pemanfaatan Peninggalan Sejarah dan Purbakala 

Jawa Timur Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi 

Jawa Timur 1987:1) 

6) Latar Belakang 

Latar belakang adalah keterangan mengenai suatu peristiwa guna melengkapi 

informasi yang tersiar sebelumnya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003:643). 


