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BABII 

KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Di dalam melakukan sebuah penelitian memerlukan adanya kajian 

pustaka. Karena kajian pustaka merupakan pedoman terhadap suatu penelitian. 

Kajian pustaka dapat dikatakan sebagai tanggung jawab terhadap penelitian yang 

terdahulu. Tentunya hal tersebut sangat relevan untuk mengetahui sejauh mana 

para ahli membicarakan objek analisisnya. Dalam penelitian ini nantinya dapat 

dipahami bentuk, fungsi dan makna yang terkandung didalam mitos tersebut. 

Adapun peneliti yang pernah mengkaji permasalahan terkait dengan penelitian ini, 

diantaranya : 

Mardiani, Gusti Ayu Made (1987) pada penelitiannya mengangkat cerita 

rakyat secara umum. Penelitiannya berjudul “Nilai dan Fungsi Cerita Rakyat di 

Kecamatan Nusa Penida Sebuah Pendekatan Sosiologi Sastra”. Namun, berbeda 

dengan penelitian ini. Karena penelitian ini khusus mengangkat mitos lengkap 

yang ada di Nusa Penida. Karena hampir semua mitos yang ada di Kecamatan 

Nusa Penida diangkat dalam penelitian ini. Penelitian Mardani menekankan pada 

tentang sosiologi sastra legenda, dongeng dan mitos sedangkan penelitian ini lebih 

menekankan pada mitos yang ada di Kecamatan Nusa Penida.  

Yantini (1996) dalam skripsinya yang berjudul “Klasifikasi Legenda di 

Kecamatan Kintamani beserta Amanat yang Terkandung di Dalamnya” 

menguraikan klasifikasi legenda yang terdapat di Kecamatan Kintamani, baik itu 

legenda yang telah dibukukan ataupun legenda yang masih berkembang secara 
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lisan di masyarakat. Keseluruhan legenda tersebut dianalisis dari segi amanat yang 

terkandung di dalamnya. Yantini menyajikan klasifikasinya, pada tiap-tiap 

legenda disertai dengan amanat yang terkandung pada masing-masing legenda 

yang bersangkutan. Kajian Yantini ini menjadi inspirasi dalam melakukan analisis 

terhadap mitos di Nusa Penida. Karena sifatnya lisan dan berkembang di 

masyarakat sehingga menjadikan motivasi untuk mengangkat dan terus 

memberdayakan mitos yang ada di Nusa Penida agar tetap terjaga kelestariannya.  

Martha  (2009) dalam skripsinya yang berjudul “Mitos Gerwani Sebuah 

Filosofis Melalui Perspektif Mitologi Rolan Barthes” menguraikan sejarah 

Gerwani, mulai dari awal terbentuknya, kegiatan yang dilaksanakan, kaitannya 

dengan gerakan 30 September 1965 hingga penumpasannya, mitos-mitos yang 

ada tentang gerwani dan dampak dari mitos tersebut. Mitos dari Gerwani tersebut 

dianalisis menggunakan teori mitos dari Rolan Barthes sehingga menghasilkan 

makna yang terkandung di dalamnya. Karya Martha tersebut digunakan panduan 

penulis, terutama tentang konsep-konsep mitos yang ada di dalamnya. Seperti 

dalam mitos gerwani yang sengaja diciptakan untuk kepentingan tertentu. Oleh 

sebab itu, mitologi dari Rolan Barthes akan sangat berguna untuk mengkaji mitos 

gerwani yang mengakibatkan organisasi ini akhirnya dihancurleburkan. Begitu 

pula halnya dengan penelitian Mitos di Nusa Penida Klungkung-Bali Analisis 

Struktur, Fungsi dan Makna menggunakan teori Rolan Barthes sebagai landasan 

dalam menguraikan mitos tersebut.  

Coryna (2014) dalam skripsinya yang berjudul “Wacana Kelestarian Alam 

Cerita Lipi Selan Bukit Pada Masyarakat Adat Tenganan Pegeringsingan”. 

Penelitian tersebut memakai kajian bentuk, fungsi dan makna. Cerita atau objek 
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tersebut berasal dari desa Tenganan Pegeringsingan. Teori yang dipakai adalah 

teori structural, teori semiotika dan teori wacana. Teori yang digunakan memakai 

pendapat dari para ahli sastra seperti : Damono, Luxemburg, Sukada, Wiyatmi. 

Metode yang dipakai dalam penelitian tersebut adalah metode penerjemahan 

harfiah idiomatis, kemudian metode deskriptif analitik dibantu dengan teknik 

pencatatan. Struktur Wacana Kelestarian Alam Cerita Lipi Selan Bukit Pada 

Masyarakat Adat Tenganan Pegeringsingan meliputi : prosa, ragam bahasa, gaya 

bahasa. Satuan naratifnya meliputi unsur-unsur intrinsic yang terkandung di dalam 

sebuah karya sastra. Fungsinya meliputi : alam lestari dan masyarakat sejahtera. 

Kemudian yang terakhir maknanya meliputi : Tri Hita Karana dan Pranata Sosial. 

Yang membedakannya dengan penelitian  Mitos di Nusa Penida Analisis Struktur, 

Fungsi dan Makna terletak pada objeknya. Karena dalam penelitian ini objeknya 

merupakan mitos yang ada di Nusa Penida, Kecamatan Klungkung sedangkan 

penelitian Coryna memakai objek satua yang ada di desa Tenganan 

Pegeringsingan dalam bentuk wacana. Penelitian Cory menjadi acuan dalam 

penelitian ini karena kajiannya sama namun objeknya berbeda. 

 

2.2 Konsep 

Konsep atau pengertian, merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. 

Kalau masalahnya dan kerangka teoretisnya sudah jelas, biasanya sudah diketahui 

pula fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian, dan suatu 

konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau 

gejala itu. Konsep demikian yang dinamakan constructs inilah yang merupakan 

unsur utama dalam penelitian. Pemilihan konsep-konsep yang tepat adalah sangat 

penting, tetapi runit, karena adanya sekian banyak konsep yang dapat dipilih 
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(Koentjaraningrat, 1973 : 21). Konsep merupakan tafsiran mengenai pola-pola 

kolerasi antara kelas-kelas fakta menuju ke tingkat pengetahuan yang abstrak. 

Dalam hal ini adanya kerangka teoretis dapat membantu dan meringankan 

pekerjaan si peneliti. Suatu kesukaran yang khas bagi ilmu sosial adalah bahwa 

konsep yang digunakan merupakan istilah yang umum dipakai dalam bahasa 

sehari-hari. Konsep adalah arti kata atau pemikiran tentang ide-ide, hal-hal dan 

kata benda maupun gejala social yang digunakan (Mardalis, 1989 : 45-46). Dalam 

penelitian ini akan dipaparkan konsep yang memiliki terminologi teknis dengan 

judul Mitos di Nusa Penida Analisis Struktur, Fungsi dan Makna.  

 

2.2.1 Mitos  

 Mitos adalah cerita suatu bangsa tenteng dewa dan pahlawan zaman 

dahulu, mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan 

bangsa tersebut. Mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib 

(KBBI, 2000 : 922). Secara sederhana definisi mitos adalah suatu informasi yang 

sebenarnya salah tetapi dianggap benar karena telah beredar dari generasi ke 

generasi. Begitu luasnya suatu mitos beredar di masyarakat tidak menyadari 

bahwa informasi yang diterimanya itu tidak benar. Karena begitu kuatnya 

keyakinan masyarakat terhadap suatu mitos tentang suatu hal, sehingga 

mempengaruhi perilaku masyarakat. Mitos merupakan sistem komunikasi, bahwa 

dia adalah sebuah pendapat (Barthes, 2009 : 151). Mitos berasal dari bahasa 

Yunani yaitu mythos atau mite bahasa Belanda mythe artinya dalah cerita prosa 

rakyat yang menceritakan kisah berlatar masa lampau, mengandung penafsiran 

tentang alam semesta dan keberadaan makhluk di dalamnya, serta dianggap benar-

benar terjadi oleh yang empunya cerita atau penganutnya.  
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Mitos memiliki karakter mengikat bagaikan lubang kancing; lahir dari 

historis, namun tumbuh berkembang dari hal-hal yang bersifat kebetulan (Barthes, 

2009 : 178). Mitos atau mite (myth) adalah cerita prosa rakyat yang ditokohi oleh 

para dewata atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain (khayangan) 

pada masa lampau dan dianggap benar-benar terjadi oleh yang punya cerita atau 

penganutnya. Mitos juga disebut mitologi, yang kadang diartikan sebagai cerita 

rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan bertalian dengan terjadinya tempat, 

alam semesta, para dewa, adat istiadat, alam semesta, dan juga konsep dongeng 

suci. Mitos juga merujuk kepada satu cerita dalam sebuah kebudayaan yang 

dianggap mempunyai kebenaran mengenai suatu peristiwa yang dianggap 

mempunyai kebenaran mengenai suatu peristiwa yang pernah terjadi pada masa 

dahulu. Jadi mitos adalah cerita tentang asal-usul alam semesta, manusia atau 

bangsa yang diungkapkan dengan cara-cara gaib dan mengandung arti yang 

dalam.  

Mitos juga mengisahkan petualangan para Dewa, kisah percintaan mereka, 

kisah perang mereka dan sebagainya. Itulah sebabnya mitos dipercaya oleh 

masyarakat. Karena masyarakat beranggapan bahwa mitos sangat berpengaruh 

pada kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat tradisional yang masih sangat 

kental budaya kedaerahannya. Mereka kebanyakan mengabaikan logika dan lebih 

mempercayai hal-hal yang sudah turun temurun dari nenek moyang. Pada 

dasarnya, mitos orang zaman dahulu memiliki tujuan yang baik untuk 

kelangsungan hidup keturunannya. Ada masyarakat yang tidak mempercayainya. 

Jika mitos tersebut terbukti kebenarannya, maka masyarakat yang 

mempercayainya merasa untung. Tetapi jika mitos tersebut belum terbukti 

kebenarannya, maka masyarakat bisa dirugikan. Dalam pengertian yang lebih 

luas, mitos dapat mengacu kepada cerita tradisional.  
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Mitos dapat timbul sebagai catatan peristiwa sejarah yang terlalu dilebih-

lebihkan, sebagai alegori atau personifikasi bagi fenomena alam, atau sebagai 

suatu penjelasan tentang ritual. Mereka disebarkan untuk menyampaikan 

pengalaman religius atau ideal, untuk membentuk model sifat-sifat tertentu, dan 

sebagai bahan ajaran dalam suatu komunitas. Mitos adalah suatu cerita tradisional 

mengenai peristiwa gaib dan kehidupan dewa-dewa. Mitos termasuk dalam salah 

satu jenis cerita dongeng.  

Sebagai kisah suci, umumnya mitos didukung oleh penguasa atau 

imam/pendeta yang sangat erat dengan suatu agama atau ajaran kerohanian. 

Dalam suatu masyarakat dimana mitos itu disebarkan, biasanya suatu mitos 

dianggap sebagai kisah yang benar-benar terjadi pada zaman purba. Suatu kisah 

yang menguraikan pandangan fundamental dari suatu kebudayaan dengan 

menjelaskan aspek-aspek dunia alamiah dan menggambarkan praktek psikologis 

dan sosial serta pandangan ideal suatu masyarakat. Banyak sarjana dalam bidang 

ilmu lainnya yang menggunakan istilah mitos dengan cara yang berbeda; dalam 

pengertian yang lebih luas, istilah tersebut dapat mengacu kepada cerita 

tradisional dalam percakapan sehari-hari suatu hal salah kaprah dalam masyarakat 

atau suatu entitas khayalan.  

Mitos erat kaitannya dengan legenda dan cerita rakyat. Tidak seperti 

mitos, cerita rakyat dapat berlatar kapan pun dan dimana pun, dan tidak harus 

dianggap nyata atau suci oleh masyarakat yang melestarikannya. Sama halnya 

seperti mitos, legenda adalah kisah yang secara tradisional dianggap benar-benar 

terjadi, namun berlatar pada masa-masa yang lebih terkini, saat dunia sudah 

terbentuk seperti sekarang ini. Legenda biasanya menceritakan manusia biasa 

sebagai pelaku utamanya, sementara mitos biasanya fokus kepada tokoh manusia 

super. Perbedaan antara mitos, legenda, dan cerita rakyat merupakan cara yang 
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mudah dalam mengelompokkan cerita tradisional. Dalam banyak budaya, sulit 

untuk menarik garis lurus antara mitos dan legenda. Daripada membagi kisah 

tradisional menjadi mitos, legenda, dan cerita rakyat, beberapa budaya membagi 

mereka menjadi dua kategori, yang satu langsung mengacu kepada cerita rakyat, 

yang lainnya mengkombinasikan mitos dan legenda.  

Bahkan mitos dan cerita rakyat tidak sepenuhnya berbeda. Suatu kisah 

dapat dianggap nyata (dan menjadi mitos) dalam suatu masyarakat, namun 

dianggap tak nyata (dan menjadi cerita rakyat) dalam masyarakat lainnya. Pada 

kenyataannya, saat suatu mitos kehilangan statusnya sebagai bagian dari suatu 

sistem religius, mitos seringkali memiliki sifat cerita rakyat yang lebih khas, 

dengan karakter dewa-dewi terdahulu yang diceritakan kembali sebagai manusia 

pahlawan, raksasa, dan peri. Mitos, legenda, dan cerita rakyat hanyalah sebagian 

kategori dari cerita tradisional. Kategori lainnya meliputi anekdot dan semacam 

kisah jenaka. Sebaliknya, cerita tradisional adalah suatu kategori dari folklor, 

meliputi beberapa hal seperti sikap tubuh, busana adat, dan musik. Suatu teori 

menyatakan bahwa mitos adalah catatan peristiwa bersejarah yang dilebih-

lebihkan. Menurut teori ini, penutur cerita melebih-lebihkan peristiwa sejarah 

secara terus-menerus sampai akhirnya figur dalam sejarah tersebut memperoleh 

status setara dewa. Misalnya, mungkin seseorang boleh berpendapat bahwa mitos 

dewa angin Aeolos berasal dari sejarah mengenai raja yang mengajarkan cara 

menggunakan layar dan menafsirkan arah angin kepada rakyatnya. Beberapa teori 

menyatakan bahwa mitos dimulai sebagai suatu alegori.  

Beberapa pemikir percaya bahwa mitos merupakan hasil personifikasi 

kekuatan dan benda mati. Menurut pemikiran ini, orang purba memuja fenomena 

alam seperti api dan udara, dan perlahan-lahan menggambarkannya sebagai dewa. 

Contohnya, menurut teori pemikiran mitopeia, orang purba cenderung 
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memandang “sesuatu” sebagai “seseorang”, bukan benda belaka; maka dari itu, 

mereka menggambarkan kejadian alam sebagai akibat tindakan dewa tertentu, 

sehingga menghasilkan suatu mitos.  

Tak jauh berbeda, Barthes berpendapat bahwa budaya modern 

mengeksplorasi pengalaman religius. Karena tugas sains bukanlah menegakkan 

moral manusia, suatu pengalaman religius adalah upaya untuk terhubung dengan 

perasaan moral di masa lalu, yang kontras dengan dunia teknologi pada zaman 

sekarang. Mitos mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib 

(KBBI, 2000 : 922). Istilah mitos dipakai oleh Aristoteles dalam Poetics untuk 

mengacu pada alur, struktur naratif, atau “fable”. Lawan katanya adalah logos. 

Mitos adalah narasi atau cerita , yang dikontraskan dengan wacana dialektis, 

eksposisi. Mitos bersifat irasional dan intuitif, bukan uraian filosofis yang 

sistematis. Mitos adalah istilah popular dalam kritik modern.  

Mitos adalah bagian ritual yang diucapkan, cerita yang diperagakan oleh 

ritual (Wellek & Warren, 2002 : 222). Mitos bukanlah sembarang tipe. Bahasa 

membutuhkan syarat khusus agar bisa menjadi mitos. Istilah ini mengacu dan 

meliputi wilayah makna yang penting, yang masuk dalam bidang agama, folklor, 

antropologi, sosiologi, psiko-analisis, dan seni rupa. Beberapa bidang yang 

dianggap berlawanan dengannya adalah sejarah, ilmu pengetahuan, filsafat, atau 

kadang-kadang “alegori” dan bahkan “kebenaran”. Di abad ke-17 dan ke-18 

istilah ini memiliki konotasi yang buruk. Mitos adalah khayalan, yang secara 

ilmiah atau sejarah tidak benar. Menurut sejarahnya, mitos mengikuti dan 

berkaitan erat dengan ritual.  

Namun apa yang harus ditegaskan di awal ini adalah bahwa mitos 

merupakan system komunikasi, bahwa dia adalah sebuah pesan. Hal ini akan 

memungkinkan kita untuk berpandangan bahwa mitos tak bisa menjadi sebuah 
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objek, konsep, atau ide. Mitos adalah cara penandaan (signification), sebuah 

bentuk (Barthes, 2009 : 151-152). Dalam mitos terdapat dua system simiologis, di 

mana salah satu system tersebut disusun berdasarkan keterpautannya dengan yang 

lain. Itulah sebabnya mengapa ahli semiologi diberi keleluasaan untuk 

memperlakukan tulisan dan gambar yang sama. Yang dia pegang adalah fakta 

bahwa keduanya adalah tanda, keduanya telah mencapai gerbang mitos yang 

didukung dengan fungsi penandaan yang sama, sehingga mereka sama-sama 

membentuk sebuah bahasa-objek (Barthes, 2009 : 162).  

Karena mitologi adalah studi tentang tipe wicara, maka sesungguhnya ia 

adalah satu bagian yang telah dikenalkan oleh Saussure empat puluh tahun yang 

lalu dengan nama semiologi. Semiologi belum lagi ada, namun sejak zaman 

Saussure sendiri dan kadang-kadang tidak terkait sama sekali dengan dia, seluruh 

aspek dari penelitian kontemporer diarahkan kepada persoalan makna dari tanda 

beberapa tipe kritik sastra baru yang disuguhkan Bacherald, semuanya itu tidak 

ada lagi berkutat pada fakta yang tidak didukung dengan penandaan (Barthes, 

2009 : 155). Segala sistem semiologis adalah sebuah sistem nilai; kini konsumen 

mitos dibaca Penanda mitos hadir dalam keadaan rancu, pada saat yang 

bersamaan ia adalah makna sekaligus bentuk. Di satu sisi penuh namun di sisi lain 

justru kosong melompong. Sebagai makna, penanda telah memostulatkan sebuah 

pembacaan dan keberlimpahan di dalamnya. 

 Makna mengandung seluruh system nilai : sebuah sejarah, sebuah 

geografi, sebuah moralitas, sebuah zoology, sebuah literatur. Makna akan selalu 

ada bagi bentuk seperti halnya cadangan peristiwa sejarah yang terjadi tiba-tiba 

(Barthes, 2009 : 167). Mitos pada prinsipnya bertujuan untuk melahirkan impresi 

langsung dalam diri pembacanya. Ini berarti pembacaan atas mitos tidak lengkap 

dan sekali jadi (Barthes, 2009 : 189). Mitos dibaca sebagai sebuah sistem faktual, 



17 

 

padahal mitos hanyalah sebuah semiologis. Mitos dikontraskan dengan ilmu 

pengetahuan dan filsafat, terutama dari kontras sifat mitos yang menekankan 

gambaran intuisi secara konkret serta sifat ilmu, filsafat yang rasional dan abstrak 

(Wellek Warren, 2002 : 224).  

Di sini kita kembali menemukan kemiripan formal tertentu dengan system 

semiologis sebagaimana yang ada dalam berbagai jenis psikoanalisis. Sebaliknya, 

konsep muncul dalam bentuk yang global, terlihat kabur. Yang harus selalu 

diingat adalah bahwa mitos merupakan sistem ganda; di dalamnya terdapat 

semacam ubikualitas (ubiquity : ada dimana-mana): titik berangkatnya ditentukan 

oleh titik kedatangan makna. 

Dalam mitos konsep dapat tersebar ke seluruh wilayah penanda yang 

sangat luas. Konsep adalah sesuatu yang ditemukan, ia historis sekaligus 

internasional; ia adalah motivasi yang menyebabkan mitos diungkap atau 

dituturkan. Konsep menyusun kembali rentetan sebab-akibat, alas an dan tujuan. 

Tidak seperti bentuk, konsep sama sekali tidak abstrak; ia dipenuhi dengan 

berbagai situasi. Melalui konseplah, sejarah yang sama sekali baru dicangkokkan 

ke dalam mitos (Barthes, 2009 : 168). Dengan demikian, konsep terkait erat 

dengan sebuah fungsi, ia diidentifikasikan sebagai suatu kecenderungan. Hal ini 

mengingatkan kita pada petanda yang terdapat dalam sistem semiologis yang lain, 

Freudianisme. Ini bahwa secara kuantitatif, konsep lebih miskin ketimbang 

penanda, ia sering kali tak melakukan apa pun kecuali menghadirkan dirinya 

kembali (Barthes, 2009 : 170).  

Tidak ada kerahasiaan konsep dalam ikatannya dengan bentuk. Dalam 

persoalan mitos lisan, perluasan ini bersifat linear. Bentuk tidak dapat 

menancapkan akarnya di dalam analoginya, dan bahwa nitos menjadi sesuatu 

yang mustahil. Tetapi apa yang selalu ditawarkan oleh bentuk kepada seseorang 
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untuk dibaca adalah ketidak teratutan itu sendiri (Barthes, 2009 : 182) sebagai 

sebuah system factual, padahal mitos hanyalah sebuah sistem semiologis.  

 

2.2 Landasan Teori 

 Landasan teori merupakan pijakan sebagai tolak ukur untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan yang hendak diselesaikan. Landasan teori 

sangat bermanfaat untuk memberikan arah, tuntunan, memantapkan, dan 

mengontrol jalannya pelaksanaan penulisan sehingga dapat memberikan hasil 

lebih baik bila dibandingkan dengan penulisan yang tidak menggunakan 

rancangan penulisan (Jendra, 1981 : 3). Sesuai dengan judul penelitian ini yang 

didasarkan pada pemaparan masalah dan tujuan khusus yang hendak dicapai, 

maka dalam penelitian ini dipergunakan teori struktur, teori metologi dan teori 

simiologi, teori semiotika.  

 

2.2.1 Teori Struktur 

 Teori struktur menurut Teeuw (1988: 135) merupakan teori yang tidak 

boleh dimutlakkan dan juga tidak boleh ditiadakan atau dilampaui dalam suatu 

analisis struktur. Tujuan dari analisis struktur adalah untuk membongkar dan 

memaparkan secermat, seteliti, semendetail dan semendalam mungkin keterkaitan 

dan keterjalinan semua analisis dan aspek karya sastra yang bersama-sama 

menghasilkan makna yang menyeluruh.  

Kaum formalis memandang suatu karya sastra sebagai system sarana: 

memusatkan pada unsure-unsur yang membangun suatu karya sastra dalam suatu 

keterjalinan yang utuh dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya 

menjadi satu struktur yang utuh, bulat, dan menyeluruh. Konsep terpenting kaum 
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formalis ialah konsep dominan, ciri menonjol atau utama. Menurut pendapat dan 

pengalaman kaum formalis, dalam sebuah karya sastra aspek bahasa tertentu 

secara dominan menentukan ciri-ciri khas hasil sastra. Dalam analisis dan 

interpretasi karya sastra aspek dominan itulah yang harus ditentukan, sedangkan 

aspek-aspek yang lain sering kali menyangga hal yang dominan itu (Teeuw, 1988 

: 130). Strukturalisme yang dijadikan pedoman dalam penulisan ini adalah 

pandangan strukturalisme Praha, yakni memandang suatu karya sastra sebagian 

proses komunikasi.  

Walaupun prinsip karya tersebut merdeka dan sentral, karya tersebut tidak 

kehilangan karakter absolutnya (Segers dalam Suarka, 2007b : 16). Proses 

komunikasi antar pengarang dan pembaca dapat dipahami melalui pemahaman 

karya sastra sebagai artefak dan objek estetis. Pembentukan objek estetis oleh 

pembaca disebut dengan kongkretasi (Ingarden dalam Segers, 2007b: 16). Karya 

sastra merupakan aktualisasi seperangkat konvensi, yang dituangkan melalui ide-

idenya. Sehingga pembaca dapat menangkap makna teks yang dimaksud. Akan 

tetapi, perlu kita ingat bahwa horizon harapan pengarang tidak selalu sama dengan 

horizon harapan pembaca walaupun demikian, pemenuhan dan pemberontakan 

terhadap konvensi merupakan bagian dari proses komunikasi antara pengarang 

dan pembaca (Chamamah dalam Suarka, 2007b : 23). Yang penting disini adalah 

kode yang dibuat pengarang dapat dipahami oleh si penikmat (Abdulah dalam 

Suarka, 2007b : 17). Melalui komunikasi tersebut akan dapat diungkap unsur-

unsur pembangun penyusun karya sastra mitos tersebut. 
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2.2.2 Teori Semiotika 

 Semiotika berfungsi untuk mengungkapkan secara ilmiah tanda dalam 

kehidupan manusia, baik tanda verba maupun nonverbal. Jadi semiotika dalah 

ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang dapat digunakan untuk berbohong. 

Dimana semiotika merupakan ilmu tentang tanda-tanda sesungguhnya yang telah 

lahir di Amerika, pada abad ke XIX, dipelopori oleh Charles Sanders Pierce 

seorang filosof (1987 : 66). Dalam suatu karya sastra tentunya memiliki makna 

tersendiri.  

Semiotika pada prinsipnya adalah disiplin ilmu yang mengkaji segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk mendustai, mengelabui atau mengecoh. 

Sudjiman (1996 : 31) mengatakan jika sesuatu yang tidak dapat digunakan untuk 

mengecoh berarti ia tidak dapat dikatakan untuk „mengatakan‟ sesuatu pun. 

Faktor-faktor historis, geografis, metodologis dan factor kepribadian adalah 

penyebab timbulnya perbedaan pandangan terhadap semiotika (Zoest, 1993 : 6). 

Semiotika juga disebutkan sebagai sebuah system tentang pengkajian tanda. Itulah 

yang menyebabkan semiotika merupakan bagian dari system yang berhubungan 

dengan tanda-tanda. Semiotika juga merupakan suatu tindakan yang mempunyai 

pengaruh terhadap suatu tindakan (action), pengaruh (influence) dan interpretan 

(interpretan). Pada taraf bahasa, yakni sebagai istilah terakhir dari system 

pertama, penanda disebut dengan makna: pada tingkatan mitos disebut dengan 

bentuk.  

Adapun tanda disebut dengan istilah konsep. Istilah yang ketiga adalah 

korelasi antara keduanya dalam system linguistic disebut tanda dalam system 

mistis disebut dengan penandaan (signification). Istilah penandaan digunakan 
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pada system mistis sebab mitos pada kenyataannya memiliki fungsi ganda: 

menunjukkan dan memberitahu, membuat dapat memahami sesuatu dan 

membebankan sesuatu. Antara penanda, petanda, dan terdapat implikasi 

fungsional. Tentu saja antara ketiga tema ini benar-benar bersifat formal, dan 

kandungan-kandungan yang berbeda diberikan kepada ketiganya (Barthes, 

2010:300-301). 

 


