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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jepang merupakan sebuah negara yang dianggap telah maju oleh negara-

negara di dunia. Tidak heran jika dikatakan demikian, dalam bidang ekonomi 

Jepang terkenal memiliki produk domestik bruto terbesar kedua setelah Amerika 

Serikat, dan masuk urutan tiga besar dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. 

Dalam bidang perdagangan luar negeri, Jepang berada diperingkat keempat 

negara pengekspor terbesar dan peringkat keenam negara pengimpor terbesar di 

dunia. Dalam bidang teknologi, Jepang adalah negara maju dibidang 

telekomunikasi, permesinan, dan robotika (Yuda, 2014: 1-2). Akan tetapi  hingga 

saat ini, masyarakatnya masih terkenal sangat menghargai dan juga meyakini 

keberadaan dewa-dewa yang dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah kami 

dan makhluk supranatural yang sering mereka sebut dengan istilah youkai dalam 

kehidupan sehari-hari mereka. 

Kepercayaan terhadap kami dan youkai dalam masyarakat Jepang tidak luput 

dari ritual keagamaan dan festival yang berkaitan dengan kekuatan gaib di luar 

kemampuan manusia yang telah ada sejak zaman dahulu. Ritual keagamaan ini 

dilakukan untuk mensucikan diri agar terhindar dari malapetaka. Selain itu, ritual 

keagamaan dan festival dilakukan sebagai ungkapan rasa terima kasih masyarakat 

Jepang kepada para kami atas hasil panen yang melimpah (Devi, 2009: 477). 

Kepercayaan masyarakat Jepang terhadap kami tidak terlepas dari agama yang 
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masyarakat Jepang anut yaitu agama Shinto yang diyakini sebagai agama tertua di 

Jepang (Danandjaja, 1997: 164).  Shinto diartikan sebagai jalan kami sehingga 

penganutnya mempercayai dan meyakini keberadaan kami dengan melakukan 

penyembahan terhadap kami tersebut (Devi, 2009: 475).   

Mitos-mitos yang berkembang kuat di masyarakat juga mempengaruhi 

kepercayaan masyarakat terhadap kami. Salah satu mitos kami yang terkenal di 

Jepang ialah Tochigami yaitu dewa yang dianggap memiliki kekuasaan atas tanah, 

baik itu yang berupa tanah-tanah pertanian ataupun tanah-tanah lainnya 

(Dhamayanti, 2013).  Masyarakat Jepang juga percaya terhadap mitos tentang 

Raijin. Menurut mitos yang berkembang Raijin suka memakan pusar anak-anak 

kecuali jika anak-anak tersebut telah dilindungi dengan baik (Ahskenazi, 2008: 

236).  

Selain kepercayaan masyarakat tentang kami, terdapat pula kepercayaan 

masyarakat Jepang mengenai youkai yang hingga kini masih sangat hidup di 

masyarakat Jepang. Cerita-cerita mengenai youkai tersebut ditopang oleh 

kepercayaan rakyat yang masih dianut secara kuat. Akibatnya, terdapat banyak 

cerita di negara Barat sudah dianggap fiktif, di Jepang masih dianggap benar-

benar terjadi. Cerita-cerita tersebut mengisahkan tentang binatang-binatang gaib 

seperti ular atau naga dan juga makhluk jadi-jadian atau yang sering disebut 

dengan istilah youkai. Salah satu contohnya yaitu tengu yang memiliki tubuh 

seperti manusia tetapi berhidung panjang dan dapat terbang (Danandjaja, 1997: 

78). Selain itu, terdapat youkai lainnya yang terkenal ialah kitsune yang dianggap 
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sebagai pesuruh dari Inari Daimyojin, dewa padi-padian di Jepang (Danandjaja, 

1997: 178).  

Kepercayaan masyarakat Jepang mengenai keberadaan kami dan youkai  

dalam kehidupan sehari-hari mendorong para sastrawan untuk berimajinasi dan 

berkreativitas menjadikan kami dan youkai tersebut sebagai tema dalam karya-

karya mereka. Salah satunya adalah Suzuki Julietta dalam komiknya yang 

berjudul Kamisama Hajimemashita. 

Komik Kamisama Hajimemashita menceritakan tentang kehidupan seorang 

gadis remaja yang bertemu dengan banyak kami. Salah satu kami yang menjadi 

tokoh dalam komik tersebut ialah Tochigami yaitu dewa tanah yang bernama 

Mikage yang menempati sebuah kuil bersama siluman rubah bernama Tomoe 

yang setia melayani dan menjaga Mikage dalam menjalankan tugasnya sebagai 

Tochigami. 

Dipilihnya komik Kamisama Hajimemashita karya Suzuki Julietta sebagai 

objek penelitian karena pertama, komik ini menonjolkan perwujudan serta mitos 

kami dan youkai, kepercayaan masyarakat Jepang. Kami kepercayaan masyarakat 

Jepang yang terdapat dalam komik Kamisama Hajimemashita ini ialah Tochigami 

(dewa tanah), Raijin (dewa petir), Fuujin (dewa angin), Ookuninushi no Kami 

(dewa kemakmuran), Izanami (dewa penguasa alam kematian) dan Ikusagami 

(dewa perang). Youkai kepercayaan masyarakat Jepang yang terdapat dalam 

komik Kamisama Hajimemashita ialah kitsune (siluman rubah), ryuu-ou (raja 

naga penguasa laut), dan tengu (youkai yang tinggal di gunung).  
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Kedua, komik Kamisama Hajimemashita ini juga merupakan komik yang 

sangat diminati tidak hanya oleh masyarakat Jepang, tetapi juga masyarakat di 

luar Jepang. Komik ini sudah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa seperti 

misalnya bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Indonesia, dan bahasa Cina. 

Komik Kamisama Hajimemashita karya Suzuki Julietta ini pun sudah diangkat 

menjadi sebuah anime yang diproduksi oleh TMS Entertainment yang merupakan 

salah satu perusahaan animasi terkenal di Jepang.  

Ketiga, Suzuki Julietta merupakan seorang mangaka terkenal yang memulai 

karirnya dengan mengajukan sebuah karyanya ke Hakusensha's 44th Big 

Challenge dan dipublikasikan pada majalah Hana to Yume pada tahun 2004. 

Karya-karyanya sangat diminati oleh para pembaca komik karena cerita-cerita 

dalam komiknya memiliki alur cerita yang sangat menarik. Ia juga telah berhasil 

mendapatkan penghargaan atas karyanya. Salah satunya ialah penghargaan 

“Ourstanding Debut Award” pada 31st Hakusensha Athena Newcomers Awards.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas beberapa rumusan masalah yang dapat 

ditarik dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah perwujudan kami dan youkai yang terdapat dalam 

komik Kamisama Hajimemashita karya Suzuki Julietta? 

2. Bagaimanakah mitos kami dan youkai yang terdapat dalam komik 

Kamisama Hajimemashita karya Suzuki Julietta? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki 2 tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 

Adapun penjabarannya sebagai berikut : 

1.3.1 Tujuan Umum  

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi 

serta pengetahuan terhadap pembaca mengenai isi cerita komik Kamisama 

Hajimemashita karya Suzuki Julietta.  

1.3.2 Tujuan Khusus  

Adapun tujuan khusus dari penulisan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perwujudan kami dan youkai yang terdapat 

dalam komik Kamisama Hajimemashita karya Suzuki Julietta. 

2. Untuk mengetahui mitos kami dan youkai yang terdapat dalam 

komik Kamisama Hajimemashita karya Suzuki Julietta. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini diharapkan berguna untuk berbagai pihak, baik 

secara teoretis maupun secara praktis, diantaranya sebagai berikut :  

1.4.1 Manfaat Teoretis  

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman 

dalam upaya meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam menganalisis 

mengenai antropologi sastra khususnya dalam komik Kamisama Hajimemashita, 
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serta memberikan sumbangan pemikiran mengenai teori antropologi sastra dan 

teori semiotika yang lebih mendalam bagi penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam 

memahami perwujudan kami dan youkai serta mitos kami dan youkai yang 

terdapat dalam komik Kamisama Hajimemashita karya Suzuki Julietta. Penelitian 

ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dikalangan umum ataupun 

mereka yang sedang menuntut ilmu dibidang sastra khususnya Sastra Jepang. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian  

Dalam melakukan penelitian, kiranya sangat perlu dilakukan pembatasan 

ruang lingkup penelitian, agar masalah yang diteliti tidak meluas. Pada penelitian 

ini dibatasi ruang lingkup penelitiannya hanya pada analisis perwujudan kami dan 

youkai serta mitos kami dan yokai yang terdapat dalam komik Kamisama 

Hajimemashita karya Suzuki Julietta volume satu hingga sepuluh dengan 

menggunakan teori antropologi sastra dan teori semiotika Marcel Danesi. Alasan 

pemilihan komik Kamisama Hajimemashita volume satu hingga sepuluh karena 

pada volume ini lebih menonjolkan perwujudan serta mitos kami dan youkai 

kepercayaan masyarakat Jepang, sedangkan pada volume sebelas hingga dua 

puluh lebih menonjolkan kisah cinta dari para tokoh, khususnya tokoh utama yaitu 

Nanami dan Tomoe. 
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1.6 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sumber 

data primer, yaitu komik Kamisama Hajimemashita karya Suzuki Julietta yang 

menggunakan bahasa Jepang dari volume satu hingga sepuluh. Komik Kamisama 

Hajimemashita, hingga saat ini memiliki 20 volume dan pertama kali diterbitkan 

di Jepang pada tahun 2008 oleh Hakusensha dengan tebal berkisar antara 190 

hingga 200 halaman. 

1.7 Metode dan Teknik Penelitian 

Proses menganalisis komik Kamisama Hajimemashita akan digunakan 

metode dan teknik penelitian sebagai berikut : 

1.7.1 Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

Tahap dalam pengumpulan data, digunakan metode kepustakaan dan 

dilanjutkan dengan teknik catat. Metode kepustakaan yaitu metode yang secara 

khusus meneliti teks untuk dapat memahami teks dan menginterpretasikannya 

(Ratna, 2009: 39). Selain itu dalam hal ini komik Kamisama Hajimemashita yang 

digunakan sebagai objek penelitian dibaca berulang-ulang, agar dapat dipahami 

isinya. Kemudian dilanjutkan dengan teknik catat untuk mencatat data-data yang 

penting. Selain itu, data diklasifikasikan berdasarkan perwujudan kami dan youkai  

serta mitos kami dan youkai yang terdapat dalam komik.  
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1.7.2 Metode dan Teknik Analisis Data  

Penganalisisan data dilakukan setelah data terkumpul, terklasifikasi, dan siap 

untuk dianalisis. Data yang telah diklasifikasikan diuraikan berdasarkan fakta-

fakta yang berkaitan dengan perwujudan kami dan youkai serta mitos kami dan 

youkai yang terdapat dalam komik. Perwujudan dari kami dan youkai dianalisis 

dengan menggunakan teori semiotika menurut Marcel Danesi, sedangkan hal-hal 

yang berhubungan dengan mitos kami dan youkai yang terdapat dalam komik 

Kamisama Hajimemashita dianalisis dengan menggunakan teori antropologi 

sastra. Tahap dalam analisis data, digunakan metode deskriptif analisis. Metode 

deskriptif analisis adalah metode yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan 

fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis yang tidak semata-mata 

menguraikan melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan tentang 

komik Kamisama Hajimemashita (Ratna, 2006: 53). 

1.7.3 Metode dan Teknik Penyajian Hasil Analisis Data 

Tahap dalam menyajikan hasil penelitian komik Kamisama Hajimemashita, 

disajikan dengan metode informal, dimana data-data yang telah diklasifikasikan 

dan dianalisis, kemudian disajikan dalam rangkaian kata-kata, bukan dalam 

bentuk angka-angka (Ratna, 2006: 50). Penyajian hasil analisis data diuraikan ke 

dalam beberapa bab yaitu, bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang 

lingkup penelitian, sumber data dan metode dan teknik penelitian. Bab kedua 

berisi tentang kajian pustaka, konsep, dan kerangka teori. Bab ketiga mengenai 

pengarang dan karya-karyanya. Bab keempat merupakan pembahasan tentang 
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perwujudan kami dan youkai dalam komik Kamisama Hajimemashita karya 

Suzuki Julietta. Bab kelima merupakan pembahasan tentang mitos kami dan 

youkai yang terdapat dalam komik Kamisama Hajimemashita karya Suzuki 

Julietta, kemudian pada bab keenam merupakan simpulan dari penelitian.  

 


