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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, KERANGKA TEORI 

 

2.1 Kajian Pustaka  

Kajian pustaka berisi tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. Beberapa data yang telah berhasil dikumpulkan untuk menjadi acuan 

penelitian ini adalah : 

Pertama, Mahakam (2007) dalam skripsinya yang berjudul Analisis Simbol 

dan Pemikiran Shinto dalam Anime Sen to Chihiro no Kamikakushi Karya 

Miyazaki Hayao. Penelitian yang dilakukan oleh Mahakam membahas mengenai 

simbol-simbol Shinto dan juga pemikiran Shinto yang terdapat dalam anime Sen 

to Chihiro no Kamikakushi. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Mahakam juga membahas mengenai kami dalam agama Shinto yang terdapat 

dalam anime. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Mahakam ialah untuk 

memahami lebih dalam unsur-unsur Shinto yang berupa simbol-simbol dan 

pemikiran Shinto dalam anime Sen to Chihiro no Kamikakushi. Metode yang 

digunakan dalam penelitian Mahakam ialah metode deskriptif analitis dan metode 

kepustakaan. Sedangkan teori yang digunakan ialah teori simbol yang ditunjang 

dengan tiga konsep Shinto yaitu kegare, harae, makoto no kokoro.  

Penelitian yang dilakukan oleh Mahakam dengan penelitian ini memiliki 

kesamaan yaitu sama-sama membahas mengenai kami kepercayaan agama Shinto. 

Kami dalam penelitian Mahakam dikatakan tidak memiliki wujud tertentu 

sehingga digambarkan dengan bermacam-macam bentuk, dan kami tersebut 
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dikatakan memiliki kehidupan seperti manusia. Selain memiliki persamaan, 

penelitian yang dilakukan Mahakam juga memiliki perbedaan dengan penelitian 

ini. Perbedaannya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Mahakam hanya 

membahas mengenai bentuk dan peran kami yang terdapat di dalam anime secara 

umum. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai beberapa kami yang 

terdapat dalam komik secara khusus. Kami yang terdapat dalam komik disebutkan 

satu-persatu, kemudian dianalisis mulai dari perwujudan kami hingga kekuatan 

yang dimiliki oleh kami.  

Kedua, Dwiputra (2010) dalam skripsinya yang berjudul Analisis Pengaruh 

Dewa-Dewa Buddha di Cina dan Hindu di India Terhadap Shichifukujin dalam 

Kepercayaan Shinto. Penelitian yang dilakukan oleh Dwiputra ini menggunakan 

Shichifukujin yaitu tujuh dewa keberuntungan dalam Shinto sebagai objek dalam 

penelitian. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Dwiputra ialah untuk 

mengetahui pengaruh dewa Budha Cina, dan dewa Hindu India terhadap 

Shichifukujin dalam Shinto. Metode yang digunakan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Dwiputra ialah metode deskriptif analisis dengan teori asimilasi.  

Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam Shichifukujin terdapat dewa-dewa 

yang berasal dari kepercayaan luar Jepang yaitu Buddha Cina (Hotei) dan Hindu 

India (Daikokuten, Benzaiten dan Bishamonten).  

Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwiputra memiliki 

kesamaan yaitu sama-sama mengkaji mengenai kami dalam agama Shinto yang 

dipercaya oleh masyarakat Jepang. Namun, penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Dwiputra juga memiliki perbedaan, yaitu pada penelitian Dwiputra 
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yang dibahas adalah Shichifukujin (tujuh kami keberuntungan dalam Shinto) 

kemudian dibandingkan dengan dewa-dewa Budha dan Hindu yang dianggap 

mempengaruhi keberadaan Shichifukujin di Jepang. Sedangkan dalam penelitian 

ini membahas mengenai kami yang terdapat dalam komik yaitu Tochigami (dewa 

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

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

perang). Penelitian ini tidak hanya membahas kami, tetapi juga membahas 

mengenai youkai serta mitos-mitos kami dan youkai yang terdapat dalam komik.  

Ketiga, Yudiawati (2013) dalam skripsinya yang berjudul Mitologi Jepang 

dalam Komik Naruto Karya Masashi Kishimoto. Pada penelitian Yudiawati, 

menganalisis mengenai makhluk mitologi (kami, roh dan makhluk halus) yang 

terdapat dalam komik, kemudian menggambarkan makhluk mitologi yang 

terdapat dalam komik. Tujuan dari penelitian Yudiawati adalah untuk mengetahui 

mitologi Jepang serta mengetahui penggambaran mitologi Jepang yang terdapat 

dalam komik Naruto karya Masashi Kishimoto. Metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data ialah metode kepustakaan sedangkan dalam penganalisisan 

data metode yang digunakan ialah metode deskriptif analisis, kemudian dalam 

metode penyajian hasil analisis data menggunakan metode informal. Teori yang 

digunakan adalah teori antropologi sastra dan teori semiotika dari Marcel Danesi. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada komik Naruto karya Masashi Kishimoto 

memuat hal-hal yang berkaitan dengan mitologi Jepang. Mitologi Jepang yang 

terdapat dalam komik Naruto yaitu berupa nama-nama kami yang dituangkan ke 

dalam nama dari jurus-jurus ninja. Selain itu juga makhluk supranatural Jepang 
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(youkai) digambarkan sebagai monster yang hidup di sekitar penduduk desa.  

Penggambaran dari jurus-jurus ninja dan makhluk supranatural tersebut 

disesuaikan dengan mitos, karakteristik dan sifat dari kami dan makhluk 

supranatural tersebut.  

Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Yudiawati memiliki 

kesamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang kami dan juga youkai yang terdapat 

dalam komik. Yudiawati membahas mengenai mitologi Jepang yang disusun oleh 

dua sumber yaitu Kojiki dan Nihonshoki. Penelitian Yudiawati juga membahas 

mengenai agama masyarakat Jepang yaitu Shinto sebagai agama tertua di Jepang. 

Sehingga penelitian Yudiawati dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengetahui 

kami dan youkai di Jepang, mitologi Jepang serta Shinto yang merupakan agama 

tertua masyarakat Jepang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Yudiawati 

adalah pada penelitian Yudiawati membahas kami yang hanya muncul sebagai 

nama-nama jurus ninja dalam komik. Sedangkan pada penelitian ini, kami yang 

dibahas merupakan kami yang dapat dilihat dari segi fisik dan penampilannya. 

Sehingga dalam penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai perwujudan dari 

kami dan youkai yang terdapat dalam komik Kamisama Hajimemashita karya 

Suzuki Julietta.   

Keempat, Lathifah (2009) dalam skripsinya yang berjudul Imaji Youkai 

dalam Novel Hatakenaka Megumi. Lathifah dalam skripsinya membahas 

mengenai youkai yaitu makhluk yang sering disebut iblis, hantu, goblin, spectre  

dan lainnya. Tujuan dari penelitian Lathifah adalah untuk menjelaskan makna 

imaji youkai dalam novel Shabake agar pembaca dapat lebih memahami karakter 
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youkai di dalam karya sastra. Penelitian Lathifah menggunakan pendekatan 

semiotika, khususnya trikotomi Pierce yaitu mengenai sistem tanda yang memiliki 

makna yang berkaitan dengan ikon, indeks, dan simbol yang digunakan untuk 

menganalisis makna yang tertuang imaji youkai dalam novel. Selain itu dalam 

penelitian Lathifah juga menggunakan pendekatan intsrinsik dan ekstrinsik  dan 

teori pencitraan dari Rene Wellek dan Austin Warren. Metode yang digunakan 

dalam penelitian Lathifah adalah metode deskriptif analisis dengan teknik 

pengumpulan data kepustakaan. 

Persamaan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Lathifah 

dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai youkai. Penelitian 

Lathifah menjelaskan mengenai youkai yang dalam novel disebut dengan 

ayakashi yang merupakan karya dari pengarang. Penelitian yang dilakukan oleh 

Lathifah juga membahas mengenai gambaran imaji youkai yang ada dalam novel, 

kemudian menghubungkannya dengan kepercayaan masyarakat Jepang akan 

youkai yang tertuang dalam karya sastra klasik Jepang. Selain terdapat persamaan 

antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Lathifah, terdapat pula 

perbedaannya. Pertama, dalam penelitian ini membahas youkai yang dipercaya 

oleh masyarakat Jepang, sedangkan penelitian Lathifah membahas mengenai 

youkai yang dibuat sendiri oleh pengarang. Kedua, penelitian ini tidak hanya 

membahas mengenai youkai saja, melainkan juga membahas mengenai kami yang 

terdapat dalam komik serta membahas kepercayaan masyarakat Jepang mengenai 

mitos-mitos kami dan youkai yang terdapat dalam komik Kamisama 

Hajimemashita karya Suzuki Julietta.   
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2.2 Konsep 

Konsep yang digunakan dalam meneliti komik Kamisama Hajimemashita 

karya Suzuki Julietta yaitu : 

2.2.1 Mitos  

Kata mitos berasal dari bahasa Yunani mythos yang berarti kata, ujaran, kisah 

tentang dewa-dewa. Sebuah mitos adalah narasi yang karakter-karakter utamanya 

adalah para dewa, para pahlawan dan makhluk mistis, plotnya berputar disekitar 

asal-muasal benda-benda atau disekitar makna benda-benda, dan settingnya 

adalah dunia metafisika yang dilawankan dengan dunia nyata (Danesi, 2010: 206-

207). Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, Noth (dalam Ratna, 2011: 110) 

juga mengatakan bahwa, secara etimologis mitos berarti kata, ucapan, cerita 

tentang dewa-dewa. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya mitos diartikan 

sebagai cerita khayalan (fiksional) yang dipertentangkan dengan cerita yang dapat 

diterima dengan akal (rasional). Bahkan pada zaman Yunani Kuno mitos 

dianggap sebagai cerita naratif itu sendiri. Mitos adalah prinsip, struktur dasar 

dalam sastra yang memungkinkan hubungan antara cerita dengan makna (Ratna, 

2011: 110).   Dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa mitos 

merupakan cerita yang karakter utamanya ialah para dewa atau makhluk mistis 

dan ceritanya dianggap sebagai cerita khayalan yang dikaitkan dengan asal muasal 

makna benda.  

Karakter-karakter mitos terbagi ke dalam beberapa kelompok. Banyak dewa 

dan dewi atau makhluk mistis yang menyerupai manusia, namun mereka memiliki 
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kekuatan supranatural. Mereka diceritakan lahir, jatuh cinta, saling berkelahi satu 

sama lain, dan secara umum berperilaku seperti manusia. Karakter-karakter 

manusia juga dapat memainkan peranan penting dalam mitos (Danesi, 2010: 209-

210). 

2.2.2 Kami  (Dewa) 

 Terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli untuk 

mengetahui definisi kami sebenarnya. Hiroko Yoda dan Matt Alt dalam bukunya 

“Youkai Attack! The Japanese Monster Survival Guide”, mengatakan bahwa 

secara harfiah kami merupakan dewa tetapi memiliki konsep yang berbeda dari 

penggunaan konsep monoteisme di Barat. Kami dapat digunakan untuk mengacu 

pada sang pencipta, tetapi juga digunakan untuk menunjukkan hampir semua 

dewa, atau keberadaan dunia lain. Dahulu, kami sering digunakan untuk 

menggambarkan kekuatan alam yang luar biasa (Yoda dan Alt, 2008: 12). Kami 

juga diartikan sebagai makhluk yang lebih tinggi atau yang memimpin, dan juga 

merupakan makhluk yang memiliki kekuatan super yang lebih tinggi dari manusia 

(Bownas dan Brown, 2013: 24). 

Selanjutnya, Courdan mengatakan bahwa dalam ajaran Shinto, dewa dikenal 

dengan istilah kami. Istilah kami mengacu pada berbagai kekuatan suci. Dalam 

pengertian yang umum kami berarti "suci" atau "sakral". Dalam pengertian yang 

lebih khusus dapat merujuk pada dewa itu sendiri (Corduan, 2013: 424). Istilah 

kami digunakan sebagai gelar tambahan untuk nama-nama dewa tertentu, seperti 

misalnya dewa matahari di Jepang yang dikenal dengan nama Amaterasu 
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kemudian mendapatkan gelar tambahan sehingga menjadi Amaterasu-o-Kami 

(Ashkenazi, 2003: 187). 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa dewa dalam 

maysrakat Jepang disebut dengan istilah kami. Semenjak zaman dahulu, orang-

orang Jepang telah percaya dan memuja kami sebagai ungkapan keyakinan 

mereka. Kami umumnya dipuja di kuil yang didirikan untuk menghormati mereka, 

selain itu kami juga dipuja di rumah yang memiliki benda suci dan dipercaya 

bahwa kami berada pada benda tersebut (Williams, 2005: 16).  

2.2.3 Youkai 

Bagi pecinta Jepang, istilah youkai memang tidak asing lagi didengar. 

Apalagi bagi mereka yang suka membaca komik, ataupun menonton anime yang 

berkaitan dengan dunia supranatural. Youkai hingga saat ini masih sulit untuk 

diterjemahkan ke dalam bahasa lainnya. Namun, dapat dipahami dengan istilah 

yang mengacu kepada hantu, iblis, goblin, dan lainnya. Seperti pendapat yang 

dinyatakan oleh kedua ahli berikut.  

Hiroko Yoda dan Matt Alt dalam bukunya “Youkai Attack! The Japanese 

Monster Survival Guide”, mengatakan bahwa youkai adalah monster Jepang yang 

tidak pernah kita dengar sebelumnya dan mereka telah lama ada di dunia. Youkai 

ditulis dalam bahasa Jepang dengan huruf kanji “dunia lain” dan “aneh”. Kata 

youkai telah diterjemahkan ke dalam banyak cara, mulai dari 

“iblis”,“hantu” ,“goblin” hingga “spectre”, semuanya tidak tepat dan tidak sesuai 

seperti menerjemahkan samurai menjadi prajurit Jepang, atau sushi sebagai ikan 

mentah di atas nasi. Youkai adalah youkai (Yoda dan Alt, 2008: 7). 
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Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, pendapat lainnya juga 

mengatakan bahwa kata youkai sangat sulit untuk diterjemahkan, tetapi dapat 

dipahami dengan berbagai cara untuk menyebut monster, roh, goblin, hantu, setan, 

specter, makhluk supranatural, atau lebih umum untuk setiap pengalaman yang 

tidak dapat dijelaskan atau kejadian suci (Morse, 2012: 33). 

2.3 Kerangka Teori 

Dalam penelitian ini digunakan dua teori untuk menganalisis. Pertama, teori 

antropologi sastra yang digunakan untuk menganalisis mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan mitos kami dan youkai yang terdapat dalam komik. Kedua, teori 

semiotika menurut Marcel Danesi yang digunakan untuk menganalisis mengenai 

perwujudan kami dan youkai yang terdapat dalam komik Kamisama 

Hajimemashita karya Suzuki Julietta. 

2.3.1 Antropologi Sastra 

Secara definitif antropologi sastra adalah studi mengenai karya sastra dengan 

relevansi manusia (anthropos). Dengan melihat pembagian antropologi menjadi 

dua macam, yaitu antropologi fisik dan antropologi kultural, maka antropologi 

sastra dibicarakan dalam kaitannya dengan antropologi kultural, dengan karya-

karya yang dihasilkan oleh manusia, seperti: bahasa, religi, mitos, sejarah, hukum, 

adat-istiadat, dan karya seni, khususnya karya sastra. Dalam kaitannya dengan 

tiga macam bentuk kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia, yaitu: kompleks 

ide, kompleks aktivitas, dan kompleks benda-benda, maka antropologi sastra 

memusatkan perhatian pada kompleks ide (Ratna, 2006: 351).  
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Antropologi sastra dengan sendirinya berkaitan dengan tradisi, adat istiadat, 

mitos dan peristiwa-peristiwa kebudayaan pada umumnya, sebagai peristiwa yang 

khas yang pada umumnya berkaitan dengan peristiwa-peristiwa masa lampau. 

Meskipun demikian, dalam perkembangan berikut, seperti dinyatakan melalui 

definisi kebudayaan secara luas, yaitu keseluruhan aktivitas manusia, maka ciri-

ciri antropologis karya sastra dapat ditelusuri melalui keseluruhan aktivitas 

tersebut, baik yang terjadi pada masa yang sudah lewat maupun sekarang, bahkan 

juga pada masa yang akan datang (Ratna, 2011: 74). Koentjaraningrat 

mengidentifikasi ciri-ciri antropologis menjadi tujuh yaitu bahasa, sistem 

pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata 

pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian (Koentjaraningrat, 2009: 165). Dari 

tujuh ciri-ciri antropologis tersebut, penelitian ini akan menitik beratkan pada 

sistem religi khususnya mengenai mitos kami dan youkai yang terdapat dalam 

komik Kamisama Hajimemashita karya Suzuki Julietta.  

2.3.2 Semiotika  

Semiotika adalah ilmu yang mengkaji tanda dalam kehidupan manusia. 

Artinya, semua yang hadir dalam kehidupan kita dilihat sebagai tanda, yakni 

sesuatu yang harus kita beri makna (Hoed, 2011: 3). Sebenarnya istilah semeiotics 

diperkenalkan oleh Hippocrates (460-337 SM), penemu ilmu medis barat, seperti 

ilmu gejala-gejala. Gejala, menurut Hippocrates merupakan semeion bahasa 

Yunani untuk “penunjuk” (mark) atau “tanda” (sign) fisik. Tanda adalah segala 

sesuatu (warna, isyarat, kedipan mata, objek, rumus matematika dan lain-lainnya) 

yang merepresentasikan sesuatu yang lain selain dirinya (Danesi, 2010: 7).  
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Semiotika pada perkembangannya menjadi perangkat teori yang digunakan 

untuk mengkaji kebudayaan manusia. Kebudayaan dilihat oleh semiotika sebagai 

suatu sistem tanda yang berkaitan dengan satu sama lain dengan cara memahami 

makna yang ada di dalamnya (Hoed, 2011: 5). Kebudayaan manusia, dapat dilihat 

melalui karya sastra berupa cerita pendek, novel, puisi hingga komik. Komik atau 

yang sering disebut manga dalam bahasa Jepang merupakan sebuah karya sastra 

yang telah lama menjadi sasaran para pakar semiotika. Komik adalah narasi yang 

diceritakan melalui sejumlah gambar yang diatur di dalam garis-garis horizontal, 

strip, atau kotak yang disebut panels dan dibaca seperti teks verbal dari kiri ke 

kanan (Danesi, 2010: 223).   

Dalam menganalisis komik Kamisama Hajimemashita digunakan teori 

semiotika Marcel Danesi untuk menganalisis tanda dari perwujudan kami dan 

youkai  yang terdapat dalam komik. Tanda-tanda tersebut meliputi ekspresi wajah, 

bahasa tubuh,  pakaian dan lain-lain.  

 


