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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Mitos merupakan suatu lambang untuk menyampaikan pesan-pesan kepada 

masyarakat dari generasi ke generasi yang telah ada dalam waktu yang lama. Bahkan, 

di era yang modern ini, masyarakat yang telah berpikir ilmiah pada kenyataannya 

keilmiahan juga masih diikuti dengan kepercayaan pada hal-hal yang bersifat gaib 

atau kepercayaan-kepercayaan dalam masyarakat, seperti mitos, legenda, dan lain 

sebagainya. Barthes (2004:151) mengatakan bahwa mitos merupakan sistem 

komunikasi yang membawa sebuah pesan, hal ini memungkinkan kita untuk 

berpandangan bahwa mitos tak bisa menjadi sebuah objek, konsep, atau ide. Mitos 

adalah penandaan, sebuah bentuk. Mitos tidak ditentukan oleh objek pesannya, namun 

oleh cara dia mengutarakan pesan ini sendiri.  

Lebih jelasnya ia juga mengatakan bahwa apa saja dapat dianggap sebagai 

mitos. Mitos adalah bahasa yang tercuri, teori dusta. Dengan singkat menurutnya 

mitos adalah wacana, bahasa yang digunakan. Mitos tidak didefinisikan oleh objek, 

oleh pesan, tetapi dengan cara bagaimana pesan-pesan itu disampaikan, diwacanakan. 

Pada akhirnya ia mengakui bahwa mitos tidak perlu disembunyikan, mitos harus 

diungkapkan, Barthes (2004:109-115).  

Penelitian mengenai mitos menarik perhatian sejumlah peneliti. Diantaranya 

Mas‟udah (2010) meneliti mitos pada adat Trenggalek sebagai objek kajian. Penelitian 

tersebut menggunakan pendekatan antropologi mengenai budaya perkawinan. 

Penelitian ini mengenai hukum islam maupun adat istiadat. Di dalam kajian, dari segi 
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hukum islam dan adat istiadat sama-sama tidak memperbolehkan melaksanakan 

pernikahan dengan saudara kandung dan pernikahan berbeda agama. Mitos ini telah 

mendapat kepastian hukum dalam islam yaitu haram. 

Roibin (2010) mengkaji mitos dan agama pada corak Islam lokal sebagai objek 

penelitiannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

antropologi. Hasil dari penelitian ini mengenai perspektif antropologi, baik dari 

kalangan Barat maupun Islam. Mengenai pemahaman mitos di atas, bisa ditarik 

benang merahnya bahwa mitos adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari 

kehidupan manusia. Sehingga di manapun masyarakat tinggal, maka di situ ada mitos-

mitos yang mengikutinya. 

Santosa (2014) mengkaji mitos pada sajak Hang Tuah sebagai objek 

kajiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi sastra. Hasil dari 

penelitian ini yaitu menjelaskan mengenai kritik mitos yang meliputi struktur teks, 

tokoh dan ideologinya, jenis mitos, manfaat atau fungsi mitos, cara penyair 

menampilkan mitos, dan latar yang menghadirkan mitos. Sajak Hang Tuah ini 

memberikan semangat juang mempertahankan hak-hak diri sebagai bangsa yang 

merdeka, bebas dari penjajahan. Selain itu sajak Hang Tuah yang dikaji dalam 

penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang luas bagi masyarakat secara luas. 

Angeline (2015) mengkaji sebuah permasalahan dengan mitos dan budaya 

sebagai objek kajiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi, 

penelitian ini mengenai mitos dari berbagai belahan dunia. Misalnya mitos banjir di 

Yunani, Cina, mitos kematian di Mesir, New Zaeland, mitos akhir dunia dan mitos-

mitos lainnya. Ia menjelaskan mitos dari berbagai latar budaya negara, mitos 

memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Mitos memberikan manusia 
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sesuatu untuk dipercayai dan ditakuti, jika tidak ada mitos maka tidak ada nilai yang 

mengatur kehidupan manusia.  

Hudaya, dkk (2015) mengkaji aktualisasi mitos pada cerita rakyat Sangkuriang 

dan Lutung kasarung dengan novel Deng karya Suwarna sebagai objek kajian. Dalam 

penelitian ini antropologi sastra digunakan sebagai sebuah pendekatan penelitian. 

Hasil dari penelitian ini yaitu mengenai aktualisasi mitos Sangkuriang dan Lutung 

Kasarung yang diartikulasikan melalui novel Deng karya Suwarna ini terbukti adanya 

hubungan intertekstualitas antara novel dengan mitos. Hubungan intertekstualitas 

antara novel dan mitos-mitos tersebut menjelaskan benang merah antara keduanya. 

Sementara mitos Lutung Kasarung dan Sangkuriang sendiri merupakan kedua mitos 

yang berbeda. 

Fahmi, dkk (2017) mengkaji mitos pada upacara adat nyaku. Pendekatan yang 

digunakan yaitu antropologi. Penelitian tersebut mengenai mitos upacara adat nyaku 

dan fungsinya dalam kehidupan masyarakat. Mitos di dalamnya meliputi air, kain, 

sesajen, gembyung, kele, dan dulfikos yang digunakan dalam upacara adat nyaku. 

Kemudian untuk fungsinya sendiri sebagai media silaturahmi, media penerus tradisi 

leluhur terdahulu, dan sebagai pelestarian lingkungan.  

Persoalan mitos juga diangkat dalam novel Sirkus Pohon  karya Andrea Hirata  

ini. Lebih tepatnya persoalan ini mengenai mitos kesaktian pohon delima sebagai 

wujud budaya. Bagaimana mitos kesaktian pohon delima tersebut mewujud dalam 

bentuk budaya. Wujud budaya ini berupa ide-ide, gagasan, perilaku, dan benda-benda 

yang dihasilkan oleh manusia di dalam novel Sirkus Pohon karya Andrea Hirata. Ide 

atau gagasan, perilaku atau aktivitas, dan benda-benda yang ada di dalam novel akan 
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menjadi bukti perwujudan budaya yang ada di dalam novel yang berhubungan dengan 

mitos dan kontra mitos kesaktian pohon delima. 

Wujud budaya berupa ide-ide atau gagasan ini akan berupa tuturan-tuturan 

yang terdapat di dalam novel. Ide-ide dan gagasan ini meliputi gagasan bahwa Dinda 

terkena kutukan pohon delima karena ia sering memakan buah dari pohon delima, 

gagasan yang selanjutnya yaitu bahwa saat gerhana matahari yang akan melewati desa 

maka Dinda akan tamat atau mati. Ide atau gagasan lain yaitu menguburkan batu yang 

memiliki ukiran-ukiran untuk dikubur di dekat pohon delima agar pohon delima 

menjadi keramat. Selain itu ide atau gagasan berupa tuturan bahwa pohon delima 

harus dipindahkan ke depan rumah orang-orang yang ingin permintaannya terpenuhi 

hingga berani membayar puluhan juta rupiah. Ide atau gagasan selanjutnya yaitu 

tuturan bahwa jika seseorang ingin menang dalam pemilihan, maka harus memasang 

poster wajahnya di pohon delima. 

Kemudian perilaku atau aktivitas yang mewujud budaya dalam mitos kesaktian 

pohon delima dalam novel Sirkus Pohon karya Andrea Hirata dapat dilihat dari 

perilaku-perilaku masyarakatnya. Ada beberapa orang yang menggantung foto para 

calon kepala desa ketika kampanye untuk pemilu yang dipercaya akan menang dan 

berhasil memperoleh suara tertinggi, sehingga masyarakat di dalam karya sastra 

berlomba-lomba mendapatkan pohon delima untuk mencapai kekuasaannya. Selain 

itu, perilaku atau aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yaitu memeluk pohon 

delima yang dipercaya dapat mengabulkan segala macam permintaan, yang sulit 

jodoh, miskin, bahkan yang akan ujian nasional. Aktivitas lain yang dilakukan adalah 

melakukan jampi-jampi kemudian mencabut pohon delima untuk dipindahkan ke 
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depan rumah orang yang ingin permintaanya terpenuhi. Ide-ide, gagasan, aktivitas 

serta perilaku yang dilakukan masyarakat tersebut di dasari karena adanya 

kepercayaan terhadap mitos kesaktian pohon delima yang dapat memberikan 

kekuasaan, kesehatan, rezeki, dan jodoh.  

Dalam novel Sirkus Pohon karya Andrea Hirata ini benda-benda yang ada di 

dalamnya yaitu pohon delima, batu yang memiliki lubang di tengahnya, batu yang 

memiliki ukiran, sumur, dan cincin batu satam. Benda-benda tersebut merupakan 

wujud budaya sebagai benda-benda hasil karya manusia yang digunakan dalam proses 

perilaku atau aktivitas yang dilakukan. Benda-benda yang menjadi bukti adanya mitos 

pohon delima yang dapat memberikan kekuasaan pada orang-orang yang melakukan 

syarat-syarat tertentu. Wujud budaya ini terkait dengan mitos kesaktian pohon delima 

pada novel Sirkus Pohon karya Andrea Hirata tersebut. 

Wujud mitos kesaktian pohon delima juga diikuti dengan adanya kontra mitos 

yang ada di dalam novel ini. Wujud kontra mitos terkait dengan bagaimana mitos 

terbantahkan oleh kontra mitos. Fenomena wujud mitos dan kontra mitos kesaktian 

pohon delima dalam novel Sirkus Pohon karya Andrea Hirata ini penting untuk dikaji. 

Bagaimana mitos dapat berkembang di dalam masyarakat dan menjadi sangat 

dipercaya oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi ingin berpikir dengan lebih 

rasional. Selain di dalam karya sastra, di kehidupan sehari-hari pun masih banyak di 

masyarakat di berbagai daerah yang masih percaya dengan mitos-mitos yang 

berkembang atau sengaja dikembangkan sehingga menjadi sebuah kebudayaan. 

Setelah berkembang, banyak pula mitos yang berhasil dipatahkan kebenarannya. Oleh 

karena itu, mitos dan kontra mitos kesaktian pohon delima pada novel Sirkus Pohon 

karya Andrea Hirata ini penting untuk dikaji. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apa saja wujud mitos kesaktian pohon delima pada novel Sirkus Pohon karya 

Andrea Hirata? 

2. Bagaimana wujud kontra mitos kesaktian pohon delima pada novel Sirkus Pohon 

karya Andrea Hirata? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui apa saja wujud mitos kesaktian pohon delima pada novel Sirkus 

Pohon karya Andrea Hirata. 

2. Mendeskripsikan wujud kontra mitos kesaktian pohon delima pada novel Sirkus 

Pohon karya Andrea Hirata. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis 

maupun secara praktis. 

 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam kegiatan belajar 

mengajar mengenai penelitian sastra, terutama pada mitos kesaktian pohon delima 

yang terdapat pada novel Sirkus Pohon karya Andrea Hirata. Selain itu juga dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan penelitian berikutnya untuk meningkatkan kemampuan 

dalam mengapresiasi karya sastra. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau 

perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dalam menganalisis mitos dan 

kontra mitos serta dapat menjadi pelajaran yang dapat digunakan di kehidupan sehari-

hari dan memperkuat keyakinan pembaca dalam beragama. 

 

b. Bagi mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan mahasiswa sebagai referensi dan 

menambah ide atau gagasan baru dan pengetahuan terkait persoalan mitos dan kontra 

mitos dalam wujud budaya yang terdapat di dalam novel. 

 

c. Bagi Guru 

 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pembelajaran di kelas dan 

ditunjukkan kepada siswa agar menjadi pengetahuan yang bermanfaat untuk 

kehidupan sehari-hari terutama terkait mitos. 
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