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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian yang Relevan 

Novel karya Andrea Hirata banyak menarik minat peneliti untuk mengkaji atau 

dijadikan sebagai objek penelitian. Yarta (2012) melakukan penelitian pada novel 

Sebelas Patriot karya Andrea Hirata yang objeknya kajiannya adalah kepribadian 

tokoh. Kajian ini diteliti dengan menggunakan psikoanalisis atau psikologi sastra. 

Hasil dari penelitian ini membahas mengenai kepribadian id, ego, dan superego. Id 

tokoh utama yang merupakan keinginan untuk mewujudkan impian ayahnya menjadi 

pemain PSSI, kemudian kepribadian lainnya yaitu ego mendorong tokoh utama agar 

terus berlatih dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan keinginan ayahnya, dan 

superegonya, walaupun keinginannya tidak tercapai, tokoh utama tetap bangga 

menjadi pendukung PSSI. 

Kadir (2013) melakukan penelitian dengan objek pandangan dunia kelompok 

sosial pengarang di dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Hasil dari penelitian ini adalah pengarang 

menempatkan masa kecilnya dalam konteks yang tak lepas dari pergolakan sosial 

budaya. Novel ini merupakan perjalanan hidup Andrea Hirata mengenai masa kecil 

yang ia habiskan di tanah kelahirannya, Pulau Belitung. Akan tetapi, masalah budaya, 

kesenjangan sosial dan kemiskinan yang dirasakan akibat adanya PN Timah Dan 

eksklusivisme Gedog menjadi warna pekat yang melatar belakangi kisah dari novel 

tersebut. Pandangan dunia kelompok sosial Andrea Hirata melalui novel Laskar 

Pelangi mengandung aspirasi masyarakat yang bertujuan untuk menyatakan protes 
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terhadap para penguasa yang menguasai dan tidak peduli ketika mengeksploitasi hasil 

alam milik masyarakat miskin di daerah tersebut. 

Fitriati (2015) melakukan penelitian nilai pendidikan atau moral pada novel 

Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Penelitian ini menggunakan pendekatan moral. 

Hasil penelitian ini yaitu terdapat nilai-nilai pendidikan yaitu suka menolong, 

keteguhan hati, komitmen, kerjasama, kepedulian dan empati, humor, tanggung 

jawab, nilai keindahan, nilai religius, dan nilai kebenaran. Nilai pendidikan atau moral 

pada novel Sang Pemimpi dapat memberikan pelajaran bagi generasi penerus bangsa 

agar dapat mengetahui nilai-nilai yang patut dicontoh. Membaca penelitian ini juga 

dapat memberikan banyak manfaat bagi pembaca. 

Nasution (2015) melakukan penelitian dengan objek gambaran pengarang 

dalam novel Edensor karya Andrea Hirata. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan strukturalisme genetik dengan konsep travel writing 

Carl Thompson. Penelitian ini membahas mengenai novel Edensor karya Andrea 

Hirata yang menampilkan narasi yang menunjukkan bahwa Andrea Hirata adalah 

seorang penulis yang banyak menarasikan cerita perjalanannya berdasarkan 

subjektivitas dan informasi secara pribadi terhadap apa yang dialaminya. Pengalaman 

yang ditulis dengan gaya menyentuh menggunakan gaya bahasa yang tergambarkan 

secara signifikan dengan eksplor laporan perjalanan. Andrea Hirata cenderung 

memberi gambaran dirinya sendiri secara autobiografi dan lebih kepada kesadaran diri 

yang ditampilkan dalam setiap perjalanan guna menemukan dirinya. 

Fatmalinda (2016) melakukan penelitian mengenai diksi pada novel Ayah 

karya Andrea Hirata. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan stilistika. 

Penelitian ini menemukan adanya kekhasan diksi, struktur kalimat, dan majas di 
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dalam novel Ayah karya Andrea Hirata. Kekhasan diksi dalam penelitian ini menjadi 

sebuah hal menarik yang membuat peneliti terdahulu tertarik meneliti novel Ayah 

karya Andrea Hirata ini. Struktur kalimat dan majas menjadi sebuah hal yang penting 

dalam penelitian stilistika. 

Wiyanti (2016) mengkaji novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Objek 

kajian penelitian ini yaitu mengenai kohesi gramatikal substitusi. Pendekatan yang 

digunakan adalah kualitatif mengenai penggunaan atau pemakaian unsur bahasa. 

Penggunaan unsur bahasa ini berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat sebagai bagian 

perujuk dua kalimat berpasangan. Hal ini digunakan untuk mengetahui hubungan 

kohesif belum merata. 

Liasna (2016) meneliti perspektif gender sebagai objek kajiannya. Pendekatan 

yang digunakan adalah kritik sastra feminisme. Penelitian ini membahas mengenai 

struktur dalam dwilogi novel Padang Bulan dan Cinta di dalam Gelas karya Andrea 

Hirata. Struktur dalam novel dwilogi tersebut yang berupa tema, alur, tokoh, 

penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Selain itu perspektif gender muncul 

berupa kesetaraan gender dan ketidakadilan gender. 

Khristiyanti (2017) meneliti dengan objek kajiannya yaitu novel Ayah karya 

Andrea Hirata dalam perspektif formalisme Rusia. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan strukturalisme genetik khususnya menggunakan 

formalisme genetik. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa formalisme Rusia 

menekankan kajian pada alur yang berupa fabula atau bahan cerita yang merupakan 

bahan dari fabula. Selain itu, juga pada bahasa yang digunakan pengarang untuk 

menyampaikan karyanya. Dari segi bahasa, novel banyak menggunakan ungkapan, 

peribahasa, dan majas yang membuat cerita menjadi indah dan bernilai seni tinggi. 
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Wardani (2017) mengkaji novel Padang Bulan karya Andrea Hirata. Objek  

kajian penelitian ini adalah campur kode dan alih kode nilai-nilai islam di dalam 

novel. Penelitian ini menggunakan pendekatan pragmatik. Hasil penelitian mengenai 

novel Padang Bulan karya Andrea Hirata ini menemukan adanya nilai-nilai Islam 

yang menggambarkan masyarakat di dalam novel tersebut. Campur kode dan alih 

kode dalam nilai-nilai Islam ini akan menjawab apa saja maksud yang terkandung 

dalam pembicaraan yang ada di dalam novel. 

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa novel-novel karya Andrea Hirata 

yang telah dikaji antara lain, novel Sebelas Patriot, Sang Pemimpi, Laskar Pelangi, 

Edensor, Ayah, Padang Bulan, dan Cinta di dalam Gelas. Selain itu, objek-objek yang 

digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu antara lain, kepribadian tokoh, 

pandangan dunia pengarang, nilai pendidikan atau moral, diksi, kajian kohesi 

gramatikal, perspektif gender, strukturalisme genetik, dan campur kode dan alih kode. 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian-penelitian terdahulu antara lain, 

pendekatan moral, psikologi sastra, sosiologi sastra, strukturalisme genetik, stilistika, 

kritik sastra feminisme, dan pendekatan pragmatik. Sementara itu,  fokus kajian 

penelitian ini ada pada mitos kesaktian pohon delima yang terdapat di dalam novel 

Sirkus Pohon karya Andrea Hirata dengan objek penelitiannya adalah mitos kesaktian 

pohon delima. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu antropologi 

sastra. 

 

B. Landasan Teori 

1. Sastra dan Budaya 

Sastra adalah suatu kegiatan kreatif, sebuah karya seni (Wellek, Warren, 

2016:3). Selain itu, Wellek juga mengungkapkan bahwa istilah sastra paling tepat 
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apabila diterapkan pada seni sastra, yaitu sastra sebagai karya imajinatif (Wellek, 

Warren, 2016:12). Maksud sastra sebagai karya imajinatif yaitu bahwa sastra 

merupakan hasil karya yang dibuat manusia yang bersifat khayalan. Sastra yang 

bersifat khayalan ini sering disebut dengan karya fiksi. Sebutan karya fiksi sendiri kini 

lebih sering digunakan dibanding dengan sebutan lain. 

Sedangkan Endraswara (2013:10) mengatakan bahwa sastra adalah cipta 

budaya yang indah, sastra dipoles dengan bahasa keindahan, dan sastra adalah wilayah 

ekspresi. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa sastra 

merupakan kegiatan atau proses kreatif manusia untuk menghasilkan karya yang 

bersifat imajinatif atau khayalan pengarangnya dengan bahasa sebagai mediumnya. 

Kemudian sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dan kebudayaannya biasa 

disebut antropologi sastra. Koentjaraningrat (2009:9) memaparkan pengertian 

antropologi yang merupakan ilmu tentang manusia, hal itu merupakan istilah yang 

telah lama dipakai, tetapi masih sering digunakan hingga saat ini. Endraswara 

(2013:10) juga mengatakan bahwa antropologi merupakan ilmu kemanusiaan. 

Selain itu, Ratna (2017:5) mengatakan bahwa sastra dan antropologi 

merupakan dua disiplin ilmu yang sangat erat kaitannya. Antropologi sastra 

merupakan kelompok ilmu pengetahuan yang mempertimbangan dua disiplin menjadi 

satu kesatuan. Antropologi sastra mempertahankan sejumlah ciri monodisiplin 

masing-masing yang sudah ada dan menampilkan ciri baru sesuai hakikat interdisiplin 

itu sendiri. Meinarno dkk (2011:1) mengatakan bahwa antropologi merupakan suatu 

ilmu yang berusaha memahami proses adaptasi manusia secara holistik. Hal ini 

mengarah  pada bentuk kajian yang melihat proses evolusi dari tubuh manusia dan 

evolusi kebudayaannya. Maka ketika manusia berkembang, maka berkembang pula 

kebudayaan yang ada di dalamnya.  
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Seperti yang dikatakan Parmadie (2015:50) bahwa budaya merupakan sesuatu 

yang dipahami sebagai teks dan praktik hidup sehari-hari. Sedangkan Widagdho 

(2010:27) mengatakan bahwa budaya merupakan hasil usaha manusia dengan 

budhinya berupa segenap jiwa, yakni cipta, rasa, dan karsa. Menurut Sarinah 

(2016:10) budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama 

oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut 

Mulyana (2010:18) budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat. Secara 

formal budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, 

nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alam 

semesta, objek-objek materi dan milik sekelompok besar orang dari generasi ke 

generasi melalui usaha individu dan kelompok. 

Selain itu budaya menurut Mangindaan, dkk (2015:1) merupakan bagian dari 

kehidupan, tanpa budaya yang juga sering dikaitkan dengan adat istiadat, manusia 

mungkin ada kalanya tidak akan bisa menjaga tingkah laku mereka. Adat istiadat 

merupakan bagian dari budaya. Adat istiadat adalah sebuah peraturan, sebuah norma 

yang harus dilaksanakan, dipatuhi ibarat sebuah undang-undang jika tidak dihormati 

maka akan ada hukuman. Sedangkan Meinarno (2011:90) mengatakan bahwa budaya 

itu harus dipelajari, pembelajaran tersebut melalui ankulturasi, yakni proses sosial 

budaya yang dipelajari dan ditransmisikan dari generasi ke generasi. Kebudayaan 

bukanlah milik seorang saja. Ia mendapatkannya justru karena ia merupakan anggota 

dari suatu kelompok. Dalam suatu kelompok, di situlah kemudian seseorang 

mendapatkan konsep-konsep, misalnya keyakinan, nilai-nilai, cerita-cerita. Oleh 

karena itu, satu individu dalam satu masyarakat terbuka kemungkinan untuk memiliki 

pengalaman yang relatif sama dengan individu lainnya. 
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Sedangkan, Meinarno dkk (2011: 91) mengatakan bahwa kebudayaan 

merupakan simbol yang berarti hasil olahan pikir yang memungkinkan untuk 

mengodekan atau membukakan kode dari sesuatu yang hadir dihadapan kita. 

Kemudian Meinarno dkk (2011:269) juga mengatakan bahwa budaya hanya dimiliki 

oleh manusia. Budaya diwariskan melalui pembelajaran, seperti tradisi, dan adat 

istiadat yang mengarahkan perilaku dan kepercayaan. Azis dkk (2013:37) mengatakan 

definisi budaya yaitu tentang keberadaan (distinctiveness) kelompok-kelompok sosial 

yang memberikan mereka identitas. Kebudayaan merupakan batasan (norma) dalam 

hidup manusia. Di dalamnya terdapat respons manusia terhadap masyarakat atau 

lingkungannya, dan dunia secara umum. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa sastra 

dan budaya adalah hasil usaha manusia yang diperoleh dari hasil praktik hidup sehari-

hari berupa cipta, rasa, dan karsa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sastra 

dan budaya menjadi sebuah keberadaan ketika kelompok-kelompok sosial tertentu 

memberikannya identitas. Budaya dan sastra bahkan menjadi tolak ukur perilaku di 

dalam sebuah masyarakat. Budaya dapat berubah tergantung dari bagaimana sebuah 

generasi. Sebuah generasi ada yang mempertahankan keasliannya dan ada pula 

generasi yang mengubah budaya sesuai dengan perkembangan zaman. Di sinilah 

sastra menjadi erat hubungannya dengan budaya karena sastra yang menjadi 

penghubung kebudayaan dari generasi ke generasi. 

 

2. Wujud Budaya 

Perwujudan budaya merupakan benda-benda yang diciptakan oleh manusia 

sebagai makhluk yang berbudaya, yang berupa perilaku, dan benda-benda yang 
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bersifat nyata yang semuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam 

melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Sehingga wujud budaya menjadi bukti dari 

sebuah kebudayaan (Sarinah, 2016:11). Sebuah kebudayaan memiliki suatu 

perwujudan. Perwujudan tersebut ada yang hanya di dalam pikiran, ada pula yang 

dapat dilihat, diraba, dan didokumentasikan. Perwujudan budaya merupakan bukti 

adanya sebuah kebudayaan. 

Koentjaraningrat (2009: 150) membedakan adanya tiga gejala kebudayaan 

yaitu ide, aktivitas, dan Benda. Kemudian Nugroho (1996: 23) juga menyatakan 

bahwa menurut dimensi wujudnya, kebudayaan mempunyai tiga wujud, yaitu 

kompleks gagasan, kompleks aktivitas, dan wujud budaya sebagai benda. Sementara 

itu Hokley dalam Sarinah (2016: 12) juga membagi kebudayaan menjadi tiga wujud 

yaitu mentifact, sosifact, dan artefact. Widagdho (2010: 21) membagi wujud budaya 

menjadi dua bagian yaitu kebudayaan material (bersifat jasmaniah) dan kebudayaan 

non material (bersifat rohaniah). Kebudayaan material dan kebudayaan non material 

sendiri masih terbagi menjadi beberapa bagian lagi. 

 

a. Kebudayaan dalam Wujud Ide dan Gagasan 

Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, 

norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Sifatnya abstrak, tak dapat diraba atau 

difoto. Lokasinya ada di dalam kepala-kepala, atau dengan perkataan lain, dalam alam 

pikiran warga masyarakat di mana kebudayaan bersangkutan itu hidup. Jika warga 

masyarakat menyatakan gagasan mereka dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari 

kebudayaan ideal sering berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para 

penulis warga masyarakat bersangkutan. Kini kebudayaan ideal juga banyak 
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tersimpan dalam disk, arsip, koleksi mikrofilm, kartu komputer, dan pita komputer, 

(Koentjaraningrat, 2009:151).  

Kemudian Koentjaraningrat (2009: 151) menambahkan pernyataannya bahwa 

ide-ide dan gagasan-gagasan manusia banyak yang hidup bersama dalam suatu 

masyarakat, memberi jiwa kepada masyarakat itu. Gagasan itu tidak berada lepas satu 

dari yang lain, melainkan selalu berkaitan menjadi suatu sistem. Dalam bahasa 

Indonesia terdapat istilah yang sangat tepat untuk menyebutkan wujud ideal dari 

kebudayaan ini, yaitu adat. Sementara itu, Sarinah (2016: 12) juga membagi wujud 

kebudayaan menjadi tiga dan diperkuat dengan pernyataannya berikut ini, bahwa 

wujud kebudayaan yang pertama adalah mentifact yaitu kebudayaan yang bersifat 

abstrak atau tidak tampak, berupa aspek mental yang melandasi perilaku dan hasil 

kebendaan manusia, termasuk di dalamnya ide, gagasan, pemikiran, kepercayaan, 

ideologi, sikap, dan pandangan-pandangan manusia terhadap alam semesta. 

Widagdho (2010: 21) menyatakan bahwa kebudayaan ini termasuk ke dalam 

kebudayaan non material atau bersifat rohaniah. Hal ini disebabkan semua hal ini, ide, 

gagasan, ilmu pengetahuan tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Ide, gagasan, dan 

pengetahuan hanya bisa dipahami tanpa bisa diraba, sehingga hal ini termasuk ke 

dalam kebudayaan non material. Kebudayaan non material biasanya hanya bisa 

diketahui ketika ide atau gagasan tersebut telah dilakukan. Setelah dilakukan, tentu 

ada benda-benda yang menjadi sebuah perwujudan yang dapat dilihat dan diraba. 

 

b. Kebudayaan dalam Wujud Aktivitas Manusia  

Selanjutnya Koentjaraningrat (2009: 151) menyatakan wujud kebudayaan 

yang kedua yaitu aktivitas. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta 
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tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, hal ini disebut sebagai sistem sosial. 

Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia-manusia yang berinteraksi, 

berhubungan, serta bergaul satu dengan yang lain dari waktu ke waktu, selalu menurut 

pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sebagai rangkaian aktivitas 

manusia-manusia dalam suatu masyarakat, sistem sosial itu bersifat konkret. Hal 

tersebut terjadi di sekeliling kita sehari-hari, bisa diobservasi, difoto, dan 

didokumentasikan.  

Hal ini juga dinyatakan oleh Nugroho (1996:24) yang mengatakan bahwa 

wujud budaya  yang kedua yaitu kompleks aktivitas yang  berupa aktivitas manusia 

yang saling berinteraksi, bersifat konkret dan dapat diamati atau diobservasi. Aktivitas 

manusia ini menyangkut seluruh aktivitas manusia yang dilakukan berkaitan dengan 

kebudayaan. Aktivitas manusia dapat diamati secara langsung. Hal ini karena aktivitas 

yang dilakukan manusia dapat terlihat. Selain itu aktivitas manusia juga dapat 

diobservasi sehingga perwujudan kebudayaan dalam bentuk aktivitas atau perilaku 

manusia ini dapat diketahui setiap pergerakannya. 

Sedangkan Sarinah (2016:12) menyebutkan wujud budaya yang kedua yaitu 

sosifact, adalah kebudayaan yang menempatkan manusia sebagai anggota masyarakat. 

Contohnya adalah perilaku manusia yang disesuaikan dengan sistem nilai, moral, 

norma, dan adat istiadat dalam masyarakat. Aktivitas atau perilaku manusia ini dilihat 

berdasarkan nilai, norma, dan adat istiadat yang dilakukan. Perilaku manusia yang 

tidak sesuai sistem nilai, moral, norma, dan adat istiadat biasanya akan mendapatkan 

kritikan dari manusia lainnya. Sehingga perwujudan kebudayaan sebagai aktivitas atau 

perilaku yang dilakukan manusia dapat diketahui baik atau buruknya. 

Mitos Dan Kontra... Mutiara Indah Fitria, FKIP UMP, 2019



 

18 

 

 

c. Kebudayaan dalam Wujud Benda-Benda Hasil Karya Manusia 

Wujud kebudayaan ketiga menurut Koentjaraningrat (2009:151) yaitu wujud 

budaya sebagai benda-benda hasil karya manusia, kebudayaan tersebut disebut 

kebudayaan fisik dan tak memerlukan banyak penjelasan. Kebudayaan fisik berupa 

seluruh total dari hasil fisik dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam 

masyarakat, maka sifatnya paling konkret. Selain bersifat konkret, kebudayaan fisik 

juga berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan difoto. Sehingga 

kebudayaan fisik ini biasanya paling banyak menjadi sebuah bukti dari suatu 

kebudayaan. 

Hal ini dinyatakan pula oleh Nugroho (1996:24) yaitu wujud budaya yang 

ketiga, wujud budaya sebagai benda, yaitu aktivitas manusia yang berinteraksi tidak 

lepas dari berbagai penggunaan  peralatan sebagai hasil karya manusia untuk 

mencapai tujuannya. Aktivitas tersebut menghasilkan benda untuk berbagai keperluan 

manusia dalam kelangsungan hidupnya. Benda-benda ini juga menjadi penanda atau 

bukti dari sebuah kebudayaan pada masa tersebut. Benda-benda ini merupakan 

kebudayaan fisik mulai dari benda yang diam sampai benda yang bergerak.  

Sementara Sarinah (2016:12) menyebutkan wujud budaya yang ketiga adalah 

artefact, yaitu kebudayaan material atau kebendaan. Misalnya peralatan pertanian, 

perkakas rumah tangga, alat transportasi, dan sebagainya. Hal ini juga dijelaskan oleh 

Widagdho (2010:21) yang menyatakan bahwa alat-alat perlengkapan hidup termasuk 

ke dalam kebudayaan material (bersifat jasmaniah), yaitu benda-benda yang 

diciptakan oleh manusia. Benda-benda ini diciptakan manusia ini untuk menunjang 

aktivitas yang dilakukan setiap harinya. Benda-benda tersebut dapat dilihat dan 

digunakan. 
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Ketiga wujud dari kebudayaan yang terurai di atas, dalam kenyataan 

kehidupan masyarakat tentu tak terpisah satu dengan lain. Kebudayaan ideal dan adat-

istiadat mengatur dan memberi arah kepada tindakan dan karya manusia. Baik pikiran-

pikiran dan ide-ide, maupun tindakan dan karya manusia, menghasilkan benda-benda 

kebudayaan fisiknya. Sebaliknya, kebudayaan fisik membentuk suatu lingkungan 

hidup tertentu yang semakin lama semakin menjauhkan manusia dari lingkungan 

alamiahnya sehingga mempengaruhi pula pola-pola perbuatannya, bahkan juga cara 

berpikirnya (Koentjaraningrat, 2009:151). Perwujudan kebudayaan dalam bentuk 

benda-benda hasil karya manusia ini merupakan benda-benda fisik yang dapat dilihat, 

diraba, dan didokumentasikan. Benda-benda ini yang menjadi bukti konkret dari suatu 

kebudayaan baik di masa lalu maupun kebudayaan di masa kini. 

 

3. Mitos dan Kebudayaan 

Mitos merupakan salah satu unsur inti struktur puitis terpenting selain citra, 

metafora, dan simbol (Wellek, Warren, 2016:235). Selanjutnya Wellek, Warren 

(2016:224) juga mengatakan bahwa istilah mitos sulit dijelaskan karena memiliki 

wilayah makna yang cukup luas, tetapi meski begitu kita tidak dapat begitu saja 

menciptakan mitos, atau memutuskan untuk mempercayai mitos. Lebih jauh lagi 

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.  
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Selanjutnya Rafiek (2010:107) mengatakan mitos merupakan sistem ganda, di 

dalamnya terdapat semacam ubikuitas. Penandaan mitos dibentuk oleh semacam pintu 

berputar yang silih berganti menghadirkan makna penanda dan bentuk, bahasa-objek, 

dan metabahasa. Perubahan ini terkumpul dalam konsep dan menggunakannya seperti 

penanda ambigu yang intelektif sekaligus imajiner, arbitrer, dan alamiah. Santosa 

(2014:31) mengungkapkan bahwa mitos bukanlah suatu konsep atau gagasan, 

melainkan suatu lambang dalam bentuk wacana. Sementara Ratna (2011:111) 

menyatakan bahwa mitos merupakan model untuk bertindak yang selanjutnya 

berfungsi untuk memberikan makna dan nilai bagi kehidupan. Mitos biasanya selalu 

memiliki makna tersendiri bagi kehidupan di masyarakat. 

Kepercayaan, mitologi, kebiasaan, kearifan lokal yang ada di masing-masing 

daerah. Mitos biasanya seperti melakukan pengkeramatan terhadap pohon-pohon yang 

besar seperti beringin, kemudian mitos mengenai laut, sungai, hutan, dan berbagai 

tempat yang dianggap keramat. Mitos-mitos tersebut menjadi hal yang dipercaya oleh 

masyarakat terlepas dari terbukti atau tidaknya mitos (Ratna, 2017:65). Berdasarkan 

definisi mitos yang telah diungkap oleh beberapa ahli di atas dapat disintesiskan 

bahwa mitos bukan hanya dari tuturan-tuturan, tetapi mitos merupakan lambang yang 

berfungsi untuk menyampaikan pesan-pesan sebagai bahan ajar kepada suatu 

kelompok yang dihubungkan dengan budaya dan adat istiadat yang biasanya akan 

bertahan dari generasi ke generasi.  

Mitos berhubungan erat dengan banyak hal seperti kebudayaan. Kebudayaan 

sendiri memiliki cakupan yang sangat luas. Seperti adat istiadat, kepercayaan, 

kesenian, hukum, dan lain sebagainya. Mitos sendiri termasuk ke dalam kebudayaan 

manusia yang ada sejak dahulu dan terus dilanjutkan hingga saat ini. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa mitos merupakan bagian dari kebudayaan manusia. 
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Koentjaraningrat (2009:145) menyatakan kebudayaan adalah keseluruhan 

sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan 

masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Sementara menurut 

Nugroho (1996:21) secara praktis, kebudayaan merupakan sistem nilai dan gagasan 

utama(vital). Ratna (2017:52) mengatakan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan 

aktivitas manusia. Sedangkan kebudayaan menurut Widagdho (2010:20) yaitu 

kebudayaan merupakan hasil buah budi manusia untuk mencapai kesempurnaan 

hidup. Segala sesuatu yang diciptakan manusia baik yang kongkrit maupun abstrak, 

itulah kebudayaan. 

Kebudayaan merupakan kebiasaan masyarakat dahulu kala yang masih 

dipertahankan hingga saat ini Mangindaan, dkk (2015:2). Selain itu, Mangindaan 

(2015:2) berpendapat bahwa kebudayaan merupakan jalinan makna di mana manusia 

menginterpretasikan pengalamannya dan selanjutnya hal tersebut menuntun tingkah 

lakunya. Dapat dikatakan bahwa kebudayaan menjadi sebuah pembelajaran yang 

memberikan sebuah pengalaman kepada manusia. Pengalaman tersebut 

mempengaruhi bagaimana manusia akan bertingkah laku. Dapat dikatakan bahwa 

kebudayaan mengatur tingkah laku manusia. 

Selain itu, Joyomartono (1991:9) mengatakan bahwa kebudayaan merupakan 

konsep sentral dalam antropologi. Ini tidak berarti bahwa disiplin lain tidak 

menyinggung persoalan kebudayaan, dan juga tidak berarti bahwa antropologi hanya 

memusatkan perhatiannya pada persoalan kebudayaan. Antropologi juga memusatkan 

kepada manusia itu sendiri, dan hasil kebudayaan manusia. Supardi (2007:257) 

mengatakan bahwa kebudayaan tidak dapat dipahami hanya sebagai kesenian, dan 

benda-benda peninggalan, tetapi juga sebagai nilai dan mentalitas yang berpengaruh 
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dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman kebudayaan harus mencakup interpretasi 

yang luas dan mendalam dengan memperhatikan dimensi ruang dan waktu yang 

terkait dengan wujud kebudayaan.  

Kleden (1988:156) mengatakan bahwa kebudayaan selalu dipandang sebagai 

sesuatu yang khas manusia dan karena hal itu, kebudayaan selalu dihubungkan dengan 

keindahan, kebaikan, dan keluhuran. Kebudayaan dan manusia selalu menjadi hal 

yang berkaitan erat, karena kebudayaan ada karena hasil dari yang dilakukan manusia, 

dan manusia selalu menghasilkan kebudayaan. Pengertian penting dari kebudayaan 

dikatakan Koentjaraningrat hanya ada pada makhluk manusia, kebudayaan mula-mula 

hanya merupakan satu aspek dari proses evolusi manusia, tetapi yang kemudian 

menyebabkan bahwa ia dapat lepas dari alam kehidupan makhluk primata yang lain, 

kebudayaan akhir-akhir ini seolah berkembang menjadi suatu gejala yang 

superorganik. Walaupun demikian, karena kebudayaan yang berwujud gagasan dan 

tingkah laku manusia itu keluar dari otak dan tubuhnya, maka kebudayaan itu tetap 

berakar dalam sistem organik manusia. 

Selain itu kebudayaan tidak lepas dari kepribadian individu melalui proses 

belajar yang panjang, menjadi milik masing-masing individu warga masyarakat 

bersangkutan, akhirnya gagasan-gagasan, tingkah laku, atau tindakan manusia itu 

ditata, dikendalikan, dan dimantapkan pola-polanya oleh berbagai sistem nilai dan 

norma yang seolah-olah berada di atasnya (Koentjaraningrat, 2009:180). Berdasarkan 

beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan merupakan 

kebiasaan masyarakat dahulu kala yang masih dipertahankan hingga saat ini dan 

keseluruhan aktivitas manusia yang meliputi gagasan, tindakan, dan hasil karya 

manusia yang meliputi sistem nilai dan gagasan utama (vital) untuk mencapai 

kesempurnaan hidup dengan memperhatikan dimensi ruang dan waktu. 
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Mitos dengan kebudayaan memiliki hubungan yang erat, mitos merupakan 

produk kebudayaan suatu daerah, selain itu menurut Angeline (2015:199) bahwa 

berbagai mitos muncul di berbagai kebudayaan di dunia, fungsinya yaitu untuk 

cetakan atas apa yang baik dan apa yang buruk dalam kehidupan bermasyarakat dan 

sebagai dasar melakukan aktivitas manusia sehari-hari. Dengan begitu, mitos memiliki 

fungsi bagi kebudayaan manusia di seluruh dunia. Mitos dan kebudayaan merupakan 

sesuatu yang memiliki hubungan erat karena kebudayaan ada di dalam kehidupan 

masyarakat.  

Menurut Ratna (2017:111) kita mempelajari mitos sebab gejala tersebut benar-

benar ada dalam masyarakat, masih hidup. Ratna (2017:113) juga mengatakan bahwa 

di antara gejala kebudayaan yang paling sulit dipahami adalah mitos dan religi. Hal ini 

menunjukkan bahwa mitos termasuk ke dalam gejala kebudayaan sehingga mitos dan 

kebudayaan saling berkaitan. Kemudian Ratna (2017:74) mengatakan bahwa 

kebudayaan dalam arti luas yaitu keseluruhan aktivitas manusia, maka ciri-ciri 

antropologis karya sastra dapat ditelusuri dari keseluruhan aktivitas tersebut seperti 

yang dikatakan oleh Koentjaraningrat (2009:165) bahwa ada tujuh ciri atau unsur 

kebudayaan, yaitu: (1) peralatan dan perlengkapan manusia, (2) mata pencaharian dan 

sistem ekonomi, (3) sistem kemasyarakatan, (4) bahasa, baik lisan maupun tulisan, (5) 

kesenian dengan berbagai mediumnya, seni lukis, seni tari, seni drama, dan 

sebagainya, (6) sistem pengetahuan, dan (7) sistem religi. Dalam hal ini mitos 

termasuk ke dalam sistem religi yang berarti bahwa mitos memiliki hubungan yang 

sangat erat dengan kebudayaan.  

Wellek (2016:223) mengatakan bahwa mitos berkaitan erat dengan ritual. 

Sedangkan ritual merupakan bagian dari kebudayaan. Berdasarkan pendapat para ahli 
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tersebut dapat disimpulkan bahwa mitos merupakan bagian dari kebudayaan. 

Kebudayaan dan mitos menjadi sesuatu yang sulit dipisahkan, karena ketika seseorang 

membicarakan tentang kebudayaan maka akan membicarakan mengenai mitos, adat-

istiadat, dan segala tradisi yang ada di dalamnya. Mitos ada karena kebudayaan yang 

dilakukan oleh masyarakat. Dan kebudayaan lahir karena adanya kepercayaan 

masyarakat terhadap mitos-mitos. 

 

4. Kontra Mitos 

 Kontra adalah reaksi negatif, menentang, atau tidak setuju terhadap suatu hal. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kontra yaitu dalam keadaan tidak 

setuju, dalam keadaan menentang, menentang pendapat atau sebagainya. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kontra merupakan reaksi negatif, menentang, atau tidak 

setuju terhadap sesuatu. Biasanya hal tersebut merupakan sesuatu yang berlawanan. 

Kontra mitos atau biasa disebut dekonstruksi merupakan kata yang berasal dari 

konstruksi yang berarti „susunan‟ dan awalan de-berarti „sebuah penurunan‟. Jadi, 

pengertian dekonstruksi secara umum adalah penghancuran terhadap suatu konsep 

pemikiran terdahulu dari masa lampau yang bisa dimengerti sebagai sebuah model, 

susunan, atau sistem tertentu yang terdapat dalam sebuah pemikiran yang dapat 

menghubungkan satu pernyataan dengan pernyataan lain di dalam kaitan logika yang 

khusus (Rohman, 2014). 

 Dekonstruksi menolak adanya gagasan makna pusat karena pusat itu bersifat 

relatif. Oleh karena itulah terjadi banyak tafsir terhadap objek. Menurut (Norris, 2016) 

dekonstruksi merupakan strategi untuk membuktikan bahwa sastra bukanlah bahasa 

yang sederhana. dekonstruksi merupakan upaya untuk merekonstruksi dan 
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“membongkar” logosentrisme yang merupakan kekuatan paling dominan secara terus-

menerus. Lebih lanjut, (Nurgiyantoro, 2013) menambahkan bahwa dekonstruksi 

terhadap suatu teks kesastraan, berarti menolak adanya makna umum yang telah 

diasumsikan ada dan melandasi karya yang bersangkutan dengan unsur-unsur yang 

ada dalam karya itu sendiri.  

 Dekonstruksi adalah cara baru membaca teks, dengan menggeser pusat atau 

inti yang ada dalam teks ke pinggir, dan menempatkan gagasan yang ada di pinggiran 

(gagasan yang luput dari perhatian, gagasan yang tersembunyi) ke posisi pusat 

(penting). Cara baca dekonstruksi ini dapat bahkan ia sendiri dengan lihai menolak 

menempatkan gagasannya menjadi pusat, karena ia menolak model berfikir oposisi 

biner, model berfikir dengan mengistimewakan yang satu dengan meminggirkan yang 

lain. Ia menunjukan model berfikir yang demokratis yang membuka terhadap 

perbedaan dan keragaman (Lubis, 2011: 75). Mendekonstruksi berarti memisahkan, 

melepaskan, dalam rangka mencari dan membeberkan suatu teks. Dekonstruksi mitos 

berarti penghancuran terhadap konsep pemikiran mitos terdahulu. Dalam hal ini 

adalah mitos-mitos terkait kesaktian pohon delima yang terdapat di dalam novel. 

 

5. Antropologi Sastra 

Antropologi dan sastra memiliki peranan yang besar, paling sedikit bisa dilihat 

dari lima aspek: (a) kaitan antara karya sastra dengan manusia, dalam hubungan ini 

subjek kreator, (b) kaitan antara karya sastra dengan kebudayaan, baik sebagai latar 

belakang subjek kreator itu sendiri maupun kebudayaan yang secara eksplisit 

dibicarakan di dalamnya, (c) di samping kebudayaan secara umum seperti di atas, 

secara khusus banyak karya sastra yang membicarakan masalah-masalah masa 
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lampau, seperti mitos, fabel, legenda, dan bentuk-bentuk kepercayaan lainnya, (d) 

timbulnya minat terhadap kajian sastra lisan yang diduga tersedia dalam disiplin 

antropologi, (e) mengantarkan karya sastra dan ilmu sastra ke dalam kerangka 

multidisiplin sehingga sastra tidak semata-mata dipahami sebagai hasil imajinasi, 

melainkan sebagai gejala kultural pada umumnya (Ratna, 2017:5). 

Teori dan metode antropologi mengalami perkembangan pesat sekitar tahun 

1930-an yang kemudian memperoleh kesepakatan di Amerika Serikat. Simposium 

dilakukan untuk merumuskan tujuan-tujuan antropologi yang baru. Hubungan sastra 

dan antropologi, sebagai hubungan antardisiplin bukanlah masalah yang baru. 

Hubungan yang dimaksud disebut sebagai etnolinguistik (Koentjaraningrat, 2009: 31). 

Kemudian Ratna (2017:218) menjelaskan mengenai hubungan sastra dan antropologi, 

yaitu sastra memiliki peran terhadap antropologi, hal tersebut dapat dilihat dari dua 

aspek (a) melalui karya sastra, di dalamnya terkandung berbagai masalah kebudayaan. 

Seperti, karya sastra memuat berbagai aspek kehidupan, baik jasmaniah maupun 

rohaniah, baik disampaikan secara lisan maupun tulisan. (b) melalui model analisis, 

sebagai teori. Analisis wacana, penggunaan teori strukturalisme hingga 

postrukturalisme yang digunakan dalam antropologi pada dasarnya berasal dari  

sastra.  

Ratna (2017:79) juga mengatakan bahwa antropologi dengan sastra paling 

jelas apabila dikaitkan dengan etnografi dan novel, karya sastra dengan ciri-ciri 

struktur naratif yang total. Selain itu, hubungan antropologi dengan sastra adalah masa 

lampau. Antropologi sastra masa lampau memegang peranan penting, keterlibatan 

masyarakat merupakan faktor utama mengapa masa lampau menduduki posisi sentral. 

Hubungan sastra dengan antropologi juga dikatakan oleh Endraswara (2013:5-6), 
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bahwa ada beberapa alasan penting yang menyebabkan adanya hubungan keduanya, 

yaitu (a) keduanya sama-sama memperhatikan aspek manusia dengan seluruh 

perilakunya; (b) manusia adalah makhluk yang berbudaya, memiliki daya cipta rasa 

kritis untuk mengubah hidupnya; (c) antropologi dan sastra tidak alergi pada 

fenomena imajinatif kehidupan manusia yang sering lebih indah dari warna aslinya; 

(d) banyak wacana lisan dan sastra lisan yang menarik minat para antropolog dan ahli 

sastra; (e) banyak interdisiplin yang mengitari bidang sastra dan budaya hingga 

menantang munculnya antropologi sastra. Lima alasan utama ini menandai bahwa 

adat istiadat, tradisi, seremonial, mitos, dan sejenisnya menarik perhatian para 

sastrawan. 

Endraswara (2013:2) mengatakan bahwa antropologi sastra adalah kajian yang 

bersimbolisis dalam mempelajari manusia lewat ekspresi budaya dan bergerak pada 

fakta-fakta imajinatif. Sementara itu, Ratna (2017:6) berpendapat bahwa antropologi 

sastra merupakan analisis terhadap karya sastra yang di dalamnya terkandung unsur-

unsur antropologi. Selanjutnya menurut Sholehuddin (2013:49) antropologi sastra 

merupakan pengungkap budaya masyarakat tertentu yang terkandung dalam sebuah 

karya sastra. Sedangkan Sari (2015:34) mengatakan bahwa antropologi sastra 

merupakan karya sastra yang berkaitan dengan antropologi, khususnya etnografi. 

Etnografi berkaitan dengan budaya masyarakat dan dapat dikaitkan dengan estetika 

sastra. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa sastra dan 

antropologi sangat erat hubungannya sehingga terbentuklah disiplin ilmu baru yaitu 

antopologi sastra yang merupakan kajian yang mempelajari mengenai manusia dan 

kebudayaan yang mengungkap budaya dan manusia di dalam karya sastra yang di 

dalamnya terdapat fakta-fakta imajinatif. Fakta-fakta imajinatif tersebut di dapat 
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berdasarkan kebudayaan-kebudayaan yang dilakukan manusia. Manusia dan 

kebudayaannya tidak dapat dilepaskan. Dapat dikatakan bahwa di mana manusia 

tinggal, maka selalu ada kebudayaan yang mengikuti. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, permasalahan yang akan dicari 

jawabannya dalam penelitian terhadap mitos kekuasaan dalam novel Sirkus Pohon 

karya Andrea Hirata adalah mitos kekuasaan yang terdapat di dalam novel tersebut. 

untuk mencari jawaban pada permasalahan di atas, pada penelitian ini digunakan 

pendekatan antropologi sastra yang menekankan pada analisis mitos kekuasaan yang 

mewujud menjadi tiga, yaitu mitos kekuasaan dalam wujud ide, mitos kekuasaan 

dalam wujud aktivitas atau perilaku, dan mitos kekuasaan dalam wujud benda-benda 

hasil karya manusia yang terdapat di dalam novel. Secara rinci digambarkan dalam 

peta konsep berikut.      
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