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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa memiliki peranan yang besar sekali sebagai alat untuk berinteraksi. 

Hampir tidak ada kegiatan manusia yang berlangsung tanpa kehadiran bahasa. 

Bahasa muncul dan diperlukan dalam segala hal dan kegiatan. Bahasa telah 

memudahkan masyarakat dalam melakukan segala hal dan kegiatan dalam 

berinteraksi dengan sesama manusia. Bahasa merupakan sebuah sarana yang 

berfungsi sebagai media penyampai keinginan, gagasan, emosi, dan kehendak dari 

seseorang kepada manusia lainnya. Sebagai alat komunikasi verbal, bahasa 

merupakan suatu sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer. Maksudnya, tidak 

ada hubungan wajib antara lambang sebagai hal yang menandai yang berwujud 

kata atau leksem dengan benda atau konsep yang ditandai, yaitu referen dari kata 

atau leksem tersebut (Chaer, 2009: 1).  Meskipun bahasa bersifat arbitrer, 

penggunaan lambang pada suatu konsep tertentu memiliki sifat konvensional, 

yaitu terdapat kesepakatan antar pengguna bahasa bahwa lambang tersebut 

digunakan untuk mewakili sebuah konsep yang dimaksud. Adanya kesepakatan 

tersebut tentu saja bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk saling 

berkomunikasi. 
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Bahasa yang digunakan oleh masyarakat pada setiap daerah tertentu tentu 

saja memiliki perbedaan. Hal ini dikarenakan setiap masyarakat pada setiap 

daerah memiliki aturan, konvensi, maupun ciri khas yang mencerminkan 

kepribadian masyarakat daerah tersebut. Kajian ilmu sosiolinguistik biasa 

menyebutnya dengan variasi bahasa. Menurut Chaer dan Agustina, 2004: 61 

bahwa terjadinya keragaman atau kevariasian bahasa ini bukan hanya disebabkan 

oleh para penuturnya yang tidak homogen, tetapi juga karena kegiatan interaksi 

sosial yang mereka lakukan sangat beragam. Setiap kegiatan memerlukan atau 

menyebabkan terjadinya keberagaman bahasa itu. Keragaman ini akan semakin 

bertambah apabila bahasa tersebut digunakan oleh penutur yang sangat banyak, 

serta dalam wilayah yang sangat luas.  Faktor lainnya seperti lokasi atau tempat, 

keadaan wilayah, serta iklim maupun cuaca yang mempengaruhi juga dapat 

menentukan kepribadian maupun bahasa yang digunakan oleh  masyarakat dalam 

wilayah tersebut. Salah satu wilayah yang memiliki banyak sekali tradisi, 

kebudayaan, kepercayaan, maupun keragaman berbahasa serta hal-hal yang 

berbau misteri atau mitos adalah pulau Jawa. Jawa adalah pusat politik kepulauan 

Indonesia dan kampung halaman kelompok etnis paling besar dan paling 

sophisticated diantara penduduk Indonesia yang amat beraneka (Mulder, 1983: 1). 

Hal ini dapat dikatakan bahwa pulau Jawa merupakan pulau terpadat dan 

memiliki penduduk yang paling tinggi di Indonesia. Masyarakat Jawa memiliki 

banyak sekali ciri khas maupun cara pandang hidup yang berbeda dengan 

masyarakat lainnya. Mereka memiliki pandangan bahwa di belakang gejala-gejala 

lahiriah terdapat kekuatan-kekuatan kosmis numinus sebagai realitas yang 
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sebenarnya dan bahwa realitas sebenarnya manusia adalah batinnya yang berakar 

dalam alam numinus itu (Suseno, 1984: 138).  

Masyarakat Jawa memiliki sebuah pandangan hidup yang dikenal sebagai 

“Falsafah Panunggalan”, yaitu sebuah konsep ajaran tentang kewajiban umat 

manusia untuk menjaga atau menyangga harmoni (keseimbangan atau 

keselarasan) hubungan semua unsur semesta yang dikodratkan, yaitu selamat, 

indah, dan sejahtera (Firmani, 2014: 88-89).Masyarakat Jawa percaya bahwa 

mereka tidak boleh bertindak gegabah atau sembrono dalam melakukan tindakan 

supaya tidak bertabrakan dengan berbagai roh dan kekuatan halus. Satu-satunya 

cara untuk menghindari hal tersebut adalah dengan pengalaman. Pengalaman-

pengalaman tersebut mengajarkan kepada masyarakat manakah sikap-sikap yang 

membawa celaka dan manakah yang membawa slamet. Pengalaman tersebut tentu 

saja tidak hanya berasal dari individu itu sendiri, tetapi termuat bersama generasi-

generasi masyarakat terdahulu yang pernah merasakan dampaknya. Hal inilah 

yang kemudian memunculkan lahirnya mitos.  

Segala bentuk bencana yang diakibatkan oleh alam ini tentu saja telah 

disadari dan dimengerti oleh masyarakat Jawa sebagai adanya dinamika 

pergerakan yang tidak akan berhenti sebagai salah satu tanda hidup. Adanya 

dinamika pergerakan ini menumbuhkan bermacam-macam “laku budaya” untuk 

menyikapinya. Masyarakat Jawa melakukan upaya-upaya mengenali bencana-

bencana tersebut yang salah satunya dengan mengantisipasi dampak kerusakan 

bagi kehidupan manusia itu sendiri. Maka kemudian dalam khasanan Jawa 

lahirlah perhitungan (petung), untuk mengenali siklus terjadinya bencana tersebut 
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(Firmani, 2014: 90). Tidak hanya itu saja, masyarakat Jawa mempercayai bahwa 

ada kesinambungan antara kehidupan mereka dengan alam atau semesta.  Hal 

inilah yang menjadikan masyarakat Jawa mempercayai adanya roh-roh, danyang, 

dan hal-hal gaib yang senatiasa dekat dengan kehidupan mereka. Tidak heran jika 

sering terlihat upacara-upacara persembahan maupun syukuran yang memang 

hanya Jawalah yang sering melakukan hal-hal seperti itu. Mereka melakukannya 

dengan doa-doa maupun mantra-mantra yang sudah menjadi kepercayaan mereka 

untuk melindungi maupun menyeimbangkan kehidupan yang baik dengan yang 

buruk (netral). Begitu pula dengan ritual-ritual yang wajib bagi mereka untuk 

selalu dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu, terutama untuk keselamatan 

mereka. Mereka mempercayai hal tersebut karena telah mengamati gejala-gejala 

alam beribu-ribu tahun lamanya dan juga merupakan warisan dari nenek moyang 

(leluhur) mereka yang telah dipercaya mengalami sendiri hal-hal tersebut. Tidak 

heran jika orang Jawa selalu identik dengan sesuatu yang merupakan mistik 

(takhayul), percaya pada mitos yang tidak terdapat bukti ilmiah, dan sebagainya.  

Banyak sekali hal-hal menarik dan unik yang dapat digali dari Jawa. 

Terutama hal-hal yang berbau takhayul maupun mitos. Mitos adalah suatu cerita, 

pendapat, atau anggapan dalam sebuah kebudayaan yang dianggap mempunyai 

kebenaran menganai suatu perkara yang pernah berlaku pada suatu masa yang 

kebenarannya masih tanda tanya (Azizah dan Alee, 2014: 5). Strauss (dalam 

Endraswara, 2005: 229) berpendapat bahwa mitos merupakan suatu warisan 

bentuk cerita tertentu dari tradisi lisan yang mengisahkan dewa-dewi, manusia 

pertama, binatang, dan sebagainya berdasarkan suatu skema logis yang 
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terkandung di dalam mitos itu dan yang memungkinkan kita menginregasikan 

semua masalah yang perlu diselesaikan dalam suatu konstruksi sistematis. 

Pemahaman atas cerita yang bernuansa mitos ini pada kenyataannya menjadi 

sebuah keyakinan. Keyakinan yang dilebih-lebihkan, sering mempengaruhi pola 

pikir ke arah takhayul. Akibatnya banyak masyarakat yang menganggap keramat 

terhadap satu atau dua mitos. Mitos biasanya mengisahkan terjadinya alam, dunia, 

manusia, maut, binatang, topografi, gejala alam semesta, dan sebagainya 

(Endraswara, 2005: 163).  

Tidak jarang bahwa keberadaan mitos-mitos yang kebanyakan diberikan 

oleh para orang tua masih terbawa sampai saat ini dan mempengaruhi perilaku 

kehidupan keseharian. Berdasarkan hal ini, bukan mustahil jika dapat ditemukan 

makna mitos yang mampu melukiskan kepercayaan pendukungnya, yang 

kemudian akan terlihat pada sikap, perilaku, pola-pola pikir, dan alur pikir (Baal 

dalam Endraswara, 2005: 229).  Keberadaan mitos tentu tidak hanya berada di 

pulau Jawa saja, karena setiap negara tentu memiliki keyakinan dan tradisinya 

masing-masing. Keberadaan mitos yang masih dipercaya di era modern ini tentu 

saja karena banyaknya masyarakat yang masih meyakini kebenarannya, meskipun 

terkadang mitos-mitos tersebut tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Salah satu 

jenis mitos yang masih diyakini masyarakat sampai saat ini adalah mitos yang 

berbentuk pantangan atau larangan. Azizah dan Alee (2014: 286) menyimpulkan 

bahwa pamali (pantangan) yang berasal dari para orang tua atau leluhur berawal 

dari banyaknya kasus yang terjadi karena melanggarnya. Hal ini tentu saja sudah 
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banyak terbukti atau dibuktikan oleh para orang tua maupun leluhur yang 

dampaknya sudah mereka alami sendiri karena melanggar mitos pamali tersebut. 

Bentuk pamali yang berasal dari masyarakat Jawa sebagian besar selalu 

mengarah kepada wanita. Dapat dikatakan bahwa mitos yang berbentuk pamali 

atau pantangan lebih dekat dengan sosok wanita daripada laki-laki, meskipun 

tidak sedikit bentuk pantangan yang memang berlaku untuk keduanya. Hal ini 

mungkin dikarenakan sosok perempuan dalam kebudayaan Jawa terkesan benar-

benar harus menjaga perilaku maupun perbuatannya. Tidak jarang sering 

terdengar dari para orang tua yang mengatakan “gak ilok!” bagi para perempuan 

apabila melakukan sesuatu yang tidak sopan. Hal ini menandakan bahwa wanita 

Jawa tidak sebebas lelaki yang ada di Jawa, karena mereka harus menjaga atau 

menjauhi perilaku yang bahkan mereka senangi akibat adanya pamali yang 

kebanyakan ditujukan bagi perempuan Jawa tersebut, bukan lelakinya. Padahal 

cukup banyak bentuk dari pantangan tersebut yang juga ditujukan untuk umum, 

yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi pada kenyataannya, bentuk pamali 

tersebut seakan-akan hanya ditujukan dan berlaku bagi para perempuan saja. 

Banyak sekali mitos masyarakat Jawa tentang berbagai macam pamali 

yang masih populer atau dipercaya masyarakat saat ini, terutama bagi wanita yang 

masih gadis (perawan) dan wanita yang sedang hamil. Adapun ungkapan pamali  

tersebut beberapa diantaranya seperti “Ojo mangan nang ngarepe lawang, wong 

meteng gak oleh mangan nanas, wong wedok gak oleh adus suwi-suwi nang 

kamar mandi, dan sebagainya”. Bagi masyarakat di luar Jawa atau yang tidak 

mengenal mitos tersebut, tentu saja bentuk pamali “Mangan ojo nang ngarepe 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI EKSISTENSI UNGKAPAN PAMALI SEBAGAI MITOS WANITA JAWA 
DI KECAMATAN BENOWO DAN PAKAL, SURABAYA 

VIRDA WULANDARI



7 
 

lawang” akan bermakna lain sesuai dengan pemahaman dan kebudayaan 

masyarakat tersebut. Dalam makna yang sebenarnya akan dapat dipahami bahwa 

makan di depan pintu tentu akan mengganggu orang yang sedang lewat (keluar-

masuk) dan berlama-lama di kamar mandi tentu akan memboroskan air dan 

membuang banyak waktu. Bentuk pamali tersebut terlihat seperti melarang hal-hal 

yang tidak baik atau melarang hal-hal yang tidak layak untuk dilakukan, terutama 

bagi seorang wanita. 

Mitos yang berbentuk pamali atau pantangan tersebut sampai saat ini 

masih tetap berlaku bagi para perempuan Jawa yang berada atau tinggal di daerah-

daerah terpencil yang jauh dari perkembangan teknologi informasi. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat di era 

globalisasi ini membuat pemikiran masyarakat di kota-kota besar menjadi lebih 

terbuka dan logis. Mereka mulai membuktikan hal-hal yang bersifat mitos dengan 

logika ataupun ilmu pengetahuan yang kebenarannya dapat dibuktikan. Begitu 

pula dengan wanita-wanita perkotaan yang berpendidikan dan mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan. Tentu saja bentuk pamali tersebut akan berbeda 

eksistensinya bagi wanita di kota-kota pinggiran atau pedesaan dengan wanita 

perkotaan saat ini, khususnya Surabaya.  

Surabaya merupakan salah satu kota yang terletak di Jawa Timur yang 

hampir sebagian besar penduduknya berasal dari kota lain (pendatang). Mayoritas 

pendatang (perantau) di Surabaya tersebut pada umumnya berasal dari daerah-

daerah pedesaan di pulau Jawa yang jauh dari modernisasi. Secara tidak langsung, 

hal tersebut memberikan pengaruh kepada masyarakat asli Surabaya baik itu 
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secara pemikiran ketradisonalan mereka, prinsip hidup, maupun kepercayaan yang 

mereka anut, khususnya mitos. Salah satu daerah di Surabaya yang masih dapat 

dikatakan bersifat tradisional adalah daerah Benowo dan Pakal yang terletak di 

wilayah Surabaya bagian barat. Masyarakat pada daerah tersebut masih 

mempercayai dan menjunjung tinggi adat istiadat maupun hal-hal yang bersifat 

tradisional. Sampai saat ini pun mereka masih tetap melaksanakan tradisi yang 

secara turun menurun diwariskan oleh nenek moyang mereka, salah satunya 

adalah tradisi sedekah bumi atau yang dikenal sebagai tegal deso.  

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi secara tidak langsung 

memberikan dampak modernisasi yang cukup pesat pada masyarakat Benowo dan 

Pakal. Hal ini mempengaruhi cara berfikir mereka yang pada awalnya bersifat 

tradisional menjadi logis, terbuka, serta lebih maju atau modern. Begitu juga 

dengan para wanitanya yang kini telah memiliki pendidikan tinggi dan memiliki 

gaya hidup yang modern. Akan tetapi, tidak sedikit dari mereka yang masih 

mempercayai keberadaan mitos-mitos tersebut demi menjaga kelangsungan hidup 

mereka. Mereka masih memiliki pemikiran bahwa kepercayaan yang diturunkan 

oleh nenek moyang atau para orang tua mereka merupakan hal yang dapat 

membawa slamet, yaitu menjauhkan dari hal-hal yang bersifat celaka. Hal inilah 

yang kemudian menjadikan para wanita di kecamatan Benowo dan Pakal tetap 

mempercayai dan menjunjung tinggi keberadaan pamali tersebut meskipun arus 

modernisasi berkembang semakin pesat dan mempengaruhi segala aspek dalam 

kehidupan mereka.  
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Fenomena tersebut cukup menarik dan layak untuk diteliti lebih lanjut. 

Penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, sehingga dari fenomena di atas 

penulis merasa tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang ungkapan pamali 

masyarakat Jawa yang berhubungan dengan bentuk dan makna, serta 

eksistensinya bagi wanita Surabaya di era globalisasi saat ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah bentuk ungkapan pamali bagi wanita Jawa di Benowo dan 

Pakal berdasarkan statusnya? 

2. Bagaimanakah pemaknaan ungkapan pamali bagi wanita Jawa di Benowo dan 

Pakal berdasarkan bentuk dan fungsinya? 

3. Bagaimanakah eksistensi ungkapan pamali bagi wanita Jawa di Benowo dan 

Pakal saat ini? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan bentuk ungkapan pamali bagi wanita Jawa di Benowo dan 

Pakal berdasarkan statusnya. 

2. Mendeskripsikan pemaknaan ungkapan pamali bagi wanita Jawa di Benowo 

dan Pakal berdasarkan bentuk dan fungsinya. 
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3. Mendeskripsikan eksistensi ungkapan pamali masyarakat Jawa bagi wanita di 

Benowo dan Pakal saat ini. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis 

maupun secara praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoretis Antara Lain: 

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan 

melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, serta dapat menjadi 

sumber referensi ilmiah bagi para peneliti untuk menyusun sebuah karya ilmiah. 

1.4.2 Manfaat Praktis Antara Lain: 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 

diantaranya adalah (1) memberikan informasi kepada masyarakat tentang 

eksistensi mitos masyarakat Jawa yang berbentuk pamali atau pantangan; (2) 

menunjukkan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tentang bentuk dan 

makna pada mitos masyarakat Jawa yang berbentuk pamali atau pantangan; dan 

(3) mengubah cara pandang, sikap, dan perilaku masyarakat agar tetap 

mempercayai keberadaan mitos yang berbentuk pamali atau pantangan untuk 

menghindari bencana atau sebagai keselamatan. 
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1.5 Tinjauan Pustaka 

Penelitian tentang ungkapan pamali tidak banyak dilakukan. Agar tidak 

terjadi kesamaan dalam penelitian, dipaparkan beberapa penelitian yang sudah ada 

sebagai tinjauan pustaka. 

Penelitian tentang berbagai macam mitos dilakukan oleh Azizah dan Alee 

(2014)  dengan judul Segala Tentang Mitos Ada di Sini. Penelitian ini berisi 

tentang berbagai macam mitos-mitos dunia yang paling populer, unik, dan 

inspiratif. Buku ini mendeskripsikan tentang berbagai macam mitos seperti mitos 

seputar kesehatan, mitos tentangg makanan dan minuman, mitos seputar IPTEK 

dan fenomena alam, mitos tentang pernikahan, perawatan bayi, mitos seputar 

otak, karir, fashion, hewan, dan mitos-mitos terpopuler dari Jawa. Hasil dari 

penelitian ini dapat digunakan sebagai tinjauan pustaka terkait dengan data-data 

mitos masyarakat Jawa yang berkaitan dengan pamali yang masih dikenal atau 

eksis di kalangan masyarakat. Data-data dari bentuk pamali tersebut akan 

digunakan sebagai sumbangsih data penelitian. 

Penelitian lain yang berkenaan dengan mitos dilakukan oleh Endraswara 

(2005) dengan judul Tradisi Lisan Jawa. Penelitian ini berisi tentang berbagai 

macam atau bentuk warisan tradisi lisan Jawa, seperti folklor, ungkapan lisan 

Jawa, teka-teki Jawa, parikan, tembang-tembang, lagu dolanan, lagu erotik dan 

romantik Jawa, lagu spiritualitas Jawa, prosa rakyat Jawa, drama, dan sebagainya. 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tinjauan pustaka terkait dengan deskripsi 

tentang prosa rakyat Jawa yang salah satunya adalah mitos. Deskripsi tentang 

mitos dapat digunakan sebagai pengetahuan dasar sekaligus bahan yang akan 
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digunakan sebagai penelitian. Buku ini juga membahas tentang teori-teori 

penelitian tradisi lisan Jawa yang salah satunya adalah teori Strukturalisme Levi-

Strauss yang menjelaskan bahwa mitos merupakan salah satu kajian linguistik 

seperti sebuah karya sastra. Levi-Strauss beransumsi bahwa mitos pada dasarnya 

memiliki kemiripan dengan gejala bahasa, karena mengandung langue dan parole, 

paradigmatik dan sintagmatik, dan di dalamnya terdapat relasi-relasi. Dia 

memandang bahwa fenomena sosial budaya sebagai sistem tanda dan simbol yang 

dapat ditransformasikan ke dalam bahasa. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai 

dasar bahwa mitos merupakan sebuah kajian bahasa. Levi-Strauss juga 

menggunakan prinsip asosiasi ataupun analog bahwa mitos memiliki struktur 

yang tidak berbeda dengan bahasa. Dalam mitos terkandung berbagai macam 

pesan yang baru dapat dipahami jika telah diketahui struktur dan makna berbagai 

elemen yang ada dalam mitos tersebut. penelitian Levi-Strauss dapat digunakan 

sebagai informasi terkait dengan makna yang terdapat dalam sebuah mitos yang 

dapat diketahui menggunakan teori asosiasi makna.    

Manuaba (2010) juga melakukan penelitian terhadap mitos dengan judul 

“Fungsi Sosial Mitos Bagi Masyarakat Adat Sekitar Kawasan Hutan Lindung 

Baluran dan Gilimanuk”. Penelitian ini berisi tentang mitos-mitos yang diyakini 

oleh masyarakat adat di sekitar kawasan hutan Baluran dan Gilimanuk dan fungsi 

sosial mitos tersebut bagi masyarakat adat karena dapat menggerakkan tindakan 

sosial masyarakatnya untuk melestarikan hutan. Penelitian ini dapat digunakan 

sebagai tinjauan pustaka terkait dengan deksripsi atau gambaran  mengenai 

eksistensi dan fungsi mitos di dalam masyarakat. Hasil penelitian ini dapat 
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digunakan sebagai sumbangsih data mengenai eksistensi, fungsi, dan anggapan 

mitos di dalam masyarakat di era modern saat ini.  

Sa‟diyah (2011) melakukan penelitian dengan judul “Bentuk, Fungsi, dan 

Makna Mantra bagi Umat Hindu di Pura Agung Jagad Karana Surabaya”. 

Penelitian ini berisi tentang analisi bentuk, fungsi, dan makna mantra upacara 

Nyepi yang memiliki tiga bentuk yaitu sesontengan, seloka, kakawin (prosa). Dari 

analisis fungsi mantra upacara Nyepi terdapat beberapa fungsi antara lain: (1) 

fungsi mantra sebagai alat pengendali sosial (nasehat); (2) fungsi mantra sebagai 

pengingat (peringatan); (3) fungsi mantra sebagai toleransi; (4) fungsi mantra 

sebagai sarana untuk berdoa. Dari analisis makna mantra upacara Nyepi, 

mengandung makna untuk meningkatkan pengendalian diri, kebersamaan, 

toleransi, dan etos kerja yang intinya adalah meningkatkan kualitas uraddha 

„keimanan‟ dan bhakti „taqwa‟ kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangsih data terkait 

dengan cara analisis bentuk dan makna pamali atau pantangan yang dipercaya 

oleh masyarakat Jawa. Dapat dikatakan bahwa analisis yang digunakan terkait 

dengan bentuk dan maknanya memiliki persamaan, tetapi dengan pendekatan 

yang berbeda. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiolinguistik serta 

semantik untuk menganalisis maknanya. Objek yang dianalisis pun juga berbeda, 

penelitian ini menggunakan mantra sebagai objeknya, sedangkan objek penelitian 

yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah ungkapan pamali masyarakat Jawa  

yang masih eksis di Surabaya. 
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Chulashoh (2013) melakukan penelitian dengan judul “Perspektif 

Peribahasa Bagi Masyarakat Jawa di Kecamatan Purwoasri, Kediri: Analisis 

Bentuk, Makna, dan Fungsi”. Penelitian ini berisi tentang analisis bentuk, makna, 

dan fungsi peribahasa bagi masyarakat Jawa di Kecamatan Purwoasri, Kediri 

yang masih berkembang hingga saat ini. Terdapat dua bentuk peribahasa, yaitu 

peribahasa bahasa Indonesia dan bentuk peribahasa Jawa.  

 Bentuk peribahasa bahasa Indonesia yang berkembang diantaranya adalah 

pepatah, ungkapan, perumpamaan, tamsil, dan pameo, sedangkan bentuk 

peribahasa Jawa diantaranya adalah paribasan, bebasan, dan saloka. Makna dari 

peribahasa dapat tersirat secara langsung maupun tidak langsung dan ada yang 

tidak sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini. Fungsi dari peribahasa tersebut 

pun sangat beragam, diantaranya sebagai alat pengajaran atau pendidikan, 

nasehat, semboyan atau pedoman hidup, penguat maksud tuturan, dan sebagai 

sindiran. 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangsih data terkait 

dengan cara analisis bentuk dan makna mitos pamali masyarakat Jawa. Dapat 

dikatakan bahwa analisis yang digunakan terkait dengan bentuk dan maknanya 

memiliki persamaan, tetapi dengan teori yang berbeda. Penelitian ini juga 

menggunakan pendekatan sosiolinguistik serta semantik untuk menganalisis 

maknanya. Objek yang dianalisis pun juga berbeda, penelitian ini menggunakan 

peribahasa sebagai objeknya, sedangkan objek penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini adalah ungkapan pamali yang masih eksis di daerah Benowo dan 

Pakal. 
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1.6 Landasan Teori 

1.6.1 Ungkapan Pamali 

Mitos juga disebut mite (myth). Mite adalah prosa rakyat yang dianggap 

benar-benar terjadi serta dianggap suci oleh yang empunya cerita (Endraswara, 

2005: 163). Mitos adalah suatu cerita, pendapat, atau anggapan dalam sebuah 

kebudayaan yang dianggap mempunyai kebenaran menganai suatu perkara yang 

pernah berlaku pada suatu masa yang kebenarannya masih tanda tanya (Azizah 

dan Alee, 2014: 5). Pemahaman atas cerita yang bernuansa mitos ini pada 

kenyataannya menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan yang dilebih-lebihkan, 

sering mempengaruhi pola pikir ke arah takhayul. Akibatnya banyak masyarakat 

yang menganggap keramat terhadap satu atau dua mitos. Tidak jarang bahwa 

keberadaan mitos-mitos yang kebanyakan diberikan oleh para orang tua masih 

terbawa sampai saat ini dan mempengaruhi perilaku kehidupan keseharian. 

Berdasarkan hal ini, bukan mustahil jika dapat ditemukan makna mitos yang 

mampu melukiskan kepercayaan pendukungnya, yang kemudian akan terlihat 

pada sikap, perilaku, pola-pola pikir, dan alur pikir (Baal dalam Endraswara, 

2005: 229). Mitos terdiri dari berbagai macam sesuai dengan kebudayaan yang 

dimiliki oleh masyarakat pada suatu daerah. Salah satu mitos masyarakat Jawa 

yang masih memiliki eksistensi sampai saat ini adalah mitos yang berbentuk 

pamali atau yang biasa disebut sebagai ungkapan pamali. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa ungkapan merupakan 

gabungan kata yang maknanya tidak sama dengan makna anggota-anggotanya. 

Suarjana (dalam Jamalie dan Juhriyansyah, 2012: 1053) menyatakan bahwa 
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ungkapan dapat juga diartikan sebagai suatu perkataan atau sekelompok kata yang 

secara khusus digunakan untuk suatu maksud dengan arti kiasan yang dituturkan 

dengan selembut mungkin dan mudah dipahami. Adapun ungkapan tradisional, 

sebagaimana dinyatakan Poerwadarminta (dalam dalam Jamalie dan 

Juhriyansyah, 2012: 1054) adalah perkataan atau sekelompok kata yang secara 

khusus dipergunakan untuk menyatakan suatu maksud dengan kiasan atau 

lambang.  

Ungkapan tradisional itu lahir dari penglaman-pengalaman hidup seseorang 

dan diterjemhkan sebagai sesuatu yang memiliki nilai dan pandangan dan pikiran, 

selanjutnya mampu diwariskan pada generasi selanjutnya (Makkie dan Seman, 

1996: 1). Menurut Sunarti (1975) ungkapan tradisional adalah suatu ungkapan 

yang dituturkan dalam bentuk bahasa lisan dan biasa dipergunakan dalam 

pergaulan sehari-hari. Ungkapan tradisional yang dimaksud bisa berupa 

peribahasa, pepatah, pantun, ibarat, kata arif, dan mantra.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pamali atau pemali berarti 

pantangan atau larangan berdasarkan adat dan kebiasaan yang biasanya selalu 

dikaitkan dengan mitos. Definisi lain menyatakan bahwa istilah pamali berasal 

dari bahasa Sunda yang mempunyai makna sama dengan kata pantrang dan cadu   

(sepadan artinya dengan kata pantang dan tabu), yang artinya pantangan atau 

larangan tentang suatu tindakan yang dilakukan sehari-hari yang apabila 

pantangan tersebut dilakukan, maka dianggap akan mendapatkan kesialan dan 

biasanya berhubungan dengan masalah kesehatan, keselamatan, jodoh, rezeki, 

keturunan, dan lain sebagainya.  
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Pamali merupakan sebuah tradisi sastra lisan yang digunakan oleh para 

orang tua untuk mengajarkan disiplin kepada anak-anaknya. Keterbatasan 

pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua zaman dulu membuat anak-anak mereka 

sering tidak mendengarkan larangan yang diberikan, sehingga para orang tua 

menyertakan ancaman agar anak-anak dapat mendengarkan kata-kata mereka 

(Jamalie dan Juhriyansyah, 2012: 1056) 

1.6.2 Teori Semantik 

Semantik merupakan ilmu yang mengkaji tentang makna. Kata semantik 

dalam bahasa Indonesia (Inggris: semantics) berasal dari bahasa Yunani sema 

(kata benda yang berarti “tanda” atau “lambang”. Kata kerjanya adalah semaino 

yang berartai “menandai” atau “melambangkan” (Chaer, 2009: 2). Tanda atau 

lambang yang dimaksud dalam semantik adalah tanda atau lambang yang 

dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure (1966) yang terdiri dari (1) komponen 

yang mengartikan (2) komponen yang diartikan atau makna dari komponen yang 

pertama itu. Kedua komponen ini merupakan tanda atau lambang; sedangkan 

yang ditandai atau dilambanginya adalah sesuatu yang berada di luar bahasa yang 

lazim disebut referen atau hal yang ditunjuk. Kata semantik ini kemudian 

disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang 

mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang 

ditandainya (Chaer, 2009: 2). Cakupan dalam kajian semantik hanyalah makna 

atau arti yang berkenaan dengan bahasa sebagai alat komunikasi verbal. 

Semantik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempunyai hubungan 

erat dengan ilmu-ilmu sosial lain seperti sosiologi dan antropologi, bahkan dengan 
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filsafat dan psikologi. Hubungan antara sosiologi dengan semantik dikarenakan 

adanya kenyataan bahwa penggunaan kata-kata tertentu untuk mengatakan 

sesuatu makna dapat menandai identitas kelompok dalam masyarakat, sedangkan 

kepentingan antropologi dengan semantik antara lain karena analisis makna 

sebuah bahasa dapat menjanjikan klasifikasi praktis tentang kehidupan budaya 

pemakainya. Hal inilah yang akan menjadi salah satu bahasan menarik terkait 

dengan makna yang ada di dalam mitos pamali masyarakat Jawa yang tentu saja 

akan diketahui bagimanakah kehidupan budaya masyarakat Jawa itu sendiri. 

Dalam analisis semantik harus juga disadari karena bahasa itu bersifat unik dan 

mempunyai hubungan yang erat dengan budaya masyarakat pemakainya. Maka 

analisis semantik suatu bahasa hanya berlaku untuk satu bahasa itu saja, tidak 

dapat digunakan untuk menganalisis bahasa lain (Chaer, 2009: 4).  

1.6.3 Teori Tipe Makna Menurut Leech 

Secara garis besar Leech (1976) malah membedakan makna atas makna 

konseptual dan makna asosiatif, dalam makna makna asosiatif termasuk makna 

konotatif, stilistik, afektif, refleksi, dan kolokatif (Chaer, 2009: 72). 

(Djajasudarma, 2009: 21) menegaskan bahwa makna konseptual ini bersifat logis, 

kognitif, dan denotatif. Makna konseptual adalah makna yang sesuai dengan 

konsepnya, makna yang sesuai dengan referennya, dan makna yang bebas dari 

asosiasi atau hubungan apapun (Chaer, 2009: 72). Jadi dapat dikatakan bahwa 

makna konseptual merupakan makna yang sebenarnya, makna referensial, makna 

leksikal, dan makna denotatif. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI EKSISTENSI UNGKAPAN PAMALI SEBAGAI MITOS WANITA JAWA 
DI KECAMATAN BENOWO DAN PAKAL, SURABAYA 

VIRDA WULANDARI



19 
 

Makna asosiatif yang dibagi lagi atas makna konotatif yakni makna yang 

muncul di balik makna kognitif (Djajasudarma, 2009: 21). Menurut (Chaer, 2009: 

72) makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah kata berkenaan dengan 

adanya hubungan kata itu dengan keadaan di luar bahasa. Misalnya, kata melati 

berasosiasi dengan makna „suci‟, atau „kesucian‟; kata merah berasosiasi dengan 

makna „berani‟, atau juga „dengan golongan komunis; kata 

cendrawasihberasosiasi dengan makna „indah‟. Makna asosiasi ini berhubungan 

dengan nilai-nilai moral dan pandangan hidup yang berlaku dalam suatu 

masyarakat bahasa yang berarti juga berurusan dengan nilai rasa bahasa, maka 

dalam makna asosiatif ini juga termasuk makna konotatif (Chaer, 2009: 73). 

Makna stilistika adalah makna yang melibatkan situasi sosial (misalnya lafal 

akhiran-kan di dalam bahasa Indonesia, atau daripada sebagai pengganti posesif 

yang Ǿ) (Djajasudarma, 2009: 21). Makna stilistika berkenaan dengan gaya 

pemilihan kata sehubungan dengan adanya perbedaan sosial dan bidang kegiatan 

di dalam masyarakat (Chaer, 2009: 73). Makna afektif adalah makna yang 

melibatkan perasaan dan sikap pembaca dan penulis, makna reflektif dihubungkan 

dengan asosiasi lain, misalnya kata-kata tabu atau kata-kata tentang seks, 

sedangkan makna kolokatif (sanding kata) adalah makna yang muncul akibat 

kata-kata tertentu memiliki pasangan (sanding) misalnya kata cantik berkolokasi 

perempuan, menjadi perempuan itu cantik, dan tidak akan berterima bila 

dikatakan pemuda itu cantik akan tetapi pemuda itu ganteng akan berterima di 

dalam bahasa Indonesia (Djajasudarma, 2009: 21). 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI EKSISTENSI UNGKAPAN PAMALI SEBAGAI MITOS WANITA JAWA 
DI KECAMATAN BENOWO DAN PAKAL, SURABAYA 

VIRDA WULANDARI



20 
 

1.6.4 Teori Makna Konseptual dan Makna Asosiasi 

Makna konseptual adalah makna yang sesuai dengan konsepnya, makna 

yang sesuai dengan referennya, dan makna yang bebas dari asosiasi atau 

hubungan apapun (Chaer, 2009: 72). Jadi dapat dikatakan bahwa makna 

konseptual merupakan makna yang sebenarnya, makna referensial, makna 

leksikal, dan makna denotatif. Makna konseptual ini merupakan makna yang 

bersifat apa adanya dan tidak terikat dengan hal yang berada di luar makna.  

Misalnya kata bunga yang berarti bagian dari tanaman sebagai alat reproduksi 

seksual pada tumbuhan berbunga. Alat reproduksi tersebut adalah benang sari dan 

putik yang dapat menghasilkan biji. Jadi bunga yang dimaksud merupakan bunga 

yang sebenarnya, bukan bunga bank maupun bunga desa. 

Menurut (Chaer, 2009: 72) makna asosiatif adalah makna yang dimiliki 

sebuah kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan keadaan di luar 

bahasa. Makna ini merupakan lawan dari makna konseptual dan berhubungan 

dengan makna di luar bahasa. Makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah 

leksem atau kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu 

yang berada di luar bahasa. Misalnya kata biru yang berasosiasi dengan 

ketenangan, kepercayaan, dan sebagainya. 

Mitos yang berbentuk pamali atau pantangan masyarakat Jawa tentu saja 

akan memiliki makna yang bersifat konseptual dan asosiatif. Makna asosiatif dari 

pamali atau pantangan ini tentu saja berasal dari makna yang berdasarkan pada 

kepercayaan masyarakat Jawa. Misalnya pada ungkapan pamali “Ojo mangan 

nang ngarepe lawang, wong meteng gak oleh mangan nanas, wong wedok gak 
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oleh adus suwi-suwi nang kamar mandi, dan sebagainya”. Bagi masyarakat di 

luar Jawa atau yang tidak mengenal mitos tersebut, tentu saja bentuk pamali 

“Mangan ojo nang ngarepe lawang” akan bermakna lain atau mungkin tidak 

bersifat pantang. Berbeda dengan masyarakat Jawa yang tentu saja mengetahui 

bahwa ungkapan tersebut bersifat  pamali dan memiliki makna asosiasi yang 

berdasarkan pemahaman dari kebudayaan masyarakat Jawa.  

Makna asosiasi pada ungkapan pamali tersebut termasuk dalam makna 

asosiasi yang bersifat reflektif, yaitu makna yang cenderung mengacu pada hal-hal 

yang bersifat sakral (kepercayaan), tabu (larangan), atau tata krama (kesopanan). 

Makna reflektif yang berkaitan dengan sakral dan tabu disebut makna piktorial, 

sedangkan yang berhubungan dengan kesopanan disebut makna gereflekter. 

Makna gereflekter (Belanda: gereflecteerde betekenis) muncul dalam hal makna 

konseptual yang jamak, makna yang muncul akibat reaksi kita terhadap makna 

yang lain (Leech dalam Pateda, 2001: 102). Makna gereflektif atau makna 

pantangan adalah makna yang muncul akibat reaksi pemakai bahasa terhadap 

makna lain. Makna ini terdapat pada kata-kata yang berhubungan dengan 

kepercayaan masyarakat kepada hal-hal yang bersifat kepercayaan (magis). 

Makna gereflektif tidak saja muncul karena sugesti emosional, tetapi juga 

berhubungan dengan kata atau ungkapan tabu.  

Ungkapan pamali masyarakat Jawa memiliki makna yang bersifat 

reflektif, yaitu memiliki makna yang menimbulkan refleksi (asosiasi) kepada 

makna lain. Makna reflektif pada pamali tersebut termasuk dalam makna 

gereflektif, yaitu adanya suatu kepercayaan yang bersifat pantangan atau dilarang. 
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Mandi pada malam hari akan memiliki makna gereflektif bagi seorang gadis atau 

wanita yang belum menikah. Begitu pula dengan wanita hamil yang 

membicarakan orang yang memiliki kelakuan buruk atau cacat, hal tersebut tentu 

saja memiliki makna  gereflektif karena dilarang atau pantang dilakukan menurut 

kepercayaan masyarakat Jawa.  

 

1.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara kerja yang meliputi prosedur, teknik, dan alat 

yang dipilih untuk melaksanakan penelitian (pengumpulan data). Metode 

merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam penelitian agar dapat 

menemukan penjelasan yang diharapkan. 

Penelitian ini mengkaji bentuk dan makna serta eksistensi ungkapan pamali 

bagi wanita Jawa di wilayah Benowo dan Pakal dengan satuan analisis makna 

budaya yang terdapat pada simbol-simbol yang digunakan. Penelitian ini 

mengkaji tentang ungkapan pamali yang dipercaya oleh masyarakat Jawa, karena 

itulah metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Istilah deskriptif ini 

menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan semata-mata hanya berdasarkan 

fakta yang ada atau fenomena yang secara empiris hidup pada penutur-penuturnya 

(Sudaryanto, 1992: 62). Penelitian ini memanfaatkan pendekatan semantik karena 

mengkaji tentang bentuk serta makna budaya yang merupakan kejadian di dalam 

masyarakat yang bersifat nyata.  

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Metode kualitatif merupakan 

prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan di 
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masyarakat bahasa. Pendekatan kualitatif juga melibatkan data lisan di dalam 

bahasa yang didapat dari informan atau penutur asli bahasa yang diteliti  

(Djajasudarma, 2010: 10-11). 

1.7.1 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ungkapan pamali 

yang masih memiliki eksistensi atau kepercayaan pada wanita yang ada di 

kecamatan Benowo dan Pakal, Surabaya.  Pemilihan wilayah pada sumber data ini  

dikarenakan masyarakat pada dua daerah tersebut masih bersifat tradisional dan 

menjunjung tinggi warisan kebudayaan yang diturunkan oleh nenek moyang 

mereka secara turun-menurun. Begitu juga dengan keberadaan ungkapan pamali 

yang sampai saat ini masih mereka percayai keberadaannya.  

Saat ini masyarakat pada wilayah Surabaya bagian Barat sedang 

mengalami dampak dari adanya  perkembangan teknologi dan informasi yang 

cukup pesat. Hal ini tentu saja juga mempengaruhi pemikiran masyarakat di 

kecamatan Benowo dan Pakal dari pola pikir yang bersifat tradisional ke pola 

pikir atau gaya hidup yang modern, khususnya para wanitanya. Akan tetapi, tidak 

sedikit para wanita yang masih mempercayai keberadaan ungkapan pamali 

tersebut demi menjaga kelangsungan dan keselamatan hidup mereka.  Hal inilah 

yang menjadikan ungkapan pamali pada daerah tersebut masih memiliki 

eksistensi sampai saat ini.   
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1.7.2  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang ditempuh pada saat 

mengumpulakan data sebagai sumber analisis. Berdasarkan penelitian yang 

diadakan di Kota Surabaya tentang eksistensi, bentuk, dan makna dalam ungkapan 

pamali sebagai mitos bagi wanita Jawa, maka teknik yang digunakan adalah 

teknik cakap bertemu muka, teknik catat, dan data pustaka. Teknik cakap bertemu 

muka adalah teknik yang dilakukan dengan bertemu langsung, bertatap muka, 

atau bertemu muka antara peneliti dengan narasumber atau informan. Hal ini 

bertujuan untuk memperoleh data yang lengkap (Kesuma, 2007: 42-43).  

Informan dalam sebuah penelitian dapat ditentukan jumlahnya sesuai 

dengan keperluan itu sendiri. Penelitian ini akan menggunakan sepuluh informan, 

yaitu para wanita untuk dapat menjelaskan secara deskriptif tentang bagaimana 

eksistensi ungkapan pamali sebagai mitos bagi wanita Jawa yang ada di 

kecamatan Benowo dan Pakal, Surabaya. Kriteria informan yang akan dijadikan 

sebagai narasumber adalah (1) wanita yang berasal dari Surabaya  (penduduk asli 

Surabaya atau bukan merupakan masyarakat pendatang), (2) masih mempercayai 

dan menggunakan ungkapan pamali dalam kehidupan sehari-hari, (3) memiliki 

pendidikan tamat SMA/SMK, serta (4) mengikuti perkembangan teknologi dan 

ilmu pengetahuan atau tidak gagap teknologi (GAPTEK). Penelitian ini akan 

menggunakan sepuluh informan yaitu wanita yang belum menikah dan wanita 

yang sudah pernah hamil yang akan diwawancarai mengenai data yang terkait 

dengan penelitian.  
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Hal pertama yang akan dilakukan  peneliti adalah melakukan wawancara 

kepada sepuluh informan tersebut untuk mengambil data, yaitu ungkapan pamali 

atau pantangan bagi wanita yang masih dipercayai hingga saat ini. Penelitian ini 

juga akan menggunakan beberapa bentuk pamali dari studi pustaka dan 

menanyakannya kepada informan terkait dengan eksistensi mitos tersebut. Tahap 

kedua adalah melakukan wawancara atau interview mengenai eksistensi ungkapan 

pamali saat ini terkait dengan faktor bertahannya ungkapan pamali  tersebut bagi 

kehidupan sehari-hari.  

Dalam proses pengumpulan data, akan digunakan teknik catat untuk 

mencatat ungkapan pamali yang diambil sebagai data, kemudian ditranskrip 

dalam kartu data untuk dilakukan pengelompokan ungkapan pamali bagi wanita 

yang belum menikah dan wanita hamil.  

1.7.3 Metode Analisis Data  

Pada tahapan metode analisis data, hal yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: (1) data yang telah terkumpul dari penyimakan dan wawancara 

dikumpulkan dan dicatat pada kartu data; (2) data yang berkaitan dengan bentuk 

ungkapan pamali dianalisis sehingga diperoleh bentuk-bentuk ungkapan pamali 

dengan penanda ingkar ojo, gak oleh, dan gak ilok; (3) data yang berkaitan dengan 

makna dianalisis sehingga diperoleh makna ungkapan pamali berdasarkan 

bentuknya yaitu sebagai larangan, imbauan, dan anjuran; dan dengan teori makna 

konseptual dan asosiasi sehingga diperoleh makna yang tersirat pada ungkapan 

pamali berdasarkan fungsinya; (4) data yang berkaitan dengan eksistensi 

ungkapan pamali dianalisis berdasarkan faktor-faktor yang ditemukan berdasarkan 
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hasil wawancara dari sepuluh informan; (5) setelah data dianalisis berdasarkan 

teori dan wawancara tersebut, langkah selanjutnya yaitu berusaha untuk 

menjelaskan bentuk, makna, dan eksistensi ungkapan pamali dalam bahasa Jawa 

secara jelas dan terperinci.    

1.7.4  Metode Pemaparan Hasil Analisis Data 

Pemaparan hasil analisis data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

dengan metode formal dan informal. Menurut Sudaryanto (1993:2) metode 

penyajian formal adalah perumusan dengan menggunakan tanda atau lambang-

lambang; sedangkan metode penyajian data informal menggunakan perumusan 

kata-kata biasa, walaupun dengan terminologi yang teknis sifatnya. Maka 

penelitian ini menggunakan metode informal karena pada sistematika penulisan 

menggunakan kata-kata yang biasa walaupun dengan terminologi yang sifatnya 

teknis. Penelitian ini menggunakan metode informal. Metode informal tampak 

pada sistematika penulisan yang menggunakan kata-kata biasa.  

Penyajian hasil analisis data pada penelitian ini dilakukan sesuai dengan 

rumusan masalah. Pertama, dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk ungkapan pamali 

berdasarkan statusnya dari data yang diperoleh. Kedua, adalah deskripsi tentang 

makna dari ungkapan pamali berdasarkan bentuk dan fungsinya serta kaitannya 

dengan pandangan wanita Jawa di Benowo dan Pakal. Terakhir adalah deskripsi 

yang melatarbelakangi eksistensi ungkapan pamali bagi wanita Jawa di kecamatan 

Benowo dan Pakal, Surabaya. 
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1.8  Operasionalisasi Konsep 

Suatu penelitian dapat berjalan dengan baik jika terdapat konsep 

operasionalisasi dalam melakukan penelitian. Konsep harus disusun sistematis 

agar hasil yang dicapai maksimal. 

Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Eksistensi merupakan keberadaan mitos pamali masyarakat Jawa yang ada di 

dalam masyarakat. 

2. Ungkapan merupakan sebuah kalimat atau gabungan kata yang memiliki 

sebuah makna dan digunakan pada situasi tertentu. 

3. Ungkapan pamali adalah sebuah kalimat atau gabungan kata yang terbentuk 

atau terdiri dari kata pantang atau larangan dan sebuah tindakan (implikatur) 

yang memiliki sebuah makna.   

4. Mitos merupakan suatu cerita, pendapat, atau anggapan dalam sebuah 

kebudayaan yang dianggap mempunyai kebenaran mengenai suatu perkara 

yang pernah berlaku pada suatu masa yang kebenarannya masih tanda tanya. 

5. Wanita Jawa merupakan perempuan yang berasal dari Jawa yang sudah 

memiliki pemikiran modern, berwawasan luas, dan berpendidikan. 
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