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lSI RI NGICASAN 

Dalam khazanah kebudayaan suku-suku bangsa di Nusantara 
telah dikenal adanya suatusikap dan pengetahuan tertentu 
yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dan lingkungan 
hidupnya. Dalam masyarakat masa lalu sudah ada citra tradi
sional tentang lingkungan hidupnya. Citra tradisional itu 
merupakan gambaran yang dimiliki manusia tentang sifat ling
kungan hidupnya, pengaruh dan reaksi lingkungan hidup terha
dap manusia dan segala aktivitasnya. Sedangkan salah satu 
wujued wujud citra tradisional itu adalah mitos. Mitos meru
pakan bag ian dari folk lor dan merupakan buah pemikiran wa
risan leluhur bangsa yang mengandung bermacam-macam pesan 
serta penuh dengan nilai yang bermanfaat bagi pembangunan 
bangsa. 

Penelitian ini mengambil objek mitos Pewl Sri (selan
jutnya disingkat DS) versi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mitos 
tersebut merupakan mitos yang sangat terkenal di pulau Jawa 
yang mempunyai dasar ekonomi agraris. Mitos tersebut telah 
memunculkan sebuah etos kerja gotong royong dalam kelompok 
rumah tangga yang bernama desa. Penelitian ini menitikberat
kan segi-segi terpenting dalam mitos DS. terutama yang ber
kaitan dengan lingkungan hidup. 

Penelitian ini bertujuan. (1) untuk mengarsipkan mitos 
DS versi Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan baik dan benar. 
(2) mengungkapkan fungsi mitos DS bagi masyarakat pendu
kungnya, (3) mengungkapkan aspek lingkungan hidup yang ter
dapat dalam mitos DS, (4) mengungkapkan persamaan dan perbe
daan mitos DS versi Jawa Timur dan Jawa Tengah terutama yang 
berkaitan dengan aspek fungsi dan lingkungan hidup. 

Metode penelitian yang digunakan dalam rangka mengana
lisis data adalah pendekatan strukturalisme genetik model 
Goldmann. Di samping itu. juga digunakan metode deskriptif 
analitik, yakni mendeskripsikan data yang telah dikurnpulkan 
dan menganalisisnya. Metode ini dikembangkan. sebab memberi
kan kemungkinan lebih banyak dan lebih leluasa untuk mengka
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ji dan menguraikan gejala yang tampak dalam masyarakat tem-
pat penelitian dilakukan. . 

Penelitian ini bermanfaat dalam rangka pelestarian bu
daya warisan para leluhur terutama berupa mitos (cerita rak
yat). Khazanah mitos (DS) yang telah diinventarisasikan da
lam bentuk pengarsipan dan dianalisis ternyata dapat membe
rikan gambaran tentang warna budaya masyarakat pemiliknya 
pada masa lampau dalam kaitannya dengan masa sekarang. De
ngan demikian penelitian ini juga bermanfaat dalam rangka 
pemahaman mengenai konteks-sosio budaya masyarakat daerah 
Jawa Timur dan Jawa Tengah pada masa lampau dan kaitannya 
dengan masa sekarang. Di samping itu. penelitian ini juga 
bermanfaat sebagai modal dan sekaligus sebagai sumber inspi
rasi basi para pakar lingkungan hidup untuk mengolah dan 
mentransformasikannya sesuai dengan keadaan sekarang. Nilai 
lingkungan hidup dalam mitos DS itu dapat pula dipakai seba
gai sumber pengenalan mengenai lingkungan hidup kepada anak
anak. 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat dike
mukakan beberapa kesimpulan. Pertam8. tersedianya arsip mi
tos DS versi Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan baik dan be
nar. Kedua, mitos DS berfungsi sebagai alat pendidikan ma
syarakat dan pengawas norma-norma agar selalu dipatuhi oleh 
masyarakatnya. Secara umum mitos DS berfungsi sebagai peles
tar ian budaya. Ketlga, mitos DS mencerminkan nilai-nilai 
lingkungan hidup yang berkaitan dengan bidang pertanian. ke
sejahteraan sosial. religi dan sistem kepercayaan. Religi 
dan sistem kepercayaan merupakan aspek yang menonjol yang 
berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup. Keempat. Dari 
segi fungsi dan lingkungan hidup, maka mitos DS versi Jawa 
Timur dan Jawa Tengah. keduanya memiliki persamaan. yaitu 
sama-sama berfungsi sebasai alat pendidikan masyarakat. pe
ngawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi dan sama
sama mencerminkan nilai-nilai lingkungan hidup yang berkait
an dengan bidang pertanian. kesejahteraan sosial. religi dan 
sistem kepercayaan. Perbedaannya terletak pada struktur ce
rita. yaitu pada unsur tokoh dan penokohan. alur. dan ama
nat, sedangkan unsur latarnya memiliki kesamaan. Hal ini wa
jaw, sebab keduanya merupakan versi yang berbeda. Di samping 
itu. juga terdapat perbedaan mengenai urut-urutan motif ce
rita. Mitos DS versi Jawa Timur dimulai dengan motif pengu
tukan. benda ajaib, prasyarat/sayembara, asal suatu benda. 
pelarian. dan penjelmaan/penitisan; sedangkan versi Jawa Te
ngah dimulai dengan motif prasyarat/sayembara. penjelmaan/ 
penitisan. pengutukan. asal suatu benda. pelarian. dan muk
jizat. 
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