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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada Bab pendahuluan ini menjelaskan latar belakang dalam 

melakukan penelitian, merumuskan masalah, mengungkapkan tujuan 

dan manfaat dari penelitian ini, dan sistematika penulisan. 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah  

Folklore merupakan kebudayaan suatu kolektif yang tersebar 

dan diwariskan secara turun-temurun di antara kolektif macam apa saja. 

Penurunannya pun masih bersifat tradisional dalam versi yang berbeda-

beda, baik disampaikan secara lisan maupun contoh yang disertai gerak 

isyarat sebagai alat pembantu mengingat. Suatu folklor akan tetap 

memiliki identitas apabila masih menggunakan metode penyebaran 

secara lisan (Danandjaja, 1984, hlm.2). Brunvand (dalam Danandjaja, 

1984, hlm. 21) pengelompokan folklor terbagi menjadi tiga, yakni (1) 

folklor lisan (verbal folklore); (2) folklor sebagian lisan (partly verbal 

folklore); (3) folklor bukan lisan (non-verbal folklore). Biasanya suatu 

folklor diceritakan oleh orang tua kepada anak-anaknya supaya mereka 

dapat mengerti makna yang terkandung dari setiap folklor tersebut. 

Sementara itu, Tradisi lisan adalah sebuah kebudayaan yang 

dituturkan secara lisan. Tradisi lisan dengan folklor sebenarnya tidak 

sama, tradisi lisan hanya mencakup ceritak rakyat, teka-teki, peribahasa, 

dan nyanyian rakyat, sedangkan folklor mencakup lebih luas yaitu 

seperti tarian rakyat, dan arsitektur rakyat (Danandjaja, 1984).  

Di setiap daerah di nusantara memiliki folklornya masing-

masing dengan ciri khas yang berbeda-beda. Seperti halnya di Jawa 

Barat terdapat cerita prosa rakyat yang sangat beragam, salah satunya di 

daerah Kabupaten Indramayu yang merupakan salah satu kabupaten di 

Jawa Barat. Di Kabupaten Indramayu  terdapat cerita prosa rakyat 

mengenai Legenda Babad Alas Kali Cimanuk. Kebanyakan orang 

mengetahuinya dengan sebutan Babad Dermayu.  

Kata babad sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Babad/ba-bad/ n 1 Sas kisahan berbahsa Jawa, Sunda, Bali, Sasak, dan 

Madura yang berisi persitiwa sejarah, cerita sejarah; 2 riwayat, sejarah, 

tambo; hikayat; - Tanah Jawa. Adapun pengertian lain dari babad itu 

sendiri dijelaskan oleh Gunaevy (2004) (dalam Widianti, dan Sacandra, 

2017. Hlm. 35) kata babad memiliki arti menebas, merambah hutan, 

semak, dan belukar. Sementara itu, Abdullah (dalam Widianti dan 
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Sacandra, 2017. Hlm. 35) berpendapat bahwa babad adalah sejarah lokal 

yang memuat kisah masa lampau dari suatu masyarakat di wilayah 

geografi bertaraf lokal. Intinya, yaitu mengisahkan asal-usul, 

pertumbuhan dan perkembangan kelompok masyarakat setempat 

Babad berdasarkan pusat penyebarannya dibagi menjadi dua 

yaitu, babad pedalaman, dan babad pesisiran. Menurut Darusuptapta 

dalam (Dewi, 2011, hlm. 17) bahwa babad pesisiran meurpakan babad 

kadipaten atau kabupaten, tanah perdikan di wilayah mancanegara, di 

luar daerah kerajaan atau keraton, dan meliputi juga daerah pesisir atau 

pantai. Legenda Babad Alas Kali Cimanuk (Babad Dermayu) masuk ke 

dalam cerita babad pesisiran, karena cerita tersebut berada di wilayah 

kabupaten dan daerah pesisir bukan merupakan daerah keraton atau 

kerajaan.  

Dalam kategori yang lebih sepesifik cerita Legenda Babad Alas 

Kali Cimanuk masuk ke dalam kelompok legenda setempat (local 

legends). Legenda setempat adalah cerita yang berhubungan dengan 

suatu tempat, nama tempat, dan bentuk topografi, yakni bentuk 

permukaan suatu daerah, apakah berbukit-bukit, berjurang, dan 

sebagainya. Masyarakat Indramayu menganggap bahwa legenda ini 

merupakan salah satu legenda yang berkaitan dengan asal mula adanya 

daerah Indramayu. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya Kali Cimanuk 

yang menjadi saksi pemberian nama Darmaayu oleh Nyi Endang Darma 

Ayu kepada Raden Arya Wiralodra.  

Legenda Babad Alas Kali Cimanuk ini merupakan rangkaian 

kisah hidup seorang adipati bernama Raden Bagus Arya Wiralodra yang 

berasal dari Bagelen, Jawa Tengah. Arya Wiralodra memiliki cita-cita 

mulia untuk membangun sebuah nagari atau sebuah kota lengkap 

dengan pemerintahannya yang kelak akan bermanfaat bagi cucu-

cucunya. Raden Bagus Arya Wiralodra ditunjuk untuk membabad Alas 

Kali Cimanuk berdasarkan wangsit yang dberikan kepadanya. Tokoh ini 

milik ilmu yang cukup sakti, orang sakti yang taat pada agama 

cenderung memiliki sifat yang rendah hati dan tidak sombong. Begitu 

pun dengan tokoh Arya Wiralodra yang memiliki sifat rendah hati, 

sopan, tidak mudah menyerah, dan berwibawa. Hingga pada suatu hari 

datanglah Nyi Endang Darma Ayu dengan dua kaki tangannya, Ki 

Tanah dan Ki Tani mendatangi padukuhun tersebut dengan niatan ingin 

menyewa lahan untuk dtinggali. Tokoh Ki Tinggil mempersilahkan, 

karena sudah mendapat amanat dari Wiralodra, “Barang siapa yang 
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hendak ingin menetap di sini dengan maksud baik, maka terimalah”. 

Nyi Endang Darma Ayu banyak membantu di padukuhan Kali Cimanuk 

tersebut, tokoh ini mengajarkan ilmu kanuragan dan cara bercocok 

tanam.  

Akan tetapi, kebaikannya tidak disenangi oleh Pangeran Guru. 

Dengan demikian terjadilah pertarungan antara Nyi Endang dengan 

Pangeran Guru beserta 24 muridnya. Pada akhirnya Pangeran Guru 

beserta 24 muridnya tewas ditangan Nyi Endang. Hal itu menimbulkan 

masalah besar di padukuhan Kali Cimanuk, Wiralodra harus menangkap 

Nyi Endang dan membawanya ke Bagelen, tetapi Nyi Endang menolak 

akhirnya terjadilah perkelahian antara keduanya. Nyi Endang tidak ingin 

melanjutkan lagi pertarungan tersebut akhirnya tokoh Nyi Endang 

memutuskan menceburkan diri ke Kali Cimanuk. Kemudian, terdengar 

suara Nyi Endang yang meminta padukuhan Kali Cimanuk tersebut 

diberi nama Darmaayu (Sutadji, KS., 2003).  

Di setiap cerita pembentukan asal muasal suatu daerah 

memiliki tokoh yang sangat berpengaruh, seperti halnya dalam cerita 

Legenda Babad Alas Kali Cimanuk memiliki tokoh legendaris dan 

sangat berjasa bagi masyarakat Indramayu yaitu Raden Bagus Arya 

Wiralodra dan Nyi Endang Darma Ayu. Kedua tokoh tersebut dianggap 

sebagai simbol tokoh local heros. Selain itu, tokoh Arya Wiralodra dan 

Nyi Endang Darma Ayu merupakan tokoh yang namanya selalu 

dikaitkan dengan nilai-nilai semangat, keberanian, harga diri, rela 

berkorban, dan bertanggung jawab. Hal ini dapat dikatakan bahwa 

Legenda Babad Alas Kali Cimanuk (Babad Dermayu) merupakan 

sebuah jati diri masyarakat Indramayu.   

Masyarakat Indramayu mengabadikan nama kedua tokoh 

tersebut menjadi nama tempat,  seperti pada perguruan tinggi swasta 

yang ada di Indramayu yaitu Universitas Wiralodra. Sementara itu 

penamaan Indramayu sendiri awalnya merupakan pesan dari Nyi 

Endang Darma Ayu ketika beliau menceburkan diri ke Kali Cimanuk. 

Beliau meminta kepada Raden Arya Wiralodra untuk memberikan nama 

pemukiman Kali Cimanuk ini dengan namanya Darma Ayu/ Darmaayu 

dan sekarang menjadi Indramayu. 

Ada beberapa orang yang masih menggap legenda ini sakral, 

tidak boleh diceritakan sembarangan. Akan tetapi, kesakralannya 
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berbeda dengan Mite. Seperti halnya juru kunci Makam Arya Wiralodra 

menggap bahwa cerita ini tidak dapat diceritakan sembarangan. Ada hari 

tertentu di mana cerita ini tidak boleh diceritakan, seperti hari kamis dan 

jumat. Pak Yadi selaku juru kunci makam Arya Wiralodra mengatakan 

bahwa, beliau (Wiralodra) sedang berada di pemakaman pada hari kamis 

dan jumat, beliau baru pulang sore hari setelah ashar. Selain itu, sulit 

menemukan informan yang benar-benar mau menceritakannya dan 

kebanyakan dari mereka tidak betul-betul mengetahui mengenai cerita 

tokoh Arya Wiralodra tersebut. 

Cerita mengenai Legenda Babad Alas Kali Cimanuk tidak 

terlepas dari yang namanya Kali Cimanuk. Kali Cimanuk dalam banyak 

sumber sejarah disebut sebagai salah satu pelabuhan strategis pada 

masanya. Awal  abad 16 M Pelabuhan Cimanuk di bawah kekuasaan 

kerajaan Sunda, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hingga 

tahun 1513 yaitu masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, Kali Cimanuk 

adalah batas kekuasaan Cirebon dan Kerajaan Sunda menurut Atja dan 

Ayatrohaedi (dalam Hata, 2012). Hal tersebut dapat dilihat dari adanya 

peninggalan bangunan seperti jembatan besar yang dulu berfungsi 

sebagai tempat melitasnyaa kapal-kapal besar dan dermaga kecil yang 

digunakan sebagai tempat meniakan dan menurunkan penumpang. 

Masyarakat pada masa Kerajaan Sunda mempunyai latar 

belakang kebudayaan sebagai masyarakat pedagang. Setelah abad ke-18, 

Indramayu tidak lagi berfungsi sebagai kota dagang, dengan beralihnya 

fungsi Kota Indramayu maka terjadi pula perubahan kebudayaan pada 

masyarakat penghuninya (Saptono, 2014). Selain itu, kini Kali Cimanuk 

yang berada di tengah-tengah pusat pemerintahan Kabupaten Indramayu 

berubah menjadi lokasi wisata kecil bagi masyarakat Indramayu. Di 

sekitaran Kali Cimanuk kini berubah menjadi lokasi wisata yang 

nyaman dan menyenangkan. Selain itu, banyak pula pedagang kaki lima 

yang bertengger di sana dengan nama “Pusat Kuliner Kali Cimanuk”. 

Cerita Babad Dermayu memiliki banyak versi yaitu Babad 

Carbon II, versi kertasmaya, versi di daun lontar, dan versi lainnya 

(Rahmat, 2013, hlm.6). Cerita Babad Dermayu pada umumnya 

merupakan data berupa tulisan atau certia yang terdapat pada naskah 

atau buku, ketiga naskah atau buku itu adalah naskah Babad Dermayu 

(Babad Carbon 2) yang penulisnya tidak dikenal pada tahun 1900 

(transliterasi dan terjemahan tahun 2008 oleh Ruhaliah, anggota 

Masyarakat Pernaskahan Nusantara Cabang Bandung Jawa Barat, kerja 
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sama dengan Balai Pengelolaan Museum Sri Baduga Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut Babad Dermayu 

1900/BD 1900), buku Sejarah Indramayu  tulisan H.A. Dasuki, dkk., 

1977 (selanjutnya ditulis SI 1977), dan buku Dwitunggal Pendiri Darma 

Ayu Nagari tulisan H.R. Sutadji K.S., 2003. Hal tersebut berdasarkan 

artikel yang ditulis oleh Kasim, Supali (2010) mengenai Bedah Sejarah 

Indramayu. Akan tetapi di sini yang digunakan oleh peneliti yaitu cerita 

Babad Dermayu yang bersumber dari data lisan. Bentuk penyebaran 

secara lisan dapat menghasilkan cerita yang berbeda-beda dari setiap 

orang yang mengetahui dan menuturkannya. Karena cerita ini berasal 

dari mulut ke mulut memungkinkan adanya perubahan, penambahan dan 

perbedaan disetiap ceritanya tergantung kepada daya ingat penutur.  

Penelitian mengenai legenda setempat  sebelumnya sudah 

pernah ada yang meneliti, tetapi penelitian mengenai Babad Alas Kali 

Cimanuk atau yang biasa dikenal dengan Babad Dermayu ini belum 

banyak orang yang meneliti, hanya ada beberapa. Menurut Taryani 

sejarawan Indramayu penelitian mengenai Babad Dermayu sudah 

pernah diteliti dalam bentuk certia naskah dan memiliki dua versi. 

“Babad Dermayu” yang pernah diteliti oleh (Mulyati, 2009) dan “Babad 

Dermayu (Babad Carbon II)” yang dilakukan oleh Ruhaliah (2008).   

Mulyati (2009) telah meneliti “Babad Dermayu” dalam bentuk 

naskah kuno yang termasuk ke dalam bidang filologi. Isi dari naskah 

tersebut lebih banyak membahas mengenai kisah Cirebon daripada 

Indramayu dan lebih membahas mengenai penyebaran agama Islam di 

Jawa Barat (tataran Sunda).  

Kedua, penelitian yang dilakukan Ruhaliah (2008) mengenai 

naskah “Babad Dermayu (Babad Carbon II)” isinya sudah sampai 

kepada pembabadan alas Kali Cimanuk Indramayu. Bagaimana awal 

mula tokoh Arya Wiralodra datang ke Alas Kali Cimanuk, untuk apa dia 

membabad alas Kali Cimanuk tersebut, lalu pertemuannya dengan Nyi 

Endang Darma Ayu, kemudian pertarungan antara Wiralodra dengan 

putra Sunan Gunung Jati Arya Kemuning, hingga datangnya perampok 

yang ingin menguasai daerah Cimanuk tersebut, tapi perampok tersebut 

gagal menguasai kali Cimanuk. Seharusnya, perampok tersebut dikirim 

ke Bagelen dan dihukum mati, tetapi Wiralodra membiarkan pasukan 

Watuhaji tetap hidup dan mengirimnya ke gunung. Lalu sampai pada 
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akhirnya Wiralodra meninggal dan digantikan oleh anaknya yang 

bernama Wirapati yang disebut juga sebagai Wiralodra II.  

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, antara yang diteliti oleh 

peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyati (2009) memiliki 

perbedaan yang sangat jauh, karena dilihat dari isi naskah “Babad 

Dermayu” tersebut sangat berbeda dengan apa yang ingin dibahas oleh 

peneliti mengenai pembabadan Alas Kali Cimanuk di Indramayu dan 

bagaimana pertarungan tokoh Arya Wiralodra dengan tokoh lain dalam 

Legenda Babad Alas Kali Cimanuk. 

Sedangkan dengan penelitian kedua yang dilakukan oleh 

Ruhaliah (2008) tentang naskah “Babad Dermayu (Babad Carbon II)” 

memiliki sedikit kesamaan, karena isi naskah tersebut mengenai asal-

muasal Indramayu terbentuk. Hal ini yang diharapkan oleh peneliti, akan 

tetapi terdapat perbedaan pula, yaitu peneliti ingin mengetahui 

bagaimana pertarungan tokoh Arya Wiralodra dengan tokoh lain dalam 

Legenda Babad Alas Kali Cimanuk, dan perbedaan yang kedua yaitu 

terletak pada sumber data yang digunakan. Penelitian sebelumnya lebih 

menekankan kepada certia yang bersumber pada naskah dalam kajian 

filologi sedangkan penelitian ini lebih kepada tradisi lisan, cerita yang 

dilisankan bukan berupa tulisan.  

Penelitian mengenai Pertarungan Tokoh Arya Wiralodra 

dengan Tokoh Lain dalam Legenda Babad Alas Kali Cimanuk dianggap 

belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Walaupun sudah ada 

beberapa yang mengambil objek penelitian mengenai Babad Dermayu 

seperti yang dilakukan oleh Ruhaliah (2008), anggota Masyarakat 

Pernaskahan Nusantara Cabang Bandung, Jawa Barat, kerja sama 

dengan Balai Pengelolaan Museum Sri Baduga Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut Babad Dermayu 

1900/BD 1900), buku Sejarah Indramayu  tulisan H.A. Dasuki, dkk., 

1977 (selanjutnya ditulis SI 1977), dan buku Dwitunggal Pendiri Darma 

Ayu Nagari tulisan H.R. Sutadji K.S., 2003. Hal tersebut berdasarkan 

artikel yang ditulis oleh Kasim (2010) mengenai Bedah Sejarah 

Indramayu.  Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya bersumber 

dari naskah bukan dari tradisi lisan. Dengan demikian berbeda dengan 

apa yang diteliti oleh peneliti. Karena peneliti lebih menekankan kepada 

pertarungan-pertarungan yang terjadi di dalam cerita tersebut. Hal 

tersebut memungkinkan peneliti untuk melanjutkan penelitiannya. 
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Cerita Legenda Babad Alas Kali Cimanuk sebagai legenda 

setempat memiliki beberapa varian. Hal ini tergambar dari ketiga cerita 

di tiga lokasi yang berbeda di Kabupaten Indramayu, yaitu di daerah 

Sindang, Paoman, dan Pondoh. Ketiga varian cerita tersebut terlihat dari 

perbedaan kehadiran tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita, peristiwa-

peristiwa yang terjadi antartokoh, dan mengenai penyebab 

kepergian/tujuan tokoh Arya Wiralodra ke Alas Kali Cimanuk. Akan 

tetapi, perbedaan tersebut masih menjadi kesatuan dalam cerita yang 

masih bisa dipahami. Atas dasar tersebut, penelitian memilih 

Pertarungan Tokoh Arya Wiralodra dengan Tokoh Lain dalam Legenda 

Babad Alas Kali Cimanuk sebagai objek penelitian.  

Alasan mengapa memilih objek tersebut berdasarkan data yang 

didapatkan di lapangan, yaitu pertama di dalam cerita tersebut terdapat 

beberapa pertarungan yang dialami oleh tokoh Arya Wiralodra. 

Pertarungan-pertarungan tersebut merupakan salah satu rintangan yang 

sering dialami tokoh Arya Wiralodra dalam mencari Kali Cimanuk dan 

membabad Alas Kali Cimanuk. Hal tersebut dapat menjadi acuan atau 

semangat hidup bagi masyarakat Indramayu, bahwa dengan banyaknya 

rintangan atau cobaan yang dihadapi, harus menjadikan diri kita tidak 

mudah menyerah, terus berusaha dan bekerja keras agar segala yang 

diinginkan dapat terwujud.  

Alasan yang kedua, yaitu banyaknya masyarakat Indramayu 

yang tidak benar-benar mengetahui cerita Babad Dermayu tersebut dan 

bagaimana cara Arya Wiralodra membabad daerah Alas Kali Cimanuk. 

Dengan adanya penelitian ini dapat membuat masyarakat Indramayu 

mengetahui sosok atau pahlawan sesungguhnya dibalik asal-muasal 

daerah Indramayu berdiri menjadi sebuah daerah lengkap dengan 

pemerintahannya dan lebih menghargai sejarah lokal.  

Alasan yang ketiga, yaitu sebagai pemertahanan kebudayaan 

tradisi lisan di Indramayu yang semakin hari semakin mengikis 

minatnya. Hal tersebut terlihat semakin hari semakin berkurang minat 

untuk mengetahui sejarah lokal atau tradisi lisan. Terutama dikalangan 

anak muda yang menganggap tradisi lisan daerah atau sejarah mengenai 

daerahnya sendiri dianggap kuno. Dengan demikian pemilihan objek 

tersebut dapat menjadi sumber sejarah dalam bentuk lisan yang harus 
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tetap dijaga dan dipelihara karena merupakan salah satu warisan dari 

nenek moyang terdahulu.  

Penelitian mengenai Legenda Babad Alas Kali Cimanuk dilihat 

dalam perspektif tradisi lisan. Penelitian ini berfokus pada pertarungan 

tokoh Arya Wiralodra dengan tokoh lain melalui kajian tradisi lisan. 

Pertarungan yang dibahas oleh peneliti, yaitu mengenai  pertarungan 

tokoh Arya Wiralodra dengan makhluk gaib dan juga bangsa jin lainnya 

yang kerap kali menghalangi jalan Arya Wiralodra, dan bagaimana Arya 

Wiralodra dapat menyelesaikan tugasnya tersebut. Untuk lebih lanjut 

menganalisis mengenani pertarungan tokoh Arya Wiralodra dengan 

tokoh lain dalam cerita Legenda Babad Alas Kali Cimanuk maka dengan 

terlebih dahulu menganalisis struktur cerita (legenda), konteks 

penuturan, proses penciptaan, fungsi dan makna. Dengan demikian, 

penelitian ini berpotensi mempertajam kajian dalam penelitian 

sebelumnya. 

 

1.2.  Batasan Masalah dan Rumusan Masalah  

Batasan masalah ini diperlukan agar mempermudah peneliti 

untuk mengenai sasaran yang tepat. Adapun rumusan masalah dalam 

penelitian mengenai Pertarungan Tokoha Arya Wiralodra dengan 

Tokoh Lain dalam Legenda Babad Alas Kali Cimanuk sebagai legenda 

daerah setempat di Kabupaten Indramayu, sebagai berikut. 

(1) Bagaimana pertarungan digambarkan dalam struktur Legenda 

Babad Alas Kali Cimanuk sebagai legenda setempat di 

Kabupaten Indramayu? 

(2) Bagaimana konteks penuturan Legenda Babad Alas Kali 

Cimanuk sebagai legenda setempat di Kabupaten Indramayu? 

(3) Bagaimana proses penciptaan Legenda Babad Alas Kali 

Cimanuk sebagai legenda setempat di Kabupaten Indramayu? 

(4) Bagaimana fungsi Legenda Babad Alas Kali Cimanuk sebagai 

legenda setempat di Kabupaten Indramayu? 

(5) Bagaimana makna pertarungan dalam Legenda Babad Alas 

Kali Cimanuk sebagai legenda setempat di Kabupaten 

Indramayu?  

 

1.3.  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan 

agar mendapatkan gambaran sebagai berikut.  



9 

 

 
 
Fatimatuz Zahro, 2018 
PERTARUNGAN TOKOH ARYA WIRALODRA DENGAN TOKOH LAIN DALAM 
LEGENDA BABAD ALAS KALI CIMANUK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

(1) Mendeskripsikan gambaran pertarungan dalam struktur 

Legenda Babad Alas Kali Cimanuk sebagai legenda setempat di 

Kabupaten Indramayu; 

(2) Mendeskripsikan konteks penuturan Legenda Babad Alas Kali 

Cimanuk sebagai legenda setempat di Kabupaten Indramayu; 

(3) Mendeskripsikan proses penciptaan Legenda Babad Alas Kali 

Cimanuk sebagai legenda setempat di Kabupaten Indramayu; 

(4) Mendeskripsikan fungsi Legenda Babad Alas Kali Cimanuk 

sebagai legenda setempat di Kabupaten Indramayu; 

(5) Mendeskripsikan makna pertarungan dalam Legenda Babad 

Alas Kali Cimanuk sebagai legenda setempat di Kabupaten 

Indramayu.  

 

1.4.   Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat teoretis dan 

manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pengetahuan tambahan bagi peneliti yang nantinya akan meneliti 

kembali mengenani kasus yang sama, dan bisa juga menjadi tambahan 

pengetahuan bagi mereka yang belum mengenal Arya Wiralodra 

terutama bagi penduduk Indramayu sendiri.   

(1)  Manfaat Teoretis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di bidang 

akademik khususnya dalam bidang sastra, kemudian penelitian ini dapat 

menjadi salah satu informasi tambahan atau acuan bagi peneliti 

selanjutnya yang akan menggali lebih dalam lagi mengenai legenda 

setempat. Mungkin salah satunya, Legenda Babad Alas Kali Cimanuk, 

dan menjadi pendokumentasian salah satu tradisi lisan.  

(2) Manfaat Praktis  

Adapun manfaat praktis yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

sebagai berikut. 

(1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

mengenai tradisi lisan. Khususnya menambah pengetahuan 

mengenai salah satu tradisi lisan yang ada di Kabupaten 

Indramayu yaitu tentang Legenda Babad Alas Kali Cimanuk.  

(2) Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjaga 

kelestarian dan sekaligus menyebar luaskan tradisi lisan berupa 
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Legenda Babad Alas Kali Cimanuk kepada masyarakat, 

khususnya masyarakat Indramayu.  

(3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi 

tambahan atau acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan 

menggali lebih dalam lagi mengenai legenda setempat, salah 

satunya Legenda Babad Alas Kali Cimanuk.  

 

1.5.  Struktur Organisasi Skripsi  

Skripsi ini tersusun dari lima BAB. Pertama, BAB I bagian ini 

memaparkan bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian 

(manfaat teoritis dan manfaat praktis), dan struktur organisasi skripsi.  

Bab II memaparkan landasaran teori dan tinjauan pustaka yang 

digunakan untuk menjawab persoalan penelitian. Seperti Legenda 

Babad Alas Kali Cimanuk dalam Kajian Tradisi Lisan, Struktur Legenda 

Babad Alas Kali Cimanuk yang di dalamnya terdapat struktur sintaksis, 

semantik, dan verbal, kemudian konteks penuturan yang terdiri dari 

konteks situasi dan konteks budaya, proses penciptaan, fungsi, dan 

makna.  

Bab III memaparkan bagian metode penelitian yang meliputi 

desain penelitian, partisipan dan lokasi penelitian, data dan 

pengumpulan data, dan analisis data Legenda Babad Alas Kali Cimanuk. 

Bab IV membahas bagian temuan dan pembahasan yang berisi 

hasil penelitian terhadap data yang dianalisis. Pada bab ini pertanyaan-

pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah akan dijawab. Bab ini 

berisi hasil pembahasan terhadap struktur, konteks penuturan, proses 

penciptaan, fungsi, dan makna pertarungan tokoh Arya Wiralodra 

dengan tokoh lain dalam Legenda Babad Alas Kali Cimanuk sebagai 

legenda setempat di Kabupaten Indramayu.  

Bab V memaparkan simpulan, implikasi dan rekomendasi yang 

berisi penafsiran untuk kemudian dianalisis sekaligus mengajukan hal-

hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. 

 


