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Sastra lisan merupakan karya sastra yang pertama kali muncul sebelum 

adanya sastra tulis. Sastra lisan masih sangat kental dengan tradisi kuno atau juga 

dengan dunia magis. Salah satu bentuk sastra lisan adalah legenda kemudian 

menarik peneliti untuk mengkaji suatu legenda dikarenakan anak muda sekarang 

sudah mengabaikan dan tidak mau tahu cerita legenda yang berkembang 

dimasyarakat. Peneliti mengunakan legenda Ki Joko Tuo desa Menganti 

Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dengan informan Mbah Saman dan 

Bapak Giyanto untuk memahami cerita lisan ini peneliti menggunakan analisis 

struktur naratif, makna, dan resepsi masyarakat. 

Berdasarkan latar tersebut penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu 

(1) struktur naratif, (2) makna, dan (3) resepsi masyarakat dalam legenda Ki Joko 

Tuo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengamatan, perekaman, 

wawancara, pencatatan, dokumentasi, transkipsi, penerjemahan.  

Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu (1) struktur naratif 

yang digunakan dalam penelitian legenda Ki Joko Tuo Desa Menganti Kecamatan 

Glagah Kabupaten Lamongan ini adalah struktur naratif ala Maranda yang 

meliputi a) alur cerita, b) terem fungsi, c) pelaku dalam cerita, (2) terdapat makna 

verbal dan nonverbal yang ada dalam legenda Ki Joko Tuo Desa Menganti 

Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, yaitu terdiri dari lima makna verbal 

dan tujuh makna nonverbal, dan (3) terdapat lima resepsi masyarakat dalam 

legenda Ki Joko Tuo Desa Menganti Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan 

yang meliputi a) kepercayaan terhadap laki-laki cupar, b) kepercayaan warga 

Menganti jika berjualan jika berjualan soto ayam akan kaya, c) kepercayaan 

warga melengserkan orang berpangkat, d) kepercayaan keluarnya Nawang Wulan 

akan terjadi musibah, e) kepercayaan jika sumur tidak akan habis. 


