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Terdapat legenda di salah satu daerah di kabupaten Tuban, yaitu di 

desa Bektiharjo Kecamatan Semanding. Legenda yang dimaksud adalah tempat 

pemandian yang lebih dikenal warga sekitar  dengan sebutan Pemandian  

Bektiharjo. Konon diceritakan bahwa Pemandian Bektiharjo merupakan tempat 

pesanggrahan Raden Arya Dandang Wacana, yakni bupati pertama kota Tuban. 

Raden Arya mencabut sebatang bambu dari pohonnya, yang tidak disangka bahwa 

setelah mencabut bambu tersebut keluarlah air yang lama kelamaan  menutupi 

tempat pesanggrahan tersebut. Seiring  berjalannya waktu, paraprajurit Raden 

Arya Dandang Wacana melakukan “sowan pangabekti” (bekti),  dan semakin 

lama ramai (rejo) warga yang mendatangi tempat pemandian tersebut sehingga 

dinamakan “Bektiharjo”. 

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana 

struktur naratif legenda Pemandian Bektiharjo, (2) Bagaimana nilai budaya pada 

legenda Pemandian Bektiharjo dilestarikan, dan (3) Bagaimana resepsi 

masyarakat tentang adanya legenda Pemandian Bektiharjo. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi yang jelas tentang struktur 

naratif, nilai budaya dan resepsi masyarakat yang terdapat pada cerita legenda 

Pemandian Bektiharjo di desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten 

Tuban.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 

observasi, wawancara, pencatatan, perekaman, transkrip, dan translit. Sedangkan 

analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik yang berbeda. (1) untuk 

analisis data dengan kajian struktur naratif peneliti menggunakan teori ala 

Maranda, (2) kajian nilai budaya peneliti menggunakan teori Koentjaraningrat, 

dan (3) kajian resepsi masyarakata peneliti menggunakan teori Pradopo. 

Adapun hasil yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah 

menyimpulkan bahwa legenda Pemandian Bektiharjo dalam sastra lisan di Desa 

Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban memiliki struktur naratif 

cerita, nilai budaya. 

 


