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Abstrak 

Cerita rakyat adalah esensi dari kebudayaan yang diturunkan dari mulut ke mulut. Hingga sekarang, cerita 

rakyat masih dianggap sebagai model dari kemanusiaan dan panduan mengenai tindakan manusia. cerita 

rakyat di seluruh dunia cenderung memiliki pola cerita dan pesan moral yang sama. Salah satu kesamaan 

pola cerita tersebut adalah irui-kon. Irui-kon adalah pernikahan antara manusia dengan makhluk bukan 

manusia. Penelitian ini menjelaskan motifeme pola cerita irui-kon dalam cerita rakyat Jepang. Metode 

penelitian  menggunakan analisis strukturalisme untuk menganalisis cerita rakyat Jepang dengan motif irui-

kon. Analisis strukturalisme memungkinkan untuk dapat mengetahui minimum unit dari sebuah cerita rakyat. 

Minimum unit dari sebuah cerita rakyat dapat disebut juga sebagai motifeme. Dengan diketahuinya minimum 

unit dari cerita rakyat, maka dapat diketahui pula pola dari sebuah cerita rakyat. Sebagai hasil, dengan 

membandingkan struktur motifeme dari cerita rakyat bermotif irui-kon, dapat diketahui mengenai 

kebudayaan yang terdapat dalam cerita rakyat Jepang, di mana penerimaan pasangan yang terdapat dalam 

kisah irui-kon di Jepang saat mereka mencapai sebuah persamaan kedudukan. 

Kata kunci: cerita rakyat, motifeme, irui-kon 

 

 

Abstract 

Folktale is a world heritage passed through words. Even until now, folktales are still considered as a role 

model of human morality and how a mankind should behave. From all over the world, folktales have a 

tendency to share similarity in story and moral value. One of them is irui-kon, a marriage between human-

being with other-being. This study aims to explain motifeme of irui-kon in Japanese folktales. The research 

method using the analytical structuralism, a cultural analysis will be held in Japanese folktales with the motif 

of irui-kon. With the help of analytical structuralism, the structure of a folktale can be known. The minimum 

unit of the structure is called a motifeme. As a minimum unit of folktales, motifeme can determine the pattern 

of folktales. As the result,  by comparing the structure of the irui-kon folktales, can be known the meaning of 

culture in the folktales, where the happiness of the marriage can be reached depends on the  status of the 

both side. 

Key words: folktale, motifeme, irui-kon 
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1. Pendahuluan 

 

Cerita rakyat merupakan bagian dari 

kebudayaan sebuah masyarakat. Cerita 

rakyat dideskripsikan sebagai sebuah 

narasi tradisional berbentuk fiksi 

(Goldberg, 1997:356). Tanpa 

memandang batas dari sebuah negara, 

cerita rakyat selalu memiliki fungsi 

umum yang sama. Baik sebagai 

penyampaian moral baik dalam sebuah 

kebudayaan, ataupun sebagai sebuah 

media hiburan bagi sebuah masyarakat. 

Di setiap negara, cerita rakyat tidak selalu 

memiliki konsep yang sama. Seringkali 

terdapat perbedaan dalam gaya cerita dan 

penokohannya, yang menjadikan cerita 

rakyat dalam sebuah negara memiliki ciri 

khasnya tersendiri.  

 

Meskipun demikian, tidak jarang terdapat 

cerita rakyat memiliki pola cerita yang 

sama. Dalam ranah penelitian cerita 

rakyat (folktales), persamaan pola-pola 

tersebut disebut dengan motif. Motif 

adalah sebuah satuan pola-pola 

pembentuk cerita rakyat. Motif cerita 

rakyat yang cukup banyak dijumpai di 

Jepang adalah motif irui-kon. Irui-kon 

secara harfiah dapat diartikan sebagai 

pernikahan antar entitas (Davies & Mio, 

2008:202). Irui-kon juga merupakan 

salah satu dari beberapa motif cerita 

rakyat yang dapat ditemukan di berbagai 

belahan dunia. Salah satu contoh kisah 

mengenai irui-kon adalah kisah tentang 

Istri jelmaan Rubah (kitsune-nyoobo). 

Dalam kisah itu digambarkan mengenai 

bagaimana rubah menyamar menjadi 

manusia dan menikah dengannya. 

 

Kisah Irui-kon dalam cerita rakyat Jepang 

memiliki kecenderungan untuk tidak 

berakhir dengan bahagia. Salah satu pola 

akhir yang banyak dijumpai adalah ketika 

tokoh manusia melihat wujud asli dari 

istrinya karena melanggar sebuah pantangan, 

maka, sejak saat itu keduanya tidak dapat 

lagi hidup berdampingan. Penelitian ini 

mengkaji motifeme cerita rakyat Jepang 

yang memiliki tema irui-kon. Penelitian yang 

dilakukan akan menggunakan metode 

analisis strukturalisme yang digagas oleh 

Alan Dundes untuk menelaah cerita rakyat 

tersebut. Tujuan penulisan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui motifeme dari 

cerita rakyat Jepang bermotif irui-kon. 

Dengan mengetahui motifeme darisebuah 

cerita, memudahkan dalam 

membandingkandan menganalisa cerita 

rakyat. 

 

2. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode analisis data dan studi kepustakaan. 

Studi kepustakaan adalah metode penelitian 

yang memanfaatkan sumber pustaka untuk 

memperoleh data penelitiannya (Zed, 

2008:2). Ciri dari studi kepustakaan ada 

empat macam. Keempat ciri tersebut adalah, 

penelitian berhadapan langsung dengan teks, 

data pustaka adalah sebuah data siap pakai, 

data berupa data sekunder dan tidak 

memiliki batasan ruang dan waktu (Zed, 

2008:2).  

 

Dalam penelitian ini, studi kepustakaan 

dilakukan dengan mengambil data-data 

berupa cerita rakyat Jepang yang telah 

ditetapkan sebagai obyek penelitian. Setelah 

data yang telah ditentukan itu terkumpul, 

selanjutnya dilakukan analisis terhadap data 
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tersebut. Metode analisis yang digunakan 

adalah  strukturalisme analisis dari Alan 

Dundes. Dengan menggunakan metode 

tersebut, motifeme dalam cerita rakyat 

dapat dijabarkan dengan rinci. Dari tiap 

motifeme yang ada dilakukan 

perbandingan untuk mendapatkan sebuah 

gambaran umum mengenai cerita rakyat 

irui-kon di Jepang. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 

Metode analisis strukturalisme menurut 

Alan Dundes (dalam Burkert, 1979:5) 

membedah sebuah folklore dengan 

membuat sebuah urutan. Urutan tersebut 

berupa perjalanan dari sebuah kondisi 

„kekurangan‟ yang kemudian berakhir 

dalam kondisi „berkecukupan‟. Proses 

tersebut terangkum melalui skema; lack 

(kekurangan), lack liquidate (pemenuhan 

pada kekurangan), task (tugas), task 

completed (tugas terpenuhi), interdiction 

(larangan), violation pelanggaran), 

consequences (konsekuensi), attemp 

escape (usaha menyelamatkan diri), 

deceit (tipuan), deception (penipuan). 

 

Penjelasan mengenai tiap-tiap motifeme 

dapat dilihat sebagai berikut. Lack adalah 

motifeme yang mengindikasikan 

mengenai kekurangan atau keinginan 

tokoh dalam cerita yang harus dipenuhi. 

Dapat berupa angan-angan atau pikiran 

dari tokoh, atau tujuan yang ingin dicapai 

oleh tokoh. Juga dapat berupa hilangnya 

kondisi damai atau ideal dalam sebuah 

cerita rakyat. Lack Liquidate adalah 

motifeme yang menyatakan tentang 

bagian dari cerita rakyat yang 

mengindikasikan tentang terpenuhinya 

motifeme lack dalam cerita rakyat. 

Berupa terpenuhinya angan-angan atau 

tujuan dari tokoh dalam satu bagian cerita. 

Task adalah motifeme yang menyatakan 

mengenai sebuah tugas yang harus diemban 

oleh tokoh utama dalam cerita. Berbeda  

dengan lack, task muncul bukan dari 

keinginan sendiri, tetapi dari interaksi 

dengan tokoh lain, sedangkan task completed 

adalah hasil dari terpenuhinya motifeme task. 

Attemp Escape adalah motifeme yang 

menyatakan mengenai usaha tokoh utama 

dalam cerita untuk melarikan diri dari 

bahaya. Juga dapat berupa usaha tokoh 

utama untuk melarikan diri dari motifeme 

consequences yang akan terjadi pada dirinya. 

 

Deceit adalah motifeme yang menyatakan 

mengenai tipuan yang dilakukan terhadap 

tokoh dalam cerita. Sedangkan deception 

adalah pengungkapan dari tipuan yang 

dilakukan. Interdiction adalah motifeme 

yang menyatakan mengenai larangan muncul 

dalam cerita rakyat. Larangan berupa kondisi 

yang tidak boleh dilakukan, apabila kondisi 

tersebut dilanggar, akan menimbulkan 

konsekuensi dan memunculkan rangkaian 

consequences dalam cerita rakyat. Violation 

adalah motifeme yang menunjukkan 

mengenai pelanggaran terhadap motifeme 

interdiction dalam cerita rakyat. 

Consequences adalah motifeme yang 

menyatakan mengenai karma/hasil dari 

tindakan tokoh utama karena telah 

melanggar larangan yang terdapat dalam 

motifeme interdiction. 

 

Cerita Rakyat Jepang bermotif Irui-kon 

Yasuke no Yamura. Cerita Rakyat Yasuke 

dari Yamura (Yasuke no Yamura) memiliki 

lima rangkaian motifeme yaitu lack, lack 

liquidate, task, lack dan task completed.  



JAPANOLOGY, VOL. 2, NO. 1, SEPTEMBER 2013 – FEBRUARI  2014 : 29 - 36 

 

32 
 

Motife dari cerita Yasuke no Yamura 

dapat dilihat pada table 1. 

 

 

 

Tabel 1 Motifeme Cerita Yasuke no Yamura 

 

Motifeme  

Lack Yasuke ingin menyelamatkan burung pegar yang 

terperangkap 

Lack Liquidate Menyelamatkan burung pegar dari jerat pemburu. 

Kemudian, munculnya wanita yang menjadi istri  

Task Munculnya oni.Penguasa menunjuk Yasuke untuk 

mengalahkan oni tersebut.  

Lack Kemunculan oni. Istri menunjukkan wujud asli dan 

mengajarkan cara mengalahkan oni tersebut. 

Task Completed Oni berhasil dikalahkan dengan menggunakan cara yang 

diajarkan oleh istrinya. 

 

Dari  tabel 1, terlihat lack yang pertama 

adalah keinginan dari Yasuke untuk 

menolong burung pegar yang terjerat oleh 

jerat pemburu. Dengan mengorbankan 

uang yang akan digunakan untuk 

berbelanja ke pasar, Yasuke 

menyelamatkan burung pegar tersebut, 

dan memenuhi motifeme lack yang 

pertama menjadi lack liquidate. 

Selanjutnya, burung pegar menyamar 

menjadi manusia dan menikah dengan 

Yasuke untuk membalas budinya. 

 

Selanjutnya, motifeme task muncul 

ketika ada sesosok oni yang mengacau di 

pegunungan Jepang. Penguasa mengutus 

Yasuke untuk mengalahkan oni tersebut. 

Selanjutnya, burung pegar tersebut 

mengajarkan cara mengalahkan oni, yaitu 

dengan cara memanahnya dengan anak 

panah yang dibuat dengan bulu burung 

pegar dengan tiga belas larik. Istrinya 

yang merupakan penjelmaan dari burung 

pegar memberikan bulunya kepadanya. 

Akibat memberitahukan cara mengalahkan 

oni tersebut, istrinya yang merupakan 

penjelmaan burung pegar tidak dapat 

bersama lagi dengannya. Karena tidak dapat 

lagi bersama dengan suaminya, hal ini 

menimbulkan kekurangan pada burung pegar, 

sehingga menjadikan munculnya motifeme 

lack dalam cerita ini. Selanjutnya, dengan 

berbekal metode yang ditunjukkan oleh 

burung pegar tersebut, Yasuke dapat 

mengalahkan oni yang mengacau, dan 

berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan 

penguasa. Menjadikan cerita berakhir 

dengan motifeme task completed. 

 

Telur Elang. Cerita Telur Elang memiliki 

empat motifeme yaitu lack, lack liquidate, 

lack, dan lack liquidate, seperti yang 

digambarkan pada tabel 2 berikut ini.  
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Tabel 2 Motifeme cerita Telur Elang (Washi no Tamago) 

 

Motifeme  

Lack Petani menyelamatkan nyawa katak dari ular. Menjanjikan 

anaknya sebagai ganti 

Lack Liquidate Katak diselamatkan. Seorang pria datang ke rumah petani 

setiap malam. 

Lack Laki-laki penjelmaan ular, dan dapat membuat gadis terbunuh 

gadis 

Lack Liquidate Ular terbunuh, anak perempuan petani terselamatkan. 

 

Pada tabel 2, jalur dari lack dan lack 

liquidate yang dimiliki cerita ini berbeda 

dengan yang terdapat pada cerita Yasuke 

Yamura. Dalam cerita Telur Elang, lack 

kedua muncul akibat dari janji yang 

diucapkan oleh Ayah dari perempuan 

untuk menutupi lack yang pertama 

(Tidak memakan katak). Ular memenuhi 

permintaan petani dan tidak memakan 

katak (lack liquidated). Kemudian, 

seperti yang dituturkan sebelumnya, 

terjadilah lack yang kedua, dimana ular 

datang dan menjelma sebagai seorang 

pria tampan. Ular mendatangi anak petani 

setiap malam dan pergi di pagi harinya, 

yang mengakibatkan terancamnya nyawa 

anak perempuan petani (lack). Untuk 

menegah kematian anak petani, disusunlah 

sebuah tipu daya berupa permintaan untuk 

mengambilkan telur elang di sebuah 

pohon.Ular mengambilkan telur elang, yang 

berujung pada kematian dari ular tersebut. 

Mengakhiri cerita dengan kondisi lack 

liquidated. 

 

Istri Kucing. Kisah istri kucing terdiri dari 

enam rangkaian motifeme, yaitu lack, lack 

liquidate, lack, lack liquidate, lack, dan lack 

liquidate. Adapun rangkaian dari motifeme 

tersebut dapat dilihat pada tabel 3 di bawah 

ini. 

 

Tabel 3 Motifeme dari cerita Istri Kucing 

 

Motifeme  

Lack Petani merasa iba terhadap kucing yang ditelantarkan dan hendak 

menolongnya. 

Lack Liquidate Kucing tertolong oleh petani 

Lack Petani mengharapkan kucing menolongnya dengan jalan 

menggilingkan gandum untuknya 

Lack Liquidate Kucing sanggup menolong petani menggilingkan gandum 

Lack Kucing berkeinginan menjadi seorang perempuan 

Lack Liquidate Kucing menjadi seorang perempuan dan menikah dengan petani 
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Pada kisah Istri Kucing, lack pertama 

muncul dari keinginan petani untuk 

menolong kucing yang ditelantarkan 

majikannya. Petani menolong kucing 

tersebut. Dengan ditolongnya kucing 

yang ditelantarkan itu, maka kondisi lack 

pertama dalam cerita ini hilang dan 

digantikan dengan lack liquidate.  Lack 

kedua muncul dari keinginan petani 

untuk mendapatkan bantuan dari kucing. 

Petani mengharapkan seandainya kucing 

dapat membantunya untuk menggiling 

gandum ketika ia sedang berada di sawah. 

Lack kedua terpenuhi saat petani 

menemukan bahwa kucing dapat 

menggilingkan gandum untuknya. 

Dengan demikian, lack kedua dalam 

cerita terpenuhi, dan menjadikan 

munculnya motifeme lack liquidate. Lack 

ketiga terjadi melalui keinginan dari 

kucing. Kucing berkeinginan untuk 

menjadi seorang perempuan. Untuk 

memenuhi keinginannya tersebut, kucing 

mengunjungi Kuil Ise dan berdoa agar 

menjadi seorang perempuan. Doanya 

terkabulkan dan dia menjadi perempuan. 

Dengan demikian, kondisi kekurangan 

dalam motifeme lack ketiga pada cerita 

Istri Kucing terpenuhi dan menjadikan 

cerita berakhir dengan motifeme lack 

liquidate. 

 

Cerita rakyat bermotif irui-kon. 

Dalam cerita rakyat Jepang, cerita rakyat 

bermotif irui-kon memiliki 

kecenderungan berakhir tidak bahagia 

(Davies & Mio, 2008:202). Pada cerita 

rakyat Jepang bermotif irui-kon yang 

dibahas, kisah memiliki rangkaian 

motifeme yang terdiri dari lack dan lack 

liquidate, dimana dalam rangkaian 

tersebut terdapat rangkaian lack yang 

tidak tertutup dengan lack liquidate. Pada 

kisah Telur Elang (Washi no Tamago), 

Yasuke Yamura (Yasuke no Yamura), 

pernikahan yang terjadi tidak berlangsung 

selamanya. Terdapat permasalahan dalam 

pernikahan yang terjadi antara manusia 

dengan hewan, permasalahan tersebut dapat 

berupa pantangan yang dilanggar atau yang 

lainnya, tetapi kebanyakan berupa 

perpisahan yang timbul karena wujud asli 

dari hewan terungkap. Pantangan dalam 

cerita rakyat bermotif irui-kon seringkali 

berupa larangan untuk tidak melihat wujud 

aslinya, atau mendekati mereka ketika 

mereka sedang dalam wujud hewan. Pola 

semacam itu muncul dalam kisah semacam 

Tsuuru-nyoobo
1
. 

 

Cerita rakyat bermotif irui-kon memiliki 

beberapa variabel yang perlu diperhitungkan. 

Pertama, adalah pada obyek dari pernikahan 

tersebut. Ketika makhluk supernatural yang 

menjadi obyek dari pernikahan adalah 

binatang, motifeme pernikahan yang terjadi 

adalah lack dan diakhiri dengan lack, atau 

dalam rangkaian dimana lack tidak tertutup 

dengan lack liquidate. Motifeme yang sama 

juga terjadi pada pernikahan manusia dengan 

makhluk langit (bidadari, peri, dan lain lain), 

yaitu diawali dengan lack dan berakhir 

dengan lack. Letak perbedaannya adalah 

dalam pernikahan antara manusia dengan 

hewan, pola pernikahan yang terbentuk 

antara manusia dan hewan, hewan terikat 

oleh balas budi terhadap manusia dan 

menawarkan dirinya sebagai sarana 

pembalasan budi. Pada pernikahan manusia 

                                                           
1
 Adalah kisah yang memiliki motif dan rangkaian 

motifeme  yang sama dengan Kitsune-nyoobo, 

perbedaan dari kedua kisah tersebut hanya terletak 

pada hewan yang menjadi pasangan manusia dalam 

pernikahan tersebut. 
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dengan makhluk langit, manusia terikat 

oleh makhluk langit. Dimana yang terjadi 

adalah manusia memenuhi sebuah 

persyaratan dengan makhluk gaib untuk 

terjadinya sebuah pernikahan atau 

manusia melakukan sebuah tindakan 

tanpa sepengetahuan dari makhluk langit 

tersebut. 

 

Dalam cerita rakyat yang berkisah 

mengenai pernikahan manusia dengan 

makhluk supernatural, terdapat adanya 

sebuah struktur yang menyatakan 

mengenai kedudukan dari makhluk-

makhluk di dunia. Makhluk-makhluk 

langit selalu didapatkan melalui sebuah 

usaha khusus. Selanjutnya mereka 

berpisah karena persyaratan yang 

mengikatnya tidak dapat terpenuhi. 

Sementara pada pernikahan dengan 

hewan, manusia seolah digambarkan 

dengan memiliki kedudukan terhadap 

hewan dengan menolong mereka dari 

kesulitan. Lalu, hewan berpisah dengan 

manusia karena wujud aslinya diketahui 

dan malu terhadapnya. 

 

Berdasarkan pada cerita yang diteliti, 

diketahui adanya satu kekhususan dalam 

cerita rakyat dengan tema irui-kon di 

Jepang. Pola khusus adalah pada kisah 

mengenai pernikahan dengan hewan. Di 

Jepang, kisah mengenai pernikahan 

manusia dengan hewan memang banyak 

ditemukan. Selain memiliki banyak cerita 

tentang pernikahan supernatural, cerita 

mengenai pernikahan supernatural itu 

memiliki banyak variasi. 

 

Dari tiga cerita yang dijadikan sebagai 

contoh, semuanya memiliki urutan 

motifeme yang berbeda. Akan tetapi, dari 

beberapa rangkaian motifeme yang ada, 

terdapat sebuah motifeme yang 

kemunculannya sering terjadi, yaitu 

motifeme lack, lack liquidate, dan lack. 

Dimana seorang laki-laki menyelamatkan 

hewan dari sebuah ancaman kematian, yang 

berlanjut dengan hewan membalas budi 

kepada manusia melalui pernikahan hingga 

akhirnya berpisah. Beberapa cerita mungkin 

tidak selalu terdiri dari tiga rangkaian 

motifeme, tetapi kebanyakan merupakan 

pengulangan dari rangkaian motifeme lack 

dan lack liquidate.  

 

Kebanyakan pengulangan dalam rangkaian 

motifeme tersebut tidak menunjukkan 

banyak perubahan pada cerita, sebagian 

besar merupakan variasi dari cerita yang 

sama dengan menunjukkan perbedaan pada 

hewan yang ada dalam cerita. Sebagai 

contoh, kisah penganti kera memiliki 

persamaan rangkaian motifeme dengan 

kisah-kisah serupa seperti kisah Istri siluman 

Kerang. Istri siluman Keong dan beberapa 

cerita lainnya. 

 

Ular pada cerita Telur Elang (Washi no 

Tamago) merupakan ular dengan arktipe 

Ular Mistis. Ular arktipe mistis digambarkan 

memiliki sifat bermusuhan terhadap manusia. 

Selain sikap bermusuhan, ular arktipe Ular 

mistis memiliki hasrat untuk memiliki 

keturunan dari wanita manusia, sehingga 

cerita mengenai pengantin ular seringkali 

menjadikan sosok laki-laki sebagai pasangan 

dari pernikahan Irui-kon. Dalam kisah istri 

kucing, kisah berakhir bahagia, dimana 

semua lack dalam cerita tersebut dapat 

terpenuhi dan menjadi lack liquidate. Dalam 

cerita tersebut, kucing dapat menikah dengan 

manusia dan berakhir bahagia karena kucing 

telah berhasil membuang atribut hewannya 
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dan berubah menjadi manusia seutuhnya. 

Dengan kata lain, beragamnya variasi 

motifeme dari cerita rakyat irui-kon di 

Jepang terjadi karena adanya pengaruh 

dari kepercayaan masyarakat terhadap 

sebuah makhluk. 

 

4. Simpulan 

 

Dari tiga cerita rakyat yang digunakan 

sebagai bahan penelitian, dua cerita tidak 

berakhir bahagia, sedangkan satu cerita 

berakhir dengan bahagia. Akhir dari 

cerita rakyat bermotif irui-kon yang 

terdapat di Jepang dipengaruhi oleh 

penerimaan pasangan manusia dalam 

pernikahan tersebut, ketika sosok 

makhluk dalam cerita tidak benar-benar 

dapat berubah menjadi manusia, maka 

pernikahan akan berakhir dengan 

perpisahan. Sebagai contoh, dalam cerita 

rakyat Jepang Istri Kucing, kucing 

membuang atribut hewannya dan menjadi 

manusia, cerita berakhir bahagia.  
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