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ABSTRAK 

 

Hidayat, Imam Arief. 2012. Skripsi. Struktur Serat Partawigena. Jurusan Bahasa 

dan Sastra Jawa, Program Studi Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Teguh Supriyanto, 

M.Hum, pembimbing ke II: Drs. Widodo 

Kata Kunci: Strukturalisme, Semiotik, Serat Partawigena. 

 Serat Partawigena merupakan salah satu karya satra berbahasa Jawa 

berwujud tembang macapat yang ditulis pada tahun 1884 oleh Kusumadiningrat 

atau Hamengkubuana IX. Karya sastra ini merupakan sebuah karya yang 

menceritakan tentang tokoh Mahabarata, antara Dananjaya dari Negara Ngamarta 

dan Karna utusan Raja Duryudana dari Ngastina. Keduanya mencari sebuah 

wahyu yang bernama Makutharama dan mereka memperebutkan wahyu tersebut. 

Di dalamnya juga terdapat makna-makna yang mengajarkan tentang 

kepemimpinan, selain itu Serat Partawigena juga berwujud tembang macapat 

sehingga mempunyai struktur cerita yang khas dibanding dengan karya sastra 

lain. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini 

adalah bagaimanakah struktur teks Serat Partawigena berdasarkan aspek 

sintaksis, aspek semantik, dan aspek verba? Adapun tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah mengungkap struktur teks Serat Partawigena dengan 

menggunakan teori strukturalisme semiotik model Todorov. 

 Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan objektif yakni menitik 

beratkan pada karya sastra atau teks sastra sebagai sebuah struktur. Data 

penelitian ini adalah hubungan antara seluruh unsur yang membangun cerita yang 

terdapat dalam teks Serat Partawigena karya Kusumadiningrat atau 

Hamengkubuwana IX. Sedangkan sumber data penelitian teks Serat Partawigena 

yang terdiri dari 18 pupuh, gubahan Kusumadiningrat diterbitkan oleh Proyek 

Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah. 

Hasil penelitian ini adalah struktural teks yang dicari melalui aspek 

sintaksis, aspek semantik, dan aspek verba. Aspek sintaksis menceritakan Raja 

Duryudana yang menginginkan wahyu Makutharama sehingga mengutus Prabu 

Karna untuk mencarinya di Gunung Kutarunggu, sedangkan Dananjaya ditemani 

Ki Lurah Semar juga mencari wahyu makutharama sehingga muncul perselisihan 

di antara mereka. Di saat mereka mencari makutharama mendapat ujian dari sang 

Batara Guru dan pada akhirnya Dananjaya mendapatkan wahyu makutharama 

tersebut. Pada aspek semantik menghasilkan simbol dan makna yang terdapat 

dalam Serat Partawigena, salah satunya yaitu simbol dan makna kepemimpinan. 

Simbol dan makna kepemimpinan yang terdapat dari Serat Partawigena 

merupakan sebuah ajaran kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang 
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pemimpin agar kepemerintahannya tertata dengan benar dan supaya para 

rakyatnya hidup dengan sejahtera. Aspek verba menghasilkan bahwa modus yang 

digunakan dalam penyampaian cerita adalah modus gaya tidak langsung. Kala 

yang terdapat dalam Serat Partawigena adalah kala yang menunjukan waktu yaitu 

malam hari, dan penyingkatan waktu dalam alur cerita. Ragam bahasa yang 

terdapat dalam Serat Partawigena ini adalah diksi meliputi pilihan kata dan 

purwakanthi, yaitu purwakanthi basa dan purwakanthi sastra serta majas yaitu 

majas hiperbola, simile, eufemisme, pleonisme, dan sarkasme. Keberagaman diksi 

dan majas ini digunakan oleh pengarang sehingga Serat Partawigena lebih indah 

untuk dibaca. 

Berdasarkan temukan tersebut, saran yang diberikan yaitu Serat 

Partawigena dapat menjadi alternatif pembelajaran sastra bagi semua kalangan 

sebagai pedoman kehidupan. Selain itu diharapkan pula penelitian ini bisa 

menjadi acuan penelitian selanjutnya terkait ilmu sastra, khususnya baik 

menggunakan teori tata sastra Todorov maupun teori yang lain. 
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SARI 

 

Hidayat, Imam Arief. 2012. Skripsi. Struktur Serat Partawigena. Jurusan Bahasa 

dan Sastra Jawa, Program Studi Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Teguh Supriyanto, 

M.Hum, pembimbing ke II: Drs. Widodo 

Kata Kunci: Strukturalisme, Semiotik, Serat Partawigena 

Serat Partawigena mujudake salah sijining karya sastra basa Jawa kang 

awujud tembang macapat dipun serat tahun 1884 kaliyan Kusumadiningrat utawi 

Hamengkubuwana IX. Karya sastra iku kalebu karya satra kang nyritakake 

babagan tokoh Mahabarata, yaiku Dananjaya saka Negara Ngamarta lan Karna 

utusan Raja Ngastina. Lorone nggolek wahyu sing jenenge Makutharama, lan 

rayahan wahyu iku. Ing wahyu iku uga ana piwulang babagan kapamimpinan, 

serat iku uga awujud tembang macapat saengga duweni struktur crita kang bedha 

tinimbang karya sastra liyane. 

Adhedhasar kasebut, uderaning prakara kang ditliti yaiku kepriye struktur 

teks Serat Partawigena mawi kajian andhedhasar aspek sintaksis, aspek semantik 

lan aspek verba? ancar panalitian yaiku ndungkap struktur teks Serat 

Partawigena kanthi teori strukturalisme semiotik Todorov. 

Pendekatan kang dienggo yaiku pendekatan objektif kang mokuske karya 

sastra utama teks sastra minangka struktur. Dhata ditemokake saka hubungan 

unsure kang nggedekke crita ana ing Serat Partawigena anggitanipun 

Kusumadiningrat utawi Hamengkubuwana IX. Wondone sumber dhata panalitian 

saka teks Serat Partawigena kabagi ana 18 pupuh, anggitanipun 

Kusumadiningrat lan terbitan saka Proyek Pendidikan Buku Sastra Indonesia lan 

Daerah. 

Asil Panalitian yaiku struktur teks kang digoleki kanthi aspek sintaksis, 

aspek semantik, lan aspek verba. Aspek sintaksis critakake Raja Danajaya seng 

kepengen makutharama sahingga ngutus Karna kanggo nggoleki ing Gunung 

Kutarunggu. Wondone Dananjaya dikancani Ki Lurah Semar ugo nggoleki wahyu 

Makutharama sahingga lorone dadi gelut. Nalika nggolek makutharama loro-

lorone entuk ujian soko Batara Guru lan akhire kang bisa entuk makutharama. 

Aspek semantik dhewe asile arupa teges lan pralambang kang ana ing Serat 

Partawigena, ngasilaketeges lan pralambang kang gegayutan karo ilmu 

kapimimpinan. Teges lan pralambang kang kaandhut ana ing Serat Partawigena 

yaiku ajaran kapamimpinan kang kudu diduweni karo pemimpin supaya 

kapamimpinane kanthi bener lan supaya rakyat urip kanthi sejahtera. Aspek 

verbal asila yaiku modus kang dianggo sajroning pangripta crita kuwi modus 
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kanthi gaya ora langsung. Kala kang tinemu ing Serat Partawigena yaiku kala 

kang nuduhake wayah kala wengi, lan nyingkat wektu ing crita. Ragam bahasa 

kang dianggo sajroning Serat Partawigena iki yaiku diksi lan majas. Sajroning 

diksi kajaba pilihan ukara uga ana purwakanthi yaiku purwakanthi basal an 

purwakanthi sastra. Dene majas kang ana ing Serat Partawigena iki yaiku majas 

hiperbola, simile, eufemisme, pleonisme, dan sarkasme. Maneka warna diksi lan 

majas iki dianggo dening pangripta saengga Serat Partawigena iki katon endah 

kanggo diwaca. 

Andhedhasar kasil kasebut, saran kang bisa diusulake yaiku Serat 

Partawigena bisa dadi alternative pasinaonan sastra kang bisa dadi pedhoman 

kauripan. Kejaba saka iku, bisa uga dadi acuan ngenani ilmu sastra, khususe 

kanthi nggunakake teori sastra Todorov utawa teori liyane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




