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ABSTRAK 

 

Purnamasari, Cahya Dewi. 2013. Rekonstruksi Cerita Rakyat Asal-usul 

Girilangan Banjarnegara. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 

I: Drs.Bambang Indiatmoko, M.Si., Ph.D. Pembibing II: Yusro Edy 

Nugroho, S.S., M.Hum. 

 

Kata Kunci: rekonstruksi, teori strukturalisme, cerita rakyat Asal-usul Girilangan. 

 

Cerita rakyat adalah sebuah cerita yang dilahirkan oleh masyarakat dan 

dimiliki oleh suatu wilayah tertentu sebagai bagian dari kebudayaan yang 

diwariskan oleh masyarakat secara kolektif dan turun-temurun dari waktu ke 

waktu dalam bentuk lisan. Fungsi cerita rakyat adalah sebagai hiburan atau 

bahkan suri tauladan terutama cerita rakyat yang mengandung pesan-pesan 

pendidikan moral contohnya cerita Asal-usul Girilangan. Namun, pada saat ini 

banyak masyarakat Banjarnegara sendiri yang kurang tahu atau bahkan tidak 

mengetahui keberadaan cerita rakyat tersebut. Oleh karena itu, peneliti berinisiatif 

untuk merekonstruksi cerita rakyat Asal-usul Girilangan dari bahasa lisan menjadi 

bahasa tulis untuk dijadikan sebagai dokumen. Teks cerita rakyat dari Kabupaten 

Banjarnegara ini juga dapat dijadikan sebagai suplemen bahan ajar SMP di 

Banjarnegara 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana struktur cerita 

rakyat Asal-usul Girilangan; (2) Bagaimana rekonstruksi folklore cerita rakyat 

Asal-usul Girilangan menjadi wacana tulis. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui struktur cerita rakyat Asal-usul Girilangan dan merekonstruksi 

folklore cerita rakyat Asal-usul Girilangan menjadi wacana tulis. Teori yang 

digunakan pada penelitian ini adalah teori strukturalisme model Chatman untuk 

mengetahui unit-unit naratif sebagai dasar merekonstruksi cerita rakyat Asal-usul 

Girilangan dari bentuk lisan menjadi sebuah teks yang dijadikan sebagai bahan 

ajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan objektif. Metode yang digunakan 

dalam penelitian adalah metode analisis struktural. 

Penelitian ini menghasilkan dua simpulan. Pertama, Terdapat tiga 

deskripsi cerita rakyat Asal-usul Girilangan yang diperoleh dari tiga narasumber 

dengan versi yang berbeda. Masing-masing deskripsi dibuat struktur ceritanya 

yang terdiri dari alur, tokoh, dan setting. Kedua, Deskripsi dari ketiga versi cerita 

direkonstruksi menggunakan teori strukturalisme model Chatman, sehingga 

diketahui bahwa cerita rakyat Asal-usul Girilangan memiliki 18 sekuen inti. Dari 

unit-unit naratif itulah diketahui struktur cerita rakyat Asal-usul Girilangan, seperti 

alur, tokoh dan penokohan, setting, dan tema.  

Hasil dari rekonstruksi cerita rakyat Asal-usul Girilangan diharapkan 

dapat dijadikan sebagai suplemen bahan ajar membaca teks sastra pada jenjang 

SMP khususnya di Kabupaten Banjarnegara.  
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  SARI 
 

Purnamasari, Cahya Dewi. 2013. Rekonstruksi Cerita Rakyat Asal-usul 

Girilangan Banjarnegara. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 

I: Drs.Bambang Indiatmoko, M.Si., Ph.D. Pembibing II: Yusro Edy 

Nugroho, S.S., M.Hum. 

 

Tembung Pangrunut: rekonstruksi, teori strukturalisme, cerita rakyat Asal-usul 

Girilangan. 

 

Crita rakyat yaiku crita kang dilairake dening masyarakat lan diduweni 

dening panggonan tartamtu minangka kabudayan kang diwarisake dening 

masyarakat kanthi kolektif lan urut saka biyen nganti saiki kang awujud pocapan. 

Fungsi crita rakyat yaiku minangka panglipur utawa tuladha, utamane crita 

rakyat sing ngandhut piweling ngenani pendhidhikan moral, tuladhane crita Asal-

usul Girilangan. Nanging, saiki akeh masyarakat Banjarnegara dhewe sing ora 

ngerti babagan crita kasebut. Mula, paneliti nduweni pepengin ngrekonstruksi 

crita rakyat Asal-usul Girilangan saka basa lisan dadi basa tulis kanggo 

didadekake dokumen. Teks crita rakyat saka Kabupaten Banjarnegara iki uga 

bisa didadekake suplemen bahan ajar SMP ing Banjarnegara. 

Underaning perkara ing panaliten iki yaiku: (1) Kepriye struktur cerita 

rakyat Asal-usul Girilangan; (2) Kepriye rekonstruksi cerita rakyat Asal-usul 

Girilangan dadi wacana tulis. Ancas panaliten iki yaiku mangerteni struktur 

cerita rakyat Asal-usul Girilangan sarta ngrekonstruksi cerita rakyat Asal-usul 

Girilangan dadi wacana tulis. Teori sing digunakake yaiku teori strukturalisme 

model Chatman, kanggo mangerteni unit-unit naratif minangka dhasar 

rekonstruksi Asal-usul Girilangan. Paneliten iki migunakake pendhekatan 

objektif. Metode kang digunakake yaiku analisis struktural. 

Saka panaliten iki kapethik rong dudutan. Sepisan, saka asil wawancara 

karo telung narasumber nduweni telung jlentrehan cerita rakyat Asal-usul 

Girilangan kanthi versi kang beda. Saben jlentrehan kuwi digawe struktur 

ceritane kaya ta alur, tokoh, lan setting. Kaping pindho, jlentrehan saka telung 

versi cerita direkonstruksi migunakake teori strukturalisme model Chatman, 

saengga cerita rakyat Asal-usul Girilangan nduweni 18 sekuen inti. Saka unit-unit 

naratif iku ditemokake struktur cerita rakyat kaya ta alur, tokoh lan penokohan, 

setting, sarta tema.  

Asiling rekonstruksi cerita rakyat Asal-usul Girilangan kaajap bisa 

didadekake wewaton alternatif  bahan ajar maca teks sastra kanggo siswa SMP, 

mligine ing Kabupaten Banjarnegara. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Cerita rakyat adalah sebuah cerita yang dilahirkan oleh masyarakat dan 

dimiliki oleh suatu wilayah tertentu sebagai bagian dari kebudayaan yang 

diwariskan oleh masyarakat secara kolektif dan turun-temurun dari waktu ke 

waktu dalam bentuk lisan atau tuturan. Cerita rakyat memiliki versi yang 

berbeda-beda sesuai dengan tingkat pemahaman si pendengar, dan jelas 

tidaknya si pencerita menuturkan uraian yang diceritakan. Cerita rakyat 

mempunyai sifat kelisanan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui 

sebuah tradisi. Biasanya bukan melalui cetakan atau rekaman, sehingga 

tergantung pada daya ingat seseorang. Cerita rakyat sebagai peristiwa lisan 

melibatkan pencerita dan pendengar secara interaktif dan dialogis. Pencerita 

dan pendengar hadir dan terlibat secara aktif dalam ruang dan waktu yang 

sama, kedua belah pihak pun berperan saling mempengaruhi.  

Cerita rakyat memiliki ciri-ciri, yaitu: abadi (immortal), unik (unique), 

dan penting (important). Cerita rakyat dikatakan abadi karena sebuah 

peristiwa sejarah tidak berubah-ubah ataupun diubah. Oleh karena itu 

peristiwa tersebut akan dikenang sepanjang masa. Disebut unik karena sebuah 

peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali dan tidak bisa diulang sama persis 

seperti kejadian saat itu. Sedangkan disebut penting, karena peristiwa tersebut 

mempunyai arti penting bagi seseorang maupun kehidupan orang banyak. 
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Cerita rakyat merupakan suatu kebudayaan milik bersama. Hal ini 

sudah tentu diakibatkan karena pencerita yang pertama sudah tidak diketahui 

lagi, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan merasa 

memilikinya. Cerita rakyat lahir dan berkembang di masyarakat di berbagai 

pelosok nusantara termasuk di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, setiap 

daerah pastilah memiliki cerita rakyat masing-masing, dari yang masih dikenal 

oleh masyarakat sampai dengan cerita yang sudah tidak diketahui lagi 

keberadaannya. Dalam kajian ilmu folklore, cerita rakyat dijelaskan oleh 

William R. Bascom (dalam Danandjaja 1984) dibagi dalam 3 golongan besar 

yaitu ; mitos, legenda, dan dongeng. Penelitian ini termasuk dalam salah satu 

diantaranya, yaitu legenda. Dikarenakan cerita rakyat yang ada di 

Banjarnegara ini menceritakan sejarah asal mula terjadinya sebuah tempat, 

menceritakan seorang tokoh, peristiwa keramat, dan sebagainya yang terjadi di 

zaman lampau. Cerita rakyat atau lebih khususnya legenda di Banjarnegara 

tersebut sangat menarik, yaitu mengenai asal-usul Girilangan. Namun, pada 

saat ini banyak masyarakat Banjarnegara sendiri yang kurang tahu atau 

bahkan tidak mengetahui keberadaan cerita rakyat tersebut.  

Cerita ini menceritakan tentang asal-usul terjadinya nama Girilangan, 

yang asal mulanya adalah nama sebuah tempat petilasan Ki Ageng Giring 

yang dijadikan sebagai makam Ki Ageng Giring, sehingga dinamakan 

Girilangan. Namun karena petilasan Ki Ageng Giring berada di sebuah 

gunung, maka warga lebih mengenalnya sebagai nama gunung. Gunung yang 

dimaksud adalah Gunung Wuluh, namun warga lebih mengenalnya dengan 
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sebutan Gunung Girilangan atau ada juga yang menyebutnya Grilangan. Nama 

Girilangan berasal dari dua kata, yaitu “Giri” menunjuk pada sang tokoh Ki 

Ageng Giring, dan kata “langan” yang bermakna ilang (hilang). Jadi, arti dari 

Girilangan sendiri adalah tempat hilangnya mayat Ki Ageng Giring. Letaknya 

di Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. 

Cerita daerah ini terkenal di desanya karena menceritakan tentang penyebaran 

agama Islam, yaitu seorang laki-laki bernama Ki Ageng Giring dan 

keluarganya yang berperan aktif dalam penyebaran agama Islam di daerah 

Banjarnegara dan sekitarnya. Ki Ageng Giring mempunyai seorang putri 

bernama Nawangsasi yang menikah dengan Danang Sutawijaya seorang raja 

Mataram. Selain menceritakan tentang keaktifan keluarga Ki Ageng Giring 

dalam menyebarkan agama Islam, tokoh utama cerita ini juga digunakan 

sebagai nama tempat yang dianggap suci di salah satu desa di Kabupaten 

Banjarnegara.  

Cerita rakyat merupakan bagian dari budaya Indonesia yang 

menggambarkan identitas masyarakat, dengan mencerminkan filosofi, norma, 

perilaku masyarakat, dan budaya masyarakat setempat. Bagian dari budaya 

Indonesia ini harus tetap dilestarikan. Tentunya disesuaikan dengan budaya 

terkini di masyarakat, terutama di dalam dunia pendidikan. Bagaimana cara 

penyampaiannya kepada siswa agar tetap diminati sebagai sarana pendidikan 

yang menarik, sekaligus sebagai pembelajaran budaya, dan nilai-nilai kearifan 

lokal Banjarnegara. Selain itu, cerita rakyat juga dapat menjadi sarana yang 
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tepat untuk mengajarkan nilai-nilai moral dengan dijadikan sebagai bahan ajar 

kepada siswa.  

Fungsi cerita rakyat adalah sebagai hiburan atau bahkan suri tauladan 

terutama cerita rakyat yang mengandung pesan-pesan pendidikan moral 

contohnya cerita “Asal-usul Girilangan”. Terdapat banyak pendidikan moral 

dalam cerita tersebut, seperti halnya mengajarkan gotong royong, sopan-

santun, kekeluargaan, dan lain sebagainya. Namun, hanya sebagian kecil 

masyarakat Banjarnegara yang mengetahui cerita tersebut. Sehingga, perlu 

adanya suatu dokumentasi tertulis dalam bentuk teks agar lambat laun tidak 

hilang. 

Teks cerita rakyat dari Kabupaten Banjarnegara ini dapat dijadikan 

sebagai suplemen bahan ajar SMP di Banjarnegara. Minat siswa SMP saat ini 

dalam membaca teks sastra masih tergolong rendah. Media yang disediakan 

sangat terbatas, bahan ajar yang diberikan oleh guru monoton dan kurang 

bervariatif. Bahkan sebagian besar guru dalam mengajarkan teks sastra dari 

tahun ke tahun menggunakan cerita yang sama. Teknik pembelajaran dan 

metode yang digunakan pun kurang sesuai. Faktor-faktor tersebut 

mengakibatkan siswa menjadi kurang bersemangat dalam belajar dan tidak 

antusias dalam pembelajaran membaca.  

Kompetensi dasar membaca merupakan aspek dasar yang dapat 

dijadikan landasan bagi aspek menulis, berbicara, bahkan menyimak. Setelah 

siswa membaca teks tersebut, kosakata yang dimiliki siswa bertambah. Dari 

bahan ajar membaca ini, aspek kekreatifan siswa dalam menulis akan 
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bertambah dengan menuliskan kembali apa yang ia pahami dalam bacaan. 

Pada aspek berbicara, siswa dapat menceritakan cerita tersebut pada orang 

lain, bahkan si lawan bicara pun dapat menyimak isi dari cerita tersebut. 

Sehingga dari bahan ajar membaca ini, semua aspek berbahasa dapat dikuasi 

dengan baik oleh siswa.  

Media pembelajaran dalam dunia pendidikan sangat berperan penting 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan siswa. Media tersebut salah satunya 

adalah bahan ajar (materi ajar). Bahan ajar merupakan materi yang digunakan 

oleh guru untuk diberikan kepada siswa dalam proses pembelajaran yang 

dilakukan, sesuai dengan sasaran pembelajaran. Dengan adanya kurikulum, 

seorang guru diharapkan mengembangkan bahan ajar dalam proses 

pembelajaran di dalam kelas, karena mengembangkan bahan ajar merupakan 

salah satu implementasi kurikulum. Namun, dalam pengembangan bahan ajar 

harus memenuhi standar isi yang mencakup Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD). Karena SK dan KD merupakan keutamaan untuk 

mengembangkan bahan ajar atau materi ajar. Sehingga dalam pengembangan 

bahan ajar, mencakup standar isi yaitu Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD).  

Namun pada kenyataanya, bahan ajar yang ada di instansi sekolah saat 

ini masih tergolong minim. Sebagian besar guru hanya menggunakan bahan 

yang ada di buku cetak ataupun LKS. Dari tahun ke tahun bahan ajar tersebut 

digunakan tanpa ada pilihan bahan ajar lain, terutama pada KD Membaca 

Teks Sastra. Oleh karena itu, peneliti akan mengembangkan sebuah cerita 
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rakyat yang ada di daerah Banjarnegara sebagai suplemen bahan ajar jenjang 

SMP. Diharapkan dengan bertambahnya suplemen bahan ajar, maka bahan 

yang digunakan dalam pembelajaran semakin bervariasi.  

Sampai saat ini peneliti belum menemukan bahan ajar untuk membaca 

khususnya di Banjarnegara yang mengangkat cerita rakyat dari daerah sendiri. 

Hal ini berdampak buruk bagi siswa, selain tidak bersemangat dalam 

pembelajaran, siswa juga tidak tahu cerita rakyat apa saja yang terdapat di 

daerahnya itu. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan cerita rakyat “Asal-

usul Girilangan” sebagai suplemen bahan ajar membaca teks sastra pada siswa 

SMP di Kabupaten Banjarnegara, dengan cara merekonstruksi cerita rakyat 

tersebut. Rekonstruksi sendiri berarti penyusunan kembali atau penggambaran 

kembali. Jadi, rekonstruksi cerita rakyat yaitu penggambaran kembali sebuah 

cerita rakyat dalam bentuk teks. Teks tersebut dapat digunakan oleh para 

siswa SMP untuk meningkatkan kreativitas membaca siswa sekaligus dapat 

mempelajari kebudayaan daerahnya sendiri. 

Pemilihan suplemen bahan pembelajaran yang diambil dari sudut latar 

belakang budaya dilakukan agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan 

disukai siswa. Hal ini dikarenakan bahan yang digunakan adalah dari daerah 

siswa sendiri dan sedikit akrab dengan kehidupan siswa, sehingga siswa 

memiliki rasa penasaran untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kebudayaan 

tersebut. Kalau pun siswa akan observasi ke tempat tersebut, maka tidak 

terlalu memakan waktu yang lama untuk sampai di lokasi. Cerita ini juga 
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mengandung berbagai nilai moral yang sangat berpengaruh positif pada sikap 

dan perilaku siswa dalam kehidupannya sehari-hari. 

Berdasarkan uraian di atas, tujuan akhir dari peneliti adalah bertujuan 

untuk merekonstruksi cerita rakyat “Asal-usul Girilangan”, yang dapat 

dijadikan sebagai suplemen bahan ajar untuk siswa pada jenjang SMP di 

Kabupaten Banjarnegara. Selain tujuan di atas, penyusunan dan 

penggambaran kembali cerita rakyat ini bertujuan pula untuk mempopulerkan 

kembali cerita rakyat Banjarnegara, terutama di kalangan anak-anak pada usia 

sekolah jenjang SMP. Diharapkan agar siswa SMP dapat lebih mencintai 

cerita rakyat dalam negeri. Alasan-alasan tersebutlah yang mendorong peneliti 

untuk meneliti lebih lanjut untuk dijadikan sebagai bahan ajar di jenjang SMP 

dengan mengadakan penelitian yang berjudul “Rekonstruksi Cerita Rakyat 

Asal-usul Girilangan Banjarnegara”.  

Suplemen bahan ajar yang dimaksud adalah sebuah buku yang 

berisikan cerita rakyat dan memiliki fungsi sejarah sebagai kisah (history of 

narrative), yaitu suatu peristiwa yang telah melalui tahap rekonstruksi 

sehingga terwujud dalam sebuah buku atau tulisan sejarah. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana struktur cerita rakyat “Asal-usul Girilangan”? 
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2. Bagaimana rekonstruksi folklore cerita rakyat “Asal-usul 

Girilangan” menjadi wacana tulis? 

 

1.3. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan 

penelitian adalah: 

1. Mengetahui struktur cerita rakyat “Asal-usul Girilangan”. 

2. Merekonstruksi folklore cerita rakyat “Asal-usul Girilangan” 

menjadi wacana tulis. 

 

1.4. Manfaat 

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun secara 

praktis. 

1. Secara teoritis 

- Penelitian ini menggunakan teori struktur naratif Chatman dan 

model penulisan prosa, sehingga dari penelitian ini peneliti dapat 

memahami dan mengaplikasikan teori tersebut untuk 

merekonstruksi cerita rakyat ”Asal-usul Girilangan” secara 

mendalam. 
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2. Secara praktis 

- Bagi peneliti, mendapatkan informasi langsung sehingga dapat 

mengkaji secara lebih dalam tentang cerita rakyat “Asal-usul 

Girilangan”. 

- Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi 

mengenai cerita rakyat “Asal-usul Girilangan”. 

- Bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk guru agar 

menggunakan bahan ajar cerita rakyat “Asal-usul Girilangan” 

dalam pembelajaran membaca teks sastra pada mata pelajaran 

Bahasa Jawa di jenjang SMP.  

- Bagi peserta didik atau siswa, penelitian ini dapat menambah ilmu 

pengetahuan dan menumbuhkembangkan sikap dan perilaku siswa 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

  

2.1 Kajian Pustaka 

Kajian pustaka bertujuan untuk mengetahui apakah sasaran penelitian telah 

diteliti orang lain atau belum, sehingga dapat menunjukkan keaslian sebuah 

penelitian ilmiah. Sejauh ini rekonstruksi ceita rakyat Asal-usul Girilangan belum 

pernah dilakukan, namun terdapat beberapa penelitian yang relevan dan dapat 

dijadikan sebagai kajian pustaka. Hal ini digunakan untuk mengetahui relevansi 

penelitian yang telah dilakukan dengan yang akan dilakukan. 

Penelitian cerita rakyat pernah dilakukan oleh Ana Oktavia Nur Wahyuni 

(2009) yang berjudul Cerita Rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu di Kecamatan 

Pati, Kabupaten Pati. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan objektif 

dengan menggunakan metode analisis struktural Vladimir Propp. 

Penelitian selanjutnya pernah dilakukan oleh Ikhwatil Khasanah (2009) 

yang berjudul Cerita Rakyat Sulasih Sulandono di Kabupaten Pekalongan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan objektif, metodenya analisis struktur yang 

dikembangkan oleh V.Propp. 

Penelitian selanjutnya pernah dilakukan oleh Paramita Mutaqiroah (2009) 

dengan judul Cerita Rakyat Ki Ageng Giring di Desa Gumelem, Kabupaten 

Banjarrnegara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan objektif. Teori 

yang digunakan yaitu teori struktur naratif milik Chatman mengkaji simbol dan 
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makna CR dan dianalisis menggunakan teknik kualitatif. Metode yang digunakan 

adalah metode analisis struktural. 

Penelitian selanjutnya yaitu dilakukan oleh Ari Fitriyani (2012) yang 

berjudul Simplifikasi Teks Cerita Rakyat Jaka Bahu sebagai Bahan Ajar  

Membaca pada Siswa Kelas VII SMP N 2 Cepiring. Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian tersebut adalah pendekatan pengembangan (Research and 

Development). Menggunakan Teori strukturalisme A. J. Greimas dan metode yang 

digunakan yaitu analisis struktural yang lebih ditujukan pada pengembangan atau 

pengeluaran produk baru dalam bentuk bahan ajar membaca pemahaman cerita 

kethoprak.  

Berdasarkan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh Ana Oktavia 

Nur Wahyuni (2009), Ikhwatil Khasanah (2009), dan Paramita Mutaqiroah 

(2009), ketiganya meneliti tentang cerita rakyat. Pendekatan yang digunakan dari 

penelitian-penelitian tersebut adalah pendekatan objektif. Dua diantaranya 

menggunakan teori analisis strultural Vladimir Propp, sedangkan penelitian milik 

Paramita menggunakan teori struktur naratif Chatman. Dan ada satu penelitian 

yang pernah dilakukan oleh Ari Fitriyani (2012), menggunakan pendekatan 

Research and Development dengan teori strukturalisme A.J.Greimas. 

Adapun persamaan dari penelitian–penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya yaitu sama-sama meneliti mengenai cerita rakyat menggunakan teori 

struktur naratif Chatman dengan pendekatan objektif. Sedangkan perbedaannya 

terdapat pada penelitian milik Ari Fitriyani (2012) yaitu bertujuan membuat bahan 

ajar membaca pada jenjang SMP, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 
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peneliti bertujuan untuk merekonstruksi cerita rakyat yang hasilnya dapat 

digunakan sebagai bahan ajar membaca di jenjang SMP. 

 

2.2 Landasan Teori 

Dalam landasan teori ini dipaparkan beberapa teori yang mendukung proses 

penelitian pengembangan ini. Teori-teori tersebut meliputi teori strukturalisme, 

model penulisan prosa, pengertian rekonstruksi, dan kerangka berpikir. Penelitian 

ini menggunakan teori strukturalisme milik Chatman untuk merekonstruksi cerita 

rakyat. Setelah diketahui struktur cerita rakyat yang terdapat dalam cerita rakyat 

Asal-usul Girilangan, kemudian digunakanlah model penulisan prosa untuk 

membuat wacana cerita rakyat tersebut, sehingga terbentuklah sebuah buku cerita 

rakyat Asal-usul Girilangan. 

 

2.2.1 Teori Strukturalisme  

Penerapan teori strukturalisme naratif merupakan alat dan cara untuk 

membongkar karya sastra lewat struktur cerita. Menurut pandangan strukturalis 

teks naratif dapat dibedakan ke dalam unsur cerita (story, content) dan wacana 

(discourse, expression). Cerita merupakan isi dari ekspresi naratif, sedangkan 

wacana merupakan bentuk dari sesuatu yang diekspresikan (Chatman dalam 

Nurgiyantoro 1994:26). Cerita terdiri dari peristiwa (event) wujud 

keberadaannya/eksistensinya (existents). Peristiwa itu sendiri berupa tindakan, 

aksi (actions) dan kejadian (happenings).  
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Dalam struktur naratif ada 3 bagian urutan satuan, yaitu: urutan tekstual 

(urutan wacana), urutan kronologis, dan urutan logis. Analisis struktur naratif 

terbagi dalam segmen-segmen yang didasarkan pada unit-unit fungsi. Segmen 

tersebut disebut sekuen atau rangkaian kejadian yang berupa urutan-urutan logis 

fungsi inti yang terbentuk karena adanya hubungan yang erat. Sekuen itu bila 

salah satu bagiannya mempunyai hubungan dengan sekuen sebelumnya berarti 

sekuen itu dalam kondisi membuka tindakan lebih lanjut yang disebut dengan 

istilah kernel. Sekuen dalam kondisi menutup dan bagian-bagian lainnya tidak 

menimbulkan tindakan disebut dengan istilah satelite. Kernel ini akan membentuk 

kerangka dan diisi oleh satelite sehingga menjadi bagan sebuah cerita, Chatman 

dalam Sukadaryanto (2010:15). 

Gambaran sekuen adalah sebagai berikut. 

 

Dari gambar diatas menunjukan bahwa S1 merupakan peristiwa awal, 

sedangkan S2-S3-S4-S5-dst merupakan peristiwa-peristiwa selanjutnya dan saling 

berhubungan. S1 menunjukan bahwa peristiwa awal menyebabkan terjadinya 

peristiwa-peristiwa berikutnya. 

Jadi, sekuen adalah unit cerita atau inti cerita. Suatu teks naratif terdiri atas 

sejumlah unit-unit cerita atau sekuen-sekuen. Sekuen dapat berupa satu kalimat 

atau rangkaian kalimat. Kernel merupakan moment naratif yang menaikan inti 

permasalahan pada arah seperti yang dimaksudkan oleh peristiwa yang berfungsi 

menentukan struktur cerita dan mengetahui banyaknya arah cerita. Kernel tidak 

S5 dst S4 S3 S2 S1 
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mungkin dapat dihilangkan tanpa merusak logika cerita (Nurgiyantoro 1994:121). 

Sedangkan satelite adalah peristiwa pelengkap yang ditampilkan untuk 

menunjukkan eksistensi kernel. Satelite tidak mempunyai fungsi menentukan arah 

perkembangan dan atau struktur cerita. Satelite dapat dihilangkan tanpa merusak 

logika cerita, namun bisa mengurangi keindahan cerita. Wujud eksistensinya 

terdiri dari tokoh (characters) dan latar (settings). Wacana merupakan sarana 

untuk mengungkapkan isi (Chatman dalam Nurgiyantoro 1994:26).   

Setelah diketahui sekuen, kernel, dan satelitenya, maka diurutkan pada 

urutan tekstual, logis, dan kronologisnya.  

 

2.2.1.1 Urutan Unit-Unit Naratif (Sekuen)  

Dalam struktur naratif ada 3 bagian urutan satuan, yaitu: urutan tekstual 

(urutan wacana), urutan kronologis, dan urutan logis. Berikut adalah urutan dalam 

unit-unit naratif. 

2.2.1.1.1 Urutan Tekstual 

Urutan teks dalam cerita merupakan urutan sekuen-sekuen inti dalam 

cerita. Pembagian sekuen-sekuen inti ke dalam urutan teks, selanjutnya dapat 

dipakai untuk menentukan urutan logis dan urutan kronologis dalam teks cerita 

rakyat.  

2.2.1.1.2 Urutan Logis 

Urutan logis timbul karena adanya hubungan sebab akibat. Hubungan 

sebab akibat yang dimaksud adalah hubungan antar sekuen, sehingga peristiwa 

dalam cerita itu terjadi. Adapun urutan logis dalam cerita adalah sebagai berikut. 
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S-I merupakan awal dimulainya cerita, yakni peristiwa yang mengawali 

terjadinya peristiwa-peristiwa selanjutnya (S-II, S-III, S-IV, dst). 

2.2.1.1.3 Urutan Kronologis 

Urutan kronologis atau disebut juga urutan waktu cerita adalah urutan 

peristiwa dalam teks naratif. Urutan kronologis suatu teks dapat diketahui setelah 

ditentukan sekuennya terlebih dahulu. Urutan teks sangat mendukung urutan 

kronologis alur cerita (plot) dalam suatu teks terjalin berdasarkan hubungan antar 

sekuen dalam rentangan waktu kejadian.  

 

2.2.1.2 Peristiwa (Event) dan Wujud (Existent) Dalam Cerita 

Action (aksi, tindakan) dan event (peristiwa, kejadian) penggunaannya 

sering ditemukan secara bersama atau bergantian, walau sebenarnya kedua istilah 

itu menyaran pada sesuatu yang dilakukan oleh seorang tokoh. Event menyaran 

pada sesuatu yang dilakukan atau dialami oleh seorang tokoh. Untuk 

menyederhanakan masalah action dan event dirangkum menjadi satu istilah yaitu 

peristiwa atau kejadian. Peristiwa dapat diarikan sebagai peralihan atau keadaan 

ke keadaan yang lain.  

Insiden adalah peristiwa atau kejadian yang berisi tindakan atau aktifitas 

yang dilakukan tokoh maupun diluar tokoh sehinga mengakibatkan peralihan dari 

satu keadaan ke keadaan yang lain.  

S-I S-II S-III S-IV dst 
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Peristiwa naratif merupakan perwujudan bentuk penyajian peristiwa yang 

menjadi pembicaraan dalam wacana dengan berbagai narasi yang mengaitkan 

peristiwa. Struktur naratif merupakan penanda peristiwa/events dan 

wujud/existent. Dalam peristiwa terdapat dua unsur yatu tindakan dan kejadian 

sedangkan dalam wujud/existent berisi watak dan latar.  

 

2.2.1.3 Tindakan dan Kejadian 

Setelah dilakukan analisis maka events dalam cerita akan diketahui 

peristiwanya. Misalnya peristiwa pengembaraan, pernikahan, melarikan diri, 

menuntut ilmu, mengemban amanat dan mewujudkan cita-cita. 

2.2.1.3.1 Tindakan (Action) 

Tindakan (action) menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam 

sebuah cerita. 

2.2.1.3.2 Kejadian (happening) 

Setelah diketahui tindakan dalam cerita, selanjutnya akan diketahui 

kejadian yang terdapat dalam cerita. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan 

kejadian yang terjadi dalam peristiwa atau dengan kata lain peristiwa yang 

menunjukkan kejadian dalam cerita. 

 

2.2.1.4 Tokoh (character) 

Tokoh dan penokohan merupakan unsur penting dalam karya naratif. 

Pembicaraan mengenai tokoh dengan segala perwatakan dengan berbagai citra diri 

yang dimilikinya dalam berbagai hal sangat menarik perhatian para pembaca. 
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Kata tokoh dan penokohan memiliki makna yang berbeda. Istilah tokoh menunjuk 

pada orangnya atau pelaku cerita, sedangkan penokohan merupakan penempatan 

tokoh tertentu dengan watak tertentu pula pada suatu cerita.  

Tokoh cerita menurut Abrams dalam Nurgiyantoro (1994:165), adalah 

orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif, atau drama, yang oleh pembaca 

ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang 

diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Sedangkan 

menurut Jones dalam Nurgiyantoro (1994:165) berpendapat bahwa penokohan 

adalah pelukisan gambar yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam 

sebuah cerita. Tokoh cerita menempati posisi strategis sebagai pembawa dan 

penyampai pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang sengaja ingin disampaikan 

kepada pembaca.  

Menurut Aminudin dalam Sukadaryanto (2010:23) menyebutkan bahwa 

para tokoh yang terdapat dalam suatu cerita memiliki peranan yang berbeda-beda. 

Seorang tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita disebut dengan 

tokoh inti atau tokoh utama. Sedangkan tokoh yang memiliki peranan tidak 

penting karena pemunculan hanya melengkapi, melayani, mendukung pelaku 

utama disebut tokoh tambahan atau tokoh pembantu.  

Berdasarkan fungsi peranannya, tokoh dibedakan menjadi tokoh 

protagonis dan antagonis. Berdasarkan perwatakannya, dibedakan menjadi tokoh 

sederhana (simple character) dan tokoh bulat (complex character). Sedangkan 

berdasarkan kriteria berkembang atau tidaknya, tokoh dibedakan ke dalam tokoh 
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statis, tak berkembang (static character) dan tokoh berkembang (developing 

character). 

 

2.2.1.5 Setting/Latar 

Latar merupakan terjemahan dari bahasa Inggris setting. Unsur latar dapat 

dibedakan ke dalam tiga unsur pokok, yaitu latar waktu, tempat, dan sosial. Ketiga 

unsur ini menjelaskan permasalahan yang berbeda-beda, namun masing-masing 

unsur saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara unsur yang satu dengan 

yang lainnya. 

2.2.1.5.1 Latar Tempat 

Latar tempat merupakan lokasi terjadinya suatu peristiwa dalam cerita. 

Tempat bernama adalah tempat yan dijumpai dalam dunia nyata pada saat ini. 

Misalnya saja nama Banjarnegara, Susukan, Gumelem, Sungai Serayu, dan 

sebagainya. Sedangkan nama yang menggunakan inisial merujuk pada lokasi yang 

sudah tidak ada pada saat ini, misalnya MK (Medang Kamolan), K (Kalongan), 

dan lain-lain. 

2.2.1.5.2 Latar waktu 

Latar waktu menceritakan mengenai kapan terjadinya peristiwa-peristiwa 

yang diceritakan. Selain itu menceritakan pula urutan waktu yang terjadi dan 

dikisahkan dalam cerita. Biasanya waktu yang dimaksud merupakan waktu 

faktual yang dikaitkan peristiwa-peristiwa sejarah.  
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Misalnya, usaha memahami kehidupan tokoh Ki Ageng Giring dalam 

Asal-usul Girilangan, peneliti menghubungkannya dengan waktu sejarah, seperti 

keadaan Kerajaan Mataram pada masa lampau.  

2.2.1.5.3 Latar sosial 

Latar sosial mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku 

kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan. Dalam penelitian 

ini membahas pada kehidupan sosial masyarakat Girilangan. Pembahasan itu 

mengenai kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan, cara berpikir 

masyarakat, dan lain-lain. 

 

2.2.1.6 Tema 

Tema sering disebut juga dasar cerita, yakni pokok permasalahan yang 

mendominasi suatu karya sastra. Menurut Pujiarini, tema atau topik adalah ide 

pokok yang mendasari penulisan cerita. Menurut KBBI (2007:1164) tema adalah 

pokok pikiran, dasar cerita, (yang dipercakapkan, dipakai orang dalam 

mengarang, mengubah sajak, dsb). Untuk menentukan tema dapat ditempuh 

dengan cara : 

1. Melihat persoalan mana yang paling menonjol.  

2. Secara kuantitatif, persoalan mana yang paling banyak menimbulkan konflik 

yaitu konflik yang melahirkan peristiwa-peristiwa. 

3. Menentukan (menghitung) waktu penceritaan, yakni waktu yang diperlukan 

untuk menceritakan peristiwa-peristiwa atau tokoh-tokoh di dalam sebuah 

karya sastra sehubungan degan persoalan yang bersangkutan. 
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2.2.1.7 Amanat 

Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada 

pembaca. Amanat dapat disampaikan dengan dua cara, yaitu secara tersurat dan 

tersirat. Secara tersurat, maksudnya pesan yang hendak disampaikan ditulis secara 

langsung di dalam cerita, biasanya diletakkan pada bagian akhir cerita. Secara 

tersirat, maksudnya pesan tidak dituliskan secara langsung di dalam teks cerita 

melainkan disampaikan melalui unsur-unsur cerita. Sehingga pembaca dapat 

menyimpulkan sendiri pesan/amanat yang terkandung di dalam cerita yang 

dibaca. 

 

2.2.1.8 Alur 

Dalam arti luas, alur adalah keseluruhan sekuen (bagian) peristiwa-

peristiwa yang terdapat dalam cerita, yaitu rangkaian peristiwa yang terbentuk 

karena proses sebab akibat (kausal) dari peristiwa-peristiwa yang lainnya (Stanton 

dalam Sutardi, 2012:69). 

 Alur cerita dapat diartikan sebagai jalannya suatu cerita. Alur merupakan 

terjemahan dari bahasa Inggris yaitu plot. Alur adalah sambung-sinambung 

peristiwa berdasarkan hukum sebab-akibat. Alur tidak hanya mengemukakan apa 

yang terjadi, tetapi juga menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Dengan 

sinambungnya peristiwa itu terjadilah sebuah cerita (Nuryatin, 2010: 10).  

Alur dibagi menjadi 5 tahap, yaitu: tahap penyesuaian, tahap pemunculan 

konflik, tahap peningkatan konflik, tahap klimaks, tahap penyelesaian. 

Berdasarkan urutan waktu, alur dibedakan menjadi alur kronologis 
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(maju/lurus/progresif) dan tak-kronologis(mundur/sorot balik/flash back/regresif). 

Jika cerita disusun secara berurutan, bermula dari kejadian awal menuju akhir, 

tetapi diselipkan pengungkapan kembali peristiwa yang telah terjadi sebelumnya 

maka disebut alur campuran, yaitu dari alur lurus dengan alur sorot balik. 

 

2.2.2 Model Penulisan Prosa 

Keterampilan menulis berdasarkan fungsinya termasuk dalam 

keterampilan berbahasa yang reseptif dan apresiatif, artinya keterampilan tersebut 

digunakan untuk menangkap dan memahami informasi yang disampaikan melalui 

bahasa tulis. Keterampilan menulis digunakan untuk mencatat, merekam, 

meyakinkan, melaporkan, menginformasikan, dan memengaruhi pembaca. 

Maksud dan tujuan seperti itu hanya dapat dicapai dengan baik oleh para 

pembelajar yang dapat menyusun dan merangkai jalan pikiran dan 

mengemukakannnya secara tertulis dengan jelas, lancar, dan komunikatif. 

Kejelasan ini bergantung pada pikiran, organisasi, pemakaian dan pemilihan kata, 

dan struktur kalimat (McCrimmon dalam Wagiran 2009: 14).  

Model penulisan prosa digunakan untuk membuat wacana yang akan 

dijadikan sebagai buku cerita rakyat Asal-usul Girilangan. Pengertian menulis 

menurut Sutardi (2012: 12) adalah mengungkapkan ide gagasan dalam pikran dan 

rasa melalui bahasa. Menurut Rahayu (2012), menulis prosa akan lebih mudah 

jika mempunyai kerangka karangan. Kerangka untuk prosa ialah pendahuluan, 

konflik, klimaks, penyelesaian, dan penutup. Untuk mempermudah proses 

menulis, perlu diperhatikan tahapan-tahapannya, yaitu: 
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1. Tahap pramenulis (menentukan tema dan topik) 

2. Tahap pembuatan draft (kerangka tulisan atau konsep-konsep gagasan 

secara garis besar) 

3. Tahap merevisi (memperbaiki, menyempurnakan, atau mengoreksi) 

4. Tahap penyuntingan (terkait keredaksian, ejaan, tata tulis, dsb) 

Dalam menulis cerita rakyat, peneliti menggunakan teknik menulis prosa. 

Langkah–langkah yang dilakukan dalam penulisan atau pembuatan materi ajar  ini 

adalah sebagai berikut. Peneliti melakukan observasi ke lokasi yang akan diteliti. 

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar mengenai 

cerita rakyat tersebut. Dari berbagai informasi yang dihasilkan, peneliti menyaring 

mana yang dianggap benar dan layak untuk diceritakan kembali dalam bentuk 

wacana. Cerita rakyat ditulis sesuai dengan urutan kronologis dengan tidak 

meninggalkan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya.  

 Adapun proses kreatif dalam menulis menurut Sutardi (2012: 14-23), 

digolongkan menjadi 3 tahap, yaitu : 

1. Tahap Pencarian Ide dan Pengendapan. 

Modal dasar menulis adalah ide, gagasan, inspirasi, atau ilham dan 

sebagainya yang menjadi hal yang akan dikembangkan menjadi cerita, 

puisi, ataupun novel. Oleh karena itu, langkah awal dalam menulis adalah 

menyiapkan ide sebagai bahan membuat cerita (sumber inspirasi). Ide 

adalah pondasi keseluruhan cerita (Effendi, 2012: 52). Ide tersebut 

kemudian diendapkan dan dikreasikan dalam pikiran dan perasaan penulis. 

Proses pengendapan itu biasanya dilakukan dengan perenungan atau 
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kontemplasi, yang bisa saja ditambahi dengan menulis hal-hal penting lain 

yang akan diceritakan. 

2. Tahap Penulisan 

Setelah mendapatkan ide dan kemungkinan-kemungkinan 

dramatisasi peristiwa atau logika cerita sudah dikuasai maka segera ditulis 

agar tidak lupa. 

3. Tahap Editing dan Revisi 

Editing adalah pemeriksaan kembali karya yang baru kita tulis dari 

aspek kebahasaannya, baik kesalahan kata, frasa, tanda baca, penulisan, 

sampai ke kalimat-kalimatnya. Sedangkan revisi adalah pemeriksaan 

kembali karya yang baru ditulis dari aspek isi atau logika cerita. Proses 

editing dan revisi ini berlangsung secara simultandan bersamaan, dan 

keduanya dilakukan dalam dua tahap. Pertama, membaca kembali karya 

yang sudah jadi, lakukan editing dan revisi dalam program word. Baca 

dengan cermat dan lakukan perbaikan-perbaikan aspek kebahasaan 

(editing), isi, dan logika cerita (revisi). Kedua, setelah proses editing 

dalam word selesai, selanjutnya dicetak karya tersebut, dan baca ulang. 

 

2.2.3 Pengertian Rekonstruksi 

Menurut Marbun rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya 

yang semula; penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada 

dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula. Sehingga makna 

kata rekonstruksi adalah pengembalian kembali atau penggambaran kembali.  
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Maksud dari makna tersebut yaitu kegiatan penyusunan (penggambaran) kembali 

cerita rakyat dengan menggunakan teori dan teknik tertentu serta pendekatan yang 

sesuai pula. Rekonstruksi adalah mengulang kembali kejadian masa lalu dengan 

mempertimbangkan dari sumber-sumber yang telah ada. Rekonstruksi tidak 

bersifat abadi/mapan (sewaktu waktu bisa diubah, jika ditemukan bukti baru yang 

lebih baik), serta memiliki jangkauan yang luas dan sefleksibel mungkin.  

 

2.2.4 Kerangka Berpikir 

Cerita rakyat Asal-usul Girilangan yang dipercaya dan berkembang di 

masyarakat Banjarnegara mengandung pesan dan nilai pendidikan yang hendak 

disampaikan kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh dalam cerita rakyat tersebut. 

Penyampaian cerita rakyat Asal-usul Girilangan kepada generasi muda dirasa 

lebih efektif melalui  sebuah buku cerita. Penyajian buku cerita yang sederhana 

serta ringkas dapat mempermudah dan menarik perhatian pembaca mengenai isi 

cerita yang hendak disampaikan. Untuk menyajikan bacaan yang sederhana dan 

ringkas ini, digunakanlah teori yang sesuai dengan cerita Asal-usul Girilangan 

yaitu teori strukturalisme milik Chatman. 

Hasil analisis ini kemudian dikemas dalam bentuk wacana, berupa buku 

cerita rakyat Asal-usul Girilangan.  
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(Juru kunci makam 

desa sekitar) 

3. Bp. Rochadi  
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Deskripsi cerita rakyat 

Asal-usul Girilangan 

Merekonstruksi cerita 

rakyat Asal-Usul 

Girilangan menggunakan 

model sekuen 

Konstruksi cerita rakyat 

Asal-usul Girilangan 

Mengetahui struktur cerita 

rakyat seperti alur, tokoh 

dan penokohan, setting. 

Dianalisis menggunakan 

teori strukturalisme 

Buku cerita rakyat  

Asal-usul Girilangan 

Membuat wacana cerita 

rakyat Asal-Usul 

Girilangan dengan model 

penulisan prosa 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian  

   Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

objektif, yaitu pendekatan yang menggunakan karya sastra sebagai struktur yang 

otonom, sehingga dalam menelaah karya sastra tersebut lebih mengacu pada teks 

itu sendiri. Pendekatan objektif digunakan untuk mengetahui urutan peristiwa dan 

struktur cerita. Analisis dengan pendekatan objektif dalam karya sastra, dalam hal 

ini cerita rakyat Asal-usul Girilangan sebagai objek utamanya, dilakukan dengan 

cara mendeskripsikan, mencari urutan peristiwa, dan struktur cerita rakyat. Hal 

tersebut dapat diungkap dengan pendekatan objektif, dengan menggunakan teori 

strukturalisme model Chatman. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

struktural. Metode  analisis struktural memberikan perhatian utama terhadap 

struktur teks cerita rakyat dengan menggunakan teori strukturalisme menurut 

Chatman. Metode analisis struktural digunakan untuk menganalisis struktur 

naratif dalam cerita rakyat Asal-usul Girilangan. Hal ini bertujuan untuk 

merekonstruksi cerita rakyat tersebut dari bentuk lisan menjadi bentuk tulisan.     

 

3.2 Sasaran Penelitian  

       Sasaran penelitian ini adalah cerita rakyat Asal-usul Girilangan di 

Banjarnegara. Cerita rakyat Asal-usul Girilangan memiliki unsur-unsur intrinsik 
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pembangun karya sastra seperti tema, alur, setting, tokoh dan penokohan. Peneliti 

meneliti unsur-unsur tersebut serta nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya 

untuk dijadikan wacana tulis. Wacana tersebut menceritakan kembali secara utuh 

cerita rakyat Asal-usul Girilangan dalam bentuk buku cerita. 

 

3.3 Data dan Sumber Data 

3.3.1 Data 

Data dalam penelitian merupakan subjek darimana data itu diperoleh. Data 

merupakan bahan untuk mengungkapkan suatu persoalan. Data yang diperoleh 

dari penelitian ini adalah struktur cerita Asal-usul Girilangan, terutama mengenai 

cerita rakyat Asal-usul Girilangan di Kabupaten Banjarnegara untuk mengetahui 

alur, tokoh, dan setting. 

3.3.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian cerita rakyat Asal-usul Girilangan diperoleh 

dari cerita lisan beberapa narasumber. Narasumber tersebut adalah orang-orang 

yang dianggap mengetahui cerita rakyat Asal-usul Girilangan, yaitu juru kunci, 

tokoh masyarakat, guru, dan mantan kepala desa. Narasumber berasal dari 

Kabupaten Banjarnegara, baik dari Desa Gumelem maupun sekitarnya. Dalam 

penelitian ini, peneliti memilih narasumber yang dianggap menguasai dan dapat 

dipercaya untuk menjadi sumber data yang jelas. Narasumber tersebut yaitu: 

1. Bapak Komo 

Bapak Komo adalah mantan kepala desa Gumelem. Peneliti 

memilih beliau dikarenakan beliau mengetahui babad desa Gumelem, 
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termasuk cerita rakyat Girilangan dan dapat menjadi sumber data yang 

jelas. 

2. Bapak Sariyun 

Bapak Sariyun merupakan juru kunci makam di desa sekitar. 

Peneliti memilih beliau sebagai narasumber dikarenakan beliau 

mengetahui cerita rakyat mengenai Girilangan dan dapat menjadi sumber 

data yang jelas. 

3. Bapak Rochadi 

Bapak Rochadi selaku tokoh masyarakat. Beliau mengetahui cerita 

rakyat Girilangan, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber data dalam 

penelitian. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik yang 

digunakan dalam penelitian berupa teknik wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, keterangan, 

informasi dan fakta yang ada. 

 

3.4.1 Teknik Wawancara 

Teknik wawancara dilakukan berupa dialog antara pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan kepada beberapa narasumber untuk mendapatkan 
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informasi mengenai cerita rakyat Asal-usul Girilangan yang lengkap. Adapun 

langkah-langkah dalam wawancara dengan narasumber yaitu: 

1. Wawancara dengan kepala desa Gumelem, sebagai narasumber utama. 

2. Wawancara kedua dilakukan dengan juru kunci desa sekitar. 

3. Wawancara selanjutnya dilakukan dengan tokoh masyarakat 

sekitarnya. 

Dari langkah-langkah di atas, peneliti memperoleh data yang lengkap 

sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, tanpa ada hal-hal yang dirahasiakan 

oleh narasumber. 

 

3.4.2 Teknik Observasi 

Teknik observasi yaitu mengamati secara langsung benda-benda dan 

tempat yang berhubungan dengan cerita rakyat. Peneliti datang langsung ke Desa 

Gumelem, tempat lahir dan berkembangnya cerita rakyat Girilangan, untuk 

memperoleh data yang lengkap dan akurat. 

 

3.4.3 Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan dalam penelitian untuk mengambil bukti 

fisik yang dapat berupa rekaman, foto, dan sebagainya. Pada penelitian ini, 

peneliti mendokumentasikan dalam bentuk gambar/foto di lingkungan Girilangan, 

baik foto secara langsung di lokasi cerita rakyat, maupun mengambil foto di 

internet. Adanya pendokumentasian ini akan membantu peneliti untuk 
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memperoleh data kebenaran yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dengan 

fakta yang benar. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

      Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif. Data yang diperoleh dari fenomena atau deskripsi cerita rakyat Asal-

usul Girilangan. Setelah memperoleh data, maka dilakukanlah proses analisis 

cerita rakyat. Pada proses analisis, langkah pertama yang dilakukan adalah 

membuat deskripsi cerita rakyat Asal-usul Girilangan. Langkah kedua membuat 

rekonstruksi cerita menggunakan model sekuen. Adapun langkah-langkah yang 

dilakukan adalah sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan hasil wawancara dari tiga narasumber tentang cerita rakyat 

Asal-usul Girilangan menjadi teks tulis. 

2) Membuat struktur cerita rakyat Asal-usul Girilangan yang terdiri dari tiga 

sumber data, dengan struktur alur, tokoh, dan setting. 

3)  Merekonstruksi cerita rakyat Asal-usul Girilangan menggunakan teori 

strukturalisme model Chatman dengan pola sekuen sehingga diperoleh 

kerangka bacaannya. 

4) Mengembangkan kerangka bacaan menggunakan model penulisan prosa 

sehingga menjadi sebuah wacana cerita rakyat Asal-usul Girilangan. 

5) Menghasilkan cerita rakyat Asal-usul Girilangan dalam bentuk buku cerita 

rakyat. 
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BAB IV 

REKONSTRUKSI CERITA RAKYAT ASAL-USUL GIRILANGAN 

BANJARNEGARA 

 

4.1 Struktur Cerita Rakyat Asal-usul Girilangan 

Terdapat 3 narasumber yang memberikan informasi mengenai cerita 

rakyat Asal-usul Girilangan, yaitu Bpk. Komo, Bpk. Sariyun, dan Bpk. Rochadi. 

Hasil wawancara (deskripsi) terdapat di lampiran. Setelah dideskripsikan, masing-

masing cerita dari ketiga narasumber memiliki versi struktur cerita yang berbeda, 

yaitu: 

4.1.1 Cerita Rakyat Asal-usul Girilangan Versi Bapak Komo 

Deskripsi cerita rakyat Asal-usul Girilangan berdasarkan hasil wawancara 

dengan Bapak Komo, dapat dilihat struktur ceritanya yaitu meliputi alur, tokoh, 

setting, dan amanat yang terkandung dalam cerita rakyat. Berikut penjelasannya. 

1) Alur 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Komo mengenai cerita rakyat 

Girilangan, diketahui bahwa cerita yang disampaikan oleh Bapak Komo 

menggunakan alur maju. Hal ini dibuktikan pada kutipan berikut. 

Ki Ageng Giring lan Ki Ageng Pemanahan putrane Ki Ageng Nis. Saben 

dina diwaraih tetanen karo wong tuwane. Ki Ageng Giring nemu degan. Sapa 

sing bisa ngentekake banyu degan kuwi sepisan ngombe, bakal dadi wiji ratu ing 

tlatah Jawa. Degan sing ditemu Ki Ageng Giring  digawa bali, nanging malah 

diombe dening Ki Ageng Pemanahan, saengga Ki Ageng Giring ngulandara karo 

anake yaiku Dewi Nawangsasi, lan para punggawane menyang Pegunungan 

Kidul lan Kendeng, Gumelem. Nalika abad ke-15 ana Danang Sutawijaya, Ratu 

Mataram sing lagi mudun nang padesan. Ketemu karo Dewi Nawangsasi, banjur 

digarwa. Nalika Dewi Nawangsasi lagi ngandhut anake umur 4 sasi, Danang 
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Sutawijaya mbalik menyang kerajaan. Dewi Nawangsasi nglairake bayi lanang 

aran Jaka Umbaran tanpa dikancani garwane.  

Nalika Jaka Umbaran umur 12 taun, dheweke nggoleki ramane tekan 

Mataram. Neng kana dheweke ketemu karo ramane. Sutawijaya kelingan 

kadadean 12 taun kepungkur. Nanging ana syarate yen Jaka Umbaran kepengin 

diaku anak, yaiku kudu bisa mrangkani pusaka nganggo kayu purwa sari. 

Sebaline Jaka Umbaran neng omahe simbahe, dheweke crita babagan syarat 

mau. Ki Ageng Giring nerangake apa kuwi purwasari, sing tegese purwa kuwi 

kawitan kanggo nggambarake Ki Ageng Giring, dene sari kuwi rasa lan 

nggambarake Dewi Nawangsasi. Dadi tegese yaiku Jaka Umbaran kudu mateni 

simbah lan ibune nganggo pusaka mau. Jaka umbaran diwelingi simbahe supaya 

ngomong kro Sutawijaya yen ora ketemu karo simbah lan ibune, amarga wis 

ngulandara menyang arah kulon. 

Ki Ageng Giring, Dewi Nawangsasi lan punggawane akhire ngulandara 

nganti tekan Desa Salamerta. Dene Jaka Umbaran bali menyang Mataram. Neng 

Salamerta Dewi Nawangsasi disenengi wargane saengga ora gelem melu Ki 

Ageng Giring nerusake ngulandarane. Ki Ageng Giring ngulandara maneh, neng 

kana dheweke mulai gerah banjur dilarang nerusake ngulandara dening 

punggawane, banjur desa kana diarani Desa Buaran. Bareng nerusake 

ngulandara maneh, paningale Ki Ageng Giring wis kurang awas saengga desane 

diarani Desa Dukuh Karang Lewas. Ngulandara diterusake maneh tekan Desa 

Karang Tiris, weruh ana sumur banjur leren lan sesuci neng sumur kuwi. Sumure 

diarani sumur beji. Banjur Ki Ageng Giring gumun nalikane weruh ana wit 

delem, saengga desane diarani Desa Gumelem.  

Ki Ageng Giring lan punggawane mlaku maneh nanging malah gerahe Ki 

Ageng Giring dadi nemen. Ki Ageng Giring weling marang punggawane, yen 

dheweke seda, dheweke njaluk supaya (1) layone disucikake neng sumur beji, (2) 

layone digotong menyang arah kidul, (3) yen wong 40 ora bisa nggotone utawa 

kesel ya lerena. 

Ki Ageng Giring seda, punggawane padha nglakokake. Layone digotong 

menyang kidul, nanging nembe tekan Gunung Wuluh, sing nggotong padha kesel 

saengga leren. Bandosane didelah, nalika dibukak jebul layone Ki Ageng Giring 

wis ilang mung ana mori neng njerone bandosan. Bandosan dikuburake neng 

Gunung Wuluh, saengga petilasane diarani Girilangan. Sing tegese Ki Ageng 

Giring ilang.  

Salah siji punggawa nemoni Dewi Nawangsasi, nanging ketemune karo 

punggawane. Nalika punggawa lagi guneman, ana suara jegur neng kali sapi, pas 

saka panggonan tapane Dewi Nawangsasi. Dheweke ilang, mung ninggalake 

bogem (wadah kinang). Bogem kuwi dikuburake neng Desa Salamerta saengga 

diarani Pesarean Bogem.  

Nalika Jaka Umbaran mbalik menyang Mataram, dheweke ngomong yen 

ora ketemu simbah lan ibune. Danang Sutawijaya ngutus Ki Ageng Wanakusuma 

supaya nggoleki Ki Ageng Giring lan Dewi Nawangsasi. Ki Ageng Wanakusuma 

tekan Desa Purwareja, nang kana dheweke entuk pawarta saka warga yen Ki 

Ageng Giring wis seda lan dikubur neng Gumelem. Ki Ageng Girng mbuktekake 

tekan Gumelem, banjur bali menyang Mataram. Krungu apa sing diaturake Ki 
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Ageng Wanakusuma, Jaka Umbaran njaluk supaya petilasane simbahe dirumat. 

Ki Ageng Wanakusuma mbalik menyang Gumelem kanthi syarat yen Mataram 

mbutuhake dheweke kudu bisa ngrewangi. Ki Ageng Wanakusuma urip neng 

Gumelem. 

Sawijining dina, Sutawijaya entuk wahyu supayane Mataram nduwe 

tombak lan sodor. Ki Ageng Wanakusuma direwangi Singakerti nggoleki pusaka 

kuwi banjur diparingake raja. Ki Ageng Wanakusuma mbalik Gumelem maneh 

lan urip neng Girilangan kanggo njaga petilasane Ki Ageng Giring. Dene 

singakerti arep nusul menyang Mataram, nanging gerah lan seda neng Wagir 

Pandan, Gombong. 

 

Berdasarkan kutipan di atas, peristiwa yang diceritakan selalu berurutan 

mulai dari kejadian awal lalu diteruskan dengan kejadian-kejadian berikutnya. 

Sehingga deskripsi berdasarkan versi Bapak Komo beralur lurus/maju. 

 

2) Tokoh dan Penokohan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Komo mengenai cerita rakyat 

Girilangan, diketahui bahwa terdapat 9 tokoh dalam cerita rakyat Asal-usul 

Girilangan. Tokoh yang diceritakan terdiri dari tokoh protagonis dan antagonis. 

Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. 

1. Ki Ageng Giring 

Berdasarkan cerita Bapak Komo, Ki Ageng Giring adalah tokoh utama 

protagonis, ia merupakan orang yang sabar, mengalah, baik, jujur, dan apa 

adanya. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut. 

“Degan sing ditemu Ki Ageng Giring  digawa bali, nanging malah diombe 

dening Ki Ageng Pemanahan, saengga Ki Ageng Giring ngulandara 

saenggon-enggon....” 

 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa ki ageng giring orang yang ikhlas, 

sabar, lebih baik mengalah kepada orang lain, dan hidup apa adanya. Beliau 

juga orang yang jujur. 
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2. Dewi Nawangsasi 

Berdasarkan cerita Bapak Komo, Dewi Nawangsasi merupakan tokoh 

tambahan protagonis. Wataknya yaitu baik hati, sabar, nrima, setia, jujur, rela 

berkorban, dan ikhlas. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut. 

“Nalika Dewi Nawangsasi lagi ngandhut anake umur 4 sasi, Danang 

Sutawijaya mbalik menyang kerajaan. Dewi Nawangsasi nglairake bayi 

lanang aran Jaka Umbaran tanpa dikancani garwane.” 

 

Dari kutipan di atas, membuktikan bahwa Dewi Nawangsasi adalah 

orang yang setia, baik, nrima, sabar, dan ikhlas. 

 

“Neng Salamerta Dewi Nawangsasi disenengi wargane saengga ora gelem 

melu Ki Ageng Giring nerusake ngulandarane...” 

 

Kutipan di atas menceritakan bahwa Dewi Nawangsasi rela tidak ikut 

bersama orang tuanya mengembara, namun ia tetap tinggal di salamerta untuk 

mengajarkan ilmu agama. Hal ini membutikan bahwa ia berwatak baik, jujur, 

dan iklhas. 

 

3. Jaka Umbaran 

Berdasarkan cerita Bapak Komo, Jaka Umbaran merupakan tokoh 

tambahan protagonis. Wataknya yaitu patuh pada orang tua, baik, dan tidak 

mudah putus asa. Hal ini dapat dilihat pada kutipan beikut. 

“Nalika Jaka Umbaran umur 12 taun, dheweke nggoleki ramane tekan 

Mataram.... Jaka umbaran diwelingi simbahe supaya ngomong karo 

Sutawijaya yen ora ketemu karo simbah lan ibune, amarga wis ngulandara 

menyang arah kulon...... Nalika Jaka Umbaran mbalik menyang Mataram, 

dheweke ngomong yen ora ketemu simbah lan ibune.” 
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Kutipan di atas menunjukkan bahwa ia adalah anak yang tidak pernah 

putus asa dalam mencari keberadaan bapaknya, ia juga patuh pada perintah 

orang tuanya. 

 

4. Ki Ageng Nis 

Berdasarkan cerita Bapak Komo, Ki Ageng Nis merupakan tokoh 

tambahan protagonis. Wataknya yaitu sabar, terutama dalam mendidik anak-

anaknya. Hal ini dibuktikan pada kutipan berikut. 

“Ki Ageng Giring lan Ki Ageng Pemanahan putrane Ki Ageng Nis. Saben 

dina diwaraih tetanen karo wong tuwane.” 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa ia adalah orang yang sabar dalam 

mendidik anak-anaknya. Hal itu tercermin ketika ia mengajari anaknya 

bertani. 

 

5. Ki Ageng Pemanahan 

Berdasarkan cerita Bapak Komo, Ki Ageng Pemanahan merupakan 

tokoh tambahan protagonis. Wataknya yaitu teledor namun ia jujur. Hal ini 

dibuktikan pada kutipan berikut. 

“Degan sing ditemu Ki Ageng Giring  digawa bali, nanging malah diombe 

dening Ki Ageng Pemanahan...” 

 

Kutipan di atas menceritakan Ki Ageng Pemanahan yang mengambil 

sesuatu milik orang lain, dan ia mengakui kesalahannya. 
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6. Ki Ageng Wanakusuma 

Berdasarkan cerita Bapak Komo, watak Ki Ageng Wanakusuma 

merupakan tokoh tambahan protagonis. Wataknya yaitu patuh pada rajanya, 

sabar, dan ikhlas dalam menjalani perintah. Hal ini dibuktikan pada kutipan 

berikut. 

“Danang Sutawijaya ngutus Ki Ageng Wanakusuma supaya nggoleki Ki 

Ageng Giring lan Dewi Nawangsasi....  Ki Ageng Wanakusuma direwangi 

Singakerti nggoleki pusaka kuwi banjur diparingake raja.” 

 

Kutipan di atas menceritakan Ki Ageng Wanakusuma yang setia dan 

patuh pada rajanya, ia juga sabar dan ikhlas dalam menjalankan perintah. 

 

7. Singakerti 

Berdasarkan cerita Bapak Komo, Singakerti merupakan tokoh 

tambahan protagonis. Wataknya yaitu baik, rela menolong dan setia. Hal ini 

dibuktikan pada kutipan berikut. 

“Ki Ageng Wanakusuma direwangi Singakerti nggoleki pusaka kuwi banjur 

diparingake raja... Dene singakerti arep nusul menyang Mataram, nanging 

gerah lan seda neng Wagir Pandan, Gombong.” 

 

Kutipan di atas menceritakan watak Singakerti yang baik, mau 

menolong orang lain dengan ikhlas, dan ia pun setia menunggu ketika Ki 

Ageng Wanakusuma di Mataram. 

 

8. Punggawa 

Berdasarkan cerita Bapak Komo, para punggawa merupakan tokoh 

tambahan protagonis. Wataknya yaitu baik, sabar, ikhlas, melindungi, dan 

setia. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut. 
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“Ki Ageng Giring ngulandara maneh, neng kana dheweke mulai gerah banjur 

dilarang nerusake ngulandara dening punggawane,... Nalika Ki Ageng Giring 

seda, punggawane padha nglakokake welinge” 

 

Kutipan tersebut menceritakan bahwa para punggawa adalah orang-

orang yang baik, sabar dalam menjalankan utusan Ki Ageng Giring, selalu 

melindungi dan setia pada Ki Ageng Giring. 

 

9. Danang Sutawijaya 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Komo, Danang 

Sutawijaya adalah tokoh antagonis. Wataknya jahat, tega, dan tidak 

bertanggungjawab. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut. 

“Nalika Dewi Nawangsasi lagi ngandhut anake umur 4 sasi, Danang 

Sutawijaya mbalik menyang kerajaan... Nanging ana syarate yen Jaka 

Umbaran kepengin diaku anak, yaiku kudu bisa mrangkani pusaka nganggo 

kayu purwa sari.” 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Danang Sutawijaya tidak 

bertanggungjawab pada istrinya, ia meninggalkan Dewi Nawangsasi dalam 

keadaan hamil. Kalimat berikutnya menunjukkan bahwa ia kejam dan tega 

mengutus anaknya untuk membunuh Ki Ageng Giring dan Dewi Nawangsasi. 

 

Dari kutipan-kutipan di atas, diketahui bahwa terdapat 9 tokoh dalam hasil 

wawancara. Terdiri dari 8 tokoh protagonis, dan 1 tokoh antagonis. Tokoh 

protagonisnya meliputi, Ki Ageng Giring, Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Nis, 

Dewi Nawangsasi, Jaka Umbaran, Ki Ageng Wanakusuma, Singakerti, dan para 

punggawa. Sedangkan tokoh anatagonisnya adalah Danang Sutawijaya. 
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3) Setting (Latar) 

1. Latar Tempat 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Komo mengenai cerita rakyat 

Girilangan, diketahui bahwa tempat-tempat yang diceritakan oleh narasumber 

adalah di hutan, rumah, Pegunungan Kidul dan Kendeng, Desa Karang Tiris 

(Gumelem), Dukuh Buaran, Dukuh Karang Lewas, Desa Purwareja, Gunung 

Wuluh (Girilangan), Desa Salamerta, Sungai Sapi, Sungai Serayu, dan Wagir 

Pandan (Gombong). Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan-kutipan berikut. 

1. “Ki Ageng Giring lan Ki Ageng Pemanahan putrane Ki Ageng Nis. Saben 

dina diwaraih tetanen karo wong tuwane.” 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa peristiwa yang dilakukan oleh 

ketiga tokoh tersebut terjadi di hutan. 

 

2.  “Degan sing ditemu Ki Ageng Giring  digawa bali, nanging malah diombe 

dening Ki Ageng Pemanahan,....” 

 

Kutipan di atas menceritakan bahwa Ki Ageng Giring membawa 

pulang kelapa muda kerumahnya. Jadi peristiwa tersebut terjadi di rumah. 

 

3.  “....saengga Ki Ageng Giring ngulandara karo anake yaiku Dewi 

Nawangsasi, lan para punggawane menyang Pegunungan Kidul lan 

Kendeng, Gumelem.“ 

Kutipan di atas menceritakan bahwa ki ageng giring mengembara di 

pegunungan kidul dan kendeng. Jadi peristiwa tersebut terjadi di pegunungan 

kidul dan kendeng. 
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4.  “Ngulandara diterusake maneh tekan Desa Karang Tiris, weruh ana sumur 

banjur leren lan sesuci neng sumur kuwi. Sumure diarani sumur beji. Banjur 

Ki Ageng Giring gumun nalikane weruh ana wit delem, saengga desane 

diarani Desa Gumelem.“ 

 

Kutipan di atas menceritakan bahwa ki ageng giring beserta punggawa 

berada di desa karang tiris/gumelem. 

 

5.  “...Bandosan dikuburake neng Gunung Wuluh, saengga petilasane diarani 

Girilangan.” 

Kutipan di atas menceritakan bahwa peti jenasah ki ageng giring 

dimakamkan di Gunung Waluh/Girilangan. Jadi, peristiwa tersebut terjadi di 

Gunung Waluh/Girilangan. 

 

6.  “Ki Ageng Wanakusuma tekan Desa Purwareja, nang kana dheweke entuk 

pawarta saka warga yen Ki Ageng Giring wis seda lan dikubur neng 

Gumelem.” 

Kutipan di atas menceritakan bahwa Ki Ageng Wanakusuma berada di 

desa purwareja. Jadi, peristiwa tersebut terjadi di Desa Purwareja. 

 

7.  “Ki Ageng Giring, Dewi Nawangsasi lan punggawane akhire ngulandara 

nganti tekan Desa Salamerta.” 

 

Kutipan di atas menceritakan bahwa pengembaraan sampai di Desa 

Salamerta. Jadi peristiwa tersebut terjadi di Desa Salamerta. 

 

8.  “Ki Ageng Giring ngulandara maneh, neng kana dheweke mulai gerah 

banjur dilarang nerusake ngulandara dening punggawane, banjur desa kana 

diarani Dukuh Buaran.” 
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Kutipan di atas menceritakan bahwa ki ageng giring meneruskan 

pengembaraan sampai di dukuh buaran. Jadi peristiwa tersebut terjadi di 

dukuh buaran. 

 

9.  “...Bareng nerusake ngulandara maneh, paningale Ki Ageng Giring wis 

kurang awas saengga desane diarani Desa Dukuh Karang Lewas.” 

 

Kutipan di atas menceritakan bahwa pengembaraan sampai di Dukuh 

Karan Lewas. Jadi peristiwa terjadi di Dukuh Karang Lewas. 

 

10.  “Nalika Jaka Umbaran umur 12 taun, dheweke nggoleki ramane tekan 

Mataram.” 

 

Kutipan di atas menceritakan bahwa Jaka Umbaran berada di 

Mataram. Jadi peristiwa terjadi di Mataram. 

 

11.  “Dene singakerti arep nusul menyang Mataram, nanging gerah lan seda 

neng Wagir Pandan, Gombong.” 

 

Kutipan di atas menceritakan bahwa Singakerti menyusul ke Mataram, 

namun saat di Wagir Pandan ia wafat. Jadi peristiwa terjadi di Wagir Pandan, 

Gombong. 

 

2. Latar Waktu 

Terdapat 3 waktu yang berbeda pada hasil wawancara dengan bapak 

Komo, yaitu: 

1) Ketika Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan masih kecil. Hal ini 

dibuktikan pada kutipan berikut. 
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“Ki Ageng Giring lan Ki Ageng Pemanahan putrane Ki Ageng Nis. Saben 

dina diwaraih tetanen karo wong tuwane.” 

 

Kutipan di atas menceritakan masa kecil Ki Ageng Giring dan 

kakaknya. Mereka selalu diajari bertani oleh bapaknya setap hari. 

 

2) Pada abad ke-15. Ketika Raja Danang Sutawijaya turun ke pedesaan dan 

bertemu dengan Dewi Nawangsasi. Hal ini dibuktikan pada kutipan berikut. 

“Nalika abad ke-15 ana Danang Sutawijaya, Ratu Mataram sing lagi mudun 

nang padesan. Ketemu karo Dewi Nawangsasi, banjur digarwa. Nalika Dewi 

Nawangsasi lagi ngandhut anake umur 4 sasi, Danang Sutawijaya mbalik 

menyang kerajaan. Dewi Nawangsasi nglairake bayi lanang aran Jaka 

Umbaran tanpa dikancani garwane.” 

 

Kutipan di atas menceritakan peristiwa pada abad 15 ketika Danang 

Sutawijaya bertemu dan menikahi Dewi Nawangsasi, sampe lahirnya Jaka 

Umbaran. 

 

3) Ketika Jaka Umbaran berusia 12 tahun sampai dengan adanya daerah 

Girilangan. 

“Nalika Jaka Umbaran umur 12 taun, dheweke nggoleki ramane tekan 

Mataram. Neng kana dheweke ketemu karo ramane. Sutawijaya kelingan 

kadadean 12 taun kepungkur. Nanging ana syarate yen Jaka Umbaran 

kepengin diaku anak, yaiku kudu bisa mrangkani pusaka nganggo kayu 

purwa sari. Sebaline Jaka Umbaran neng omahe simbahe, dheweke crita 

babagan syarat mau. Ki Ageng Giring nerangake apa kuwi purwasari, sing 

tegese purwa kuwi kawitan kanggo nggambarake Ki Ageng Giring, dene sari 

kuwi rasa lan nggambarake Dewi Nawangsasi. Dadi tegese yaiku Jaka 

Umbaran kudu mateni simbah lan ibune nganggo pusaka mau. Jaka umbaran 

diwelingi simbahe supaya ngomong kro Sutawijaya yen ora ketemu karo 

simbah lan ibune, amarga wis ngulandara menyang arah kulon. Ki Ageng 

Giring, Dewi Nawangsasi lan punggawane akhire ngulandara nganti tekan 

Desa Salamerta. Dene Jaka Umbaran bali menyang Mataram. Neng 

Salamerta Dewi Nawangsasi disenengi wargane saengga ora gelem melu Ki 

Ageng Giring nerusake ngulandarane. Ki Ageng Giring ngulandara maneh, 
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neng kana dheweke mulai gerah banjur dilarang nerusake ngulandara 

dening punggawane, banjur desa kana diarani Desa Buaran. Bareng 

nerusake ngulandara maneh, paningale Ki Ageng Giring wis kurang awas 

saengga desane diarani Desa Dukuh Karang Lewas. Ngulandara diterusake 

maneh tekan Desa Karang Tiris, weruh ana sumur banjur leren lan sesuci 

neng sumur kuwi. Sumure diarani sumur beji. Banjur Ki Ageng Giring gumun 

nalikane weruh ana wit delem, saengga desane diarani Desa Gumelem. Ki 

Ageng Giring lan punggawane mlaku maneh nanging malah gerahe Ki Ageng 

Giring dadi nemen. Ki Ageng Giring weling marang punggawane, yen 

dheweke seda, dheweke njaluk supaya (1) layone disucikake neng sumur beji, 

(2) layone digotong menyang arah kidul, (3) yen wong 40 ora bisa nggotone 

utawa kesel ya lerena. Ki Ageng Giring seda, punggawane padha 

nglakokake. Layone digotong menyang kidul, nanging nembe tekan Gunung 

Wuluh, sing nggotong padha kesel saengga leren. Bandosane didelah, nalika 

dibukak jebul layone Ki Ageng Giring wis ilang mung ana mori neng njerone 

bandosan. Bandosan dikuburake neng Gunung Wuluh, saengga petilasane 

diarani Girilangan. Sing tegese Ki Ageng Giring ilang. Salah siji punggawa 

nemoni Dewi Nawangsasi, nanging ketemune karo punggawane. Nalika 

punggawa lagi guneman, ana suara jegur neng kali sapi, pas saka 

panggonan tapane Dewi Nawangsasi. Dheweke ilang, mung ninggalake 

bogem (wadah kinang). Bogem kuwi dikuburake neng Desa Salamerta 

saengga diarani Pesarean Bogem. Nalika Jaka Umbaran mbalik menyang 

Mataram, dheweke ngomong yen ora ketemu simbah lan ibune. Danang 

Sutawijaya ngutus Ki Ageng Wanakusuma supaya nggoleki Ki Ageng Giring 

lan Dewi Nawangsasi. Ki Ageng Wanakusuma tekan Desa Purwareja, nang 

kana dheweke entuk pawarta saka warga yen Ki Ageng Giring wis seda lan 

dikubur neng Gumelem. Ki Ageng Girng mbuktekake tekan Gumelem, banjur 

bali menyang Mataram. Krungu apa sing diaturake Ki Ageng Wanakusuma, 

Jaka Umbaran njaluk supaya petilasane simbahe dirumat. Ki Ageng 

Wanakusuma mbalik menyang Gumelem kanthi syarat yen Mataram 

mbutuhake dheweke kudu bisa ngrewangi. Ki Ageng Wanakusuma urip neng 

Gumelem. 

 

Kutipan di atas menceritakan usaha jaka umbaran mulai usia 12 tahun. 

Menceritakan pengembaraan ki ageng giring sampai wafatnya ki ageng giring 

hingga dibuatnya petilasan yang dinamakan girilangan. 

 

3. Latar Sosial  

Dari hasil wawancara dengan bapak Komo, terdapat beberapa latar sosial 

yang melatar belakangi cerita rakyat Girilangan, yaitu: 
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1. Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan hidup serba sederhana dan apa 

adanya. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan berikut. 

“Ki Ageng Giring lan Ki Ageng Pemanahan putrane Ki Ageng Nis. Saben 

dina diwaraih tetanen karo wong tuwane.” 

 

Kutipan di atas menceritakan kehidupan Ki Ageng Giring dan keluarganya 

yang kesehariannya bertani di hutan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka 

hidup sederhana dan apa adanya.  

 

2. Perbedaan latar belakang kehidupan Ki Ageng Giring dengan para 

punggawanya. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan berikut. 

“Ki Ageng Giring lan punggawane mlaku maneh nanging malah gerahe Ki 

Ageng Giring dadi nemen. Ki Ageng Giring weling marang punggawane, yen 

dheweke seda, dheweke njaluk supaya (1) layone disucikake neng sumur beji, 

(2) layone digotong menyang arah kidul, (3) yen wong 40 ora bisa nggotone 

utawa kesel ya lerena. Ki Ageng Giring seda, punggawane padha 

nglakokake.” 

 

Kutipan di atas menceritakan perbedaan latar belakang kehidupan Ki 

Ageng Giring yang sangat dihormati oleh para punggawa. Para punggawa 

sendiri digambarkan dari kalangan bawah, mereka terlihat sangat patuh pada 

Ki Ageng Giring. 

 

3. Perbedaan latar belakang kehidupan Sang raja dengan utusannya. Hal ini 

dapat dibuktikan pada kutipan berikut. 

“Danang Sutawijaya ngutus Ki Ageng Wanakusuma supaya nggoleki Ki 

Ageng Giring lan Dewi Nawangsasi.” 

 

Kutipan di atas menceritakan perbedaan latar belakang kehidupan 

Sutawijaya dengan Ki Ageng Wanakusuma. Hidupnya terlihat bertolak 
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belakang. Raja yang hidupnya serba mewah dan selalu berkuasa, sedangkan 

utusannya dari kaum bawah yang harus selalu  patuh pada perintah rajanya. 

 

4. Amanat  

Dari hasil wawancara dengan narasumber, amanat dari cerita Asal-usul 

Girilangan yaitu sebagai berikut.  

1. Nalika Dewi Nawangsasi lagi ngandhut anake umur 4 sasi, Danang 

Sutawijaya mbalik menyang kerajaan. Dewi Nawangsasi nglairake 

bayi lanang aran Jaka Umbaran tanpa dikancani garwane.  

 

Amanat yang dapat diambil dari kutipan tersebut adalah sebaiknya 

mausia bertanggungjawab pada setiap perbuatannya. Selain itu setiap 

manusia harus setia dengan pasangannya. 

 

2. Nalika Jaka Umbaran umur 12 taun, dheweke nggoleki ramane tekan 

Mataram.  

 

Amanat dari kutipan di atas yaitu manusia tidak boleh patah 

semangat untuk mewujudkan harapannya. 

 

3. Jaka umbaran diwelingi simbahe supaya ngomong kro Sutawijaya yen 

ora ketemu karo simbah lan ibune, amarga wis ngulandara menyang 
arah kulon. 

 

Amanat dari kutipan di atas yaitu kita harus menyampaikan dan 

menjalankan amanat yang diberikan kepada kita. 
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4.1.2 Cerita Rakyat Asal-usul Girilangan Versi Bapak Sariyun 

Deskripsi cerita rakyat Asal-usul Girilangan berdasarkan hasil wawancara 

dengan Bapak Sariyun, dapat dilihat struktur ceritanya yaitu meliputi alur, tokoh, 

setting dan amanat yang terkandung dalam cerita rakyat. Berikut penjelasannya. 

1) Alur 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sariyun mengenai cerita 

rakyat Girilangan, diketahui bahwa cerita yang disampaikan oleh Bapak Sariyun 

menggunakan alur maju. Peristiwa yang diceritakan selalu berurutan mulai dari 

kejadian awal lalu diteruskan dengan kejadian-kejadian berikutnya. Hal ini dapat 

dilihat pada kutipan berikut. 

“Sunan Giri kagungan putri asmane Dewi Nawangwulan. Dewi 

Nawangwulan kesengsem karo ratu keraton Mataram asmane Sutawijaya, 

kelorone padha kasmaran banjur mantenan. Dheweke urip bareng karo garwane 

ing keraton Mataram, nanging amarga Dewi Nawangwulan nglakokake 

keluputan, saengga dheweke diurak saka keraton. Padahal Dewi Nawangwulan 

lagi ngandhut bayine ratu Sutawijaya umur 3sasi. Amarga bingung, Dewi 

Nawangwulan milih mulih ana daleme wong tuwane yaiku Sunan Giri ing 

Medang Kamolan, saiki dadi Desa Salamerta.. Ana ing daleme bapake, Dewi 

Nawangwulan nglairake bayi lanang sing lucu, gagah, lan ganteng. Bareng 

bocah lanang kuwi wis rada gedhe, dheweke kerep banget nakokake sapa bapake, 

ana ngendi bapake, lan kepriye kahanane bapake. Saben ditakoni, Dewi 

Nawangwulan ora gelem mangsuli. Ing sawijining dina bocah kuwi takon maneh 

marang ibune nanging Dewi Nawangwulan mung ndhawuhi anake kuwi supaya 

menyang keraton Mataram. Dewi Nawangwulan ngendika marang anake yen 

anake gelem menyang keraton Mataram, mengko dheweke bisa ketemu karo 

bapake merga bapake urip ing kono. Bocah lanang kuwi manut marang 

dhawuhane. Dheweke budhal menyang Keraton Mataram dhewekan kanthi tekad 

kang kuat lan mantep. Satekane ing kono, dheweke diparingi pusaka ligan dening 

wong ing keraton Mataram. Pusaka ligan kuwi supaya diwrangkani kayu awujud 

purwasari kanggo syarat supaya dheweke bisa ngerti sapa bapake. Bocah lanang 

kuwi dikongkon mulih marang omahe lan yen pusakane wis diwrangkani, bocah 

kuwi diutus supaya menyang keraton Mataram maneh kanggo ngaturake pusaka 

kuwi.  

Amarga wis entuk pusaka ligan, bocah lanang putrane Dewi 

Nawangwulan iku mulih menyang daleme simbahe (Sunan Giri). Dheweke mulih 

lan crita marang ibu lan simbahe ngenani kabeh kadadean sing wis dilakoni ing 
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keraton Mataram. Bareng Sunan Giri midhanget kabeh critane putune iku, Sunan 

Giri banjur nangis. Amarga Sunan Giri sadar yen purwasari iku ngandhut teges 

kang jero. Tembung purwa iku tegese simbah kakung, lan tembung sari tegese ibu 

utawa wong sing wis nglairake. Pusaka awujud keris iku sejatine nduweni ancas 

digunakake kanggo mateni Sunan Giri lan Dewi Nawangwulan. Sunan Giri 

akhire nduweni tekad lunga saka daleme kuwi, amarga dheweke nganggep Desa 

Salamerta wis ora aman maneh merga isih kalebu dhaerah kekuasaan keraton 

Mataram. Sunan Giri wedi mbokmenawa Utusan Keraton Mataram nggoleki 

Sunan Giri lan Dewi Nawangwulan. Sunan Giri ndhawuhi putune supaya balik 

menyang keraton Mataram maneh lan matur marang wong keraton yen simbah 

lan ibune wis ora ana lan ora ngerti ana ing ngendi. Sunan Giri ngajak lunga 

Dewi Nawangwulan, nanging Dewi Nawangwulan ora gelem amarga dheweke 

wis ayem urip neng kono lan wis seneng mulang ngaji, amarga nduwe santri akeh 

ing desa Salamerta. Dewi Nawangwulan tetep urip ing desa kono nganti umure 

pedhot. Lan dheweke uga dikubur neng kono. 

Amarga Dewi Nawangwulan ora gelem dijak lunga, saengga Sunan Giri 

lunga dhewe. Mlaku adoh nuruti wukir lan alas-alas kang sepi, nganti Sunan Giri 

tekan ing desa Pelemahan, Purbalingga. Piyambake ngungsi ing daleme rayine 

yaiku asma Ki Pemanahan. Ing kono piyambake urip lumrah kaya masyarakat 

biasane. Nalika Sunan Giri nganakake semedi. Piyambake entuk wangsit supaya 

nyebarake agama Islam marang masyarakat sekitare. Ana ing kono Sunan Giri 

uga nyebarake agama Islam kanthi nganakake acara ngaji, nuturi puasa, lan 

nyontoni sholat kanggo masyarakat Pelemahan kanthi ikhlas. Saengga Sunan Giri 

ing dhaerah Pelemahan dianggep pemuka agama, amarga wis nyebarake agama 

Islam lan nyebar kabecikan ing kono. 

Nalika lagi wicantenan karo Ki Pemanahan, Sunan Giri aweh wangsit 

marang Ki Pemanahan. Isine wangsit iku yaiku Sunan Giri duwe pepenginan yen 

besuke piyambake seda, mayite supaya dikuburake jejeran karo kuburane Dewi 

Nawangwulan, nanging yen sing nggotong mayite Sunan Giri wis padha kesel, 

piyambake dikuburake ing panggonan nalika sing nggotong padha ngaso, utawa 

neng ngendi-ngendia ora kudu bareng karo anake. Nalika Sunan Giri dipundhut 

dening Gusti, mayite Sunan Giri digotong dening masyarakat Pelemahan, 

kabupaten Purbalingga. Niyate arep digotong tekan Salamerta jejeran karo 

kuburane Dewi Nawangwulan, nanging amarga sing nggotong kuwi wis padha 

kesel, kamangka nembe tekan dhaerah ngisor Gunung Wuluh ing desa Gumelem 

Wetan peti kang isine mayite Sunan Giri digletakake ing nduwur lemah. Kabeh 

sing nggotong peti padha ngaso ing kono. Banjur Ki Pemanahan kemutan marang 

wangsite Sunan Giri sedurunge seda yaiku yen wis padha kesel, mayite Sunan 

Giri dikuburake ing ngendi-ngendia ora apa-apa, utawa nalika sing nggotong 

padha kesel lan ngaso. Ana salah sawijining wong sing mbukak petine Sunan 

Giri, niyate arep dikuburake ing kono. Jebul bareng dibukak peti iku wis kosong, 

ora ana isine. Mayite Sunan Giri wis ora ana. Akhire wong-wong kuwi padha 

mendhem petine Sunan Giri kang ora ana isine ing desa Gumelem, Kabupaten 

Banjarnegara. Amarga kadadean iku, panggonan kuwi saiki diarani Girilangan 

sing nduweni teges saka tembung giri kang tegese Sunan Giri, yen langan yaiku 

ilang. Yen tembung kuwi digabung dadine Sunan Giri ilang yaiku panggonan 
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kang nggambarake ilange jenazah Sunan Giri. Saiki ing kono digawe 

panembahan yaiku kuburan kang awujud omah, nanging ing sajroning omah kuwi 

mung ana kuburane Sunan Giri. Masyarakat padha ngrumat panggonan iku lan 

didadekake panggonan kanggo ziarah dening masyarakat umum. Meh saben 

malem Jumuah Kliwon utawa malem Slasa Legi panembahane Sunan Giri 

ditekani dening wong akeh kanggo ziarah dene yen dina liyane sering digunakake 

kanggo ritual adat Jawa kaya ta caosan, sadran gedhe, tumpengan, sedekah 

bumi, nadzar saka wong-wong tartamtu, lan sapanunggalane. 

Putune Sunan Giri saiki wis ditampa dening wong keraton Mataram lan 

urip ing kono bareng karo bapake. Dheweke diangkat dadi ratu ing keraton 

Mataram kanthi asma Prabu Anom nggantekake bapake lan nduweni tugas 

supaya mimpin keraton Mataram. Nalika wis urip suwi ing keraton, Prabu Anom 

kelingan marang simbah kakung lan ibune. Dheweke pengin ketemu karo 

kelorone, banjur urip bareng karo wong tuwane kuwi ing keraton Mataram. 

Amarga Prabu Anom ora kepengin urip seneng dhewekan, dheweke kepengin 

wong tuwane uga ngrasakake seneng kaya sing dirasakake saben dinane kanggo 

bales budine wong tuwane, saengga Prabu Anom ngutus Tumenggung 

Kertabangsa supaya nggoleki Sunan Giri lan Dewi Nawangwulan nganti ketemu. 

Sedurunge Tumenggung Kertabangsa nggoleki, dheweke nyepi dhisik supaya 

entuk wangsit. Sakwise Tumenggung nyepi, dheweke entuk wangsit supaya 

nggoleki sawangan kali yaiku antarane Kali Sapi lan Kali Serayu. Dheweke 

nggoleki kanthi tememen lan akhire ketemu banjur dheweke munggah saka 

pinggiring kali menyang dhaerah Tapangalong (dukuh bugel, Karangjati). Ing 

kono Tumenggung Kertabangsa tapa nganti pirang-pirang dina kaya kewan 

kalong ora mangan ora ngombe, saengga dhaerah kono diarani Kalongan. 

Tumenggung Kertabangsa entuk wangsit maneh supaya munggah terus banjur 

mengko bisa nemokake kuburane Dewi Nawangwulan. Bareng menyang 

sawangan sing kepindho dheweke nemokake kuburane Sunan Giri, yaiku ana ing 

Desa Gumelem Wetan. 

Tumenggung Kertabangsa mlaku nuruti wukir lan alas-alas akeh, nalika 

ing desa Gumelem, Kabupaten Banjarnegasa dheweke ketemu karo juru kunci 

pasareyane Sunan Giri yaiku asmane Singakerti. Wong loro kuwi padha 

ngendikan banjur pisah, Tumenggung Kertabangsa lunga menyang pasareyane 

Sunan Giri, dene Singakerti lunga menyang puncaking Gunung Wuluh. Ing kono 

kelorone padha tapa dhewe-dhewe kanthi panggonan kang beda. Sakwise padha 

tapa lan entuk wangsit, kelorone mbalik lan ketemu kanggo padha ngendikan 

maneh. Jebule Tumenggung mbalik kanthi nggawa bendera abang putih, dene 

Singakerti nggawa tombak dawa. Kelorone padha ngendikan, ora antara suwi, 

Tumenggung Kertabangsa mulih menyang keraton Mataram kanthi nggawa 

bendera abang putih lan tombak.  

Nalika tekan Keraton Mataram, Tumenggung Kertabangsa matur marang 

Prabu Anom yen Sunan Giri lan Dewi Nawangwulan iku wis seda kabeh, 

Tumenggung uga wis nemokake kuburane kelorone. Sanalika iku, Prabu Anom 

ngutus Tumenggung supaya menyang panggonan mau maneh yaiku desa 

Gumelem, Banjarnegara, supaya dhaerah kuwi ditunggoni dening Tumenggung 

lan urip ing kono. Tumenggung Kertabangsa manut marang dhawuhe atasane 
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kuwi lan mbalik maneh menyang Grilangan ing desa Gumelem, Banjarnegara. 

Prabu Anom aweh lemah ing dhaerah kono supaya dadi hak Tumenggung 

Kertabangsa. Tumenggung Kertabangsa akhire gawe omah lan urip ing kono 

karo kulawargane. Tumenggung Kertabangsa banjur tapa ing panembahane 

Sunan Giri. Dheweke entuk wangsit supaya nyebarake pengumuman marang 

kabeh masyarakat Girilangan ngenani dhaerah Girilangan. Yaiku dhaerah kuwi 

bebas arep dipanggoni sapa wae lan entuk nanduri palawija utawa wit-witan 

liyane. Nanging ana syarat kanggo wong kang urip ing Girilangan yaiku ora 

entuk adol utawa nyewakake lemah ing dhaerah Girilangan. Amarga panggonan 

iku ora nduweni sertipikat lan bebas pajak utawa diarani “tanah merdeka”. 

Masyarakat Girilangan padha mbales kabecikane Sunan Giri kanthi ngrumat lan 

njaga makame Sunan Giri lan aweh seperangan kasil panene marang 

Tumenggung Kertabangsa minangka sesulihe Sunan Giri lan aweh uga marang 

tangga-tanggane.” 

 

Berdasarkan kutipan di atas, cerita Bapak Komo menggunakan alur maju, 

karena peristiwa yang diceritakan selalu berurutan mulai dari kejadian awal lalu 

diteruskan dengan kejadian-kejadian berikutnya. 

 

2) Tokoh dan Penokohan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sariyun mengenai cerita 

rakyat Girilangan, diketahui bahwa terdapat 7 tokoh dalam cerita. Tokoh yang 

diceritakan terdiri dari tokoh protagonis dan antagonis. Hal ini dapat dilihat pada 

kutipan-kutipan berikut. 

1. Sunan Giri 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sariyun, Sunan Giri 

merupakan tokoh utama protagonis. Wataknya yaitu baik, mandiri, tidak putus 

asa, ikhlas, dan suka bersosialisasi. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan 

berikut. 
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“Amarga Dewi Nawangwulan ora gelem dijak lunga, saengga Sunan Giri 

lunga dhewe. Mlaku adoh nuruti wukir lan alas-alas kang sepi, nganti Sunan 

Giri tekan ing desa Pelemahan, Purbalingga.” 
 

Kutipan di atas menceritakan pengembaraan Sunan Giri sampai di 

Pelemahan sendirian dan berpisah dengan anaknya. Hal ini menunjukkan 

bahwa ia adalah orang yang baik, mandiri, tidak putus asa, ikhlas dalam 

menghadapi cobaan, dan suka bersosialisasi di lingkungannya. 

 

2. Ki Pemanahan 

Ki Pemanahan merupakan tokoh tambahan protagonis. Wataknya yaitu 

baik, suka menolong, dan berjiwa sosial. Hal ini dapat dilihat pada kutipan 

berikut. 

“Piyambake ngungsi ing daleme rayine yaiku asma Ki Pemanahan.” 

Kutipan di atas menceritakan Ki Pemanahan yang menolong Sunan 

Giring. Terlihat sifat Ki Pemanahan yaitu baik, mau menolong orang lain 

secara ikhlas, dan berjiwa sosial. 

 

3. Dewi Nawang Wulan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sariyun, Dewi Nawang 

Wulan merupakan tokoh tambahan protagonis. Wataknya yaitu baik, sabar, 

ikhlas, dan mandiri. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut. 

“...nanging amarga Dewi Nawangwulan nglakokake keluputan, saengga 

dheweke diurak saka keraton. Padahal Dewi Nawangwulan lagi ngandhut 

bayine ratu Sutawijaya umur 3sasi.” 
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Kutipan di atas menceritakan peristiwa diusirnya Dewi Nawangsasi dari 

keraton. Ia tetap sabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan. Ia pun pergi 

sendiri dari keraton tanpa ditemani siapapun dan tidak balas dendam. 

 

4. Prabu Anom 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sariyun, Prabu Anom 

merupakan tokoh tambahan protagonis. Wataknya yaitu patuh pada orang tua, 

berbakti, dan tahu balas budi. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut. 

“Bocah lanang kuwi manut marang dhawuhane. Dheweke budhal menyang 

Keraton Mataram dhewekan kanthi tekad kang kuat lan mantep. Amarga 

Prabu Anom ora kepengin urip seneng dhewekan, dheweke kepengin wong 

tuwane uga ngrasakake seneng kaya sing dirasakake saben dinane kanggo 

bales budine wong tuwane,...” 

Kutipan di atas menceritakan niatan Prabu Anom yang ingin membalas 

jasa orang tuanya dengan mengajak mereka hidup di keraton. Hal ini 

mencerminkan bahwa ia anak patuh pada orang tua, berbakti, dan tahu balas 

budi.  

 

5. Singakerti 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sariyun, Singakerti 

merupakan tokoh tambahan protagonis. Wataknya yaitu baik, suka menolong, 

ikhlas, dan berjiwa sosial. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut. 

“Jebule Tumenggung mbalik kanthi nggawa bendera abang putih, dene 

Singakerti nggawa tombak dawa. Kelorone padha ngendikan, ora antara 

suwi, Tumenggung Kertabangsa mulih menyang keraton Mataram kanthi 

nggawa bendera abang putih lan tombak.” 
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Kutipan di atas menceritakan Singakerti yang menolong Tumenggung 

Kertabangsa secara ikhlas.  

 

6. Tumenggung Kertabangsa  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sariyun, Tumenggung 

Kertabangsa  merupakan tokoh tambahan protagonis. Wataknya yaitu 

menjalankan amanat, sabar, ikhlas, dan patuh pada rajanya. Hal ini dapat 

dilihat pada kutipan berikut. 

“Prabu Anom ngutus Tumenggung Kertabangsa supaya nggoleki Sunan Giri 

lan Dewi Nawangwulan nganti ketemu. Sedurunge Tumenggung Kertabangsa 

nggoleki, dheweke nyepi dhisik supaya entuk wangsit. Sakwise Tumenggung 

nyepi, dheweke entuk wangsit...” 

Kutipan di atas menceritakan kepatuhan Tumenggung Kertabangsa pada 

rajanya. Hal ini menggambarkan kepatuhan, kesabaran, dan keikhlasannya 

ketika menjalankan amanat dari orang lain. 

 

7. Ratu Mataram (Sutawijaya) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sariyun, Sutawijaya 

merupakan tokoh antagonis. Wataknya yaitu tega, tidak bertanggungjawab, 

dan seenaknya sendiri. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut. 

“Dheweke urip bareng karo garwane ing keraton Mataram, nanging amarga 

Dewi Nawangwulan nglakokake keluputan, saengga dheweke diurak saka 

keraton.” 

Kutipan di atas menceritakan pengusiran istrinya dari keraton. Hal ini 

menunjukkan bahwa ia orang yang jahta, tega, dan tidak bertanggung jawab 

karena istrinya sedang hamil namun ia bersikap seenaknya sendiri.  
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Berdasarkan kutipan-kutipan di atas, diketahui bahwa terdapat 7 tokoh 

yang berperan dalam cerita asal-usul girilangan versi bapak sariyun. Terdiri dari 6 

tokoh protagonis, dan 1 tokoh antagonis. Tokoh protagonisnya meliputi, Sunan 

Giri, Ki Pemanahan, Dewi Nawang Wulan, Prabu Anom, Singakerti, dan 

Tumenggung Kertabangsa. Sedangkan tokoh antagonisnya adalah Ratu Mataram. 

 

3) Setting (Latar) 

1. Latar Tempat 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sariyun mengenai cerita 

rakyat Girilangan, diketahui bahwa tempat-tempat yang diceritakan oleh 

narasumber adalah hutan, Pelemahan, Keraton Mataram, Desa Salamerta, 

Sungai Sapi, Sungai Serayu, Gunung Wuluh, Girilangan. Hal ini dibuktikan 

pada kutipan-kutipan berikut. 

1. “Tumenggung Kertabangsa mlaku nuruti wukir lan alas-alas akeh,...” 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa peristiwa terjadi di hutan. 

 

2. “Dheweke urip bareng karo garwane ing keraton Mataram,...” 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa peristiwa terjadi di keraton Mataram. 

 

3. “Amarga bingung, Dewi Nawangwulan milih mulih ana daleme wong 

tuwane yaiku Sunan Giri ing Medang Kamolan, saiki dadi Desa 

Salamerta.” 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa peristiwa terjadi di Medang 

Kamolan (Desa Salamerta). 
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4. “Mlaku adoh nuruti wukir lan alas-alas kang sepi, nganti Sunan Giri 

tekan ing desa Pelemahan, Purbalingga.” 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa peristiwa terjadi di Desa Pelemahan. 

 

5. “...kamangka nembe tekan dhaerah ngisor Gunung Wuluh ing desa 

Gumelem Wetan peti kang isine mayite Sunan Giri digletakake ing 

nduwur lemah.” 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa peristiwa terjadi di Gunung 

Wuluh, Desa Gumelem Wetan. 

 

6. “Sakwise Tumenggung nyepi, dheweke entuk wangsit supaya nggoleki 

sawangan kali yaiku antarane Kali Sapi lan Kali Serayu. Dheweke 

nggoleki kanthi tememen lan akhire ketemu banjur dheweke munggah 

saka pinggiring kali menyang dhaerah Tapangalong (dukuh bugel, 

Karangjati).” 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa peristiwa terjadi di Sungai 

Sapi, Sungai Serayu, dan Dukuh Bugel (Desa Karang Jati). 

 

7. “Nanging ana syarat kanggo wong kang urip ing Girilangan yaiku ora 

entuk adol utawa nyewakake lemah ing dhaerah Girilangan.” 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa peristiwa terjadi di daerah 

Girilangan. 

 

2. Latar Waktu 

Terdapat 1 latar waktu dari cerita narasumber, yaitu ketika Ki Ageng 

Giring mengembara sampai terbentuknya Girilangan. Hal ini dibuktikan pada 

kutipan berikut. 
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“Sunan Giri kagungan putri asmane Dewi Nawangwulan. Dewi 

Nawangwulan kesengsem karo ratu keraton Mataram asmane Sutawijaya, 

kelorone padha kasmaran banjur mantenan. Dheweke urip bareng karo 

garwane ing keraton Mataram, nanging amarga Dewi Nawangwulan 

nglakokake keluputan, saengga dheweke diurak saka keraton. Padahal Dewi 

Nawangwulan lagi ngandhut bayine ratu Sutawijaya umur 3sasi. Amarga 

bingung, Dewi Nawangwulan milih mulih ana daleme wong tuwane yaiku 

Sunan Giri ing Medang Kamolan, saiki dadi Desa Salamerta. Ana ing daleme 

bapake, Dewi Nawangwulan nglairake bayi lanang sing lucu, gagah, lan 

ganteng. Bareng bocah lanang kuwi wis rada gedhe, dheweke kerep banget 

nakokake sapa bapake, ana ngendi bapake, lan kepriye kahanane bapake. 

Saben ditakoni, Dewi Nawangwulan ora gelem mangsuli. Ing sawijining dina 

bocah kuwi takon maneh marang ibune nanging Dewi Nawangwulan mung 

ndhawuhi anake kuwi supaya menyang keraton Mataram. Dewi 

Nawangwulan ngendika marang anake yen anake gelem menyang keraton 

Mataram, mengko dheweke bisa ketemu karo bapake merga bapake urip ing 

kono. Bocah lanang kuwi manut marang dhawuhane. Dheweke budhal 

menyang Keraton Mataram dhewekan kanthi tekad kang kuat lan mantep. 

Satekane ing kono, dheweke diparingi pusaka ligan dening wong ing keraton 

Mataram. Pusaka ligan kuwi supaya diwrangkani kayu awujud purwasari 

kanggo syarat supaya dheweke bisa ngerti sapa bapake. Bocah lanang kuwi 

dikongkon mulih marang omahe lan yen pusakane wis diwrangkani, bocah 

kuwi diutus supaya menyang keraton Mataram maneh kanggo ngaturake 

pusaka kuwi.  

Amarga wis entuk pusaka ligan, bocah lanang putrane Dewi 

Nawangwulan iku mulih menyang daleme simbahe (Sunan Giri). Dheweke 

mulih lan crita marang ibu lan simbahe ngenani kabeh kadadean sing wis 

dilakoni ing keraton Mataram. Bareng Sunan Giri midhanget kabeh critane 

putune iku, Sunan Giri banjur nangis. Amarga Sunan Giri sadar yen 

purwasari iku ngandhut teges kang jero. Tembung purwa iku tegese simbah 

kakung, lan tembung sari tegese ibu utawa wong sing wis nglairake. Pusaka 

awujud keris iku sejatine nduweni ancas digunakake kanggo mateni Sunan 

Giri lan Dewi Nawangwulan. Sunan Giri akhire nduweni tekad lunga saka 

daleme kuwi, amarga dheweke nganggep Desa Salamerta wis ora aman 

maneh merga isih kalebu dhaerah kekuasaan keraton Mataram. Sunan Giri 

wedi mbokmenawa Utusan Keraton Mataram nggoleki Sunan Giri lan Dewi 

Nawangwulan. Sunan Giri ndhawuhi putune supaya balik menyang keraton 

Mataram maneh lan matur marang wong keraton yen simbah lan ibune wis 

ora ana lan ora ngerti ana ing ngendi. Sunan Giri ngajak lunga Dewi 

Nawangwulan, nanging Dewi Nawangwulan ora gelem amarga dheweke wis 

ayem urip neng kono lan wis seneng mulang ngaji, amarga nduwe santri 

akeh ing desa Salamerta. Dewi Nawangwulan tetep urip ing desa kono nganti 

umure pedhot. Lan dheweke uga dikubur neng kono. 

Amarga Dewi Nawangwulan ora gelem dijak lunga, saengga Sunan 

Giri lunga dhewe. Mlaku adoh nuruti wukir lan alas-alas kang sepi, nganti 

Sunan Giri tekan ing desa Pelemahan, Purbalingga. Piyambake ngungsi ing 
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daleme rayine yaiku asma Ki Pemanahan. Ing kono piyambake urip lumrah 

kaya masyarakat biasane. Nalika Sunan Giri nganakake semedi. Piyambake 

entuk wangsit supaya nyebarake agama Islam marang masyarakat sekitare. 

Ana ing kono Sunan Giri uga nyebarake agama Islam kanthi nganakake 

acara ngaji, nuturi puasa, lan nyontoni sholat kanggo masyarakat 

Pelemahan kanthi ikhlas. Saengga Sunan Giri ing dhaerah Pelemahan 

dianggep pemuka agama, amarga wis nyebarake agama Islam lan nyebar 

kabecikan ing kono. 

Nalika lagi wicantenan karo Ki Pemanahan, Sunan Giri aweh wangsit 

marang Ki Pemanahan. Isine wangsit iku yaiku Sunan Giri duwe pepenginan 

yen besuke piyambake seda, mayite supaya dikuburake jejeran karo kuburane 

Dewi Nawangwulan, nanging yen sing nggotong mayite Sunan Giri wis 

padha kesel, piyambake dikuburake ing panggonan nalika sing nggotong 

padha ngaso, utawa neng ngendi-ngendia ora kudu bareng karo anake. 

Nalika Sunan Giri dipundhut dening Gusti, mayite Sunan Giri digotong 

dening masyarakat Pelemahan, kabupaten Purbalingga. Niyate arep 

digotong tekan Salamerta jejeran karo kuburane Dewi Nawangwulan, 

nanging amarga sing nggotong kuwi wis padha kesel, kamangka nembe tekan 

dhaerah ngisor Gunung Wuluh ing desa Gumelem Wetan peti kang isine 

mayite Sunan Giri digletakake ing nduwur lemah. Kabeh sing nggotong peti 

padha ngaso ing kono. Banjur Ki Pemanahan kemutan marang wangsite 

Sunan Giri sedurunge seda yaiku yen wis padha kesel, mayite Sunan Giri 

dikuburake ing ngendi-ngendia ora apa-apa, utawa nalika sing nggotong 

padha kesel lan ngaso. Ana salah sawijining wong sing mbukak petine Sunan 

Giri, niyate arep dikuburake ing kono. Jebul bareng dibukak peti iku wis 

kosong, ora ana isine. Mayite Sunan Giri wis ora ana. Akhire wong-wong 

kuwi padha mendhem petine Sunan Giri kang ora ana isine ing desa 

Gumelem, Kabupaten Banjarnegara. Amarga kadadean iku, panggonan kuwi 

saiki diarani Girilangan sing nduweni teges saka tembung giri kang tegese 

Sunan Giri, yen langan yaiku ilang. Yen tembung kuwi digabung dadine 

Sunan Giri ilang yaiku panggonan kang nggambarake ilange jenazah Sunan 

Giri. Saiki ing kono digawe panembahan yaiku kuburan kang awujud omah, 

nanging ing sajroning omah kuwi mung ana kuburane Sunan Giri. 

Masyarakat padha ngrumat panggonan iku lan didadekake panggonan 

kanggo ziarah dening masyarakat umum. Meh saben malem Jumuah Kliwon 

utawa malem Slasa Legi panembahane Sunan Giri ditekani dening wong 

akeh kanggo ziarah dene yen dina liyane sering digunakake kanggo ritual 

adat Jawa kaya ta caosan, sadran gedhe, tumpengan, sedekah bumi, nadzar 

saka wong-wong tartamtu, lan sapanunggalane. 

Putune Sunan Giri saiki wis ditampa dening wong keraton Mataram 

lan urip ing kono bareng karo bapake. Dheweke diangkat dadi ratu ing 

keraton Mataram kanthi asma Prabu Anom nggantekake bapake lan nduweni 

tugas supaya mimpin keraton Mataram. Nalika wis urip suwi ing keraton, 

Prabu Anom kelingan marang simbah kakung lan ibune. Dheweke pengin 

ketemu karo kelorone, banjur urip bareng karo wong tuwane kuwi ing 

keraton Mataram. Amarga Prabu Anom ora kepengin urip seneng dhewekan, 
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dheweke kepengin wong tuwane uga ngrasakake seneng kaya sing dirasakake 

saben dinane kanggo bales budine wong tuwane, saengga Prabu Anom 

ngutus Tumenggung Kertabangsa supaya nggoleki Sunan Giri lan Dewi 

Nawangwulan nganti ketemu. Sedurunge Tumenggung Kertabangsa nggoleki, 

dheweke nyepi dhisik supaya entuk wangsit. Sakwise Tumenggung nyepi, 

dheweke entuk wangsit supaya nggoleki sawangan kali yaiku antarane Kali 

Sapi lan Kali Serayu. Dheweke nggoleki kanthi tememen lan akhire ketemu 

banjur dheweke munggah saka pinggiring kali menyang dhaerah 

Tapangalong (dukuh bugel, Karangjati). Ing kono Tumenggung Kertabangsa 

tapa nganti pirang-pirang dina kaya kewan kalong ora mangan ora ngombe, 

saengga dhaerah kono diarani Kalongan. Tumenggung Kertabangsa entuk 

wangsit maneh supaya munggah terus banjur mengko bisa nemokake 

kuburane Dewi Nawangwulan. Bareng menyang sawangan sing kepindho 

dheweke nemokake kuburane Sunan Giri, yaiku ana ing Desa Gumelem 

Wetan. 

Tumenggung Kertabangsa mlaku nuruti wukir lan alas-alas akeh, 

nalika ing desa Gumelem, Kabupaten Banjarnegasa dheweke ketemu karo 

juru kunci pasareyane Sunan Giri yaiku asmane Singakerti. Wong loro kuwi 

padha ngendikan banjur pisah, Tumenggung Kertabangsa lunga menyang 

pasareyane Sunan Giri, dene Singakerti lunga menyang puncaking Gunung 

Wuluh. Ing kono kelorone padha tapa dhewe-dhewe kanthi panggonan kang 

beda. Sakwise padha tapa lan entuk wangsit, kelorone mbalik lan ketemu 

kanggo padha ngendikan maneh. Jebule Tumenggung mbalik kanthi nggawa 

bendera abang putih, dene Singakerti nggawa tombak dawa. Kelorone padha 

ngendikan, ora antara suwi, Tumenggung Kertabangsa mulih menyang 

keraton Mataram kanthi nggawa bendera abang putih lan tombak.  

Nalika tekan Keraton Mataram, Tumenggung Kertabangsa matur 

marang Prabu Anom yen Sunan Giri lan Dewi Nawangwulan iku wis seda 

kabeh, Tumenggung uga wis nemokake kuburane kelorone. Sanalika iku, 

Prabu Anom ngutus Tumenggung supaya menyang panggonan mau maneh 

yaiku desa Gumelem, Banjarnegara, supaya dhaerah kuwi ditunggoni dening 

Tumenggung lan urip ing kono. Tumenggung Kertabangsa manut marang 

dhawuhe atasane kuwi lan mbalik maneh menyang Grilangan ing desa 

Gumelem, Banjarnegara. Prabu Anom aweh lemah ing dhaerah kono supaya 

dadi hak Tumenggung Kertabangsa. Tumenggung Kertabangsa akhire gawe 

omah lan urip ing kono karo kulawargane. Tumenggung Kertabangsa banjur 

tapa ing panembahane Sunan Giri. Dheweke entuk wangsit supaya nyebarake 

pengumuman marang kabeh masyarakat Girilangan ngenani dhaerah 

Girilangan. Yaiku dhaerah kuwi bebas arep dipanggoni sapa wae lan entuk 

nanduri palawija utawa wit-witan liyane. Nanging ana syarat kanggo wong 

kang urip ing Girilangan yaiku ora entuk adol utawa nyewakake lemah ing 

dhaerah Girilangan. Amarga panggonan iku ora nduweni sertipikat lan 

bebas pajak utawa diarani “tanah merdeka”. Masyarakat Girilangan padha 

mbales kabecikane Sunan Giri kanthi ngrumat lan njaga makame Sunan Giri 

lan aweh seperangan kasil panene marang Tumenggung Kertabangsa 

minangka sesulihe Sunan Giri lan aweh uga marang tangga-tanggane.” 
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 Berdasakan kutipan di atas, hanya terdapat satu urutan waktu dalam cerita yaitu 

ketika Sunan Giri mengembara sampai terbentuknya Girilangan. 

 

3. Latar Sosial  

 Dari hasil wawancara dengan narasumber, terdapat beberapa latar sosial yaitu: 

1. Ki Ageng Giring hidup sederhana dan merakyat. Hal ini dibuktikan pada 

kutipan berikut. 

“...Sunan Giri tekan ing desa Pelemahan, Purbalingga. Piyambake ngungsi 

ing daleme rayine yaiku asma Ki Pemanahan. Ing kono piyambake urip lumrah 

kaya masyarakat biasane.” 

 

Kutipan di atas menceritakan pengembaraan Sunan Giri sampai di Desa 

Pelemahan. Disana beliau hidup sederhana dan merakyat. Dapat digambarkan 

bahwa kehidupan di desa tersebut sangat damai dan saling bekerjasama. 

 

2. Perbedaan kehidupan raja yang sangat mewah dengan utusannya yang dari 

kalangan bawah. Hal ini dibuktikan pada kutipan berikut. 

“Nalika tekan Keraton Mataram, Tumenggung Kertabangsa matur marang 

Prabu Anom yen Sunan Giri lan Dewi Nawangwulan iku wis seda kabeh, 

Tumenggung uga wis nemokake kuburane kelorone. Sanalika iku, Prabu Anom 

ngutus Tumenggung supaya menyang panggonan mau maneh yaiku desa 

Gumelem, Banjarnegara, supaya dhaerah kuwi ditunggoni dening 

Tumenggung lan urip ing kono. Tumenggung Kertabangsa manut marang 

dhawuhe atasane kuwi lan mbalik maneh menyang Grilangan ing desa 

Gumelem, Banjarnegara.” 

 

Kutipan di atas menceritakan perbedaan latar belakang kehidupan 

Sutawijaya dengan Ki Ageng Wanakusuma. Hidupnya terlihat bertolak 

belakang. Raja yang hidupnya serba mewah dan selalu berkuasa, sedangkan 

utusannya dari kaum bawah yang harus selalu  patuh pada perintah rajanya. 
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4) Amanat 

Dari hasil wawancara dengan narasumber, amanat dari cerita asal-usul 

Girilangan yaitu sebagai berikut. 

1. “Dheweke urip bareng karo garwane ing keraton Mataram, nanging 

amarga Dewi Nawangwulan nglakokake keluputan, saengga dheweke 

diurak saka keraton.” 

Dari kutipan di atas terdapat amanat, bahwa manusia harus saling 

memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. 

 

2. “Ana ing kono Sunan Giri uga nyebarake agama Islam kanthi nganakake 

acara ngaji, nuturi puasa, lan nyontoni sholat kanggo masyarakat 

Pelemahan kanthi ikhlas.” 

 

Dari kutipan di atas terdapat amanat, bahwa manusia harus saling 

berbagi dengan sama, terutama tentang ilmu agama. 

 

3. “Sunan Giri duwe pepenginan yen besuke piyambake seda, mayite supaya 

dikuburake jejeran karo kuburane Dewi Nawangwulan, nanging yen sing 

nggotong mayite Sunan Giri wis padha kesel, piyambake dikuburake ing 

panggonan nalika sing nggotong padha ngaso, utawa neng ngendi-

ngendia ora kudu bareng karo anake. Nalika Sunan Giri dipundhut dening 

Gusti, mayite Sunan Giri digotong dening masyarakat Pelemahan, 

kabupaten Purbalingga.” 

 

Dari kutipan di atas terdapat amanat, bahwa manusia harus 

menjalankan amanat yang diberikan kepadanya. 
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4.1.3 Cerita Rakyat Asal-usul Girilangan Versi Bapak Rochadi 

Deskripsi cerita rakyat Asal-usul Girilangan berdasarkan hasil wawancara 

dengan Bapak Rochadi, dapat dilihat struktur ceritanya yaitu meliputi alur, tokoh, 

setting, dan amanat yang terkandung dalam cerita rakyat. Berikut penjelasannya. 

1) Alur 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rochadi mengenai cerita 

rakyat Girilangan, diketahui bahwa cerita yang disampaikan oleh narasumber 

menggunakan alur maju. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan berikut. 

“Ki Ageng Giring kagungan putri asma Dewi Nawang Sari. Dewi Nawang 

Sari urip neng Salamerta, dene Ki Ageng Giring ngulandara saenggon-enggon. 

Ki Ageng Giring ngulandara dhewekan nganti tekan omahe adhine yaiku Ki 

Pemanahan sing urip neng Desa Pelemahan. Neng kana piyambake sregep 

paring ilmu agama. Piyambake nate weling marang Ki Pemanahan yen 

seumpama seda, Ki Ageng Giring kepingin dikubur neng Salamerta. Piyambake 

gerah lan teka patine. Layone digotong menyang Salamerta dening warga 

Pelemahan, nanging nembe tekan Gunung Wuluh (Gumelem) sing nggotong 

padha leren. Bareng arep mangkat maneh, peti dibukak jebul wis ora ana Ki 

Ageng Giring, petine kosong. Saengga peti dikuburake neng kana. Petilasan Ki 

Ageng Giring kuwi diarani Girilangan, saka tembung giri (Ki Ageng Giring), lan 

langan (ilang). Saiki petilasane digawe panembahan Sunan Giri. Masyarakat 

padha ngrumat panggonan iku lan didadekake panggonan kanggo ziarah dening 

masyarakat umum.” 

 

Dari kutipan di atas diketahui bahwa cerita menggunakan alur maju. 

Peristiwa yang diceritakan selalu berurutan mulai dari kejadian awal lalu 

diteruskan dengan kejadian-kejadian berikutnya, yaitu dari awal pengembaraan 

sampai wafatya Ki Ageng Giring dan dinamakannya Girilangan. 

2) Tokoh dan Penokohan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rochadi mengenai cerita 

rakyat Girilangan, diketahui bahwa terdapat 3 tokoh dalam cerita rakyat Asal-usul 
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Girilangan yang diceritakan oleh Bapak Rochadi, yaitu Ki Ageng Giring, Dewi 

Nawang Sari, dan Ki Pemanahan. Ketiga tokoh ini merupakan tokoh protagonis. 

Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan-kutipan berikut. 

1. Ki Ageng Giring 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rochadi, Ki Ageng Giring 

merupakan tokoh utama protagonis. Wataknya yaitu baik, rajin, ikhlas, dan 

suka bersosialisasi. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan berikut. 

“Ki Ageng Giring ngulandara dhewekan nganti tekan omahe adhine yaiku Ki 

Pemanahan sing urip neng Desa Pelemahan. Neng kana piyambake sregep 

paring ilmu agama.” 

 

Kutipan di atas menceritakan sifat Ki Agneg Giring yang rajin 

memberikan ilmu-ilmu agama secara ikhlas ketika ia hidup di Pelemahan. Ia 

merupakan orang yang baik dan suka bersosialisasi. 

 

2. Dewi Nawangsasi 

Dewi Nawangsasi merupakan tokoh tambahan protagonis, wataknya 

adalah baik, mandiri, dan teguh pada pendiriannya. Hal ini dapat dibuktikan 

pada kutipan berikut. 

“Ki Ageng Giring kagungan putri asma Dewi Nawang Sari. Dewi Nawang 

Sari urip neng Salamerta, dene Ki Ageng Giring ngulandara saenggon-

enggon.” 

 

Kutipan di atas menceritakan Dewi Nawangsasi yang hidup sendirian di 

Salamerta. Hal ini menunjukkan bahwa ia orang yang mandiri dan teguh pada 

pendiriannya.  
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3. Ki Pemanahan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rochadi, Ki Pemanahan 

merupakan tokoh tambahan protagonis, wataknya adalah ikhlas, suka 

menolong, dan menjalankan amanat. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan 

berikut. 

“Piyambake nate weling marang Ki Pemanahan yen seumpama seda, Ki 

Ageng Giring kepingin dikubur neng Salamerta. Piyambake gerah lan teka 

patine. Layone digotong menyang Salamerta dening warga Pelemahan,...” 

 

Kutipan di atas menceritakan sifat ki pemanahn yang mendapat amanat 

dari kakaknya, dan ia pun menjalankan amanat tersebut dengan ikhlas. 

 

3) Setting (Latar) 

1. Latar Tempat 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rochadi mengenai cerita 

rakyat Girilangan, diketahui bahwa tempat-tempat yang diceritakan oleh 

narasumber adalah Desa Salamerta, desa Pelemahan, Gumelem, Girilangan. 

Hal ini dapat dilihat pada kutipan-kutipan berikut. 

1) “Dewi Nawang Sari urip neng Salamerta,...” 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa peristiwa terjadi di Desa Salamerta. 

 

2) “Ki Ageng Giring ngulandara dhewekan nganti tekan omahe adhine yaiku 

Ki Pemanahan sing urip neng Desa Pelemahan.” 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa peristiwa terjadi di rumah, di 

Desa Pelemahan. 
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3) “Layone digotong menyang Salamerta dening warga Pelemahan, nanging 

nembe tekan Gunung Wuluh (Gumelem) sing nggotong padha leren.” 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa peristiwa terjadi di Gunung 

Wuluh, Desa Gumelem.  

 

2. Latar Waktu 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rochadi mengenai cerita 

rakyat Girilangan, diketahui bahwa cerita dari narasumber hanya diceritakan 

dalam satu waktu yaitu ketika mengembara sampai dinamakannya daerah 

Girilangan. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan berikut. 

“Ki Ageng Giring kagungan putri asma Dewi Nawang Sari. Dewi 

Nawang Sari urip neng Salamerta, dene Ki Ageng Giring ngulandara 

saenggon-enggon. Ki Ageng Giring ngulandara dhewekan nganti tekan 

omahe adhine yaiku Ki Pemanahan sing urip neng Desa Pelemahan. Neng 

kana piyambake sregep paring ilmu agama. Piyambake nate weling marang 

Ki Pemanahan yen seumpama seda, Ki Ageng Giring kepingin dikubur neng 

Salaerta. Piyambake gerah lan teka patine. Layone digotong menyang 

Salamerta dening warga Pelemahan, nanging nembe tekan Gunung Wuluh 

(Gumelem) sing nggotong padha leren. Bareng arep mangkat maneh, peti 

dibukak jebul wis ora ana Ki Ageng Giring, petine kosong. Saengga peti 

dikuburake neng kana. Petilasan Ki Ageng Giring kuwi diarani Girilangan, 

saka tembung giri (Ki Ageng Giring), lan langan (ilang). Saiki petilasane 

digawe panembahan Sunan Giri. Masyarakat padha ngrumat panggonan iku 

lan didadekake panggonan kanggo ziarah dening masyarakat umum.” 

 

Kutipan di atas menceritakan kehidupan Ki Ageng Giring dalam satu 

urtan waktu. Yaitu dari awal pengembaraan sampai adanya petilasan yang 

dinamakan Girilangan. 

 

3. Latar Sosial  

Dari hasil wawancara dengan narasumber, dapat ditarik simpulan 

bahwa kehidupan rakyat pada saat itu saling bekerja sama, dan Ki Ageng 



 
 

 
 

63 

Giring adalah orang sakti karena mampu menghilang. Hal ini dapat dibuktikan 

pada kutipan berikut. 

“Neng kana piyambake sregep paring ilmu agama. Piyambake nate weling 

marang Ki Pemanahan yen seumpama seda, Ki Ageng Giring kepingin 

dikubur neng Salamerta. Piyambake gerah lan teka patine. Layone digotong 

menyang Salamerta dening warga Pelemahan, nanging nembe tekan Gunung 

Wuluh (Gumelem) sing nggotong padha leren. Bareng arep mangkat maneh, 

peti dibukak jebul wis ora ana Ki Ageng Giring, petine kosong. Saengga peti 

dikuburake neng kana. Petilasan Ki Ageng Giring kuwi diarani Girilangan, 

saka tembung giri (Ki Ageng Giring), lan langan (ilang). Saiki petilasane 

digawe panembahan Sunan Giri. Masyarakat padha ngrumat panggonan iku 

lan didadekake panggonan kanggo ziarah dening masyarakat umum.” 

 

Kutipan di atas menceritakan wafatnya ki ageng giring. Jenasah beliau 

hilang ketika di gunung wuluh, sehingga peti dimakamkan di tempat tersebut 

dan dinamakan girilangan. Dari hilangnya ki ageng giring, sehingga beliau 

dianggap orang sakti. 

 

4) Amanat 

Dari hasil wawancara dengan narasumber, amanat dari cerita asal-usul 

Girilangan yaitu sebagai makhluk sosial, manusia harus ikhlas dalam berbagi 

dengan sesama, termasuk berbagi ilmu. Saling bekerja sama dan tolong menolong. 

Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut. 

“Neng kana piyambake sregep paring ilmu agama... Layone digotong menyang 

Salamerta dening warga Pelemahan,... Saiki petilasane digawe panembahan 

Sunan Giri. Masyarakat padha ngrumat panggonan iku lan didadekake 

panggonan kanggo ziarah dening masyarakat umum.” 

Kutipan di atas menceritakan kebiasaan Ki Ageng Giring yang rajin 

berbagi ilmu secara ikhlas kepada warga sekitar terutama ilmu agama. 
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Petilasannya pun yang sekarang dijadikan panembahan dirawat oleh warga secara 

ikhlas. Jadi, amanat yang dapat diambil yaitu harus ikhlas dan bekerja sama. 

 

4.2 Rekonstruksi Cerita Rakyat Asal-usul Girilangan 

Rekonstruksi adalah pengembalian kembali atau penggambaran kembali.  

Maksud dari makna tersebut yaitu kegiatan penyusunan (penggambaran) kembali 

cerita rakyat dengan menggunakan teori dan teknik tertentu serta pendekatan yang 

sesuai pula. Rekonstruksi adalah mengulang kembali kejadian masa lalu dengan 

mempertimbangkan dari sumber-sumber yang telah ada.  

Di dalam cerita rakyat terdapat fakta cerita dan sarana cerita. Kedua unsur 

tersebut sangat berperan penting, karena merupakan unsur yang akan 

direkonstruksi untuk memperoleh gambaran baru mengenai cerita tersebut. (Hasil 

rekonstruksi terlampir). 

4.2.1 Rekonstruksi Fakta Cerita Rakyat Asal-usul Girilangan 

Fakta cerita terdiri dari alur, tokoh, latar (setting), dan amanat. Fakta cerita 

tersebut dapat dicari menggunakan teori strukturalisme yaitu dengan mencari 

urutan tekstual (sekuen) terlebih dahulu. 

 

4.2.1.1 Urutan Tekstual Cerita Rakyat Asal-usul Girilangan 

Urutan tekstual dalam cerita rakyat Asal-usul Girilangan merupakan 

urutan  sekuen-sekuen inti. Urutan sekuen-sekuen inti tersebut nantinya akan 

dijadikan acuan dalam merekonstruksi cerita rakyat menjadi sebuah wacana yang 

akan dijadikan sebagai suplemen bahan ajar SMP, tidak hanya membaca teks 
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sastra, tetapi diharapkan dapat dijadikan suplemen bahan ajar untuk semua aspek 

dalam pembelajaran bahasa Jawa. Urutan tekstual dalam cerita rakyat Asal-usul 

Girilangan adalah sebagai berikut.  

1. Ki Ageng Giring mendapatkan wahyu berupa kelapa muda. 

1. Kelapa muda dibawa pulang 

2. Kelapa muda diminum oleh Ki Ageng Pemanahan 

3. Ki Ageng Pemanahan meminta maaf. 

1.1 Ki Ageng Giring mengalah dan memutuskan untuk mengembara. 

 (Sekuen ini dikutip berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Komo, 

dikarenakan beliau yang mengetahui cerita masa kecil Ki Ageng Giring.) 

 

2. Ki Ageng Giring mengembara ke Pegunungan Kidul dan Kendeng tlatah 

Gumelem, dengan ditemani oleh Dewi Nawangsasi dan para punggawa. 

1.  Ki Ageng Giring dan Dewi Nawangsasi serta para punggawa sampai 

di Pegunungan Kidul dan Kendeng. 

(Sekuen ini dikutip berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Komo, 

karena beliau yang menceritakan awal mula pengembaraan Ki Ageng 

Giring) 

 

3. Pada abad 15, Raja Mataram (Sutawijaya) turun ke pedesaan. 

1. Sutawijaya bertemu dengan Dewi Nawangsasi. 

2. Sutawijaya jatuh cinta pada Dewi Nawangsasi. 

3.1 Dewi Nawangsasi dinikahi oleh Sutawijaya 
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(Sekuen ini dikutip berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Komo, 

karena beliau yang menceritakan awal pertemuan Dewi Nawangsasi 

dengan Sutawijaya) 

 

4. Dewi Nawangsasi hamil 3 bulan. 

1. Sutawijaya pulang ke Mataram 

4.1 Dewi Nawangsasi melahirkan bayi laki-laki bernama Jaka Umbaran 

tanpa ditemani oleh suaminya.  

(Sekuen ini dikutip berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Komo 

dan Bapak Sariyun, karena keduanya menceritakan kehamilan Dewi 

Nawangsasi) 

 

5. Jaka Umbaran berumur 12 tahun. 

1. Jaka Umbaran menanyakan siapa bapaknya. 

2. Dewi Nawangsasi memberitahu bahwa bapak dari Jaka Umbaran 

adalah seorang  Raja di Mataram. 

5.1 Jaka Umbaran pergi ke Mataram. 

(Sekuen ini dikutip berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Komo 

dan Bapak Sariyun, karena keduanya menceritakan hal yang sama) 

 

6. Jaka Umbaran sampai di Keraton Mataram. 

1. Jaka Umbaran menjelaskan kepada Sutawijaya mengenai tujuannya. 
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2. Sutawijaya memberi syarat agar Jaka Umbaran memberi wrangkan 

pada pusaka yang berupa keris menggunakan kayu purwasari. 

6.1 Jaka Umbaran pulang ke rumah kakeknya. 

(Sekuen ini dikutip berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Komo 

dan Bapak Sariyun, karena keduanya menceritaka hal yang sama) 

 

7. Jaka Umbaran menceritakan kejadian ketika di Mataram kepada kakeknya. 

1. Ki Ageng Giring menjelaskan mengenai syarat tersebut. 

2. Ki Ageng Giring memberi amanat kepada cucunya 

7.1 Ki Ageng Giring dan Dewi Nawangsasi serta para punggawa  

mengembara, sedangkan Jaka Umbaran ke Mataram untuk 

menyampaikan amanat. 

(Sekuen ini dikutip berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Komo 

dan Bapak Sariyun, karena keduanya menceritakan hal yang sama) 

 

8.  Ki Ageng Giring, Dewi Nawangsasi, dan para punggawa mengembara ke 

arah barat sampai di Desa Salamerta. 

1. Warga Desa Salamerta meminta agar Dewi Nawangsasi tinggal di desa 

tersebut. 

8.1 Dewi Nawangsasi tinggal di Desa Salamerta untuk mengajarkan ilmu 

agama. 

(Sekuen ini dikutip berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Komo, 

karena cerita beliau pada peristiwa ini lebih legkap dari narasumber lain) 



 
 

 
 

68 

9.  Ki Ageng Giring beserta para punggawanya tanpa ditemani oleh Dewi 

Nawangsasi meneruskan perjalanan ke arah utara menyeberangi Sungai 

Serayu dan sampai di Desa Buaran. 

1. Ki Ageng Giring mulai sakit-sakitan. 

2. Para punggawa melarang Ki Ageng Giring berjalan, mereka sepakat 

untuk menggotong Ki Ageng Giring dan meneruskan perjalanan ke 

arah selatan. 

9.1 Ki Ageng Giring meminta istirahat dan memberi nama daerah tersebut 

Dukuh Larangan. 

(Sekuen ini dikutip berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Komo, 

karena beliau menceritakan pengembaraan Ki Ageng Giring secara detail) 

 

10.  Ki Ageng Giring meneruskan perjalanannya kembali. 

1. Penglihatan Ki Ageng Giring agak kurang jelas. 

2. Ki Ageng Giring meminta kepada para punggawa untuk beristirahat 

terlebih dahulu. 

10.1Ki Ageng Giring memberi nama daerah tersebut dukuh Karang 

Lewas. 

(Sekuen ini dikutip berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Komo, 

karena beliau menceritakan pengembaraan Ki Ageng Giring secara detail) 

 

11. Ki Ageng Giring beserta para punggawa meneruskan perjalanan lagi ke 

arah selatan dan timur sampai di Desa Karang Tiris. 
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1. Ki Ageng Giring melihat ada sumur. 

2. Ki Ageng Giring beserta para punggawa beristirahat dan sesuci. 

3. Ki Ageng Giring gumun (heran) ketika melihat pohon delem di pinggir 

sumur. 

11.1Ki Ageng Giring memberi nama sumur tersebut dengan nama “sumur 

beji”. Dan menghubungkan pohon delem dengan dusun Karang Tiris 

sehingga menamakan desa tersebut Gumelem. 

(Sekuen ini dikutip berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Komo, 

karena beliau menceritakan pengembaraan Ki Ageng Giring secara detail) 

 

12.  Ki Ageng Giring akan meneruskan perjalanan kembali. 

1. Ki Ageng Giring jatuh sakit. 

12.1 Ki Ageng Giring memberi amanat kepada para punggawa bahwa jika 

beliau wafat, maka: 

1. Jasadnya kelak dimakamkan di sumur beji. 

2. Jasadnya digotong ke arah timur. 

3.Jika jasadnya tidak kuat diangkat oleh 40 orang, maka 

beristirahatlah. 

(Sekuen ini dikutip berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Komo, 

karena beliau menceritakan pengembaraan Ki Ageng Giring secara detail. 

Narasumber lain juga menceritakan peristiwa ini namun dengan versi yang 

berbeda) 
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13.  Ki Ageng Giring wafat. 

1. Para punggawa menjalankan amanat Ki Ageng Giring. 

2. Jasad digotong ke arah timur menyeberangi sungai sampai di Gunung 

Wuluh. 

3. Para penggotong merasa lelah dan beristirahat sejenak. 

4. Peti dibuka oleh salah satu punggawa namun ternyata sudah tidak ada 

jasad Ki Ageng Giring, hanya ada kain kafan saja di dalamnya. 

13.1Peti dikuburkan di tempat tersebut (Gunung Wuluh, Gumelem), dan 

daerah tersebut  dinamakan Girilangan= Giri + ilang. 

(Sekuen ini dikutip berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Komo, 

Bapak Sariyun, dan Bapak Rochadi. karena ketiganya menceritakan 

peristiwa yang sama) 

 

14.  Jaka Umbaran kembali ke Mataram karena tidak berhasil melaksanakan 

tugas dari bapaknya. 

1. Jaka Umbaran menyampaikan kepada bapaknya bahwa kakek dan 

ibunya sudah pergi ke arah barat. 

14.1Sutawijaya mengutus Ki Ageng Wanakusuma untuk mencari Ki 

Ageng Giring dan Dewi Nawangsasi. 

(Sekuen ini dikutip berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Komo dan 

Bapak Sariyun, karena keduanya menceritakan peristiwa ini) 
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15.  Ki Ageng Wanakusuma melaksanakan perintah raja untuk mencari 

keberadaan Ki Ageng Giring dan Dewi Nawangsasi ke arah barat sampai 

di desa Purwareja. 

1. Mendapat kabar dari warga setempat bahwa Ki Ageng Giring sudah 

wafat dan dimakamkan di desa Gumelem. 

15.1Ki Ageng Wanakusuma kembali ke Mataram untuk menyampaikan 

kabar tersebut. 

(Sekuen ini dikutip berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Komo dan 

Bapak Sariyun, karena keduanya menceritakan peristiwa yang sama) 

 

16.  Jaka Umbaran meminta agar Ki Ageng Wanakusuma merawat makam Ki 

Ageng Giring. 

1. Raja mengijinkan Ki Ageng Wanakusuma kembali ke Gumelem, 

namun dengan syarat jika sewaktu-waktu Mataram membutuhkan Ki 

Ageng Wanakusuma, maka beliau harus siap kembali ke Kerajaan 

Mataram. 

16.1Ki Ageng Wanakusuma hidup di Desa Gumelem. 

(Sekuen ini dikutip berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Komo 

dan Bapak Sariyun, karena keduanya menceritakan peristiwa yang sama 

namun tokohnya berbeda) 

 

17.  Raja Danang Sutawijaya mendapatkan ilham dari Tuhan, bahwa Mataram 

harus mempunyai pusaka yang bernama “bendeara dan tombak”. 
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1. Raja memanggil Ki Ageng Wanakusuma supaya menangani hal 

tersebut. 

2. Ki Ageng Wanakusuma dan Singakerti (juru kunci makam Ki Ageng 

Giring) bertapa di tempat yang berbeda.  

17.1Ki Ageng Wanakusuma dan Singakerti bertemu lagi, Ki Ageng 

Wanakusuma membawa bendera merah putih, sedangkan Singakerti 

membawa tombak. 

(Sekuen ini dikutip berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Komo 

dan Bapak Sariyun, karena keduanya menceritakan peristiwa yang sama) 

 

18.  Ki Ageng Wanakusuma dan Singakerti berdiskusi. 

1. Ki Ageng Wanakusuma menyerahkan pusaka kepada raja. 

2. Raja mengutus agar tombak dan bendera dibawa ke Girilangan tempat 

Ki Ageng Giring dimakamkan.  

18.1Tanah di sekitar makam Ki Ageng Giring menjadi hak Ki Ageng 

Wanakusuma. Daerah Girilangan (Gunung Wuluh) disebut tanah 

merdeka, karena tanah tidak boleh diperjualbelikan, siapapun boleh 

tinggal dan bercocok tanam di tempat tersebut, asalkan selalu berbagi 

dengan warga sekitarnya. 

(Sekuen ini dikutip berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Komo 

dan Bapak Sariyun, karena keduanya menceritakan peristiwa yang sama) 
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4.2.1.2 Alur 

Alur cerita dapat diartikan sebagai jalannya suatu cerita. Alur tidak hanya 

mengemukakan apa yang terjadi, tetapi juga menjelaskan mengapa hal itu terjadi. 

Dalam pembagian lain alur dibagi menjadi 5, yaitu: tahap penyesuaian, tahap 

pemunculan konflik, tahap peningkatan konflik, tahap klimaks, tahap 

penyelesaian.  

Alur yang digunakan pada rekonstruksi cerita rakyat Asal-usul Girilangan, 

sesuai dengan alur aslinya yaitu alur lurus. Peristiwa yang diceritakan selalu 

berurutan mulai dari sekuen pertama ke sekuen-sekuen selanjutnya. Hal ini 

dibuktikan pada kutipansekuen-sekuen berikut. 

S-1 Ki Ageng Giring mendapatkan wahyu berupa kelapa muda. 

1.Kelapa muda dibawa pulang 

2. Kelapa muda diminum oleh Ki Ageng Pemanahan 

3. Ki Ageng Pemanahan meminta maaf. 

1.1 Ki Ageng Giring mengalah dan memutuskan untuk mengembara. 

 

S-2 Ki Ageng Giring mengembara ke Pegunungan Kidul dan Kendeng tlatah 

Gumelem, dengan ditemani oleh Dewi Nawangsasi dan para punggawa 

1. Ki Ageng Giring dan Dewi Nawangsasi serta para punggawa sampai 

di Pegunungan Kidul dan Kendeng. 

 

S-3 Pada abad 15, Raja Mataram (Sutawijaya) turun ke pedesaan. 

1.Sutawijaya bertemu dengan Dewi Nawangsasi 

2.Sutawijaya jatuh cinta pada Dewi Nawangsasi. 

3.1 Dewi Nawangsasi dinikahi oleh Sutawijaya. 

 

S-4 Dewi Nawangsasi hamil 3 bulan. 

1. Sutawijaya pulang ke Mataram 

4.1 Dewi Nawangsasi melahirkan bayi laki-laki bernama Jaka Umbaran 

tanpa ditemani oleh suaminya.  

 

S-5 Jaka Umbaran berumur 12 tahun. 

1.Jaka Umbaran menanyakan siapa bapaknya. 

2.Dewi Nawangsasi memberitahu bahwa bapak dari Jaka Umbaran 

adalah seorang  Raja di Mataram. 

5.1 Jaka Umbaran pergi ke Mataram. 
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S-6 Jaka Umbaran sampai di Keraton Mataram. 

1.Jaka Umbaran menjelaskan kepada Sutawijaya mengenai tujuannya. 

2.Sutawijaya memberi syarat agar Jaka Umbaran memberi wrangkan 

pada pusaka yang berupa keris menggunakan kayu purwasari. 

6.1 Jaka Umbaran pulang ke rumah kakeknya. 

 

S-7 Jaka Umbaran menceritakan kejadian ketika di Mataram kepada 

kakeknya. 

1.Ki Ageng Giring menjelaskan mengenai syarat tersebut. 

2.Ki Ageng Giring memberi amanat kepada cucunya 

7.1 Ki Ageng Giring dan Dewi Nawangsasi serta para punggawa  

mengembara, sedangkan Jaka Umbaran ke Mataram untuk 

menyampaikan amanat. 

 

S-8 Ki Ageng Giring, Dewi Nawangsasi, dan para punggawa mengembara ke 

arah barat sampai di Desa Salamerta. 

1. Warga Desa Salamerta meminta agar Dewi Nawangsasi tinggal di desa 

tersebut. 

8.1 Dewi Nawangsasi tinggal di Desa Salamerta untuk mengajarkan ilmu 

agama. 

 

S-9 Ki Ageng Giring beserta para punggawanya tanpa ditemani oleh Dewi 

Nawangsasi meneruskan perjalanan ke arah utara menyeberangi Sungai 

Serayu dan sampai di Desa Buaran. 

1. Ki Ageng Giring mulai sakit-sakitan. 

2. Para punggawa melarang Ki Ageng Giring berjalan, mereka sepakat 

untuk menggotong Ki Ageng Giring dan meneruskan perjalanan ke 

arah selatan. 

9.1 Ki Ageng Giring meminta istirahat dan memberi nama daerah tersebut 

Dukuh Larangan. 

 

S-10  Ki Ageng Giring meneruskan perjalanannya kembali. 

1. Penglihatan Ki Ageng Giring agak kurang jelas. 

2. Ki Ageng Giring meminta kepada para punggawa untuk beristirahat 

terlebih dahulu. 

10.1Ki Ageng Giring memberi nama daerah tersebut dukuh Karang 

Lewas. 

 

S-11 Ki Ageng Giring beserta para punggawa meneruskan perjalanan lagi ke 

arah selatan dan timur sampai di Desa Karang Tiris. 

1. Ki Ageng Giring melihat ada sumur. 

2. Ki Ageng Giring beserta para punggawa beristirahat dan sesuci. 

3. Ki Ageng Giring gumun (heran) ketika melihat pohon delem di 

pinggir sumur. 
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11.1Ki Ageng Giring memberi nama sumur tersebut dengan nama “sumur 

beji”. Dan menghubungkan pohon delem dengan dusun Karang Tiris 

sehingga menamakan desa tersebut Gumelem. 

 

S-12  Ki Ageng Giring akan meneruskan perjalanan kembali. 

1. Ki Ageng Giring jatuh sakit. 

12.1  Ki Ageng Giring memberi amanat kepada para punggawa bahwa 

jika beliau wafat, maka: 

1. Jasadnya kelak dimakamkan di sumur beji. 

2. Jasadnya digotong ke arah timur. 

3.Jika jasadnya tidak kuat diangkat oleh 40 orang, maka 

beristirahatlah. 

 

S-13 Ki Ageng Giring wafat. 

1. Para punggawa menjalankan amanat Ki Ageng Giring. 

2. Jasad digotong ke arah timur menyeberangi sungai sampai di Gunung 

Wuluh. 

3. Para penggotong merasa lelah dan beristirahat sejenak. 

4. Peti dibuka oleh salah satu punggawa namun ternyata sudah tidak ada 

jasad Ki Ageng Giring, hanya ada kain kafan saja di dalamnya. 

13.1Peti dikuburkan di tempat tersebut (Gunung Wuluh, Gumelem), dan 

daerah tersebut  dinamakan Girilangan= Giri + ilang. 

 

S-14 Jaka Umbaran kembali ke Mataram karena tidak berhasil melaksanakan 

tugas dari bapaknya. 

1. Jaka Umbaran menyampaikan kepada bapaknya bahwa kakek dan 

ibunya sudah pergi ke arah barat. 

14.1Sutawijaya mengutus Ki Ageng Wanakusuma untuk mencari Ki Ageng 

Giring dan Dewi Nawangsasi. 

 

S-15  Ki Ageng Wanakusuma melaksanakan perintah raja untuk mencari 

keberadaan Ki Ageng Giring dan Dewi Nawangsasi ke arah barat 

sampai di desa Purwareja. 

1. Mendapat kabar dari warga setempat bahwa Ki Ageng Giring sudah 

wafat dan dimakamkan di desa Gumelem. 

15.1Ki Ageng Wanakusuma kembali ke Mataram untuk menyampaikan 

kabar tersebut. 

 

S-16 Jaka Umbaran meminta agar Ki Ageng Wanakusuma merawat makam 

Ki Ageng Giring. 

1. Raja mengijinkan Ki Ageng Wanakusuma kembali ke Gumelem, 

namun dengan syarat jika sewaktu-waktu Mataram membutuhkan Ki 

Ageng Wanakusuma, maka beliau harus siap kembali ke Kerajaan 

Mataram. 

16.1Ki Ageng Wanakusuma hidup di Desa Gumelem. 
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S-17 Raja Danang Sutawijaya mendapatkan ilham dari Tuhan, bahwa 

Mataram harus mempunyai pusaka yang bernama “bendeara dan 

tombak”. 

1.Raja memanggil Ki Ageng Wanakusuma supaya menangani hal tersebut. 

2. Ki Ageng Wanakusuma dan Singakerti (juru kunci makam Ki Ageng 

Giring) bertapa di tempat yang berbeda.  

17.1Ki Ageng Wanakusuma dan Singakerti bertemu lagi, Ki Ageng 

Wanakusuma membawa bendera merah putih, sedangkan Singakerti 

membawa tombak. 

 

S-18 Ki Ageng Wanakusuma dan Singakerti berdiskusi. 

1. Ki Ageng Wanakusuma menyerahkan pusaka kepada raja. 

2. Raja mengutus agar tombak dan bendera dibawa ke Girilangan 

tempat Ki Ageng Giring dimakamkan.  

18.1Tanah di sekitar makam Ki Ageng Giring menjadi hak Ki Ageng 

Wanakusuma. Daerah Girilangan (Gunung Wuluh) disebut tanah 

merdeka, karena tanah tidak boleh diperjualbelikan, siapapun boleh 

tinggal dan bercocok tanam di tempat tersebut, asalkan selalu berbagi 

dengan warga sekitarnya. 

 

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas, dapat diketahui bahwa dari sekuen 

pertama sampai sekuen terakhir selalu berurutan. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hasil rekonstruksi menggunakan alur lurus/maju. 

 

4.2.1.3 Tokoh (Character) 

Peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh secara tidak langsung 

membedakan tokoh antagonis dan protagonis. Terdapat 8 tokoh dalam hasil 

rekonstruksi, yaitu Ki Ageng Giring, Danang Sutawijaya, Jaka Umbaran, Dewi 

Nawangsasi, Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Wanakusuma, Singakerti, dan 

punggawa. Berikut akan dipaparkan mengenai watak dari masing-masing tokoh 

dalam cerita rakyat Asal-usul Girilangan. 
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4.2.1.3.1 Tokoh Antagonis   

Tokoh antagonis adalah tokoh penyebab terjadinya konflik. Tokoh 

antagonis bertolak belakang dengan tokoh protagonis secara langsung maupun 

tidak langsung, bersifat fisik maupun batin. Tokoh antagonis dalam cerita rakyat 

Asal-usul Girilangan yaitu Danang Sutawijaya. 

4.2.1.3.1.1 Danang Sutawijaya 

Danang Sutawijaya merupakan tokoh tambahan antagonis. Wataknya 

keras, tega, dan tidak bertanggung jawab. Hal ini dibuktikan pada sekuen berikut. 

S-4 Dewi Nawangsasi hamil 3 bulan. 

1. Sutawijaya pulang ke Mataram 

4.1 Dewi Nawangsasi melahirkan bayi laki-laki bernama Jaka Umbaran 

tanpa ditemani oleh suaminya.  

 

Kutipan di atas menceritakan bahwa sutawijaya meninggalkan istrinya 

dalam keadaan hamil dan tidak menemuinya kembali. Hal ini menjelaskan bahwa 

sutawijaya adalah orang yang tega, keras, dan tidak mau bertanggung jawab. 

4.2.1.3.2 Tokoh Protagonis 

Tokoh protagonis adalah tokoh yang kita kagumi, yang bersifat baik, salah 

satu jenisnya secara popular disebut hero, tokoh yang merupakan 

pengejawantahan norma-norma, nilai-nilai yang ideal pada kita. Tokoh protagonis 

dalam cerita rakyat Asal-usul Girilangan, antara lain yaitu Ki Ageng Giring, Dewi 

Nawangsasi, Jaka Umbaran, Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Wanakusuma, 

Singakerti, dan Punggawa.  

4.2.1.3.2.1 Ki Ageng Giring 

Ki Ageng Giring adalah tokoh utama protagonis. Ia memiliki watak baik 

hati, ikhlas, sabar, dan rela mengalah. Hal ini dibuktikan pada sekuen berikut.  
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S-1 Ki Ageng Giring mendapatkan wahyu berupa kelapa muda. 

1.Kelapa muda dibawa pulang 

2. Kelapa muda diminum oleh Ki Ageng Pemanahan 

3. Ki Ageng Pemanahan meminta maaf. 

1.1 Ki Ageng Giring mengalah dan memutuskan untuk mengembara. 

 

Kutipan di atas menceritakan bahwa wahyu yang diberikan kepada Ki 

Ageng Giring berupa kelapa muda, diminum oleh Ki Ageng Pemanahan. Namun 

beliau tidak marah, melainkan tetap sabar, ikhlas, dan memilih untuk mengalah. 

4.2.1.3.2.2 Dewi Nawangsasi 

Dewi Nawangsasi adalah tokoh tambahan protagonis. Ia berwatak baik, 

sabar, ikhlas, dan rela berkorban. Hal ini dibuktikan pada sekuen berikut. 

S-4 Dewi Nawangsasi hamil 3 bulan. 

1. Sutawijaya pulang ke Mataram 

4.1 Dewi Nawangsasi melahirkan bayi laki-laki bernama Jaka Umbaran 

tanpa ditemani oleh suaminya.  

S-8 Ki Ageng Giring, Dewi Nawangsasi, dan para punggawa mengembara ke 

arah barat sampai di Desa Salamerta. 

1. Warga Desa Salamerta meminta agar Dewi Nawangsasi tinggal di 

desa tersebut. 

8.1 Dewi Nawangsasi tinggal di Desa Salamerta untuk mengajarkan ilmu 

agama. 

 

Dari kutipan-kutipan di atas, menjelaskan bahwa Dewi Nawangsasi adalah 

orang yang sabar dalam menghadapi cobaan, selalu ikhlas dalam berbagi dengan 

orang lain, tidak dendam, dan rela berkorban demi orang lain. 

4.2.1.3.2.3 Jaka Umbaran 

Jaka Umbaran merupakan tokoh tambahan protagonis. Ia memiliki watak 

lugu, polos, pantang menyerah, patuh pada dan hormat pada orang tua, dan 

mengemban amanat. Hal ini dibuktikan pada sekuen berikut. 

S-5 Jaka Umbaran berumur 12 tahun. 

1.Jaka Umbaran menanyakan siapa bapaknya. 
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2. Dewi Nawangsasi memberitahu bahwa bapak dari Jaka Umbaran 

adalah seorang  Raja di Mataram. 

5.1 Jaka Umbaran pergi ke Mataram. 

S-7 Jaka Umbaran menceritakan kejadian ketika di Mataram kepada 

kakeknya. 

1. Ki Ageng Giring menjelaskan mengenai syarat tersebut. 

2. Ki Ageng Giring memberi amanat kepada cucunya 

7.1 Ki Ageng Giring dan Dewi Nawangsasi serta para punggawa  

mengembara, sedangkan Jaka Umbaran ke Mataram untuk 

menyampaikan amanat. 

 

Kutipan-kutipan di atas menjelaskan bahwa jaka umbaran adalah anak 

yang lugu, pantang menyerah, polos, jujur, patuh dan hormat pada orang tua, serta 

menjalankan amanat yang diemban dengan baik. 

4.2.1.3.2.4 Ki Ageng Pemanahan 

Ki Ageng Pemanahan adalah tokoh tambahan protagonis. Ia berwatak 

jujur. Hal ini dibuktikan pada sekuen berikut. 

S-1 Ki Ageng Giring mendapatkan wahyu berupa kelapa muda. 

1. Kelapa muda dibawa pulang 

2. Kelapa muda diminum oleh Ki Ageng Pemanahan 

3. Ki Ageng Pemanahan meminta maaf. 

1.1 Ki Ageng Giring mengalah dan memutuskan untuk mengembara. 

 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa beliau orang yang yang jujur dan mau 

mengakui kesalahannya.  

4.2.1.3.2.5 Ki Ageng Wanakusuma 

Ki Ageng Wanakusuma adalah tokoh tambahan protagonis. Ia berwatak 

patuh, sabar, ikhlas, dan rela berkorban. Hal ini dibuktikan pada sekuen berikut. 

S-16 Jaka Umbaran meminta agar Ki Ageng Wanakusuma merawat makam 

Ki Ageng Giring. 

1. Raja mengijinkan Ki Ageng Wanakusuma kembali ke Gumelem, 

namun dengan syarat jika sewaktu-waktu Mataram membutuhkan Ki 

Ageng Wanakusuma, maka beliau harus siap kembali ke Kerajaan 

Mataram. 

16.1Ki Ageng Wanakusuma hidup di Desa Gumelem. 
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Kutipan di atas menjelaskan bahwa ia adalah orang yang baik, sabar, 

ikhlas, dan patuh pada perintah rajanya. Ia pun rela berkorban demi melaksanakan 

tugas. 

4.2.1.3.2.6 Singakerti 

Singakerti adalah tokoh tambahan protagonis. Ia berwatak suka menolong, 

ikhlas, dan baik hati. Hal ini dibuktikan pada sekuen berikut. 

S-17 Raja Danang Sutawijaya mendapatkan ilham dari Tuhan, bahwa 

Mataram harus mempunyai pusaka yang bernama “bendeara dan 

tombak”. 

1. Raja memanggil Ki Ageng Wanakusuma supaya menangani hal 

tersebut. 

2. Ki Ageng Wanakusuma dan Singakerti (juru kunci makam Ki Ageng 

Giring) bertapa di tempat yang berbeda.  

17.1Ki Ageng Wanakusuma dan Singakerti bertemu lagi, Ki Ageng 

Wanakusuma membawa bendera merah putih, sedangkan Singakerti 

membawa tombak. 

 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa Singakerti membantu Ki Ageng 

Wanakusuma dalam mencari pusaka. Hal ini menunjukkan bahwa ia adalah orang 

yang suka menolong, ikhlas, dan baik hati. 

4.2.1.3.2.7 Punggawa  

Para punggawa adalah tokoh tambahan protagonis. Mereka berwatak baik 

hati, setia, suka menolong, rela berkorban, bertanggungjawab, ikhlas, mengemban 

amanat, dan patuh. Hal ini dibuktikan pada sekuen berikut. 

S-13 Ki Ageng Giring wafat. 

1. Para punggawa menjalankan amanat Ki Ageng Giring. 

2. Jasad digotong ke arah timur menyeberangi sungai sampai di Gunung 

Wuluh. 

3. Para penggotong merasa lelah dan beristirahat sejenak. 

4. Peti dibuka oleh salah satu punggawa namun ternyata sudah tidak ada 

jasad Ki Ageng Giring, hanya ada kain kafan saja di dalamnya. 



 
 

 
 

81 

13.1Peti dikuburkan di tempat tersebut (Gunung Wuluh, Gumelem), dan 

daerah tersebut  dinamakan Girilangan= Giri + ilang. 

 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa para punggawa adalah orang yang 

patuh pada Ki Ageng Giring, sabar, setia, dan ikhlas dalam menemani 

pengembaraan, suka menolong, rela berkorban, dan bertanggung jawab, serta 

mengemban amanat. 

 

4.2.1.4 Setting (Latar) 

Latar di dalam cerita rakyat Asal-usul Girilangan terbagi menjadi latar 

tempat, latar waktu, dan latar sosial.  Latar sangat berperan penting dalam proses 

merekonstruksi cerita rakyat Asal-usul Girilangan karena latar yang menentukan 

dimana, kapan, dan seperti apa keadaan sosial cerita rakyat tersebut. 

 Latar pada hasil rekonstruksi cerita rakyat Asal-usul Girilangan 

disederhanakan, tidak sama persis dengan cerita aslinya. Terdapat beberapa latar 

waktu dan tempat yang tidak disebutkan dalam hasil rekonstruksi, karena hanya 

garis besarnya saja yang diceritakan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah siswa 

dalam memahami isi cerita. 

4.2.1.4.1 Latar Tempat 

Latar tempat menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan 

dalam sebuah cerita. Ada beberapa latar tempat dalam cerita rakyat Asal-usul 

Girilangan antara lain, rumah, Pegunungan Kidul dan Kendeng, Desa 

Karangtiris/Gumelem, Desa Salamerta, Desa Purwareja, Desa Buaran, Gunung 

Wuluh(Girilangan), Kerajaan Mataram, dan Dukuh Karang Lewas. Hal ini 

dibuktikan pada sekuen berikut. 
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1. S-1 Ki Ageng Giring mendapatkan wahyu berupa kelapa muda. 

1. Kelapa muda dibawa pulang 

2. Kelapa muda diminum oleh Ki Ageng Pemanahan 

3. Ki Ageng Pemanahan meminta maaf. 

1.1 Ki Ageng Giring mengalah dan memutuskan untuk mengembara. 

 

Sekuen tersebut menceritakan peristiwa yang terjadi di rumah Ki Ageng 

Giring. 

2. S-2 Ki Ageng Giring mengembara ke Pegunungan Kidul dan Kendeng 

tlatah Gumelem, dengan ditemani oleh Dewi Nawangsasi dan para 

punggawa 

1. Ki Ageng Giring dan Dewi Nawangsasi serta para punggawa sampai 

di Pegunungan Kidul dan Kendeng. 

 

Sekuen tersebut menceritakan peristiwa yang terjadi di Pegunungan Kidul 

dan Kendeng tlatah Gumelem. 

 

3. S-6 Jaka Umbaran sampai di Keraton Mataram. 

1.Jaka Umbaran menjelaskan kepada Sutawijaya mengenai tujuannya. 

2. Sutawijaya memberi syarat agar Jaka Umbaran memberi wrangkan 

pada pusaka yang berupa keris menggunakan kayu purwasari. 

3.1 Jaka Umbaran pulang ke rumah kakeknya. 

 

Sekuen tersebut menceritakan peristiwa yang terjadi di Mataram. 

 

4. S-8 Ki Ageng Giring, Dewi Nawangsasi, dan para punggawa mengembara 

ke arah barat sampai di Desa Salamerta. 

1. Warga Desa Salamerta meminta agar Dewi Nawangsasi tinggal di 

desa tersebut. 

4.1 Dewi Nawangsasi tinggal di Desa Salamerta untuk mengajarkan ilmu 

agama. 

 

Sekuen tersebut menceritakan peristiwa yang terjadi di Desa Salamerta. 

 

5. S-9 Ki Ageng Giring beserta para punggawanya tanpa ditemani oleh Dewi 

Nawangsasi meneruskan perjalanan ke arah utara menyeberangi Sungai 

Serayu dan sampai di Desa Buaran. 

1. Ki Ageng Giring mulai sakit-sakitan. 

2. Para punggawa melarang Ki Ageng Giring berjalan, mereka sepakat 

untuk menggotong Ki Ageng Giring dan meneruskan perjalanan ke 

arah selatan. 
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5.1 Ki Ageng Giring meminta istirahat dan memberi nama daerah tersebut 

Dukuh Larangan. 

 

Sekuen tersebut menceritakan peristiwa yang terjadi di Sungai Serayu, 

Desa Buaran , dan Dukuh Larangan. 

 

6. S-10  Ki Ageng Giring meneruskan perjalanannya kembali. 

1. Penglihatan Ki Ageng Giring agak kurang jelas. 

2. Ki Ageng Giring meminta kepada para punggawa untuk beristirahat 

terlebih dahulu. 

6.1 Ki Ageng Giring memberi nama daerah tersebut dukuh Karang Lewas. 

 

Sekuen tersebut menceritakan peristiwa yang terjadi di Dukuh Karang 

Lewas. 

 

7. S-11 Ki Ageng Giring beserta para punggawa meneruskan perjalanan lagi 

ke arah selatan dan timur sampai di Desa Karang Tiris. 

1. Ki Ageng Giring melihat ada sumur. 

2. Ki Ageng Giring beserta para punggawa beristirahat dan sesuci. 

3. Ki Ageng Giring gumun (heran) ketika melihat pohon delem di 

pinggir sumur. 

7.1 Ki Ageng Giring memberi nama sumur tersebut dengan nama “sumur 

beji”. Dan menghubungkan pohon delem dengan dusun Karang Tiris 

sehingga menamakan desa tersebut Gumelem. 

 

Sekuen tersebut menceritakan peristiwa yang terjadi di Desa Gumelem. 

 

 

8. S-13 Ki Ageng Giring wafat. 

1. Para punggawa menjalankan amanat Ki Ageng Giring. 

2. Jasad digotong ke arah timur menyeberangi sungai sampai di Gunung 

Wuluh. 

3. Para penggotong merasa lelah dan beristirahat sejenak. 

4. Peti dibuka oleh salah satu punggawa namun ternyata sudah tidak ada 

jasad Ki Ageng Giring, hanya ada kain kafan saja di dalamnya. 

8.1 Peti dikuburkan di tempat tersebut (Gunung Wuluh, Gumelem), dan 

daerah tersebut  dinamakan Girilangan= Giri + ilang. 

 

Sekuen tersebut menceritakan peristiwa yang terjadi di Gunung 

Wuluh, Girilangan. 
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9. S-15  Ki Ageng Wanakusuma melaksanakan perintah raja untuk mencari 

keberadaan Ki Ageng Giring dan Dewi Nawangsasi ke arah barat sampai 

di desa Purwareja. 

1. Mendapat kabar dari warga setempat bahwa Ki Ageng Giring sudah 

wafat dan dimakamkan di desa Gumelem. 

9.1 Ki Ageng Wanakusuma kembali ke Mataram untuk menyampaikan 

kabar tersebut. 

 

Sekuen tersebut menceritakan peristiwa yang terjadi di Desa Purwareja. 

 

4.2.1.4.2 Latar Waktu 

Latar waktu berkaitan dengan kapan peristiwa tersebut terjadi. Di dalam 

cerita rakyat Asal-usul Girilangan, terdapat dua latar waktu yang berbeda, yaitu: 

1. Pada abad ke-15. Ketika Raja Danang Sutawijaya turun ke pedesaan dan 

bertemu dengan Dewi Nawangsasi sampai kehamilan Dewi Nawangsasi. Hal 

ini dibuktikan pada sekuen berikut. 

S-3 Pada abad 15, Raja Mataram (Sutawijaya) turun ke pedesaan. 

1. Sutawijaya bertemu dengan Dewi Nawangsasi 

2. Sutawijaya jatuh cinta pada Dewi Nawangsasi. 

3.1 Dewi Nawangsasi dinikahi oleh Sutawijaya. 

 

Kutipan di atas menceritakan latar waktu yang pertama, yaitu awal mula 

Dewi Nawangsasi dan Sutawijaya jatuh cinta sampai menikah. 

2. Ketika Jaka Umbaran berusia 12 tahun sampai dengan adanya daerah 

Girilangan. Hal ini dibuktikan pada sekuen berikut. 

S-5 Jaka Umbaran berumur 12 tahun. 

1. Jaka Umbaran menanyakan siapa bapaknya. 

2. Dewi Nawangsasi memberitahu bahwa bapak dari Jaka Umbaran 

adalah seorang  Raja di Mataram. 

5.1 Jaka Umbaran pergi ke Mataram. 

Kutipan di atas menceritakan latar waktu yang kedua, yaitu ketika jak 

aumbaran berusia 12 tahun. 
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4.2.1.4.3 Latar Sosial 

Latar sosial menyaran pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku 

hubungan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam suatu cerita. 

Tata cara kehidupan sosial mencakup berbagai masalah dalam lingkup yang 

cukup kompleks. Cerita rakyat Asal-usul Girilangan mempunyai latar sosial yang 

cukup beragam, yaitu: 

1. Latar sosial pada cerita rakyat Asal-usul Girilangan yang pertama terlihat 

pada kehidupan Ki Ageng Giring dengan para punggawanya yang tampak ada 

perbedaan antara Ki Ageng Giring yang sangat dihormati oleh para 

punggawa. Para punggawa sendiri digambarkan dari kalangan bawah, mereka 

terlihat sangat patuh pada Ki Ageng Giring. Hal ini dibuktikan pada sekuen 

berikut. 

S-9 Ki Ageng Giring beserta para punggawanya tanpa ditemani oleh Dewi 

Nawangsasi meneruskan perjalanan ke arah utara menyeberangi Sungai 

Serayu dan sampai di Desa Buaran. 

1. Ki Ageng Giring mulai sakit-sakitan. 

2. Para punggawa melarang Ki Ageng Giring berjalan, mereka sepakat 

untuk menggotong Ki Ageng Giring dan meneruskan perjalanan ke 

arah selatan. 

9.1 Ki Ageng Giring meminta istirahat dan memberi nama daerah tersebut 

Dukuh Larangan. 

 

Kutipan di atas menceritakan para punggawa yang selalu setia dan 

patuh pada Ki Ageng Giring. Punggawa sangat menghormati Ki Ageng 

Giring. Hal ini menjelaskan bahwa Ki Ageng Giring merupakan orang yang 

dituakan dan dihormati, sedangkan punggawa digambarkan dari masyarakat 

biasa yang selalu menghormati Ki Ageng Giring. 
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2. Kehidupan sosial dari sang raja dengan utusannya. Hal ini dibuktikan pada 

sekuen berikut. 

S-17 Raja Danang Sutawijaya mendapatkan ilham dari Tuhan, bahwa 

Mataram harus mempunyai pusaka yang bernama “bendeara dan 

tombak”. 

1. Raja memanggil Ki Ageng Wanakusuma supaya menangani hal 

tersebut. 

2. Ki Ageng Wanakusuma dan Singakerti (juru kunci makam Ki Ageng 

Giring) bertapa di tempat yang berbeda.  

17.1Ki Ageng Wanakusuma dan Singakerti bertemu lagi, Ki Ageng 

Wanakusuma membawa bendera merah putih, sedangkan Singakerti 

membawa tombak. 

 

Kutipan di atas menceritakan kehidupan raja dan utusannya yang 

terlihat sangat bertolak belakang. Raja yang hidupnya serba mewah dan 

selalu berkuasa, sedangkan utusannya dari kaum bawah yang harus selalu  

patuh pada perintah rajanya. 

 

4.2.1.5 Amanat  

Amanat yang terdapat dalam cerita rakyat Asal-usul Girilangan tersirat 

pada sekuen-sekuen berikut. 

1. S-1 Ki Ageng Giring mendapatkan wahyu berupa kelapa muda. 

1. Kelapa muda dibawa pulang 

2. Kelapa muda diminum oleh Ki Ageng Pemanahan 

3. Ki Ageng Pemanahan meminta maaf. 

1.1 Ki Ageng Giring mengalah dan memutuskan untuk mengembara. 

 

Pada sekuen di atas, terdapat amanat bahwa apabila kita mengambil 

ataupun menggunakan barang milik orang lain, maka harus meminta ijin terlebih 

dahulu. Meminta maaf jika melakukan kesalahan dan saling memafkan, serta 

harus ikhlas dan sabar dalam menghadapi cobaan.  

2. S-7 Jaka Umbaran menceritakan kejadian ketika di Mataram kepada 

kakeknya. 



 
 

 
 

87 

1. Ki Ageng Giring menjelaskan mengenai syarat tersebut. 

2. Ki Ageng Giring memberi amanat kepada cucunya 

2.1 Ki Ageng Giring dan Dewi Nawangsasi serta para punggawa  

mengembara, sedangkan Jaka Umbaran ke Mataram untuk 

menyampaikan amanat. 

 

Amanat pada sekuen di atas yaitu, kita harus selalu jujur dan 

menyampaikan pesan/amanat kepada orang yang dituju. 

3. S-13 Ki Ageng Giring wafat. 

1. Para punggawa menjalankan amanat Ki Ageng Giring. 

2. Jasad digotong ke arah timur menyeberangi sungai sampai di Gunung 

Wuluh. 

3. Para penggotong merasa lelah dan beristirahat sejenak. 

4. Peti dibuka oleh salah satu punggawa namun ternyata sudah tidak ada 

jasad Ki Ageng Giring, hanya ada kain kafan saja di dalamnya. 

3.1 Peti dikuburkan di tempat tersebut (Gunung Wuluh, Gumelem), dan 

daerah tersebut  dinamakan Girilangan= Giri + ilang. 

 

Dari sekuen di atas, terdapat amanat bahwa kita harus dapat mengemban 

amanat dari seseorang dan menjalankannya. 

 

4.2.2 Rekonstruksi Sarana Cerita 

Sarana cerita digunakan untuk mempermudah penulis dalam membuat 

suplemen bahan ajar. Sarana cerita pada cerita rakyat Asal-usul Girilangan terdiri 

dari beberapa unsur, yaitu tema, bahasa, dan sudut pandang. 

 

4.2.2.1 Tema 

Tema disebut juga dasar cerita, yakni pokok permasalahan yang 

mendominasi suatu karya sastra. Penentuan tema dapat ditempuh dengan cara : 

4. Melihat persoalan mana yang paling menonjol.  
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5. Secara kuantitatif, persoalan mana yang paling banyak menimbulkan konflik 

yaitu konflik yang melahirkan peristiwa-peristiwa. 

6. Menentukan (menghitung) waktu penceritaan, yakni waktu yang diperlukan 

untuk menceritakan peristiwa-peristiwa atau tokoh-tokoh di dalam sebuah 

karya sastra sehubungan degan persoalan yang bersangkutan. 

Persoalan yang paling menonjol yaitu pengembaraan Ki Ageng Giring 

untuk mencari keselamatan dari pengejaran ki ageng wanakusuma (utusan 

Mataram). Secara kuantitatif, yang paling banyak menimbulkan konflik adalah 

ketika Ki Ageng Giring sedang melakukan pengembaraan. Dan waktu penceritaan 

terlama adalah ketika menceritakan pengembaraan Ki Ageng Giring dari desa 

yang satu desa yang lain hingga beliau wafat. Jadi jika dilihat dari ketiga cara 

tersebut, tema untuk cerita rakyat Asal-usul Girilangan adalah pengembaraan. Hal 

ini dibuktikan dari sekuen-sekuen berikut. 

S-2 Ki Ageng Giring mengembara ke Pegunungan Kidul dan Kendeng tlatah 

Gumelem, dengan ditemani oleh Dewi Nawangsasi dan para punggawa 

1. Ki Ageng Giring dan Dewi Nawangsasi serta para punggawa sampai di 

Pegunungan Kidul dan Kendeng. 

 

S-8 Ki Ageng Giring, Dewi Nawangsasi, dan para punggawa mengembara ke 

arah barat sampai di Desa Salamerta. 

1. Warga Desa Salamerta meminta agar Dewi Nawangsasi tinggal di desa 

tersebut. 

8.1 Dewi Nawangsasi tinggal di Desa Salamerta untuk mengajarkan ilmu 

agama. 

 

S-9 Ki Ageng Giring beserta para punggawanya tanpa ditemani oleh Dewi 

Nawangsasi meneruskan perjalanan ke arah utara menyeberangi Sungai 

Serayu dan sampai di Desa Buaran. 

1. Ki Ageng Giring mulai sakit-sakitan. 

2. Para punggawa melarang Ki Ageng Giring berjalan, mereka sepakat 

untuk menggotong Ki Ageng Giring dan meneruskan perjalanan ke 

arah selatan. 
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9.1 Ki Ageng Giring meminta istirahat dan memberi nama daerah tersebut 

Dukuh Larangan. 

 

S-10  Ki Ageng Giring meneruskan perjalanannya kembali. 

1. Penglihatan Ki Ageng Giring agak kurang jelas. 

2. Ki Ageng Giring meminta kepada para punggawa untuk beristirahat 

terlebih dahulu. 

10.1Ki Ageng Giring memberi nama daerah tersebut dukuh Karang Lewas. 

 

S-11 Ki Ageng Giring beserta para punggawa meneruskan perjalanan lagi ke 

arah selatan dan timur sampai di Desa Karang Tiris. 

1. Ki Ageng Giring melihat ada sumur. 

2. Ki Ageng Giring beserta para punggawa beristirahat dan sesuci. 

3. Ki Ageng Giring gumun (heran) ketika melihat pohon delem di 

pinggir sumur. 

11.1Ki Ageng Giring memberi nama sumur tersebut dengan nama “sumur 

beji”. Dan menghubungkan pohon delem dengan dusun Karang Tiris 

sehingga menamakan desa tersebut Gumelem. 

 

S-12  Ki Ageng Giring akan meneruskan perjalanan kembali. 

1. Ki Ageng Giring jatuh sakit. 

12.1  Ki Ageng Giring memberi amanat kepada para punggawa bahwa 

jika beliau wafat, maka: 

1. Jasadnya kelak dimakamkan di sumur beji. 

2. Jasadnya digotong ke arah timur. 

3.Jika jasadnya tidak kuat diangkat oleh 40 orang, maka 

beristirahatlah. 

 

Kutipan-kutipan di atas, menceritakan kisah pengembaraan Ki Ageng 

Giring sejak awal hingga wafatnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tema 

untuk rekonstruksi cerita rakyat Asal-usul Girilangan adalah pengembaraan. 

 

4.2.2.2 Bahasa 

Bahasa yang digunakan untuk rekonstruksi cerita rakyat Asal-usul 

Girilangan adalah ngoko. Hasil rekonstruksi cerita rakyat Asal-usul Girilangan 

akan digunakan sebagai suplemen bahan ajar untuk aspek membaca teks sastra 

pada siswa SMP, sehingga cocok jika menggunakan bahasa ngoko. Hal ini 
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bertujuan agar siswa SMP mudah dalam memahami cerita rakyat Asal-usul 

Girilangan. 

 

4.2.2.3 Sudut Pandang  

Sudut pandang pada hasil rekonstruksi cerita rakyat Asal-usul Girilangan 

menggunakan sudut pandang orang ketiga tunggal. Misalnya saja untuk 

menyebutkan tokoh Ki Ageng Giring lebih banyak menggunakan kata dheweke. 

Penggunaan sudut pandang orang ketiga disesuaikan dengan pembacanya, yaitu 

siswa SMP. Hal ini bertujuan agar siswa lebih mudah dalam memahami isi cerita. 

 

  



 
 

 
 

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Simpulan 

Berdasarkan hasil rekonstruksi yang telah dilakukan terhadap cerita rakyat 

Asal-usul Girilangan, maka ditarik simpulan sebagai berikut. 

1. Terdapat tiga struktur cerita rakyat Asal-usul Girilangan yang diperoleh 

dari tiga narasumber dengan versi yang berbeda. Masing-masing deskripsi 

dibuat struktur ceritanya yang terdiri dari alur, tokoh dan setting. Deskripsi 

dari narasumber pertama (A) yaitu Bapak Komo menggunakan alur maju. 

Terdapat 9 tokoh yaitu Ki Ageng Giring, Dewi Nawangsasi, Jaka 

Umbaran, Ki Ageng Nis, Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Wanakusuma, 

Singakerti, Punggawa, dan Danang Sutawijaya. Terdapat 12 latar tempat, 3 

latar waktu, dan 3 latar sosial, serta 1 amanat dalam cerita tersebut. 

Menurut narasumber kedua (B) yaitu Bapak Sariyun, deskripsi cerita 

menggunakan alur maju, terdapat 7 tokoh yaitu Sunan Giri, Dewi 

Nawangwulan, Prabu Anom, Singakerti, Tumenggung Kertabangsa, dan 

Sutawijaya. Terdapat 8 latar tempat, 1 latar waktu, 2 latar sosial, dan 3 

amanat dalam cerita. Sedangkan menurut narasumber ketiga yaitu Bapak 

Rochadi, alur yang digunakan alur maju, terdapat 3 tokoh yaitu Ki Ageng 

Giring, Dewi Nawangsasi, dan Ki Pemanahan. Di dalam cerita terdapat 4 

latar tempat, 1 latar waktu, 1 latar sosial, dan 1 amanat.  
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2. Rekonstruksi cerita rakyat Asal-usul Girilangan memiliki 18 sekuen inti. 

Dari unit-unit naratif itulah diketahui struktur cerita rakyat Asal-usul 

Girilangan, seperti alur, tokoh dan penokohan, setting, dan tema. Alur 

yang digunakan adalah alur maju. Tokoh pada cerita rakyat Asal-usul 

Girilangan terdapat 1 tokoh utama protagonis, yaitu Ki Ageng Giring. 

Kemudian terdapat 6 tokoh tambahan protagonis, yaitu Joko Umbaran, 

Dewi Nawangsasi, Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Wanakusuma, 

Singakerti, dan para punggawa. Selain itu terdapat 1 tokoh tambahan 

antagonis yaitu Danang Sutawijaya. Latar yang terdapat pada cerita rakyat 

Asal-usul Girilangan terdiri dari 9 latar tempat, yaitu rumah, Pegunungan 

Kidul dan Kendeng, Desa Gumelem, Desa Salamerta, Desa Purwareja, 

Desa Buaran, Gunung Wuluh(Girilangan), Kerajaan Mataram, dan Dukuh 

Karang Lewas; 2 latar waktu, yaitu pada abad ke-15 dan pada saat Jaka 

Umbaran berusia 12 tahun; dan 2 latar social yaitu perbedaan kehidupan 

Ki Ageng Giring dengan punggawa, serta kehidupan raja dengan 

utusannya. Amanat yang terkandung adalah harus saling memaafkan, 

jujur, dan mengemban amanat. Tema pada cerita rakyat Asal-usul 

Girilangan adalah pengembaraan.  

 

5.2. Saran 

Hasil rekonstruksi cerita rakyat Asal-usul Girilangan diharapkan dapat 

dijadikan sebagai suplemen bahan ajar membaca teks sastra pada jenjang SMP 

khususnya di Kabupaten Banjarnegara. 
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Narasumber 1 

Nama  : Bpk Komo 

Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Gumelem 

 

DESKRIPSI CERITA RAKYAT ASAL-USUL GIRILANGAN 

 

Ki Ageng Giring lan Ki Ageng Pemanahan putrane Ki Ageng Nis. Saben 

dina diwaraih tetanen karo wong tuwane. Ki Ageng Giring nemu degan. Sapa sing 

bisa ngentekake banyu degan kuwi sepisan ngombe, bakal dadi wiji ratu ing tlatah 

Jawa. Degan sing ditemu Ki Ageng Giring  digawa bali, nanging malah diombe 

dening Ki Ageng Pemanahan, saengga Ki Ageng Giring ngulandara karo anake 

yaiku Dewi Nawang Sasi, lan para punggawane menyang Pegunungan Kidul lan 

Kendeng, Gumelem. Nalika abad ke-15 ana Danang Sutawijaya, Ratu Mataram 

sing lagi mudun nang padesan. Ketemu karo Dewi Nawang Sasi, banjur digarwa. 

Nalika Dewi Nawang Sasi lagi ngandhut anake umur 4 sasi, Danang Sutawijaya 

mbalik menyang kerajaan. Dewi Nawang Sasi nglairake bayi lanang aran Jaka 

Umbaran tanpa dikancani garwane.  

Nalika Jaka Umbaran umur 12 taun, dheweke nggoleki ramane tekan 

Mataram. Neng kana dheweke ketemu karo ramane, nanging ana syarate yen 

kepengin diaku anak, yaiku kudu bisa mrangkani pusaka nganggo kayu purwa 

sari. Sebaline Jaka Umbaran neng omahe simbahe, dheweke crita babagan syarat 

mau. Ki Ageng Giring nerangake apa kuwi purwasari, sing tegese purwa kuwi 

kawitan kanggo nggambarake Ki Ageng Giring, dene sari kuwi rasa lan 

nggambarake Dewi Nawang Sasi. Dadi tegese yaiku Jaka Umbaran kudu mateni 

simbah lan ibune nganggo pusaka mau. Jaka umbaran diwelingi simbahe supaya 

ngomong kro Sutawijaya yen ora ketemu karo simbah lan ibune, amarga wis 

ngulandara menyang arah kulon. 

Ki Ageng Giring, Dewi Nawang Sasi lan punggawane akhire ngulandara 

nganti tekan Desa Salamerta. Dene Jaka Umbaran bali menyang Mataram. Neng 

Salamerta Dewi Nawang Sasi disenengi wargane saengga ora gelem melu Ki 

Ageng Giring nerusake ngulandarane. Ki Ageng Giring ngulandara maneh, neng 
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kana dheweke mulai gerah banjur dilarang nerusake ngulandara dening 

punggawane, banjur desa kana diarani Desa Buaran. Bareng nerusake ngulandara 

maneh, paningale Ki Ageng Giring wis kurang awas saengga desane diarani Desa 

Dukuh Karang Lewas. Ngulandara diterusake maneh tekan Desa Karang Tiris, 

weruh ana sumur banjur leren lan sesuci neng sumur kuwi. Sumure diarani sumur 

beji. Banjur Ki Ageng Giring gumun nalikane weruh ana wit delem, saengga 

desane diarani Desa Gumelem.  

Ki Ageng Giring lan punggawane mlaku maneh nanging malah gerahe Ki 

Ageng Giring dadi nemen. Ki Ageng Giring weling marang punggawane, yen 

dheweke seda, dheweke njaluk supaya (1) layone disucikake neng sumur beji, (2) 

layone digotong menyang arah kidul, (3) yen wong 40 ora bisa nggotone utawa 

kesel ya lerena. 

Ki Ageng Giring seda, punggawane padha nglakokake. Layone digotong 

menyang kidul, nanging nembe tekan Gunung Wuluh, sing nggotong padha kesel 

saengga leren. Bandosane didelah, nalika dibukak jebul layone Ki Ageng Giring 

wis ilang mung ana mori neng njerone bandosan. Bandosan dikuburake neng 

Gunung Wuluh, saengga petilasane diarani Girilangan. Sing tegese Ki Ageng 

Giring ilang.  

Salah siji punggawa nemoni Dewi Nawang Sasi, nanging ketemune karo 

punggawane. Nalika punggawa lagi guneman, ana suara jegur neng kali sapi, pas 

saka panggonan tapane Dewi Nawang Sasi. Dheweke ilang, mung ninggalake 

bogem (wadah kinang). Bogem kuwi dikuburake neng Desa Salamerta saengga 

diarani Pesarean Bogem.  

Nalika Jaka Umbaran mbalik menyang Mataram, dheweke ngomong yen 

ora ketemu simbah lan ibune. Danang Sutawijaya ngutus Ki Ageng Wanakusuma 

supaya nggoleki Ki Ageng Giring lan Dewi Nawang Sasi. Ki Ageng Wanakusuma 

tekan Desa Purwareja, nang kana dheweke entuk pawarta saka warga yen Ki 

Ageng Giring wis seda lan dikubur neng Gumelem. Ki Ageng Girng mbuktekake 

tekan Gumelem, banjur bali menyang Mataram. Krungu apa sing diaturake Ki 

Ageng Wanakusuma, Jaka Umbaran njaluk supaya petilasane simbahe dirumat. Ki 

Ageng Wanakusuma mbalik menyang Gumelem kanthi syarat yen Mataram 
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mbutuhake dheweke kudu bisa ngrewangi. Ki Ageng Wanakusuma urip neng 

Gumelem. 

Sawijining dina, Sutawijaya entuk wahyu supayane Mataram nduwe 

tombak lan sodor. Ki Ageng Wanakusuma direwangi Singakerti nggoleki pusaka 

kuwi banjur diparingake raja. Ki Ageng Wanakusuma mbalik Gumelem maneh 

lan urip neng Girilangan kanggo njaga petilasane Ki Ageng Giring. Dene 

singakerti arep nusul menyang Mataram, nanging gerah lan seda neng Wagir 

Pandan, Gombong. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

102 

Narasumber 2 

Nama  : Bapak Sariyun 

Pekerjaan  : Juru kunci makam sekitar 

 

DESKRIPSI CERITA RAKYAT ASAL-USUL GIRILANGAN 

Sunan Giri kagungan putri asmane Dewi Nawangwulan. Dewi 

Nawangwulan kesengsem karo ratu keraton Mataram asmane Sutawijaya, 

kelorone padha kasmaran banjur mantenan. Dheweke urip bareng karo garwane 

ing keraton Mataram, nanging amarga Dewi Nawangwulan nglakokake keluputan, 

saengga dheweke diurak saka keraton. Padahal Dewi Nawangwulan lagi ngandhut 

bayine ratu Sutawijaya umur 3sasi. Amarga bingung, Dewi Nawangwulan milih 

mulih ana daleme wong tuwane yaiku Sunan Giri ing Medang Kamolan, saiki 

dadi Desa Salamerta.. Ana ing daleme bapake, Dewi Nawangwulan nglairake bayi 

lanang sing lucu, gagah, lan ganteng. Bareng bocah lanang kuwi wis rada gedhe, 

dheweke kerep banget nakokake sapa bapake, ana ngendi bapake, lan kepriye 

kahanane bapake. Saben ditakoni, Dewi Nawangwulan ora gelem mangsuli. Ing 

sawijining dina bocah kuwi takon maneh marang ibune nanging Dewi 

Nawangwulan mung ndhawuhi anake kuwi supaya menyang keraton Mataram. 

Dewi Nawangwulan ngendika marang anake yen anake gelem menyang keraton 

Mataram, mengko dheweke bisa ketemu karo bapake merga bapake urip ing kono. 

Bocah lanang kuwi manut marang dhawuhane. Dheweke budhal menyang 

Keraton Mataram dhewekan kanthi tekad kang kuat lan mantep. Satekane ing 

kono, dheweke diparingi pusaka ligan dening wong ing keraton Mataram. Pusaka 

ligan kuwi supaya diwrangkani kayu awujud purwasari kanggo syarat supaya 

dheweke bisa ngerti sapa bapake. Bocah lanang kuwi dikongkon mulih marang 

omahe lan yen pusakane wis diwrangkani, bocah kuwi diutus supaya menyang 

keraton Mataram maneh kanggo ngaturake pusaka kuwi.  

Amarga wis entuk pusaka ligan, bocah lanang putrane Dewi 

Nawangwulan iku mulih menyang daleme simbahe (Sunan Giri). Dheweke mulih 

lan crita marang ibu lan simbahe ngenani kabeh kadadean sing wis dilakoni ing 
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keraton Mataram. Bareng Sunan Giri midhanget kabeh critane putune iku, Sunan 

Giri banjur nangis. Amarga Sunan Giri sadar yen purwasari iku ngandhut teges 

kang jero. Tembung purwa iku tegese simbah kakung, lan tembung sari tegese ibu 

utawa wong sing wis nglairake. Pusaka awujud keris iku sejatine nduweni ancas 

digunakake kanggo mateni Sunan Giri lan Dewi Nawangwulan. Sunan Giri akhire 

nduweni tekad lunga saka daleme kuwi, amarga dheweke nganggep Desa 

Salamerta wis ora aman maneh merga isih kalebu dhaerah kekuasaan keraton 

Mataram. Sunan Giri wedi mbokmenawa Utusan Keraton Mataram nggoleki 

Sunan Giri lan Dewi Nawangwulan. Sunan Giri ndhawuhi putune supaya balik 

menyang keraton Mataram maneh lan matur marang wong keraton yen simbah lan 

ibune wis ora ana lan ora ngerti ana ing ngendi. Sunan Giri ngajak lunga Dewi 

Nawangwulan, nanging Dewi Nawangwulan ora gelem amarga dheweke wis 

ayem urip neng kono lan wis seneng mulang ngaji, amarga nduwe santri akeh ing 

desa Salamerta. Dewi Nawangwulan tetep urip ing desa kono nganti umure 

pedhot. Lan dheweke uga dikubur neng kono. 

Amarga Dewi Nawangwulan ora gelem dijak lunga, saengga Sunan Giri 

lunga dhewe. Mlaku adoh nuruti wukir lan alas-alas kang sepi, nganti Sunan Giri 

tekan ing desa Pelemahan, Purbalingga. Piyambake ngungsi ing daleme rayine 

yaiku asma Ki Pemanahan. Ing kono piyambake urip lumrah kaya masyarakat 

biasane. Nalika Sunan Giri nganakake semedi. Piyambake entuk wangsit supaya 

nyebarake agama Islam marang masyarakat sekitare. Ana ing kono Sunan Giri 

uga nyebarake agama Islam kanthi nganakake acara ngaji, nuturi puasa, lan 

nyontoni sholat kanggo masyarakat Pelemahan kanthi ikhlas. Saengga Sunan Giri 

ing dhaerah Pelemahan dianggep pemuka agama, amarga wis nyebarake agama 

Islam lan nyebar kabecikan ing kono. 

Nalika lagi wicantenan karo Ki Pemanahan, Sunan Giri aweh wangsit 

marang Ki Pemanahan. Isine wangsit iku yaiku Sunan Giri duwe pepenginan yen 

besuke piyambake seda, mayite supaya dikuburake jejeran karo kuburane Dewi 

Nawangwulan, nanging yen sing nggotong mayite Sunan Giri wis padha kesel, 

piyambake dikuburake ing panggonan nalika sing nggotong padha ngaso, utawa 
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neng ngendi-ngendia ora kudu bareng karo anake. Nalika Sunan Giri dipundhut 

dening Gusti, mayite Sunan Giri digotong dening masyarakat Pelemahan, 

kabupaten Purbalingga. Niyate arep digotong tekan Salamerta jejeran karo 

kuburane Dewi Nawangwulan, nanging amarga sing nggotong kuwi wis padha 

kesel, kamangka nembe tekan dhaerah ngisor Gunung Wuluh ing desa Gumelem 

Wetan peti kang isine mayite Sunan Giri digletakake ing nduwur lemah. Kabeh 

sing nggotong peti padha ngaso ing kono. Banjur Ki Pemanahan kemutan marang 

wangsite Sunan Giri sedurunge seda yaiku yen wis padha kesel, mayite Sunan 

Giri dikuburake ing ngendi-ngendia ora apa-apa, utawa nalika sing nggotong 

padha kesel lan ngaso. Ana salah sawijining wong sing mbukak petine Sunan Giri, 

niyate arep dikuburake ing kono. Jebul bareng dibukak peti iku wis kosong, ora 

ana isine. Mayite Sunan Giri wis ora ana. Akhire wong-wong kuwi padha 

mendhem petine Sunan Giri kang ora ana isine ing desa Gumelem, Kabupaten 

Banjarnegara. Amarga kadadean iku, panggonan kuwi saiki diarani Girilangan 

sing nduweni teges saka tembung giri kang tegese Sunan Giri, yen langan yaiku 

ilang. Yen tembung kuwi digabung dadine Sunan Giri ilang yaiku panggonan 

kang nggambarake ilange jenazah Sunan Giri. Saiki ing kono digawe panembahan 

yaiku kuburan kang awujud omah, nanging ing sajroning omah kuwi mung ana 

kuburane Sunan Giri. Masyarakat padha ngrumat panggonan iku lan didadekake 

panggonan kanggo ziarah dening masyarakat umum. Meh saben malem Jumuah 

Kliwon utawa malem Slasa Legi panembahane Sunan Giri ditekani dening wong 

akeh kanggo ziarah dene yen dina liyane sering digunakake kanggo ritual adat 

Jawa kaya ta caosan, sadran gedhe, tumpengan, sedekah bumi, nadzar saka wong-

wong tartamtu, lan sapanunggalane. 

Putune Sunan Giri saiki wis ditampa dening wong keraton Mataram lan 

urip ing kono bareng karo bapake. Dheweke diangkat dadi ratu ing keraton 

Mataram kanthi asma Prabu Anom nggantekake bapake lan nduweni tugas supaya 

mimpin keraton Mataram. Nalika wis urip suwi ing keraton, Prabu Anom 

kelingan marang simbah kakung lan ibune. Dheweke pengin ketemu karo 

kelorone, banjur urip bareng karo wong tuwane kuwi ing keraton Mataram. 
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Amarga Prabu Anom ora kepengin urip seneng dhewekan, dheweke kepengin 

wong tuwane uga ngrasakake seneng kaya sing dirasakake saben dinane kanggo 

bales budine wong tuwane, saengga Prabu Anom ngutus Tumenggung 

Kertabangsa supaya nggoleki Sunan Giri lan Dewi Nawangwulan nganti ketemu. 

Sedurunge Tumenggung Kertabangsa nggoleki, dheweke nyepi dhisik supaya 

entuk wangsit. Sakwise Tumenggung nyepi, dheweke entuk wangsit supaya 

nggoleki sawangan kali yaiku antarane Kali Sapi lan Kali Serayu. Dheweke 

nggoleki kanthi tememen lan akhire ketemu banjur dheweke munggah saka 

pinggiring kali menyang dhaerah Tapangalong (dukuh bugel, Karangjati). Ing 

kono Tumenggung Kertabangsa tapa nganti pirang-pirang dina kaya kewan 

kalong ora mangan ora ngombe, saengga dhaerah kono diarani Kalongan. 

Tumenggung Kertabangsa entuk wangsit maneh supaya munggah terus banjur 

mengko bisa nemokake kuburane Dewi Nawangwulan. Bareng menyang 

sawangan sing kepindho dheweke nemokake kuburane Sunan Giri, yaiku ana ing 

Desa Gumelem Wetan. 

Tumenggung Kertabangsa mlaku nuruti wukir lan alas-alas akeh, nalika 

ing desa Gumelem, Kabupaten Banjarnegasa dheweke ketemu karo juru kunci 

pasareyane Sunan Giri yaiku asmane Singakerti. Wong loro kuwi padha 

ngendikan banjur pisah, Tumenggung Kertabangsa lunga menyang pasareyane 

Sunan Giri, dene Singakerti lunga menyang puncaking Gunung Wuluh. Ing kono 

kelorone padha tapa dhewe-dhewe kanthi panggonan kang beda. Sakwise padha 

tapa lan entuk wangsit, kelorone mbalik lan ketemu kanggo padha ngendikan 

maneh. Jebule Tumenggung mbalik kanthi nggawa bendera abang putih, dene 

Singakerti nggawa tombak dawa. Kelorone padha ngendikan, ora antara suwi, 

Tumenggung Kertabangsa mulih menyang keraton Mataram kanthi nggawa 

bendera abang putih lan tombak.  

Nalika tekan Keraton Mataram, Tumenggung Kertabangsa matur marang 

Prabu Anom yen Sunan Giri lan Dewi Nawangwulan iku wis seda kabeh, 

Tumenggung uga wis nemokake kuburane kelorone. Sanalika iku, Prabu Anom 

ngutus Tumenggung supaya menyang panggonan mau maneh yaiku desa 
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Gumelem, Banjarnegara, supaya dhaerah kuwi ditunggoni dening Tumenggung 

lan urip ing kono. Tumenggung Kertabangsa manut marang dhawuhe atasane 

kuwi lan mbalik maneh menyang Grilangan ing desa Gumelem, Banjarnegara. 

Prabu Anom aweh lemah ing dhaerah kono supaya dadi hak Tumenggung 

Kertabangsa. Tumenggung Kertabangsa akhire gawe omah lan urip ing kono karo 

kulawargane. Tumenggung Kertabangsa banjur tapa ing panembahane Sunan Giri. 

Dheweke entuk wangsit supaya nyebarake pengumuman marang kabeh 

masyarakat Girilangan ngenani dhaerah Girilangan. Yaiku dhaerah kuwi bebas 

arep dipanggoni sapa wae lan entuk nanduri palawija utawa wit-witan liyane. 

Nanging ana syarat kanggo wong kang urip ing Girilangan yaiku ora entuk adol 

utawa nyewakake lemah ing dhaerah Girilangan. Amarga panggonan iku ora 

nduweni sertipikat lan bebas pajak utawa diarani “tanah merdeka”. Masyarakat 

Girilangan padha mbales kabecikane Sunan Giri kanthi ngrumat lan njaga 

makame Sunan Giri lan aweh seperangan kasil panene marang Tumenggung 

Kertabangsa minangka sesulihe Sunan Giri lan aweh uga marang tangga-

tanggane.  
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Narasumber 3 

Nama  : Bpk. Rochadi 

Pekerjaan : Purn TNI AD (tokoh masyarakat) 

 

Ki Ageng Giring kagungan putri asma Dewi Nawang Sari. Dewi Nawang 

Sari urip neng Salamerta, dene Ki Ageng Giring ngulandara saenggon-enggon. Ki 

Ageng Giring ngulandara dhewekan nganti tekan omahe adhine yaiku Ki 

Pemanahan sing urip neng Desa Pelemahan. Neng kana piyambake sregep paring 

ilmu agama. Piyambake nate weling marang Ki Pemanahan yen seumpama seda, 

Ki Ageng Giring kepingin dikubur neng Salamerta. Piyambake gerah lan teka 

patine. Layone digotong menyang Salamerta dening warga Pelemahan, nanging 

nembe tekan Gunung Waluh (Gumelem) sing nggotong padha leren. Bareng arep 

mangkat maneh, peti dibukak jebul wis ora ana Ki Ageng Giring, petine kosong. 

Saengga peti dikuburake neng kana. Petilasan Ki Ageng Giring kuwi diarani 

Girilangan, saka tembung giri (Ki Ageng Giring), lan langan (ilang). Saiki 

petilasane digawe panembahan Sunan Giri. Masyarakat padha ngrumat panggonan 

iku lan didadekake panggonan kanggo ziarah dening masyarakat umum.  
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ASAL USUL GIRILANGAN 

 

Nalika semana, ana priyayi agung sing asale sekang Majapahit, asma Ki 

Ageng Giring. Priyayi kuwe yuswane udakara 50 taun. Dedeg piadege dhuwur, 

irunge mbangir, kumise kandel, brengose wis rada putih. Saben dina Ki Ageng 

Giring ora supe ngagem blangkon, kanggo pratandha piyambake wong Jawa.  

Sipat uga wateke Ki Ageng Giring klebu wong sing apikan, nrima, lan 

seneng tetulung karo pepadha. Piyambake ora tau nggresula uga urip apa anane. 

Ki Ageng Giring kagungan putri sing jenenge Dewi Nawangsasi. Putrine kuwe 

rupane ayu kaya widadari, apik tatakramane, tur alus pocapane. 

Sawijining dina, Ki Ageng Giring ngimpi bakal olih wahyu keprabon kanthi 

sarana barang sing wujude degan utawa klapa enom. Ana nang impene, Ki Ageng 

Giring olih katrangan sekang swara gaib yakuwe sapa bae sing bisa nemu banjur 

ngombe banyu degan wasiat kuwe nganti entek bakal ketiban wahyu keprabon. 

Kabeh cikal bakal karo anak putune nganti pitung turunan bakal kuwasa mangku 

kuncaraning negara nang tlatah Jawa. 

Ora dinyana-nyana, nalikane Ki Ageng Giring lagi mlaku dhewekan, 

piyambake pirsa ana klapa enom sing katon beda karo klapa-klapa liyane. 

Sanalika Ki Ageng Giring kelingan karo impene ngenani degan karo wahyu 

keprabon. Ora nganggo mikir suwe degan kuwe dijukut, tepese dioncet, banjur 

digawa bali meng omahe. Amarga Ki Ageng Giring durung ngrasa ngelak, degan 

kuwe diselehna nang ndhuwur para (wadhah kayu nang dhuwur pawon). Ki 

Ageng Giring leren sedhela nang teras omahe.  

Ora let suwe, kangmase Ki Ageng Giring kondur ning liwat lawang mburi. 

Nalika semana Ki Ageng Giring mlebu meng njero omah, amarga wis ngrasa 

ngelak karo kepengin ngrasakna banyu degan sing ditemu mau. Jebul apa sing 

kedadean nang njero omahe, piyambake pirsa nek degan sing disimpen nang 

ndhuwur para lagi diunjuk nang kangmase, yaiku Ki Ageng Pemanahan.  
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Sanalika Ki Ageng Giring kaget banjur ngendikan, “Pancen begjamu Kang 

Mas Pemanahan, ngemben sing bakal bisa dadi wiji ratu ya mung panjenengan. 

Mula ya tak trima bae uga tak ngulandara saenggon-enggon”.  

Ki Ageng Pemanahan ngrasa luput amarga wis ngunjuk banyu degane Ki 

Ageng Giring. Sanalika piyambake njaluk pangapura karo adhine. Kanthi eklas Ki 

Ageng Giring paring pangapura maring kangmase, ning apa sing dadi kekarepane 

kanggo ngulandara ora bisa dicegah maning. Ki Ageng Giring tetep arep 

ngulandara saenggon-enggon. 

 
Wayah esuk sadurunge srengenge tangi sekang turune, Ki Ageng Giring 

ninggalna omahe jalaran arep ngulandara meng Pagunungan Kidul karo 

Pagunungan Kendeng nang tlatah Gumelem. Ki Ageng Giring ditutna nang 

putrane karo para punggawa sing sejatine warga sakupengane. Para warga ora 
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rila nek Ki Ageng Giring ninggalna desa kono, dadi tanpa pikir dawa warga padha 

ngetutna lungane Ki Ageng Giring nganti satekane mengko. 

Nalika abad 15, ana priyayi kakung sing gagah, gedhe dhuwur, asale 

sekang Mataram. Jebul piyambake ora liya minangka ratu nang keraton Mataram 

dhewek, asma Danang Sutawijaya. Piyambake lagi mudhun nang padesan 

sawetara wektu kanggo niliki panggulawenthah tetanenane warga.  

 
Nang kono, piyambake ketemu karo kenya ayu, banjur padha tetepangan. 

Danang Sutawijaya kesengsem karo esem manise Dewi Nawangsasi. Wong 

sakloron padha nandang katresnan. Saya 

suwe, Danang Sutawijaya saya mantep 

karo apa sing ana nang sajroning atine. 

Piyambake nggarwa Dewi Nawangsasi ben 

dadi gegandhenganing batin selawase. 

Sekang palakrama wong loro mau, 

nuwuhna jabang bayi. Dewi Nawangsasi 

ngandhut jabang bayi kurang lewih umur 

telung wulan. Wektu semana, Danang 

Sutawijaya kudu bali meng keraton 

Mataram kanggo mimpin pamarentahan. 

Piyambake ninggalna garwa uga jabang 

bayine nang desa. Saben dina Dewi 

Nawangsasi katon nlangsa nganti ora kuat 

ngempet tibaning luhe kanggo nangisi 

kadadeyan kuwe.  

Kanthi mlakune wektu, bayi sing ana nang sajroning wetenge Dewi 

Nawangsasi sansaya gedhe. Ora krasa jabang bayi wis nduweni umur 9 wulan. 

Ora dinyana-nyana, lair bayi lanang sing bagus nang donya kiye, kanthi jeneng 
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Jaka Umbaran. Dewi Nawangsasi nglairna bayi tanpa dikancani garwane. 

Piyambake mung karo ramane yakuwe Ki Ageng Giring.  

Dewi Nawangsasi karo Ki Ageng Giring ngrasa bungah banget, sanajan 

wong sakloron padha nlangsa amarga si bayi ditinggal nang ramane. Laire Jaka 

Umbaran bisa dadi tamba laraning ati sing dirasakna biyung karo simbahe.  

Jaka Umbaran siki wis gedhe. Dheweke wis umur 12 taun. Ora beda karo 

bocah-bocah liyane, dheweke ya seneng dolanan. Sekang warahane wong 

tuwane, dheweke bisa dadi bocah sing manut maring wong tuwa.  

Sawijining dina, Jaka Umbaran aweh pitakonan maring biyunge.  

“Sinten sejatosipun rama kula Biyung, bilih taksih, wonten pundi 

padununganipun?” kanthi rasa trenyuh, Dewi Nawangsasi mangsuli pitakonane 

anake. “Anakku Jaka Umbaran, ngertia sing ngukir sliramu ora liya ya priyayi 

luhur se Mataram sing jumeneng nata, kanthi julukan sena.”  

Jaka Umbaran esih bingung karo pangandikane biyunge, banjur dheweke 

takon sepisan maning kanggo masthekna.  

Jaka umbaran takon, “Lajeng sakmenika wonten pundi padununganipun 

Biyung, kula kepengin pinanggih kaliyan tiyang sepuh kula.”  

Banjur kanjeng biyung mangsuli, “Anakku, tak pangestoni nek 

kekarepanmu pancen kaya kuwe, ora bisa tak cegah nek kowe kepengin ngerti 

sapa wong tuwamu. Siki ramamu ana nang Keraton Mataram, Anakku.” 

Kanthi rasa trenyuh Dewi Nawangsasi mirsani anake lunga maring 

Mataram. Piyambake ora bisa nahan luh sing netes nang pipine. Dewi 

Nawangsasi mung bisa paring donga pangestu maring anake kuwe ben gangsar 

anggone nggoleti Danang Sutawijaya. 

Alkisah Jaka Umbaran wis tekan tlatah Mataram. Dheweke wis tekan 

kerajaan, banjur ditakoni nang penjaga kerajaan ngenani apa sing dadi maksud 

karo kaperluane teka nang kerajaan. Ora let suwe, Jaka Umbaran disowanna 

maring Raja Mataram tur bisa ketemu karo sang raja.  
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Raja ndangu maring bocah cilik kuwe, “Sapa sira sejatine, ana ngendi 

padununganmu, sapa wong tuwamu, tur apa kaperluanmu nang kene?”  

Jaka Umbaran banjur matur, “Dhuh Gusti Paduka, kula ngraos bungah 

sanget saged mlebet ugi saged kepanggih kaliyan panjenengan. Kula menika lare 

saking dhusun. Tepangaken, nama kula Jaka Umbaran. Tiyang sepuh kula inggih 

menika Dewi Nawangsasi kaliyan Ki Ageng Giring. Dene kaperluan kula sowan 

mriki badhe manggihi ingkang ngukir raga kula.”  

Sekang ature Jaka Umbaran mau, sinuhun raja ngrasa kaget penggalihe 

amarga kelingan kadadeyan 12 taun kepungkur.  

Sinuhun ngendika, “Jaka Umbaran ngertenana, ora ana wong liya kang 

ngukir jiwaragamu kajaba ingsun dhewek sing dadi ramamu. Tak tampa 

satekamu nang Mataram, ning ana syarate. Aku duwe pusaka sing durung 

wirangkanan, dadi sliramu tak utus ben mrangkani keris sing ligan kiye nganggo 

kayu purwasari, tur sira tak pangestoni bali nemoni simbah karo biyungmu.” 

Sanalika Jaka Umbaran nyuwun idi pangestu saperlu nglakokna apa sing 

dadi utusane sinuhun. Jaka Umbaran bali nemoni biyung karo simbahe kanthi 

nggawa keris sing durung wirangkanan mau. Jaka Umbaran nyritakna kabeh 

kadadean nalika dheweke nang Mataram. Dheweke uga crita syarate raja maring 

dheweke babagan purwasari. Ki Ageng Giring banget kagete pas midhanget 

tembung purwasari.  
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Ki Ageng Giring ngendika, “Ngertenana putuku Jaka Umbaran, sing dadi 

utusane sinuhun maring sliramu saperlu mrangkani pusaka sing wujude keris 

nganggo kayu purwasari kuwe mung gegambaran sing nduweni teges jero 

banget. Purwa kuwe kawitan, nek 

sari kuwe rasa, dadi purwasari 

nduweni teges kawitaning rasa, 

yakuwe ben sliramu mateni biyung 

karo simbahmu nganggo keris kiye.”  

 

Jaka Umbaran nangis krungu 

pangandikane Ki Ageng Giring. 

Simbahe ngendikan maning maring 

Jaka Umbaran. 

“Putuku Jaka Umbaran, tak 

pangestoni kowe nemoni sinuhun 

karo aturna nek kowe ora ketemu 

karo simbah uga biyungmu amarga 

wis ngulandara meng arah kulon.”  

Pusaka ligan kuwe dadi seksi 

bisu pisahe Jaka Umbaran karo 

biyung uga simbahe. Kanthi rasa trenyuh penggalih sing kebek katresnan, Dewi 

Nawangsasi paring piweling maring anake.  

“Anakku Jaka Umbaran, muga-muga ngemben kowe dadi bocah sing bekti 

maring wong tuwamu.” 

Jaka Umbaran bali meng Mataram kanggo ngaturna piweling sekang 

simbahe maring sinuhun raja. Nang kana, dheweke matur maring ramane nek 

dheweke ora ketemu karo simbah uga biyunge, amarga wong loro kuwe wis 

lunga ngulandara meng arah kulon. Sutawijaya kaget karo apa sing diaturna 

anake. Piyambake ngutus Ki Ageng Wanakusuma ben nggoleti Ki Ageng Giring 

uga Dewi Nawangsasi meng kulon.  

Alkisah ngulandarane Ki Ageng Giring karo Dewi Nawangsasi mlebu nang 

Desa Salamerta. Nang kana, Ki Ageng Giring karo Dewi Nawangsasi mulang 

ngelmu agama. Dewi Nawangsasi mulang ngaji para santri nang kana. Nalikane 

Dewi Nawangsasi wis krasa betah urip nang kana, Ki Ageng Giring malah ngajak 

anake lunga kanggo nerusna ngulandarane. Piyambake ngrasa Desa Salamerta 

wis ora aman maning, amarga esih klebu panguwasane Mataram. Warga sing 

krungu pawarta kuwe, padha nggandhuli Dewi Nawangsasi ben ora lunga sekang 

desane. Warga ngrasa tekane Dewi Nawangsasi nang Salamerta bisa nggesangna 
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kahanan sing perang sekang rubeda, uga bisa diangsu kabeh kawruhe. Dewi 

Nawangsasi uga ngrasa abot nek ninggalna santri-santrine, dadi piyambake ora 

ngetutna Ki Ageng Giring ngulandara. Piyambake tetep cumondhok nang Desa 

Salamerta nganti satekane pati. 

Ki Ageng Giring nerusna ngulandarane meng arah lor nganti nyabrang Kali 

Serayu tekan Desa Buaran kanthi ditutna nang para punggawane. Wiwit kuwe, Ki 

Ageng Giring rada gerah mulane para punggawane padha nglarang Ki Ageng 

Giring mlaku dhewekan, ning punggawa padha nyetujoni ben piyambake 

ditandhu nggole nerusna ngulandarane meng arah kidul. Ki Ageng Giring njaluk 

ben leren sedhela, banjur piyambake ngendikan, “Ngemben nang rejaning 

jaman, padhukuhan kiye tak wenehi tenger Dhukuh Larangan”.  

Ki Ageng Giring lan para punggawa nerusna ngulandanare maning. Ora let 

suwe, Ki Ageng Giring ngrasa paningale rada kurang awas. Piyambake njaluk 

leren maning banjur ngendikan karo punggawane.  

“Ngemben sarejaning jaman, padhukuhan kiye tak wenehi tetenger 

padhukuhan Karang Lewas.”  

Ki Ageng Giring nerusna ngulandarane maning meng arah kidul karo 

wetan. Ora krasa mlakune wis mlebu nang Desa Karang Tiris. Nang kana, 

piyambake pirsa ana sumur banjur njaluk leren karo sesuci nang sumur kuwe. 

Pas lagi leren, Ki Ageng Giring pirsa ana woh delem nang pinggire sumur. 

Rampung sesuci nang sumur mau, Ki Ageng Giring ngendika maning.  

“Sumur kiye tak wenehi tenger sumur beji, dene lakuku wis mlebu nang 

Desa Karang Tiris mula tak jumbuhna karo woh delem kiye, dadi Desa Karang 

Tiris tak ganti tetenger aran Desa Gumelem.” 

Dumadakan saniat arep nerusna ngulandarane, Gusti kang akarya jagad 

ngersakna kekarepan kang beda nang kana. Ki Ageng Giring gerah nemen nganti 

ora bisa mlaku maning dadi ngulandarane mung tekan nang kana. Ki Ageng 

Giring ngrasa wis ora kuat maning banjur paring piweling maring para 

punggawane.  

“Nek aku arep bali maring kasedan jati, aku duwe piweling maring sira 

kabeh. Sing kapisan, ingsun pesen layonku sucenana nang sumur beji. Panjalukku 

sing kapindho, tulung layonku gotongen gawa mangetan. Sing pungkasan, nek 

layonku ora kuat digotong dening wong 40, ya lerena.” 

Pirang-pirang dina sawise Ki Ageng Giring paring piweling, piyambake 

seda. Ki Ageng Giring dipundhut dening Gusti. Para punggawa kelingan maring 

piwelinge Ki Ageng Giring sadurunge seda. Sanalika layone Ki Ageng Giring 

disucekna nang sumur beji. Layon digotong dening wong 40 menyang arah 

wetan, nyabrang kali nganti tekan Gunung Wuluh. Ana nang kana para punggawa 
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ngrasa kesel banjur bandhosan diglethakna nang lemah amarga niat leren 

sedhela.  

Nalika para punggawa arep nerusna anggone nggotong layon, bandhosan 

ora bisa digotong dening wong 40. Sanalika bandhosan dibukak, jebul jasade wis 

ora ana nang njerone. Ki Ageng Giring ilang, amung ana mori nang kana. Sanajan 

isine mung mori, bandhosan tetep dikuburna nang panggonan ilange Ki Ageng 

Giring kaya piwelinge nalika gerah biyen. Kadadeyan kuwe ndadekna petilasane 

Ki Ageng Giring diarani Girilangan.  

Girilangan kuwe sekang rong tembung, yaiku giri lan langan. Tembung giri 

kanggo nggambarna Ki Ageng Giring, dene langan sekang tembung ilang. Dadi 

nek digabung Girilangan nduweni teges Ki Ageng Giring ilang, yaiku panggonan 

kang nggambarna ilange jasad Ki Ageng Giring.  
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Ki Ageng Wanakusuma sing lagi ngulandara mengulon nggoleki Ki Ageng 

Giring lan Dewi Nawangsasi siki wis tekan nang Desa Purwareja. Nang kana 

piyambake midhanget pawarta sekang warga nek Ki Ageng Giring wis seda lan 

dikuburna nang Desa Gumelem. Ki Ageng Wanakusuma lunga meng Gumelem 

saperlu mbuktekna pawarta sing ditampa. Nang kana piyambake ketemu karo 

Singakerti, yakuwe juru kunci panembahane Ki Ageng Giring. Sanalika Ki Ageng 

Wanakusuma percaya tur bali meng Mataram kanggo ngaturna pawarta kuwe. 

Satekane nang Keraton Mataram, Ki Ageng Wanakusuma ngaturna 

pawarta nek Ki Ageng Giring seda lan siki panembahane ana nang Gumelem. Jaka 

Umbaran krungu pangandikane utusan sinuhun mau, banjur dheweke njaluk 

supaya Ki Ageng Wanakusuma mbalik menyang Gumelem lan ngrumat kuburane 

simbahe. Ki Ageng Wanakusuma njaluk pangestu maring sinuhun, uga 

dipangestoni amarga kuwe panjalukane anake. Ki Ageng Wanakusuma olih urip 

nang Desa Gumelem ning ana syarate, nek Keraton Mataram mbutuhna Ki Ageng 

Wanakusuma, piyambake kudu gelem ngrewangi. Ki Ageng Wanakusuma sarujuk 

karo panjalukane sinuhun. 

Sawijining bengi, Danang Sutawijaya ngimpi nek piyambake entuk wahyu 

arupa bendhera werna abang karo putih, sarta tombak siji. Impen kuwe dadi 

penggalihe sinuhun, banjur dijumbuhna karo Keraton Mataram. Mbok menawa 

keraton kudu nduweni pusaka kuwe.  

Danang Sutawijaya ngutus utusane saperlu marani Ki Ageng Wanakusuma 

supayane piyambake sowan meng Keraton Mataram. Sanalika Ki Ageng 

Wanakusuma sowan meng keraton. Nang kana, Danang Sutawijaya nyritakna 

babagan impene kuwe. Pungkasaning pangandikan, sinuhun ngutus Ki Ageng 

Wanakusuma ben nggoletna pusaka sing wujude bendhera abang putih karo 

tombak. 

Ki Ageng Wanakusuma bali meng Gumelem banjur njaluk pitulungane 

Singakerti. Wong loro kuwe semedi nang panggonan beda. Ki Ageng 

Wanakusuma semedi nang panembahane Ki Ageng Giring, dene Singakerti 

semedi nang puncake Gunung Wuluh. Ora let suwe, wong loro kuwe padha 

mbalik meng panggonan sedurunge semedi. Jebul Ki Ageng Wanakusuma 

nggawa bendhera werna abang karo putih, dene Singakerti nggawa tombak, olih 

sekang semedi mau. Wong sakloron padha rembugan sapa sing bakal ngaturna 

pusaka kuwe maring sinuhun. Kasil sekang rembugan mau yakuwe Ki Ageng 

Wanakusuma ngaturna pusaka mau dhewekan. Singakerti tetep ngenteni 

piyambake nang Gumelem. Juru kunci kuwe ora gelem cawe-cinawe nek nang 

Mataram kana Ki Ageng Wanakusuma olih pidhana, ning nek nang Mataram 
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piyambake olih paweweh sekang sinuhun, Singakerti kudu melu ngrasakna apa 

sing diwenehna kuwe. 

Ki Ageng Wanakusuma mlaku dhewekan meng Mataram. Nang kana 

piyambake ngaturna bendhera karo tombak. Raja bungah banget mergane 

Mataram siki wis nduweni pusaka. Pusaka diparingna maring Ki Ageng 

Wanakusuma maning, ben digawa meng Desa Gumelem mligine nang Gunung 

Wuluh, nang petilasane Ki Ageng Giring. Kajaba kuwe, lemah nang Girilangan 

dadi hake Ki Ageng Wanakusuma. Sapa bae olih manggon uga nandur wit-witan 

nang kono, ning kabeh warga kudu bisa mangan kasile. Lemahe uga ora entuk di 

adol, dadi Girilangan diarani “tanah merdeka” utawa lemah mardika. 

 
Nganti siki petilasane Ki Ageng Giring tetep ana, malah digawe 

panembahan yakuwe kuburan sing wujude omah, nang sajroning omah kuwe 

mung ana petilasane Ki Ageng Giring. Warga Gumelem uga sakupenge padha 

ngrumat panggonan kuwe uga didadekna panggonan kanggo ziarah nang 

masyarakat umum. Meh saben malem Jumuah Kliwon utawa malem Slasa Legi 

panembahane Ki Ageng Giring ditekani nang wong akeh kanggo ziarah, nek dina 

liyane sering digunakna kanggo ritual adat Jawa kaya caosan, sadran gedhe, 

tumpengan, sedhekah bumi, nadzar sekang wong-wong tartamtu, lan 

sapanunggalane. 

 

 


