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Cerita rakyat Ki Ageng Giring merupakan cerita rakyat yang hidup dan 

berkembang di wilayah Desa Gumelem Kabupaten Banjarnegara dan sekitarnya. 
Cerita rakyat Ki Ageng Giring di Desa Gumelem merupakan cerita lisan yang 
cara penyebarannya dengan menggunakan sarana lisan, karena proses 
penyebarannya secara lisan tidak menutup kemungkinan banyak generasi muda 
sekarang yang tidak mengetahui cerita tersebut, sehingga menjadikan cerita ini 
perlu dan menarik untuk diteliti guna melestarikan warisan budaya lokal di 
Kabupaten Banjarnegara. 

Adapun  permasalahan yang akan dibahas dalam  penelitian  ini  adalah  
(1) bagaiman struktur naratif cerita rakyat Ki Ageng Giring di desa Gumelem 
Kabupaten Banjarnegara, (2) simbol dan makna apa sajakah yang terdapat pada 
cerita rakyat Ki Ageng Giring di Desa Gumelem Kabupaten Banjarnegara. 
Berkaitan dengan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan mengetahui struktur 
cerita rakyat Ki Ageng Giring di desa Gumelem Kabupaten Banjarnegara, 
mengungkapkan simbol dan makna yang terdapat pada cerita rakyat  Ki Ageng 
Giring di desa Gumelem Kabupaten Banjarnegara. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
objektif. Teori yang digunakan adalah teori struktur naratif Chatman. Kajian 
simbol dan makna cerita rakyat dianalisis menggunakan teknik kualitatif. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis struktural. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa struktur cerita rakyat Ki 
Ageng Giring terdiri atas unsur peristiwa (event) dan wujud (existent). Peristiwa 
meliputi kejadian (happening) dan tindakan (action), sedangkan wujud meliputi 
tokoh (character) dan latar (setting). Melalui kajian struktur cerita rakyat tersebut 
ditemukan simbol dan makna yang  terdapat pada cerita rakyat  Ki Ageng Giring 
di desa Gumelem, yaitu simbol pada wahyu keraton tanah Jawa/ gagak emprit, 
kayu Purwa Sari, Selamerta, Ganjur dan Sodor, keris tanpa wrangka jubah dan 
picis, perdikan Gumelem.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar cerita rakyat Ki 
Ageng Giring yang telah berkembang di desa Gumelem tetap dilestarikan dan 
harus diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya, agar cerita rakyat tersebut 
tidak hilang akibat perkembangan zaman. Kajian dalam penelitian ini diharapkan 
dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu sastra, khususnya dalam bidang 
cerita rakyat, serta bermanfaat untuk mengembangkan kebudayaan di wilayah 
Kabupaten Banjarnegara. 
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Crita rakyat Ki Ageng Giring yaiku crita rakyat sing ana ing desa 

Gumelem Kabupaten Banjarnegara lan sakkitare. Crita rakyat Ki Ageng Giring 
ing desa Gumelem iku crita lesan kang panyebarane nggunakake sarana lesan, 
amarga prosese sacara lesan, mula saiki akeh generasi mudha kang ora ngerti crita 
iku, saengga ndadekake crita iku kudu lan bisa ditliti kanggo nglestarekake 
budhaya lokal ing Kabupaten Banjarnegara. 

Panaliten iki mbabarake (1) kaya apa struktur cerita rakyat Ki Ageng 
Giring di desa Gumelem Kabupaten Banjarnegara, (2) simbol lan makna apa wae 
kang ana ing crita rakyat Ki Ageng Giring ing desa Gumelem Kabupaten  
Banjarnegara. Ancase panaliten iki yaiku kanggo ngerteni kepriye struktur crita 
rakyat Ki Ageng Giring lan  ngerteni simbol uga makna apa wae kang ana ing 
crita rakyat Ki Ageng Giring ing desa Gumelem Kabupaten Banjarnegara. 

Pendekatan kang digunakake ing panaliten iki yaiku pendekatan objektif. 
Teori kang digunakake yaiku teori struktur naratif Chatman. Kajian simbol lan 
makna crita rakyat dianalisis nggunakake teknik kualitatif. Metode panaliten kang 
digunakake yaiku metode analisis struktural. 

Asil saka panaliten nuduhake menawa struktur crita rakyat Ki Ageng 
Giring ing desa Gumelem yaiku ana unsur peristiwa lan wujud. Peristiwa ana 
kejadian lan tindakan, menawa wujud ana tokoh lan latar. Saka kajian struktur 
crita rakyat iku ditemokake simbol lan makna kang ana ing crita rakyat Ki Ageng 
Giring ing desa Gumelem yaiku wahyu keraton tanah Jawa/ wahyu gagak emprit, 
kayu Purwa Sari, Selamerta, Ganjur lan Sodor, keris tanpa wrangka jubah uga 
picis, sarta perdikan Gumelem. 

Miturut asil panaliten kasebut, crita rakyat Ki Ageng Giring ing desa 
Gumelem ewodene bisa diturunake ing generasi mudha. Panaliten iki dikarepake 
migunani kanggo ngembangake kawruh sastra yaiku crita rakyat, sarta gunane 
kanggo ngembangake kabudhayan ing Kabupaten Banjarnegara. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kesusastraan merupakan hasil kreatifitas manusia yang  dilahirkan 

dengan bahasa tulisan maupun  lisan yang mencerminkan keadaan masyarakat 

pemiliknya dan banyak ditemukan di daerah-daerah. Sastra daerah khususnya 

sastra lisan merupakan bagian dari suatu kebudayaan yang tumbuh dan 

berkembang  ditengah  masyarakat.  

Menurut Sudikan (2001:2) sastra dapat  dibagi  menjadi  dua yaitu  sastra 

lisan dan sastra tulis. Sastra lisan adalah sastra yang penyebarannya melalui  

tradisi lisan dan tidak dalam bentuk tulisan. Sastra lisan berbentuk cerita-cerita 

rakyat  yang  biasanya  terdapat di daerah-daerah  dan  sering  disebut sastra 

daerah, sedangkan sastra tulis adalah sastra yang berupa tulisan seperti  yang  

terdapat  pada  naskah-naskah  kuno, novel, surat kabar, sajak, puisi, babad, 

hikayat, dan prasasti. 

Kebanyakan masyarakat Indonesia dalam masa pramodern tidak 

memiliki bahasa tulis, atau  seandainya ada bahasa tulispun tidak digunakan untuk 

menulis karya sastra dalam bahasa mereka sendiri. Meskipun demikian, bukan  

berarti bahwa  dalam bahasa semacam itu tidak ada sastra (Teeuw 1983:9). Oleh 

karena itu, perlu  dilakukan  pencatatan dan  penelitian  pada  cerita rakyat 

sebelum cerita itu hilang serta untuk tetap menjaga keberadaan cerita rakyat. 
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Berkaitan dengan pelestarian sastra daerah, seorang peneliti dari 

Banjarnegara yaitu Adisarwono mengumpulkan cerita-cerita tersebut dari 

berbagai daerah di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan membukukannya. 

Adapun tujuan dari membukukan cerita-cerita daerah Banjarnegara tersebut 

adalah  sebagai  upaya  pelestarian  sastra  daerah  karena  mengandung  warisan 

nilai budaya  yang  tinggi, memperluas wawasan masyarakat akan  khasanah 

sastra  yang  terdapat  di daerah  Banjarnegara. 

Sastra  daerah khususnya  sastra lisan merupakan bagian dari kebudayaan 

yang  tumbuh dan  berkembang di tengah masyarakat pendukungnya. Sastra lisan 

diartikan sebagai sastra yang hidup di dalam masyarakat  pendukungnya, 

diwariskan  turun temurun  secara lisan, dan  dimiliki secara kolektif tanpa 

diketahui siapa pengarangnya serta menggambarkan  kehidupan  masyarakat  pada  

zamannya  secara  tradisional dengan  berbagai  versi. 

Sastra lisan mengandung nilai atau ide, amanat, serta  gagasan yang dapat  

diterima dan  dinikmati  oleh  masyarakat  pendukungnya.  Oleh  karena itu 

keberadaan sastra lisan berhubungan langsung dengan masyarakat, dan 

kehidupannya  tergantung  pada  lingkungannya.  Perubahan  yang  terjadi  dalam 

masyarakat akan  berpengaruh  pada  keadaan  sastra  lisan  itu. 

Cerita rakyat termasuk salah satu jenis sastra lisan yang lahir dari 

masyarakat  tidak  terlepas dari  konteks  kebudayaan  yang  melatarbelakanginya. 

Untuk   memahami   apa  yang  ada  di balik   cerita   rakyat perlu  memahami  

budaya  masyarakatnya. Cerita rakyat  tersebut  berkembang  di masyarakat dan 

tidak diketahui siapa pengarangnya, serta memberikan gambaran  mengenai  
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kebudayaan, pola hidup, pandangan hidup, dan cita-cita  masyarakat  pendukung  

cerita tersebut. Selain itu,  kepercayaan  dari masyarakat tercermin  dalam  cerita  

yang  mereka  dukung. 

Cerita rakyat adalah bentuk penuturan cerita yang pada dasarnya tersebar  

secara lisan  dari mulut ke mulut dan diwariskan  turun temurun  di  kalangan 

masyarakat secara  tradisional.  

Cerita rakyat  sebagai salah satu  karya sastra  mempunyai  konvensi 

yang berbeda dengan bentuk karya sastra yang lainnya. Cerita rakyat merupakan 

milik masyarakat yang dapat tumbuh dan berkembang dimanapun tanpa ada 

kepemilikan pribadi seperti karya sastra lain, yang jelas pengarangnya dan 

disebarkan secara lisan, mengandung unsur-unsur religius, tragis, humoris  

sebagai  unsur  yang  penting. Selain itu unsur-unsur yang terdapat didalam cerita 

rakyat berbeda dengan unsur-unsur karya sastra yang lain. 

Cerita  rakyat  yang  menjadi  bahan kajian  dalam  penelitian  ini  adalah 

cerita rakyat  dari Desa Gumelem  Kecamatan Susukan  Kabupaten Banjarnegara. 

Cerita  rakyat  merupakan  warisan  nenek  moyang  yang  perlu dijaga  

keberadaannya  dan  untuk  mengantisipasi  agar  cerita  rakyat  tersebut tidak  

hilang  dalam  kehidupan masyarakat  akibat  dari perkembangan zaman, serta  

untuk  melestarikan  budaya  lokal  Kabupaten Banjarnegara  melalui  cerita 

rakyat.  

Salah satu keberadaan cerita rakyat yang belum cukup dikenal oleh 

masyarakat luas adalah  cerita  Ki  Ageng Giring  yang terdapat di desa Gumelem 
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Kabupaten Banjarnegara, belum pernah diteliti terutama mengenai struktur  

naratif  serta  simbol dan makna   yang  terdapat  pada cerita rakyat tersebut. 

Ki Ageng Giring merupakan tokoh pengukir sejarah kademangan 

Gumelem. Dalam pertapaannya beliau mendapat wangsit atau ilham ‘wahyu 

gagak emprit’  bahwa  jika   beliau  dapat  meminum  air degan  yang  berbuah 

hanya  satu di pohon  dan  meminumnya  dalam  sekali teguk, maka keturunannya  

bisa  menjadi  ratu  tanah Jawa. Namun  air  kelapa  muda  yang berkhasiat  itu  

diminum  oleh  Ki Ageng Pemanahan ketika sedang  bertamu ke rumah Ki Ageng 

Giring. Kemudian  keturunan keduanya  dijodohkan, agar keturunan  Ki Ageng 

Giring  juga bisa  menjadi   Raja di  tanah Jawa. 

Alasan yang  mendorong  penelitian  mengenai  cerita  rakyat  dari Desa 

Gumelem  Kabupaten Banjarnegara  adalah untuk  mengantisipasi hasil-hasil 

budaya Jawa  khususnya  cerita rakyat  agar  tidak  hilang  dari  masyarakat  

akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan-perubahan  

yang terjadi  di masyarakat,  baik  yang disebabkan  oleh  alam maupun  hasil  

rekayasa  manusia  yang  berupa  kecanggihan  teknologi  akan mempengaruhi  

keadaan  sastra lisan,  karena  kehidupan  sastra  lisan  bergantung  pada  

masyarakat dan  lingkungannya.  Semakin maju  perkembangan ilmu  

pengetahuan  dan  teknologi,  semakin  berkurangnya  tradisi  bercerita karena  

berbagai  kesibukan manusia  sehingga   menyebabkan  tidak  lagi  bercerita atau  

mungkin  melupakan  suatu  cerita  bahkan  seluruh cerita.  Hal  ini  akan  

menyebabkan  hilangnya  suatu  cerita  dari  masyarakat. 
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Fungsi cerita rakyat pada mulanya hanya  mengisi  waktu  luang  dan  

sebagai  pengantar tidur bagi anak-anak sekaligus sebagai sarana mendidik anak 

untuk meniru  atau  mencontoh perbuatan terpuji dan menjauhi sifat tercela pada 

cerita  rakyat yang telah ia dengar. Contoh-contoh terpuji dan tercela pada setiap 

cerita rakyat dibungkus dalam simbol-simbol yang menarik, sehingga anak-anak 

tidak jenuh dan mereka  tetap mendapat  pendidikan secara tidak langsung. 

Cerita rakyat Ki Ageng Giring mempuyai berbagai fungsi dalam  

masyarakat, baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  akan  memberi  

dampak terhadap  pola  kehidupan  masyarakat  terutama  masyarakat  yang  

merasa  memiliki cerita tersebut. Cerita rakyat Ki Ageng Giring berfungsi sebagai 

alat untuk melestarikan   budaya  daerah  di desa Gumelem. Dengan adanya minat 

dan keinginan  dari  setiap  warga, cerita  rakyat  tersebut  akan  tersebar  dan  

berkembang  sehinggga tidak akan pernah hilang. Selain itu, cerita rakyat tersebut 

juga berfungsi sebagai alat hiburan. Kegiatan bercerita merupakan  kegiatan  yang  

paling  mudah  disampaikan, masyarakat  desa  Gumelem menceritakan  cerita  

rakyat  Ki Ageng Giring  untuk  menghibur  anak-anak  mereka, agar  tertanam 

rasa bangga terhadap budaya daerah. 

Peran cerita rakyat Ki Ageng Giring di masyarakat desa Gumelem  yaitu 

untuk  menambah  rasa  solidaritas  diantara  warga,  karena  cerita  rakyat 

tersebut milik bersama, dengan  persamaan  perasaan  tersebut  akan  tercipta 

sebuah rasa saling  memilikki  dan  keinginan  untuk  menjaga  serta  

melestarikannya. Persamaan tujuan dan perasaan itulah yang akan menjadi modal 

dalam membina sebuah kebersamaan.  
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Selain itu peran cerita rakyat Ki Ageng Giring di masyarakat yaitu 

banyak ajaran-ajaran yang dapat digunakan sebagai suri  tauladan dalam 

menjalani  kehidupan bermasyarakat. Tokoh utamanya pada awal-awal cerita 

pastilah mengalami  masa-masa  yang  sulit. Seperti  yang  dialami oleh KI Ageng 

Giring yang pergi meninggalkan Mataram demi masa depan Joko Umbaran. 

Kejadian tersebut  dapat  diambil  simpulan  bahwa  dalam upaya  meraih 

kebahagiaan atau kesuksesan  haruslah  dengan  usaha  keras serta butuh 

pengorbanan.  

Sebuah  cerita  rakyat  yang  merupakan  warisan nenek moyang 

beberapa tahun lamanya, tentu saja akan  mengalami  perubahan  cerita seiring 

berkembangnya  zaman. Terlebih  lagi  cerita-cerita  tersebut  bermula  dari 

tuturan  secara  lisan  bukan  tulis, sehingga  dapat  dimungkinkan  bahwa  dari  

cerita  daerah  yang  satu  dengan  yang lainnya  akan terdapat perbedaan 

ceritanya.  

Tidak  berbeda  dengan  cerita  rakyat  Ki Ageng Giring yang  dituturkan  

secara  lisan  akan  terdapat  anggapan  atau  versi yang  beragam dari setiap 

masyarakatnya. Keberagaman versi tersebut ditunjukkan dengan  terdapatnya  

perbedaan  cerita  dari  beberapa tempat di wilayah  Kabupaten Banjarnegara. 

Meskipun  cerita rakyat Ki Ageng Giring hadir dalam berbagai versi namun tidak 

mengurangi isi atau inti dari cerita yang sebenarnya. Versi itulah  yang dapat 

berkembang sehinggga cerita rakyat Ki Ageng Giring tidak akan  pernah  hilang. 

Dalam dunia  sastra dikenal  pula  penggunaan  simbol dan makna, 

seperti simbol dalam bahasa dan budaya. Cerita rakyat yang termasuk ke dalam 
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salah  satu  jenis sastra lisan tidak terlepas dari simbol dan makna yang 

terkandung  di dalam  setiap  peristiwanya.  

Keistimewaan  cerita rakyat dari desa Gumelem Kabupaten Banjarnegara  

adalah  cerita  rakyat  tersebut  memiliki kharisma dan keunikan (kekhasan) 

tersendiri,  karena  didalamnya  terdapat  simbol  dan  makna  yang  menjadikan 

cerita  rakyat  tersebut  tetap  dipercaya  dan  dipertahankan  oleh masyarakat desa 

Gumelem.  Selain itu, cerita rakyat Ki Ageng Giring sangat melegenda karena 

menyangkut riwayat  Kademangan  Gumelem. Sedangkan  dalam hal  

penurunannya, pewarisan  cerita  rakyat  cenderung  lebih  mudah  daripada  cerita  

dalam  bentuk  teks  tertulis, karena  cerita rakyat  disebarkan dari  mulut ke mulut  

sedangkan  cerita tertulis  harus  melalui  penyalinan  dari  berbagai  sumber  

terlebih  dahulu.  

Suatu  cerita  rakyat dapat  dijadikan  pedoman  maupun  kepercayaan  

bagi  suatu  kalangan  masyarakat  pendukung  cerita rakyat  tersebut.  Masyarakat  

percaya  akan  keberadaan  dari  cerita  rakyat  yang  terdapat  di  daerahnya. 

Penggalian cerita rakyat yang tersebar di daerah-daerah menghasilkan 

ciri-ciri  khas  kebudayaan daerah, seperti pandangan hidup serta landasan 

falsafah  yang  mempunyai  nilai tinggi. Warisan rohaniah seperti yang 

terkandung dalam cerita rakyat tersebut akan berguna bagi daerah yang 

bersangkutan, bahkan dapat menjadi sumbangan bagi  perkembangan  sastra  

dunia. 

Dewasa ini banyak  generasi  muda  yang  tidak mengetahui cerita rakyat 

yang terdapat di daerahnya sendiri. Peran penting generasi muda sangat 
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diperlukan dalam upaya pewarisan budaya. Kurangnya minat dan sosialisasi 

mengenai cerita rakyat  kepada generasi muda dapat mengakibatkan berkurangnya 

tradisi bercerita bahkan dapat mengakibatkan hilangnya cerita rakyat di daerah-

daerah. Hal ini dapat dicegah dengan adanya penelitian baik struktur, simbol dan 

makna, maupun isi cerita agar cerita rakyat tersebut dapat lebih dipahami isinya 

dan lebih bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi masyarakat  pendukung 

cerita tersebut.  

Berkembangnya masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern 

yang  mengenal  budaya tulis dan alat komunikasi canggih lainnya mengakibatkan 

pula terjadinya perubahan yang mendasar pada cerita rakyat. Banyak  cerita rakyat  

yang  pada  akhirnya  bergeser  dari  tradisi  oral  ke  bentuk tulis. 

Cerita rakyat Ki Ageng Giring dipercaya akan kebenarannya oleh 

masyarakat  desa  Gumelem dan sekitarnya. Cerita rakyat tersebut tetap ada 

karena minat serta usaha dari masyarakat setempat yang didukung oleh 

pemerintah  daerah untuk menjaga dan melestarikan cerita rakyat Ki Ageng 

Giring  agar  tetap ada serta  menjadi  bagian  dari  sejarah  desa  Gumelem. Selain 

peran penting dari generasi muda, peran dari pemerintahpun sangat diperlukan 

guna menjaga keberadaan cerita rakyat di desa Gumelem. Cerita rakyat  tersebut  

merupakan  bagian  dari  kesejarahan  bagi  riwayat  kademangan desa  Gumelem  

yang  tidak  akan  terlepas  dari  masyarakatnya. 

Oleh karena itu penelitian ini diarahkan untuk mengungkap struktur 

naratif   dari  cerita  rakyat  Ki Ageng Giring  yang  dikaji. Setelah diketahui 

strukturnya  maka  akan  dapat  ditemukan  simbol  dan makna yang terdapat pada 
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cerita rakyat  tersebut. Hasil kajian dari cerita rakyat Ki Ageng Giring di Desa 

Gumelem  Kabupaten Banjarnegara diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian 

selanjutnya dengan menggunakan teori-teori yang lain, sehingga akan 

memperoleh hasil  bervariasi dari hasil analisis yang berbeda-beda dan akan dapat  

memperkaya wawasan dan pengetahuan mengenai cerita-cerita rakyat daerah. 

Dengan demikian masyarakat yang memiliki cerita rakyat dapat lebih menghargai  

kebudayaan  yang  mereka  miliki  dan  kebudayaan  masyarakat sekitar  mereka. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan  masalah yang akan 

diangkat adalah  sebagai   berikut. 

1. Bagaimana  struktur  naratif  cerita rakyat  Ki Ageng Giring di Desa 

Gumelem, Kabupaten  Banjarnegara? 

2. Simbol dan makna apa sajakah yang  terdapat  pada cerita rakyat  Ki Ageng 

Giring di  Desa Gumelem,  Kabupaten Banjarnegara? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan  masalah  masalah  di atas,  tujuan  yang  akan  di 

capai  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut. 

1. Mengungkap struktur naratif cerita rakyat Ki Ageng Giring di Desa Gumelem, 

Kabupaten Banjarnegara.  

2. Mengetahui simbol dan makna apa saja yang  terdapat pada  cerita  Ki Ageng 

Giring  di Desa Gumelem,  Kabupaten Banjarnegara. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan  tujuan  penelitian  di atas,  manfaat  yang  dapat  diperoleh 

dari penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut. 

1. Memberikan  sumbangan  untuk pengembangan  ilmu sastra, khususnya dalam  

bidang  cerita  rakyat, 

2. Meningkatkan kemampuan  apresiasi  masyarakat  dalam  memahami  cerita 

rakyat, 

3. Sebagai bahan  pertimbangan  dalam  usaha  inventarisasi  cerita  rakyat untuk  

mengembangkan  objek  pariwisata, 

4. Dapat  dipakai  sebagai  bahan  pengajaran  sastra lisan  khususnya  dalam 

cerita rakyat, dan 

5. Menambah wawasan tentang kebudayaan daerah kepada masyarakat, 

khususnya  masyarakat  Banjarnegara 

 



BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Hakikat Cerita Rakyat 

Cerita  rakyat  sebagai  tradisi lisan  termasuk  dalam  jenis  folklor lisan. 

Definisi  folklor secara keseluruhan  adalah  sebagai  kebudayaan  suatu  kolektif, 

yang tersebar  dan diwariskan  turun  temurun, diantara  kolektif  macam  apa saja, 

secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun  

contoh  yang  disertai dengan  gerak isyarat  atau  alat  bantu  pengingat 

(Danandjaja 2002:2). 

Menurut Bascom (dalam Danandjaja 2002:50) cerita rakyat  sebagai cerita  

prosa yang  disebarkan  secara lisan  termasuk dalam  folklor  lisan.  Cerita prosa  

rakyat  dapat  dibagi  menjadi  tiga  golongan  besar, yaitu sebagai berikut: 

1. Mite adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi serta 

dianggap suci oleh  orang  yang  empunya cerita,  ditokohi  oleh  para  dewa 

atau  makhluk-makhluk  setengah   dewa. 

2. Legenda  adalah  prosa rakyat  yang  mempunyai  ciri-ciri  yang  mirip dengan  

mite yaitu dianggap  pernah benar-benar terjadi, tetapi tidak dianggap  suci. 

Legenda  ditokohi  manusia walaupun ada kalanya mempunyai  sifat-sifat  luar  

biasa dan sering  dibantu makhluk-makhluk ajaib. 

3. Dongeng  adalah  prosa  rakyat  yang  tidak  dianggap  benar-benar  terjadi 

oleh  yang  empunya  cerita.  Dongeng  diceritakan  terutama  untuk   hiburan 

dan  tidak  terikat  oleh  waktu maupun  tempat. 
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Pembagian prosa ke dalam tiga kategori, yaitu mite, legenda, dan dongeng 

hanya merupakan tipe ideal saja, karena dalam kenyataannya banyak cerita yang 

mempunyai ciri lebih dari satu kategori sehingga sukar dimasukkan ke dalam 

ketiga golongan tersebut. Untuk  menentukan  apakah  suatu  cerita  termasuk  

golongan  mite, legenda, atau  dongeng  harus  mengetahui  folk  pemilik  atau  

pendukung  cerita  tersebut. 

Cerita  rakyat  dikatakan  bersifat  mendidik,  sesuai dengan  fungsinya 

yaitu sebagai alat pendiddikan dan penyebaran budaya. Fungsi sebagai alat 

pendidikan  adalah  melalui  nilai-nilai  yang  ada di dalam  cerita  rakyat  dapat 

membentuk  moral yang  baik  bagi  masyarakat  pendukungnya.  Adapun  fungsi 

sebagai penyebaran budaya adalah bahwa dari cerita rakyat dapat diperoleh 

tradisi-tradisi  dari  para  pendukungnya  seperti upacara  ritual dan tradisi lainnya  

(Bascom dalam Danandjaja 2002:19).  

Fungsi-fungsi cerita rakyat menurut Bascom (dalam Danandjaja 2002:19) 

ada empat, yaitu: 

1. Sebagai sistem proyeksi yaitu  alat  pencerminan  angan-angan suatu 

kolektif, 

2. Sebagai alat pengesahan  pranata-pranata dan  lembaga-lembaga 

kebudayaan, 

3. Sebagai  alat  pendidikan  anak,  dan  

4. Sebagai  alat  pemaksa  dan  pengawas  agar  norma-norma  masyarakat  

akan selalu  dipatuhi  anggota  kolektifnya. 
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2.2 Naratologi 

Naratologi berasal dari kata narratio (bahasa latin, berarti cerita, 

perkataan, kisah, hikayat) dan logos yang berarti ilmu (Ratna, 2004:128). 

Naratologi adalah ilmu yang secara khusus menelaah tentang masalah naratif. 

Istilah naratologi mula-mula digunakan di Perancis yang disebut naratologi 

strukturalis (Fokkema dan Kunne-Ibsch 1998:77-90).  

Chamamah-Soeratno (dalam Sukadaryanto 2000:1) memberikan batasan 

yang lebih lengkap mengenai naratologi sebagai ilmu yang mempelajari 

pengaluran atau penempatan peristiwa-peristiwa penokohan, tipologi atau 

penempatan spasial peristiwa dan masalah-masalah penuturan dan tuturan dalam 

sebuah teks naratif. 

Naratologi (narratology) mengambil masalah pembicaraan terhadap 

berbagai hal yang berhubungan dengan wacana naratif, bagaimana menyiasati 

peristiwa-peristiwa cerita ke dalam sebuah bentuk yang terorganisasikan yang 

bernama plot (Abrams dalam Nurgiyantoro 2002:113)  

Menurut Flower (dalam Saputra 1998:10), naratif adalah penceritaan 

rangkaian fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa dan penyusunan sejumlah  

hubungan diantara fakta-fakta dan  peristiwa-peristiwa tersebut. Wacana naratif  

pada  dasarnya  merupakan  rangkaian  peristiwa  yang  memiliki hubungan logis 

yaitu hubungan sebab akibat antar peristiwa, dan hubungan kronologis adalah 

urutan waktu berlangsungnya peristiwa  sebagaimana tampak pada wacana.  
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Suatu cerita naratif mengkaji struktur ceritanya dapat dikaji dengan 

menggunakan teori strukturalisme, oleh karena itu akan diketahui peristiwa-

peristiwa atau kejadian-kejadian secara jelas dalam sebuah cerita naratif. 

 

2.3 Strukturalisme Naratif 

Strukturalisme adalah  aliran  dalam  studi  sastra  yang  bertumpu pada 

teks  sebagai  bidang  kajiannya. Para  strukturalis di Eropa memandang  teks 

cerita sebagai bidang kajian naratologi yang merupakan ilmu yang mempelajari  

tentang  cerita.  

Struktur secara etimologis berasal dari kata Structura dari bahasa latin 

yang berarti bentuk atau bangunan (Ratna 2004:88). Lebih lanjut Ratna 

menyatakan definisi strukturalisme berarti paham mengenai unsur-unsur yaitu 

struktur itu sendiri, dengan mekanisme antar hubungannya, di satu pihak 

hubungan antarunsur yang satu dengan yang lainnya, dipihak lain hubungan 

antarunsur dengan totalitasnya. Hubungan antarunsur tersebut tidak semata-mata 

bersifat positif, seperti keselarasan, kesesuaian dan kesepahaman, tetap juga 

negatif seperti konflik pertentangan. 

Menurut Pradopo (1993:118-120) strukturalisme memandang karya sastra 

sebagai sebuah struktur yang unsur-unsurnya atau bagian-bagiannya saling 

berkaitan. Oleh karena itu tiap unsur dalam struktur itu tidak mempunyai makna 

dengan sendirinya, melainkan maknanya ditentukan oleh hubungannya dengan 

semua unsur lainnya yang terkandung dalam struktur itu. Lebih lanjut Pradopo 

menyatakan bahwa untuk memahami maknanya, karya sastra harus dikaji 
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berdasarkan strukturnya sendiri, lepas dari latar belakang sejarah, lepas dari diri 

dan niat penulis, dan lepas dari efeknya pada pembaca.  

Struktur adalah hubungan antara unsur-unsur  pembentuk  dalam  susunan 

keseluruhan. Dalam hal  ini  hubungan antar unsur tersebut dapat berupa dramatik, 

logika maupun waktu (Sudikan 2001:25). Pada dasarnya struktur merupakan  

suatu  bangunan  yang  saling  berkaitan  antara  unsur  yang  satu  dan unsur 

lainnya. Unsur-unsur  tersebut  tidak dapat  berdiri  sendiri  dalam pembentukan  

struktur. Apabila  salah  satu  unsur  saja  tidak  ada,  maka  hal  itu tidak  dapat  

disebut  struktur. 

Chatman (1978:20-21)  menyatakan  bahwa  konsep  struktur  itu ada tiga 

gagasan, yakni keutuhan, transformasi, dan regulasi diri. Keutuhan yang dimaksud  

adalah  struktur  naratif itu berdiri sendiri pada tempatnya; transformasi  yaitu  

unsur-unsur  yang  ada  saling  berhubungan  dalam  sebuah struktur  tanpa  

pernah  meninggalkan sistem,  tapi  selalu  menjadi  bagian  yang dimiliki 

sebelumnya, sedangkan regulasi diri, yaitu makna yang ada dalam struktur  

tersebut  melingkupnya  atau  struktur  tersebut  bermakna  seluruhnya. 

Pada dasarnya analisis struktural bertujuan memaparkan secermat 

mungkin fungsi dan keterkaitan antar berbagai unsur karya sastra yang secara 

bersama menghasilkan sebuah kemenyeluruhan. Analisis tersebut menunjukkan 

bagaimana hubungan antar unsur dan sumbagan apa yang diberikan terhadap 

tujuan estetik dan makna keseluruhan yang ingin dicapai, sebab karya sastra 

merupakan sebuah struktur yang kompleks dan unik (Nurgiyantoro 2002:37).  
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Struktur naratif merupakan perwujudan bentuk penyajian peristiwa yang 

menjadi pokok pembicaraan dalam wacana yang mengaitkan peristiwa 

(Chamamah-Soeratno dalam Sukadaryanto 1996:12). Teori struktur naratif dapat 

dimasukan ke teori yang konsep  analisis  strukturnya  dengan  pendekatan  

strukturalisme. Usaha penjelasan teks dilakukan dengan teori struktur naratif 

melalui peranannya sebagai alat dan cara untuk membongkar karya sastra lewat  

struktur  cerita (Sukadaryanto 2000:1). 

Menurut pandangan strukturalisme, struktur teks naratif dibedakan 

kedalam  unsur cerita (story)  dan  wacana (discourse).  Cerita (story)  merupakan 

isi  dari ekspresi naratif,  sedangkan  wacana (discourse)  merupakan  dari  sesuatu  

yang  diekspresikan  (Chatman dalam Nurgiyantoro 2002:26).  

Cerita  terdiri  dari  peristiwa (events)  dan  wujud  keberadaannya  atau  

eksistensinya (existens).  Peristiwa  itu sendiri  berupa tindakan, aksi (actions), 

dan  kejadian (happenings). Wujud  eksistensinya  terdiri  dari  tokoh (characters)  

dan  unsur-unsur  latar (items of setting). Wacana  merupakan  sarana  untuk  

mengungkapkan  isi,  atau  dapat  dikatakan  unsur  cerita  adalah apa yang ingin 

dilukiskan dalam teks naratif itu, sedangkan wacana adalah bagaimana  cara  

melukiskannya (Chatman dalam Nurgiyantoro 2002:26). Secara  ringkas  dapat  

digambarkan  dalam  bentuk  diagram  sebagai berikut:  
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Menurut Chatman (dalam Sukadaryanto 1996:12) analisis struktur naratif 

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

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

yang  terbentuk karena   adanya   hubungan   yang  erat.  Sekuen  itu  apabila  

salah  satu bagiannya tidak mempunyai hubungan dengan  sekuen  sebelumnya 

berarti  sekuen  itu  dalam  kondisi  membuka tindakan  lebih  lanjut  yang  

disebut  dengan  istilah kernel. Sekuen dalam kondisi menutup bagian-bagian 

lainnya tidak menimbulkan tindakan disebut dengan istilah satellite. Kernel ini 

akan membentuk kerangka cerita diisi oleh satellite  sehingga  menjadi  bagian  

sebuah  cerita. 

Sekuen  merupakan  rangkaian  peristiwa  atau  kejadian  yang  berupa 

urutan logis fungsi inti yang terbentuk karena hubungan erat. Sekuen dapat 
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dinyatakan  dengan  kalimat, dapat  juga  dengan  satuan  yang lebih tinggi. 

Satuan sekuen mengandung beberapa unsur. Jadi, satu sekuen dapat dipecah 

dalam  berbagai  sekuen  yang  lebih kecil  lagi, begitulah  seterusnya  sampai 

pada  satuan  terkecil  yang  merupakan  satuan  minimal  cerita.  

Sekuen merupakan unit cerita. Suatu teks naratif terdiri atas sejumlah unit-

unit cerita atau sekuen-sekuen. Barthes (dalam Chatman 1978:39) mengemukakan  

pendapat  bahwa pada  mulanya  makna haruslah menjadi kriteria  utama dari 

unit-unit cerita atau sekuen-sekuen. Makna ini membentuk sifat  fungsional  

dalam  sebuah unit. Fungsi merupakan atribut yang mengarahkan  jalan unit-unit 

cerita. Fungsi  juga  merupakan  sebuah elemen yang  ditanamkan dan  kemudian 

akan  membuahkan suatu unit cerita. 

Chatman (1978:39) memberikan  sebuah  kriteria  sebuah sekuen  sebagai 

berikut: adanya  fokalisasi  pada  objek  yang  tunggal  dan sama seperti: 

peristiwa, tokoh, gagasan, bidang pemikiran yang sama, adanya  koherensi suatu 

kurun waktu dan ruang, adanya penanda  non-verbal seperti: kertas  kosong  

ditengah teks, tata letak di dalam  penulisan teks dan lain-lain. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sekuen 

merupakan  rangkaian  peristiwa  atau  kejadian  yang  berupa  urutan  logis fungsi 

inti  yang  dapat dipecah sampai pada satuan terkecil yang merupakan satuan 

minimal cerita.  

Struktur naratif merupakan perwujudan bentuk penyajian peristiwa yang 

menjadi pembicaraan dalam wacana dengan berbagai relasi yang mengaitkan 
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peristiwa. Chatman (dalam Nurgiyantoro 2002:120) membedakan peristiwa  

menjadi  dua  yaitu  sebagai  berikut: 

1. Kernel (kernels) adalah peristiwa utama yang menentukan perkembangan plot. 

Kernel merupakan momen naratif yang menaikan inti  permasalahan pada  

arah  seperti  yang  dimaksudkan  oleh  peristiwa. 

2. Satellit (satellites) adalah peristiwa pelengkap yang ditampilkan untuk 

menunjukkan eksistensi kernel. Satellit  tidak  mempunyai  fungsi menentukan  

arah perkembangan dan struktur cerita. Satellit dapat dihilangkan  tanpa  

merusak  logika  cerita, namun  bisa mengurangi keindahan  cerita. 

Kernel merupakan tonggak peristiwa naratif yang menaikkan bagian-

bagian masalah yang paling sulit dipecahkan dalam pengambilan arah perjalan  

peristiwa-peristiwa naratif. Kernel meletakkan keberdaannya pada jaringan yang 

bagian-bagiannya bertemu atau mendukung di dalam struktur. Bagian-bagian 

jaringan itu menguatkan gerakan dalm satu dari dua (atau lebih) jalan-jalan kecil 

kemungkinan arah cerita. 

2.3.1 Peristiwa  

Peristiwa adalah tindakan atau kejadian. Peristiwa-peristiwa dalam cerita 

tradisional menjadi bagaian kompoten “plot” (Chatman 1978:24). Peristiwa dapat 

diartikan sebagai peralihan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain.  

Barthes (dalam Nurgiyantoro 2002:120) membedakan peristiwa menjadi  

dua,  yaitu  sebagai  berikut: 

1.   Peristiwa  utama (events mayor)  yaitu  peristiwa-peristiwa  yang  diutamakan. 
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2. Peristiwa pelengkap (event minor) yaitu peristiwa-peristiwa yang tidak 

diutamakan. 

Pada prinsipnya,  peristiwa-peristiwa  naratif  mayor (kernels) memiliki  

perbedaan  struktur dengan peristiwa-peristiwa naratif minor (satellites). 

Perbedaan  itu terletak pada karakteristik masing-masing. Karakteristik struktur 

peristiwa-peristiwa naratif mayor (kernels) membentuk suatu  hierarki dan 

hubungan logis dengan elemen-elemen bawahannya (satellites). Karakteristik  

struktur  peristiwa-peristiwa  naratif  minor  (satellites) tidak  membentuk  suatu  

hierarki  dan  hubungan logis dengan peristiwa-peristiwa  minor (satellites) 

lainnya (Chatman 1978:40). 

Unsur-unsur  peristiwa  berkaitan  satu  dengan  yang  lain membentuk 

hubungan  sebab  akibat. Untuk  melihat  hubungan  sebab akibat terlebih dahulu  

harus dilihat  dari urutan satuan-satuan naratifnya. Peristiwa-peristiwa dalam 

sebuah cerita pasti ada pelaku yang melakukan tindakan serta akan tercermin 

karakter dari tindakan dalam sebuah peristiwa.  

Peristiwa merupakan gagasan yang berwujud lakuan, gerak, yang dalam 

sebuah cerita dapat berwujud deskripsi lakuan, gerak atau aktifitas yang lain. 

Unsur peristiwa merupakan sesuatu yang diakui dan atau ditimpahkan pada tokoh-

tokoh cerita. Dengan dimikian tokoh merupakan pelaku dan penderita berbagai 

peristiwa yang dikisahkan, di pihak lain latar berfungsi untuk melatarbelakangi 

peristiwa dan tokoh tersebut khususnya yang menyangkut hubungan tempat, 

sosial, dan waktu (Nurgiyantoro  2002:92). 
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2.3.2 Tokoh (Character) 

Tokoh merupakan pelaku dan penderita berbagai peristiwa yang 

dikisahkan. Penggunaan istilah “karakter” (character) sendiri dalam berbagai 

literatur bahasa Inggris menyarankan pada dua pengertian yang berbeda, yaitu 

sebagai tokoh-tokoh cerita yang ditampilkan, dan sebagai sikap, ketertarikan, 

keinginan, emosi, dan prinsip moral yang dimiliki tokoh-tokoh tersebut (Staton 

dalam Nurgiyantoro 2002:165). 

Tokoh merupakan tangkapan secara sederhana atas konsep ”person ” 

untuk beberapa alasan antarakulit buku atau aktor dengan punggungnya dan 

adegan yang kelihatan seperti sebuah aksioma tak terkatakan, entitas kebisuan 

yang mengikuti simbol (Chatman 1978:73).   

Menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro 2002:165) yang dimaksud dengan 

tokoh cerita (character) adalah orang-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. 

Berdasarkan perwatakannya Forster (dalam Nurgiyantoro 2002:181-187) 

membedakan tokoh menjadi dua, yaitu tokoh sederhana atau tokoh datar (flat 

character) dan tokoh kompleks atau tokoh bulat (round character).  

1. Tokoh datar (flat character) adalah tokoh yang hanya memiliki satu kualitas 

pribadi tertentu. Tingkah laku seorang tokoh ini bersifat datar, monoton, hanya 

mencerminkan satu watak tertentu. Tokoh datar dapat saja melakukan 
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berbagai tindakan, namun tindakannya itu akan dapat dikembalikan pada 

perwatakan yang dimiliki dan yang telah diformulakan itu.  

2. Tokoh bulat (round character) adalah tokoh yang memiliki dan diungkap 

berbagai kemungkinan sisi kehidupannya, sisi kepribadian dan jati dirinya. Ia 

dapat saja memiliki watak tertentu yang dapat diformulasikan, namun ia pun 

dapat pula menampilkan watak dan tingkah laku bermacam-macam, bahkan 

mungkin seperti bertentangan dan sulit diduga. 

Tokoh bulat maupun datar haruslah dilihat dan dipertimbangkan dari 

fungsinya dalam keseluruhan cerita. Baik atau tidaknya, berhasil atau tidaknya  

seorang tokoh cerita tidak secara langsung berhubungan dengan perwatakannya 

yang datar atau bulat. Perwatakannya pun pada umumnya sulit dideskripsikan 

secara tepat. Dibandingkan dengn tokoh sederhana, tokoh bulat lebih menyerupai 

kehidupan manusia yang sesungguhnya, karena disamping memiliki berbagai 

kemungkinan sikap dan tidakan, ia juga sering memberikan kejutan (Abrams 

dalam Nurgiyantoro 2002:183). 

2.3.3 Latar (setting) 

Latar atau setting yang disebut juga sebagai landas tumpu, menyarankan 

pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya 

peristiwa-peristiwa yang diceritakan (Abrams dalam Nurgiyantoro 2002:216). 

Latar merupakan tempat atau waktu terjadinya peristiwa dalam suatu cerita. Pada 

dasarnya suatu cerita merupakan lukisan peristiwa atau kejadian yang menimpa 

atau dilakukan oleh tokoh pada suatu waktu di suatu tempat.  
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Chatman (1978:98) menyatakan bahwa setting merupakan perangkat-

perangkat yang menghidupkan tokoh (sets the character off) dalam arti figuratif 

yang tidak lazim dari ekspresi itu adalah tempat dan koleksi objek-objek 

”melawan yang” aksi-aksi dan nafsu-nafsunya yang secara tepat muncul. 

Pelukisan dan penunjukan latar tidak hanya dilakukan pada tahap awal 

cerita. Ia dapat saja berada pada berbagai tahap yang lain, pada berbagai suasana 

dan adegan serta bersifat koherensif dengan unsur-unsur struktural karya sastra 

yang lain. Latar memberikan pijakan cerita secara konkret dan jelas. 

Sudjiman (dalam Harjito 1998:27) mengemukakan bahwa latar adalah 

segala petunjuk, keterangan, acuan yang berkaitan dengan waktu, ruang, dan 

suasana terjadinya peristiwa dalam sebuah karya sastra; dan dapat dibedakan 

menjadi dua yakni 1) Latar sosial yang merupakan gambaran keadaan masyarakat, 

adat istiadat, cara hidup dan bahasa. 2) Latar material adalah gambaran suatu 

tempat secara fisik. Jadi kegunaan latar dalam cerita, tidak hanya sekedar sebagai 

petunjuk kapan dan dimana cerita itu terjadi, melainkan juga sebagai tempat 

pengambilan nilai-nilai yang ingin diungkapkan dan dipesankan pengarang 

melalui karyanya itu. 

Menurut Nurgiyantoro (2002:227-237) Unsur latar dapat dibedakan ke 

dalam tiga unsur pokok, antara lain yaitu sebagai berikut: 

1. Latar tempat 

Latar tempat menyarankan pada lokasi terjadinya peristiwa yang 

diceritakan dalam sebuah karya sastra. Keberhasilan latar tempat lebih 



 
 
24

ditentukan oleh ketepatan deskripsi, fungsi, dan keterpaduannya dengan 

unsure latar yang lain sehingga semuanya bersifat saling mengisi. 

2. Latar waktu 

Latar waktu berhubungan dengan masalah “kapan” terjadinya peristiwa-

peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya sastra. Adanya persamaan 

perkembangan dan atau kesejalanan waktu juga dimanfaatkan untuk 

mengesani pembaca seolah-olah cerita itu sungguh-sungguh ada dan terjadi. 

Masalah waktu dalam karya naratif menurut Genette dapat bermakna ganda; 

disatupihak menyarankan pada waktu penceritaan, waktu penulisan cerita dan 

pihak lain menunjuk pada waktu dan urutan waktu yang terjadi dan dikisahkan 

dalam cerita. 

3. Latar sosial  

Latar sosial menyarankan pada hal-hal yang berhubungan dengan 

perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam 

karya satra. Tatacara kehidupan masyarakat mencakup berbagai masalah 

dalam lingkup yang cukup kompleks dapat berupa kebiasaan hidup, adat 

istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berfikir dan bersikap. Latar 

sosial juga berhubungan dengan status sosial tokoh yang bersangkutan. 

Misalnya rendah, menengah atau atas. 

Ketiga unsur tersebut dalam satu kepaduan jelas akan menyarankan pada 

makna yang lebih khas dan meyakinkan daripada secara sendiri-sendiri. Ketepatan 

latar tidak dilihat secara terpisah dari berbagai unsur yang lain, melainkan justru 

dari kepaduan dan koherensinya dengan keseluruhan.  
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Setelah  mengetahui  struktur  teks  sebuah  cerita  melalui  unsur-unsur  

yang  terdapat  dalam  teks  cerita, seorang pembaca akan berusaha mencari  

simbol dan makna yang  terkandung  dalam cerita rakyat tersebut. Makna  inilah  

nanti yang  akan  membawa  dampak  kepada  pembaca  atau  pendengar. 

 

2.4 Simbol dan Makna  

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Karya W.J.S. Poerwadarminta 

disebutkan, simbol atau lambang adalah sesuatu seperti tanda, lukisan, perkataan, 

lencana dan sebagainya. Herusatoto (2005:10) mengatakan bahwa kata simbol 

berasal dari bahasa Yunani “symbolos” yang berarti tanda atau ciri-ciri yang 

memberikan sesuatu  hal  kepada  seseorang. Lebih lanjut Herusatoto menjelaskan 

simbol  adalah  tanda buatan yang bukan berujud kata-kata untuk mewakili 

sesuatu dalam  bidang  logika  saja, karena dalam kebudayaan simbol dapat 

berupa kata-kata. 

Menurut Sudjiman (1992:10) simbol diartikan suatu tanda yang paling 

canggih karena berfungsi untuk penalaran dan pemikiran, pemakaian simbol 

(lambang) untuk mengekspresikan ide-ide misalnya sastra dan seni. Simbol adalah 

objek, kejadian, bunyi bicara atau bentuk-bentuk tertulis yang diberi makna oleh 

manusia. Bentuk primer dari simbolisasi oleh manusia yaitu melalui bahasa. 

Simbol ialah suatu hal atau keadaan yang merupakan media pemahaman 

terhadap objek (Herusatoto 2005:10). Ungkapan-ungkapan simbolis merupakan 

ciri khas manusia yang membedakan dengan hewan. Cassirer (dalam Herusatoto 

2005:9) menandai manusia sebagai Animal Symbolicum. Cassirer menandaskan 
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bahwa manusia tidak pernah melihat, menemukan, dan mengenal dunia secara 

langsung melainkan melalui simbol. 

Simbolisme terbentuk karena perkembangan lebih lanjut dari bahasa, 

sehingga sejarah simbolisme pun tidak berbeda dengan sejarah perkembangan 

bahasa. Yaitu dengan dimulai dari bentuk lisan, tulisan, kemudian menjadi bentuk 

simbolis. Simbolisme dalam bentuk lisan atau langsung yaitu yang kemudian 

disebut dengan isyarat. Simbolisme dalam bentuk tulisan, gambar, dan bentuk 

lainnya, kemudian disebut dengan tanda. Simbolisme dalam bentuk yang simbolis 

atau perlambang kemudian disebut dengan simbol atau lambang (Herusatoto 

2005:32). 

A.H. Bakker (dalam Herusatoto 2005:22) menyatakan (1) Manusia hanya 

sadar dalam bahasa, angan-angan yang memakai fantasi dan konsep-konsep. 

Tindakan simbolis dan simbol-simbol baru mendapat arti yang definitif dengan 

adanya bahasa. (2) Bahasa simbolis akan menciptakan situasi yang simbolis pula, 

artinya penuh dengan tanda tanya atau hal-hal yang harus diungkap maksud dan 

arti yang terkandung dalam simbolnya. (3) Bahasa simbolis terletak ditengah 

antara bahasa mistis dan bahasa alegoris, seperti halnya pula berlaku dalam 

tindakan simbolis. (4) Dalam diri manusia terdapat tendensi untuk 

mempertahankan simbolisme kuno, sebab menjamin komunikasi vital yang sudah 

ada dengan aman. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa simbol 

adalah suatu tanda yang digunakan untuk mewakili sesuatu yang mengandung 
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makna tertentu. Simbol-simbol tersebut menyiratkan berbagai makna yang dapat 

mewakili sesuatu pesan yang ditujukan kepada masyarakat pendukungnya.  

Dalam menemukan simbol-simbol yang ada dalam cerita rakyat Ki Ageng 

Giring, penulis menggunakan bantuan satuan naratif untuk memahami keterkaitan 

cerita kemudian mencari peristiwa demi peristiwa untuk menemukan simbol yang 

bisa dikaitkan dengan kehidupan nyata. Simbol ditemukan dengan cara 

memisahkan peristiwa demi peristiwa kemudian dicari beberapa hal yang 

mengandung simbol. Setelah beberapa simbol ditemukan, kemudian dilanjutkan 

dengan mencari makna pada kalimat maupun simbol dalam cerita tersebut. 

Pemberian  makna  tidak begitu saja dilakukan, tetapi melalui  referensi 

khususnya dalam  kaitannya  dengan  budaya  di Indonesia. 

Peran makna dalam cerita rakyat sangat penting karena setiap cerita rakyat 

tentu memiliki maksud yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca 

atau pendengar. Makna menurut Kridalaksana (2001:132) memiliki beberapa 

pengertian yaitu (1) maksud pembicara, (2) pengaruh satuan bahasa dalam 

pemahaman persepsi atau perilaku manusia atau kelompok manusia, (3) 

hubungan, dalam arti kesepadanan atau ketidaksepadanan antar bahasa dan alam 

di luar bahasa, atau ujaran dan semua hal yang ditunjuknya, (4) cara 

menggunakan lambang-lambang bahasa. 

Leech (dalam Hadiwijoyo 1993:16) menyatakan bahwa makna dalam 

pengertian yang lebih luas tak lain menyangkut semua yang dikomunikasikan 

dengan bahasa. Wujud yang dikomunikasikan tentu saja  bunyi yang diujarkan 

atau dituturkan. Ruang lingkup makna mencakup hubungan antara ujaran-tulisan 
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maupun lisan dan dunia pada umumnya. Makna merupakan atribut bukan saja dari 

bahasan melainkan pula dari segenap sistem tanda atau lambang.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan makna adalah bagian atau 

unsur penting dalam sebuah karya sastra sebagai bentuk penyampaian maksud 

atau pesan yang tersirat dibalik kata-kata atau ciri bahasa yang dibuat pengarang 

untuk dipahami pembaca atau pendengar. Makna yang dimaksud oleh pengarang 

belum tentu sama interpretasinya dengan makna yang ditangkap pembaca atau 

pendengar. 

Sebagai sesuatu yang bermakna, simbol mempunyai arti penting dan 

mendalam untuk sampai pada pemahaman mengenai suatu objek. 

Mengungkapkan sesuatu dibalik simbol artinya mencari makna yang terdapat 

pada simbol itu, yang akan membawa kita kepada pengetahuan tentang 

masyarakat pemakai simbol. Simbol berupa benda, keadaan atau hal sendiri 

sebenarnya terlepas dari tindakan manusia, tetapi sebaliknya tindakan manusia 

harus selalu mempergunakan simbol-simbol sebagai media penghantar dalam 

komunikasi antar sesama (Herusatoto 2005:18). Dimanapun keberadaannya dan 

dalam kondisi yang bagaimanapun, simbol mempunyai peranan penting bagi 

kehidupan manusia. 

Dalam cerita rakyat terdapat simbol yang mempunyai makna-makna 

tertentu dalam masing-masing peristiwanya. Cerita rakyat Ki Ageng Giring 

menyiratkan berbagai macam simbol atau tanda-tanda yang membawa pesan 

kepada masyarakat sebagai makna yang mengungkapkan berbagai hal. Seperti 

peristiwa yang dialami oleh Ki Ageng Giring  yang menimbulkan terkaan maupun 

maksud-maksud tertentu. Hal inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk 

mengkaji lebih  jauh  mengenai  cerita  rakyat Ki Ageng Giring di Desa Gumelem. 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah pendekatan 

objektif. Pendekatan objektif digunakan untuk mengetahui runtutan peristiwa dan 

hubungan  sebab  akibat  yang  ada  di dalamnya. 

Teori yang digunakan adalah teori strukturalisme naratif menurut 

Chatman. Penggunaan struktur naratif  merupakan  alat dan cara untuk  

membongkar cerita rakyat lewat struktur cerita. Teori struktur Chatman berperan 

untuk mengungkapkan  struktur  naratif  cerita Ki Ageng Giring di Desa 

Gumelem Kabupaten Banjarnegara, dari  struktur  tersebut  dapat  ditemukan  

simbol  dan makna  pada  cerita  rakyat  yang  dianalisis. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode struktural. 

Metode ini mengkaji  tentang  apa  yang  terdapat  di dalam  cerita Ki Ageng 

Giring di Desa Gumelem  Kabupaten Banjarnegara  tanpa  memandang  unsur  di 

luar cerita. 

 

3.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran  dalam penelitian ini adalah  struktur, simbol  dan  makna cerita 

rakyat Ki Ageng Giring di Desa Gumelem Kabupaten Banjarnegara berdasarkan 

metode  struktural.  

29 
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Data  dalam  penelitian  ini  adalah  struktur cerita  rakyat Ki Ageng Giring  

di Desa Gumelem Kabupaten Banjarnegara. Data dalam penelitian ini diperoleh 

dari beberapa sumber yaitu sumber lisan dan sumber tertulis. Sumber lisan   

diperoleh  dari  beberapa  informan  yang  mengetahui  cerita  rakyat  Ki Ageng 

Giring   tersebut. Dalam  cerita  lisan  peneliti mengambil dua orang sebagai 

informan yaitu Bapak Sujeri sebagai juru kunci makam  dan sebagai  sesepuh di 

desa Gumelem yaitu Bapak Juki Subiarno seorang  Pensiunan  PNS Dep. Hankam 

Jakarta. Sedangkan sumber tertulis  diperoleh  dari  beberapa sumber, antara lain  

naskah dokumentasi yaitu ”Riwayat Singkat Desa Gumelem”, Artikel Majalah  

Suara  Wredatama No.7 th 1992  ”Sejarah Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng 

Giring (nenek moyang raja-raja Mataram), serta buku yang diperoleh dari dinas 

Pariwisata yaitu ”Banjarnegara, Sejarah/ Babad Obyek Wisata dan Seni 

Budayanya.” 

 

3.3 Teknik Analisis Data 

Kajian  struktur, simbol dan makna  cerita rakyat Ki Ageng Giring 

dianalisis dengan  menggunakan teknik  analisis naratif, yaitu dengan mencari 

unit-unit naratif, kemudian akan membentuk satu kesatuan cerita menjadi wacana 

cerita. Peristiwa-peristiwa naratif di dalam cerita yang ada dalam cerita rakyat 

tersebut akan digunakan sebagai analisis untuk mengetahui simbol dan makna 

yang terdapat pada cerita rakyat Ki Ageng Giring di desa Gumelem Kabupaten 

Banjarnegara.  
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Cara  kerja  analisis  struktur  naratif  dalam  pengkajian cerita rakyat 

dianalisis dengan menampilkan unit-unit naratif dan mendeskripsikan peristiwa 

(event) dan  wujud (existent) dalam cerita Ki Ageng Giring di desa Gumelem. 

Setelah  struktur cerita rakyat  tersebut  diketahui,  kemudian dicari simbol  dan  

makna  yang  terdapat  pada  cerita  rakyat  yang  dikaji. 

Adapun  langkah analisis  yang  ditempuh dalam  penelitian  ini adalah 

sebagai  berikut: 

1. Mengumpulkan cerita Ki Ageng Giring yang berupa tuturan lisan dan tertulis,  

2. Menyusun unit-unit naratif cerita rakyat Ki Ageng Giring di desa Gumelem, 

3. Menganalisis peristiwa dan wujud dalam cerita Ki Ageng Giring di desa 

Gumelem, 

4. Mencari simbol dan makna yang terdapat pada cerita rakyat Ki Ageng Giring 

di desa Gumelem, 

5. Menyimpulkan hasil yang didasarkan pada analisis data secara keseluruhan. 

 

 

 



BAB IV 

STRUKTUR,  SIMBOL DAN MAKNA  

CERITA RAKYAT KI AGENG GIRING  

DI DESA GUMELEM KABUPATEN BANJARNEGARA 

 

4.1 Struktur Cerita Rakyat Ki Ageng Giring di Desa Gumelem Kabupaten 

Banjarnegara 

Kajian  yang  akan  dianalisis  dalam  bab empat ini meliputi  struktur  

cerita yang  ada  dalam  cerita  rakyat  Ki Ageng Giring  di desa Gumelem. Cerita 

rakyat terdiri atas berbagai unsur dan komponen yang saling berkait. Untuk 

memahami sebuah cerita rakyat haruslah dikaji ke dalam unsur-unsurnya itu, 

sehingga  akan  diketahui  jalinan  antarunsurnya  sebagai  satu  kesatuan. 

 Kajian ini bisa dicari menggunakan analisis struktur naratif yang 

dikemukakan oleh Chatman. Struktur naratif merupakan perwujudan bentuk  

penyajian  peristiwa  yang  menjadi  pembicaraan  dalam  wacana dengan 

berbagai  relasi yang  mengaitkan  peristiwa. Struktur  naratif  juga  merupakan  

penanda  peristiwa  (event) dan  wujud (existent). Dalam  peristiwa  terdapat  dua  

unsur  yaitu  kejadian (happening) dan  tindakan (action) yang  masing-masing 

mempunyai  kedudukan  yang  berbeda-beda, sedangkan  wujud  berisi  tokoh 

(character)  dan  latar (setting).  

 

4.1.1  Satuan Naratif Cerita Rakyat Ki Ageng Giring  

1. Ki Ageng Giring mendapat ilham lewat mimpi. 
2. Ki Ageng Giring menemukan pohon kelapa yang berbuah hanya satu buah 

kelapa saja. 
3. Ki Ageng Giring menyimpan kelapa muda tersebut di atas para dan pergi 

ketegalan. 
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4. Ki Ageng Giring pulang dari tegalan mencari kelapa muda yang 
disimpannya. 

5. Dan istrinya menceritakan bahwa air kelapa muda sudah diminum Ki Ageng 
Pemanahan. 

6. Ki Ageng Giring meminta kepada Ki Ageng Pemanahan agar kelak keturunan 
dari Ki Ageng Pemanahan diakui sebagai anak. 

7. Danang Sutawijaya (putra Ki Ageng Pemanahan) menjadi Raja di Mataram. 
8. Sutawijaya bertemu dengan Dewi Nawangsari (putri Ki Ageng Giring) lalu 

menikah dan berputra Joko Umbaran. 
9. Dewi Nawangsari menceritakan kepada Joko Umbaran bahwa ayah 

kandungnya adalah seorang Raja di Mataram. 
10. Joko Umbaran mencari ayahnya yaitu Panembahan senapati. 
11. Panembahan Senapati memberikan pesan kepada Joko Umbaran untuk 

membawa keris kepada kakeknya agar dibuatkan wrangka dengan kayu 
”Purwa Sari” 

12. Ki Ageng Giring dan Dewi Nawangsari terkejut mendengar pesan dari sang 
Raja. 

13. Ki Ageng Giring menyuruh Joko Umbaran agar menemui ayahnya dan 
mengatakan  Ki Ageng Giring serta  Dewi Nawangsari  sudah pergi ke arah 
barat. 

14. Ki Ageng Giring dan Dewi Nawangsari melakukan perjalanan ke arah barat 
dan sampai di desa Selamerta dan berpisah dengan Dewi Nawangsari. 

15. Ki Ageng Giring melanjutkan perjalanan ke arah utara dan sampai di daerah 
Sabrang lor dukuh Pabuaran. 

16. Ki Ageng Giring melanjutkan perjalanan dengan ditandu oleh pengikutnya ke 
arah selatan. 

17. Ki Ageng Giring menurun kesehatannya dan oleh para pengikutya sudah 
tidak boleh ditanya lagi (dilarang) maka daerah itu diberi nama Larangan. 

18. Ki Ageng Giring penglihatannya sudah tidak jelas lagi (kurang awas) maka 
daerah tersebut diberi nama Karang Lewas. 

19. Ki Ageng Giring melanjutkan perjalanan ke arah timur menyebrangi sungai, 
banyak pengikut Ki Ageng Giring yang hampir tenggelam (kemelem) maka 
daerah tersebut diberi nama Gumelem. 

20. Ki Ageng Giring dan rombongan menaiki sebuah igir dan beristirahat. 
21. Ki Ageng Giring meminta bila tandu tidak bisa diangkat lagi maka 

diistirahatkan di tempat tersebut. 
22. Para pengikutnya tidak bisa mengangkat tandu yang terasa berat. 
23. Ki Ageng Giring  menghilang setelah tandunya dibuka. 
24. Ki Ageng Giring menghilang dan tandu  dikubur  di bukit  yang  diberi  nama  

”Girilangan”. 
25. Para pengikutnya  memberitahu kepada Dewi Nawangwulan di Selamerta. 
26. Para pengikutnya mencari Dewi Nawangsari yang sedang bertapa di bawah 

pohon elo disisi sungai Sapi. 
27. Pembantu Dewi Nawangsari menguburkan tempat Kinang atau Bogem disisi 

Kali Sapi, maka daerah tersebut diberi nama Bogem. 
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28. Ki Uda Kusuma melacak kepergian Ki Ageng Giring  dan Dewi Nawangsari 
ke arah barat. 

29. Ki Uda Kusuma mengundurkan diri dari Mataram  bermaksud menunggui 
dan menjaga makam Ki Ageng Giring. 

30. Panembahan Senapati mendapat ilham demi kelengkapan Kerajaan Mataram 
harus mempunyai pusaka berupa Ganjur dan Sodor. 

31. Ki Singa Kerti menolak ajakan Ki Uda Kusuma untuk menghadap Raja 
menyerahkan benda pusaka. 

32. Ki Singa Kerti mengadakan perjanjian dengan Ki Uda Kusuma, apabila 
hadiah yang diterima Ki Singakerti ikut merasakan tapi bila hukuman tidak 
mau dilibatkan. 

33. Ki Singa Kerti merasa ketakutan bila Ki Uda Kusuma mendapat hukuman 
lalu pergi ke desa Wagir Pandan. 

34. Adipati Ukur memimpin pemberontakan di Mataram. 
35. Adipati Ukur ditawan hidup-hidup oleh Wira Kusuma dan pemberontakan 

dapat dipadamkan. 
36. Adipati Ukur menghasut Wira Kusuma untuk melakukan pemberontakan di 

Gunung Tidar. 
37. Raden Jono memberantas pemberontakan yang dipimpin oleh kakanya 

sendiri. 
38. Wira Kusuma mendapat hukuman potong leher. 
39. Ki Uda Kusuma baru mengakui anaknya setelah ada pemberian hukuman. 
40. Panembahan Senapati menghadiahi emas namun Ki Uda Kusuma memilih 

keris tanpa wrangka, jubah, dan picis yang semuanya mempunyai makna 
tersendiri.  

41. Panembahan Senapati memberikan tanah Gumelem dan diangkat menjadi 
demang dan dibebaskan dalam segala bentuk pajak, sejak saat itu berdiri 
perdikan Gumelem. 

 

4.1.2   Peristiwa (Event) dalam Cerita Rakyat Ki Ageng Giring 

4.1.2.1 Kejadian (Happening) 

Kejadian  yang  terjadi  dalam  cerita  rakyat  Ki  Ageng Giring  yaitu  

pada  saat  Ki Ageng Giring  mendapat  ilham  lewat  mimpinya. Ki Ageng Giring 

mendapat wangsit atau ilham, yaitu bila Ki Ageng Giring bisa minum air kelapa 

muda yang berbuah hanya satu dalam sekali teguk, maka apa yang dicita-

citakannya kelak akan terkabul dan bisa menjadi raja di tanah Jawa. Ilham yang 
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diterima oleh Ki Ageng Giring lewat  mimpinya  tersebut  yaitu  terlihat  seperti  

pada  sekuen  berikut;  

S-1 Ki Ageng Giring mendapat ilham lewat mimpi. 
S-2 Ki Ageng Giring menemukan pohon kelapa yang berbuah hanya satu 

buah kelapa saja. 
 

”Sinten piyantunne ingkang saged ngunjuk toya dawegan isi setunggal 
menika saged nurunaken raja-raja ing tanah Jawa”. 
 

(Tuturan lisan dari Bapak Sujeri, 22 Maret 2008) 
 

Sekuen di atas menunjukkan bahwa Ki Ageng Giring kelak dapat 

menurunkan raja-raja di tanah Jawa bila bisa meminum air kelapa muda yang 

dalam satu pohon berbuah hanya satu buah saja.  

Kejadian selanjutnya yaitu saat Ki Ageng Giring merasa belum haus 

kemudian menyimpan kelapa muda yang berkhasiat itu di atas para, dan pergi ke 

ladang untuk bekerja, namun sepulang dari ladang kelapa muda yang  

disimpannya sudah tidak ada lagi karena telah diminum oleh Ki Ageng 

Pemanahan. Ki Ageng Giring meminta agar keturunan kedua dari Ki Ageng 

Pemanahan diakui menjadi anak. Kejadian tersebut terlihat seperti pada sekuen 

berikut ini; 

S-3 Ki Ageng Giring menyimpan kelapa muda tersebut di atas para dan 
pergi ketegalan. 

S-4 Ki Ageng Giring pulang dari tegalan mencari kelapa muda yang 
disimpannya. 

S-5 Istri Ki Ageng Giring menceritakan bahwa air kelapa muda telah 
diminum oleh Ki Ageng Pemanahan. 

S-6 Ki Ageng Giring meminta kepada Ki Ageng Pemanahan agar kelak 
keturunan kedua dari Ki Ageng Pemanahan diakui sebagai anak. 

 
”Nyi Giring nyritakake menawa kang ngombe banyu degan yaitu Ki 
Ageng Pemanahan. Ki Ageng Giring eling karo wangsit saka impen, 
banjur njaluk supaya keturunan kaping pindho saka Ki Ageng Pemanahan 
diakoni dadi anak, supaya apa kang dadi gegayuhan bisa kaleksanen. 
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Panjaluke kanthi kaping pitu banjur  Ki Ageng Pemanahan nyangguhi lan 
ngucap ’Wallhu a’lam’ ”. 

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
 
Sekuen di atas  menggambarkan Ki Ageng Giring sangat  menginginkan  

agar  cita-citanya  bisa  terkabul  yaitu  menjadi  raja  di tanah Jawa. Kemudian  

Ki Ageng Giring meminta  kepada Ki Ageng Pemanahan supaya keturunanya 

tetap bisa menjadi raja di tanah Jawa. Ki Ageng Giring terus meminta sampai 

pada permintaan ketujuh Ki Ageng Pemanahan mengangguk sambil mengucap 

”Wallhu a’lam”. 

Kejadian  lain  dalam  cerita rakyat  Ki Ageng Giring yaitu  pada  waktu 

Joko Umbaran berusia dua belas tahun mencari ayahnya yang bernama Raja Sena. 

Dengan penuh rasa penasaran Joko Umbaran pergi ke Mataram menemui 

ayahnya. Sang Raja  tidak  berkenan  dengan  kehadiran  Joko Umbaran, 

kemudian  memberinya  pesan  untuk  disampaikan  kepada  Ki Ageng Giring. 

Hal  tersebut  terlihat  pada  sekuen  berikut; 

S-10 Joko Umbaran mencari ayahnya yaitu Panembahan senapati. 
S-11 Panembahan Senapati memberikan pesan kepada Joko Umbaran 

untuk membawa keris kepada kakeknya agar dibuatkan wrangka 
dengan kayu ”Purwa Sari” 

 
”Nalika Joko Umbaran wis umur 12 taun banjur lunga menyang 
Mataram nggoleki Prabu Sena. Prabu Sena ngakoni menawa Joko 
Umbaran iku  anake, banjur menehi pesen kanggo Ki Ageng Giring 
supaya keris pusaka digawekna wrangka saka kayu Purwosari.  
 

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
 
Sekuen di atas  menunjukkan  bahwa  Raja Sena  memberi perintah kepada  

Joko Umbaran  untuk  menyampaikan  pesannya kepada Ki Ageng Giring. Setelah  

mendengar pesan tersebut Ki Ageng Giring dan Dewi Nawangsari  terkejut,  
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karena  mereka  tahu  apa  yang  dimaksudkan  dalam  pesan yang  disampaikan 

oleh Sang Raja melalui Joko Umbaran. Kejadian tersebut  mengakibatkan  Ki 

Ageng Giring  dan  Dewi Nawangsari  harus  pergi  ke arah  barat.  

Kejadian  berikutnya  dalam  cerita rakyat  Ki Ageng Giring  yaitu  pada 

saat  perjalanan  Ki Ageng Giring  yang  mengembara  ke arah barat bersama 

Dewi Nawangsari, telah  sampai di desa  Selamerta  kemudian  menetap   

beberapa tahun di desa tesebut. Namun masyarakat desa tersebut keberatan 

dengan  kepergian  Dewi Nawangsari  karena  kedatangan Dewi Nawangsari  

telah  memberikan  banyak  ilmu agama  dan  ilmu lainnya, dan sudah 

memberikan  ketentraman dalam  bermasyarakat. Kejadian  tersebut  terlihat  pada 

sekuen  berikut; 

S-14 Ki Ageng Giring dan Dewi Nawangsari melakukan perjalanan ke 
arah barat dan sampai di desa Selamerta dan berpisah dengan Dewi 
Nawangsari. 

S-15 Ki Ageng Giring melanjutkan perjalanan ke arah utara dan sampai di 
daerah Sabrang lor dukuh Pabuaran. 

 
”Ki Ageng Giring lan Dewi Nawangsari ninggalake Mataram, banjur 
urip ing desa Selamerta pirang-pirang taun. Nalika Ki Ageng Giring arep 
lunga Dewi Nawangsari ora melu amarga pendhuhuk desa Selamerta 
ngrasa menawa Dewi Nawangsari akeh menehi ilmu agama lan ilmu 
liyane”. 

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
 

Sekuen  di atas  menggambarkan  perjalanan  Ki Ageng Giring  dan   Dewi 

Nawangsari setelah meninggalkan Mataram, hingga  sampai  ke desa Selamerta.  

Ki  Ageng Giring  dan  Dewi Nawangsari  berpisah,  karena  penduduk  desa itu  

keberatan  dengan  kepergian  Dewi Nawagsari. Kemudian  Ki Ageng Giring  

melanjutkan  perjalanan  ke arah utara sampai di daerah Sabrang  lor  dukuh  

Pabuaran.  
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Kejadian  selanjutnya  yaitu  pada  saat  kesehatan  Ki Ageng Giring  

mulai berkurang, maka Ki Ageng Giring  melanjutkan  perjalanan  ke arah   

selatan dengan ditandu oleh para pengikutnya. Dalam perjalanannya melewati 

beberapa  daerah  dan  karena  sesuatu  hal  daerah  tersebut  diberi nama. Hal  

tersebut  terlihat  pada  sekuen  berikut; 

S-16 Ki Ageng Giring melanjutkan perjalanan dengan ditandu oleh 
pengikutnya ke arah selatan. 

S-17 Kesehatan Ki Ageng Giring menurun oleh para pengikutya sudah 
tidak boleh ditanya lagi (dilarang) maka daerah itu diberi nama 
Larangan. 

S-18 Ki Ageng Giring penglihatannya sudah tidak jelas lagi (kurang awas) 
maka daerah tersebut diberi nama Karang Lewas. 

S-19 Ki Ageng Giring melanjutkan perjalanan ke arah timur menyebrangi 
sungai, banyak pengikut Ki Ageng Giring yang hampir tenggelam 
(kemelem) maka daerah tersebut diberi nama Gumelem. 

 
”Ki Ageng Giring nglanjutke lampahane nanging ditandhu, Ki Ageng 
Giring ing para pengikut ora entuk  ditakoni meneh banjur tlatah iku 
dijenengi Larangan. Paningalane Ki Ageng Giring kurang awas banjur 
tlatah iku dijenengi Karang Lewas. Rombongan nyabrang kali lan akeh 
padha kemelem  banjur tlatah iku dijenengi Gumelem”. 
 

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
 

Berdasarkan sekuen di atas, kejadian  tersebut  menjadikan  beberapa  

daerah  yang  telah  diberi  nama  masih  tetap  berdiri  mengenang  jasa  Ki 

Ageng Giring  ketika  melewati  daerah  tersebut. Daerah  yang  telah  dilewati  

oleh  Ki  Ageng Giring  yaitu  desa Larangan, desa Karang Lewas, serta desa 

Gumelem  yang  dulunya  bernama  Karang Tiris. 

Kejadian berikutnya yaitu pada saat rombongan Ki Ageng Giring 

beristirahat  di sebuah  igir  (lereng  pegunungan  yang agak rendah). Kemudian 

Ki Ageng Giring berpesan kepada para pengikutnya bila tandu tidak kuat 
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diangkat, maka  dimakamkan  di tempat  tersebut. Hal tersebut terlihat  pada 

sekuen  berikut; 

S-20 Rombongan Ki Ageng Giring  menaiki sebuah igir dan beristirahat. 
S-21 Ki Ageng Giring meminta bila tandu tidak bisa diangkat lagi maka 

diistirahatkan di tempat tersebut. 
 
”Rombongan Ki Ageng Giring nglewati bukit utawa igir. Nalika 
rombongan padha leren, Ki Ageng Giring kandha ing  jero tandhu 
menawa tandhu iki wis ora bisa digotong banjur Ki Ageng Giring njaluk 
disarekake ing tlatah iku”. 

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
 

Sekuen di atas menggambarkan ketika sedang beristirahat Ki Ageng 

Giring  memberikan  pesan  kepada pengikutnya. Bila tandu sudah tidak bisa 

diangkat lagi maka Ki Ageng Giring minta diistirahatkan di tempat tersebut. 

Selanjutnya  pada  saat  tandu akan diangkat terasa sangat berat, ternyata Ki 

Ageng Giring  telah menghilang. Kejadian  tersebut  terlihat  pada  sekuen  

berikut; 

S-22 Para pengikutnya tidak bisa mengangkat tandu yang terasa berat. 
S-23 Ki Ageng Giring  menghilang setelah tandunya dibuka. 
S-24 Ki Ageng Giring menghilang dan tandu  dikubur  di bukit  yang  

diberi  nama  ”Girilangan”. 
 
”Nalika arep nglanjutke lampahan tandhu Ki Ageng Giring ora bisa 
digotong. Sakuwise tandhu dibukak pranyata Ki Ageng Giring ngilang. 
Banjur tandhu iku dikubur ing bukit lan bukit iku dijenengi Girilangan”. 
 

(Tuturan lisan dari Bapak Sujeri, 22 Maret 2008) 
 

Sekuen di atas menggambarkan kejadian hilangnya Ki Ageng Giring. 

Ketika  tandu  akan  diangkat  terasa  sangat  berat, setelah  dibuka  ternyata  tandu 

sudah kosong dan Ki Ageng Giring menghilang. Berdasarkan pesan dari Ki 

Ageng Giring, kemudian  yang  dikubur  hanya  tandunya saja, maka bukit 
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tersebut diberi nama Girilangan yang berarti diigir itulah Ki Ageng Giring  

menghilang. 

Kejadian berikutnya yaitu pada saat pengikut Ki Ageng Giring akan  

memberi tahu kepada Dewi Nawangsari di desa Selamerta, ia bertemu dengan 

salah  satu  pembantu Dewi Nawangsari, dan mencari Dewi Nawangsari ke 

tempat  pertapaannya, namun  tidak dapat  bertemu  karena Dewi Nawangsari 

telah menghilang  seperti  Ki Ageng Giring. Kejadian tersebut terlihat seperti  

pada  sekuen  berikut; 

S-25 Pengikut Ki Ageng Giring  memberitahu kepada Dewi Nawangwulan 
di Selamerta. 

S-26 Pengikut Ki Ageng Giring mencari Dewi Nawangsari yang sedang 
bertapa di bawah pohon elo disisi sungai Sapi. 

S-27 Pembantu Dewi Nawangsari menguburkan tempat Kinang atau 
Bogem disisi Kali Sapi, maka daerah tersebut diberi nama Bogem. 

 
”Salah sijining abdi Ki Ageng Giring lunga menyang Selamerta 
nyritakake kedadean ilange Ki Ageng Giring. Banjur nggoleki Dewi 
Nawangsari kang lagi tapa ing ngisor wit elo sisih kali Sapi. Nanging  
Dewi Nawangsari uga ngilang kaya Ki Ageng Giring”. 
 

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
 

Sekuen  di atas  menggambarkan  ketika  pengikut  Ki Ageng Giring  pergi 

ke Selamerta untuk memberitahu kejadian hilangnya Ki Ageng Giring. Namun 

Dewi Nawangsari  yang  sedang  bertapa  di bawah pohon elo ditepi sungai Sapi, 

ternyata juga menghilang seperti Ki Ageng Giring. Berdasarkan kejadian tersebut 

pembantu Dewi Nawangsari dan pengikut Ki Ageng Giring menguburkan tempat 

Kinang/ tlepok/ Bogem ditempat sisi Kali Sapi tersebut, kemudian  daerah  

tersebut  diberi nama  Bogem  yang  artinya  tempat  Kinang. 
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Kejadian  lain yang  terjadi  pada  cerita rakyat Ki Ageng Giring yaitu 

pada  saat  Ki Uda Kusuma  seorang  panglima perang di Mataram,   

diperintahkan oleh Sang Raja untuk melacak Ki Ageng Giring  dan Dewi 

Nawangsari  yang  pergi  ke arah barat. Ki Uda Kusuma mendengar  cerita   

bahwa  Ki Ageng Giring  dikubur  di sebuah  bukit di Gumelem, kemudian   

beliau menetap disana. Ki Uda Kusuma kembali ke Mataram melaporkan  

peristiwa hilangnya Ki Ageng Giring kepada Panembahan Senapati dan 

bermaksud  mengundurkan diri  sebagai  panglima  perang, keinginannya   

tersebut  disetujui oleh  Sang  Raja. Kejadian  tersebut  terlihat  pada  sekuen 

berikut; 

S-28 Ki Uda Kusuma melacak kepergian Ki Ageng Giring  dan Dewi 
Nawangsari ke arah barat. 

S-29 Ki Uda Kusuma mengundurkan diri dari Mataram  bermaksud 
menunggui dan menjaga makam Ki Ageng Giring. 

 
”Ki Uda Kusuma nglacak lungane Ki Ageng Giring lan Dewi Nawangsari. 
Banjur keprungu crita menawa Ki Ageng Giring dikubur ing bukit desa 
Gumelem. Ki Uda Kusuma mudhun saka jabatane dadi panglima perang 
ing Mataram, amarga arep nunggoni lan njaga makam Ki Ageng Giring”. 
 

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
 

Sekuen di atas menggambarkan bahwa Ki Uda Kusuma sebagai Panglima 

perang mengundurkan  diri dari Mataram menjadi  seorang  rakyat  biasa dan  

menetap  di desa Gumelem  untuk  menjaga  makam  Ki Ageng Giring. 

Kejadian  selanjutnya  yaitu  pada  suatu waktu Mataram  mendapat   

ilham  untuk  melengkapi  pusaka  yang berupa  Ganjur dan Sodor. Ki Uda 

Kusuma mendapatkan   pusaka  yaitu  sebuah Ganjur  yang  berupa  seperti  

kelabet  dan  Sodor  yang  berupa tombak  dari penduduk asli Gumelem yang 
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bernama Ki Singa Kerti, tetapi  Ki Singa Kerti  tidak  mau  diajak  untuk  

menghadap  Raja  menyerahkan  pusaka  tersebut, lalu  sepakat  mengadakan  

perjanjian  dengan   Ki Uda Kusuma. Hal  tersebut  terlihat  pada  sekuen  berikut; 

S-30 Sang Raja mendapat ilham demi kelengkapan Kerajaan Mataram 
harus mempunyai pusaka berupa Ganjur dan Sodor. 

S-31 Ki Singa Kerti menolak ajakan Ki Uda Kusuma untuk menghadap 
Raja menyerahkan benda pusaka. 

S-32 Ki Singa Kerti mengadakan perjanjian dengan Ki Uda Kusuma, 
apabila hadiah yang diterima Ki Singakerti ikut merasakan tapi bila 
hukuman tidak mau dilibatkan. 

S-33 Ki Singa Kerti merasa ketakutan bila Ki Uda Kusuma mendapat 
hukuman lalu pergi ke desa Wagir Pandan. 

 
”Ing sawijining wektu Prabu Sena entuk ilham kanggo nglengkapi 
Mataram yaiku kudu duwe pusaka Ganjur lan Sodor. Ki Uda Kusuma 
entuk pusaka iku saka pendhudhuk asli Gumelem yaiku Ki Singa Kerti. 
Nanging Ki Singa Kerti ora gelem ngadep Prabu banjur ngadakake 
perjanjen karo Ki Uda Kusuma”. 

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
 

Sekuen di atas merupakan kejadian yang  dialami  Ki Uda Kusuma   dalam 

mendapatkan pusaka  yang diperintahkan  oleh  Raja, yang bertemu dengan Ki 

Singa Kerti. Ki Singa Kerti merasa ketakutan bila Ki Uda Kusuma mendapat 

hukuman dari Sang Raja, kemudian  Ki Singa Kerti  pergi  ke desa  Wagir 

Pandan.  

Kejadian  lainnya  yang  terjadi  pada  cerita  rakyat  Ki Ageng Giring 

yaitu  pada  saat  terjadi  pemberontakan  yang  dipimpin  oleh Adipati Ukur, 

Wirakusuma  (putra Ki Uda Kusuma)  berhasil  menangkap  Adipati  Ukur,  tetapi  

dihasud  oleh  Adipati Ukur  untuk  tidak  tunduk  kepada Mataram dan 

melakukan  pemberontakan di Gunung Tidar. Kejadian tersebut terlihat pada 

sekuen  berikut; 

S-34 Adipati Ukur memimpin pemberontakan di Mataram. 
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S-35 Adipati Ukur ditawan hidup-hidup oleh Wira Kusuma dan 
pemberontakan dapat dipadamkan. 

S-36 Adipati Ukur menghasut Wira Kusuma untuk melakukan 
pemberontakan di Gunung Tidar. 

 
”Nalika ing Mataram ana pamberontakan kang dipimpin Adipati Ukur, 
Wira Kusuma ditunjuk kanggo nglawan Adipati Ukur. Nanging Wira 
Kusuma dihasut Adipati Ukur supaya nglawan Mataram lan mimpin 
pamberontakan ing Gunung Tidar”. 

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
 

Sekuen di atas menggambarkan  ketika  Adipati Ukur  berhasil  ditangkap, 

Wirakusuma  termakan  hasutan  dari  Adipati Ukur  untuk tidak tunduk   kepada  

Mataram, sehingga  melakukan pemberontakan  di Gunung Tidar. 

Kejadian selanjutnya yaitu pada saat Raden Jono berhasil memberantas  

pemberontakan di Gunung Tidar itu, dan ternyata pemimpin pemberontakan 

tersebut adalah  kakaknya  sendiri. Wira Kusuma  dihukum tetapi Ki Uda Kusuma 

tidak  mengakui  Wira Kusuma sebagai putranya, karena  kesalahan  harus  

dibayar  dengan  hukuman. Hal  tersebut  terlihat  pada  sekuen  berikut; 

S-37 Raden Jono memberantas pemberontakan yang dipimpin oleh 
kakanya sendiri.  

S-38 Wira Kusuma mendapat hukuman potong leher. 
S-39 Ki Uda Kusuma baru mengakui anaknya setelah ada pemberian 

hukuman. 
 
”Pamberontakan iku bisa dikalahke, Wira Kusuma ditangkap lan digawa 
menyang Mataram.  Nalika Wira Kusuma sadar Raden Jono ngerti 
menawa pemimpin iku kang mase. Nanging Ki Uda Kusuma ora ngakoni 
menawa Wira Kusuma iku putrane”. 

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
 

Sekuen di atas menggambarkan keberhasilan Raden Jono dalam 

memberantas pemberontakan yang dipimpin oleh Wira Kusuma, kakaknya 

sendiri. Ki Uda Kusuma tetap tegas menerima hukuman yang diberikan kepada 

Wira Kusuma, karena yang melakukan kesalahan adalah putranya sendiri. 
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Kejadian  berikutnya  yaitu saat Ki Uda Kusuma  diberi  hadiah  oleh  

Sang Raja, yang dipilihnya adalah tiga buah pusaka yang kesemuanya  

mempunyai  makna  tersendiri. Panembahan Senapati juga memberikan hadiah 

tanah Gumelem kepada  Ki Uda Kusuma. Hal  tersebut  terlihat  pada  sekuen  

berikut; 

S-40 Raja menghadiahi emas namun Ki Uda Kusuma memilih keris tanpa 
wrangka, jubah, dan picis yang semuanya mempunyai makna 
tersendiri.  

 
”Raja kandha menawa Ki Uda Kusuma pantes dikurmati lan diwenehi 
hadiah yaiku perhiasan, emas, lan picis Raja brana. Ki Uda Kusuma ora 
milih perhiasan lan emas, nanging milih keris tanpa wrangka, jubeyah, 
lan picis”. 

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
 

Sekuen di atas  menggambarkan  kemurahan  hati Sang Raja atas  jasa   Ki 

Uda Kusuma  dengan  memberikan  hadiah  berupa  keris tanpa wrangka, jubah, 

dan  surban. Ki Uda Kusuma  ingin mukti seperti  Panembahan Senapati 

walaupun sebagai  rakyat  kecil,  kemudian  Sang Raja  menghadiahi  tanah  

Gumelem  yang  terbebas  dari pajak dan mengangkat Ki Uda Kusuma menjadi  

Demang pertama. Hadiah  yang  diberikan  tersebut  seperti  pada  sekuen  

berikut; 

S-41 Raja memberikan tanah Gumelem dan diangkat menjadi demang dan 
dibebaskan dalam segala bentuk pajak, sejak saat itu berdiri perdikan 
Gumelem. 

 
”Tanah  Gumelem  sa  jurang  perenge sun paringake, sun angkat dadi 
demang, lan sun perdikake saking bulu bekti ghodhong  pangarang-
ngarang.”  

 
Terjemahan: 

”Tanah Gumelem seluruhnya saya berikan dan saya angkat menjadi  
demang dan saya bebaskan dari segala bentuk upeti atau pajak”.  

(Tuturan lisan dari Bapak Sujeri, 22 Maret 2008) 
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Kutipan  di atas menunjukkan bahwa Raja  memberikan hadiah  kepada  

Ki Uda Kusuma berupa tanah Gumelem yang bebas dari berbagai bentuk pajak 

dan Ki Uda Kusuma  diangkat  menjadi  Demang pertama, maka  sejak  saat  

itulah  berdiri  perdikan  Gumelem. 

 
4.1.2.2 Tindakan (Action) 

Tindakan yang terjadi pada cerita rakyat Ki Ageng Giring yaitu Ki Ageng 

Giring melakukan tirakat. Hal tersebut dilakukan oleh Ki Ageng Giring dengan 

mengurangi makan dan tidur untuk mendapatkan petunjuk dari Yang Maha 

Kuasa, hingga  pada suatu saat  Ki Ageng Giring  mendapat ilham lewat 

mimpinya. Hal  tersebut  terlihat  pada  sekuen  sebagai  berikut; 

S-1 Ki Ageng Giring mendapat ilham lewat mimpi. 
S-2 Ki Ageng Giring menemukan pohon kelapa yang berbuah hanya satu 

buah kelapa saja. 
 

“Dek jaman kepungkur akeh wong kang ngurangi  mangan lan turu 
(tirakat) menawa duwe gegayuhan supaya entuk panunjuk lan kamulyan 
saka Gusti Maha Agung. Ki Ageng Giring uga nglakoni tirakat iku, ing 
sawijining dina Ki Ageng Giring entuk wangsit  saka impen”. 
 

(Tuturan lisan dari Bapak Sujeri, 22 Maret 2008) 
 

Sekuen di atas merupakan tindakan yang dilakukan oleh Ki Ageng Giring 

agar apa yang dicita-citakannya bisa tercapai. Ki Ageng Giring  melakukan  

tirakat dengan mengurangi makan dan tidur untuk mendapatkan petunjuk dari 

Yang Maha Kuasa. Dengan tindakan yang dilakukannya itu Ki Ageng Giring  

mendapat ilham lewat mimpinya. Berdasarkan  isi dari  ilham  yang diterima oleh 

Ki Ageng Giring  tersebut pagi harinya Ki Ageng Giring mencari  kelapa  sesuai  
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dengan  mimpinya  dan  menemukan  pohon  kelapa  yang berbuah  hanya  satu  

buah  kelapa saja, kelak  bisa  menurunkan  raja-raja  di tanah  Jawa. 

Pada waktu Joko Umbaran berusia dua belas tahun, ia mencari ayahnya 

yang bernama Raja Sena, kemudian  pergi ke Mataram. Sang Raja  tidak  

berkenan  dengan  kehadiran  Joko Umbaran, kemudian  memberinya  pesan  

untuk  disampaikan  kepada  Ki Ageng Giring. Hal  tersebut  terlihat  pada  sekuen  

berikut; 

S-10 Joko Umbaran mencari ayahnya yaitu Panembahan senapati. 
S-11 Panembahan Senapati memberikan pesan kepada Joko Umbaran untuk 

membawa keris kepada kakeknya agar dibuatkan wrangka dengan 
kayu ”Purwa Sari” 

 
”Nalika Joko Umbaran wes umur 12 taun banjur lunga menyang 
Mataram nggoleki Prabu Sena. Prabu Sena ngakoni menawa Joko 
Umbaran iku  anake, banjur menehi pesen kanggo Ki Ageng Giring 
supaya keris pusaka digawekna wrangka saka kayu Purwosari.  

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
 
Sekuen tersebut di atas menggambarkan tindakan Joko Umbaran yang 

ingin bertemu dengan Raja Sena. Raja Sena terkejut kemudian  memberikan  

pesan kepada Joko Umbaran untuk disampaikan kepada Ki Ageng Giring agar 

membuatkan  wrangka  keris  dari  kayu  Purwasari. 

Tindakan selanjutnya yaitu Ki Ageng Giring mengembara ke arah barat 

bersama Dewi Nawangsari, setelah  sampai di desa  Selamerta  kemudian  

menetap  beberapa tahun di desa tesebut. Namun masyarakat desa Selamerta 

merasa  keberatan  dengan  kepergian  Dewi Nawangsari karena  kedatangan  

Dewi Nawangsari telah  memberikan  banyak  ilmu  agama dan  ilmu lainnya,  

dan  sudah memberikan  ketentraman  dalam  bermasyarakat. Hal  tersebut  

terlihat  pada  sekuen berikut; 
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S-14 Ki Ageng Giring dan Dewi Nawangsari melakukan perjalanan ke 
arah barat dan sampai di desa Selamerta dan berpisah dengan Dewi 
Nawangsari. 

S-15 Ki Ageng Giring melanjutkan perjalanan ke arah utara dan sampai di 
daerah Sabrang lor dukuh Pabuaran. 

 
”Ki Ageng Giring lan Dewi Nawangsari ninggalake Mataram, banjur urip 
ing desa Selamerta pirang-pirang taun. Nalika Ki Ageng Giring arep lunga 
Dewi Nawangsari ora melu amarga pendhuhuk desa Selamerta ngrasa 
menawa Dewi Nawangsari akeh menehi ilmu agama lan ilmu liyane”. 
 

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
 
Sekuen di atas  menggambarkan perjalanan yang ditempuh oleh  Ki Ageng 

Giring dan  Dewi Nawangsari  setelah  meninggalkan Mataram, hingga  sampai  

ke desa Selamerta, akhirnya Ki Ageng Giring dan Dewi Nawangsari berpisah, 

kemudian Ki Ageng Giring melanjutkan perjalanan ke arah utara sampai  di 

daerah  Sabrang lor  dukuh  Pabuaran.  

Tindakan selanjunya pada cerita rakyat Ki Ageng Giring yaitu Setelah 

rombongan Ki Ageng Giring beristirahat  di sebuah  igir  (lereng  pegunungan 

yang agak rendah), saat tandu akan diangkat terasa sangat berat, ternyata Ki 

Ageng Giring telah  menghilang. Tindakan  tersebut  terlihat  pada  sekuen 

berikut; 

S-20 Rombongan Ki Ageng Giring  menaiki sebuah igir dan beristirahat. 
S-21 Ki Ageng Giring meminta bila tandu tidak bisa diangkat lagi maka 

diistirahatkan di tempat tersebut. 
S-22 Pengikut Ki Ageng Giring tidak bisa mengangkat tandu yang terasa 

berat. 
S-23 Ki Ageng Giring  menghilang setelah tandunya dibuka. 
S-24 Tandu  dikubur  di bukit  yang  diberi  nama  ”girilangan”  yang 

berarti diigir itulah Ki Ageng Giring   menghilang. 
 

”Nalika arep nglanjutke lampahan tandhu Ki Ageng Giring ora bisa 
digotong. Sakwise tandhu dibukak pranyata Ki Ageng Giring ngilang. 
Banjur tandhu iku dikubur ing bukit lan bukit iku diwenehi jeneng 
Girilangan”. 
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(Tuturan lisan dari Bapak Sujeri, 22 Maret 2008) 
 

Sekuen di atas menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh para 

pengikut  Ki Ageng Giring. Setelah diketahui bahwa Ki Ageng Giring 

menghilang, untuk mematuhi pesan yang telah disampaikan maka yang dikubur 

hanya tandu Ki Ageng Giring saja, kemudian bukit tersebut diberi nama 

Girilangan  yang  berarti  diigir  itulah  Ki Ageng Giring  menghilang.  

Peristiwa menghilangnya Dewi Nawangsari seperti Ki Ageng Giring.  

Pada saat pengikut Ki Ageng Giring dan pembantu Dewi Nawangsari mencari 

Dewi Nawangsari ke tempat pertapaannya, namun tidak dapat bertemu karena 

Dewi Nawangsari telah  menghilang seperti Ki Ageng Giring (25-27). Hal 

tersebut terlihat  pada  sekuen  berikut; 

S-25 Pengikut Ki Ageng Giring  memberitahu kepada Dewi Nawangwulan 
di Selamerta. 

S-26 Pengikut Ki Ageng Giring mencari Dewi Nawangsari yang sedang 
bertapa di bawah pohon elo disisi sungai Sapi. 

S-27 Pembantu Dewi Nawangsari menguburkan tempat Kinang atau 
Bogem disisi Kali Sapi, maka daerah tersebut diberi nama Bogem. 
 

”Dewi Nawangsari ngilang ora ana sing ngerti kaya Ki Ageng Giring. 
Abdi Ki Ageng Giring lan abdi Dewi Nawangsari nguburke tlepok utawa 
bogem ing sisihe Kali Sapi yaiku panggonane Dewi Nawangsari tapa. 
Banjur tlatah iku dijenengi Bogem”.  

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
 

Sekuen di atas  menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh pengikut  

Ki Ageng Giring dan pembantu Dewi Nawangsari yaitu setelah kejadian 

hilangnya Dewi Nawangsari, mereka sepakat menguburkan tempat Kinang/ 

tlepok/ Bogem ditempat sisi Kali Sapi  tersebut,  kemudian  daerah  tersebut  

diberi  nama  Bogem  yang  artinya  tempat  Kinang. 
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Tindakan lainnya dalam cerita rakyat Ki Ageng Giring yaitu  pada  saat  

Ki Uda Kusuma  seorang  panglima  perang  di Mataram, diperintahkan oleh  

Sang Raja  untuk  melacak  Ki Ageng Giring  dan  Dewi Nawangsari yang  pergi 

kearah  barat. Ki Uda Kusuma  mendengar cerita bahwa Ki Ageng Giring  

dikubur  di sebuah  bukit di  desa Gumelem, kemudian  beliau  menetap  disana.  

Ki Uda Kusuma kembali ke Mataram bermaksud mengundurkan diri sebagai 

panglima perang dan bermaksud menunggui dan menjaga makam Ki Ageng 

Giring. Tindakan  tersebut  terlihat  pada  sekuen  berikut; 

S-28 Ki Uda Kusuma melacak kepergian Ki Ageng Giring  dan Dewi 
Nawangsari ke arah barat. 

S-29 Ki Uda Kusuma mengundurkan diri dari Mataram  bermaksud 
menunggui dan menjaga makam Ki Ageng Giring. 

 
”Ki Uda Kusuma nglacak lungane Ki Ageng Giring lan Dewi 
Nawangsari. Banjur keprungu crita menawa Ki Ageng Giring dikubur ing 
bukit desa Gumelem. Ki Uda Kusuma mudhun saka jabatane dadi 
panglima perang ing Mataram, amarga arep nunggoni lan njaga makam 
Ki Ageng Giring”. 

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
 
Sekuen di atas menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh Ki Uda 

Kusuma yang diperintahkan untuk melacak kepergian Ki Ageng Giring  dan  

Dewi Nawangsari. Kemudian Ki Uda Kusuma mengundurkan diri sebagai 

panglima perang karena ingin menuggui dan menjaga makam Ki Ageng Giring. 

Keinginannya tersebut disetujui oleh Sang Raja tetapi dengan syarat tetap 

membantu  Mataram  bila  diperlukan. 

Tindakan yang terjadi pada cerita rakyat Ki Ageng Giring yaitu pada suatu  

waktu  Mataram  mendapat  ilham  untuk  melengkapi  pusaka  yang  berupa  

Ganjur dan Sodor. Ki Uda Kusuma mendapatkan   pusaka  yaitu  sebuah Ganjur  
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yang  berupa  seperti  kelabet  dan  Sodor  yang  berupa tombak  dari  penduduk  

asli  Gumelem  yang  bernama  Ki Singa Kerti. Tindakan  tersebut terlihat  pada  

sekuen  berikut; 

S-30 Sang Raja mendapat ilham demi kelengkapan Kerajaan Mataram 
harus mempunyai pusaka berupa Ganjur dan Sodor. 

 
”Ing sawijining wektu Prabu Sena entuk ilham kanggo nglengkapi 
Mataram yaiku kudu duwe pusaka Ganjur lan Sodor. Ki Uda Kusuma 
entuk pusaka iku saka pendhudhuk asli Gumelem yaiku Ki Singa Kerti”. 
  

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
 

Sekuen di atas menggambarkan tindakan yang dilakukan Ki Uda Kusuma 

ketika Mataram mendapat ilham untuk melengkapi pusaka berupa  Ganjur dan 

Sodor. Ki Uda Kusuma mendapatkan   pusaka  yang  diperintahkan  oleh  Raja  

tersebut  dari  Ki Singa Kerti,  penduduk  asli  Gumelem. Kemudian  Ki Singa 

Kerti tidak mau diajak untuk menghadap Raja menyerahkan pusaka tersebut, lalu 

sepakat  mengadakan perjanjian dengan Ki Uda Kusuma. Hal tersebut terlihat 

pada sekuen berikut; 

S-31 Ki Singa Kerti menolak ajakan Ki Uda Kusuma untuk menghadap 
Raja menyerahkan benda pusaka. 

S-32 Ki Singa Kerti mengadakan perjanjian dengan Ki Uda Kusuma, 
apabila hadiah yang diterima Ki Singakerti ikut merasakan tapi bila 
hukuman tidak mau dilibatkan. 

S-33 Ki Singa Kerti merasa ketakutan bila Ki Uda Kusuma mendapat 
hukuman lalu pergi ke desa Wagir Pandan. 

 
”Ki Uda Kusuma entuk pusaka iku saka pendhudhuk asli Gumelem yaiku 
Ki Singa Kerti. Nanging Ki Singa Kerti ora gelem ngadep Prabu banjur 
ngadakake perjanjen karo Ki Uda Kusuma”. 
 

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
 
 Isi dari  perjanjian  tersebut  yaitu  seperti  pada  kutipan  berikut  ini; 

”sak nduwur galong sak ngisor galeng”. 
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Terjemahan: 

”Apabila ada hadiah yang diterima dari Raja maka Ki Singa Kerti ikut 
merasakannya tapi bila hukuman   yang  diterima  maka  Ki Singa Kerti  
tidak  mau  dilibatkan”. 
 

Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, tindakan yang dilakukan 

oleh  Ki Singa Kerti yaitu karena merasa ketakutan bila Ki Uda Kusuma 

mendapat  hukuman dari Sang Raja, kemudian Ki Singa Kerti pergi ke desa  

Wagir Pandan.  

Raden Jono berhasil memberantas  pemberontakan di Gunung Tidar, dan 

ternyata pemimpin pemberontakan tersebut adalah kakaknya sendiri. Wira 

Kusuma dihukum tetapi Ki Uda Kusuma tidak mengakui Wira Kusuma sebagai 

putranya, karena  kesalahan  harus  dibayar  dengan  hukuman. Hal tersebut 

terlihat pada sekuen berikut; 

S-37 Raden Jono memberantas pemberontakan yang dipimpin oleh 
kakanya sendiri yaitu Wira Kusuma.  

S-38 Wira Kusuma mendapat hukuman potong leher. 
S-39 Ki Uda Kusuma baru mengakui bahwa Wira Kusuma adalah anaknya 

setelah diberi hukuman. 
 

”Pamberontakan iku bisa dikalahke, Wira Kusuma ditangkap lan digawa 
menyang Mataram. Nalika Wira Kusuma sadar Raden Jono ngerti 
menawa pemimpin iku kang mase. Nanging Ki Uda Kusuma ora ngakoni 
menawa Wira Kusuma iku putrane”. 

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
 

Sekuen di atas menggambarkan tindakan Raden Jono yang berhasil  dalam  

memberantas  pemberontakan  yang  dipimpin oleh kakaknya sendiri. Sikap Ki 

Uda Kusuma yang tidak mengakui Wira Kusuma sebagai putanya karena  

kesalahan  harus  dibayar  dengan  hukuman. 
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Tindakan selanjutnya yaitu  ketika Ki Uda Kusuma  diberi  hadiah  oleh 

Sang Raja berupa periasan dan emas, tetapi yang dipilihnya adalah tiga buah 

pusaka yang kesemuanya  mempunyai  makna  tersendiri. Panembahan Senapati 

juga memberikan hadiah tanah Gumelem kepada  Ki Uda Kusuma. Tindakan  

tersebut  terlihat  pada  sekuen  berikut; 

S-40 Raja menghadiahi emas namun Ki Uda Kusuma memilih keris 
tanpa wrangka, jubah, dan picis yang semuanya mempunyai makna 
tersendiri.  

 
”Raja kandha menawa Ki Uda Kusuma pantes dikurmati lan diwenehi 
hadiah yaiku perhiasan, emas, lan picis Raja brana. Ki Uda Kusuma ora 
milih perhiasan lan emas, nanging milih keris tanpa wrangka, jubeyah, 
lan picis”. 

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
  

Sekuen di atas  menggambarkan  kemurahan  hati Sang Raja atas  jasa   Ki 

Uda Kusuma. Tindakan Ki Uda Kusuma yang tidak memilih perhiasan atau emas 

menunjukkan bahwa Ki Uda Kusuma tidak tergilaoleh harta. Ki Uda Kusuma  

ingin mukti seperti  Panembahan Senapati walaupun sebagai  rakyat  kecil,  

kemudian  Sang Raja  menghadiahi  tanah  Gumelem  yang  terbebas  dari pajak 

dan mengangkat Ki Uda Kusuma menjadi  Demang ke-1. Hadiah  yang  diberikan  

tersebut seperti  pada  sekuen  berikut  ini; 

S-41 Raja memberikan tanah Gumelem dan diangkat menjadi demang dan 
dibebaskan dalam segala bentuk pajak, sejak saat itu berdiri perdikan 
Gumelem. 

 
”Tanah  Gumelem  sa  jurang  perenge sun paringake, sun angkat dadi 
demang, lan sun perdikake saking bulu bekti ghodhong  pangarang-
ngarang.”  

 
Terjemahan:  

”Tanah Gumelem seluruhnya saya berikan dan saya angkat menjadi  
demang dan saya bebaskan dari segala bentuk upeti atau pajak”.  

(Tuturan lisan dari Bapak Sujeri, 22 Maret 2008) 
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Sekuen di atas menggambarkan tindakan Raja Sena yang memberian 

hadiah kepada Ki Uda Kusuma  berupa tanah Gumelem yang  bebas dari   

berbagai  bentuk pajak  dan  Ki Uda Kusuma  diangkat  menjadi Demang  

pertama, maka  sejak  saat  itulah berdiri  perdikan  Gumelem. 

 Berdasarkan  peristiwa yang  telah  diuraikan  di atas, maka alur cerita  

rakyat  Ki Ageng Giring  dapat  digambarkan  seperti  pada  bagan  berikut; 

 

Keterangan: 

  : Tindakan 

 

  : Kejadian 

 

  : Alur kejadian 
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Jadi cerita rakyat Ki Ageng Giring tersebut beralur lurus, alur  dimulai dari 

tindakan Ki Ageng Giring melakukan tirakat (A1), sehingga menimbulkan 

kejadian yang diperolehnya lewat mimpi (I). Kejadian tersebut menyebabkan Ki 

Ageng Giring mencari dan akhirnya menemukan kelapa muda yang disebutkan 

dalam mimpinya lalu meninggalkannya di atas para (A2) kemudian Ki Ageng 

Pemanahan datang ke rumah Ki Ageng Giring lalu meminum air kelapa muda 

tersebut (B1), tindakan tersebut mengakibatkan kejadian bahwa Ki Ageng 

Pemanahan yang akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa (II). oleh karena itu Ki 

Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan mengadakan perjanjian (A3+B2), 

sehingga terjadi pernikahan antara Danang Sutawijaya dengan Dewi Nawangsari 

lalu berputra Joko Umbaran (III).  

Kemudian tindakan Joko Umbaran mencari ayahnya (C1) tetapi Danang 

Sutawijaya tidak mengakuinya sebagai anak (D1), sehingga menimbulkan suatu 

kejadian sebagai persyaratan diakuinya Joko Umbaran (IV). Kejadian tersebut 

mengakibatkan Ki Ageng Giring dan Dewi Nawangsari pergi meninggalkan 

Mataram (A4+E1). Setelah sampai di Selamerta terjadi perpisahan antara Ki 

Ageng Giring dengan Dewi Nawangsari (V), sehingga Ki Ageng Giring 

melanjutkan perjalanan tanpa putrinya (A5). Kemudian kesehatan Ki Ageng 

Giring menurun dan terjadi kejadian hilangnya Ki Ageng Giring (VI). Mendengar 

kejadian tersebut Ki Uda Kusuma mengundurkan diri dan menjaga makam Ki 

Ageng Giring (F1). Tindakan Ki Uda Kusuma disetujui oleh Danang Sutawijaya 

dengan syarat (VII).  

Kemudian terjadi pemerolehan ilham oleh Mataram (VIII), kejadian 

tersebut mengakibatkan Ki Uda Kusuma mencari pusaka Ganjur dan Sodor (F2) 

tetapi Ki Sing Kerti tidak mau diajak menemui Raja (G1). Tindakan tersebut 

menimbulkan perjanjian antara Ki Uda Kusuma dan Ki Singa Kerti (IX). Pada sat 

itu terjadi pemberontakan (X). Kejadian tersebut berhasil diberantas oleh Wira 

Kusuma (H1) tetapi Adipati Ukur menghasut Wira Kusuma (I1). Tindakan 

tersebut menimbulkan terjadi pemberontakan di Gunung Tidar (XI). Kejadian 

tersebut berhasil diberantas oleh raden Jono (J1), tetapi Ki Uda Kusuma tidak 

mengakui Wira Kusuma sebagai anaknya (F3), sehingga terjadi kejadian 
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hukuman kepada Wira Kususma (XII). Setelah kejadian hukuman itu Ki Uda 

Kusuma mengakui bahwa Wira Kusuma adalah anaknya (F4) dan Danang 

Sutawijaya  memberikan hadiah kepada Ki Uda Kusuma (D2), tindakan tersebut 

mengakibatkan terjadinya tanah perdikan yaitu perdikan Gumelem (XIII). 

 

4.1.3  Wujud (Existent) dalam Cerita Rakyat Ki Ageng Giring 

4.1.3.1 Tokoh (Character) 

Pada  cerita  rakyat  Ki Ageng Giring  menampilkan  beberapa  tokoh  

yaitu  Ki Ageng Giring, Ki Ageng Pemanahan, Dewi Nawangsari, Danang 

Sutawijaya, dan Ki Uda Kusuma. Setiap tokoh dalam cerita  memiliki  watak  

yang berbeda-beda. Kejadian pada tokoh-tokoh tersebut secara tidak langsung 

telah mewakili gambaran watak  tokoh  yang  terdapat  pada  cerita rakyat  Ki 

Ageng Giring.  

4.1.3.1.1 Ki Ageng Giring 

Ki Ageng Giring adalah seorang pertapa. Pada suatu ketika Ki Ageng 

Giring  yang  mendapatkan  wangsit atau ilham  dari Yang  Maha Kuasa. Setelah 

menemukan kelapa muda yang dimaksudkan dalam wangsit, kemudian  Ki Ageng 

Giring pergi ke ladang dan meninggalkan kelapa muda tersebut di atas para. Hal 

tersebut terlihat seperti  pada  sekuen berikut; 

S-1 Ki Ageng Giring mendapat ilham lewat mimpi. 
S-2 Ki Ageng Giring menemukan pohon kelapa yang berbuah hanya satu 

buah kelapa saja. 
S-3 Ki Ageng Giring menyimpan kelapa muda tersebut di atas para dan 

pergi ketegalan. 
 
“Dek jaman kepungkur akeh wong kang ngurangi  mangan lan turu 
(tirakat) menawa duwe gegayuhan supaya entuk panunjuk lan kamulyan 
saka Gusti Maha Agung. Ki Ageng Giring uga nglakoni tirakat iku, ing 
sawijining dina Ki Ageng Giring entuk wangsit  saka impen”. 
 

(Tuturan lisan dari Bapak Sujeri, 22 Maret 2008) 
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Sekuen di atas menggambarkan Ki Ageng Giring yang melakukan   tirakat  

untuk  mendapatkan  petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Dengan begitu terlihat  

bahwa Ki Ageng Giring  adalah  orang yang  rajin  beribadah. Dilihat dari 

namanya ’Ki Ageng Giring’ merupakan seseorang yang mendalami agamanya 

serta disegani. Ki Ageng Giring mempunyai sifat yang kurang sabar, setelah 

mendengar cerita dari istrinya bahwa kelapa muda miliknya telah diminum oleh 

Ki Ageng Pemanahan. Hal tersebut terlihat  pada  sekuen berikut; 

S-5 Istri Ki Ageng Giring menceritakan bahwa air kelapa muda telah 
diminum oleh Ki Ageng Pemanahan. 

S-6 Ki Ageng Giring meminta kepada Ki Ageng Pemanahan agar kelak 
keturunan kedua dari Ki Ageng Pemanahan diakui sebagai anak. 

 
”Nyi Giring nyritakake menawa kang ngombe banyu degan yaitu Ki 
Ageng Pemanahan. Ki Ageng Giring eling karo wangsit saka impen, 
banjur njaluk supaya keturunan kaping pindho saka Ki Ageng Pemanahan 
diakoni dadi anak, supaya apa kang dadi gegayuhan bisa kaleksanen. 
Panjaluke kanthi kaping pitu banjur  Ki Ageng Pemanahan nyangguhi lan 
ngucap ’Wallhu a’lam’ ”. 

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
 
Sekuen di atas menggambarkan watak Ki Ageng Giring merupakan orang 

yang kurang sabar, terlihat ketika mengetahui yang telah meminum air kelapa  

berkhasiat adalah Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Giring meminta kepada Ki 

Ageng Pemanahan supaya keturunan kedua diakui sebagai anak, dengan  begitu  

keturunan  Ki Ageng Giring tetap bisa menjadi Raja di tanah Jawa. Ki Ageng 

Giring terus-menerus meminta  kepada Ki Ageng Pemanahan, sampai  pada  

permintaan  ketujuh  baru  disetujui.  

Ki Ageng Giring merupakan sosok yang sayang kepada cucunya yaitu 

Joko Umbaran. Demi masa depan Joko umbaran, Ki Ageng Giring rela 
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meninggalkan Mataram dan mengembara bersama putrinya, Dewi Nawangsari. 

Hal tersebut terlihat pada sekuen berikut; 

S-12 Ki Ageng Giring dan Dewi Nawangsari terkejut mendengar pesan dari 
Sang Raja. 

S-13 Ki Ageng Giring menyuruh Joko Umbaran agar menemui ayahnya 
dan mengatakan  Ki Ageng Giring serta  Dewi Nawangsari  sudah 
pergi ke arah barat. 

 
”Ki Ageng Giring lan Dewi Nawangsari banjur kaget menawa ngerti apa 
maksud ing pesen Raja Sena iku. Ki Ageng Giring menehi parentah 
supaya Joko Umbaran ngadep Sang Raja lan kandha menawa Ki Ageng 
Giring lan Dewi Nawangsari wis lunga menyang kidul”. 

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
 

Sekuen di atas menggambarkan watak Ki Ageng Giring yang menyayangi 

cucunya. Ki Ageng Giring sangat terkejut setelah mendengar pesan yang 

disampaikan oleh Sang Raja melalui  cucunya itu. Ki Ageng Giring rela 

meninggalkan Mataram bersama Dewi Nawangsari, tindakannya tersebut 

dilakukan demi masa depan Joko Umbaran agar dapat diakui sebagai anak oleh 

Panembahan Senapati. 

4.1.3.1.2 Ki Ageng Pemanahan 

Ki Ageng Pemanahan adalah kakak dari Ki Ageng Giring yang juga 

seorang pertapa. Karakter Ki Ageng Pemanahan yang tidak tergesa-gesa  dalam 

mengambil keputusan terlihat pada saat Ki Ageng Giring meminta supaya 

keturunan kedua dari Ki Ageng Pemanahan diakui sebagai anak. Hal tersebut 

terlihat seperti pada sekuen berikut;  

S-6 Ki Ageng Giring meminta kepada Ki Ageng Pemanahan agar kelak 
keturunan kedua dari Ki Ageng Pemanahan diakui sebagai anak. 

 
”Ki Ageng Giring eling karo wangsit saka impen, banjur njaluk supaya 
keturunan kaping pindho saka Ki Ageng Pemanahan diakoni dadi anak, 
supaya apa kang dadi gegayuhan bisa kaleksanen”. 

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
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Sekuen tersebut menggambarkan ketika Ki Ageng Giring terus-menerus 

meminta agar Ki Ageng Pemanahan bersedia memenuhinya. Ki Ageng 

Pemanahan merupakan orang yang tidak tergesa-gesa dalam mengambil sebuah 

keputusan. Permintaan tersebut dipikirkan secara matang agar tidak salah langkah 

dalam keputusan yang diambilnya, hingga pada permintaan ketujuh barulah Ki 

Ageng Pemanahan menyanggupinya.  

4.1.3.1.3 Dewi Nawangsari 

Dewi Nawangsari adalah putri Ki Ageng Giring, seorang gadis desa  yang  

diperistri oleh Raja Sena. Kemudian dianugerahi seorang putra yang diberi nama 

Joko Umbaran. Karakter Dewi Nawangsari  terlihat pada sekuen berikut; 

S-8 Sutawijaya bertemu dengan Dewi Nawangsari (putri Ki Ageng Giring) 
lalu menikah dan berputra Joko Umbaran. 

S-9 Dewi Nawangsari menceritakan kepada Joko Umbaran bahwa ayah 
kandungnya adalah seorang Raja di Mataram. 

 
“Nalika Sutawijaya lagi maburu ing desa, banjur ketemu karo Dewi 
Nawangsari lan didadekake bojo. Joko Umbaran lair nanging Sutawijaya 
ora ngerti amarga wis mulih ing Mataram, banjur Dewi Nawangsari 
nyritakake menawa ramane Joko Umbaran yaitu Raja Mataram”. 
 

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
 

Sekuen di atas menggambarkan kejujuran hati Dewi Nawangsari. Joko 

Umbaran menanyakan siapa ayah kandungnya, kemudian Dewi Nawangsari 

menceritakan bahwa ayah kandung Joko Umbaran sebenarnya adalah Danang 

Sutawijaya seorang Raja di Mataram. 

Dewi Nawangsari merupakan orang yang ramah serta suka berbagi kepada 

sesama. Ketika Ki Ageng Giring dan Dewi Nawangsari akan melanjutkan 

perjalanannya, penduduk desa Selamerta merasa keberatan dengan kepergian 

Dewi Nawangsari. Hal tersebut terlihat pada sekuen berikut; 
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S-14 Ki Ageng Giring dan Dewi Nawangsari melakukan perjalanan ke arah 
barat dan sampai di desa Selamerta dan berpisah dengan Dewi 
Nawangsari. 

 
”Nalika Ki Ageng Giring arep lunga Dewi Nawangsari ora melu amarga 
pandhuhuk desa Selamerta ngrasa menawa Dewi Nawangsari akeh 
menehi ilmu agama lan ilmu liyane”. 

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
 

Sekuen  tersebut  mencerminkan  karakter  Dewi Nawangsari  yang  ramah 

serta suka berbagi kepada penduduk desa selamerta. Dewi Nawangsari banyak 

memberikan ilmu agama serta ilmu lainnya kepada para penduduk. Ketika Dewi 

Nawangsari bertapa di sisi sungai Sapi banyak penduduk yang  mendatangi 

tempat  tersebut untuk  meminta restu  bahkan berguru, sehingga Dewi 

Nawangsari dianggap sebagai orang suci oleh penduduk  setempat.   

4.1.3.1.4 Danang Sutawijaya 

Danang Sutawijaya  adalah  putra Ki Ageng Pemanahan yang menjadi 

Raja Mataram pertama, dikenal dengan nama Panembahan Senapati Ing Ngaloyo  

atau Raja Sena. Karakter Danang Sutawijaya atau Raja Sena terlihat saat memberi 

pesan yang disampaikan kepada Joko Umbaran sebagai syarat agar Joko Umbaran 

diakui sebagai anak. Hal tersebut terlihat pada sekuen berikut;  

S-11 Panembahan Senapati memberikan pesan kepada Joko Umbaran untuk 
membawa keris kepada kakeknya agar dibuatkan wrangka dengan kayu 
”Purwa Sari” 
 

”Prabu Sena ngakoni menawa Joko Umbaran iku  anake, banjur menehi 
pesen kanggo Ki Ageng Giring supaya keris pusaka digawekna wrangka 
saka kayu Purwosari”.  

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
 

Berdasarkan sekuen tersebut terlihat bahwa Raja Sena tidak berkenan  

dengan  kehadiran  Joko Umbaran. Raja Sena  mengetahui  bahwa  yang  

menyuruh Joko Umbaran datang ke Mataram adalah Ki Ageng Giring, maka Raja 
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Sena memberikan pesan kepada Joko Umbaran untuk disampaikan kepada 

kakeknya. Hal tersebut sebagai syarat agar Raja Sena mau  mengakui  Joko 

Umbaran  sebagai  putranya. 

Karakter Danang Sutawijaya atau Raja Sena yang baik hati terlihat ketika 

memberikan hadiah kepada Ki Uda Kusuma atas jasa-jasanya. Raja Sena  

memberikan  perhiasan  dan emas yang ternyata tidak dipilih oleh Ki Uda 

Kusuma, karena Ki Uda Kusuma ingin mukti seperti Raja Sena meskipun sebagai 

rakyat  biasa  maka  Raja Sena memberikan hadiah tanah Gumelem yang 

dibebaskan dari segala bentuk  pajak. Hal tersebut  terlihat  pada  sekuen  berikut; 

S-40 Raja menghadiahi emas namun Ki Uda Kusuma memilih keris tanpa 
wrangka, jubah, dan picis yang semuanya mempunyai makna 
tersendiri.  

S-41 Raja memberikan tanah Gumelem dan diangkat menjadi demang dan 
dibebaskan dalam segala bentuk pajak, sejak saat itu berdiri perdikan 
Gumelem. 

 
”Raja kandha menawa Ki Uda Kusuma pantes dikurmati lan diwenehi 
hadiah yaiku perhiasan, emas, lan picis Raja brana”. (S-40) 
 
”Tanah  Gumelem  sa  jurang  perenge sun paringake, sun angkat dadi 
demang, lan sun perdikake saking bulu bekti ghodhong  pangarang-
ngarang.” (S-41) 

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
 

Terjemahan: 

”Tanah Gumelem seluruhnya saya berikan dan saya angkat menjadi  
demang dan saya bebaskan dari segala bentuk upeti atau pajak”.  
 

Sekuen di atas menggambarkan watak Raja Sena yang baik hati kepada Ki 

Uda Kusuma atas jasa-jasanya. Raja Sena memberikan hadiah  tanah gumelem   

kepada Ki Uda Kusuma dan mengangkatnya menjadi demang pertama, serta 

membebaskan  masyarakatnya dari berbagai bentuk pungutan pajak. Sejak saat  

itu berdirilah  perdikan  Gumelem. 
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4.1.3.1.5 Ki Uda Kusuma/ Ki Ageng Gumelem 

Ki Uda Kusuma  atau yang dikenal dengan nama Ki Ageng Gumelem 

adalah seorang panglima di Mataram yang mengundurkan diri untuk menjaga  

makam Ki Ageng Giring dan menetap di desa Gumelem. Karakter Ki Uda 

Kusuma digambarkan  seperti  pada  sekuen  berikut; 

S-28 Ki Uda Kusuma melacak kepergian Ki Ageng Giring  dan Dewi 
Nawangsari ke arah barat. 

S-29 Ki Uda Kusuma mengundurkan diri dari Mataram  bermaksud 
menunggui dan menjaga makam Ki Ageng Giring. 
 

”Ki Uda Kusuma nglacak lungane Ki Ageng Giring lan Dewi Nawangsari. 
Banjur keprungu crita menawa Ki Ageng Giring dikubur ing bukit desa 
Gumelem. Ki Uda Kusuma mudhun saka jabatane dadi panglima perang 
ing Mataram, amarga arep nunggoni lan njaga makam Ki Ageng Giring” 
. 

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
 

Sekuen  di atas  menggambarkan bahwa sebagai seorang panglima Ki Uda 

Kusuma  berjiwa besar. Ki Uda Kusuma  memilih  untuk  mengundurkan  diri dari 

Mataram menjadi seorang rakyat biasa tinggal di desa Gumelem dan menjaga 

makam Ki Ageng Giring. Ki Uda Kusuma merupakan orang yang sederhana  dan  

tidak  tergiur  oleh  kemewahan. Hal  tersebut  terlihat saat Sang Raja menyuruh 

Ki Uda Kusuma untuk memilih  sendiri hadiahnya. Hal tersebut terlihat pada 

sekuen berikut; 

S-40 Raja menghadiahi emas namun Ki Uda Kusuma memilih keris tanpa 
wrangka, jubah, dan picis yang semuanya mempunyai makna 
tersendiri.  
 

 ”Raja kandha menawa Ki Uda Kusuma pantes dikurmati lan diwenehi 
hadiah yaiku perhiasan, emas, lan picis Raja brana. Ki Uda Kusuma ora 
milih perhiasan lan emas, nanging milih keris tanpa wrangka, jubeyah, 
lan picis”. 

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
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Sekuen tersebut menggambarkan bahwa Ki Uda Kusuma merupakan  

orang yang sederhana dan tidak tergiur oleh kemewahan. Ketika Ki Uda Kusuma 

disuruh memilih sendiri hadiah dari Sang Raja, yang dipilihnya adalah berupa 

keris tanpa wrangka, jubah, dan picis. Ketiga benda tersebut  mempunyai  makna  

tersendiri  yaitu  menunjukkan  kebebasan. 

Setiap tokoh dalam cerita rakyat Ki Ageng Giring memiliki watak yang 

berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilihat dari tindakan-tindakan para tokohnya. 

Berdasarkan  karakter-karakter di atas, maka  tokoh dalam cerita rakyat  Ki Ageng 

Giring dapat  digolongkan ke dalam  tokoh  bulat (round character)  artinya  

tokoh  yang  berperan sebagai tokoh utama (Ki Ageng Giring, Ki Ageng 

Pemanahan, Danang Sutawijaya, Dewi Nawangsari, Ki Uda Kusuma), tokoh 

pembantu (Nyi Giring, Joko Umbaran, Ki Singa Kerti, Wira Kusuma, Raden 

Jono). Tokoh bulat lebih menyerupai kehidupan manusia yang  sesungguhnya, 

karena memiliki berbagai kemungkinan sikap dan tindakan, serta diungkap 

berbagai kemungkinan sisi kehidupannya, sisi kepribadian dan jati dirinya.  

 
4.1.3.2 Latar (Setting) 

Cerita rakyat Ki Ageng Giring berlatarkan kehidupan masyarakat Jawa 

pada zaman dahulu awal abad ke-15. Ki Ageng Pemanahan tinggal di desa 

Mentaok (Mataram). Ki Ageng Giring tinggal di desa Giring, Gunung Kidul. Pada 

waktu itu seluruh Mataram dan Gunung Kidul masih  merupakan hutan belantara. 

Kebanyakan masyarakat pada zaman  itu  telah mengenal  pertanian. Ki Ageng 

Giring berdasarkan namanya  merupakan orang desa yang  pekerjaannya  sehari-

hari  bercocok  tanam di ladang. Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada sekuen  berikut; 

S-3 Ki Ageng Giring menyimpan kelapa muda tersebut di atas para dan pergi 
ketegalan. 



 64

S-4 Ki Ageng Giring pulang dari tegalan mencari kelapa muda yang 
disimpannya. 
 

“Esuk-esuk Ki Ageng Giring nggoleki degan kaya ing impen lan bisa 
nemokake dega iku, banjur lunga menyang tegalan kanggo mergawe dadi 
juru mertani”. 

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
 
Sekuen di atas menggambarkan Ki Ageng Giring berada di suatu  tempat 

yaitu di ladang. Ki Ageng Giring pergi ke ladang untuk bekerja yang 

kesehariannya adalah sebagai petani. Kejadian tersebut terjadi di pagi hari dalam 

suasana pedesaan, ketika Ki Ageng Giring mencari kelapa  muda  yang  tersebut  

di dalam mimpinya. 

Pada saat Ki Ageng Giring dan Dewi Nawangsari beristirahat di kawasan  

hutan yang terdapat sungai bernama Kali Sapi. Ditempat tersebut Dewi 

Nawangsari menerima sasmita gaib supaya bersemedi dibawah pohon elo yang  

rindang  dahannya  dan  rimbun  daunnya,  ditempat  yang  ketinggian  tidak  jauh 

dari  sungai tersebut. Hal tersebut  terlihat  pada  sekuen berikut; 

S-26 Pengikut Ki Ageng Giring mencari Dewi Nawangsari yang sedang 
bertapa di bawah pohon elo disisi sungai Sapi. 

 
”ing tlatah iku Dewi Nawangsari nrima sasmita utawa supaya semedi ing 
ngisor wit gedhe kang akeh godhonge, tlatah iku ora adoh saka kali Sapi”. 
 

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
 

Sekuen tersebut menggambarkan suatu tempat yang berada di tengah 

hutan. Tempat Dewi Nawangsari bersemedi yaitu di hutan yang dekat dengan 

sungai di bawah  pohon elo yang  rindang  dahannya  dan  rimbun  daunnya. 

Ketika rombongan Ki Ageng Giring menaiki di sebuah igir (lereng 

pegunungan yang agak rendah) mereka beristirahat. Hal tersebut terlihat pada 

kutipan  berikut; 
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S-20 Rombongan Ki Ageng Giring  menaiki sebuah igir dan beristirahat. 
 

”Rombongan Ki Ageng Giring nglanjutke lampahane, banjur rombongan 
nglewati igir (lereng gunung)”. 

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
 

Sekuen tersebut menggambarkan tempat dimana rombongan Ki Ageng 

Giring beristirahat, yaitu di sebuah bukit yang terletak di lereng sebuah gunung. 

Kemudian Ki Ageng Giring meminta  untuk  dimakamkan  di bukit  tersebut. 

Setelah berpisah dengan Dewi Nawangsari, Ki Ageng Giring melanjutkan 

perjalanannya dengan di tandu karena kesehatannya mulai menurun. Dalam 

perjalanannya itu rombongan melewati beberapa tempat yang dikelilingi oleh 

hutan dan masih jarang penduduknya, dan karena sesuatu hal maka tempat-tempat 

tersebut diberi nama. Hal tersebut terlihat pada sekuen berikut; 

S-16 Ki Ageng Giring melanjutkan perjalanan dengan ditandu oleh 
pengikutnya ke arah selatan. 

S-17 Kesehatan Ki Ageng Giring menurun oleh para pengikutnya sudah 
tidak boleh ditanya lagi (dilarang) maka daerah itu diberi nama 
Larangan. 

S-18 Setiba di suatu daerah penglihatan Ki Ageng Giring sudah tidak jelas 
lagi (kurang awas) maka daerah tersebut diberi nama Karang Lewas. 

S-19 Ki Ageng Giring melanjutkan perjalanan ke arah timur menyebrangi 
sungai, banyak pengikut Ki Ageng Giring yang hampir tenggelam 
(kemelem) maka daerah tersebut diberi nama Gumelem. 

 
”Ki Ageng Giring nglanjutke lampahane nanging ditandhu, Ki Ageng 
Giring ing para pengikut ora entuk  ditakoni meneh banjur tlatah iku 
dijenengi Larangan. Paningalane Ki Ageng Giring kurang awas banjur 
tlatah iku dijenengi Karang Lewas. Rombongan nyabrang kali lan akeh 
padha kemelem  banjur tlatah iku dijenengi Gumelem”. 
 

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
 

Sekuen di atas menggambarkan perjalanan yang ditempuh oleh Ki Ageng 

Giring dengan melewati beberapa daerah. Daerah yang dilaluinya sebagian besar 

massih berupa hutan belantara. Daerah-daerah yang dilewati oleh Ki Ageng 
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Giring menjadi sebuah pemukiman antara lain desa Larangan, desa Karang 

Lewas, dan desa Gumelem. 

Dalam cerita rakyat  Ki Ageng Giring terlihat adanya perbedaan status 

sosial tokohnya. Seperti pada wangsit yang telah diterima Ki Ageng Giring bahwa 

yang meminum kelapa muda berkhasiat kelak menurunkan Raja-raja di tanah 

Jawa adalah keturunan dari Ki Ageng Pemanahan yaitu ketika diangkatnya 

Danang Sutawijaya menjadi raja Mataram yang pertama. Hal tersebut terlihat 

pada sekuen berikut; 

S-7 Danang Sutawijaya (putra Ki Ageng Pemanahan) menjadi Raja di 
Mataram. 
 

”Wahyu degan kang diombe Ki Ageng Pemanahan kelaksanen. Putrane 
Ki Ageng Pemanahan yaitu Danang Sutawijaya dadi Raja pratama ing 
Mataram sebutane yaitu Panembahan Senapati ing Ngaloyo”. 
 

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
 

Sekuen di atas menunjukkan bahwa yang menurunkan raja-raja di tanah 

Jawa adalah keturunan dari Ki Ageng Pemanahan. Danang Sutawijaya setelah 

diangkat menjadi raja pertama di Mataram, berstatus sosial tinggi. Kemudian 

menikahi gadis desa bernama Dewi Nawangsari (putri Ki Ageng Giring). Hal ini 

terlihat pada sekuen berikut; 

S-8 Sutawijaya bertemu dengan Dewi Nawangsari (putri Ki Ageng Giring) 
lalu menikah dan berputra Joko Umbaran. 

 
”Dewi Nawangsari nglairke anak lan dijenengi Joko Umbaran. Joko 
Umbaran lair ing desa nanging Raja Sena ora ngerti, amarga Raja Sena 
wis mulih menyang Mataram ”. 

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
 

Sekuen tersebut menggambarkan terjadi perkawinan yang berbeda status 

sosial. Status sosial antara Panembahan Senapati dengan  Dewi Nawangsari  dan 

joko Umbaran berbeda. Panembahan Senapati  adalah  seorang raja di Mataram 
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yang berstatus sosial tinggi dan bertempat tinggal di Kerajaan, sedangkan Joko 

Umbaran yang terlahir dari seorang perempuan yaitu Dewi Nawangsari yang  

tinggal  di suatu desa dan  berstatus  sosial  rendah.  

Struktur cerita rakyat Ki Ageng Giring di dalamnya terdapat latar (setting). 

Latar (setting) tersebut dapat dilihat dari peristiwa-periatiwanya, dari nama-nama 

tokoh juga karakter yang dimilikki para tokohnya. Selain itu dapat juga dilihat 

dari status sosial yang dimiliki oleh tokoh. 

 

4.2 Simbol dan Makna Pada Cerita Rakyat Ki Ageng Giring di Desa 

Gumelem Kabupaten Banjarnegara 

Simbol dapat diartikan sebagai  sesuatu  hal  atau  keadaan  yang  

merupakan  media  pemahaman  terhadap  objek, yang mengandung  maksud  

tertentu. Dalam  karya  sastra  khususnya  pada  cerita  rakyat  Ki Ageng Giring, 

terdapat  beberapa simbol yang mempunyai makna. Kajian  mengenai cerita 

rakyat  Ki Ageng Giring di desa Gumelem Kabupaten Banjarnegara ini akan 

dicari simbol-simbol yang terdapat pada cerita. Setelah  simbol  ditemukan,  

kemudian   dilanjutkan   dengan  mencari  makna  pada  simbol  tersebut.   

4.2.1  Wahyu Gagak Emprit/ Wahyu Keraton Tanah Jawa 

Simbol  yang  dapat  ditemukan  pada  cerita rakyat  Ki Ageng Giring di 

desa  Gumelem  Kabupaten Banjarnegara  yaitu simbol yang  terdapat  pada 

wangsit  atau  ilham  yang  diterima  oleh  Ki Ageng Giring. Yang dimaksudkan 

adalah kelapa muda yang menyimbolkan cikal bakal berdirinya kerajan-kerajaan 

di tanah Jawa. Hal  ini  terlihat  pada sekuen berikut; 

S-1 Ki Ageng Giring mendapat ilham lewat mimpi. 



 68

S-2 Ki Ageng Giring menemukan pohon kelapa yang berbuah hanya satu 
buah kelapa saja. 

 
“Nalika semedi Ki Ageng Giring nrima wisik (wangsit) yaiku sasmita gaib 
kang isine bisa kaleksana  apa sing dadi gegayuhane yaiku entuk wakyu 
kraton tanah Jawa, menawa bisa ngombe banyu degan saka wit klapa ing 
mburi omah”. 

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
 

Sekuen di atas menegaskan bahwa dalam wangsit atau ilham yang  

diterima  oleh  Ki Ageng Giring yaitu Wahyu Keraton Tanah Jawa atau disebut 

dengan Wahyu Gagak Emprit  tersebut  disimbolkan  dengan  ‘kelapa muda’  

yang  dalam  satu  pohon  hanya  berbuah  satu  buah  kelapa  saja.  Pohon  kelapa 

yang dimaksudkan berbuah hanya satu tidaklah bisa ditemukan, karena dalam  

satu pohon kelapa bisa menghasilkan  puluhan  buah  kelapa. Kelapa Muda 

menyimbolkan  cikal  bakal  pendiri  sebuah  kerajaan  di tanah Jawa. Makna  

yang dimaksudkan dari pohon  kelapa  yang  hanya  berbuah  satu  buah  kelapa  

saja bermakna bahwa  wilayah  tanah  Jawa  hanya  ada satu  orang  raja  yang  

berkuasa. Dengan  demikian  dalam  wangsit  tersebut  disebutkan  bila  ada  yang 

bisa  meminum  air  kelapa  muda  dari  pohon  kelapa  yang  berbuah  hanya   

satu buah  kelapa saja, maka  kelak  dapat  menurunkan  raja-raja di tanah Jawa. 

Hal ini  diperjelas  dengan  kutipan  seperti  berikut;  

”Sinten piyantunne ingkang saged ngunjuk toya dawegan isi 
setunggal menika saged nurunaken raja-raja ing tanah Jawa”. 
 

(Tuturan lisan dari Bapak Sujeri, 22 Maret 2008) 
 

Kutipan  di atas  memperjelas  bahwa Ki Ageng Giring memperoleh 

kelapa muda berdasarkan wangsit atau ilham yang diterimanya. Ki Ageng Giring 
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meyakini  bila ia  meminum  air  kelapa  muda  tersebut  dalam sekali  teguk,  

maka  impiannya  kelak  menjadi  kenyataan. 

4.2.2 Kayu Purwasari 

Selain  simbol  yang  terdapat  dalam  wangsit  atau  ilham  yang  diterima 

Ki Ageng Giring, terdapat pula pada  pesan  yang disampaikan oleh    

Panembahan Senapati  kepada  Joko Umbaran  agar  Ki Ageng Giring 

membuatkan wrangka keris yang terbuat dari kayu Purwosari, karena beliau  

yakin  bahwa  Ki Ageng Giringlah  yang  menyuruh  Joko Umbaran  pergi ke  

istana. Hal  ini  terlihat  pada  sekuen  berikut; 

S-10 Joko Umbaran mencari ayahnya yaitu Panembahan senapati. 
S-11 Panembahan Senapati memberikan pesan kepada Joko Umbaran 

untuk membawa keris kepada kakeknya agar dibuatkan wrangka 
dengan kayu ”Purwa Sari” 

S-12 Ki Ageng Giring dan Dewi Nawangsari terkejut mendengar pesan 
dari Sang Raja. 

S-13 Ki Ageng Giring menyuruh Joko Umbaran agar menemui ayahnya 
dan mengatakan  Ki Ageng Giring serta  Dewi Nawangsari  sudah 
pergi ke arah barat. 
 

”Nalika Joko Umbaran wis umur 12 taun banjur lunga menyang Mataram 
nggoleki Prabu Sena. Prabu Sena ngakoni menawa Joko Umbaran iku  
anake, banjur menehi pesen kanggo Ki Ageng Giring supaya keris pusaka 
digawekna wrangka saka kayu Purwosari.  

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
 
Sekuen di atas menegaskan bahwa dalam  pesan  tersebut  disimbolkan  

dengan keris. Keris adalah simbol kepangkatan. Sebilah keris adalah simbol 

kekuatan dan juga simbol kebesaran orang Jawa. Dalam cerita rakyat Ki Ageng 

Giring agar keris dibuatkan wrangka oleh Ki Ageng Giring dengan kayu 

’Purwasari’,  hal tersebut sebagai syarat agar Joko Umbaran diakui  menjadi  

anak. Sedangkan  kayu  ’Purwa Sari’  mempunyai  arti,  ’Purwa’ berarti  asal  
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mula atau  yang menurunkan, sedangkan ’Sari’ berarti bunga atau puspita, yang  

melambangkan  wanita, dalam hal ini Dewi Nawangsari. Jadi  kayu Purwa Sari  

yang dimaksud adalah jiwa raga Ki Ageng Giring. Makna pesan dari  

Panembahan  Senapati  yaitu  Ki Ageng Giring  supaya  dibunuh  oleh  cucunya  

sendiri  yaitu  Joko Umbaran. 

4.2.3  Selamerta 

Simbol  penghidupan  pada  cerita rakyat  Ki Ageng Giring ditemukan 

pada makna  sebuah  nama  pemukiman yang berada dekat dengan pertapaan 

Dewi Nawangsari. Dewi  Nawangsari  menerima  sasmita gaib  supaya  bersemedi 

di bawah  pohon  tidak  jauh  dari  sungai  bernama Kali Sapi. Banyak orang-

orang  yang  datang  ke pertapaan  untuk  mohon  doa  restu dan minta  berkah 

serta berguru kepada Dewi Nawangsari, sehingga Dewi Nawangsari dianggap 

sebagai  ”orang suci”.  Hal  ini  terjadi setelah Dewi Nawangsari berpisah dengan 

Ki Ageng Giring, seperti pada sekuen berikut; 

S-14 Ki Ageng Giring dan Dewi Nawangsari melakukan perjalanan ke arah 
barat dan sampai di desa Selamerta dan berpisah dengan Dewi 
Nawangsari. 
 

”Dewi Nawangsari kang semedi ing sisih kali Sapi iku  dianggep wong 
suci, akeh kang padha teka lan njaluk berkah utawa merguru. Tlatah iku 
dadi rame banjur ndadekake pemukiman kang dijenengi Selamerta”. 
 

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
 
Sekuen tersebut menegaskan bahwa setelah berpisah dengan Ki Ageng 

Giring, Dewi Nawangsari  bersemedi, tempat  tersebut kemudian menjadi sebuah 

pemukiman  yang diberi nama  desa Selamerta. ”Selamerta” berasal  dari  kata  

sela  dan  amerta. ’Sela’ berarti Batu, ’amerta’  artinya  tidak mati atau hidup (a: 

tidak, merta: mati). Dengan nama  itu diharapkan agar pemukiman  baru  itu  

dengan  sesepuhnya  Nyai  Dewi Nawangsari, menjadi  desa  yang  hidup  dan 
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menghidupi, desa  yang  menjadi  batu (Sela)  atau  tonggak  kehidupan  dan  

penghidupan. 

4.2.4  Ganjur dan Sodor 

Panembahan Senapati mendapat ilham untuk melengkapi pusaka   

Kerajaan Mataram  yaitu  sebuah  Ganjur dan Sodor. Kedua benda tersebut  

adalah pusaka yang taktertandingi. Hal ini diperjelas  dengan  sekuen  berikut; 

S-30 Sang Raja mendapat ilham demi kelengkapan Kerajaan Mataram 
harus mempunyai pusaka berupa Ganjur dan Sodor. 
 

”Ing sawijining wektu Prabu Sena entuk ilham kanggo nglengkapi 
Mataram yaiku kudu duwe pusaka Ganjur lan Sodor. Ki Uda Kusuma 
entuk pusaka iku saka pendhudhuk asli Gumelem yaiku Ki Singa Kerti. 
 

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
 

Sekuen tersebut menegaskan bahwa pusaka Ganjur dan Sodor merupakan  

benda pusaka yang sangat ampuh. Pusaka yang bernama Ganjur berupa  seperti  

Kelabet  dan Sodor yang berupa Tombak. Benda pusaka tersebut digunakan 

sebagai simbol perang. Setiap  Kerajaan mempunyai benda pusaka yang  sangat  

ampuh  untuk  mempertahankan Kerajaannya dari serangan Kerajaan  lain  agar  

tetap  jaya  dan  tidak mudah runtuh.  

4.2.5  Keris tanpa Wrangka, Jubah, dan Picis 

Hadiah yang diberikan oleh Sang Raja kepada Ki Uda Kusuma yaitu keris 

tanpa  wrangka, jubah, dan sorban. Ki Uda Kusuma memilih  sendiri  hadiah  

yang  diberikan padanya, yang  kesemuanya itu bermakna  ’Kebebasan’. Hal  ini  

diperjelas  dengan  sekuen berikut; 

S-40 Raja menghadiahi emas namun Ki Uda Kusuma memilih keris tanpa 
wrangka, jubah, dan picis yang semuanya mempunyai makna 
tersendiri.  
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”Raja kandha menawa Ki Uda Kusuma pantes dikurmati lan diwenehi 
hadiah yaiku perhiasan, emas, lan picis Raja brana. Ki Uda Kusuma ora 
milih perhiasan lan emas, nanging milih keris tanpa wrangka, jubeyah, 
lan picis, pusaka-pusaka iku nduweni teges kanggo rakyat”. 
 

(Arsip desa: Riwayat Singkat Desa Gumelem) 
 
Sekuen tersebut  menegaskan  bahwa  Ki Uda Kusuma  memilih  benda-

benda  tersebut  sebagai simbol  kebebasan  terhadap  pemerintahan  yang  selalu  

penuh  dengan   berbagai macam  peraturan. Khususnya dari berbagai macam 

bentuk pajak yang dipungut kepada penduduk desa. 

4.2.6  Perdikan Gumelem 

Dalam  cerita  rakyat  Ki Ageng Giring  di desa Gumelem  terdapat  pula 

simbol legitimasi wilayah. Dalam cerita  rakyat Ki Ageng Giring di desa 

Gumelem, Panembahan Senapati  memberikan  kepada Ki Uda Kusuma berupa 

tanah Gumelem. Hal ini terlihat pada sekuen berikut; 

S-41 Raja memberikan tanah Gumelem dan diangkat menjadi demang dan 
dibebaskan dalam segala bentuk pajak, sejak saat itu berdiri perdikan 
Gumelem. 
 

”Tanah  Gumelem  sa  jurang  perenge sun paringake, sun angkat dadi 
demang, lan sun perdikake saking bulu bekti ghodhong  pangarang-
ngarang.”  

(Tuturan lisan dari Bapak Sujeri, 22 Maret 2008) 
 
Terjemahan:  

”Tanah Gumelem seluruhnya saya berikan dan saya angkat menjadi  
demang dan saya bebaskan dari segala bentuk upeti atau pajak”.  

 

Sekuen tersebut menggambarkan bahwa tanah Gumelem disebut tanah 

perdikan yaitu tanah yang merupakan hadiah dari Raja. Kemudian  desa Gumelem  

dijadikan  desa  ’Perdikan’  yang   berarti  ’Bebas’.  Perdikan  berasal  dari  kata  

’Merdhika’. Tanah  Gumelem  merupakan tanah  hadiah  dari  Raja  yang  sifatnya 
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bebas dari pajak. Wewenang seorang Raja  sebagai  simbol  legitimasi. Legitimasi 

adalah seberapa jauh masyarakat mau menerima  kewenangan, keputusan atau 

kebijaksaan yang diambil  pemimpin, seperti  dalam  kehidupan  keraton  yang  

seluruh masyarakatnya terikat  akan  kewenagan  yang  dipegang oleh pimpinan 

mereka. Hal yang menjadi alasan  raja-raja untuk memberikan hak-hak istimewa 

kepada orang-orang  perdikan, ialah  untuk  memajukan agama, memelihara 

makam-makam  raja  atau  orang  lain  yang  dikeramatkan, memelihara  

pertapaan,  langgar,  masjid,  pesantren  dan  lain  sebagainya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab empat, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Cerita rakyat KI Ageng Giring tersebut mempunyai jalinan struktur naratif 

yang saling berhubungan. Unsur yang satu dengan unsur lainnya berkaitan, 

sehingga dapat ditelusuri peristiwa (event) dan wujud (existent)  yang 

membentuk satu kesatuan struktur cerita. 

Peristiwa (event) yang terdiri atas kejadian (happening) dan tindakan (action) 

membentuk suatu rangkaian cerita sehingga dapat diketahui secara jelas alur 

ceritanya. Cerita rakyat Ki Ageng Giring di desa Gumelem, dimulai dari 

tindakan Ki Ageng Giring yang melakukan tirakat sehingga terjadi kejadian 

dimana Ki Ageng Giring memperoleh wangsit yang disebut dengan “Wahyu 

Keraton Tanah Jawa atau Wahyu Gagak Emprit”. 

Tokoh-tokoh yang ada dalam cerita rakyat Ki Ageng Giring termasuk tokoh 

bulat artinya  tokoh  yang  berperan sebagai tokoh utama (Ki Ageng Giring, Ki 

Ageng Pemanahan, Danang Sutawijaya, Dewi Nawangsari, Ki Uda Kusuma), 

tokoh pembantu (Nyi Giring, Joko Umbaran, Ki Singa Kerti, Wira Kusuma, 

Raden Jono), serta tokoh figuran. 

Latar (setting) dalam cerita rakyat Ki Ageng Giring berlatarkan kehidupan 

masyarakat Jawa yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian 
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sebagai petani. Cerita rakyat ini berkaitan dengan berdirinya Kerajaan 

Mataram pada tahun 1586, perbedaan status sosial terlihat pada tokoh-tokoh 

dalam cerita, seperti Ki Ageng Giring yang pekerjaannya sebagai petani 

berstatus sosial rendah, Joko Umbaran yang terlahir dari seorang perempuan 

desa bernama Dewi Nawangsari yang berstatus sosial rendah. Berbeda dengan 

ayah Joko Umbaran yaitu Danang Sutawijaya seorang Raja Mataram yang 

berstatus sosial tinggi. 

2. Simbol dan makna yang  ditemukan  pada  cerita rakyat Ki Ageng Giring  

yaitu simbol Wahyu Keraton Tanah Jawa alias Wahyu Gagak Emprit, berupa 

kelapa muda yang menyimbolkan cikal bakal pendiri kerajan di tanah Jawa. 

Simbol kayu Purwasari, yang maknanya adalah supaya Ki Ageng Giring 

dibunuh oleh cucunya sebagai syarat agar Joko Umbaran diakui sebagai anak 

oleh Raja Sena. Simbol penghidupan, yaitu terdapat pada nama desa 

Selamerta, bermakna desa yang menjadi batu (sela) atau tonggak 

penghidupan, (a; tidak,  merta; mati) yang berarti menjadi desa yang hidup 

dan menghidupi. Simbol pertahanan kekuasaan, pada pusaka Ganjur yang 

berupa seperti kelabet dan Sodor yang berupa tombak sebagai pertahanan 

kekuasaan. Hadiah keris tanpa wrangka, jubah, dan picis menyimbolkan 

kebebasan. Simbol legitimasi wilayah terdapat saat Panembahan Senapati 

memberikan tanah Gumelem kepada Ki Uda Kusuma dan membebaskan 

penduduknya dari berbagai macam pajak. sejak saat itu berdirilah Perdikan 

Gumelem. ‘Perdikan’ yang berarti ‘bebas’, desa yang  bebas  dari  segala  

macam  bentuk  pajak 
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5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah 

sebagai berikut; 

1. Cerita rakyat sebagai salah satu budaya lokal hendaknya disebarluaskan 

kepada masyarakat misalnya melalui perpustakaan sekolah maupun instansi-

instansi pemerintahan. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi untuk 

penelitian cerita rakyat selanjutnya. 

3. Cerita rakyat yang ada di daerah patut dilestarikan, sebagai generasi penerus 

haruslah menjaga warisan budaya nenek moyang mereka serta untuk 

mengembangkan obyek pariwisata dan kebudayaan daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Danandjaja, James. 2002. Foklor Indonesia Ilmu Gossip, Dongeng, dan lain-lain. 
Jakarta: Pustaka Utama Graffiti. 

 

Depdikbud. 1982. Cerita Rakyat Jawa Tengah. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan 
Dokumentasi Kebudayaan Daerah. 

 
Fokkema dan Elfrud Kuenne Ibsch. 1998. Teori Sastra Abad Kedua Puluh 

(diterjemahkan dari Theorie of Literature in the Twentieth Century oleh 
J. Praptadiharja dan Kepler). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

 

Hadiwijoyo, Purbo. 1993. Kata dan Makna. Bandung: ITB. 

 

Herusatoto, Budiono. 2005. Simbolisme Dalam Budaya Jawa. Yogyakarta: 
Hanindita. 

 
Indratno, A. Fery. Menelusuri Jejak-jejak Situs Kerajaan Mataram Islam. 

www.tembi.org/mataram. 
 
Junus, Umar. 1988. Karya Sebagai Sumber Makna: Pengantar Strukturalisme. 

Kuala Lumpur: Kementrian Pendidikan Malaysia. 
 
Kindarto. 2008. Situs Gunung Kendeng: Petilasan Ki Ageng 

Giring.www.situsgunungkendeng.blogspot.com (28 Juni 2008). 
 

Kridalaksana, Hari Murti. 2001. Kamus Sinonim Bahasa Indonesia. Ende Flores: 
Nusa Indah. 

 

Nurgiyantoro, Burhan. 2002. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: Gajah Mada 
University  Press. 

 
Pradopo, Rachmad Djoko. 1987. Teori Pengkajian Puisi. Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press. 
 

Ratna, Nyoman Kutha. 2004. Penelitian Sastra: Teori, Metode, dan Teknik. 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

Saputra, Karsono H. 1998. Aspek Kesastraan Serat Panji Anggraeni. Jakarta: 
Fakultas Sastra Universitas Indonesia. 



 77

 

Sudikan, Setya Yuwono. 2001. Metodologi Penelitian Sastra Lisan. Surabaya: 
Citra Wacana. 

 

Sudjiman,  Panuti. 1992. Memahami Cerita Rekaan. Jakarta: Pustaka Jaya. 
 
Sukadaryanto. 2000. ”Tokoh Dalam Cerita Fiksi: Perspektif Teori Tokoh Dalam 

Struktur Naratif”. Sminar Sehari; Teori Sastra dan Penerapannya. 
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS UNNES. 28 Oktober 2000. 

 
Teeuw, A. 1983. Sastra dan Ilmu Sastra: Sebuah PengantarTeori Sastra. Jakarta: 

Pustaka Jaya. 
 
Utami, Mariya Rini Sri Budi. 2004. Enam Cerita Rakyat Dalam Perspektif 

Naratologi. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa FBS UNNES. 
 
Witriyati, Nur. 2007. Struktur Naratif lima cerita cekak Karya Turigo Ragil 

Putra. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa FBS UNNES. 
 
 

 

 



 

78 

CRITA RAKYAT KI AGENG GIRING  
 

Ana ing abad XV ning Mataram tinatah Raja Danang Sutawijaya kang 
kasebut Senopati Ing Ngaloyo RM Ngebehi Loring Yasar. Raja Senopati 
marentah kanthi arif lan wicaksana ing kauripan pandhudhuke kang akeh dadi ju 
mertani. Raja Senapati duwe estri wong dhusun yaitu Dewi Nawangsari putri Ki 
Ageng Giring. 
 Ing jaman semono akeh wong kang ngurangi mangan lan turu (tirakat) 
menawa njaluk patunjuk lan kamulyan Gusti Ingkang Maha Wikan. Semono uga 
kang dilakoni Ki Ageng giring. Piyambake nglakoni tirakat kanggo njaluk 
patunjuk saka Gusti Ingkang Maha Wikan, saengga Ki Ageng Giring pikanthuk 
wangsit lewat ngimpi. “Sinten piyantune ingkang saged ngunjuk toya degan 
menika bakal nurunaken Raja-raja ing Tanah Jawa”. Ing wayah esuk Ki Ageng 
Giring anggolek degan kang kasebut ing ngimpine lan nemokake wit klapa kang 
uwoh amung siji, amarga durung ngrasa ngelak banjur Ki Ageng Giring nyimpen 
degan iku ing dhuwur para. Ki Ageng Giring lunga menyang tegalan kanggo 
mergawe kaya biyasane. Mulih saka tegalan Ki Ageng Giring arep ngombe banyu 
degan iku, nanging piyambake kaget amarga degan iku wis ora ana maneh. Banjur 
Ki Ageng Giring takon marang garwane. Garwane crita menawa banyu degan iku 
wis diunjuk Ki Ageng Pemanahan, kangmase Ki Ageng Giring, amarga kelingan 
wangsit kang wis ditampa banjur Ki Ageng Giring nemoni Ki Ageng Pemanahan 
lan nyeritakake ngenani wangsit kang ditampa lewat ngimpine. Kanthi welas asih 
Ki Ageng Giring njaluk marang Ki Ageng Pemanahan supaya katurunan kaping 
pindho saka Ki Ageng Pemanahan dijaluk dening Ki Ageng Giring kareben 
dakoni dadi anak. Ki Ageng Giring njaluk terus banjur panjaluke kang kaping pitu 
Ki Ageng Pemanahan nngangguk lan ngucap ”Wallahu a’lam”. Pungkasane 
impen saka Ki Ageng Giring dadi nyata. Anak saka Ki Ageng Pemanahan dadi 
Raja ing Mataram yaiku Danang Sutawijaya. 

Nalika Raja Mataram iku lagi ninjau tlatah padusunan, piyambake ketemu 
karo wong dusun yaitu Dewi Nawangsari putri Ki Ageng Giring. Saka kedadean 
iku Danang Sutawijaya lan Dewi Nawangsari padha tresna. Banjur Dewi 
Nawangsari didadekake garwa saengga duwe putra yaiku JokoUmbaran. Joko 
Umbaran lair nanging ramane ora ngerti. Joko Umbaran lair ing dusun ananging 
Raja wis mulih ing Mataram. 

Nalika Joko Umbaran wis umur 12 taun, takon marang biyung lan simbahe 
sapa lan ning endhi ramane iku. Kanthi rasa sedhih lan abot ati Dewi Nawangsari 
mangsuli pitakonan anake. “Anaku, sakbenere kowe duwe rama yaiku Raja 
Mataram kang asmane Raja Sena. Menawa kowe arep ketemu karo rama Sena, 
lungaa menyang Mataram lan bisa ketemu rama”. Kanthi rasa penasaran banjur 
Joko Umbaran lunga menyang kutha Mataram. Sakwise nglakoni lampahan 
pirang-pirang dina banjur Joko Umbaran tekan ing gerbang Kerajaan. Sakwise 
nyaritakake maksud lan tujuwane marang panjaga, mila Joko Umbaran digawa 
ngadep Sang Raja. Banjur Sang Raja takon “Hai, cah anom sapa kowe? Saka 
endhi asalmu lan apa kabutuhan kowe teka ing kene?” 
Banjur Joko Umbaran mangsuli “Ngpunten Raja, nami kula Joko Umbaran, 
biyung kula Dewi Nawangsari lan simbah kula Ki Ageng Giring. Kula dhateng 
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saking dusun, wonten mriki amargi kula pengin kepanggih kaliyan rama kula, 
simbah lan biyung ngendhika menawa rama kula inggih menika Raja saking 
Mataram ingkang asmanipun Raja Sena”. Sang Raja kaget nyambi ngamatake cah 
anom sing ana ing ngarepane kelingan kedadean 12 taun kepungkur. Banjur 
kandha maneh “Anaku, aku iki ramamu. Kowe mara ing kene dadi wis ngerti sapa 
ramamu lan saiki aku menehi kowe tugas, supaya nggawa sebilah pusaka arupa 
keris nanging keris iki durung ana wrangkane. Pramila aku parentahake gawekna 
wrangka keris iki nganggo Kayu Purwo Sari. Sampekna pesen iki marang simbah 
lan biyungmu”. Mila sakwise entuk parentah iku Joko Umbaran mulih menyang 
dusune lan nyaritakake marang simbah lan biyunge apa kang dingendhikake lan 
diparentahake Sang Raja. Ki Ageng Giring lan Dewi Nawangsari kaget krungu 
pesen saka Sang Raja. Kekalihe ngerti apa makna saka pesen iku. Mila Ki Ageng 
Giring pesen marang Joko Umbaran supaya nemoni ramane lan kandha menawa 
Ki Ageng Giring lan Dewi Nawangsari wis lunga menyang kulon. Joko Umbaran 
mangkat menyang Mataram diterake dening simbah lan biyunge. 

Ki Ageng Giring lan Dewi Nawangsari nglakoni lampahan menyang 
kulon, banjur tekan ing desa Selamerta lan manggon pirang-pirang taun ing desa 
kasebut. Nalika Ki Ageng Giring arep nglanjutake lampahane, Dewi Nawangsari 
ora gelem diajak amarga pandhudhuk desa iku kabotan karo lungane Dewi 
Nawangsari. Pandhudhuk desa wis ngrasa menawa katekanan Dewi Nawangsari 
wis menehi akeh kawruh agama lan kawruh liyane, sarta wis menehi katrantaman 
maring masyarakat. Pungkasane Ki Ageng Giring nglanjutake lampahan kaliyan 
pangikute tanpa Dewi Nawangsari. Rombongan nglakoni lampahan menyang lor 
lan tekan ing tlatah Sabrang lor dukuh Pabuaran. Sakbenere kasehatan Ki Ageng 
Giring wis mulai sudo, mila Ki Ageng Giring nglanjutake lampahan karo ditandu 
dening para pangikute lan nglanjutake lampahan menyang kidul. Ing wektu iku Ki 
Ageng Giring dening para pangikute wis ora entuk ditakoni akeh maneh (dilarang) 
pungkasane tlatah iku diwenehi aran Larangan. Lampahan terus dilakoni menyang 
kidul, saktekane ing tlatah pandelengan Ki Ageng Giring wis ora cetha maneh 
(kurang awas) banjur tlatah iku diwenehi aran Karang Lewas.  

Banjur rombongan nglanjutake lampahan menyang wetan nyebrangi kali. 
Nalika nyebrangi kali akeh pangikut Ki Ageng Giring sing ameh kemelem, banjur 
tlatah iku diwenehi aran Gumelem kang sakbenere biyen arane Karang Tiris. 
Rombongan munggah igir, kasehatan Ki Ageng Giring saya kelaran banjur 
rombongan leren ing kono. Nalika rombongan lagi leren Ki Ageng Giring 
ngendhikan saka njero tandu. “Menawa tandu iki wis ora bisa digotong maneh. 
Banjur sarekake aku ing tlatah iki”. Bener nalika tandu iku arep digotong kanggo 
nglanjutake lampahan tandu iku ora bisa digotong. Sakwise dideleng ing njero 
tandu pranyata Ki Ageng Giring wis ora ana maneh. Banjur tandu iku dikubur ing 
bukit, lan bukit iku diwenehi aran Girilangan sing tegese diigir iku Ki Ageng 
Giring ngilang. 

Kanthi ngilange Ki Ageng Giring mila salah sijining pangikute lunga 
menehi kabar kanggo Dewi Nawangsari ing Selamerta. Nanging saktekane ing 
Selamerta pranyata sing ana mung salah sijining abdine. Diceritakake apa maksud 
lan katekanane menehi kabar kanggo Dewi Nawangsari menawa Ki Ageng Giring 
ngilang. Nembe wae rampung crita krungu swara kaya ana wong tiba mring kali. 
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Banjur nggoleki ing ngisor wit elo ing sisih kali Sapi, amarga miturut carita, Dewi 
Nawangsari lagi tapa ing dhuwur wit elo ing sisih kali Sapi. Sakwise nggoleki 
pranyata Dewi Nawangsari ora ditemokake. Abdi Dewi Nawangsari lan pangikute 
Ki Ageng Giring yakin menawa Dewi Nawangsari wis ngilang kaya Ki Ageng 
Giring. Banjur satuju kanggo nguburake wadah Kinang/ tlepok/ Bogem ing tlatah 
ing sisih kali Sapi iku, banjur tlatah iku diwenehi aran Bogem sing tegese wadah 
Kinang. 
 
Ing Mataram 
 

Joko Umbaran tekan Mataram karo menehi kabar menawa Ki Ageng 
Giring lan Dewi Nawangsari wis lunga menyang kulon. Sang Raja kaget lan 
marentahake panglima perang yaiku Ki Uda Kusuma supaya nglacak lungane Ki 
Ageng Giring lan Dewi Nawangsari menyang kulon. Ki Uda Kusuma mangkat 
ngaleksanakake tugas nglacak Ki Ageng Giring lan Dewi Nawangsari. Saktekane 
ing Purworejo Ki Uda Kusuma krungu crita rakyat menawa Ki Ageng Giring 
dikubur ing bukit ing desa Gumelem. Ki Uda Kusuma nglanjutake lampahan 
menyang Gumelem lan manggon ing kono, nanging sakwise antara suwe kelingan 
maneh karo kawajibane banjur mulih menyang Mataram. Saktekane ing Mataram 
dicritakake apa sing dadi tugase nglacak Ki Ageng Giring. Ki Uda Kusuma uga 
nduweni maksud mundur dadi panglima perang amarga umure wis tuwa, uga 
pengin menyang Gumelem kanggo nunggoni lan njaga makam Ki Ageng Giring. 
Panjalukane Ki Uda Kusuma dikabulake nanging nganggo syarat “Menawa ana 
kapentingan Saka Raja utawa Kerajaan dijaluk pitulungane saka ki Uda Kusuma. 

Nalika Sang Raja pikanthuk wangsit supaya kanggo nglengkapi saka 
Kerajaan Mataram wektu iku kudu duwe pusaka arupa Ganjur lan Sodor. Mila Ki 
Uda Kusuma dijaluk pitulingane supaya nglengkapi lan nggolek gurinda kasebut, 
amarga pitulungan saka pandhudhuk asli Gumelem yaiku Ki Singa Kerti mila Ki 
Uda Kusuma kasil pikanthuk pusaka Ganjur lan Sodor iku. Nalika Ki Uda 
Kusuma arep nyerahake pusaka yaiku Ganjur kang arupa kaya kelabet lan Sodor 
kang arupa tombak, Ki Sing Kerti diajak ngadep Raja nyerahake pusaka iku. 
Nanging Ki Singa Kerti nolak ajakane Ki Uda Kusuma banjur ngadakake 
perjanjen karo Ki Uda Kusuma sing isine: sak nduwur galong sak ngisor galeng, 
tegese yaiku menawa ana hadiah kang ditampa saka Raja mila Ki Singa Kerti 
melu ngrasakake nanging menawa ukuman kang ditampa mila Ki Sing Kerti ora 
gelem dilibatake. Ki Uda Kusuma lunga menyang Mataram. Sawetara Ki Sing 
Kerti ngenteni ing Gumelem, amarga kesuwen ngenteni Ki Singa Kerti ngrasa 
salah lan wedi menawa Ki Uda Kusuma pikanthuk ukuman. Amarga ngrasa 
kaweden Ki Singa Kerti lunga manyang desa Wagir Pandan sing saiki ana ing 
tlatah Gombong. Mulih saka Mataram Ki Uda Kusuma nggawa sisa prajurit kang 
paling akeh yaiku tukang nggawe gurinda, ing Gumelem ora maneh nggawe 
gurinda nanging nggawe alat tani. 

Nalika ana kedadean pamberontakan kang dipimpin Adipati Ukur, ing 
Mataram ora ana kang wani ngadepi amarga sektine. Raja eling menawa wong 
sing bisa brantas pamberontaka yaiku Ki Uda Kusuma. Nanging amarga Ki Uda 
Kusuma wis sepuh mila diwakilke marang anake yaiku Wira Kusuma. 
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Pamberontakan iku bisa dibrantas lan Adipati Ukur bisa ditangkap. Nanging 
Adipati Ukur ngehasut Wira kusuma supaya ora manut marang Mataram, lan 
kandha menawa Wira Kusuma mesti bisa ngadepi Mataram. Amarga ketarik 
hasutane Adipati Ukur banjur Wira Kusuma mimpin pamberontakan ing Gunung 
Tidar tlatah Magelang. Akibat saka kedadean ing Gunung tidar iku mila                             
senopati Mataram ngadakake sidang para Adipati kanggo brantas pamberontakan 
iku. Adipati Pucang Jajar ditunjuk supaya nglaksanakake tugas iku, amarga 
Adipati Pucang Jajar wis ngrasa sepuh mila diwakilake menantune yaiku Raden 
jono. Pamberontakan iku bisa dirampungke lan Wira Kusuma ditangkap sarta 
digawa marang Mataram. Sakwise Wira Kusuma sadar, Raden Jono nembe ngerti 
menawa kang minpin pamberontakan yaiku kangmase dhewe. Wira Kusuma 
digawa ngadep Raja supaya diadili. Banjur Wira Kusuma ngaku menawa ramane 
yaiku Ki Uda Kusuma. Ki Uda Kusuma diundang nanging ora ngakoni menawa 
Wira Kusuma iku putrane. Adedhasar kaputusan Raja mila Wira Kusuma diukum 
pancung. Sakwise ukuman iku kaleksana Ki Uda Kusuma nembe ngakoni 
menawa Wira Kusuma iku putrane. Ki Uda Kusuma utawa Ki Ageng Gumelem 
njaluk gembung utawa awake Wira Kusuma sing tanpa sirah supaya dikuburake 
ing Gumelem. Raja takon kena apa wektu arep diukum Wira Kusuma  ora diakoni 
dadi anake. Ki Uda Kusuma mangsuli menawa iku kabeh kalepatan Wira Kusuma 
nentang Raja, banjur wis diukum nembe diakoni adai anake. 
Raja ngendhika “Uda Kusuma yaiku salah sijining wong kang pantes dikurmati, 
amarga iku arep diwenehi hadiah arupa perhiasan, emas, lan picis Raja brana. 
Ndhi singa arep dipilih lan mlebua ing ruangan panyimpenan lan miliha dhewe”. 

Sakwise metu saka ruang panyimpenan, dudu  perhiasan kang dijupuk 
dening Ki Uda Kusuma nanginga amung keris tanpa wrangka, jubah lan picis 
kang sakabehe nduweni teges dhewe. Banjur Raja ngendhika maneh “Menawa 
ngono Ki Uda Kusuma pengin mukti kaya aku nanging dadi wong cilik, amarga 
iku tanah Gumelem sa jurang perenge sun paringake, sun angkat dadi demang, 
lan sun perdikake saking bulu bekti ghodhong pangarang-arang. 
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Lampiran 2 

 

HASIL WAWANCARA  DENGAN NARA SUMBER 

PADA TANGGAL 22 MARET 2008 

 

Informan I: 

Nama   : Bp. Sujeri 

Alamat : Desa Gumelem RT 01 RW 01 No. 15 Kecamatan Susukan 

Kabupaten Banjarnegara. 

Umur  : 44 tahun 

Pekerjaan : Perangkat desa bagian umum / juru kunci 

 

Ki Ageng Giring menika katurunan Ki Ageng Sela saking Demak. Ki 

Ageng Sela kagungan putra inggih menika Ki Ageng Nis putranipun tiga inggih 

menika Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Giring, lan Kyai Tolki. Ki Ageng Giring 

kagungan putri inggih menika Niken Nawangsari utawi Dewi Nawangsari. Ki 

Ageng Giring pikanthuk wangsit saking Gusti ingkang Mahaagung ” “Sinten 

piyantune ingkang saged ngunjuk toya degan menika bakal nurunaken Raja-raja 

ing Tanah Jawa”. KI Ageng Giring gesang ing padukuhan Giring, desa Sodo, 

kecamatan Gunung Kidul. Menawi KI Ageng Pemanahan gesangipun wonten ing 

desa Mentaok sakmenika kota Mataram Solo. 

Impen utawi wangsit KI Ageng Giring inggih menika ingkang saged 

ngunjuk toya degan isi satunggal. KI Ageng Giring saged menokaken toya degan 

menika, KI Ageng Giring kuwatir menawa toya degan menika boten telas, mila 

piyambakipun tindak dhateng tegalan. KI Ageng Pemanahan sowan dhateng 

dalemipun KI Ageng Giring lan kepanggih kaliyan Nyi Ageng Giring. KI Ageng 

Pemanahan nyuwun ijin dhumateng Nyi Ageng Giring kangge ngunjuk toya 

degan ingkang wonten ing nginggil para amargi piyambakipun ngelak, lajeng KI 

Ageng Pemanahan ngunjuk degan menika. KI Ageng Giring kondur saking 

tegalan lan nyuwun pirsa degan ingkang wonten ing nginggil para, sampun boten 

wonten amargi sampun dipununjuk dening KI Ageng Pemanahan. KI Ageng 
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Giring nyeselaken, sakleresipun toya degan menika wonten khasiatipun. Lajeng 

nyritakaken dhumateng Nyi Ageng Giring menawi toya degan menika wonten 

khasiatipun utawi ginanipun. ”Menawi kados mekaten kula nyuwun mangke 

katurunan kula kedah wonten ingkang saged tinatah dados Raja”. KI Ageng 

Pemanahan mendhel mawon, saksampunipun KI Ageng Giring nyuwun ngantos 

kaping pitu Ki Ageng Pemanahan mangsuli ”Wallahu’allam” tegesipun Gusti 

Allah ingkang nemtokaken menika. 

KI Ageng Giring menerasaken lampahanipun dhateng kulon. 

Piyambakipun sowan ing desa Selamerta, Purworejo Klampok. Niken Nawangsari 

wulang wuruk kaliyan masyarakat wonten ing desa menika. Niken Nawangsari 

boten nderek KI Ageng Giring nanging netep ing desa Selamerta. Lajeng KI 

Ageng Giring nerasaken lampahanipun dhateng lor. Piyambakipun sampun sepuh 

(sepuh nglembarah), mila ing ngrika wonten tlatah daerah Mbuarah. Saking tlatah 

mrika piyambakipun dipuntandu lajeng piyambakipun ngaturi wasiat menawi 

piyambakipun sampun seda nyuwun dipunsarekaken ing Gunung Girilelangen 

nyuwun dipunsujeni ing sumur piji. Saksampunipun ing Gumelem piyambakipun 

seda ing sareh, ing desa kasebut wonten pesarean (sami ngaso sami sare) lajeng 

saksampunipun ing nginggil wonten lemah mendeg, ingkang ngasta tandu sampun 

ngrasa awrat (mendeg-mendeg). KI Ageng Giring ngendhika menawi sampun 

boten sangguh nggotong, dipunsarekaken mawon wonten ing tlatah ingkang 

sampun dados ketresnanipun KI Ageng Giring inggih menika Gunung 

Girilelangen.  Saksampunipun ing pucuk, ing ngrika wonten tiyang pitu ingkang 

boten saged nggotong. Lajeng tandu dipunbikak lan pranyata KI Ageng Giring 

ngilang, namung ujud kranda ingkang dimakamaken, mila kasebut ”Giri Ilang” 

utawi Girilangan, kagem ngilangaken jejakipun KI Ageng Giring.  

KI Ageng Wanakusuma (KI Ageng Gumelem), njagi makam KI Ageng 

Giring, lajeng kondur dhateng Mataram badhe nyuwun mundur saking Mataram. 

Lajeng dipunijinaken dening Danang Sutawijaya, nanging dipunsuwun 

kabetahanipun. Ing Mataram wonten pamberontakan dening Adipati Ukur. Ing 

Mataram wonten ingkang sakti supados nglawan Adipati Ukur inggih menika 

Wirakusuma, putra saking KI Ageng Wanakusuma. Wirakusuma saged nengkep 
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Adipati Ukur, nanging dipunhasut dening Adipati Ukur lai mbalelo ing Gunung 

Tidar. Adipati Pucang Jajar dipuntunjuk nanging sampun sepuh lajeng 

dipunwakilaken dening Wirajaya utawi KI Ageng Jono (putra saking KI Ageng 

Gumelem), nanging Adipati Ukur boten dipunpateni. Lajeng Wirakusuma 

dipunbekta dhateng Mataram. KI Ageng Gumelem tanggung jawab. Wirakusuma 

boten dipunakoni dados putranipun, lajeng dipunukum. ”Menawi Wira menika 

putra kula, kalepatan kedah dipunsaur keliyan paukuman”. Lajeng dipunsebut 

YudaKusuma (kembangipun perang). 

Mataram pikanthuk wangsit supados nglengkapi Ganjur lan Sodor ingkang 

kedah dipunpadosi dening KI Ageng Gumelem saking mbah Kerti nanging mbah 

Kerti boten kersa maringi jimat dhumateng KI Ageng Gumelem. Mbah Singakerti 

tindak dhateng Wagerpandan. KI Ageng Gumelem dipunhadiahi jubah lan peci. 

KI Ageng Gumelem kepengin kados Danang Sutawijaya kagungan kakuwasaan. 
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Informan II: 

Nama  : Bp. Juki Subiarno 

Alamat : Desa Gumelem wetan RT 02 RW 01 kecamatan Susukan 

Kabupaten Banjarnegara 

Umur  : 71 tahun 

Pekerjaan : Pensiunan PNS Dep. Hankam Jakarta. 

 

KI Ageng Giring seda ing tlatah menika (desa Gumelem), ujudipun 

bungkus mayat utawi ilang raganipun (kasarwadagnya). KI Ageng Giring 

katurunan saking Demak inggih menika saking KI Ageng Sela. Ramanipun inggih 

menika KI Ageng Nis. KI Ageng Sela ngadhahi putra tiga inggih menika KI 

Ageng Nis putranipun KI Ageng Pemanahan, KI Ageng Giring, lan KI Ageng 

Tolki lan Nyai Erang, Cirebon. KI Ageng Sela nitipaken KI Ageng Pemanahan 

lan KI Ageng Giring dhumateng pakdhenipun ingkang nyambut damel dados Juru 

mertani. KI Ageng Giring pikanthuk wangsit sinten ingkang saged kagungan toya 

degan mikul takur dados satunggal, ingkang ngunjuk bakal dados Raja ing tanah 

Jawi, lajeng KI Ageng Giring tindak dhateng tegalan mikul kayu, toya degan 

menika dipunselehaken ing para. Lajeng KI Ageng Pemanahan rawuh kaliyan 

mikul kayu lan ngunjuk toya degan menika. KI Ageng Giring ngendhika ”Sampun 

dados kabegjanipun kangmas kula”. 
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Lampiran 4 
 

 

 
 

Gambar 1. Wawancara dengan juru kunci 
(dok. Paramita Mutaqienah, 5 April 2009) 

 
 
 
 

 
 

Gambar 2. Wawancara dengan juru kunci di lokasi makam 
(dok. Paramita Mutaqienah, 5 April 2009) 
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Gambar 3. Joglo makam Ki Ageng Gumelem 
(dok. Paramita Mutaqienah, 5 April 2009) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 4. Tempat semedi Ki Ageng Gumelem 
(dok. Paramita Mutaqienah, 5 April 2009) 
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Gambar 5. Gapura/gerbang makam Ki Ageng Gumelem 
(dok. Paramita Mutaqienah, 5 April 2009) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 6. Makam Ki Ageng Gumelem 
(dok. Paramita Mutaqienah, 5 April 2009) 
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Gambar 7. Joglo makam Ki Ageng Giring 
(dok. Paramita Mutaqienah, 5 April 2009) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 8. Gerbang/gapura makam petilasan Ki Ageng Giring 
(dok. Paramita Mutaqienah, 5 April 2009) 
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Gambar 9. Makam petilasan Ki Ageng Giring 
(dok. Paramita Mutaqienah, 5 April 2009) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 10. Makam petilasan Ki Ageng Giring 
(dok. Paramita Mutaqienah, 5 April 2009) 
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Gambar 11. Sangkalan bahasa Jawa aksara murda 
(dok. Paramita Mutaqienah, 5 April 2009) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 12. Sangkalan bahasa Arab 
(dok. Paramita Mutaqienah, 5 April 2009) 
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Gambar 13. Lukisan Ki Ageng Giring 
(dok. Paramita Mutaqienah, 5 April 2009) 
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