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ABSTRAK 

 

Kumaisaroh. 2011. Cerita Ki Ageng Bangsri dalam Kajian Strukturalisme 

Greimas. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan 

Seni, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing I: Drs. Hardyanto. 

Pembimbing II: Drs. Sukadaryanto, M.Hum. 

 

Kata Kunci: Cerita Prosa Modern, Ki Ageng Bangsri, Struktur Sastra, Skema 

Aktan dan Struktur Fungsional. 

 

Cerita Ki Ageng Bangsri merupakan salah satu cerita yang ada di 

Kabupaten Jepara. Cerita ini menceritakan proses penyebaran agama Islam di 

Jepara, khususnya wilayah Bangsri, yang diselimuti oleh perlawanan antara dua 

orang tokoh yaitu Ki Ageng Bangsri dan Ki Suronggotho. Cerita Ki Ageng 

Bangsri akan dianalisis menggunakan teori Strukturalisme model Greimas yang 

akan mengungkap skema aktan, struktur fungsional, serta menghubungkannya 

sehingga diperoleh struktur cerita utama. 

Rumusan masalah penelitian ini yaitu 1) bagaimanakah skema aktansial 

dan struktur fungsional menurut Greimas dalam cerita Ki Ageng Bangsri? 2) 

bagaimana korelasi atau hubungan antara skema aktan dengan struktur fungsional 

dalam membentuk struktur cerita utama dari cerita Ki Ageng Bangsri ? 

Tujuan penelitian ini yaitu 1) mengungkap skema aktan dan struktur 

fungsional dalam cerita Ki Ageng Bangsri? 2) mengungkap korelasi antara skema 

aktan dan struktur fungsional dalam membentuk struktur cerita utama dari cerita 

Ki Ageng Bangsri? 

Pendekatan penelitian adalah pendekatan objektif. Sasaran penelitian ini 

adalah skema aktan dan struktur fungsional dalam cerita Ki Ageng Bangsri. Data 

penelitian berupa peristiwa-peristiwa dalam teks cerita Ki Ageng Bangsri yang 

mengandung skema aktan dan struktur fungsional. Sumber data penelitian ini 

berupa teks cerita Ki Ageng Bangsri. 

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa pokok cerita tersebut adalah 

Ki Ageng Bangsri ingin menyebarkan agama Islam kepada masyarakat 

(khususnya masyarakat Bangsri) dengan mendapatkan dukungan dan 

pertentangan. Dalam cerita Ki Ageng Bangsri, ditemukan sepuluh skema aktan 

dan struktur fungsional dimana aktan utama berada di luar sepuluh aktan yang 

telah ditemukan sebelumnya. Aktan utama tersebut memayungi sepuluh aktan 

lainnya. 

Saran yang dapat disampaikan yaitu guru dan calon guru sebaiknya 

memahami teori Strukturalisme Greimas, sebab teori tersebut dapat membantu 

guru dan siswa dalam pembelajaran yang berkaitan dengan karya sastra. Teori 

strukturalisme Greimas dapat mengungkap struktur utama dari sebuah cerita, 

sehingga guru dan calon guru dapat mengembangkan maupun menyederhanakan 

sebuah cerita tanpa menghilangkan inti dari cerita itu. Dengan demikian, para 
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guru dan calon guru dapat membuat bahan ajar yang sesuai dengan kondisi dan 

lingkungan siswa, misalnya dengan memanfaatkan cerita rakyat yang ada di 

sekitarnya.  
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SARI 

Kumaisaroh. 2011. Cerita Ki Ageng Bangsri dalam Kajian Strukturalisme 

Greimas. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan 

Seni, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing I: Drs. Hardyanto. 

Pembimbing II: Drs. Sukadaryanto, M.Hum. 

Tembung pangrunut : Cerita Prosa Anyar, Struktur, Ki Ageng Bangsri, Skema 

aktan dan Struktur Fungsionall. 

 

 Crita Ki Ageng Bangsri yakuwi salah sawijining crita kang ana ing 

Kabupaten Jepara. Crita iki nyritakake panyebaran agama Islam ing Jepara, 

mligine ing wewengkon Bangsri. Crita Ki Ageng Bangsri dianalisis nganggo teori 

strukturalisme Greimas kang arupa skema aktan, struktur fungsional, sarta 

nggabungake skema aktan lan struktur fungsional saenggo ngasilake struktur crita 

utama. 

Undering panaliten iki yakuwi 1) skema aktan lan struktur fungsional ing 

crita Ki Ageng Bangsri iku kepriye? 2) gegayutane skema aktan lan struktur 

fungsional kanggo nemokake struktur crita utama iku kepriye? 

Ancas panaliten iki yakuwi 1) medharake skema aktan lan struktur 

fungsional crita Ki Ageng Bangsri, 2) medharake skema aktan lan struktur 

fungsional kanggo nemokake struktur crita utama. 

Panaliten iki migunakake pendekatan objektif. Sasaran panaliten iki 

yakuwi skema aktan lan struktur fungsional sajroning crita Ki Ageng Bangsri. 

Data panaliten iki arupa prastawa-prastawa sajroning crita Ki Ageng Bangsri. 

Sumber data ing panaliten iki yakuwi teks crita Ki Ageng Bangsri.  

Miturut asil analisis, ditemokake yen pokok crita Ki Ageng Bangsri 

yakuwi Ki Ageng Bangsri kepingin nyebarakake agama Islam (mligine ing 

wewengkon Bangsri) kang disengkuyung Sunan Muria lan dilawan Ki 

Suronggotho. Saka crita iki, ditemokake sepuluh skema aktan lan struktur 

fungsional, kang aktan utamane ana ing sajabaning sepuluh aktan mau. Aktan 

utama kasebut mayungi sepuluh aktan liyane.  

Pamrayogi ing panaliten iki yakuwi guru lan calon guru prelu mangerteni 

teori strukturalisme Greimas, amarga teori kasebut bisa bantu guru lan siswa ing 

piwulangan kasusastran. Struktur utama crita bisa ditemokake mawa teori 

strukturalisme Greimas, saengga guru lan calon guru bisa nggawe crita kang 

luwih dawa utawa samadya tanpa ngilangi sari crita kuwi. Mula saka kuwi, para 

guru lan calon guru dikarepake bisa nggawe bahan wulangan kang trep karo 

kahanan siswa, kayata kanthi migunakake crita rakyat kang ana ing sakupenge. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah. Kabupaten Jepara berbatasan dengan Laut Jawa di barat dan utara, 

Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus di timur, serta Kabupaten Demak di 

selatan. Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan Karimunjawa, yang 

berada di Laut Jawa. 

Di wilayah Jepara banyak ditemukan cerita-cerita rakyat yang masih 

melekat dalam kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah cerita rakyat Ratu 

Kalinyamat, cerita rakyat Ibu Mas Semangkin,  cerita rakyat Mbah Muhammad 

Arif, cerita rakyat Candi Angin, serta cerita rakyat Ki Ageng Bangsri. Pada 

mulanya cerita-cerita tersebut merupakan sastra lisan, namun demi menjaga 

kelestariannya, pemerintah kota Jepara melalui Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah Jepara telah berhasil mendokumentasikan cerita-cerita yang 

berada di wilayah Jepara. Hal itu dilakukan hanya untuk menginventaris semua 

cerita yang ada agar tidak hilang. Pendokumentasian itu hanya sebatas pada 

ceritanya saja. Dengan demikian, cerita-cerita yang awalnya berupa sastra lisan 

ini, kemudian diceritakan kembali dalam bentuk tulisan sehingga menjadi sastra 

tulis.  Dari banyaknya cerita yang ada, cerita Ki Ageng Bangsri dipilih sebagai 

objek penelitian.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pati
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kudus
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Demak
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Karimunjawa
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Sebagaimana yang kita ketahui bersama, karya sastra merupakan satu dari 

bermacam-macam aspek kebudayaan manusia yang tidak sederhana. Karya sastra 

merupakan suatu organisasi atau susunan yang sangat majemuk dari suatu wujud 

yang berlapis-lapis serta beraneka ragam makna dan sifat sangkut-pautnya. Oleh 

karena itu, pengertian sastra sulit dirumuskan, namun dapat diketahui gejalanya.  

Pada dasarnya, karya sastra merupakan perpaduan antara fakta dunia nyata 

dengan imajinasi pengarang. Fakta dunia nyata diangkat oleh pengarang ke alam 

fiksi melalui daya imajinasi yang tinggi sehingga tetap dapat dihayati oleh 

pembaca maupun pendengar. Demikian pula dengan cerita Ki Ageng Bangsri ini. 

Cerita tersebut merupakan perpaduan fakta dunia nyata dengan imajinasi 

pengarang yang berisi amanat untuk disampaikan kepada masyarakat pendukung 

cerita tersebut atau bagi para peminat sastra. Karya sastra yang berisi pemikiran, 

ide-ide, kisahan, dan amanat penutur dapat berkomunikasi dengan peminat sastra, 

apabila mereka mampu mengapresiasinya. Dengan mengapresiasi karya sastra, 

maka peminat sastra dapat memetik manfaat dari karya sastra. Peminat sastra akan 

dibawa dalam imajinasi pengarang yang mengisahkan kehidupan manusia pada 

suatu tempat dan zaman dengan pesona sastra yang memikat. Karya sastra juga 

dapat memperkaya pengetahuan intelektual, dan memperluas emosi pembaca. 

Maksudnya, lewat pengalaman tokoh-tokoh cerita yang imajinatif, karya sastra 

dapat menumbuhkan rasa iba, haru, simpati, empati bahkan juga katharsis 

(penyucian diri) sebagai wujud emosi manusia. 

Karya sastra bukan hanya dapat diapresiasi, tetapi juga dapat diteliti. 

Mujahirin Thahir, seorang antropolog dan dosen sastra Undip, pernah melakukan 
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penelitian tentang tema dan motif cerita yang berada di wilayah Jepara. Cerita Ki 

Ageng Bangsri juga tidak luput sebagai objek penelitiannya. Menurutnya, sebagai 

kota yang berada di wilayah pesisir, Jepara memiliki banyak keistimewaan. Pada 

umumnya, masyarakat pesisir merupakan masyarakat kaum santri dalam kategori 

Islam normatif. Namun tidak demikian dengan masyarakat di Jepara, khususnya 

di wilayah Bangsri. Di wilayah ini ada dua kategori Islam yaitu Islam normatif  

sekaligus Islam permisif. Artinya ada  golongan yang kuat dibidang agama, 

namun ada juga yang mengabaikan agama.  Hal itu tercermin dalam cerita Ki 

Ageng Bangsri. Golongan yang taat pada agama digambarkan oleh tokoh Ki 

Ageng Bangsri,  sedangkan golongan yang lemah pada agama digambarkan 

dengan tokoh Ki Suronggotho. Singkatnya, cerita Ki Ageng Bangsri merupakan 

cerminan dari masyarakat Jepara pada umumnya, dan masyarakat Bangsri 

khususnya. Di situlah daya tarik yang ada dalam cerita Ki Ageng Bangsri ini. 

(http://staff.undip.ac.id/sastra/mudjahirin/2009/03/05/cerita-rakyat-di-seputar-

daerah-jepara/). 

Cerita Ki Ageng Bangsri mengisahkan proses penyebaran agama Islam di 

Jepara, hususnya wilayah Bangsri, yang diselimuti oleh perlawanan antara dua 

orang tokoh yaitu Ki Ageng Bangsri dan Ki Suronggotho. Kedua tokoh ini 

ditampilkan seakan-akan melambangkan dua kecenderungan umum manusia yaitu 

bersaing memperebutkan kehormatan diri. Dalam memperebutkan kehormatan 

diri itu, masing-masing menunjukkan keahlian dan kedigdayaannya. Kedua tokoh 

itu semula sama-sama menjadi murid Sunan Muria, sehingga dinisbatkan sebagai 

santri. Akan tetapi, tidak semua orang santri terbebas dari iri hati. Ki Suronggotho 

http://staff.undip.ac.id/sastra/mudjahirin/2009/03/05/cerita-rakyat-di-seputar-daerah-jepara/
http://staff.undip.ac.id/sastra/mudjahirin/2009/03/05/cerita-rakyat-di-seputar-daerah-jepara/
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melakukan kekerasan oleh karena rasa iri pada kakaknya yang diberi kesempatan 

untuk menyebarkan agama Islam. Jalan yang ditempuh untuk mengekspresikan 

rasa itu ditunjukkan dengan cara mengganggu yaitu dengan menciptakan 

kerusuhan di padepokan Ki Ageng Bangsri, menciptakan teror, bahkan ingin 

menikahi keponakannya, Dewi Wiji. Bukan hanya itu, ia pun tega membunuh 

setiap orang yang dia anggap menghalangi keinginannya. Inilah pilihan untuk 

melakukan tindak kekerasan dalam rangka mencapai ambisi dan menuruti hawa 

nafsunya. 

Di sisi lain, Ki Ageng Bangsri, bahkan gurunya yaitu Sunan Muria ingin 

memberikan pelajaran kepada adik atau muridnya yang sudah kelewat batas. 

Setiap orang yang melakukan kekerasan harus dibalas sesuai dengan 

perbuatannya. Tetapi, dalam kenyataannya memperbaiki keadaan yang kurang 

baik itu tidak mudah. Untuk memperbaiki suatu keadaan, ternyata diperlukan 

pengorbanan. Ki Ageng Bangsri terpaksa harus mengorbankan anaknya sendiri 

demi kepentingan banyak orang. 

Penelitian terhadap karya sastra  harus dilakukan secara objektif, 

berdasarkan kenyataan karya sastra itu dengan meniadakan sikap senang maupun 

tidak senang serta didasarkan pada norma-norma yang berlaku. Karya sastra dapat 

diteliti dari berbagai macam sudut pandang, misalnya dari sudut pandang 

lingkungan (alam), pengarang, pembaca, maupun dari karya sastra itu sendiri 

sebagai sebuah struktur yang utuh. Dalam kritik objektif, karya sastra dilihat 

sebagai sebuah “benda jadi” yang utuh, yang terbangun dari beberapa unsur, dan 

unsur-unsur tersebut secara bersama-sama membentuk makna tunggal (Abrams 
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dalam Jabrohim, 1996: 3). Oleh sebab itu, untuk dapat mengetahui serta 

memahami sebuah sastra yang utuh, maka srukturnya boleh dibongkar, atau 

dengan kata lain analisis struktural berguna sebagai jembatan di dalam analisis 

yang lebih mendalam. 

Cerita Ki Ageng Bangsri dipilih sebagai bahan penelitian karena struktur 

dan isi cerita diduga mengandung skema aktan dan struktur fungsional. Berkaitan 

dengan  masalah yang akan diteliti yaitu struktur dan berbagai fungsi unsurnya, 

maka teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori struktural. Teori 

struktural yang dipilih adalah teori yang dikembangkan oleh Greimas dengan 

alasan bahwa Greimas adalah seorang strukturalis yang semula mengembangkan 

teorinya melalui penelitian cerita rakyat atau dongeng. 

 Penerapan teori strukturalisme Graimas yang terfokus pada struktur aktan 

dan skema fungsional diharapkan dapat memunculkan satu kerangka utama dari 

cerita tersebut. Hal itu dikarenakan analisis struktur aktan akan lebih 

mengeksplorasi eksistensi tokoh dan keterlibatannya dalam berbagai peristiwa, 

dengan demikian hubungan antar tokoh dalam cerita dapat dianalisis 

menggunakan skema aktan dan struktur fungsional. Skema aktan dan struktur 

fungsional tersebut kemudian dikorelasikan sehingga dapat membentuk kerangka 

utama cerita yang tetap menjadi alur dalam cerita. Melalui penelitian ini 

diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian terdahulu, serta menambah 

pengetahuan tentang sejarah penyebaran Islam di Jepara, khususnya di wilayah 

Bangsri.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan tersebut, 

maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut. 

1) Bagaimana skema aktan dan struktur fungsional dalam cerita Ki Ageng 

Bangsri? 

2) Bagaimana korelasi atau hubungan antara skema aktan dengan struktur 

fungsional dalam membentuk struktur cerita utama dari cerita Ki Ageng 

Bangsri? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai permasalahan yang dirumuskan, penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan sebagai berikut. 

1) Mengungkap skema aktan dan struktur fungsional dalam cerita Ki Ageng 

Bangsri. 

2) Mengungkap korelasi antara skema aktan dan struktur fungsional dalam 

membentuk struktur cerita utama dari cerita Ki Ageng Bangsri. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setelah mengkaji cerita Ki Ageng Bangsri di kabupaten Jepara, manfaat 

yang dapat diambil dalam penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. 
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1) Manfaat teoretis, memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam dunia 

sastra, khususnya upaya pemahaman cerita rakyat menggunakan teori 

strukturalisme Greimas.  

2) Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

panduan untuk membuat cerita selanjutnya, baik cerita yang lebih panjang 

maupun cerita yang lebih pendek.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

Bab II penelitian ini berisi kajian pustaka, landasan teoretis, dan kerangka 

berpikir. Ada tiga penelitian yang digunakan sebagai kajian pustaka dalam 

penelitian ini. Untuk landasan teoretis, peneliti menggunakan dua konsep yang 

berkaitan dengan penelitian yaitu strukturalisme dan strukturalisme model 

Greimas. Adapun uraiannya sebagai berikut. 

2.1 Kajian Pustaka 

 Sejauh peneliti ketahui, terdapat  tiga penelitian yang mempunyai 

kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian-penelitian tersebut 

akan dijadikan sebagai kajian pustaka dalam penelitian ini. Adapun ketiga 

penelitian tersebut yaitu penelitian yang dilakukan oleh Robingah (2010), Fauzi 

(2009), dan Nurani (2010). 

Robingah (2010) dalam skripsinya yang berjudul Cerita Rakyat Adipati 

Mertanegara Dari Desa Tambak Negara Kecamatan Rawalo Kabupaten 

Banyumas Dalam Kajian Greimas, menganalisis cerita menggunakan teori 

strukturalisme Greimas. Berdasarkan analisis cerita Adipati Mertanegara 

menggunakan teori strukturalisme Greimas, diperoleh tiga kesimpulan sebagai 

berikut: 1) dalam cerita Adipati Mertanegara terdapat lima pola alur cerita yang 

setiap fungsi unsurnya dapat dirunut secara terpisah. 2) kendati terdapat lima pola 

struktur, yang menjadi kerangka utama (alur) cerita adalah pola struktur 1 
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(Adipati Mertanegara sebagai subjek), sedangkan empat pola lainnya adalah alur 

sampingan. Pola skema 1 menjadi alur cerita utama karena peristiwa pola skema 1 

menyebabkan peristiwa pada pola skema lainnya, sedangkan pola skema I, II, III, 

dan IV tidak berkorelasi dengan semua pola skema. Ada lima fungsi yng 

ditemukan dalam analisis ini. Namun fungsi membantu mendidik anak muda 

merupakan fungsi yang dominan karena struktur cerita Adipati Mertanegara 

sebagai cerminan bagi masyarakat Kabupaten Bonjok. 

Fauzi (2009) dalam skripsinya yang berjudul Cerita Rakyat Syeikh Jambu 

Karang dalam struktural Greimas, menganalisis cerita menggunakan teori 

strukturalisme Greimas. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

penyelarasan antara data tulis dan data lisan. Melalui unit-unit naratif dalam cerita 

tersebut, dapat diungkap lima pola struktur. Kelima pola tersebut kemudian 

dikorelasikan  dan menghasilkan enam korelasi pola struktur. Dari korelasi 

tersebut dapat diungkap satu pola struktur yang menjadi kerangka utama cerita 

Syeikh Jambu Karang yaitu pada pola struktur 1 (Syeikh Jambu Karang sebagai 

subjek). 

Penelitian berikutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurani (2010) 

yang berjudul Cerita Jaka Setya lan Jaka Sedya Karangan Mas Arjasuwita 

Dalam Kajian Greimas. Penelitian ini juga menggunakan teori strukturalisme 

Greimas untuk menganalisis cerita. Ada dua kesimpulan yang dapat diambil dari 

analisis cerita Jaka Setya lan Jaka Sedya Karangan Mas Arjasuwita 

menggunakan teori struktural Greimas yaitu: 1)  berdasarkan hasil analisis skema 

aktan dan struktur fungsional cerita Jaka Setya lan Jaka Sedya Karangan Mas 
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Arjasuwita dapat diungkap 18 skema aktan dan struktur fungsional. 2) hubungan 

antar aktan-aktan dengan struktur fungsional dalam rangka membentuk struktur 

cerita merupakan hubungan yang berkesinambungan. Aktan-aktan dan struktur 

fungsional saling mendukung dan mengisi dalam rangka membentuk struktur 

cerita. Hasil dari korelasi aktan-aktan dan struktur fungsional dalam bentuk skema 

aktan sebagai aktan utama adalah aktan lima. 

Seperti yang telah diuraikan di atas, ketiga penelitian tersebut 

menggunakan teori strukturalisme model Greimas untuk menganalisis data. 

Dengan demikian, kajian pustaka ini dapat membantu peneliti dalam penelitian 

yang akan dilakukan. 

2.2 Landasan Teoretis 

Landasan teoretis ini mencakup konsep-konsep yang berkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Konsep-konsep tersebut meliputi strukturalisme 

dan strukturalisme model Greimas. 

2.2.1 Strukturalisme 

 Struktur merupakan sebuah sistem yang terdiri dari sejumlah anasir  yang 

diantaranya tidak dapat mengalami perubahan tanpa menghasilkan perubahan 

dalam anasir-anasir lain (Teeuw 1984: 133). Strukturlism dalam bahasa Inggris, 

berasal dari bahasa latin Struere yang berarti membangun. Structura berarti 

bentuk bangunan. Jadi strukturalisme merupakan aliran yang lebih mementingkan 

sebuah sistem yang menjadi latar belakang adanya Linguistik Sausure Prancis.  
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Menurut Ratna (2004: 75-76) Strukturalisme, yang telah berhasil 

memasuki hampir seluruh bidang kehidupan manusia dianggap sebagai salah satu 

teori modern yang membawa manusia pada pemahaman secara maksimal. Dalam 

mazhab strukturalisme, muncul perhatian baru untuk masalah jenis sastra yang 

justru berpangkal dari sastra sebagai sistem yang dinamik, dimana karya sastra 

selalu beradu ketegangan antara konvensi yang berlaku dan menyimpang dari 

konvensi tersebut. Strukturalisme merupakan suatu gerakan pemikiran filsafat 

yang mempunyai pokok pikiran bahwa semua masyarakat dan kebudayaan 

mempunyai suatu struktur yang sama dan tetap.  

Menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro 2005:36) struktur karya sastra 

dapat diartikan sebagai susunan, penegasan, dan gambaran sebuah bahan dan 

bagian yang menjadi komponennya yang secara bersama membentuk kebulatan 

yang indah, saling menguntungkan, saling mempengaruhi, yang secara bersama 

membentuk kesatuan yang utuh.  Pradopo (1995: 141) mengatakan bahwa karya 

sastra merupakan struktur makna dan atau struktur yang bermakna. Hal ini 

mengingat bahwa karya sastra merupakan sistem tanda yang mempunyai makna 

yang mempergunakan medium bahasa. Untuk menganalisis struktur sistem tanda 

ini perlu adanya kritik struktural untuk memahami tanda-tanda yang terjalin dalam 

sistem (struktur) tersebut. Endraswara (2003:49) menjelaskan bahwa kehadiran 

strukturalisme dalam penelitian sastra, sering dipandang sebagai teori atau 

pendekatan. Hal ini tidak salah karena baik pendekatan maupun teori saling 

melengkapi  dalam penelitian sastra. pendekatan strukturalisme akan menjadi sisi 
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pandang apa yang akan diungkap melalui karya sastra, sedangkan teori adalah 

pisau analisisnya.  

Sukadaryanto (2010: 18) strukturalisme adalah aliran dalam studi sastra 

yang bertumpu pada teks sebagai bidang kajiannya. Pada struktularis di Eropa 

memandang teks cerita sebagai bidang kajian naratologi yang merupakan ilmu 

yang mempelajari tentang cerita. 

Strukturalisme dipandang sebagai salah satu pendekatan kasusastraan yang 

menekankan pada kajian hubungan antar unsur pembangun karya yang 

bersangkutan. Strukturalisme merupakan aliran dalam studi sastra yang bertumpu 

pada teks sebagai bidang yang akan dikaji. Satu konsep dasar yang menjadi ciri 

khas teori srtuktural adalah adanya anggapan bahwa di dalam dirinya sendiri 

karya sastra merupakan sebuah struktur yang otonom yang kemudian dapat 

ditanami sebagai suatu kesatuan yang bulat denga unsur-unsur pembentuknya 

yang saling terjalin. Pradopo (dalam Jabrohim 1994:71) mengemukakan bahwa 

konsep dasar dari teori strukturalisme adalah makna dari karya sastra itu harus 

dikaji berdasarkan strukturnya sendiri terlepas dari latar belakang sejarah, lepas 

dari diri minat pengarang, dan lepas pula efeknya pada pembaca.  

Teeuw (1983:61) menyatakan bahwa prioritas pertama sebelum yang lain-

lain, tanpa itu kebulatan makna intrinsik yang hanya dapat digali dari karya itu 

sendiri, tidak akan tertangkap. Makna unsur- unsur karya sastra hanya dapat 

dipahami dan dinilai sepenuhnya atas dasar pemahaman tempat dan fungsi unsur 

itu dalam keseluruhan kaarya sastra. Karena pandangan keotonomian, disamping 
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juga pandangan bahwa setiap karya sastra memiliki sifat keunikanya sendiri, 

analisis sebuah karya pun tak perlu dikaitkan dengan karya-karya yang lain. Jika 

terlibat pun hanya terbatas pada karya-karya tertentu yang berkaitan. Untuk 

mengungkapkan struktur sesuai dengan teori strukturalisme maka dilakukan 

tahap-tahap dalam analisis. 

Hawkes (dalamTeeuw 1988:141) menunjukan tiga aspek konsep struktur 

yaitu: 

1) Gagasan keseluruhan (wholeness), koherensi intrinsik: bagian-bagiannya 

menyesuaikan diri dengan seperangkat kaidah  intrinsik yang menentukan 

baik keseluruhan struktur maupun bagian-bagiannya. 

2) Gagasan transformasi (transformation): struktur itu menyanggupi prosedur-

prosedur transformasi yang terus menerus memungkinkan pembentukan 

bahan-bahan baru. 

3) Gagasan regulasi diri (self-regulation): strutur tidak memerlukan hal-hal di 

luar dirinya untuk mempertahankan prosedur transformsainya; struktur itu 

otonom terhadap rujukan pada  sistem-sistem lain. 

2.2.2 Strukturalisme Model Greimas  

Greimas  adalah penganut aliran strukturalis yang berasal dari Negara 

Prancis. Beliau mengembangkan strukturalisme menjadi .strukturalisme naratif.  

Teori ini dikembangkan atas dasar analogi-analoi struktural dalam linguistik yang 

berasal dari Ferdinand De Saursure (Hawkes dalam Jabrohim 1996: 11). Menurut 
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Selden (1991: 61) Greimas hanya menawarkan sebuah penghalusan atas Teori 

Propp. Sementara Propp memusatkan pada sebuah jenis tunggal, Greimas 

berusaha sampai pada “tata bahasa” naratif yang universal dengan menerapkan 

padanya analisis semantik atas struktur kalimat. 

 

 Tirto Suwondo (1994: 3) mengemukakan bahwa Propp mengembangkan 

teori struktural berdasarkan penelitian atas dongeng atau cerita rakyat Rusia. 

Propp menelaah struktur cerita dengan mengandaikan bahwa struktur cerita 

analogi dengan struktur sintaksis yang memiliki kontruksi dasar subjek dan 

predikat. Subjek dan predikat dalam kalimat dapat menjadi inti sebuah episode 

atau bahkan keseluruhan cerita. Atas dasar itulah ia menerapkan teorinya pada 

seratus dongeng Rusia, dan ia akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa seluruh 

korpus cerita dibangun atas perangkat dasar yang sama yaitu 31 fungsi. Setiap 

fungsinya adalah satu dasar “bahasa” naratif dan menerangkan kepada tindakan 

yang bermakna yang membentuk naratif. 

Propp (dalam Tirto Suwondo 1994: 3) menjelaskan bahwa 31 fungsi 

tersebut dapat disederhanakan dan dikelompokkan ke dalam “tujuh lingkaran 

tindakan”, yaitu : (1) villain „penjahat‟, (2) donor, provider „pemberi bekal‟, (3) 

helper „penolong‟, (4) sought for person and her father „putri atau orang yang 

dicuri dan ayahnya, (5) dispatcher „ yang memberangkatkan‟, (6) hero „pahlawan‟ 

dan fals hero „pahlawan palsu‟. Dijelaskan pula Greimas ketujuh spheres of 

actions ini disederhanakan menjadi three pairs of opposed yang meliputi enam 

aktan (pesan, pelaku), yaitu (1) subject versus object „subjek-objek‟, (2) sender 
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versus receiver „pengirim-penerima‟, (3) helper versus opposant „pembantu-

penentang‟. 

Ditinjau dari segi tata cerita, aktan menunjukkan hubungan yang berbeda-

beda. Maksudnya, dalam suatu skema aktan suatu fungsi dapat menduduki 

beberapa peran, dan dari karakter peran kriteria tokoh dapat diamati. Menurut 

teori Greimas, seorang tokoh dapat menduduki beberapa fungsi dan peran dalam 

skema aktan. 

Menurut Bachmid (dalam Jabrohim 1996: 12) tokoh adalah unsur sintaksis 

yang ditandai oleh fungsinya dalam skema. Pelaku adalah unsur teks yang 

ditandai oleh ciri pembeda seperti nama diri, tindakan-tindakan, serta ciri lainnya. 

Pelaku dapat menduduki beberapa fungsi aktan yang berbeda dalam skema. 

Pelaku tidak sama dengan tokoh, karena beberapa tokoh yang memiliki ciri-ciri 

serupa dapat disebut sebagai satu pelaku. Peran adalah tindakan yang ditentukan 

oleh fungsi serta ciri-ciri seorang tokoh menurut konvensi dalam tindakan. Suatu 

cerita dapat mempunyai beberapa aktan. Hal ini bergantung pada inferensi yang 

menganalisis, bagaimana seorang penganalisis menafsirkan dan menangkap 

struktur cerita yang ada, bagaimana memahami tokoh-tokohnya dalam rangka 

menentukan fungsi aktan, bagaimana mendudukkan peran para tokoh ke dalam 

aktan. 

Menurut Greimas (dalam Jabrohim 1996: 13) aktan adalah sesuatu yang 

abstrak, seperti cinta, kebebasan, atau sekelompok tokoh. Selain itu, aktan juga 

merupakan satuan naratif yang terkecil. Jika dikaitkan dengan satuan sintaksis 

naratif, aktan berarti unsur sintaksis yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. 
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Fungsi adalah satuan dasar cerita yang menerangkan kepada tindakan yang 

bermakna yang membentuk narasi. Setiap tindakan mengikuti sebuah perturutan 

yang masuk akal. 

Selden (1991) mengatakan bahwa subjek dan predikat dalam suatu kalimat 

dapat menjadi kategori fungsi dalam cerita. Hal inilah yang menjadi asumsi awal 

Greimas utuk menganalisis suatu cerita berdasar subjek-objek sebagai inti. Seperti 

yang dikemukakan sebelumnya, Greimas mengajukan enam fungsi aktan dalam 

tiga pasangan oposisional. Jika disusun dalam sebuah skema, maka tiga pasangan 

oposisional aktan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

       

 

 

       

 

Sender „pengirim‟ diartikan sebagai seseorang atau sesuatu yang menjadi 

sumber ide dan berfungsi sebagai penggerak cerita. Dialah yang menimbulkan 

keinginan bagi subjek untuk mencapai objek. Object „objek‟ diatikan sebagai 

seseorang atau sesuatu yang diingini, dicari dan diburu, oleh pahlawan atas ide 

pengirim. Subject „subjek‟ diartikan sebagai seseorang atau sesuatu yang ditugasi 

oleh pengirim untuk mendapatkan objek. Receiver „penerima‟ diartikan sebagai 

seseorang atau sesuatu yang menerima hasil buruan subjek. Helper „penolong‟ 
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diartikan sebagai seseorang atau sesuatu yang membantu pahlawan atau subjek 

dalam mendapatkan objek. Opposant „penentang‟ atau penentang diartikan 

sebagai seseorang atau sesuatu yang menghalangi usaha pahlawan dalam 

menemukan objek. 

Tanda panah dalam skema aktan menjadi unsur penting yang 

menghubungkan fungsi sintaksis naratif masing-masing aktan. Tanda panah dari 

sender „pengirim‟ mengarah ke objek, artinya bahwa dari sender „pengirim‟ ada 

keinginan untuk mendapatkan/ menemukan/ menginginkan objek. Tanda panah 

dari objek ke receiver „penerima‟ artinya bahwa sesuatu yang menjadi objek yang 

dicari oleh subjek yang diinginkan oleh sender „pengirim‟ diberikan kepada 

sender „pengirim‟. Tanda panah dari helper ke subjek artinya bahwa helper 

memberikan bantuan kepada subjek dalam rangka menunaikan tugas yang 

dibebankan oleh sender. Helper membantu memudahkan tugas subjek. Tanda 

panah dari opposant ke subjek artinya bahwa opposant mempunyai kedudukan 

sebagai penentang dari kerja subjek. Opposant menganggu, menghalangi, 

meantang, menolak, dan merusak usaha subjek. Tanda panah dari subjek ke objek 

artinya bahwa subjek bertugas menemukan objek yang dibebankan dari sender.  

Suatu aktan dalam struktur tertentu dapat menduduki fungsi aktan yang 

lain, atau suatu aktan dapat berfungsi ganda. Fungsi sender „pengirim‟ dapat 

berfungsi sebagai fungsi sender sendiri, juga dapat menjadi fungsi subjek. Subjek 

dapat menjadi fungsi sender. Receiver „penerima‟ bisa menduduki fungsi receiver 

sendiri, fungsi subjek atau fungsi sender. 
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Zaimar (dalam Tirto Suwondo 1994: 5) menjelaskan bahwa selain 

menunjukkan bagan aktan, Greimas juga mengemukakan model cerita yang tetap 

sebagai alur. Model itu terbangun oleh berbagai tindakan yang disebut fungsi. 

Rangkaian peristiwa secara fungsional dapat menentukan sebuah alur dalam 

aktan.  Sebuah alur dalam aktan dapat dibentuk dari peristiwa-peristiwa, dan yang 

dimaksud peristiwa adalah peralihan dari keadaan satu ke keadaan lainnya.  

Peristiwa-peristiwa diambil dari rangkaian kalimat, dan kalimat tersebut 

dibedakan atas kalimat yang menyajikan sebuah peristiwa dan kalimat yang 

mengungkapkan hal-hal yang umum. Dengan demikian untuk mennetukan suatu 

peristiwa perlu diadakan seleksi. Seleksi pertama memilih peristiwa-peristiwa 

yang menentukan dan mempengaruhi perkembangan alur. Keputusan sebuah 

peristiwa bersifat fungsional atau tidak, baru dapat diambil setelah seluruh alur 

diketahui. Gambaran suatu alur disusun dengan berdasarkan pada peristiwa-

peristiwa fungsional. Suatu peistiwa yng tidak fungsional, karena adanya 

keterkaitan antara peristiwa tidak penting dengan peristiwa penting menjadi 

penting. Bila dalam sebuah cerita yang disajikan hanyalah peristiwa-peristiwa 

fungsional saja, perhatian pembaca akan terus menerus ditegangkan. Hal 

demikian ini tidak menguntungkan. Oleh karena itu silih berganti melakukan 

penukaran antara hal-hal yang fungsional dan tidak fungsional, hal-hal yang 

penting dan tidak penting dalam suatu peristiwa merupakan salah satu sifat yang 

menjadikan sebuah teks naratif berhasil. 

Banyak peristiwa tidak langsung berpengaruh bagi perkembangan sebuah 

alur. Peristiwa tersebut menggerakkan jalan cerita, tetapi mengacu pada unsur-



19 
 

unsur lain. bila peristiwa-peristiwa itu disaring akan terkumpul sejumlah 

kelompok peristiwa yang masih harus diatur lebih lanjut. Untuk mengaturnya, 

perlu dibuat semacam hierarkhi atau urutan. kelompok-kelompok tersebut 

dinamakan episode-episode yang paling pokok ialah situasi awal, komplikasi, dan 

penyelesaian. Dengan berbagai cara, situasi- situasi dikombinasikan dan diulangi 

dalam satu alur. 

Greimas menyebut model fungsional sebagai suatu jalan cerita yang tidak 

berubah-ubah. Model fungsional mempunyai tugas menguraikan peran subjek 

dalam rangka melaksanakan tugas dari sender „pengirim‟ yang terdapat dalam 

aktan. Model fungsional terbangun oleh berbagai tindakan, dan fungsi-fungsinya 

dapat dinyatakan  dalam kata benda. Model fungsional memiliki cara kerja yang 

tetep karena pada dasarnya sebuah cerita selalu bergerak dari situasi awal ke 

situasi akhir.  Adapun operasi fungsinya terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian 

awal, transformasi, dan situasi akhir. Tahapan transformasi terbagi menjadi tiga 

bagian yaitu tahap kecakapan, tahap utama, dan tahap kegemilangan. Jika dibuat 

dalam bagan, bagian dan tahapan tersebut adalah sebagai berikut. 

 

I II III 

 Transformasi  

Situasi awal Tahap 

kecakapan 

Tahap 

utama 

Tahap 

kegemilangan 

Situasi akhir 

 



20 
 

Situasi awal, cerita diawali oleh adanya karsa atau keinginan untuk 

mendapatkan sesuatu, untuk mencapai sesuatu, untuk menghasilkan sesuatu, atau 

untuk menemukan dan mencari sesuatu. Dalam situasi ini sender „pengirim‟ 

memiliki fungsi yang dominan. Situasi menceritakan keiginan sender „pengirim‟ 

dalam mencari sesuatu. Sender mempunyai sesuatu atau cita-cita yang ingin 

diraihnya, mencari dan menemukan jalan bagaimana cara mewujudkan cita-

citanya tersebut, kemudian memberikan tugas kepada subjek untuk memperoleh 

hal yang diinginkannya, yaitu objek. Jika tugas yang dilaksanakan oleh subjek 

hanya mampu dilaksanakan oleh dirinya sendiri, si sender „pengirim‟ berarti 

menduduki dua fungsi, yaitu sender dan subjek. Dalam situasi ini ada panggilan, 

perintah dan persetujuan. Panggilan berupa suatu keinginan dari sender. Perintah 

adalah perintah dari sender „pengirim‟ kepada subjek untuk mencari objek. 

Persetujuan adalah persetujuan dari sender „pengirim‟ kepada subjek. 

 

Tahapan transformasi terbagi menjadi tiga tahapan yaitu tahapan 

kecakapan, tahapan utama, dan tahapan kegemilangan. Adapun uraiannya sebagai 

berikut. 

1) Tahap kecakapan 

Tahap ini menceritakan awal mulanya usaha subjek dalam mencari objek. 

Subjek yang membawa amanat dari sender mulai bergerak mengawali 

usahanya. Jika harus melakukan perjalanan, subjek baru dalam tahap 

mengenali objek. Tahap ini menceritakan keadaan subjek yang baru dalam 

tahap uji coba kemampuan: apakah subjek mendapatkan rintangan atau 
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tidak dalam rangka mencari objek, jika ada rintangan bagaimana objek 

menghadapi rintangan tersebut, apakah subjek mampu mengatasi 

rintangan tersebut, dan bagaimana sikap subjek menghadapi rintangan itu 

serta bagaimana subjek menyingkirkan rintangan. Dalam tahap ini muncul 

helper „penolong‟ atau opposant „penentang‟. Opposant „penentang‟ 

muncul untuk menggagalkan usaha subjek dalam mencari objek. Di lain 

pihak, helper „penolong‟ datang untuk membantu subjek. Di sinilah 

kemampuan subjek dapat dilihat. Inti dari tahap ini hanya menunjukkan 

kemampuan subjek dalam mencari objek pada awal usahanya. 

2) Tahap utama 

Tahap ini menceritakan hasil usaha subjek mencari objek. Subjek berhasil 

memenangkan perlawanannya terhadap opposant „penentang‟, berhasil 

mendapatkan objek. Segala rintangan telah berhasil diselesaikan dan 

disingkirkan oleh si subjek. 

3) Tahap kegemilangan 

Tahap ini menceritakan bagaimana subjek menghadapi pahlawan palsu. 

Pahlawan palsu adalah tokoh yang pura-pura menjadi pahlawan asli. Tabir 

pahlawan palsu terbongkar, pahlawan asli menyingkirkan pahlawan palsu. 

Jika tidak ada pahlawan asli daan pahlawan palsu, yang ada hanya subjek 

saja, maka subjek itu adalah pahlawan. Pahlawan adalah sebutan bagi 

subjek yang telah berhasil mendapatkan objek. Pahlawan menyerahkan 

objek kepada sender „pengirim‟. Opposant „penentang‟ mendapatkan 
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hukuman, subjek mendapatkan imbalan. Persengketaan subjek dan 

opposant „penentang‟ selesai. 

Situasi akhir menceritakan bahwa semua konflik telah berakhir dan situasi 

kembali pada keadaan semula. Keinginan untuk mendapatkan sesuatu telah 

berakhir, keseimbangan telah terjadi. Objek telah diperoleh dan diserahkan 

kepada sender „pengirim‟, dan di sinilah cerita berakhir. 

Menurut Tirto Suwondo (1994: 6) model aktan dan model fungsional yang 

diajukan oleh Greimas ini mempunyai hubungan kausalitas karena hubungan 

antar aktan itu ditentukan oleh fungsi-fungsinya dalam membentuk struktur 

(tertentu cerita). Artinya, antara aktan dan struktur fungsional bersama-sama 

berhubungan untuk membentuk struktur cerita, yakni cerita utama. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Cerita Ki Ageng Bangsri merupakan salah satu cerita rakyat yang 

berkembang di Kabupaten Jepara, khususnya di wilayah Bangsri. Cerita tersebut 

menceritakan proses penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Syekh Ahmad 

Yasin (Ki Ageng Bangsri) di wilayah Bangsri. Cerita  rakyat merupakan salah 

satu bentuk karya sastra yang mempunyai struktur. Sebagai sebuah struktur, cerita 

Ki Ageng Bangsri memiliki bagian-bagian yang dapat dikaji dengan teori 

struktural. Adapun teori struktural yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teori struktural yang dikemukakan oleh Graimas. Dalam strukturalisme Greimas, 

karya sastra dijabarkan ke dalam skema aktan dan struktur fungsional. Skema 
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aktan dan struktur fungsional tersebut kemudian dikorelasikan atau dihubungkan 

sehingga membentuk struktur cerita utama. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab III berisi hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian, yaitu: 

pendekatan penelitian, sasaran penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik 

analisis data. Masing–masing akan diuraikan sebagai berikut. 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

objektif. Pendekatan objektif memandang karya sastra sebagai dunia otonom yang 

dapat dilepaskan dari pencipta dan lingkungan sosial budaya pada zamannya, 

sehingga karya sastra dapat dianalisis berdasarkan strukturnya (Sudikan, 2001: 6). 

Pendekatan objektif  adalah pendekatan yang lebih menitikberatkan atau 

bertumpu pada karya sastra dan digunakan untuk mengungkap unsur-unsur di 

dalamnya.  

Pendekatan objektif juga disebut analisis otonomi, analisis ergocentric, 

serta pembacaan mikroskopi karena pemahaman dipusatkan pada analisis unsur-

unsur dalam dengan mempertimbangkan keterjalinan antar unsur di satu pihak, 

dan unsur-unsur totalitas di pihak lain (Ratna, 2004:73). Pendekatan objektif 

digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini bertujuan untuk 

mengungkapkan unsur-unsur pembangun sebuah cerita melalui hubungan para 

tokohnya yang ditinjau dari skema aktan dan struktur fungsional menurut teori 

strukturalisme Greimas. 
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3.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran dalam penelitian ini adalah skema aktan dan struktur fungsional 

dalam cerita Ki Ageng Bangsri di Kabupaten Jepara, serta mengkorelasikan atau 

menghubungkan skema aktan dan struktur fungsional dalam membentuk cerita 

utama. Data penelitian berupa peristiwa-peristiwa dalam teks cerita Ki Ageng 

Bangsri yang diduga mengandung skema aktan dan struktur fungsional. Sumber 

data penelitian ini berupa teks cerita Ki Ageng Bangsri. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode pembacaan heuristik dan hermeneutik. Pembacaan 

heuristik adalah pembacaan berdasarkan struktural kebahasaannya atau secara 

semiotik adalah berdasarkan konvensi sistem semiotik tingkat pertama. Membaca 

heuristik dilakukan untuk menangkap makna secara harfiah yang berupa kode 

bahasa. Melalui membaca heuristik, dapat diketahui bagaimana jalan cerita dan 

isinya secara garis besar. Pembacaan hermeneutik adalah pembacaan karya sastra 

berdasarkan sistem semiotik tingkat kedua atau berdasarkan konvensi sastranya. 

Pembacaan hermeneutik adalah pembacaan ulang atau retroaktif sesudah 

pembacaan heuristik dengan memberikan konvensi sastranya (Pradopo, 

2009:135). Melalui pembacaan hermeneutik, makna cerita Ki Ageng Bangsri 

dapat diketahui secara mendalam dengan mencatat hal-hal yang dianggap penting. 

Data dikumpulkan dengan membaca teks cerita Ki Ageng Bangsri secara 

berulang-ulang untuk mengetahui peristiwa-peristiwa dan peran para tokoh dalam 
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cerita Ki Ageng Bangsri sehingga dapat dikaji ke dalam skema aktan dan struktur 

fungsional menurut teori strukturalisme Greimas. 

3.4 Teknik Analisis Data 

 Cerita Ki Ageng Bangsri di Kabupaten Jepara dianalisis berdasarkan teori 

strukturalisme Greimas, yaitu mengungkap skema aktan dan struktur fungsional 

yang akan dideskripsikan dengan kutipan-kutipan. Setelah itu, mengkorelasikan 

skema aktan dan struktur fungsional yang akan membentuk struktur cerita utama.  

Teknik analisis dimulai membaca teks cerita Ki Ageng Bangsri. 

Selanjutnya, mencari skema aktan dan struktur fungsional yang terdapat dalam 

cerita tersebut. Dalam skema aktan, para tokoh difungsikan sebagai: subjek, 

objek, pengirim, penerima, pembantu dan penentang. Sedangkan dalam struktur 

fungsional, skema aktan diuraikan berdasarkan tiga tahap fungsional yaitu situasi 

awal, tahap transformasi, dan situasi akhir. Skema aktan dan struktur fungsional 

tersebut kemudian dihubungkan guna memperoleh struktur cerita utama. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses analisis data pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) mengidentifikasi skema aktan dan model fungsional dalam cerita dengan 

membaca cerita secara berulang-ulang. 

2) menyusun skema aktan dan struktur fungsional cerita Ki Ageng Bangsri. 

Skema aktan yang ditentukan berupa pengirim, subjek, objek, penentang, 

penolong, dan penerima yang diperoleh dari penganalisisan tindakan 
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tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat ditentukan perannya . Struktur 

fungsional  terdiri dari tiga bagian, yaitu (1) situasi awal, (2) tranformasi, 

(3) situasi akhir. 

3) mendeskripsikan hubungan aktan dengan struktur fungsional dalam 

membentuk struktur cerita utama pada teks cerita Ki Ageng Bangsri. 

4) menarik simpulan dari cerita Ki Ageng Bangsri. 

Pemaparan hasil analisis data dilakukan dengan menggunakan metode 

informal. Metode informal merupakan suatu metode yang menyajikan hasil 

analisis data berupa uraian kata-kata. Pemaparan hasil analisis data dilakukan 

dengan menyajikan skema aktan, struktur fugsional, serta hubungan antar 

keduanya yang masing-masing dijelaskan dengan menggunakan kutipan-kutipan 

dari teks cerita yang kemudian diperjelas kembali dengan menggunakan kalimat-

kalimat sederhana. 



28 
 

BAB IV 

SKEMA AKTAN, STRUKTUR FUNGSIONAL, DAN 

KORELASINYA DALAM CERITA KI AGENG BANGSRI  

4.1 Skema Aktan dan Struktur Fungsional dalam cerita Ki Ageng Bangsri  

Analisis skema aktan dan struktur fungsional pada cerita Ki Ageng 

Bangsri menekankan pada tokoh yang berperan dalam peristiwa-peristiwa cerita 

yang membangun hubungan antar unsur skema. Hasil analisis skema aktan dan 

struktur fungsional yang membentuk pola skema akan tampak sebagai berikut. 

 

4.1.1 Aktan 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situasi awal skema aktan 1 ini dimulai dari adanya keinginan Ki Ageng 

Bangsri untuk menambah pengetahuan tentang Islam.  Awalnya Ki Ageng 

Keinginan untuk 

menambah 

pengetahuan tentang 

Islam 

(Pengirim) 

 

Menjadi murid 

Sunan Muria 

(Objek) 

Ki Ageng 

Bangsri 

(Penerima) 

Informasi dari 

masyarakat dan 

kegigihan Ki Ageng  

Bangsri 

( Penolong) 

 

Ki Ageng Bangsri 

(Subjek) 

 

 

(Penentang) 



29 
 

Bangsri datang ke Jepara untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam. Saat 

berdagang, Ki Ageng Bangsri (Syaikh Ahmad Yasin) sering mendengar cerita 

dari masyarakat tentang seorang Sunan yang sangat alim dan memiliki 

pengetahuan yang tinggi mengenai agama Islam. Dari situlah timbul keinginan Ki 

Ageng Bangsri untuk bertemu dengan Sunan Muria agar dapat menambah 

pengetahuan tentang agama Islam. Situasi awal tersebut dapat dilihat pada kutipan 

berikut ini. 

Udakara abad pat belas nganti abad nem belas, kang nyebarake agama 

Islam ing Jawa yaiku para Sunan utawa wali kang kawenthar sebutan 

walisanga. Salah sijine yaiku sunan Muria. Sunan Muria nduwe 

padhepokan kang misuwur banget. Akeh wong-wong saka njaba kutha 

padha teka lan merguru marang Sunan Muria, ora kejaba Syaikh Ahmad 

Yasin (Ki Ageng Bangsri) lan adhine, Ki Suronggotho. Kekarone mau asale 

saka pesisir lor pulo Jawa. Wiwitane, kakang adhi kuwi teka ning Jepara 

saperlu dodolan lan uga nyiarake agama Islam. Sasuwene dodolan,  Syaikh 

Ahmad Yasin asring krungu crita yen ing kana, uga ana Sunan sing 

nyebarake agama Islam. Jarene, Sunan kuwi wonge alim lan dhuwur ilmu 

agamane. Krungu cerita ngana kuwi, Syaikh Ahmad Yasin kepincut atine, 

banjur kepengin kepethuk karo Sunan kuwi. 

 

 „Sekitar abad empat belas sampai abad enam belas, penyebaran agama 

Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para Sunan yang terkenal dengan 

sebutan walisanga. Salah satunya adalah Sunan Muria. Sunan Muria 

mempunyai sebuah padhepokan (pondok pesantren) yang sangat terkenal. 

Banyak orang dari luar kota yang datang dan berguru kepada Sunan Muria, 

tidak terkecuali Syaikh Ahmad Yasin (Ki Ageng Bangsri) dan adiknya, Ki 

Suronggotho. Keduanya berasal dari utara Pulau Jawa. Wiwitane, kakak 

beradik itu datang ke Jepara untuk berdagang dan menyebarkan adama 

Islam. Selama berjualan, Syaikh Ahmad Yasin sering mendegar cerita 

bahwa di sana, juga ada seorang Sunan yang menyebarkan agama Islam. 

Katanya, Sunan itu alim dan tinggi ilmu agamanya. Mendengar cerita 

seperti itu, Syaikh Ahmad Yasin tertarik dan timbul keiginan untuk 

bertemu dengan Sunan itu.‟ 
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Tahap kecakapan pada transformasi dimulai saat Ki Ageng Bangsri mulai 

mencari informasi tentang Sunan keberadaan Sunan Muria. Beliau mulai bertanya 

tentang segala hal yang berkaitan dengan Sunan Muria, terutama tentang 

keberadaannya. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. 

Sinambi dodolan, Syaikh Ahmad Yasin takon-takon ngenani bab apa wae 

kang ana gegayutane karo Sunan kuwi marang pendhudhuk.  

 

‟Sambil berjualan, Syaikh Ahmad Yasin mencari informasi mengenai hal-

hal yang berkaitan dengan Sunan tersebut kepada penduduk.‟ 

 

 

Tahap utama pada tranformasi dimulai setelah Ki Ageng Bangsri berhasil 

mendapatkan informasi tentang keberadaan Sunan Muria. Beliau mulai 

melakukan perjalanan untuk menemukan padepokan  Sunan Muria. Hal tersebut 

dapat dilihat pada kutipan berikut ini. 

Sawise entuk informasi, Ki Ageng Bangsri banjur lunga nggoleki 

padhepokane Sunan Muria. 

 

‟Setelah mendapatkan informasi, Ki Ageng Bangsri kemudian pergi 

mencari padepokan Sunan Muria.‟ 

 

 

Tahap kegemilangan pada tranformasi ditandai dengan keberhasilan Ki 

Ageng Bangsri bertemu dengan Sunan Muria dan mengutarakan niatnya agar 

diterima menjadi murid Sunan Muria. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut 

ini. 

 Pungkasane, Syaikh Ahmad Yasin kasil sowan ing padhepokane Sunan 

Muria lan jaluk ijin supaya ditampa dadi muride. 

”Nuwun sewu, Njeng Sunan. Kula saudagar saking lor pulo Jawa. Kula 

asring mireng menawi ten mriki wonten Sunan ingkang alim ugi inggil 

ilmu agaminipun. Menawi kepareng kula badhe nyuwun ijin supados kula 

lan adhi kula saged pun tampi dados muridipun Panjenengan.” 
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„Akhirnya, Ki Ageng Bangsri berhasil datang di padepokan Sunan Muria 

meminta ijin agar diterima menjadi muridnya. “Permisi, Sunan. Saya 

seorang saudagar dari utara Pulau Jawa. Saya sering mendengar bahwa di 

sini ada seorang Sunan yang alim serta berpengetahuan tinggi tentang 

agama Islam. Kalau diperkenankan, saya mau meminta ijin supaya saya 

dan adik saya diterima menjadi murid anda. „ 

 

Situasi akhir ditandai dengan diterimanya Ki Ageng Bangsri menjadi 

murid Sunan Muria. Dengan menjadi murid Sunan Muria, Ki Ageng Bangsri 

memperoleh tambahan pengetahuan tentang Islam. Kutipan berikut ini 

menunjukkan percakapan antara Sunan Muria dan Ki Ageng Bangsri. 

”Yen ngana karepmu, aku ora bisa nolak. Kowe lan adhimu, dak tampa 

dadi muridku.” 

”Matur nuwun sanget Njeng Sunan” Wangsulane Syaikh Ahmad Yasin lan 

adhine bungah. 

 

„Kalau begitu keinginanmu, aku tidak bisa menolak. Kamu dan adikmu, 

saya terima menjadi muridku. 

Terimakasih banyak Njeng Sunan.” Jawab Syaikh Ahmad Yasin dan 

adiknya, gembira.‟ 
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4.1.2 Aktan 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situasi awal dalam skema aktan 2 ini dimulai dari keinginan Ki Ageng 

Bangsri untuk menyebarkan agama Islam di daerah Bangsri. Ki Ageng Bangsri 

merasa lebih siap untuk menyebarkan agama Islam setelah berguru pada Sunan 

Muria. Hal itu dapat dilihat dari kutipan berikut ini. 

Najan wis dadi muride Sunan Muria, Syaikh Ahmad Yasin lan adhine isih 

tetep dodolan. Syaikh Ahmad Yasin dodolan lan nyebarake agama Islam 

ing wewengkon Bangsri, dene Ki Suronggotho, ing pulo Mandalika. 

Sasuwene padha merguru marang Kanjeng Sunan Muria, Ki Suronggotho 

lan Syaikh Ahmad Yasin (Ki Ageng Bangsri) pancen nduwe sipat kang 

rada beda. Ki Ageng Bangsri wonge alus, sumeh, andhap asor, lan ora 

gumedhe. Dheweke uga ora merinan. Yen Ki Suronggotho kuwalikane. 

Wonge  kasar, gampang nesu, merinan,lan gumedhe. Uwal saka 

padhepokan, Ki Suronggotho lan Ki Ageng Bangsri nyebarake agama 

Islam ing wewengkone dhewe-dhewe. Kekarone saiki wis padha duwe 

murid. 

 

‟Meskipun sudah menjadi murid Sunan Muria, Ki Ageng Bangsri dan 

adiknya masih tetap berdagang. Syaikh Ahmad Yasin berdagang dan 
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menyebarkan agama Islam di wilayah Bangsri, sedangkan Ki Suronggotho 

di Pulau Mandalika. Selama menjadi murid Sunan Muria, Ki Ageng 

Bangsri dan Ki Suronggotho memang mempunyai sifat yang agak 

berbeda. Ki Ageng Bangsri orang yang halus, murah senyum, dan tidak iri 

hati. Jika Ki Suronggotho kebalikannya. Ki Suronggotho orang yang 

kasar, gampang marah, sombong, dan suka iri terhadap keberhasilan orang 

lain. Keluar dari pondok pesantren, Ki Ageng Bangsri dan Ki Suronggotho 

menyebarkan agama Islam di wilayahnya masing-masing. Keduanya 

sudah memiliki murid.‟ 

 

Tahap kecakapan pada tranformasi dimulai ketika Ki Ageng Bangsri ingin 

membangun sebuah pondok pesantren agar lebih mudah untuk mengajarkan 

agama Islam kepada murid-muridnya. Beliau mulai membuat rancangan untuk 

proses pembangunan pondok pesantren tersebut . Hal tersebut dapat dilihat pada 

kutipan berikut. 

Amarga wis akeh wong sing dadi muride, Ki Ageng Bangsri banjur duwe 

kekarepan kanggo ngedegake pondhok pesantren kaya dene padhepokane 

Sunan Muria. Dheweke kepingin supaya para santrine bisa sinau agama 

kanti becik. Dheweke banjur nggawe reng-rengan apa wae sing bakale 

dibutuhake. 

‟Karena Sudah banyak orang yang menjadi muridnya, Ki Ageng 

mempunyai keinginan untuk mendirikan pondok pesantren seperti pondok 

pesantren milik Sunan Muria. Beliau ingin agar muridnya bisa belajar 

denga baik . Beliau kemudian membuat rancangan, apa saja yang akan 

dibutuhkan.‟   

 

Tahap utama pada transformasi dimulai  Ki Ageng Bangsri meminta 

bantuan kepada para murid serta masyarakat sekitar untuk turut serta membangun 

pondok pesantren. Keramahan, kesopanan, dan tingkah laku Ki Ageng Bangsri 

yang sangat baik, membuat masyarakat sekitar sangat mengagumi sosok Ki 

Ageng Bangsri. Mereka pun dengan senang hati membantu Ki Ageng Bangsri 
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untuk mendirikan pondok pesantren. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan 

berikut. 

Krungu yen Ki Ageng Bangsri arep ngedegake pondok pesantren, para 

santrine padha bungah. Pranyata ora mung santrine wae sing bungah, 

para warga ing kiwa tengene Bangsri uga melu bungah lan kepengin bisa 

ngrewagi Ki Ageng Bangsri mbangun pondok pesantren. 

‟Mendengar kabar bahwa Ki Ageng Bangsri akan mendirikan pondok 

pesantren, para santri sangat gembira. Ternyata bukan hanya para santri 

yang merasa senang, masyarakat sekitar pun turut senang dan ingin 

membantu Ki Ageng Bangsri untuk mendirikan pondok pesantren.‟ 

 

Tahap kegemilangan pada transformasi ditandai dengan diadakanya acara 

tasyakuran oleh Ki Ageng Bangsri. Acara tasyakuran yang digelar oleh Ki Ageng 

Bangsri tersebut merupakan simbol keberhasilan Ki Ageng Bangsri dalam 

upayanya menyebarkan agama Islam di wilayah Bangsri. Hal tersebut dapat 

dilihat pada kutipan berikut.  

Ing sawijining dina, Ki Ageng Bangsri nganakake acara tasyakuran 

anggone ngedegake pondhok pesantren ing wewengkon Bangsri. Ora 

mung muride lan pendhudhuk Bangsri wae sing teka ing acara iku, Sunan 

Muria uga rawuh ing kana. 

 

„Pada Suatu hari, Ki Ageng Bangsri mengadakan acara tasyakuran sebagai 

simbol didirikannya pondok pesantren di wilayah Bangsri. Acara tersebut 

tidak hanya dihadiri oleh para santri dan penduduk sekitar saja, Sunan 

Muria juga turut serta dalam acara tersebut.‟ 

       

 Situasi akhir ditandai dengan Ki Ageng Bangsri mendaparkan 

kepercayaan dari Sunan Muria untuk menyebarkan agama Islam di wilayah 

Bangsri dan sekitarnya. Ki Ageng Bangsri sangat gembira mendapatkan 
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kepercayaan tersebut. Beliau menjadi lebih mudah dan mantap dalam 

menyebarkan agama Islam. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. 

Rawuhe Sunan Muria bisa ditegesi yen Panjenengane wis menehi restu 

marang Ki Ageng Bangsri kanggo nyebarake agama Islam ing tlatah 

Bangsri lan sakupenge. Ki Ageng Bangsri bungah banget entuk 

kapercayan saka gurune. 

‘Kedatangan Sunan Muria dapat diartikan bahwa beliau sudah 

memberikan restu pada Ki Ageng Bangsri untuk menyebarkan agama 

Islam di wilayah Bangsri dan sekitarnya. Ki Ageng Bangsri sangat 

gembira mendapatkan kepercayaan dari gurunya.‟ 

 

4.1.3 Aktan 3 

 

 

 

 

 

 

 

Situasi awal dalam skema aktan 3 ini dimulai dari keberhasilan Ki Ageng 

Bangsri dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Bangsri yang ditandai 

dengan berdirinya sebuah pondok pesantren. Kabar tentang keberhasilan Ki 

Ageng Bangsri tersebut semakin meluas hingga sampai di telinga Ki 

Suronggotho. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. 

Kurang luwih sesasinan, kabar yan Ki Ageng Bangsri ngedegake pondhok 

pesantren wis misuwur tekan ngendi-endi. Ki Suronggotho kang 

dumunung ing desa Mandalika, uga krungu. Wiwitane dheweke seneng 
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krungu kabar mau. Pikirane, dheweke uga bakal entuk restu saka Sunan 

Muria kanggo ngedegake pondhok pesantren lan nyebarake agama islam 

ing Desa Mandalika. Mesthine yo ora patiya suwe jalaran Ki Ageng 

Bangsri kang merguru bareng karo dheweke wis direstoni.  

‟Kurang lebih satu bulan, berita bahwa Ki Ageng Bangsri mendirikan 

pondok pesantren, sudah tersebar ke mana-mana. Ki Suronggotho yang 

berada di Desa Mandalika, juga mendengar hal tersebut. Awalnya, dia 

senang mendengar berita tersebut. Ia berfikir bahwa ia juga akan 

mendapatkan restu dari Sunan Muria untuk mendirikan pondok pesantren 

dan menyebarkan agama Islam di Desa Mandalika. Pasti tidak akan lama 

karena Ki Ageng Bangsri yang berguru bersama dengannya sudah 

mendapatkan restu.‟ 

 

Tahap kecakapan pada transformasi dimulai saat Ki Suronggotho mulai 

menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan segala keperluan yang akan 

digunakan  untuk menyambut kedatangan Sunan Muria. Dia berharap Sunan 

Muria akan darang untuk merestuinya sebagaimana yang telah Sunan Muria 

lakukan pada Ki Ageng Bangsri. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. 

”Wah... kakangku saiki wis bisa ngedegake padhepokan dhewe. Njeng 

Sunan jare-jarene ya uga rawuh ing acara syukurane. Mesthine sedhela 

maneh awakku ya diwenehi restu iki.” Omonge Ki Suronggotho bungah. 

Ki Suronggotho banjur ngomong karo muri-muride, ”Wis, saiki siyapake 

panganan sing enak-enak, lan sambutan kanggo guruku, Sunan Muria.” 

‟Wah... Kakakku sekarang sudah mendirikan pondok pesantren sendiri. 

Dengar-dengar Sunan Muria juga datang di acara tasyakurannya. Pastinga 

tidak lama lagi aku juga diberi restu.” Ki Suronggotho gembira. Ki 

Suronggotho kemudian berbicara pada murid-muridnya, ”Sudah, sekarang 

siapkan makanan yang enak-enak, dan persiapkan juga sambutan untuk 

guruku, Sunan Muria.‟ 

 

Tahap utama pada transformasi ditandai dengan penantian Ki Suronggotho 

yang tidak kunjung terlaksana. Sudah lebih dari satu bulan, Sunan Muria tidak 
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juga datang ke tempat Ki Suronggotho untuk memberikan restunya kepada Ki 

Suronggotho. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut ini. 

Kabeh kasiyapan kanggo nyambut tekane Sunan Muria wis disiyapake 

dening Ki Suronggotho. Nanging wis sesasi kepungkur, Sunan Muria 

durung rawuh ing padhepokane Ki Suronggotho. 

„Semua persiapan untuk menyambut kedatangan Sunan Muria sudah 

disiapkan oleh Ki Suronggotho. Namun, sebulan telah berlalu, Sunan 

Muria belum juga datang di tempat Ki Suronggotho.‟ 

 

 

Pada Tahap utama, dijelaskan bahwa Ki Suronggotho gagal mendapatkan 

restu dari Sunan Muria untuk mendirikan pondok pesantren dan menyebarkan 

agama Islam di Mandalika. Dalam hal ini, Ki Suronggotho sebagai subjek gagal 

mendapatkan objek. Dengan demikian, pada tahap ini subjek tidak mencapai 

kegemilangan. 

Situasi akhir ditandai dengan adanya kekecewaan pada diri Ki Suronggotho 

karena merasa dibeda-bedakan oleh Sunan Muria. Hal tersebut dapat dilihat pada 

kutipan berikut. 

Ki Suronggotho banjur kuciwa marang gurune. Dheweke nganggep yen 

Sunan Muria iku ora adil. Dheweke krasa dibeda-bedakake. 

‟Ki Suronggotho kecewa pada gurunya. Dia menganggap Sunan Muria itu 

tidak adil. Dia merasa dibeda-bedakan.‟ 
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4.1.4 Aktan 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situasi awal dalam skema aktan 4 ini dimulai dari kekecewaan Ki 

Suronggotho terhadap Sunan Muria yang dia anggap telah membeda-bedakannya. 

Ia kemudian melampiaskan kekecewaannya itu pada Syaikh Ahmad Yasin (Ki 

Ageng Bangsri) yang dia anggap telah menjadi saingannya. Hal tersebut dapat 

dilihat pada kutipan berikut ini. 

Kabeh kasiyapan kanggo nyambut tekane Sunan Muria wis disiyapake 

dening Ki Suronggotho. Nanging wis sesasi kepungkur, Sunan Muria 

durung rawuh ing padhepokane Ki Suronggotho. Ki Suronggotho banjur 

kuciwa marang gurune. Dheweke nganggep yen Sunan Muria iku ora adil. 

Dheweke krasa dibeda-bedakake. Amarga iku, dheweke banjur serik lan 

dendem marang Syaikh Ahmad Yasin (Ki Gedhe Bangsri). Ki Suronggotho 

banjur nduwe rencana kang ala. Dheweke  kepingin nyoba kadigdayan 

kakange. Dheweke kepingin ngobrak-abrik pondhok pesantrene Ki Ageng 

Bangsri. 
 

„Semua persiapan untuk menyambut kedatangan Sunan Muria sudah 

dipersiapkan oleh Ki Suronggotho. Tetapi sebulan telah berlalu, Sunan 

Muria belum datang di tempat  Ki Suronggotho. Ki Suronggotho kecewa 

kepada gurunya. Dia menganggap bahwa Sunan Muria itu tidak adil. Dia 

merasa dibeda-bedakan. oleh karena itu, Dia merasa benci dan menyimpan 

dendam pada Syaikh Ahmad Yasin (Ki Ageng Bangsri).  Ki Suronggotho 
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kemudian mempunyai  rencana jahat. Dia ingin mencoba kekuatan 

kakaknya. Dia ingin mengobrak-abrik pondok pesantren Ki Ageng 

Bangsri.‟ 

 

Tahap kecakapan pada tranformasi ditandai dengan Ki Suronggotho yang 

mulai mengumpulkan bala bantuan untuk menjalankan rencananya. Ki 

Suronggotho menggunakan segala cara agar orang-orang bersedia membantunya, 

termasuk dengan cara kekerasan. Ia juga mengutus seorang muridnya untuk 

menyampaikan berita palsu kepada Ki Ageng Bangsri sebagai salah satu upaya 

agar Ki Ageng Bangsri dan anak buahnya segera meninggalkan pondok pesantren. 

Hal tersebut terdapat pada kutipan berikut. 

Kanggo nglancarake rencana alane, Ki Suronggotho nggolek bala. Kabeh 

wong kang gelem mbantu dheweke, bakal diwenehi hadhiyah. Ki 

Suronggtho golek cara supaya bisa nyingkirake Ki Ageng Bangsri lan 

santri-santrine sawetara wektu saka pesantrene. Ki Suronggotho arep 

nyebarake pawarta palsu supaya rencanane kasil. Ki Suronggotho banjur 

ngutus sawijining muride kanggo mara ning pesantrene Ki Ageng Bangsri, 

menehi kabar palsu yen Ki Ageng Bangsri lan sedaya muride didhawuhi 

rawuh ing gunung Muria amarga Sunan Muria badhe ngawontenaken 

tasyakuran. Ki Suronggotho uga njaluk bantuan marang wong-wong 

sakupenge kanthi iming-iming hadhiyah. Nyatane, carane ki Suronggotho 

mau pancen manjur. Akeh wong kang gelem bantu dheweke. Nanging ana 

saperangan wong kapeksa gelem jalaran diancem karo ki Suronggotho. 

‟Untuk menjalankan rencana jahatnya, Ki Suronggotho mencari bala 

bantuan. Setiap orang yang bersedia membantu, akan diberi imbalan. Ki 

Suronggoho mencari cara agar Ki Ageng Bangsri dan santri-santrinya 

dapat meninggalkan pondok pesantren untuk sementara waktu. Ki 

Suronggotho akan menyebarkan berita palsu agar rencananya bisa 

berhasil. Ki Suronggotho kemudian mengutus seorang muridnya untuk 

datang ke pondok pesantren Ki Ageng Bangsri, memberikan berita palsu 

bahwa Ki Ageng Bangsri dan seluruh satri disuruh datang ke Gunung 

Muria karena Sunan Muria akan mengadakan acara tasyakuran. Ki 

Suronggotho juga meminta bantuan kepada masyarakat sekitarnya dengan 

iming-iming hadiah. Ternyata, cara yang digunakan oleh Ki Suronggotho 

memang manjur. Banyak orang yang bersedia membantunya. Akan tetapi, 
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ada juga sebagian orang yang terpaksa membantu karena telah diancam 

oleh Ki Surnggotho.‟ 

 

Tahap utama pada transformasi ditandai dengan kembalinya orang suruhan 

Ki Suronggotho yang memberitahukan bahwa rencananya telah berhasil. Ki 

Ageng Bangsri dan seluruh muridnya telah masuk dalam perangkap. Mereka akan 

segera meninggalkan pondok pesantren untuk melakukan perjalanan ke Gunung 

Muria. Ki Suronggotho segera mengumpulkan seluruh pasukannya untuk 

mendatangi pondok pesantren Ki Ageng Bangsri yang sedang kosong. Hal 

tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. 

Sapungkure Ki Ageng Bangsri, telik sandi kongkonane Ki Suronggotho 

mau bali kanthi nggawa kabar kang banget nyenengake atine 

Suronggotho. Dheweke ngandhani yen Ki Ageng Bangsri wis lunga saka 

padhepokane. Pancen nyata, Ki Suronggotho kang krungu kabar yen 

rencanane kasil, banjur ngumpulake kabeh muride kanggo nglakokake 

rencana kang kaping pindho yaiku ngobrak-abrik pondhok pesantren kang 

lagi komplang. Dheweke wis kemrungsung, panas atine, ora perduli yen 

sing bakale diobrak-abrik kuwi panggonake kakangne dhewe. 

‟Setelah kepergian Ki Ageng Bangsri, orang suruhan Ki Suronggotho 

kembali dengan membawa kabar yang membuat hati Ki Suronggotho 

merasa sangat senang. Dia memberitahukan bahwa Ki Ageng Bangsri 

sudah pergi dari pondok pesantren. Memang benar, Ki Suronggotho yang 

mendengar bahwa rencananya berjalan lancar, mulai mengumpulkan 

semua muridnya untuk melaksanakan rencana yang kedua yaitu 

mengobrak-abraik pondok pesantren yang sedang kosong. Dia sudah tidak 

sabar , marah, tidak perduli jika yang akan diorak-abrik itu adalah tempat 

kakaknya sendiri.‟ 

 

Tahap kegemilangan pada transformasi ditandai dengan kedatangan Ki 

Suronggotho dan seluruh bala bantuannya ke pondok pesantren Ki Ageng 

Bangsri. Keadaan pondok pesantren yang sedang kosong, membuat mereka 

leluasa melakukan pengrusakan. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut. 
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Esuk umun-umun Ki Suronggotho lan kabeh balane, wis teka ing 

padhepokane Ki Ageng Bangsri. Pancen nyata yen wektu kuwi pesantrene 

katon komplang. Mung ana wong siji sing manggon ing kana, Ki Banjar 

Sari. Ki banjar sari kang lagi resik-resik padhepokan kaget banget nalika 

weruh rombongane Ki Suronggotho. Dheweke ora bisa ngapa-ngapa. 

Wong-wong mau ngguyu cekakakan sinambi ngobrak-abrik pesantren.  

‟Pagi-pagi buta Ki Suronggotho dan seluruh pengikutnya, sudah sampai di 

pondok pesantren Ki Ageng Bangsri. Memang benar kalau saat itu 

pesantren Ki Ageng Bangsri terlihat kosong. Hanya ada satu orang di sana, 

Ki Banjarsari. Ki Banjarsari yang senang membersihkan pondok pesantren 

sangat kaget ketika melihat rombongan Ki Suronggotho. Dia tidak bisa 

berbuat apa-apa. Orang-orang itu tertawa terbahak-bahak sambil 

mengobrak-abrik pondok pesantren. ‟ 

 

Situasi akhir ditandai dengan keberhasilan Ki Suronggotho 

menghancurkan pondok pesantren Ki Ageng Bangsri meskipun harus 

mengorbankan satu nyawa. Ki Suronggotho merasa senang karena telah berhasil 

menghancurkan pondok pesantren Ki Ageng Bangsri. Ia juga merasa sangat 

bangga karena tidak ada yang berani melawannya. Ia menjadi sangat sombong 

dan angkuh. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut. 

Ki Banjar Sari nyoba ngalangi malah dadi korban. Dheweke malah 

dipateni dening Ki Suronggotho. Najan kudu mati, dheweke ora kuciwa, 

amarga dheweke rumangsa mati kanthi syahid krungkebi pesantren kang 

banget di tresnani. Wong-wong kang mapan ing sakiwa-tengene pesantren 

uga ora bisa ngapa-ngapa. Ora ana kang wani nglawan Ki Suronggotho. 

Kabeh mung mendel wae. Amarga ora ana maneh kang wani nglawan Ki 

Suronggotho, dheweke banjur rumangsa gumbedhe lan kumalungkung. 

’Ki Banjar Sari yang mencoba menghalangi malah menjadi korban. Dia 

dibunuh oleh Ki Suronggotho. Meskipun harus mati, dia tidak kecewa, 

karena dia merasa mari syahid melindungi pondok pesantren yang sangat 

ia cintai. Orang-orang di sekitar pondok pesantren tidak dapat berbuat apa-

apa. Mereka hanya diam. Ki Suronggotho merasa sombong dan angkuh 

karena tidak ada orang yang berani melawannya.’ 
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4.1.5 Aktan 5 

 

 

 

 

 

 

Situasi awal dalam aktan 5 dimulai dari cerita Ki Suronggotho yang 

terpesona dengan kecantikan Dewi Wiji. Ki Suronggotho pangling melihat 

keponakan yang dulu masih kecil sekarang sudah tumbuh menjadi gadis dewasa 

yang sangat mempesona. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. 

Nalika semana, Dewi wiji kang krungu yen ana rebut-ribut ing 

padhepokan banjur metu saka omah. Kamangka sadurunge ana kedadean 

kuwi, Ki Banjar sari wis ngandhakake welinge Ki Ageng bangsri marang 

Dewi Wiji. Nanging, amarga kapengin ngerti ana kedadean apa, dheweke 

lali marang welinge Ki Ageng Bangsri. Dheweke nyranthal metu saka 

omah, mlayu menyang pesantren. Tekan kana, dheweke kaged banget 

weruh kahanan kang banget nggegirisi. Nalika sak tangkub mata nyawang 

dheweke, Dewi Wiji keweden banjur mlayu maneh mlebu omah. Dewi Wiji 

mung bisa ndonga sinambi ngenteni ramane kondur. 

Suwe ora ketemu, Ki Suronggotho pangkling marang ponakane dhewe. 

Biyen isih cilik banget, saiki wis njelma dadi prawan kang ayu rupane. Ki 

Suronggotho kesengsem marang Dewi Wiji.  

‟Saat itu, Dewi Wiji yang mendengar adanya keributan di pondok 

pesantren lalu keluar dari rumah. Padahal sebelum adanya kejadian itu, Ki 

Banjarsari telah menyampaikan pesan Ki Ageng Bangsri kepada Dewi 

Wiji. Tetapi, karena ingin mengetahui kejadian di pondok pesantren, ia 

lupa akan pesan Ki Ageng Bangsri. Ia berlari keluar rumah menuju 

pondok pesantren. Sesampainya di sana, ia sangat kaget melihat kejadian 
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yang sangat mengerikan. Ketida sepasang mata sedang menatapnya, Dewi 

Wiji sangat ketakutan kemudian berlari lagi ke dalam rumah. Dewi Wiji 

hanya bisa berdoa sambil menunggu ayahnya datang. 

Lama tidak berjumpa, Ki Suronggotho pangling pada keponakanny 

sendiri. Dulu masih sangat kecil sekarang sudah menjelma menjadi gadis 

yang cantik. Ki Suronggotho terpesona dengan Dewi Wiji.‟ 

 

Tahap kecapakan pada transformasi terlihat saat Ki Suronggotho mencoba 

mendekati Dewi Wiji dan mengajaknya berbicara. Ki Suronggotho mencoba 

meyakinkan Dewi Wiji agar Dewi Wiji tidak takut pada dirinya. Hal tersebut 

dapat dilihat pada kutipan dialog antara Ki Suronggotho dengan Dewi Wiji 

sebagai berikut. 

Ki Suronggotho banjur nyedaki Dewi Wiji. 

”Nduk cah ayu, aja wedi. Aku iki adhine bapakmu. Kowe saiki kok tan 

saya ayu to, Nduk? Nanging nganti semana gedhene kok ora ana wong 

sing ngepek?” 

”Yo ben to pak lik, lha wong ayu-ayuku dhewe.” wangsulane Dewi Wiji. 

’ Ki Suronggotho mulai mendekati Dewi wiji 

‟‟Gadis cantik, jangan takut. Aku ini adik dari ayahmu. Kamu sekarang 

kok tambah cantik aja. Tapi hingga sebesar ini kok belum menikah juga?‟ 

„ Ya tidak apa-apa Paman, cantik-cantikku sendiri kok.‟ Jawab Dewi Wiji. 

  

Tahap utama pada transformasi dimulai ketika Ki Suronggotho mulai 

mengutarakan niatnya untuk menikahi Dewi Wiji. Dewi Wiji menolak sehingga 

menimbulkan kemarahan pada Ki Suronggotho. Dewi Wiji meninggalkan Ki 

Suronggotho yang sedang marah. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut 

ini. 
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”Lhah saiki timbang eman-eman ayumu, kowe dak pek bojo wae yo?” 

”Aku yo emoh Pak lik. Aku ki sapa, Sampeyan ki sapa?” 

”Yen kowe ora gelem, tak rudaparipeksa!” Wangsulane Ki Suronggotho 

nesu. 

Dewi Wiji keweden, banjur mlayu saka omah.  

 

” Lha sekarang daripada kecantikanmu mubazdir, kamu tak jadikan istri 

saja ya?” 

”Aku tidak mau paman. Aku ini siapa dan paman itu siapa?” 

” Kalau kamu tidak mau, akan aku paksa.” Jawab Ki Suronggotho marah. 

Dewi Wiji ketakutan lalu pergi meninggalkan rumah.‟ 

 

Pada tahap utama dijelaskan bahwa Ki Suronggotho sebagai subjek tidak 

berhasil mendapatkan simpati dari Dewi Wiji. Ia mengalami penolakan. Oleh 

karena itu, dalam hal ini tidak tercapai tahap kegemilangan. 

4.1.6 Aktan 6  

 

 

 

1.  

2. Situasi Awal 

 

Situasi awal dalam skema aktan 6 ini dimulai dari keinginan Ki 

Suronggotho untuk melamar Dewi Wiji. Pertemuannya dengan Dewi Wiji 
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membuat Ki Suronggotho jatuh hati dan ingin meminang putri Ki Ageng Bangsri 

itu. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut. 

Sawijining dina, Ki Suronggotho teka maneh ning padhepokan, nanging 

ora arep nggawe gara-gara. Tekane mung arep nglamar Dewi Wiji dadi 

bojone. 

 

‟Suatu hari Ki Suronggotho datang lagi ke pondok pesantren Ki Ageng 

Bangsri tapi bukan untuk membuat kerusuhan. Kedatangannya hanya 

untuk melamar Dewi Wiji menjadi istrinya.‟ 

 

Tahap kecakapan pada transformasi ditandai dengan Ki Suronggotho yang 

mendengar bahwa Dewi Wiji telah meninggalkan rumah dan tidak tau dimana 

keberadaannya.  Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut. 

 

Ki Ageng Bangsri banjur ngendikan yen Dewi Wiji wis minggat saka 

omah lan ora karuan parane. Ki Suronggotho ngira yen Ki Ageng Bangsri 

ngapusi. 

 

‟Ki Ageng Bangsri berkata bahwa Dewi Wiji sudah meninggalkan rumah 

dan tidak tau keberadaannya. Ki Suronggotho mengira bahwa Ki Ageng 

Bangsri hanya menipu saja.‟ 

 

 

Tahap utama pada transformasi terlihat pada cerita Ki Suronggotho marah 

karena mendengar Dewi Wiji telah melarikan diri dari rumah. Sebagai wujud 

kemarahannya, ia mengancam akan membunuh seluruh rakyat Bangsri jika dia 

tidak dapat menikah dengan Dewi Wiji. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut. 

Dheweke banjur ngancem bakal mateni kabeh wong kang dumunung ing 

tlatah Bangsri. 

 

‟Dia kemudian mengancam akan membunuh seluruh orang yang 

bertempat tinggal di wilayah Bangsri.‟ 
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Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam tahap utama Ki Suronggtho 

sebagai subjek telah gagal mendapatkan objek karena Dewi Wiji telah melarikan 

diri dari rumah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam hal ini tidak 

terjadi tahap kegemilangan. 

 

 

4.1.7 Aktan 7 

 

 

 

 

 

 

 

Situasi awal dalam aktan 7 dimulai dari keinginan Dewi Wiji untuk 

menghindari Ki Suronggotho. Dewi Wiji merasa bahwa keinginan Ki 

Suronggotho untuk menikah dengannya merupakan satu hal yang tidak wajar 

mengingat bahwa Ki Suronggotho adalah pamannya sendiri. Dewi Wiji 

memutuskan untuk meninggalkan rumah karena Ki Ageng Bangsri masih ada 

ditempat Sunan Muria. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. 

Nalika tekan kana, jebul Dewi Wiji wis kadhung lunga saka omah. 

Dheweke mung ninggal pesen yan dheweke ora sudi nglanggati 

katresnane ki Suronggotho. Dheweke ora sudi dhaup karo wong kang 

gumbedhe lan kumalungkung kaya ngana. 

 

’Ketika sampai di sana, ternyata Dewi Wiji sudah terlanjur pergi dari 

rumah. Dia hanya meninggalkan pesan bahwa dia tidak mau membalas 
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cinta Ki Suronggotho. Dia tidak sudi menikah dengan orang angkuh dan 

juga sombong.’ 

 

Tahap kecakapan pada transformasi dimulai dari Dewi Wiji yang 

melarikan diri dari rumah. Dewi Wiji berlari kearah timur. Ia merasa lelah dan 

memerlukan tempat untuk beristirahat dan bersembunyi untuk sementara waktu. 

Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. 

Nalika mlayu saka omah, Dewi Wiji mlayu ngetan. Dewi Wiji nyoba 

nggolek panggon kanggo ngaso lan ngumpet sawetara wektu. Ning kono 

Dewi Wiji ketemu karo tukang medel mori. dheweke nyuwun marang 

tukang medel mori supaya diwenehi pakaryan amarga dheweke ngaku yen 

ora nduwe sanak kadang maneh. Tukang medel kain mau mesakke, banjur 

menehi pakaryan kanggo Dewi Wiji. Dewi Wiji kudu gelem ngewangi 

medel mori. 

 

‟Saat berlari dari rumah, Dewi Wiji berlari ke timur. Dewi Wiji mencoba 

mencari tempat untuk beristirahat dan bersembunyi untuk sementara 

waktu. Di sana dia bertemu dengan seorang tukang pewarna kain. Dia 

meminta tolong untuk diberi pekerjaan karena ia mengaku bahwa dia 

hidup sebatang kara, tidak mempunyai saudara lagi. Tukang pewarna kain 

merasa kasihan kemudian memberikannya sebuah pekerjaan. Dewi Wiji 

harus mau membantu mewarnai kain.‟ 

 

Tahap utama pada transformasi terlihat pada cerita Dewi Wiji dikenali 

oleh anak buah Ki Suronggotho. Terjadi perkelahian antara anak buah Ki 

Suronggotho dengan Dewi Wiji. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut. 

Watara telung dina, nyatane ana sawijining anak buahe Ki Suronggotho 

tekan ing desa kuwi lan ngenali Dewi Wiji. Anak buahe Suronggotho mau 

banjur arep nyekel Dewi Wiji. Dewi Wiji lan anak buahe Suronggotho 

banjur tarung. Sajrone tarung, dewi Wiji ketaton ing tangane. Dewi Wiji 

njupuk lemah sagegem, disawurake ing lawane. 

 

‟Sekitar tiga hari, ada seorang murid Ki Suronggotho sampai di desa itu 

dan mengenali Dewi Wiji. Anak Ki Suronggotho berusaha menangkap 

Dewi Wiji. Dewi Wiji dan anak buah Ki Suronggotho terlibat pertarungan. 

Selama bertarung, Dewi Wiji terluka di bagian tangan. Dewi Wiji 

kemudian mengambil segenggam tanah dan melemparnya ke lawannya.‟ 
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Tahap kegemilangan pada transformasi terlihat pada cerita Dewi Wiji 

berhasil meloloskan diri dari anak buah Ki Suronggotho dan segera meninggalkan 

rumah tukang pewarna kain. Hal tersebut dilihat pada kutipan berikut. 

Dewi Wiji banjur kasil lunga. Sadurunge lunga, tukang medel mau menehi 

sangu  minangka tebusan anggone ngrewangi nyambut ngawe. 

 

‟Dewi Wiji berhasil pergi. Sebelum pergi, tukang pewarna kain 

menberikan bekal sebagai imbalan karena telah membantu bekerja.‟ 

 

Situasi akhir ditandai dengan kemarahan Ki Suronggotho yang gagal 

mendapatkan Dewi Wiji. Ia pun melampiaskan kemarahannya kepada tukang 

pewarna kain yang dianggap telah membantu Dewi Wiji untuk melarikan diri. Ki 

Suronggho kembali mengejar Dewi Wiji setelah membunuh tukang pewarna kain. 

 

Jalaran nesu amarga ora kasil nyekel Dewi Wiji, tukang medel mau 

banjur dipateni dening Ki Suronggotho sing wektu kuwi wis tekan kono. Ki 

Suronggotho banjur lunga maneh arep ngajak Dewi Wiji. 

 

‟Karena tidak berhasil menangkap Dewi Wiji, Ki Suronggotho marah, 

tukang pewarna kain lalu dibunuh oleh Ki Suronggotho yang saat itu 

sudah sampai di sana. Ki Suronggotho kemudian pergi lagi untuk 

mengejar Dewi Wiji.‟ 

 

4.1.8 Aktan 8 
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Situasi awal dalam aktan 8 dimulai dari keberhasilan Dewi Wiji 

meloloskan diri dari anak buah Ki Suronggotho. Setelah berhasil kabur dari anak 

buah Ki Songgotho, Dewi Wiji terus berlari ke arah timur. Dalam perjalannya, ia 

bertemu dengan Ki Banjarsari dan menceritakan semua kejadian yang telah dia 

alami. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut. 

Nalika lagi mlayu pontang-panting, Dewi wiji ketemu karo Ki Jenggot. 

Dewi Wiji cerita marang Ki Jenggot ngenani awake. Ki Jenggot banjur 

nyelametake Dewi Wiji saka ajakane Ki Suronggotho lan anak buahe. 

Dewi wiji diutus supaya ngumpet ing omahe kanggo sawetara wektu.  

‟Ketika sedang berlari, Dewi Wiji bertemu dengan Ki Jenggot. Dewi Wiji 

bercerita pada Ki Jenggot mengenai dirinya. Ki Jenggot kemudian 

menyelamatkan Dewi Wiji dari kejaran Ki Suronggotho dan anak 

buahnya. Dewi Wiji diperintah untuk bersembunyi dirumah Ki Jenggot 

untuk sementara waktu.‟ 

 

Tahap kecakapan pada transformasi ditandai dengan perintah Ki Jengggot 

agar Dewi Wiji bersembunyi disemak-semak yang tak jauh dari rumah Ki 

Jenggot. Jika terus berada dalam rumah Ki Jenggot, beliau khawatir Ki 

Suronggotho akan mudah untuk menemukan dan menangkap Dewi Wiji. Hal 

tersebut terlihat pada kutipan berikut. 

Ki Suronggotho banjur teka ing omahe Ki Jenggot jalaran dheweke entuk 

kabar yen Ki Jenggot lagi ngumpetake Dewi Wiji. Ki Jenggot ora ngaku. 

Ki suronggotho banjur ngobrak-abrik omahe. Nyatane Dewi Wiji pancen 

wis ora ana ing kana. Amarga sadurunge Suronggotho teka, dheweke wis 

kon ngumpet ing grumbul (semak-semak) sacedhake omah. 

‟Ki Suronggotho kemudian datang ke rumah Ki Jenggot karena dia 

mendapat kabar kalau Ki Jenggot sedang menyembunyikan Dewi Wiji. Ki 

Jenggot tidak mengaku. Ki Suronggotho kemudian mengobrak-abrik 

rumahnya. Ternyata Dewi Wiji memang sudah tidak ada di rumah Ki 

Jenggot karena sebelumya ia telah diperintahkan untuk bersembunyi di 

semak-semak yang tak jauh dari rumah.‟ 
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Tahap utama dalam transformasi ditandai dengan keberhasilan Dewi Wiji 

meloloskan diri dari Ki Suronggotho. Dewi Wiji pergi ketempat kuda yang telah 

diberikan oleh Ki Jenggot. Dewi Wiji mengalami kesulitan karena kuda tersebut 

berada diseberang sungai. beruntung, akar-akar tanaman di kanan kiri sungai 

menyambut menjadi jembatan sehingga Dewi Wiji dapat menyeberangi sungai 

tersebut dengan mudah. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut. 

Dewi Wiji uga wis dicepakake jaran kang dicancang ing sabrang kali 

kanggo nuduhake dalan menyang padhepokane Sunan Muria. Ki jenggot 

banjur dipateni dening Suronggotho . 

Nalika arep nyabrang kali, jebul ora ana uwote. Dewi Wiji wis pasrah, 

dheweke mung bisa nyuwun pitulungan marang Gusti kang murbeng 

dumadi. Ora dinyana, oyot-oyot wit kang ana ing sakupenge kali padha 

sumambung dhewe dadi wot. Satekane ing sabrang kali, Dewi Wiji gage-

gage numpak jaran kang bakal nuduhahe dalan menyang padhepokane 

Sunan Muria. 

‟Dewi Wiji juga sudah disiapkan kuda yang diikat di seberang sungai 

untuk menunjukkan jalan menuju pondok pesantren Sunan Muria. Ki 

Jenggot banjur dipateni dening Ki suronggotho. 

Ketika akan menyeberang sungai, ternyata tidak ada jembatan. Dewi Wiji 

sudah pasrah, dia hanya bisa minta tolong pada Tuhan Yang Maha Kuasa. 

Tidak disangka, akar-akar tanaman yang ada di sekitar sungai 

menyambung menjadi jembatan. Sesampainya di seberang sungai, Dewi 

Wiji segera menaiki kuda yang akan menunjukkan jalan menuju pondok 

pesantren Sunan Muria.‟ 

Tahap kegemilangan pada transformasi ditandai dengan keberhasilan 

Dewi wiji ketempat Sunan Muria. Kuda pemberian Ki Jenggot benar-benar 

mengantarkan Dewi wiji ketempat Sunan Muria. Hal tersebut ditunjukkan pada 

kutipan berikut. 

Satekane ing padhepokan, Dewi Wiji nemoni Sunan Muria. Sunan Muria 

mbenerake sikape Dewi Wiji kang lunga saka omah. 
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‟Sesampainya di pondok pesantren, Dewi Wiji menemui Sunan Muria. 

Sunan Muria membenarkan sikap Dewi Wiji yang pergi dari rumah.‟ 

 

Situasi akhir ditandai dengan Sunan Muria memberikan tugas yang berat 

pada Dewi Wiji. Jika Dewi Wiji dapat melakukan tugas itu dengan baik, Sunan 

Muria berharap dapat menghentikan semua konflik yang ditimbulkan oleh Ki 

Suronggotho. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut. 

Naging nalika ngerti ancemane Suronggotho marang ramane, Dewi Wiji 

malah gela. Kanggo mungkasi kabeh perkara, Sunan Muria arep menehi 

piwulang marang Ki Suronggotho.  

‟Tetapi ketika mengetahui ancaman Suronggotho kepada ayahnya, Dewi 

Wiji menyesal. Untuk menyelesaikan semua masalah, Sunan Muria ingin 

memberi pelajaran pada Ki Suronggotho.‟ 

 

4.1.9 Aktan 9 

 

 

 

 

 

 

Situasi awal skema aktan 9 dimulai dari perbuatan Ki Suronggotho yang 

sudah kelewat batas. Hal itu membuat Sunan Muria ingin memberikan pelajaran 

kepada Ki Suronggotho. Nasehat saja dirasa tidak cukup untuk menghentikan 
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perbuatan Ki Suronggotho, mengingat sifat Ki Suronggotho yang ambisius. Sunan 

Muria kemudian berniat untuk menyingkirkan Ki Suronggotho demi ketentraman 

bersama. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. 

Kanggo mungkasi kabeh perkara, Sunan Muria arep menehi piwulang 

marang Ki Suronggotho. Dewi Wiji diwenehi tugas kang abot banget. 

Dheweke diutus bali maneh menyang omah kanggo nglaksanakake 

rencanane Sunan Muria kang wis judeg karo tumindake Suronggotho. 

‟Untuk menghentikan semua perbuatan Ki Suronggotho, Sunan Muria 

ingin memberikan pelajaran pada muridnya itu. Dalam hal ini, Dewi wiji  

diberi tugas yang berat. Dewi wiji disuruh pulang untuk menjalankan 

rencana Sunan Muria yang sudah geram dengan Ki Suronggotho.‟ 

  

 Tahap kecakapan pada transformasi dimulai pada cerita Sunan Muria yang 

mulai menjalankan rencananya. Untuk memperlancar rencananya, Sunan Muria 

meminta bantuan Dewi Wiji, dan kedua muridnya, Dandan dan Dandun. Dewi 

Wiji diminta untuk mencampurkan racun ke dalam minuman yang nantinya akan 

disuguhkan kepada Ki Suronggotho. Dandan dan Dandun diminta untuk menemui 

Ki Suronggotho dan memberitahukan perihal kepulangan Dewi Wiji. Hal tersebut 

terlihat pada kutipan berikut. 

Mengko yen wis tekan omah, nggaweya ngombe, isenana racun. Kekna Ki 

Suronggotho nalika teka ing omahmu. Mung kowe, Nduk, sing bisa 

ngrampungi kabeh perkara iki. 

 

‟Sesampainya di rumah, buatlah minuman, dan campurkan racun ke 

dalamnya. Berikan minuman itu Kepada Ki Suronggotho saat ia datang ke 

rumahmu. Hanya kamu yang bisa menghentikan semua perkara ini.‟ 

 

Situasi awal juga ditunjukkan dalam kutipan berikut. 

 

Dewi Wiji banjur mulih menyang omah. Sunan Muria banjur ngutus 

Dandan lan Dandun, menehi kabar marang Suronggotho yen Dewi Wiji 



53 
 

wis bali lan gelem dhaup marang dheweke. Suronggotho seneng banget. 

Dheweke banjur mara ning omahe Ki Ageng bangsri. Ning kana dheweke 

diladeni ngombe dening Dewi wiji.  

‟Dewi Wiji pulang ke rumah. Sunan Muria kemudian mengutus Dandan 

dan Dandun untuk menemui Ki Suronggotho dan mengatakan bahwa 

Dewi Wiji Sudah kembali ke rumah. Ki Suronggotho sangat gembira. Dia 

kemudian pergi ke rumah Ki Ageng Bangsri. Di sana, Ia disuguhi minum 

oleh Dewi Wiji.‟ 

  

Tahap utama pada transformasi ditandai dengan kedatangan Ki 

Suronggotho di rumah Ki Ageng Bangsri. Ki Suronggotho merasa sangat sangat 

senang karena disambut hangat oleh Dewi Wiji. Dewi Wiji mulai menjalankan 

rencananya. Ia menyuguhkan minuman yang telah dicampur dengan racun yang 

sangat mematikan. Tanpa sadar, Ki Suronggotho meminum minuman tersebut. 

setelah meminum minuman tersebut, seluruh badan Ki Suronggotho terasa panas 

bagaikan terbakar. Tidak kuasa menahan panas tubuhnya, ia pun berlari untuk 

menemukan air. Ia meminum semua air yang ia temukan. Meskipun telah 

meminum banyak air, rasa panas dalam tubuhnya tak kunjung reda. Ia pun 

menceburkan dirinya ke laut dan berendam. Saat itu, Sunan Muria dan Ki Ageng 

Bangsri bergegas mencari Ki Suronggotho untuk memastikan keadaanya. Saat 

betemu, Ki Suronggotho bersembunyi di bawah batu karang karena takut pada 

gurunya. Sunan Muria melihat kelakuan Ki Suronggotho yang seperti kepiting itu, 

kemudian mengutuknya menjadi hewan sejenis kepiting (Jawa: yuyu). Seketika 

itu, Sunan Muria dan Ki Ageng Bangsri meninggalkan Ki suronggotho yang 

sekarang berwujud yuyu. Hal itu terlihat pada kutipan berikut. 
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Amarga banget senenge Suronggotho banjur gage-gage ngombe banyu 

kang wis dicampuri racun. lebar ngombe, Suronggotho lagi sadhar. 

Awake krasa panas kabeh. Suronggotho banjur mlayu lan ngombeni sak 

anane banyu kang ditemoni. Sunan Muria lan Ki Ageng Bangsri nututi 

Suronggotho kanggo mesthekake apa dheweke wis mati apa durung. 

Nalika ketemu, jebul Suronggotho durung mati. Dheweke malah ndelik ing 

ngisor watu segara amarga wedi marang gurune. Amarga weruh 

tumindake muride kang kaya yuyu, Sunan Muria banjur nyabda Ki 

Suronggotho dadi yuyu kanthi jeneng gothograma. 

‟Ki Suronggotho sangat senang ketika disuguhi minuman oleh Dewi wiji. 

Setelah meminum air tersebut, Ki Suronggotho baru menyadari bahwa 

minuman tersebut telah dicampuri racun. Seluruh badannya terasa panas. 

Ia pun berlari dan meminum segala macam air yang ia jumpai. Sunan 

Muria dan Ki Ageng Bangsri mengejar Ki Suronggotho untuk memastikan 

keadaan Ki Suronggotho. Ternyata, Ki Suronggotho masih hidup. Ketika 

melihat Sunan Muria, Ki Suronggotho merasa ketakutan dan bersembunyi 

di bawah batu karang. Sunan Muria melihat tingkah laku Ki Suronggotho 

yang seperti kepiting. Ia kemudian mengutuknya menjadi yuyu (Jawa) 

dengan sebutan gothograma.‟ 

 

 

Dalam tahap utama dijelaskan bahwa Ki Suronggotho telah masuk dalam 

perangkap Sunan Muria. Ia pun telah meminum air beracun yang seharusnya 

dapat membunuhnya. Akan tetapi, kesaktian Ki Suronggotho ternyata melebihi 

apa yang diperkirakan. Ki Suronggotho masih bertahan hidup meskipun telah 

meminum racun dan telah dikutuk menjadi Gothohrama. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa subjek tidak mencapai kegemilangan karena subjek (Sunan 

Muria), tidak berhasil mendapatkan objek (kematian Ki Suronggotho).  

Situasi akhir ditandai dengan kepergian Ki Ageng Bangsri dan Sunan 

Muria meninggalkan Ki Suronggotho yang telah berwujud yuyu Gothograma. 

Setelah meninggalkan Ki suronggotho dalam wujud yuyu, Ki Ageng Bangsri 

kembali ke rumah bersama dengan Sunan Muria. Semua kembali seperti semula. 

Hal tersebut ditunjukkan dalam kutipan berikut. 
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Sunan Muria lan Ki Ageng Bangsri banjur bali maneh. Sapungkure Ki 

Ageng Bangsri lan Sunan Muria, Suronggotho kang awujud gothograma 

mau ditemoni Kanekaputra. 

‟Sunan Muria dan Ki Ageng Bangsri kembali pulang. Sepeninggal Ki 

Ageng Bangsri dan Sunan Muria, Suronggotho yang berwujud 

gothograma tadi, ditemui oleh Kanekaputra. 

 

4.1.10 Aktan 10 

 

 

 

 

 

 

Situasi awal dalam skema aktan 10 dimulai dari kemarahan Ki 

Suronggotho setelah ia dikutuk menjadi gothograma. Ia bersumpah akan 

membunuh semua rakyat Bangsri jika Ki Ageng Bangsri tidak menyerahkan Dewi 

Wiji kepada dirinya. Setelah ditinggalkan oleh Sunan Muria dan Ki Ageng 

Bangsri, Ki Suronggotho ditemui oleh Kanekaputra. Kedatangan orang tersebut 

tidak disia-siakan oleh Ki Suronggotho. Ki Suronggotho meminta Kaneka Putra 

untuk menemui Ki Ageng Bangsri dan mengingatkannya tentang sumpah yang 

pernah Ki Suronggotho ucapkan. Situasi awal ini ditunjukkan dalam kutipan 

berikut. 
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Sapungkure Ki Ageng Bangsri lan Sunan Muria, Ki Suronggotho kang 

awujud gothograma mau nesu. Dheweke tan saya kepingin ngleksanakake 

ancemane.  

 

 

‟Sunan Muria dan Ki Ageng Bangsri pulang. Sepeninggal Sunan Muria 

dan Ki Ageng Bangsri, Ki Suronggotho yang berwujud gothograma itu 

semakin marah. Dia semakin ingin melaksanakan ancamannya.‟ 

 

  

Tahap kecakapan pada transformasi ditandai dengan kepergian 

Kanekaputra setelah mendengar  perintah dari Ki Suronggotho. Kanekaputra 

bergegas menemui Ki Ageng Bangsri. Sesampainya di sana, Kaneka putra 

menyampaikan ancaman Ki suronggotho yang akan membunuh semua rakyat 

Bangsri jika Ki Ageng Bangsri tidak menyerahkan Dewi Wiji untuknya. Ancaman 

Ki Suronggotho membuat Ki Ageng Bangsri gelisah. Ia harus memilih antara 

anak atau seluruh penduduk Bangsri. Ki Suronggotho kemudian berdiskusi 

dengan Sunan Muria dan Dewi Wiji. Hal ini terdapat pada kutipan berikut. 

 

”Kanekaputra, tulung muniya marang Ki Ageng Bangsri. Elingna, najan 

saiki aku wis dadi yuyu, aku isih kuwat mateni kabeh wong Bangsri yen 

Dewi Wiji ora dadi bojoku.”Krungu prentahe ki Suronggotho, 

Kanekaputra banjur lunga ning Bangsri, methuki Ki Ageng Bangsri. 

‟Kanekaputra, tolong katakan pada Ki Ageng Bangsri. Ingatkan padanya 

meskipun wujudku sekarang seperti ini, aku masih bisa membunuh semua 

orang di wilayah Bangsri jika Dewi Wiji tidak menjadi istriku.” 

Mendengar perintah Ki Suronggotho, Kanekaputra pergi ke Bangsri untuk 

menemui Ki Ageng Bangsri.‟ 

  

Tahap utama pada transformasi ditandai dengan keputusan Ki Ageng 

Bangsri untuk memenuhi tuntutan Ki Suronggotho. Sesuai dengan saran Sunan 

Muria, Ki Ageng Bangsri bersedia menyerahkan Dewi Wiji pada Ki Suronggotho. 
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Keputusan tersebut memang dirasa sangat berat bagi Ki Ageng Bangsri maupun 

Dewi wiji. Namun, demi keselamatan bersama, Ki Ageng Bangsri rela 

mengorbankan putri semata wayangnya. Dewi Wiji pun ikhlas untuk dijadikan 

tumbal. Dia berfikir bahwa itu sudah menjadi takdirnya. Dengan bantuan pusaka 

milik Sunan Muria yang bernama sawer lempe yang dipukulkan ke badan Dewi 

Wiji, Dewi Wiji pun berubah menjadi seekor ular yang diberi nama ula lempe. Ki 

Ageng Bangsri pun menyuruh muridnya untuk membawa ular tersebut ke laut dan 

menceburkannya. Ki Suronggotho akhirnya bersatu dengan Dewi wiji dalam 

wujud gothograma dan ula lempe. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut. 

Sunan Muria banjur ngusulake supaya Ki Ageng bangsri nglilakna Dewi 

wiji dhaup karo ki Suronggotho. Kanggo nyelametake uripe wong akeh, 

Dewi Wiji uga lila yen kudu dadi korban. Dheweke saiki mung bisa pasrah 

marang sekabehane kedadean kang dilakoni. Kanthi gaman kang aran 

Sawer Lempe kagungane sunan Muria, dewi wiji malih dadi ula kang aran 

ula lempe. Ki Ageng Bangsri banjur ngutus sawijining santri kanggo 

nyusulake ula lempe mau ing segara, nemoni yuyu gothograma. Dewi wiji 

lan Suronggotho bisa dadi siji kanthi wujug gothograma lan ula lempe. 

 

 

‟Sunan Muria mengusulkan supaya Ki Ageng Bangsri merelakan Dewi 

Wiji untuk Ki Suronggotho. Dewi Wiji pun ikhlas berkorban demi 

keselamatan banyak orang. Dia hanya bisa pasrah menerima takdirnya. 

Sunan Muria memukulkan sawer lempe ketubuh Dewi Wiji hingga 

membuat Dewi Wiji berubah menjadi seekor ular. Ki Ageng Bangsri 

kemudian mengutus seorang muridnya untuk mengantarkan Dewi Wiji ke 

tempat Ki Suronggotho. Akhirnya merekapun bersatu dalam wujud 

mereka sekarang.‟ 

 

Tahap kegemilangan pada transformasi ditandai dengan keberhasilan Ki 

Ageng Bangsri berhasil menyelamatkan rakyat Bangsri. Setelah memenuhi semua 

permintaan Ki Suronggotho, akhirnya seluruh masyarakat Bangsri terbebas dari 

ancaman Ki Suronggotho. Ki Ageng Bangsri berhasil menyelamatkan seluruh 
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warga Bangsri meskipun harus mengorbankan putri kesayangannya. Ki Ageng 

Bangsri tetap hidup dengan kesahajaannya, kemurahan hatinya, dan ketabahannya 

karena dia lebih mementingkan kepentingan bersama dari pada kepentingan 

dirinya sendiri. 

Kekarepane Ki Suronggotho wis dituruti dening Ki Ageng Bangsri. 

Pungkasane, kabeh rakyat Bangsri luput saka ancemane Ki Suronggotho 

lan bisa urip kanthi tentrem. 

 

‟Keinginan Ki Suronggotho telah dipenuhi oleh Ki Ageng Bangsri. 

Akhirnya rakyat bangsri terbebas dari ancaman Ki Suronggotho dan dapat 

hidup dengan tentram.‟ 

 

Situasi akhir ditandai dengan berakhirnya semua konflik yang ada. Ki 

Suronggotho akhirnya dapat hidup berdampingan dengan Dewi Wiji meskipun 

dalam wujud yang berbeda. Ketentraman dan keamanan masyarakat Bangsri 

sudah tidak terusik lagi. Untuk mengingat semua kejadian tersebut, Sunan Muria 

memutuskan untuk menamakan tempat kematian orang-orang yang dibunuh oleh 

Ki Suronggotho sesuai dengan nama mereka masing-masing. Hal tersebut terlihat 

pada kutipan berikut. 

Kanggo ngeling-eling kabeh kedadean mau, sunan Muria nyabda mbesuk 

ing rejane jaman panggonan matine Ki banjar Sari diarani desa 

Banjaran, patine tukang medel kain diarani desa Wedelan, patine Ki 

Jenggot diarani desa Segembul Jenggotan, anggone oyot-oyot pada 

sumambung diarani desa Sambung Oyot . Sunan Muria uga meling 

marang sekabehane wong sing nemokake gothograma utawa ula lempe 

supaya diopeni jalaran kekarone mau wis tinakdir. Sapa wae kang kecokot 

ula lempe, tambane gotho grama, lan sakwalike. 

‟Untuk mengingat semua kejadian tadi, Sunan Muria menyabda tempat 

kematian Ki Banjarsari disebut Desa Banjaran, tempat kematian tukang 

pewarna kain disebut Desa Wedelan, tempat kematian Ki Jenggot disebut 

Desa Segembul Jenggotan, dan tempat menyambungnya akar-akar 

tanaman disebut Desa Sambung Oyot. Sunan Muria juga berpesn kepada 

setiap orang yang menemukan gothograma dan ula lempe supaya 
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dipelihara karena keduanya telah ditakdirkan. Siapa saja yang digigit oleh 

gothograma, obatnya ula lempe, dan sebaliknya.‟ 

 

4.2 Hubungan atau korelasi aktan-aktan dan struktur fungsional pada 

Cerita Ki Ageng Bangsri di Kabupaten Jepara 

 

Hubungan atau korelasi aktan-aktan dan struktur fungsional pada Cerita Ki 

Ageng Bangsri merupakan hubungan yang dapat menimbulkan terjadinya 

rangkaian-rangkaian peristiwa lain. Hubungan aktan-aktan dan struktur fungsional 

pada Cerita Ki Ageng Bangsri akan dideskripsikan sebagai berikut. 

Bagan Korelasi 1 

 

 

     korelasi 

 

Aktan 1 menceritakan tentang keinginan Ki Ageng Bangsri untuk 

menambah pengetahuan tentang Islam. Ki Ageng Bangsri pun berhasil menambah 

ilmu pengetahuan dengan menjadi murid Sunan Muria. Aktan 1 mempunyai 

hubungan dengan aktan 2. Pada aktan 2 diceritakan bahwa bekal ilmu 

pengetahuan yang lebih mendalam tentang Islam, membuat Ki Ageng Bangsri 

lebih yakin untuk menyebarkan Islam. Hal itu memicu Ki Ageng Bangsri untuk 

mendirikan pondok pesantren di daerah Bangsri. Hal itu dilakukan untuk 

mempermudah Ki Ageng Bangsri untuk mengajarkan Islam pada rakyat Bangsri. 

 

Aktan 1 Aktan 2 
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Bagan Korelasi 2 

  

 

 

 

Korelasi 

 

Aktan 2 mempunyai hubungan dengan aktan 3 dan aktan 4. Aktan 3 

menceritakan tentang Ki Suronggotho yang ingin mendapatkan keberhasilan yang 

sama dengan keberhasilan yang diraih oleh Ki Ageng Bangsri, kakaknya. Ki 

Suronggotho juga berharap akan mendapat restu dari Sunan Muria untuk 

mendirikan pondok pesantren dan dapat mengajarkan Islam di wilayah 

Mandalika. Aktan 4 menceritakan tentang kekecewaan Ki Suronggotho kepada 

gurunya, Sunan Muria. Ki Surnggotho merasa telah dibeda-bedakan oleh Sunan 

Muria. Oleh karena itu, untuk melampiaskan kekecewaannya Ki Suronggotho 

berniat untuk menghancurkan pondok pesantren Ki Ageng Bangsri. Ki 

Suronggotho menganggap bahwa pondok pesantren Ki Ageng Bangsri merupakan 

bukti keberhasilan dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Bangsri. 

 Bagan Korelasi 3 

  

 

 

Korelasi 

Aktan 2 Aktan 3 Aktan 4 

Aktan 4 Aktan 9 Aktan 10 
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Aktan 4 mempunyai hubungan dengan aktan 9. Aktan 9 menceritakan 

tentang keinginan sunan Muria untuk memberikan pelajaran kepada Ki 

Suronggotho yang telah membuat banyak kerusuhan. Ki Suronggotho dinilai 

sudah melampaui batas. Oleh itu, untuk membalas semua perbuatn yang telah ia 

lakukan (membuat keonaran dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah), 

akhirnya Sunan Muria berniat untuk menyingkirkan Ki Suronggotho.  

Bagan Korelasi 4 

 

Korelasi 

Aktan 5 menceritakan tentang kecantikan Dewi Wiji yang membuat Ki 

Suronggotho terpesona. Pertemuan antara Ki Suronggotho dengan Dewi Wiji 

menimbulkan perasaan lain dalam hati Ki Suronggotho. Ki Suronggotho berniat 

untuk memiliki Dewi Wiji meskipun ia tahu bahwa Dewi wiji merupakan 

keponakannya sendiri. Aktan 5 berhubungan dengan aktan 6, karena peristiwa 

dalam aktan 5 menimbulkan peristiwa dalam aktan 6. Aktan 6 menceritakan 

tentang keinginan Ki Suronggotho untuk melamar Dewi Wiji. Ki Suronggotho 

yang terpesona dengan kecantikan Dewi wiji berniat untuk melamar putri Ki 

Ageng Bangsri itu.  

Bagan Korelasi 5 

 

 

 

Korelasi 

Aktan 5 Aktan 6 

Aktan 6 Aktan 7 Aktan 8 Aktan 10 
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Aktan 6 berkorelasi dengan aktan 7, aktan 8, dan aktan 10. Aktan 6 

menceritakan tentang keinginan Ki Suronggotho untuk melamar Dewi Wiji. Ki 

Suronggotho yang terpesona dengan kecantikan Dewi wiji berniat untuk melamar 

putri Ki Ageng Bangsri itu. Ki Suronggotho datang ke rumah Ki Ageng Bangsri 

dan menyampaikan niatnya untuk menikahi Dewi Wiji. Sungguh sangat 

disayangkan, keinginan Ki Suronggotho tersebut tidak dapat terwujud 

dikarenakan Dewi Wiji terlanjur pergi dari rumah. Aktan 6 mempunyai hubungan 

dengan aktan 7. Aktan 7 menceritakan tentang keinginan Dewi Wiji untuk 

menghindari Ki Suronggotho. Dewi Wiji tidak ingin menikah dengan orang yang 

sombong, angkuh, dan tidak tahu sopan santun. Apalagi mengingat bahwa orang 

itu tidak lain adalah pamannya sendiri. Dewi wiji memutuskan untuk 

meninggalkan rumah dan mencari tempat persembunyian sementara. Akhirnya ia 

ditolong oleh seorang tukang pewarna kain. Aktan 8 menceritakan tentang 

keinginan Dewi Wiji untuk bertemu dengan Sunan Muria setelah ia berhasil 

meloloskan diri dari anak buah Ki Suronggotho. Dalam perjalannya menuju 

pondok pesantren Sunan Muria, Dewi Wiji memperoleh bantuan dari Ki Jenggot. 

Ki Jenggot mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Dewi Wiji. Dalam 

aktan 10, diceritakan bahwa Ki Suronggotho mengancam akan membunuh semua 

rakyat Bangsri jika Ki Ageng Bangsri tidak menyerahkan Dewi Wiji kepadanya. 

Ki Suronggotho merasa masih sanggup membunuh semua rakyat Bangsri 

meskipun dalam wujud gothograma. Berdasarkan usulan Sunan Muria dan demi 

keselamatan banyak orang, akhirnya Ki Ageng Bangsri memutuskan untuk 
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menyerahkan Dewi Wiji pada Ki Suronggotho. Agar dapat bersatu dengan Ki 

Suronggotho yang sekarang berwujud gothograma yang hidup di laut, Dewi Wiji 

pun harus menyesuaikan. Dengan pusaka Sunan Muria yang bernama sawer 

lempe¸ Dewi Wiji pun berubah wujud menjadi ula lempe yang bisa hidup dalam 

air. 

Bagan Korelasi 6 

 

      Korelasi 

Aktan 7 memiliki korelasi dengan aktan 8. Aktan 7 menceritakan tentang 

keinginan Dewi Wiji untuk menghindari Ki Suronggotho. Ia memutuskan untuk 

meninggalkan rumah dan mencari tempat persembunyian agar Ki Suronggotho 

tidak dapat menemukannya. Akan tetapi, saat Dewi Wiji sedang berada di tempat 

persembunyiannya, ia dikenali oleh anak buah Ki Suronggotho. mereka terlibat 

perkelahian. Dewi wiji berhasil melarikan diri sebelum Ki Suronggotho sampai di 

tempat itu. Peristiwa dalam aktan 7 menimbulkan peristiwa pada aktan 8. Dalam 

aktan 8, diceritakan bahwa setelah Dewi Wiji berhasil meloloskan diri, Dewi wiji 

berniat untuk mencari Sunan Muria untuk mengadu dan mencari perlindungan. 

Bagan Korelasi 7 

 

 

 

Korelasi 

 

Aktan 7 Aktan 8 

Aktan 8 Aktan 9 
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Aktan 8 mempunyai hubungan dengan aktan 9. Dalam aktan 8, diceritakan 

bahwa Dewi Wiji pergi menemui Sunan Muria untuk mengadu dan mencari 

perlindungan. Dari peristiwa tersebut, Sunan Muria kemudian meminta bantuan 

Dewi Wiji untuk membantu melaksanakan rencana Sunan Muria dalam rangka 

memberikan pelajaran pada Ki Suronggotho atas semua perbuatannya. Aktan 9 

menceritakan tentang keinginan Sunan Muria untuk memberi pelajaran pada Ki 

Suronggotho yang ia anggap telah melampaui batas. Awalnya Sunan Muria 

meminta Dewi Wiji untuk memberikan racun pada minuman Ki Suronggotho 

dengan harapan Ki Suronggotho akan meninggal setelah meminum minuman 

tersebut. Namun berkat kesaktian yang ia miliki, ia berhasil selamat dari maut. 

Sunan Muria kemudian mengutuk Ki Suronggtho menjadi seekor binatang yang 

diberi nama yuyu gothograma. Ki Suronggotho semakin marah dengan kedaan 

yang ia alami, sehingga ia memutuskan untuk melaksanakan ancaman yang 

pernah ia ucapkan pada Ki Ageng Bangsri. 

Bagan Korelasi 8 

 

Korelasi 

 

Aktan 9 mempunyai hubungan dengan aktan 10. Aktan 9 menceritakan 

tentang keinginan Sunan Muria untuk memberi pelajaran pada Ki Suronggotho 

yang ia anggap telah melampaui batas. Awalnya Sunan Muria meminta Dewi Wiji 

untuk memberikan racun pada minuman Ki Suronggotho dengan harapan Ki 

Suronggotho akan meninggal setelah meminum minuman tersebut. Namun berkat 

Aktan 9 Aktan 

10 
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kesaktian yang ia miliki, ia berhasil selamat dari maut. Sunan Muria kemudian 

mengutuk Ki Suronggtho menjadi seekor binatang yang diberi nama yuyu 

gothograma. Ki Suronggotho semakin marah dengan kedaan yang ia alami, 

sehingga ia memutuskan untuk melaksanakan ancaman yang pernah ia ucapkan 

pada Ki Ageng Bangsri. Peristiwa dalam aktan 9 inilah yang memicu terjadinya 

peristiwa pada aktan 10. 

            

Berdasarkan hasil korelasi antara aktan-aktan dengan struktur fungsional, 

dapat ditemukan bahwa pokok cerita ini adalah Ki Ageng Bangsri ingin 

menyebarkan agama Islam kepada masyarakat (khususnya wilayah Bangsri) 

dengan mendapatkan dukungan maupun pertentangan. Dengan demikian, aktan 

utama cerita ini sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pondok pesantren  

(Objek) 

 

Keingian untuk 

menyebarkan agama 

Islam 

(Pengirim) 

 

 

Rakyat Bangsri 

(Penerima) 

 

Ki Suronggotho 

(Penentang) 

 

 

Ki Ageng Bangsri 

(Subjek) 

 

Sunan Muria 

 (Penolong) 
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Aktan di atas merupakan aktan utama yang  menjiwai keseluruhan cerita 

Ki Ageng Bangsri. Aktan tersebut memayungi sepuluh aktan yang telah terbentuk. 

Aktan utama menentukan peristiwa-peristiwa pada sepuluh aktan lainnya. Dengan 

demikian, aktan utama yang ditemukan ini, di luar sepuluh aktan yang telah 

terbentuk sebelumnya. Apabila digambarkan dalam bentuk bagan, hubungan 

antara aktan utama dengan sepuluh aktan yang lain adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan bagan di atas, diketahui bahwa cerita Ki Ageng Bangsri yang 

dianalisis menggunakan teori strukturalisme Greimas, menghasilkan sepuluh 

aktan. Setelah dilakukan korelasi antara aktan dengan struktur fungsional, 

ditemukan aktan utama memayungi sepuluh aktan yang ditemukan sebelumnya.  

Keinginan untuk 

menyebarkan agama Islam 

(Aktan Utama) 

Aktan 

1 

Aktan 

2 

Aktan 

3 

Aktan 

4 

Aktan 

5 

Aktan 

6 

Aktan 

7 

Aktan 

8 

Aktan 

9 

Aktan 

10 

Bagan Aktan Struktur Fungsional 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis cerita Ki Ageng Bangsri tersebut, dapat diambil 

simpulan sebagai berikut. 

1) Cerita Ki Ageng Bangsri ini dianalisis menggunakan teori Strukturalisme 

Greimas yang meliputi skema aktan, struktur fungsional, dan hubungan 

antara skema aktan dengan struktur fungsional yang akan membentuk 

struktur cerita utama. Berdasarkan analisis skema aktan dan struktur 

fungsional, terdapat sepuluh skema aktan dan struktur fungsional.  

2) Berdasarkan hasil korelasi aktan-aktan dengan struktur fungsional, dapat 

ditemukan  bahwa pokok cerita ini adalah Ki Ageng Bangsri ingin 

menyebarkan agama Islam kepada masyarakat (khususnya wilayah 

Bangsri) dengan mendapatkan dukungan dan pertentangan. Dengan 

demikian, aktan utama cerita ini  sebagai berikut. 
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Aktan di atas merupakan aktan utama yang  menjiwai keseluruhan cerita Ki 

Ageng Bangsri. Aktan tersebut memayungi sepuluh aktan yang telah 

terbentuk.mikian Aktan utama menentukan peristiwa-peristiwa pada sepuluh 

aktan lainnya. Dengan demikian, aktan utama yang ditemukan ini, di luar sepuluh 

aktan yang telah terbentuk sebelumnya.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat disampaikan yaitu guru dan 

calon guru sebaiknya memahami teori Strukturalisme Greimas, sebab teori 

tersebut dapat membantu guru dan siswa dalam pembelajaran yang berkaitan 

dengan karya sastra. Teori strukturalisme Greimas dapat mengungkap struktur 

utama dari sebuah cerita, sehingga guru dan calon guru dapat mengembangkan 

maupun menyederhanakan sebuah cerita tanpa menghilangkan inti dari cerita itu. 

Dengan demikian, para guru dan calon guru dapat membuat bahan ajar yang 

Pondok pesantren 

(Objek) 

 

Keingian untuk 

menyebarkan agama 

Islam 

(Pengirim) 

 

Rakyat Bangsri 

(Penerima) 

Ki Suronggotho 

(Penentang) 

 

Ki Ageng Bangsri 

(Subjek) 

        Sunan Muria 

 (Penolong) 
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sesuai dengan kondisi dan lingkungan siswa, misalnya dengan memanfaatkan 

cerita rakyat yang ada di sekitarnya.  



70 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Danandjaja, James. 2002. Foklor Indonesia Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain. 

Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 

Endraswara, Suwardi. 2003. Metodologi Penelitian Sastra: Epistemologi, Model, 

Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: FBS Universitas Negeri Yogyakarta. 

Fauzi, Rizal. 2009. Cerita Rakyat Syeikh Jambu Karang Dalam Struktural 

Greimas. Skripsi FBS: Universitas Negeri Semarang. 

Jabrohim. 1996. Pasar dalam Perspektif Greimas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Nurani. 2010. Cerita Jaka Setya lan Jaka Sedya Karangan Mas Arjasuwita 

Dalam Kajian Greimas. Skripsi FBS: Universitas Negeri Semarang. 

Nurgiyantoro, Burhan. 2007. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press. 

Pradopo, Rachmat Djoko. 2009. Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik, dan 

penerapannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Propp, Vladimir. 1987. Morfologi Cerita Rakyat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa 

dan Pustaka. 

Ratna, Nyoman Kutha. 2004. Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra dari 

Strukturalisme  Hingga Postrukturalisme Perspektif Wacana Naratif. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Robingah, Siti. 2010. Cerita Rakyat Adipati Mertanegara dari Desa 

Tambaknegara Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas dalam Kjian 

Greimas. Skripsi FBS: Universitas Negeri Semarang. 

Selden, Rahman. 1991. Panduan Pembaca Teori Sastra Masa Kini. Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press. 

Sudikan, Setya Yuwana. 2001. Metode Penelitian Sastra Lisan. Surabaya: Citra 

Wacana. 

Sukadaryanto. 2010. Sastra Perbandingan: Teori, Metode, dan Implementasi. 

Semarang: Griya Jawi. 

Suwondo, Tirto. 1994. Widyaparwa (Analisis Struktural Danawasari Putri Raja 

Raksasa). Yogyakarta: Balai Penelitian Bahasa. 

Teeuw, A. 1988. Sastra dan Ilmu Sastra Pengantar Teori Sastra. Jakarta: Pustaka 

Jaya. 



71 
 

Thohir, Muhajirin. 2009. Cerita Rakyat di Seputar Kabupaten Jepara. dalam 

http://staff.undip.ac.id/sastra/mudjahirin/2009/03/05/cerita-rakyat-di-

seputar-daerah-jepara/ (6 Mei 2011). 

Zulfahnur, dkk. 1996. Teori Sastra. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

  

http://staff.undip.ac.id/sastra/mudjahirin/2009/03/05/cerita-rakyat-di-seputar-daerah-jepara/
http://staff.undip.ac.id/sastra/mudjahirin/2009/03/05/cerita-rakyat-di-seputar-daerah-jepara/


72 
 

 

 

 

 

  

  



73 
 

Ki Ageng Bangsri 

Udakara abad pat belas nganti abad nem belas, kang nyebarake agama 

Islam ing Jawa yaiku para Sunan utawa wali kang kawenthar sebutan walisanga. 

Salah sijine yaiku sunan Muria. Sunan Muria nduwe padhepokan kang misuwur 

banget. Akeh wong-wong saka njaba kutha padha teka lan merguru marang 

Sunan Muria, ora kejaba Syaikh Ahmad Yasin (Ki Ageng Bangsri) lan adhine, Ki 

Suronggotho. Kekarone mau asale saka pesisir lor pulo Jawa. Wiwitane, kakang 

adhi kuwi teka ning Jepara saperlu dodolan lan uga nyiarake agama Islam. 

Sasuwene dodolan, Syaikh Ahmad Yasin asring krungu crita yen ing kana, uga 

ana Sunan sing nyebarake agama Islam. Jarene, Sunan kuwi wonge alim lan 

dhuwur ilmu agamane. Krungu cerita ngana kuwi, Syaikh Ahmad Yasin kepincut 

atine, banjur kepengin kepethuk karo Sunan Kuwi. Sinambi dodolan, Syaikh 

Ahmad Yasin takon-takon ngenani bab apa wae kang ana gegayutane karo Sunan 

kuwi marang pendhudhuk. Sawise entuk informasi, Ki Ageng Bangsri banjur 

lunga nggoleki padhepokane Sunan Muria. Pungkasane, Syaikh Ahmad Yasin 

kasil sowan ing padhepokane Sunan Muria lan jaluk ijin supaya ditampa dadi 

muride. 

”Nuwun sewu, Njeng Sunan. Kula saudagar saking lor pulo Jawa. Kula 

asring mireng menawi ten mriki wonten Sunan ingkang alim ugi inggil ilmu 

agaminipun. Menawi kepareng kula badhe nyuwun ijin supados kula lan adhi 

kula saged pun tampi dados muridipun Panjenengan.” 
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”O.... dadi anggonmu adoh-adoh mrene ini saperlu nambah kawruh bab 

agama Islam ana ing padhepokanku iki? ” Pitakone Sunan. 

”Inggih, Njeng Sunan. Menawi pun tampi, kula lan adhi kula mesthinipun 

bingah sanget.” Wangsulane Syaikh Ahmad Yasin. 

”Yen ngana karepmu, aku ora bisa nolak. Kowe lan adhimu, dak tampa 

dadi muridku.” 

”Matur nuwun sanget Njeng Sunan” Wangsulane Syaikh Ahmad Yasin lan 

adhine bungah.  

 Najan wis dadi muride Sunan Muria, Syaikh Ahmad Yasin lan adhine isih 

tetep dodolan. Syaikh Ahmad Yasin dodolan lan nyebarake agama Islam ing 

wewengkon Bangsri, dene Ki Suronggotho, ing pulo Mandalika. Sasuwene padha 

merguru marang Kanjeng Sunan Muria, Ki Suronggotho lan Syaikh Ahmad Yasin 

(Ki Ageng Bangsri) pancen nduwe sipat kang rada beda. Ki Ageng Bangsri 

wonge alus, sumeh, andhap asor, lan ora gumedhe. Dheweke uga ora merinan. 

Yen Ki Suronggotho kuwalikane. Wonge  kasar, gampang nesu, merinan,lan 

gumedhe. Uwal saka padhepokan, Ki Suronggotho lan Ki Ageng Bangsri 

nyebarake agama Islam ing wewengkone dhewe-dhewe. Kekarone saiki wis padha 

duwe murid. 

Amarga wis akeh wong sing dadi muride, Ki Ageng Bangsri banjur duwe 

kekarepan kanggo ngedegake pondhok pesantren kaya dene padhepokane Sunan 

Muria. Dheweke kepingin supaya para santrine bisa sinau agama kanti becik. 
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Dheweke banjur nggawe reng-rengan apa wae sing bakale dibutuhake. Krungu 

yen Ki Ageng Bangsri arep ngedegake pondok pesantren, para santrine padha 

bungah. Pranyata ora mung santrine wae sing bungah, para warga ing kiwa 

tengene Bangsri uga melu bungah lan kepengin bisa ngrewagi Ki Ageng Bangsri 

mbangun pondok pesantren. 

 Ing sawijining dina, Ki Ageng Bangsri nganakake acara tasyakuran 

anggone ngedegake pondhok pesantren ing wewengkon Bangsri. Ora mung 

muride lan pendhudhuk Bangsri wae sing teka ing acara iku, Sunan Muria uga 

rawuh ing kana. Rawuhe Sunan Muria bisa ditegesi yen Panjenengane wis 

menehi restu marang Ki Ageng Bangsri kanggo nyebarake agama Islam ing 

tlatah Bangsri lan sakupenge. Ki Ageng Bangsri bungah banget entuk kapercayan 

saka gurune. 

Kurang luwih sesasinan, kabar yan Ki Ageng Bangsri ngedegake pondhok 

pesantren wis misuwur tekan ngendi-endi. Ki Suronggotho kang dumunung ing 

desa Mandalika, uga krungu. Wiwitane dheweke seneng krungu kabar mau. 

Pikirane, dheweke uga bakal entuk restu saka Sunan Muria kanggo ngedegake 

pondhok pesantren lan nyebarake agama islam ing Desa Mandalika. Mesthine yo 

ora patiya suwe jalaran Ki Ageng Bangsri kang merguru bareng karo dheweke 

wis direstoni.  

 

”Wah... kakangku saiki wis bisa ngedegake padhepokan dhewe. Njeng 

Sunan jare-jarene ya uga rawuh ing acara syukurane. Mesthine sedhela maneh 
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awakku ya diwenehi restu iki.” Omonge Ki Suronggotho bungah. Ki Suronggotho 

banjur ngomong karo muri-muride, ”Wis, saiki siyapake panganan sing enak-

enak, lan sambutan kanggo guruku, Sunan Muria.” 

”Inggih,  Ki,” Wangsulane murid-muride. 

Kabeh kasiyapan kanggo nyambut tekane Sunan Muria wis disiyapake 

dening Ki Suronggotho. Nanging wis sesasi kepungkur, Sunan Muria durung 

rawuh ing padhepokane Ki Suronggotho. Ki Suronggotho banjur kuciwa marang 

gurune. Dheweke nganggep yen Sunan Muria iku ora adil. Dheweke krasa 

dibeda-bedakake. Amarga iku, dheweke banjur serik lan dendem marang Syaikh 

Ahmad Yasin (Ki Gedhe Bangsri). Ki Suronggotho banjur nduwe rencana kang 

ala. Dheweke  kepingin nyoba kadigdayan kakange. Dheweke kepingin ngobrak-

abrik pondhok pesantrene Ki Ageng Bangsri. Kanggo nglancarake rencana alane, 

Ki Suronggotho nggolek bala. Kabeh wong kang gelem mbantu dheweke, bakal 

diwenehi hadhiyah. Ki Suronggtho golek cara supaya bisa nyingkirake Ki Ageng 

Bangsri lan santri-santrine sawetara wektu saka pesantrene. Ki Suronggotho arep 

nyebarake pawarta palsu supaya rencanane kasil. Ki Suronggotho banjur ngutus 

sawijining muride kanggo mara ning pesantrene Ki Ageng Bangsri, menehi kabar 

palsu yen Ki Ageng Bangsri lan sedaya muride didhawuhi rawuh ing gunung 

Muria amarga Sunan Muria badhe ngawontenaken tasyakuran. Ki Suronggotho 

uga njaluk bantuan marang wong-wong sakupenge kanthi iming-iming hadhiyah. 

Nyatane, carane ki Suronggotho mau pancen manjur. Akeh wong kang gelem 

bantu dheweke. Nanging ana saperangan wong kapeksa gelem jalaran diancem 

karo ki Suronggotho. 
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Wektu semana, Ki Ageng Bangsri lan Dewi Wiji, anake, lagi ngrembug 

bab dhedhaharan. 

Dewi Wiji matur marang Ramane, ”Sedaya sampun siyap Rama.” 

”Ya wis, kaya mengkono sing dak jaluk, Nduk! Saiki kowe dak utus golek 

jangan ana ing kebon.” 

Nalika Ki Ageng Bangsri lagi leyeh-leyeh, Ki Banjar Sari matur yen ana 

utusane Sunan Muria arep ngadhep Panjenengane. 

”Nuwun Sewu, kula utusanipun Sunan Muria. Kula badhe ngaturaken 

bilih panjenengan lan sedaya santri kadhawuhan sowan wonten padhepokanipun 

Sunan muria saperlu angrawuhi acara tasyakuran.” 

”Kapan?”Pitakone Ki Ageng Bangsri. 

”Ngenjang. Dados panjenengan sarombongan kedah tindak samenika.” 

Wangsulane. ”Kula nyuwun pamit.” 

Telik sandi kang diutus dening Ki Suronggotho mau kasil ngapusi Ki 

Ageng Bangsri. Najan rada ora percaya marang omongane telik sandi kuwi, Ki 

Ageng Bangsri tetep khusnudzon. Ki Ageng Bangsri kang banget ngormati 

gurune, ora bisa nggawe cuwane. Dheweke lan murid-muride banjur siyap-siyap 

mangkat ing Gunung Muria. Mung Dewi Wiji, anake, lan Ki Banjar sari kang 

ditinggal ing Pesantren. Sadurunge mangkat, Ki Ageng Bangsri ninggal pesan 

marang Ki Banjar Sari. Pesene, mengko yen Dewi Wiji bali saka kebon, aja oleh 

lunga ning ngendi-ngendi sadurunge Ki Ageng Bangsri bali. Sawise ninggal 
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pesen mau, Ki Ageng Bangsri lan para santrine mangkat menyang Gunung 

Muria. Sapungkure Ki Ageng Bangsri, telik sandi kongkonane Ki Suronggotho 

mau bali kanthi nggawa kabar kang banget nyenengake atine Suronggotho. 

Dheweke ngandhani yen Ki Ageng Bangsri wis lunga saka padhepokane. Pancen 

nyata, Ki Suronggotho kang krungu kabar yen rencanane kasil, banjur 

ngumpulake kabeh muride kanggo nglakokake rencana kang kaping pindho yaiku 

ngobrak-abrik pondhok pesantren kang lagi komplang. Dheweke wis 

kemrungsung, panas atine, ora perduli yen sing bakale diobrak-abrik kuwi 

panggonake kakangne dhewe. 

Esuk umun-umun Ki Suronggotho lan kabeh balane, wis teka ing 

padhepokane Ki Ageng Bangsri. Pancen nyata yen wektu kuwi pesantrene katon 

komplang. Mung ana wong siji sing manggon ing kana, Ki Banjar Sari. Ki banjar 

sari kang lagi resik-resik padhepokan kaget banget nalika weruh rombongane Ki 

Suronggotho. Dheweke ora bisa ngapa-ngapa. Wong-wong mau ngguyu 

cekakakan sinambi ngobrak-abrik pesantren. Ki Banjar Sari nyoba ngalangi 

malah dadi korban. Dheweke malah dipateni dening Ki Suronggotho. Najan kudu 

mati, dheweke ora kuciwa, amarga dheweke rumangsa mati kanthi syahid 

krungkebi pesantren kang banget di tresnani. Wong-wong kang mapan ing 

sakiwa-tengene pesantren uga ora bisa ngapa-ngapa. Ora ana kang wani 

nglawan Ki Suronggotho. Kabeh mung mendel wae. Amarga ora ana maneh kang 

wani nglawan Ki Suronggotho, dheweke banjur rumangsa gumbedhe lan 

kumalungkung. 
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Nalika semana, Dewi wiji kang krungu yen ana rebut-ribut ing 

padhepokan banjur metu saka omah. Kamangka sadurunge ana kedadean kuwi, 

Ki Banjar sari wis ngandhakake welinge Ki Ageng bangsri marang Dewi Wiji. 

Nanging, amarga kapengin ngerti ana kedadean apa, dheweke lali marang 

welinge Ki Ageng Bangsri. Dheweke nyranthal metu saka omah, mlayu menyang 

pesantren. Tekan kana, dheweke kaged banget weruh kahanan kang banget 

nggegirisi. Nalika sak tangkub mata nyawang dheweke, Dewi Wiji keweden 

banjur mlayu maneh mlebu omah. Dewi Wiji mung bisa ndonga sinambi ngenteni 

ramane kondur. 

Suwe ora ketemu, Ki Suronggotho pangkling marang ponakane dhewe. 

Biyen isih cilik banget, saiki wis njelma dadi prawan kang ayu rupane. Ki 

Suronggotho kesengsem marang Dewi Wiji. Dheweke tan saya kepengin ngepek 

bojo. Ki Suronggotho banjur nyedaki Dewi Wiji. 

”Nduk cah ayu, aja wedi. Aku iki adhine bapakmu. Kowe saiki kok tan 

saya ayu to, Nduk? Nanging nganti semana gedhene kok ora ana wong sing 

ngepek?” 

”Yo ben to pak lik, lha wong ayu-ayuku dhewe.” wangsulane Dewi Wiji. 

”Lhah saiki timbang eman-eman ayumu, kowe dak pek bojo wae yo?” 

”Aku yo emoh Pak lik. Aku ki sapa, Sampeyan ki sapa?” 

”Yen kowe ora gelem, tak rudaparipeksa!” Wangsulane Ki Suronggotho 

nesu. 



80 
 

Dewi Wiji keweden, banjur mlayu saka omah. Ki Suronggotho wis ora niat 

nerusake anggone ngrusak padhepokane Ki Ageng Bangsri maneh jalaran wis 

kepincut marang Dewi Wiji. Nalika Ki Ageng bangsri tekan ing Gunung Muria, 

dheweke kaged jalaran ning kono ora ana tandha-tandha anane tasyakuran, Ki 

Ageng Bangsri banjur nyuwun pirsa dhumateng gurune. Nalika ngadhep, Sunan 

Muria jebul wis mudheng kahanan sing sabenere. Sunan Muria banjur njelasake 

marang Ki Ageng Bangsri yen dheweke mung diapusi. Ora suwe, ana sawijining 

wong kang menehi kabar yen Ki Suronggotho ngobrak-abrik padhepokane lan 

kepingin bisa mbojo karo Dewi Wiji. Ki Ageng Bangsri ora ngira yen adhine 

duwe niat ala kaya ngono kuwi. Ora mung ngrusak padhepokane, nanging uga 

kepengin mbojo karo ponakane dhewe. Ki Suronggotho pancen wis kliwat wates. 

Sunan Muria banjur nemu cara kanggo menehi piwulang marang Ki 

Suronggotho. 

Ki Ageng Bangsri banjur bali menyang padhepokane. Nalika tekan kana, 

jebul Dewi Wiji wis kadhung lunga saka omah. Dheweke mung ninggal pesen yan 

dheweke ora sudi nglanggati katresnane ki Suronggotho. Dheweke ora sudi 

dhaup karo wong kang gumbedhe lan kumalungkung kaya ngana. Apa maneh 

wonge kuwi pak likke dhewe. Sawijining dina, Ki Suronggotho teka maneh ning 

padhepokan, nanging ora arep nggawe gara-gara. Tekane mung arep nglamar 

Dewi Wiji dadi bojone. Ki Ageng Bangsri banjur ngendikan yen Dewi Wiji wis 

minggat saka omah lan ora karuan parane. Ki Suronggotho ngira yen Ki Ageng 

Bangsri ngapusi. Dheweke banjur ngancem bakal mateni kabeh wong kang 
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dumunung ing tlatah Bangsri. Ki Suronggotho banjur ngongkon muride nggoleki 

Dewi wiji nganti ketemu. 

Nalika mlayu saka omah, Dewi Wiji mlayu ngetan. Dewi Wiji nyoba 

nggolek panggon kanggo ngaso lan ngumpet sawetara wektu. Ning kono Dewi 

Wiji ketemu karo tukang medel mori. dheweke nyuwun marang tukang medel mori 

supaya diwenehi pakaryan amarga dheweke ngaku yen ora nduwe sanak kadang 

maneh. Tukang medel kain mau mesakke, banjur menehi pakaryan kanggo Dewi 

Wiji. Dewi Wiji kudu gelem ngewangi medel mori. Watara telung dina, nyatane 

ana sawijining anak buahe Ki Suronggotho tekan ing desa kuwi lan ngenali Dewi 

Wiji. Anak buahe Suronggotho mau banjur arep nyekel Dewi Wiji. Dewi Wiji lan 

anak buahe Suronggotho banjur tarung. Sajrone tarung, dewi Wiji ketaton ing 

tangane. Dewi Wiji njupuk lemah sagegem, disawurake ing lawane. Dewi Wiji 

banjur kasil lunga. Sadurunge lunga, tukang medel mau menehi sangu  minangka 

tebusan anggone ngrewangi nyambut ngawe. Jalaran nesu amarga ora kasil 

nyekel Dewi Wiji, tukang medel mau banjur dipateni dening Ki Suronggotho sing 

wektu kuwi wis tekan kono. Ki Suronggotho banjur lunga maneh arep ngajak 

Dewi Wiji. Nalika lagi mlayu pontang-panting, Dewi wiji ketemu karo Ki Jenggot. 

Dewi Wiji cerita marang Ki Jenggot ngenani awake. Ki Jenggot banjur 

nyelametake Dewi Wiji saka ajakane Ki Suronggotho lan anak buahe. Dewi wiji 

diutus supaya ngumpet ing omahe kanggo sawetara wektu.  

Ki Suronggotho ketemu karo mbok randha bakul kembang, nalika lagi 

ngajak Dewi Wiji. Ki Suronggotho banjur takon marang mbok randha ngenani 

dewi wiji.  
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”Mbok, kowe mau weruh bocah ayu liwat kene ora?” 

”Kula Mboten ngertos.” 

Mbok randha kang pancen ora ngerti, malah dipateni dening 

Suronggotho. Ki Suronggotho banjur teka ing omahe Ki Jenggot jalaran dheweke 

entuk kabar yen Ki Jenggot lagi ngumpetake Dewi Wiji. Ki Jenggot ora ngaku. Ki 

suronggotho banjur ngobrak-abrik omahe. Nyatane Dewi Wiji pancen wis ora 

ana ing kana. Amarga sadurunge Suronggotho teka, dheweke wis kon ngumpet 

ing grumbul (semak-semak) sacedhake omah. Dewi Wiji uga wis dicepakake 

jaran kang dicancang ing sabrang kali kanggo nuduhake dalan menyang 

padhepokane Sunan Muria. Ki jenggot banjur dipateni dening Suronggotho . 

Nalika arep nyabrang kali, jebul ora ana uwote. Dewi Wiji wis pasrah, 

dheweke mung bisa nyuwun pitulungan marang Gusti kang murbeng dumadi. Ora 

dinyana, oyot-oyot wit kang ana ing sakupenge kali padha sumambung dhewe 

dadi wot. Satekane ing sabrang kali, Dewi Wiji gage-gage numpak jaran kang 

bakal nuduhahe dalan menyang padhepokane Sunan Muria. Satekane ing 

padhepokan, Dewi Wiji nemoni Sunan Muria. Sunan Muria mbenerake sikape 

Dewi Wiji kang lunga saka omah. Naging nalika ngerti ancemane Suronggotho 

marang ramane, Dewi Wiji malah gela. Kanggo mungkasi kabeh perkara, Sunan 

Muria arep menehi piwulang marang Ki Suronggotho. Dewi Wiji diwenehi tugas 

kang abot banget. Dheweke diutus bali maneh menyang omah kanggo 

nglaksanakake rencanane Sunan Muria kang wis judeg karo tumindake 

Suronggotho.  
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”Nduk cah ayu, saiki awakmu baliya ning Bangsri. Pak likkmu pancen wis 

kliwat wates. Katimbang nggawe sengsarane wong akeh, luwih becik yen 

disingkirake wae. ” 

”Nggih, Njeng Sunan. Kula boten tegel kalih Rama ugi pendhudhuk ing 

Bagsri. Lajeng kula kedah kados pundi, njeng Sunan.” 

”Pak likmu kuwi yen wis duwe kekarepan,kudu kaleksanan. Ora mikir yen 

sing dilakokake kuwi bener apa luput. Dadi, ora gampang ngowahi pikirane. 

Katimbang adu kadigdayan sing nggawe pendhudhuk kuwatir, luwih becik 

nganggo cara sing luwih alus.” 

”Samenika kados pundi?” 

”Mengko yen wis tekan omah, nggaweya ngombe, isenana racun. Kekna 

Ki Suronggotho nalika teka ing omahmu. Mung kowe, Nduk, sing bisa 

ngrampungi kabeh perkara iki.” 

Dewi Wiji banjur mulih menyang omah. Sunan Muria banjur ngutus 

Dandan lan Dandun, menehi kabar marang Suronggotho yen Dewi Wiji wis bali 

lan gelem dhaup marang dheweke. Suronggotho seneng banget. Dheweke banjur 

mara ning omahe Ki Ageng bangsri. Ning kana dheweke diladeni ngombe dening 

Dewi wiji.  

”Mangga Pak lik, ngunjuk rumiyin.” 

”Iya, Nduk cah ayu. Kowe ki lunga ko ngendi wae to, kok dak goleki ora 

ketemu.” 
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”Boten ten pundi-pundi Pak lik. Kula mung mikir mawon, menapa 

ingkang dados kekarepanipun Panjenengan. Kula Purun Pak Lik.” 

”Kowe gelem dadi bojoku tenan Cah ayu?” 

”Nggih, Pak Lik.” 

Amarga banget senenge Suronggotho banjur gage-gage ngombe banyu 

kang wis dicampuri racun. lebar ngombe, Suronggotho lagi sadhar. Awake krasa 

panas kabeh. Suronggotho banjur mlayu lan ngombeni sak anane banyu kang 

ditemoni. Sunan Muria lan Ki Ageng Bangsri nututi Suronggotho kanggo 

mesthekake apa dheweke wis mati apa durung. Nalika ketemu, jebul Suronggotho 

durung mati. Dheweke malah ndelik ing ngisor watu segara amarga wedi marang 

gurune. Amarga weruh tumindake muride kang kaya yuyu, Sunan Muria banjur 

nyabda Ki Suronggotho dadi yuyu kanthi jeneng gothograma.  

”Suronggotho, kowe kok ndelik ning ngisor watu kaya yuyu? Saiki, kowe 

dak sabda dadi gothograma.” 

Sunan Muria lan Ki Ageng Bangsri banjur bali maneh. Sapungkure Ki 

Ageng Bangsri lan Sunan Muria, Suronggotho kang awujud gothograma mau 

ditemoni Kanekaputra. Suronggotho ngakon kaneka putra supaya ngelingake 

sumpahe marang Ki Ageng Bangsri. Najan saiki dheweke arupa yuyu, nanging 

dheweke isih sanggup mateni sekabehane wong kang dumunung ing tlatah 

Bangsri. 
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”Kanekaputra, tulung muniya marang Ki Ageng Bangsri. Elingna, najan 

saiki aku wis dadi yuyu, aku isih kuwat mateni kabeh wong Bangsri yen Dewi Wiji 

ora dadi bojoku.” 

Krungu prentahe ki Suronggotho, Kanekaputra banjur lunga ning 

Bangsri, methuki Ki Ageng Bangsri. Ki Ageng Bangsri kang mireng kabar saka 

Kanekaputra dadi susah. Sunan Muria banjur ngusulake supaya Ki Ageng 

bangsri nglilakna Dewi wiji dhaup karo ki Suronggotho. Kanggo nyelametake 

uripe wong akeh, Dewi Wiji uga lila yen kudu dadi korban. Dheweke saiki mung 

bisa pasrah marang sekabehane kedadean kang dilakoni. Kanthi gaman kang 

aran Sawer Lempe kagungane sunan Muria, dewi wiji malih dadi ula kang aran 

ula lempe. Ki Ageng Bangsri banjur ngutus sawijining santri kanggo nyusulake 

ula lempe mau ing segara, nemoni yuyu gothograma. Dewi wiji lan Suronggotho 

bisa dadi siji kanthi wujud gothograma lan ula lempe. Kekarepane Ki 

Suronggotho wis dituruti dening Ki Ageng Bangsri. Pungkasane, kabeh rakyat 

Bangsri luput saka ancemane Ki Suronggotho lan bisa urip kanthi tentrem. 

Kanggo ngeling-eling kabeh kedadean mau, sunan Muria nyabda mbesuk ing 

rejane jaman panggonan matine Ki banjar Sari diarani desa Banjaran, patine 

tukang medel kain diarani desa Wedelan, patine Ki Jenggot diarani desa 

Segembul Jenggotan, anggone oyot-oyot pada sumambung diarani desa Sambung 

Oyot . Sunan Muria uga meling marang sekabehane wong sing nemokake 

gothograma utawa ula lempe supaya diopeni jalaran kekarone mau wis tinakdir. 

Sapa wae kang kecokot ula lempe, tambane gotho grama, lan sakwalike. Saiki 

sabdane sunan Muria dadi kasunyatan. 
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Ki Ageng Bangsri 

(Penyederhanaan) 

Sunan Muria kuwi salah sawijining walisanga kang dumunung ing 

gunung Muria.  Sunan Muria nduweni murid kang akeh banget, ing antarane 

yaiku Ki Ageng Bangsri lan Ki Suronggotho. Wiwitane, kakang adhi kuwi 

teka ing Jepara saperlu dodolan (dagang). Amarga asring krungu crita ngenani 

Sunan Muria, Ki Ageng Bangsri kepincut atine. Dheweke kepingin bisa  

nambah ilmu agama Islam kanthi cara merguru marang Sunan Muria. 

Sasuwene padha merguru marang Sunan Muria, Ki Suronggotho lan Ki Ageng 

Bangsri pancen nduwe sipat kang rada beda. Ki Ageng Bangsri wonge alus, 

sumeh, andhap asor, gathekan, uga ora merinan. Yen Ki Suronggotho 

kuwalikane. Dheweke kasar, gampang nesu, srei, lan gumedhe. Amarga iku, 

Sunan Muria luwih precaya marang Ki Ageng Bangsri tinimbang Ki 

Suronggotho. 

Ki Ageng Bangsri diwenehi kapercayan kanggo nyebarake agama 

Islam ing wewengkon Bangsri. Dheweke seneng banget bisa dipercaya karo 

gurune, apa maneh nalika kuwi Ki Ageng Bangsri wis duwe murid. Supaya 

murid-muride bisa sinau agama Islam kanthi kepenak, Ki Ageng Bangsri 

banjur ngedegake pondok pesantren. 

Kurang luwih sesasinan, kabar yan Ki Ageng Bangsri ngedegake 

pondhok pesantren wis misuwur tekan ngendi-endi. Ki Suronggotho kang 

dumunung ing desa Mandalika, uga krungu. Ki Suronggotho meri marang Ki 

Ageng Bangsri. Dheweke uga kuciwa marang Sunan Muria amarga krasa 
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dibeda-bedakake. Mula saka iku, dheweke banjur serik lan dendem marang Ki 

Ageng Bangsri. Ki Suronggotho banjur nduwe pikiran ala. Dheweke kepingin 

nyoba kadigdayane Ki Ageng Bangsri kanthi cara ngobrak-abrik pondhok 

pesantrene. Kanggo nglancarake kekarepane kuwi, Ki Suronggtho golek cara 

supaya bisa nyingkirake Ki Ageng Bangsri lan santri-santrine sawetara wektu 

saka pesantrene. Ki Suronggotho banjur ngutus sawijining muride supaya 

menehi pawarta palsu marang Ki Ageng Bangsri. Wong kuwi ngaku utusane 

Sunan Muria, lan ngandakake yen Ki Ageng Bangsri lan kabeh santrine 

diundang ing acara tasyakuran sing dianakake Sunan muria. Krungu yen kuwi 

dhawuhe Sunan Muria, Ki Ageng Bangsri lan kabeh santrine ora bisa nolak. 

Sawijining dina, Ki Ageng Bangsri lan santri-santrine siyap-siyap 

lunga ing Gunung Muria. Sing ditinggal mung Ki Banjarsari lan Dewi Wiji. 

Sapungkure Ki Ageng Bangsri, telik sandi kongkonane Ki Suronggotho mau 

mulih ing Mandalika lan kandha yen rencanane ngapusi Ki Ageng Bangsri wis 

kasil. Ki Suronggotho banjur ngumpulake kabeh muride kanggo nglakokake 

rencana ngobrak-abrik pondhok pesantren kang lagi komplang.  

Esuk umun-umun Ki Suronggotho lan kabeh balane, wis tekan ing 

padhepokane Ki Ageng Bangsri. Pancen nyata yen wektu kuwi pesantrene 

katon komplang. Mung ana sawijining wong kang manggon ing kana, Ki 

Banjar Sari. Ki Banjarsari ora bisa nandhingi kasektene Ki Suronggotho. 

Amarga nyoba ngalang-ngalangi, Ki Banjarsari malah diapteni Ki 

Suronggotho. Kabeh wong sing ana ing kiwa tengene pondok pesantren ora 
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ana kang wani nglawan Ki Suronggotho. Amarga ora ana maneh kang 

nglawan, Ki Suronggotho tan saya gedhe endase.  

Kahanan ing pondok pesantren saya ora karu-karuan. Dewi Wiji wis 

ora kuat maneh ndelik ing jero omah. Dheweke nyranthal metu, banjur mlayu 

menyang pesantren. Tekan kana, dheweke kaged weruh kahanan kang banget 

ngegirisi. Dewi Wiji tan saya kaged nalika dicedhaki dening Ki Suronggotho. 

Ki Suronggotho rada pangling karo ponakane dhewe. Dheweke ora ngira yen 

ponakane wis manjelma dadi cah wadon kang ayu rupane. Ki Suronggotho 

banjur duwe kekarepan supaya Dewi Wiji gelem dipek bojo.”Nduk, Cah Ayu, 

aja wedi. Aku iki paklikmu. Kowe saiki kok ayu tenan to? Tinimbang eman-

eman ayumu, luwih becik kowe dadi bojoku. ” Omonge Ki Suronggotho. 

Dewi Wiji keweden banjur mlebu omah. Ki Suronggotho wis ora niat 

nerusake ngrusak pesantren, amarga wis kepincut karo Dewi Wiji. Ki 

Suronggotho bali ning Mandalika. 

Nalika Ki Ageng Bangsri tekan ing padhepokane Sunan Muria, Ki 

Ageng Bangsri nembe ngerti yen dheweke wis kapusan. Ki Ageng Bangsri 

banjur bali menyang pesantrene. Nalika tekan omah, jebul Dewi Wiji wis 

kadhung lunga saka omah. Dheweke mung ninggal pesen yen ora sudi 

nglanggati katresnane Ki Suronggotho, paklikke dhewe. 

 Sawijining dina, Ki Suronggotho teko maneh ning padhepokan, 

nanging ora arep nggawe gara-gara. Tekane mung arep nglamar Dewi Wiji 

dadi bojone. Ki Suronggotho nesu jalaran Dewi Wiji wis minggat saka omah 
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lan ora ngerti ning ngendi parane. Dheweke banjur sesumbar bakal mateni 

kabeh wong sing ngalang-alangi kekarepane lan kabeh wong kang dumunung 

ing wewengkone Bangsri yen nganti Dewi wiji ora dadi bojone. Ki 

Suronggotho banjur ngongkon muride nggoleki Dewi wiji nganti ketemu. 

Nalika lagi nggoleki Dewi Wiji, Ki Suronggotho krungu kabar yen 

Dewi Wiji ndelik ning omahe tukang medel mori. Nalika diparani jebul Dewi 

Wiji wis lunga saka omah iku. Ki Suronggotho nesu, banjur mateni tukang 

medel mori kuwi. Nalika lagi ngajag Dewi Wiji, Ki Suronggotho ketemu 

mbok rondho bakul kembang. Mbok randha kuwi uga dipateni dening Ki 

Suronggotho. Dewi wiji ketemu karo Ki Jenggot, nalika lagi mlayu pontang-

panting. Ki Jenggot mesakake karo Dewi Wiji, banjur didelekake ing omahe. 

 Ora let suwe jebul Ki Suronggotho teka ing omahe Ki Jenggot 

jalaran dheweke entuk kabar yen Ki Jenggot lagi ngumpetake Dewi Wiji. Ki 

Suronggotho banjur ngobrak-abrik omahe Ki Jenggot. Nyatane Dewi Wiji 

pancen wis ora ana ing kana, amarga sadurunge Dewi Wiji wis dikon ngumpet 

ing grumbul (semak-semak) sacedhake omah. Ki jenggot banjur dipateni 

dening Suronggotho . 

Nalika arep nyabrang kali, jebul ora ana uwote. Dewi Wiji wis 

pasrah. Ora dinyana, oyot-oyot wit kang ana ing sakupenge kali padha 

sumambung dhewe dadi oyot. Satekane ing sabrang kali, Dewi Wiji gage-gage 

numpak jaran kang bakal nuduhahe dalan menyang padhepokane Sunan 

Muria. Satekane ing padhepokan, Dewi Wiji njaluk pitulungan marang Sunan 
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Muria. Nanging, kanggo mungkasi kabeh perkara Dewi Wiji diwenehi tugas 

kang abot banget. Dheweke diutus bali maneh menyang omah kanggo 

nglaksanakake rencanane Sunan Muria kang wis judeg karo tumindake 

Suronggotho. Sunan Muria banjur ngutus Dandan lan Dandun kanggo menehi 

kabar marang Ki Suronggotho yen Dewi Wiji wis bali lan gelem mbojo karo 

dheweke.  

Ki Suronggotho seneng banget banjur teka ing omahe Ki Ageng 

Bangsri. Ning kana dheweke diladeni ngombe dening Dewi wiji. Amarga 

banget senenge Suronggotho banjur gage-gage ngombe banyu kang wis 

dicampuri racun. Lebar ngombe, awake krasa panas kabeh. Ki Suronggotho 

banjur mlayu lan ngombeni saanane banyu kang ditemoni. Sunan Muria lan Ki 

Ageng Bangsri nututi Suronggotho saperlu mesthekake kahanane  Ki 

Suronggotho. Nalika ketemu, jebul Suronggotho durung mati. Dheweke malah 

ndelik ing ngisor watu segara amarga wedi marang gurune. Amarga weruh 

tumindake muride kang kaya yuyu, Sunan Muria banjur nyabda Ki 

Suronggotho dadi yuyu kanthi jeneng gothograma. Sunan Muria lan Ki Ageng 

Bangsri banjur bali maneh. Sapungkure Ki Ageng bangsri lan Sunan Muria, 

gothograma mau ditemoni Kanekaputra. Suronggotho ngakon kaneka putra 

supaya ngelingake sumpahe marang Ki Ageng Bangsri. ”Najan saiki dheweke 

arupa yuyu, nanging dheweke isih sanggup mateni sekabehane wong kang 

dumunung ing tlatah Bangsri.” Sumpahe Ki Suronggotho. 

Kanggo nyelametake uripe wong akeh, Ki Ageng Bangsri kudu 

nglilakake anake. Kanthi gaman kang aran Sawer Lempe kagungane Sunan 
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Muria, Dewi Wiji malih dadi ula kang aran ula lempe. Ki Ageng Bangsri 

banjur ngutus sawijining santri kanggo nyusulake ula lempe mau ing segara, 

nemoni yuyu gothograma. Dewi wiji lan Suronggotho bisa dadi siji kanthi 

wujug gothograma lan ula lempe.Kanggo ngeling-eling kabeh kedadean mau, 

sunan Muria nyabda mbesuk ing rejane jaman panggonan matine Ki banjar 

Sari diarani desa Banjaran, Patine tukang medel kain diarani desa Wedelan, 

patine Ki Jenggot diarani desa Segembul Jenggotan, anggone oyot-oyot pada 

sumambung diarani desa Sambung Oyot. Sunan Muria uga meling sekabehane 

wong nemokake gothograma utawa ula lempe supaya diopeni jalaran 

kekarone mau wis tinakdir. Sapa wae kang kecokot ula lempe, tambane 

gothograma lan sakwalike. Saiki sabdane Sunan Muria dadi kasunyatan. 
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