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ABSTRAK 
 

Wahyuni, Ana Oktavia Nur. 2009. Cerita Rakyat Lawang Keputren Bajang 
Ratu di Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Skripsi. Program Studi 
Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa. 
Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I:  
Dr. Teguh Supriyanto, M.Hum, Pembimbing II: Sucipto Hadi Purnomo, 
S.Pd., M.Pd. 

 
 
Kata kunci: Cerita rakyat, Lawang Keputren Bajang Ratu, fungsi pelaku, dan 

motif cerita. 
  

Cerita rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu merupakan sebuah cerita 
rakyat yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Pati, terutama masyarakat 
Desa Rendole, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Cerita rakyat Lawang Keputren 
Bajang Ratu merupakan sebuah kisah yang berkaitan dengan riwayat salah 
seorang Walisanga, yaitu Sunan Muria. Cerita ini juga berhubungan dengan 
sejarah daerah setempat. Persoalan yang dimunculkan dalam cerita ini adalah 
ingin diakuinya Raden Kebo Nyabrang sebagai putra Sunan Muria. Persoalan 
inilah yang mewarnai cerita rakyat ini. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi pelaku dan 
motif cerita dalam cerita rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu. Tujuan dalam 
penelitian ini adalah mengungkapkan fungsi pelaku dan motif cerita dalam cerita 
rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
objektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 
struktural Vladimir Propp. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 
beragam fungsi pelaku dalam cerita rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu. 
Berpijak dari teori Vladimir Propp fungsi-fungsi tersebut jika dilambangkan dapat 
diurutkan sebagai berikut: β; A; B; ↑; D;E; F; H; K; ↓; Pr; Rs; M; N; W. Hasil dari 
penelitian ini tidak sesuai dengan pemikiran ideal Vladimir Propp, karena pada 
cerita rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu tidak dapat memenuhi tiga puluh satu 
fungsi pelaku seperti yang dikemukakan oleh Vladimir Propp. Dalam cerita rakyat 
Lawang Keputren Bajang Ratu hanya dapat memenuhi lima belas fungsi pelaku 
saja. Namun dengan lima belas fungsi pelaku tersebut dapat dilakukan 
rekonstruksi cerita dalam bentuk sajian cerita rakyat yang lain. Lima belas fungsi 
pelaku beserta situasi awal dan dua pengulangan fungsi pelaku yang terpenuhi 
dalam cerita rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu, antara lain: (1) fungsi (α) 
situasi awal, (2) fungsi (↓) tokoh utama pulang, (3) fungsi (B) kesalahan atau 
kekurangan dimaklumi, tokoh utama diminta atau diperintah, ia diperbolehkan 
pergi atau ia disuruh pergi, (4) fungsi (Rs) tokoh utama diselamatkan, (5) fungsi 
(W) tokoh utama menikah dan naik tahta, (6) fungsi (↑) tokoh utama 
meninggalkan rumah, (7) fungsi (D) tokoh utama diuji, ditanya, diserang, dan 
lain-lain yang mengiringi tokoh utama ke arah penerimaan yang sama ada sesuatu 
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alat sakti atau pembantu, (8) fungsi (β) salah seorang anggota keluarga 
meninggalkan rumah, (9) fungsi (D) tokoh utama diuji, ditanya, diserang, dan 
lain-lain yang mengiringi tokoh utama ke arah penerimaan yang sama ada sesuatu 
alat sakti atau pembantu, (10) fungsi (M) Suatu tugas yang berat diberikan kepada 
tokoh utama, (11) fungsi (↑) tokoh utama meninggalkan rumah, (12) fungsi (K) 
kecelakaan atau kekurangan awal diatasi, (13) fungsi (E) tokoh utama membalas 
tindakan orang yang memberi sesuatu tersebut, (14) fungsi (Pr) tokoh utama 
dikejar, (15) fungsi (H) tokoh utama dan penjahat terlibat di dalam pertarungan, 
(16) fungsi (E) tokoh utama membalas tindakan orang yang memberi sesuatu 
tersebut, (17) fungsi (N) tugas diselesaikan, (18) fungsi (F) tokoh utama 
memperoleh alat sakti, (19) fungsi (↓) , tokoh utama pulang,  (20) fungsi (A) 
penjahat menyebabkan kesusahan atau mencinderai seorang anggota  keluarga. 
Motif cerita yang terdapat dalam cerita rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu 
yaitu motif (1) motif sayembara, 2) motif perkawinan, 3) motif uji ketangkasan, 4) 
motif pertarungan, 5) motif percintaan, 6) motif pertapaan. Sebagaimana fungsi 
pelaku, motif cerita juga dapat menjadi pedoman untuk rekonstruksi cerita rakyat 
Lawang Keputren Bajang Ratu. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 
penulis cerita, penutur cerita, guru bahasa Jawa, dan juga pemerintah untuk 
melakukan rekonstruksi cerita rakyat di Kabupaten Pati. Sehingga dapat 
disuguhkan cerita rakyat yang menarik dan segar. 
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SARI 
 
Wahyuni, Ana Oktavia Nur. 2009. Cerita Rakyat Lawang Kaputren Bajang 

Ratu di Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Skripsi. Program Studi 
Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa. 
Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. 
Teguh Supriyanto, M.Hum, Pembimbing II: Sucipto Hadi Purnomo, S.Pd., 
M.Pd. 

 
Wose tembung: crita rakyat, Lawang Kaputren Bajang Ratu, fungsi pelaku, lan 

motif crita 
 

Crita rakyat Lawang Keputren Bajang Batu klebu salah sijine crita rakyat 
ing masyarakat Pati, mligine masyarakat Desa Rendole, Kecamatan Pati, 
Kabupaten Pati. Crita iki klebu salah siji crita sing ana sambung rapete karo salah 
sijine Walisanga, yaiku Sunan Muria. Crita iki uga ana gandheng cenenge karo 
sejarah lokal ing Rendole kuwi. Uderaning perkara ing crita iki yaiku Kebo 
Nyabrang kang kepengin didhaku minangka putrane Sunan Muria.  

Masalah ing panaliten iki yaiku kepriye fungsi pelaku lan motif crita rakyat 
Lawang Kaputren Bajang Ratu. Tujuan panaliten iki yaiku ngungkapake fungsi 
pelaku lan motif crita ing crita rakyat Lawang Kaputren Bajang Ratu 

Pendekatan sing digunakake ing panaliten iki yaiku pendekatan objektif 
lan metode sing digunakake yaiku metode analisis struktural Vladimir Propp. 

Asile panaliten iki nuduhake yen ana fungsi pelaku sing maneka warna. 
Jumbuh karo teori fungsi kasebut, bisa dilambangake kaya sing kasebut iki: β; A; 
B; ↑; D; E; F; H; K; ↓; Pr; Rs; M; N; W. Asile panaliten iki ora jumbuh marang 
ideale Vladimir Propp, amarga crita rakyat Lawang Kaputren Bajang Ratu ora 
njangkepi telung puluh siji fungsi pelaku kaya sing diandharake Vladimir Propp. 
Crita rakyat Lawang Kaputren Bajang Ratu mung ana limalas fungsi pelaku. 
Nanging saka fungsi kasebut bisa digawe kanthi wujud crite liya, supaya bisa 
disuguhake crita sing nengsemake. limalas fungsi pelaku sarta situasi awal lan lara 
pambalen fungsi sing njangkepi crita rakyat Lawang Kaputren Bajang Ratu yaiku: 
(1) fungsi (α) situasi awal, (2) fungsi (↓) tokoh utama pulang, (3) fungsi (B) 
kesalahan atau kekurangan dimaklumi, tokoh utama diminta atau diperintah, ia 
diperbolehkan pergi atau ia disuruh pergi, (4) fungsi (Rs) tokoh utama 
diselamatkan, (5) fungsi (W) tokoh utama menikah dan naik tahta, (6) fungsi (↑) 
tokoh utama meninggalkan rumah, (7) fungsi (D) tokoh utama diuji, ditanya, 
diserang, dan lain-lain yang mengiringi tokoh utama ke arah penerimaan yang 
sama ada sesuatu alat sakti atau pembantu, (8) fungsi (β) salah seorang anggota 
keluarga meninggalkan rumah, (9) fungsi (D) tokoh utama diuji, ditanya, 
diserang, dan lain-lain yang mengiringi tokoh utama ke arah penerimaan yang 
sama ada sesuatu alat sakti atau pembantu, (10) fungsi (M) Suatu tugas yang 
berat diberikan kepada tokoh utama, (11) fungsi (↑) tokoh utama meninggalkan 
rumah, (12) fungsi (K) kecelakaan atau kekurangan awal diatasi, (13) fungsi (E) 
tokoh utama membalas tindakan orang yang memberi sesuatu tersebut, (14) 
fungsi (Pr) tokoh utama dikejar, (15) fungsi (H) tokoh utama dan penjahat 
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terlibat di dalam pertarungan, (16) fungsi (E) tokoh utama membalas tindakan 
orang yang memberi sesuatu tersebut, (17) fungsi (N) tugas diselesaikan, (18) 
fungsi (F) tokoh utama memperoleh alat sakti, (19) fungsi (↓) tokoh utama 
pulang, (20) fungsi (A) penjahat menyebabkan kesusahan atau mencinderai 
seorang anggota  keluarga. Motif crita sing ana ing crita rakyat Lawang Kaputren 
Bajang Ratu yaiku motif (1) motif sayembara, (2) motif perkawinan, (3) motif uji 
ketangkasan, (4) motif pertarungan, (5) motif percintaan, (6) motif pertapaan. 
Semana uga fungsi pelaku, motif crita uga bisa dadi panuntun kanggo rekonstruksi 
crita rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu supaya bisa digawe kanthi wujud liya 
sing luwih nengsemake. 

Asile panaliten iki dikarepake bisa dadi karya tetimbang marang penulis 
crita, penutur crita, guru basa Jawa, lan Pamarintah kanggo nglakokake 
rekonstruksi crita rakyat ing Kabupaten Pati. Saengga bisa  supaya disuguhake 
kanthi wujud liya sing luwih nengsemake lan seger. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Cerita rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu merupakan sebuah kisah 

yang berkaitan dengan riwayat salah seorang Walisanga, yaitu Sunan Muria. 

Cerita ini juga berhubungan dengan sejarah daerah setempat. Semua keterkaitan 

itu masih dipercaya oleh masyarakat yang mempercayainya, terutama warga Desa 

Rendole, kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Bahkan Pemerintah Kabupaten Pati 

pernah mengkaji dalam usaha mencari hari kelahiran Kabupaten Pati.  

Berdasarkan penelitian Dinas Pariwisata Kabupaten Pati, Lawang 

Keputren Bajang Ratu atau Pintu Gerbang Majapahit merupakan peninggalan 

sejarah purbakala yang berasal dari Kerajaan Majapahit. Menurut juru kunci 

Lawang Keputren Bajang Ratu, pada saat itu tahun 1479 Kerajaan Majapahit telah 

hancur dan hanya menyisakan Lawang Keputren yang bernama Bajang Ratu.  

Lokasi berdirinya Lawang Keputren Bajang Ratu yang dipercaya 

sebagai tempat terjadinya cerita berada di Desa Rendole, Kecamatan Pati, 

Kabupaten Pati. Masyarakat biasa menyebutnya sebagai Lawang Keputren 

Bajang Ratu karena wujudnya mirip dengan pintu gerbang. Lawang Keputren 

terdiri atas sepasang pintu gerbang penuh dengan ornamen khas seperti di masa 

kejayaan Kerajaan Majapahit. Di sebelah kiri dan kanan tiang penyangga daun 

pintu terlihat ukiran-ukiran halus yang ciri-cirinya menunjukkan budaya zaman 



2 

 

Majapahit. Melihat ornamen ukiran ukiran indah yang menggambarkan dunia 

flora (tumbuhan). Seakan-akan melukiskan lebatnya kawasan rimba raya. 

Sedangkan sebagian dari bagian bawahnya lagi terlihat ornamen ukiran berbentuk 

ksatria di dunia pewayangan. 

Cerita rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu merupakan sebuah cerita 

rakyat yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Pati, terutama masyarakat 

Desa Rendole, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Lokasi cerita rakyat ini masih 

sering dikunjungi warga dari dalam maupun dari luar daerah Pati untuk berziarah. 

Menurut juru kunci Lawang Keputren Bajang Ratu, setiap malam 

jumat kliwon banyak penziarah yang datang. Penziarah yang datang akan 

melakukan ritual tirakat baik dengan cara meditasi, semedi, bertapa, memberikan 

sesaji, dan lain-lain. Sesaji yang digunakan berupa kemenyan, kembang telon, dan 

mengisi uang kas sukarela untuk pemeliharaan. Mereka datang dari berbagai 

daerah, umumnya daerah perkotaan seperti Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, 

Yogyakarta, Sala, Surabaya, Manado, Makasar, Medan, Palembang, dan 

Denpasar. Hal ini dapat dilihat dari buku tamu yang disimpan juru kunci. 

Sebagian besar peziarah adalah pegawai atau karyawan tetapi ada juga 

yang dari kalangan bisnisman. Sebagian datang sendiri ke sana, tetapi ada juga 

yang mengutus kurir khusus untuk melakukan penziarahan di sana. Penziarah 

pada umumnya memohon agar rezekinya lancar, kariernya melejit, dan cepat naik 

pangkat. Sedangkan kalangan bisnisman  memohon agar bisnisnya cepat 

berkembang, lancar, dan dijauhkan dari aral yang dipasang saingan bisnisnya. Hal 

ini terjadi karena mereka memercayai kebenaran cerita rakyat tersebut. Mereka 
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percaya bahwa apabila memohon doa di sana dengan sungguh-sungguh, maka 

permohonannya akan terkabulkan.  

Keberhasilan ditandai dengan kembalinya penziarah ke lokasi Lawang 

Keputren Bajang Ratu untuk melakukan ritual kaulan. Ritual dilakukan dengan 

kenduri menyembelih ayam, kambing, sapi, atau kerbau. Seperti yang dijelaskan 

juru kunci bahwa setiap peziarah yang merasa permohonannya terkabul, secara 

tak tertulis diketuk nuraninya untuk melaksanakan hajatan kaul di sana. Mereka 

harus menggelar kenduri dan memotong hewan korban. Apabila ritual ini 

diabaikan, keberhasilan yang telah dicapai akan terlepas kembali. Atau bahkan 

bisa menjadi bencana hidup yang menghadangnya di masa depan.  

Semula cerita rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu merupakan 

sebuah cerita rakyat yang disampaikan secara lisan. Namun, lamban laun cerita 

tersebut dikemas dalam bentuk tertulis. Menurut penuturan juru kunci, teks cerita 

yang asli ditulis dalam bentuk aksara Jawa. Namun, sekarang ini teks tersebut 

telah hilang. Hingga akhirnya cerita rakyat ini disampaikan secara lisan dari 

generasi ke generasi. Menurut juru kunci sudah lebih dari tiga generasi cerita 

rakyat ini disampaikan secara lisan. Juru kunci juga mengatakan bahwa dia 

memperoleh cerita tersebut dari kakeknya yang dahulu yang juga merupakan juru 

kunci Lawang Keputren Bajang Ratu. Sejak saat itu penyampaian cerita secara 

lisan atau dari mulut ke mulut, sehingga terdapat perbedaan cerita dari tiap-tiap 

pencerita. Perbedaan tersebut dapat bertambah atau justru berkurangnya cerita. 

Hal ini dapat  memunculkan versi berbeda dari cerita ini. 
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Pada umumnya masyarakat di Pati masih banyak yang belum 

mengetahui  cerita Lawang Keputren Bajang Ratu secara keseluruhan. Mereka 

hanya mengetahui cerita tersebut secara garis besarnya saja. Hal ini terbukti dari 

ketidaktahuan mereka akan cerita tersebut tatkala saya bertanya kepada sebagian 

orang tentang bagaimanakah cerita Lawang Keputren Bajang Ratu? Kebanyakan 

dari mereka hanya menjawab secara garis besar dari cerita tersebut atau bahkan 

ada yang tidak mengetahui sama sekali. Namun berbeda dengan masyarakat yang 

mempercayai cerita tersebut, mereka hafal secara keseluruhan tanpa mengurangi 

ataupun menambah jalan cerita tersebut. 

Menurut cerita juru kunci, Raden Bambang Kebo Nyabrang ingin 

diakui sebagai anak kandung dari Sunan Muria. Namun ternyata tidaklah mudah 

mendapat pengakuan tersebut. Sunan Muria bersedia mengakui Raden Bambang 

Kebo Nyabrang sebagai anaknya asalkan ia mampu memboyong Lawang 

Keputren Bajang Ratu yang berada di Cirebon ke Padepokan Sunan Muria. Raden 

Bambang Kebo Nyabrang dengan mudah dapat mengangkat lawang tersebut, 

namun di tengah jalan ia dihadang oleh  Ronggojoyo. Ronggojoyo juga 

menginginkan lawang keputren tersebut untuk diboyong ke Padepokan Sunan 

Ngerang sebagai persyaratan agar dapat meminang Roro Pujiwat Putri Sunan 

Ngerang.  

Keduanya bertempur hebat untuk memperebutkan lawang tersebut. 

Setelah Sunan Muria mengetahui pertempuran tersebut akhirnya Sunan Muria 

melerai mereka. Karena sama-sama kuat maka Sunan Muria memutuskan untuk 

mengakui Raden Bambang Kebo Nyabrang sebagai anaknya dan ia 
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diperintahkannya untuk menjaga lawang keputren tersebut. Sedangkan 

Ronggojoyo diberi blandar atau penyangga pintu sebagai bukti. Namun Roro 

Pujiwat  menolak bukti tersebut dan menganggap Ronggojoyo telah gagal 

memboyong Lawang keputren Bajang Ratu. 

Penelitian ini difokuskan pada cerita rakyat. Hal ini karena cerita 

rakyat memiliki kekhasan tersendiri. Kekhasan cerita rakyat yaitu cerita rakyat 

merupakan bagian dari sastra lisan yang berkembang di dalam masyarakat yang 

diwariskan secara turun-temurun. Cerita rakyat ada dari zaman dahulu sampai 

sekarang yang sudah turun-temurun kepada anak cucunya dari generasi ke 

generasi seterusnya, namun keberadaannya masih dipercaya masyarakat 

pendukungnya hingga sekarang. Penyebaran cerita rakyat melalui mulut ke mulut, 

berawal dari sesepuh kepada murid-muridnya yang kemudian terus menyebar.  

Cerita rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu merupakan cerita yang 

bersumber dari orang yang terdahulu secara lisan dari mulut ke mulut dengan 

menggunakan tradisi. Penyebaran cerita rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu 

disampaikan secara lisan, walaupun demikian tetap menjadi tuntunan dan anutan 

nilai-nilai tradisi masyarakat yang mempercayainya. Cerita rakyat yang ada sejak 

dahulu sampai sekarang telah turun-temurun kepada anak cucu mereka masih 

tetap dipercayai, dan terus tumbuh dan berkembang dengan baik pada masyarakat 

pendukungnya. 

Cerita rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu memiliki andil yang 

besar dalam kehidupan masyarakat yang mempercayainya, sehingga dapat 

memengaruhi tingkah laku masyarakat yang mempengaruhinya dan menimbulkan 
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tradisi yang berupa upacara-upacara tradisional. Cerita rakyat Lawang Keputren 

Bajang Ratu diyakini memiliki kekuatan yang membuat masyarakat 

memercayainya tunduk terhadap peraturan-peraturan. Kepercayaan masyarakat 

setempat akan cerita rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu menimbulkan asumsi 

bahwa cerita rakyat tersebut benar-benar terjadi. Pada akhirnya cerita rakyat 

menjadi anutan dan pedoman hidup masyarakat yang percaya akan kesakralannya. 

Kepercayaan terhadap cerita yang terdapat pada cerita rakyat tersebut 

membuat masyarakat takluk pada kesakralan cerita. Banyak hal sulit untuk 

dipercayai, tetapi benar-benar berlaku hanya karena masyarakat begitu 

memercayai cerita rakyat tersebut. Peraturan-peraturan di dalam kehidupan 

masyarakat setempat banyak dipengaruhi oleh cerita-cerita yang terdapat pada 

cerita rakyat tersebut. Dengan kekuatan cerita pada peraturan, membuat 

masyarakat yang mempercayainya menjadi terikat, sehingga ada rasa takut untuk 

melanggar peraturan tersebut. 

Seperti halnya ketaatan masyarakat setempat dan peraturan untuk 

melaksanakan upacara sedekah bumi setiap tahunnya. Warga desa setempat selalu 

mengadakan ritual sedekah bumi pada bulan Zulkaidah dengan meriah tidak 

dengan asal-asalan. Hal ini disebabkan karena masyarakat setempat mempercayai 

apabila pelaksanaannya tidak memenuhi syarat atau asal-asalan, maka akan 

muncul wabah penyakit misterius. Sore sakit, keesokan harinya meninggal atau 

paginya sakit, kemudian petang harinya meninggal dunia. Oleh sebab itu apa pun 

yang terjadi, setiap tahunnya sedekah bumi dilakukan semeriah mungkin dengan 

mengorbankan hewan ternak, serta menanggap tontonan tradisional wayang kulit.  
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Masyarakat setempat selalu mengadakan ritual sedekah bumi seperti 

itu  dikarenakan mereka takut melanggar peraturan-peraturan yang terdapat pada 

cerita rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu. Seperti yang dijelaskan oleh 

Suparlan (dalam Twikromo 2006:23) bahwa hakikat dari tindakan–tindakan 

keagamaan yang terwujud dalam bentuk upacara persembahan atau pemberian 

sesuatu adalah untuk mencapai tingkat selamat atau sejahtera, yaitu suatu keadaan 

ekuilibrium unsur-unsur yang ada dalam isi suatu wadah tertentu. 

Faktor pendorong peneliti meneliti cerita rakyat Lawang Keputren 

Bajang Ratu  adalah untuk melestarikan budaya-budaya Jawa khususnya cerita 

rakyat agar tidak musnah dilindas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berdampak fatal terhadap 

kebudayan Jawa. Cerita rakyat yang semula masih dipegang teguh akan hilang 

dari masyarakat pendukungnya. Dengan demikian para orang tua tidak dapat lagi 

menceritakan kepada anak cucunya seperti apa yang di dapat dari orang tua 

mereka dahulu. Selain itu di dalam cerita rakyat juga terkandung nilai-nilai 

kehidupan yang mendidik. Dalam hal ini peran generasi muda sangat diperlukan 

dalam upaya pewarisan budaya. Kurangnya minat dan sosialisasi cerita rakyat 

kepada generasi muda mengakibatkan berkurangnya tradisi bercerita bahkan dapat 

berdampak hilangnya cerita rakyat yang terdapat di daerah-daerah. Hal ini dapat 

dicegah dengan adanya penelitian baik fungsi pelaku maupun motif cerita agar 

cerita rakyat tersebut dapat lebih dipahami isinya khususnya bagi pembaca yang 

belum mengetahui cerita tersebut. 
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Cerita rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu merupakan suatu 

kekayaan budaya daerah yang mengandung nilai-nilai yang perlu dikaji di 

dalamnya. Pengkajian dapat dilakukan melalui struktur cerita yang yang 

menghubungkan peristiwa demi peristiwa yang disebut dengan fungsi. Peristiwa-

peristiwa serta perbuatan-perbuatan yang berbeda dapat mempunyai arti yang 

sama atau dapat pula mengisyaratkan perbuatan yang sama. Menurut Propp 

perbuatan serupa tersebut dinamakan fungsi. Peristiwa digunakan untuk 

memperkuat isi dalam cerita. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Bagaimanakah fungsi pelaku yang terdapat dalam cerita rakyat Lawang 

Keputren Bajang Ratu yang berada di Desa  Rendole, Kecamatan Pati, 

Kabupaten Pati? 

2. Bagaimanakah motif cerita yang terdapat dalam cerita rakyat Lawang 

Keputren Bajang Ratu yang berada di Desa Rendole, Kecamatan Pati, 

Kabupaten Pati? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Memaparkan fungsi pelaku dalam cerita rakyat Lawang Keputren Bajang 

Ratu yang berada di Desa Rendole, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. 



9 

 

 2. Memaparkan motif cerita dalam cerita rakyat Lawang Keputren Bajang 

Ratu yang berada di Desa Rendole, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penulis 

cerita, penutur cerita, guru bahasa Jawa, dan juga pemerintah untuk 

melakukan rekonstruksi cerita rakyat di Kabupaten Pati. Sehingga dapat 

disuguhkan cerita yang menarik dan segar. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca. 

3. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan dan melestarikan 

budaya Jawa. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Cerita rakyat merupakan penelitian sastra yang unik dan menarik untuk 

dikaji. Banyak penelitian yang telah dilakukan tentang cerita rakyat. Banyaknya 

penelitian tentang sastra ini menunjukkan banyaknya minat untuk meneliti sastra. 

Adapun Kajian yang digunakan sebagai bahan kajian pada penelitian Cerita Rakyat 

Lawang Keputren Bajang Ratu yaitu Struktur Dan Fungsi Mitos Cerita Pangeran 

Samudra di Gunung Kemukus oleh Muchsan (2006), Struktur Cerita Babad Serat 

Babad Pati oleh Marfuah (2008), Cerita Rakyat Kalana Suwandana dalam Tradisi 

Pentas Kuda Lumping Sebagai Pengayaan Bahan Ajar Bahasa Jawa Di Tingkat 

SMP Kabupaten Wonosobo oleh Harara (2009), Cerita Rakyat Sulasih Sulandono 

Di Kabupaten Pekalongan  oleh Khasanah (2009), Cerita Dewi Rayungwulan 

dalam Serat Babad Pati oleh Lestari (2009), Cerita Rakyat Ki Ageng Giring di 

Desa Gumelem Kabupaten Banjarnegara oleh Mutaqienah (2009).  

Muchsan (2006) dalam skipsinya mengungkapkan tentang cerita 

Pangeran Samudra di Gunung Kemukus yang hidup dan berkembang di wilayah 

Kabupaten Sragen. Hasil dari penelitian Muchsan menunjukkan bahwa struktur 

mitos cerita Pangeran Samudra dibangun atas oposisi tokoh. Tokoh tersebut yaitu 

Pangeran Samudra dengan Dewi Ontrowulan, yang diawali dengan membuat unit-
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unit naratif, kemudian dibagi ke dalam episode-episode untuk menemukan 

persamaan dan perbedaan ceriteme dan oposisinya. 

Marfuah (2008) dalam skripsinya mengungkapkan tentang Cerita 

Babad Serat Babad Pati yang berisi cerita-cerita tentang sejarah beberapa kerajaan 

yang pernah ada di Kadipaten Pati. Skripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan 

struktur teks Babad Pati dengan menggunakan teori strukturalisme semiotik 

model Todorov. Tahap-tahap dalam penelitian ini adalah mengungkapakan 

struktur teks melalui aspek sintaksis, aspek semantik, aspek verbal. 

Harara (2009) dalam skripsinya mengungkapkan tentang cerita rakyat 

Kalana Suwandana yang dijadikan sebagai Pengayaan Bahan Ajar Bahasa Jawa Di 

Tingkat SMP Kabupaten Wonosobo. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa cerita 

rakyat Klana Suwandana setelah dianalisis terdapat nilai-nilai pendidikan yang 

meliputi nilai pendidikan religi atau agama: mendidik berdoa dan bersyukur, sosial: 

mendidik untuk saling tolong menolon dan bertanggungjawab, nilai budaya: 

memelihara tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang agar dapat berkembang, 

sera nilai budi pekerti: patuh terhadap nasehat orang tua, bersikap adil dan bijaksana. 

Khasanah (2009) dalam skripsinya mengungkapkan tentang Cerita 

Rakyat Sulasih Sulandono yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten 

Pekalongan dan sekitarnya. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah struktur 

fungsi pelaku yang terdapat pada cerita rakyat Sulasih Sulandono dapat diurutkan 

sebagai berikut: β; γ; δ; ε; ζ; θ; A; B; ↑; D; F; G; H; J; I; ↓; Pr; Rs; M;N; T;W. 

Sehingga hal ini tidak identik dengan pemikiran Vladimir Propp, karena dari 

cerita rakyat Sulasih Sulandono hanya terpenuhi dua puluh dua fungsi pelaku dari 

tiga puluh satu fungsi pelaku yang dikemukakan oleh Vladimir Propp.   
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Lestari (2009) dalam skripsinya yang berjudul Cerita Dewi 

Rayungwulan dalam Serat Babad Pati mengungkapkan mengenai perjalanan 

seorang tokoh wanita yang membantu memperjuangkan wilayah Pesantenan Pati. 

Hasil penelitian dalam skripsinya ini berupa satuan naratif yang terdiri dari 

peristiwa (event) dan wujud (existent). Peristiwa terdiri dari kejadian (happening) 

dan tindakan (action) sedangkan wujud terdiri tokoh (character) dan latar 

(setting). Selain itu, mengungkapkan simbol dan makna filosofis dari tokoh Dewi 

Rayungwulan. Simbol dan makna filosofis pada tahap ini menekankan pada 

pendapat yang menerangkan bahwa filosofis adalah dasar pemikiran seseorang 

atau gambaran sifat seseorang yang dapat dijadikan panutan dalam kehidupan. 

Mutaqienah (2009) dalam skripsinya mengungkapkan tentang cerita 

rakyat Ki Ageng Giring yang berada di Desa Gumelem Kabupaten Banjarnegara 

dan sekitarnya. Tujuan yang dicapai dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui 

struktur cerita rakyat Ki Ageng Giring dan mengetahui simbol dan makna yang 

terdapat pada cerita struktur cerita rakyat Ki Ageng Giring di Desa Gumelem 

Kabupaten Banjarnegara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan objektif. Teori yang digunakan yaitu teori struktur naratif Chatman.  

 

2.2 LANDASAN TEORETIS 

2.2.1 Hakikat Cerita Rakyat 

Satra lisan pada umumnya mengandung ajaran-ajaran luhur yang patut 

diwariskan, juga menyimpan informasi yang sangat berharga sehubungan dengan 
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asal usul tempat atau benda tertentu yang dikeramatkan, agama, atau kepercayaan, 

serta adat istiadat atau kebiasaan penduduk suatu daerah (Suharto 1994:1).  

Cerita rakyat merupakan salah satu bentuk sastra lisan. Cerita rakyat 

merupakan sebuah karya sastra yang secara langsung menjadi milik rakyat, 

dengan menggunakan tradisi-tradisi secara lisan. Meskipun hanya sekedar sastra 

lisan, namun cerita rakyat justru menjadi panutan dan cerminan bagi masyarakat 

yang mempercayainya.   

Cerita rakyat adalah bagian dari hasil kebudayaan masyarakat 

pendukung suatu kebudayaan. Masyarakat atau kolektif mewariskan cerita rakyat 

secara turun-temurun, secara tradisional, ada yang secar lisan sehingga cerita 

tersebut dapat menjadi versi-versi cerita yang berbeda menurut pembacanya 

(Danandjaja 1991:2). 

Dalam Kamus Istilah Sastra dirumuskan bahwa cerita rakyat adalah 

kisah yang tidak terikat pada ruang dan waktu, yang beredar secara lisan di tengah 

masyarakat, termasuk di dalamnya cerita binatang, dongeng, legenda, mitos, dan 

sage. 

Menurut Junus (1981:79) cerita rakyat lazimnya digolongkan sebagai 

bacaan kanak-kanak. Hal tersebut dikarenakan penerbitan cerita rakyat pada 

umumnya dalam bentuk buku-buku yang sangat tipis, penuh dengan gambar, 

bahkan dengan huruf yang agak besar serta bahasa yang sudah jelas. Kesalahan ini 

barangkali tidak mungkin ditimpakan seluruhnya kepada system tadi, tetapi 

mungkin berakar pada kenyataan hidup dari cerita itu sendiri dalam masyarakat. 

Cerita itu lebih banyak digunakan untuk menanamkan suatu pendidikan dalam 
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jiwa anak-anak supaya dapat hidup dengan baik. Sebagai misal yaitu cerita Malin 

Kundang, yang digunakan untuk mendidik seorang anak agar jangan durhaka 

terhadap ibunya.  

Cerita rakyat mempunyai sifat kelisanan diturunkan dari generasi ke 

generasi selanjutnya melalui tradisi. Cerita rakyat lahir dan berkembang dalam 

masyarakat yang tersebar diberbagai pelosok nusantara, termasuk yang lahir dan 

berkembang di Jawa khususnya dalam masyarakat Jawa Tengah (Harara 

2009:10). 

Cerita rakyat merupakan suatu prosa lama yang berkembang secara 

lisan, cerita rakyat mempunyai kegunaaan sebagai alat pendidikan, pelipur lara, 

protes sosial, dan proyeksi keinginan terpendam (gambaran dimasa yang akan 

datang) (Danandjaja 1991:4). 

Cerita rakyat dapat dikatakan bersifat mendidik karena sesuai dengan 

fungsinya yaitu sebagai alat pendidikan dan penyebaran budaya. Fungsi sebagai 

alat pendidikan adalah melalui titik-titik yang ada dalam cerita rakyat dapat 

membentuk moral yang baik bagi masyarakat pendukungnya. Adapun fungsi 

sebagai penyebaran budaya bahwa dari cerita rakyat dapat diperoleh tradisi-tradisi 

dari pendukung seperti upacara ritual dan tradisi lainnya (Bascom dalam 

Danandjaja 1991:19). Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh 

Aminuddin (1995:63) bahwa sastra pada dasarnya juga murupakan kegiatan 

kebudayaan maupun peradaban dari setiap situasi ataupun zaman saat sastra itu 

dihasilkan. 
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Menurut Bascom (dalam Danandjadja 1991:19) terdapat empat fungsi 

cerita rakyat, yaitu:  

a) Sebagai sistem proyeksi (projective system), yakni sebagai alat 

pencerminan angan-angan suatu kolektif;  

b) Sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga-lembaga 

kebudayaan;  

c) Sebagai alat pendidikan anak (pedagogical device); dan  

d) Sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat 

akan selalu dipatuhi anggota kolektifnya. 

Cerita rakyat disebarkan melalui tutur kata dari mulut ke mulut atau 

dengan suatu tradisi yang disertai dengan gerak isyarat dan alat pembantu 

pengingat dari satu generasi ke generasi seterusnya. Sifat dari cerita rakyat adalah 

anonim, yaitu nama pengarangnya sudah tidak diketahui lagi. 

Menurut Bascom (dalam Danandjadja 1991:50) cerita rakyat dibagi 

dalam tiga golongan besar, yaitu  

1.  Mite (myth) adalah cerita prosa rakyatyang dianggap benar-benar terjadi 

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

dewa atau makhluk-makhluk setengah dewa.  

2. Legenda (legend) adalah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh yang 

empunya cerita sebagai suatu kejadian yang sungguh-sungguh pernah 

terjadi. Berbeda dengan mite, legenda bersifat sekuler (keduniawian), 

terjadinya pada masa yang belum begitu lampau, dan bertempat di dunia 

seperti yang kita kenal sekarang.  
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3. Dongeng (folktale) adalah cerita prosa rakyat yang tidak dianggap benar-

benar terjadi. Dongeng diceritakan terutama untuk hiburan, walaupun 

banyak juga yang melukiskan kebenaran, berisikan pelajaran (moral), atau 

bahkan sindiran. Dalam pikiran orang, dongeng sering dianggap sebagai 

cerita peri. Dalam kenyataan banyak orang yang tidak mengenal peri 

melainkan isi cerita atau plotnya mengenai sesuatu yang wajar. 

Pembagian cerita prosa rakyat ke dalam tiga kategori itu hanya 

merupakan tipe ideal (ideal type) saja, karena dalam kenyataan banyak cerita yang 

mempunyai ciri lebih dari satu kategori sehingga sukar digolongkan ke dalam 

salah satu kategori. Untuk menentukan suatu cerita rakyat masuk golongan mite, 

legenda atau dongeng harus mengetahui folk pemilik atau pendukung cerita. 

Danandjaja (1991:3-4) mengungkapkan bahwa cerita rakyat 

mempunyai beberapa ciri dan bentuk pengenal sebagai berikut: 

1. Penyebaran dan pewarisan biasanya dilakukan secara lisan tetapi saat ini 

penyebaran folklor dapat terjadi dengan bantuan mesin cetak dan 

elektronik. 

2. Bersifat tradisional, disebarkan dalam bentuk relatif tetap (standar). 

3. Folklor hadir dalam versi-versi, bahkan dalam varian-varian yang 

berbeda karena tersebar secara lisan dari mulut ke mulut. 

4. Biasanya berkecenderungan untuk mempunyai bentuk berumus atau 

formula, tertentu dan memanfaatkan bentuk dan bahasa klise. 

5. Biasanya sudah tidak diketahui lagi nama penciptanya (anonim). 
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6. Mempunyai fungsi dalam kehidupan bersama kolektif yang memilki 

sebagai alat pendidik, pelipur lara, protes sosial, dan proyeksi keinginan 

terpendam. 

7. Bersifat pralogik, yaitu mempunyai logika sendiri yang tidak sesuai 

denngan logika umum. Ciri ini berlaku, baik bagi folklor lisan maupun 

folklor sebagai lisan. 

8. Menjadi milik bersama dari kolektif tertentu karena pencipta pertama 

sudah tidak diketahui lagi, sehingga setiap anggota kolektif merasa 

memilkinya. 

9. Bersifat polos dan lugu sehingga sering kali terasa kasar, terlalu 

spontan, hal ini dapat dimengerti apabila mengingat bahwa banyak 

folklor merupakan proyeksi emosi manusia yang paling jujur emosinya 

Sedangkan menurut Hutomo (dalam Sudikan 2001:13-14) cerita rakyat 

adalah sastra lisan yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Penyebarannya melalui mulut, ekspresi budaya yang disebarkan baik 

segi waktu maupun ruang melalui mulut,  

2) Lahir di dalam masyarakat yang masih bercorak desa, masyarakat yang 

belum mengenal huruf,  

3) Menggambarkan ciri-ciri budaya sesuatu masyarakat,  

4) Tidak diketahui siapa pengarangnya dan menjadi milik masyarakat,  

5) Bercorak puitis, teratur, dan berulang-ulang,  

6) Tidak mementingkan fakta dan kebenaran,  

7) Terdiri atas berbagai versi, dan  



18 

 

8) Terdiri atas berbagai bahasa. 

 

2.2.2 Strukturalisme Vladimir Propp 

Menurut kaum strukturalisme, strukturalisme adalah sebuah totalitas 

yang dibangun secara koherensif oleh berbagai unsur pembangunnya. Di satu pihak, 

struktur karya sastra dapat diartikan sebagai susunan, penegasan, dan gambaran 

semua bahan dan bagian yang menjadi komponennya yang secara bersamaan 

membentuk kebulatannya indah (Abrams dalam Nurgiyantoro 2002:36). 

Struktur secara etimologi berasal dari kata Structura dari bahasa latin 

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

menyatakan definisi strukturalisme berarti paham mengenai unsur-unsur yaitu 

struktur itu sendiri, dengan mekanisme antar hubungannya, disatu pihak hubungan 

antar unsur dengan totalitasnya. Hubungan antar unsur tersebut tidak semata-mata 

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

negatif seperti konflik pertentangan. 

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

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

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

dengan sendirinya, melainkan maknanya ditentukan oleh hubungannya dengan 

semua unsur lainnya yang terkandung dalam struktur itu.    

Strukturalisme dapat dipandang sebagai salah satu pendekatan 

kesastraan yang menekankan pada kajian hubungan antar unsur pembangun karya 

yang bersangkutan. Jadi, strukturalisme dapat dipertentangkan dengan pendekatan 
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yang lain seperti, pendekatan mimetik, ekspresif, dan pragmatik (Abrams dalam 

Nurgiyantoro 2002:37). Namun, di pihak lain strukturalisme menurut Hawkes 

(dalam Nurgiyantoro 2002:37) pada dasarnya juga dapat dipandang sebagai cara 

berpikir tentang dunia kesastraan yang lebih merupakan susunan hubungan 

daripada susunan benda.   

Menurut Sudikan (2001:25) struktur adalah hubungan antara unsur-

unsur pembentuk dalam susunan keseluruhan. Dalam hal ini, hubungan antar 

unsur tersebut dapat berupa hubungan dramatik, logika, maupun waktu. Jadi 

dalam struktur itu ada satuan unsur pembentuk dan susunannya. Unsur-unsur 

pembentuk itu merupakan satuan-satuan operasional yang dapat digunakan untuk 

keperluan pengalian, pengurangan, pengikhtiaran,  dan lain-lain (Hutomo dalam 

Sudikan 2001:25).  

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa 

strukturalisme merupakan sebuah bagian-bagian atau unsur-unsur pembentuk 

yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Unsur-unsur tersebut tidak dapat 

berdiri sendiri melainkan berkaitan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain.  

Salah seorang yang merintis jalan bagi analisis cerita secara 

strukturalistik adalah Vladimir Propp (Luxemburg 1992:40). Propp adalah 

seorang ahli kumpulan formalis Rusia yang terkenal. Propp mengalisis cerita-

cerita Rusia menurut bagian-bagiannya, bagaimana bagian-bagian itu saling 

bergantung, dan bagaiman hubungan antara bagian dan keseluruhan. Propp 

membuktikan bahwa semua cerita dongeng yang diselidikinya termasuk tipe sama 

menurut strukturnya. Dalam sebuah cerita dongeng, para pelaku dan sifat-sifatnya 
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dapat berubah, tetapi perbuatan dan peran mereka tetap sama. Peristiwa-peristiwa 

dan perbuatan-perbuatan yang berbeda-beda dapat mempunyai arti yang sama 

atau mengisyaratkan perbuatan. Menurut Propp, perbuatan seperti ini dinamakan 

fungsi. 

Menurut Levi-Strauss (dalam Fokkema 1998:77) karya Propp 

dianggap tinggi karena memilki beberapa alasan. Pertama, adanya materi yang 

dianalisis Propp berupa cerita-cerita dongeng kolektif Aerne Thompson (Nos 300-

749) termasuk dalam bidang yang berbatasan dengan bidang para etnolog yang 

mempelajari mitos-mitos primitif. Kedua, adanya rasa ketidakpuasan yang 

tumbuh dalam riset cerita rakyat dengan orientasi pada sumber dan perkembangan 

materi-materi folkloristis. Ketiga, yang menjadi alasan utama bagi para 

strukturalis tentang ketertarikannya Propp dalam kredo strukturalis Propp 

sehubungan dengan tempat relatif fungsi dalam perkembangan plot-plot;”suatu 

tindakan tidak bisa didefinisikan lepas dari tempanya dalam perjalanan tindakan 

harus dipertimbangkan” (Propp dalam Fokkema 1998:78) 

Levi-Strauss pada dasarnya tertarik pada logika mitologi dan memulai 

dengan mitos dan menggabungkan fungsi-fungsi secara vertikal. Model 

strukturnya tidal linier. Dalam analisis mitosnya, Levi-Strauss tertarik pada 

oposisi semantik yang berbentuk dan meninggalkan struktur linier naratif tanpa 

pertimbangan. Materi yang digunakan Levi-Strauss tidak terdiri atas sejumlah teks 

karena teks merupakan materi yang digunakan oleh Propp. 

Propp menemukan hasil yang cukup mengejutkan dari hasil analisis 

seratus dongeng disebut dengan fairy tales, yang secara singkat dapat dikatakan 
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(a) unsur yang mantap dan tidak berubah dalam sebuah dongeng bukanlah tokoh 

atau motifnya, melainkan fungsi, lepas dari siapa tokoh yang memenuhi fungsi 

tersebut; (b) untuk fairy tale jumlah fungsi terbatas; (c) urutan fungsi dalam 

sebuah dongeng selalu sama; dan dari segi struktur semua dongeng mewakili 

hanya satu tipe saja (Teeuw dalam Sudikan 2001:67). 

Analisis struktur Propp berdasar pada fungsi-fungsi pelaku dengan 

mengikuti susunan yang terdapat pada cerita itu sendiri. Untuk setiap fungsi diberi 

(1) ringkasan isinya, (2) definisi ringkas di dalam satu perkataan, (3) lambangnya 

yang konversional (Propp 1987:28). Pengenalan lambang-lambang akan 

memperoleh perbandingan secara skema dari struktur cerita kemudian diikuti 

dengan contoh-contoh. Kutipan contoh-contoh tersebut hanya menggambarkan 

dan menunjukkan kewujudan fungsi sebagai satu unit generic tertentu. Semua 

fungsi dapat disesuaikan ke dalam sebuah cerita yang berurutan. 

Menurut Teeuw (dalam Sudikan 2001:68) yang dimaksud dengan 

fungsi yaitu tindakan seorang tokoh yang dibatasi dari segi maknanya untuk jalan 

lakonnya. Contoh: I. Seorang anggota meninggalkan rumah (entah siapa 

orangnya: orang tua, raja, adik, dan lain-lain), II. Tokoh utama atau pahlawan 

terkena larangan atau tantangan tertentu (misalnya: tidak boleh berbicara lagi, 

tidak boleh meninggalkan rumah, tidak boleh memetik bunga atau buah tertentu 

dan seterusnya), III. Tabu itu dilanggar. Propp mengembangkan semacam skema 

yang selalu sama dan umum berlaku untuk jenis dongeng, walaupun tidak berarti 

bahwa setiap dongeng harus memilki semua fungsi, karena ada juga dongeng 
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yang jumlah fungsinya lebih terbatas daripada maksimum yang menurut Propp 

berjumlah 31 fungsi.  

Fungsi yang telah dikembangkan oleh Propp dalam morfologi cerita 

rakyat yang berjumlah 31 fungsi pelaku dapat diterapkan dalam cerita rakyat lain, 

karena pada dasarnya struktur cerita rakyat hampir sama (Selden 1991:56).  

Sebuah dongeng biasanya bermula dengan sesuatu situasi awal. Ahli 

sebuah keluarga akan diberikan atau calon tokoh utama (wira) diperkenalkan 

begitu saja atau dengan menyebut namanya atau menunjukkan pangkatnya. 

Walaupun situasi ini bukan merupakan satu fungsi, tetapi situasi ini adalah unsur 

morfologi yang penting. Jenis permulaan cerita hanya boleh diteliti pada akhir 

kajian ini. Menurut Propp, situasi ini dinamakan sebagai situasi awal, dan 

memberikannya lambang (Propp 1987:29-74). Situasi awal yang diikuti dengan 

fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut 

1. Salah seorang anggota keluarga meninggalkan rumah 

 Definisi  : ketiadaan 

 Lambang  :    β 

2. Sebuah larangan diucapakan kepada tokoh utama 

 Definisi  : larangan 

 Lambang  :   γ 

3. Larangan dilanggar  

 Definisi  : pelanggaran 

 Lambang  :    δ 
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4. Penjahat mencoba untuk mendatangi ( penjahat mencari keterangan 

tentang musuhnya)  

 Definisi  : tinjauan 

 Lambang  :    ε 

5. Penjahat menerima informasi tentang musuhnya 

 Definisi  : penyampaian 

 Lambang  :    ζ 

6. Penjahat mencoba memperdaya musuhnya dengan tujuan untuk  

 memiliki kepunyaannya  

 Definisi  : muslihat 

 Lambang  :    η 

7. Musuh terpedaya dan dengan kesabarannya justru  membantu musuhnya 

 Definisi  : muslihat 

 Lambang  :    θ 

8. Penjahat menyebabkan kesusahan atau mencinderai seorang  

 anggota  keluarga 

 Definisi  : kejahatan 

 Lambang  :    A 

8a. Seorang anggota keluarga mengalami kesusahan sesuatu atau ingin 

 memiliki sesuatu 

 Definisi  : kekurangan 

 Lambang  :    a 
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9. Kesalahan atau kekurangan dimaklumi, tokoh utama diminta atau 

diperintah, ia diperbolehkan pergi atau ia disuruh pergi 

 Definisi  : perantaraan peristiwa penghubung 

 Lambang  :    B 

10. Pencari bersepakat atau memutuskan untuk membalas  

 Definisi  : permulaan  tindak balas 

 Lambang  :    C 

11. Tokoh utama meninggalkan rumah 

 Definisi  : kepergian 

 Lambang  :    ↑ 

12. Tokoh utama diuji, ditanya, diserang, dan lain-lain yang mengiringi tokoh 

utama ke arah penerimaan yang sama ada sesuatu alat sakti atau pembantu 

Definisi  : fungsi donor pertama 

 Lambang  :    D 

13. Tokoh utama membalas tindakan orang yang memberi sesuatu tersebut 

 Definisi  : reaksi tokoh utama 

 Lambang  :    E 

14. Tokoh utama memperoleh alat sakti 

Definisi : pembekalan atau penerimaan alat sakti 

 Lambang  :    F  

15. Tokoh uatama dipindahkan, diantar atau dipandu ke tempat-tempat 

terdapatnya objek yang dicari 

Definisi  : perpindahan di antara ruang, di antara dua negeri, panduan  
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Lambang  :    G 

16. Tokoh utama dan penjahat terlibat di dalam pertarungan 

 Definisi  : perelutan 

 Lambang  :   H 

17. Tokoh utama diberi tanda 

 Definisi  : penadaan 

 Lambang  :   J  

18. Penjahat dibunuh  

 Definisi  : kemenangan 

 Lambang  :   I   

19. Kecelakaan atau kekurangan awal diatasi 

 Lambang  :   K   

20. Tokoh utama pulang 

 Definisi  : kepulangan 

 Lambang  :    ↓ 

21. Tokoh utama dikejar 

 Definisi  : pengejaran 

 Lambang  :   Pr   

22. Tokoh utama diselamatkan  

 Definisi  : penyelamatan 

 Lambang  :   Rs    

23. Tokoh utama yang tidak dikenali, tiba ke negerinya atau ke negeri lain 

 Definisi  : kepulanagn tanpa dikenali 
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 Lambang  :   O   

24. Tokoh utama palsu mempersembahkan tuntunan palsu 

 Definisi  : tuntunan palsu 

 Lambang  :   L     

25. Suatu tugas yang berat diberikan kepada tokoh utama 

 Definisi  : tugas berat 

 Lambang  :   M     

26. Tugas diselesaikan  

 Definisi  : penyelesaian 

 Lambang  :   N   

27. Tokoh utama dikenali 

 Definisi  : pengecaman 

 Lambang  :   Q   

28. Tokoh utama palsu atau penjahat terungkap 

Definisi  : pengungkapan 

 Lambang  :   Ex  

29. Tokoh utama menjelma dengan wajah yang baru 

Definisi  : penjelmaan 

 Lambang  :   T    

30. Penjahat palsu dihukum  

 Definisi  : hukuman 

 Lambang  :   U   

31. Tokoh utama menikah dan naik tahta 
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Definisi  : pernikahan 

 Lambang  :   W    

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa fungsi pelaku di dalam 

sebuah cerita rakyat terdapat 31 fungsi. Hal ini tidak berarti bahwa 31 fungsi 

tersebut bisa dijumpai dalam setiap cerita dongeng, tetapi ini berarti bahwa 

absennya beberapa fungsi ini tidak mengubah urutan cerita yang ada. Cerita 

dongeng, dengan fungsi yang identik tercakup dalam satu tipe. Propp 

menyebutkan tiga kemungkinan bagi notasi fungsi, yaitu menurut kalimat, 

substantive, atau simbol (Propp dalam Fokkema 1998:80). 

Menurut Propp (1987:2) Pemberian lambang-lambang akan 

memungkinkan perbandingan secara skematis struktur cerita yang banyak. 

Lambang-lambang tersebut merupakan pembeda antara fungsi yang satu dengan 

yang lain. Setelah struktur cerita diketahui, fungsi pelaku dapat ditulis sesuai 

dengan lambang setiap fungsi. Cerita rakyat yang akan dianalisis fungsi pelakunya 

dibuat dalam kalimat-kalimat naratif yang singkat sesuai dalam fungsi yang 

diuraikan Propp. Kalimat-kalimat ini kemudian disesuaikan dengan struktur 

fungsi pelaku tanpa memaksakan keberadaan suatu fungsi ke dalam cerita karena 

setiap cerita rakyat tidak harus memenuhi semua fungsi (Selden 1991:59).  

Propp (dalam Fokkema 1998:80) menyatakan bahwa sebuah dongeng 

dapat dimengerti sebagai cerita yang bergerak dari fungsi A (villainy [kejahatan]), 

melalui fungsi-fungsi perantara ke fungsi W (wedding [pernikahan]), yaitu 

pemecahan masalah. Tujuh fungsi sebelum A dianggap sebagai pengantar. Fungsi 

mata rantai antara A-W disebut Propp sebagai sekuen keberurutan. Setiap 
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penampilan satu “A” (villainy) menyatakan satu sekuen baru. Sebuah dongeng 

bisa terdiri atas beberapa sekuen.  

Propp menyimpulkan bahwa urutan fungsi-fungsi itu selalu sama, 

tetapi dia segera menambahkan bahwa aturan ini hanya berlaku bagi dongeng 

dalam folklore, dan tidak bagi dongeng sastra. Di dalam dongeng, fungsi-fungsi 

tertentu bisa dihapus dari urutan yang sudah ditetapkan, dan fungsi-fungsi tertentu 

bisa diulang (dalam Fokkema 1998:36). 

Menurut Propp (1987:24) di dalam cerita rakyat terdapat empat ciri 

fungsi, yaitu (1) fungsi watak menjadi dasar yang stabil dan tetap dalam sebuah 

cerita tanpa memperhitungkan bagaimana dan siapa yang melaksanakannya, (2) 

bilangan fungsi yang terkandung dalam cerita rakyat terbatas, (3) urutan fungsi 

selalu sama, dan (4) semua cerita rakyat adalah satu tipe dalam struktur.  

Untuk menganalisis fungsi pelaku sebuah cerita rakyat pada mulanya 

cerita rakyat diuraikan ke dalam kalimat-kalimat naratif sesuai dengan fungsi 

yang terdapat dalam Propp. Kalimat–kalimat naratif tersebut kemudian 

dimasukkan ke dalam struktur fungsi pelaku tanpa memaksakan keberadaan suatu 

fungsi ke dalam cerita karena setiap cerita rakyat tidak arus memenuhi semua 

fungsi. 

Analisis Propp bertolak dari unit naratif terkecil, yaitu motif yang 

mengikuti fungsinya, yang mengikuti apa yang dilakukan oleh pelaku tanpa 

memperhitungkan oleh siapa dan bagaimana fungsi itu dilakukan. Propp 

menyatakan bilangan yang sepatutnya ada di dalam cerita dan mengklasifikasikan 

fungsi-fungsi itu mengikuti kepentingannya dan kedudukannya di dalam arus 
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naratif. Urutan fungsi itu akhirnya menjadi asas kepada tipologi di dalam sebuah 

genre dan merumuskannya dalam hukum-hukum komposisi melalui tanda-tanda 

struktural (Propp 1987:23). 

Analisis struktur Propp berdasar fungsi pelaku tersebut akan 

diterapkan dalam cerita rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu. Analisis ini 

bermula dari setiap fungsi yang ada dalam cerita diberi ringkasan isinya, 

dilanjutkan dengan memberi definisi ringkas dalam satu perkataan dan memberi 

lambang konvensional disesuaikan dengan analisis struktur fungsi pelaku dalam 

cerita. 

2.2.3 Motif dalam Cerita Rakyat 

Motif dalam folklor adalah unsur-unsur suatu cerita (narratives 

elements). Motif teks sebuah cerita rakyat adalah unsur dari cerita itu yang 

menonjol dan tidak biasa sifatnya. Unsur-unsur itu dapat berupa benda (seperti 

tongkat wasiat), hewan luar biasa (kuda yang bisa bicara), suatu konsep (larangan 

atau tabu), suatu perbuatan (ujian ketangkasan), penipuan terhadap suatu tokoh 

(raksasa atau dewa), tipe orang tertentu (Si Pandir, Si Kebayan), atau sifat struktur 

tertentu (pengulangan berdasarkan angka keramat seperti angka tiga atau tujuh) 

(Danadjadja 1991:53).  

Menurut Boris Tomashevsky (dalam Selden 1991:9) satuan alur yang 

terkecil disebut motif, yang dipahami sebagai pernyataan tunggal atau lakuan 

tunggal. Tomashevsky membedakan motif menjadi dua macam yaitu motif bebas 

dan motif terikat. Motif terikat adalah motif yang diperlukan oleh cerita, 
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sedangkan motif bebas merupakan aspek yang tidak esensial ditinjau dari sudut 

pandang cerita.  

Veselovskij (dalam Propp 1987:13) memakai arti tema sebagai motif-

motif yang kompleks. Suatu motif boleh diberi beberapa tema yang berbeda. 

Tema merupakan satu urutan motif-motif. Motif berkembang menjadi tema. Tema 

dapat berubah-ubah apabila suatu motif tertentu berubah menjadi tema, ataupun 

suatu tema yang berhubungan antara yang dengan yang lain. Artinya, tema 

sebagai suatu masalah dimana berbagai keadaan diantaranya motif-motif bergerak 

masuk dan keluar. 

Menurut Veselovskij, motif adalah asas sesuatu asas, dan tema adalah 

yang kedua. Tema adalah suatu tindakan yang kreatif dan terpadu. Kajian seharusnya 

tidak terlalu banyak mengkaji tentang tema, berbanding dengan motif. Suatu tema 

bukannya suatu unit, tetapi satu kompleks, bukan tetap tetapi berubah dan seseorang 

tidak harus terpacu oleh tema untuk mengkaji sebuah cerita. Menurut pendapat 

Veselovskij, satu motif adalah satu unit naratif yang tidak dapat diperkecil. 

Propp (dalam Fokkema 1998:36) mengatakan dengan tepat bahwa dari 

sudut pandang logis, ide mengenai unit yang tidak terbagi dan paling elementer 

merupakan abstraksi yang dikira-kira. Ia berpendapat bahwa motif-motif 

Veselovskij sebagai aturan bisa dibagi dengan sangat baik menjadi unsur-unsur 

yang lebih fundamental dengan membatasi dirinya pada studi tentang korpus 

terbatas berisi dongeng-dongeng Rusia. Propp menyimpulkan bahwa motif-motif 

yang berbeda bisa mendeskripsikan tindakan serupa, meskipun tokoh-tokoh dan 

sifat-sifat mereka boleh berbeda. Motif-motif yang memiliki tindakan serupa 
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biasanya merupakan variabel-variabel fungsi yang satu dan sama. Propp 

menyebut tindakan-tindakan yang serupa ini sebagai “fungsi-fungsi tokoh-tokoh 

yang bertindak”.  

Propp (1987 : xvii) mengemukakan pendapat dalam analisisnya, unit 

naratif yang terkecil adalah motif, sedangkan motif itu sendiri akan mengikuti 

fungsinya atau mengikuti apa yang dilakukan pelaku, tanpa memperhatikan siapa 

dan bagaimana fungsi itu dilaksanakan. Bilangan fungsi yang ada dalam cerita 

mengikuti kepentingannya dan kedudukannya di dalam unit naratif.  

Propp menyimpulkan bahwa bukan motif, melainkan fungsi yang 

seharusnya dianggap sebagai bahan dasar cerita rakyat, motif-motif yang berbeda 

mampu menimbulkan tindakan yang satu dan sama dalam rangkaian peristiwa dan 

karena itu bisa dilacak kembali ke unit-unit yang lebih kecil. Bertentangan dengan 

unit yang secara tradisional paling kecil (motif), Propp menempatkan unit barunya 

yang paling kecil (fungsi). Motif merupakan varian dari fungsi invarian yang satu 

dan sama (Propp dalam Fokkema 1998:79). 

Ciri-ciri motif adalah motif berbentuk figuratif, mempunyai skema 

yang terbina oleh satu istilah. Ciri tersebut adalah unsur-unsur yang tidak dapat 

dibagi kepada unit yang terkecil lagi. Motif adalah sesuatu yang secara logika 

berpadu, maka setiap ayat didalam cerita memberi satu motif.   

Kajian penelitian ini adalah fungsi pelaku menurut teori strukturalisme 

Vladimir Propp yang terdiri dari 31 macam fungsi serta motif cerita dalam cerita 

rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan objektif. Pendekatan objektif 

yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada teks karya sastra serta untuk 

mengungkap unsur-unsur yang membangun karya sastra terhadap sebuah cerita 

rakyat. Penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan fungsi pelaku dan motif 

cerita dalam cerita rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu. Teori yang digunakan 

untuk menganalisis cerita rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu adalah teori 

Vladimir Propp. Teori strukturalisme Propp digunakan sebagai alat dan cara untuk 

membedah cerita rakyat melalui struktur cerita. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Lawang Keputren Bajang Ratu. Lawang 

Keputren Bajang Ratu berada di Desa Rendole, Muktiharjo, Kecamatan Pati, 

Kabupaten Pati. Letak lokasi Lawang Keputren Bajang Ratu ±4 km arah selatan 

Kota Pati, tepatnya di tepi jalan raya Pati-Gembong. Di sana masih berdiri tegak 

peninggalan Majapahit yang berupa Lawang Keputren Bajang Ratu.  
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3.3 Sasaran penelitian   

Sasaran dalam penelitian ini adalah fungsi pelaku dan motif-motif 

cerita yang terdapat pada cerita rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu. 

 

3.4 Data Penelitian 

Data dalam penelitian ini berupa satuan-satuan cerita yang 

menunjukkan fungsi-fungsi morfologi cerita dan motif cerita pada cerita rakyat 

Lawang Keputren Bajang Ratu yang diperoleh dari data lisan dan data tertulis. 

Data lisan berupa teks cerita lisan Lawang Keputren Bajang Ratu yang berada di 

Desa Rendole, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Cerita  lisan Pintu Gerbang 

Majapahit ini diperoleh dari hasil wawancara dengan juru kunci Lawang Keputren 

Bajang Ratu. Pengambilan data ini dilakukan pada hari Jumat, 19 Desember 2008, 

di rumah juru kunci Lawang Keputren Bajang Ratu. Adapun data tertulis berupa 

buku, yaitu Dari Makam Pragola ke Gerbang Majapahit diterbitkan Mimbar 

Media Utama oleh Nana Swarasama dkk, dan Cerita Rakyat Dari Pati diterbitkan 

PT Grasindo oleh Yudiono K.S dan Mulyono. 

 

3.5 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber lisan dan sumber 

tertulis. Sumber lisan diperoleh dari juru kunci Lawang Keputren Bajang Ratu, 

yang bernama Budi Santosa. Budi Santosa tinggal di Desa Rendole, Kecamatan 

Pati, Kabupaten Pati dekat dengan lokasi Lawang Keputren Bajang Ratu. Budi 

Santosa ini berusia ±56 tahun. Beliau bekerja sebagai penjaga sekolah di SMK2 
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Pati, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Adapun sumber tertulis diperoleh dari 

beberapa sumber, antara lain buku yang diperoleh dari Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Pati yaitu Dari Makam Pragola ke Gerbang Majapahit 

diterbitkan Mimbar Media Utama oleh Nana Swarasama dkk, dan buku yang 

diperoleh dari perpustakaan umum Kabupaten Pati yaitu Cerita Rakyat Dari Pati 

diterbitkan PT Grasindo oleh Yudiono K.S dan Mulyono. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Observasi 

Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati 

keadaan fisik dan nonfisik yang terdapat di Lawang Keputren Bajang Ratu. 

Dengan demikian, dapat diketahui data yang berhubungan dengan Lawang 

Keputren Bajang Ratu.  Hal ini dilakukan sebagai dasar untuk memperoleh data 

dari Lawang Keputren Bajang Ratu. Observasi dilakukan di sekitar lokasi Lawang 

Keputren Bajang Ratu yaitu di Desa Rendole, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. 

 

3.6.2 Teknik Wawancara     

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara langsung 

kepada orang yang menguasai cerita Lawang Keputren Bajang Ratu. Wawancara 

dilakukan kepada juru kunci Lawang Keputren Bajang Ratu yaitu Budi Santosa. 

Wawancara dilakukan dengan cara menanyakan bagaimanakah asal usul cerita 

Lawang Keputren Bajang Ratu secara terperinci.   
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3.6.3 Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mendengarkan, merekam, dan kemudian mencatat cerita yang diceritakan oleh 

juru kunci, sehingga dapat diperoleh cerita tentang Lawang Keputren Bajang 

Ratu.  Teknik dokumentasi pada penelitian ini berguna untuk mendapatkan data 

yang berkaitan dengan cerita Lawang Keputren Bajang Ratu di Kecamatan Pati, 

Kabupaten Pati. 

  

3.7 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

struktural. Teknik analisis diawali dengan mengumpulkan data yang berupa 

struktur cerita. Data yang berupa struktur cerita dianalisis dengan cara dicari 

fungsi-fungsi pelaku yang membangun cerita menurut Vladimir Propp yang 

terdiri dari 31 fungsi pelaku dan motif cerita.  

Teknik analisis selanjutnya yaitu mencari motif-motif cerita yang 

terdapat dalam cerita rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu. Motif-motif tersebut 

diperoleh melalui struktur fungsi-fungsi pelaku yang membangun diungkapkan 

peristiwa cerita yang menonjol atau motif cerita yang terdapat dalam struktur cerita. 

Fungsi-fungsi pelaku dan motif cerita dalam cerita akan diterapkan 

pada analisis struktur cerita rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu untuk 

mengetahui fungsi-fungsi pelaku dan motif cerita yang terdapat dalam cerita 

rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu, sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh 

Vladimir Propp. 
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3.8 Langkah-Langkah Penelitian 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk menganalisis 

data pada penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Mengobservasi lokasi  di sekitar cerita. 

2. Mewawancarai  juru kunci yang mengetahui cerita, untuk memperoleh data 

yang valid. 

3. Mendengarkan dan mencatat hasil wawancara ke dalam bentuk tulisan. 

4. Memahami cerita yang diperoleh dari wawancara, sehingga dapat diketahui isi 

cerita. 

5. Menanalisis struktur cerita dengan membuat sekuen cerita atau unit-unit 

naratif. 

6. Menganalisis cerita ke dalam fungsi pelaku sesuai dengan fungsi pelaku yang 

diungkapkan oleh Propp. 

7. Mengungkapkan motif-motif yang terdapat dalam cerita melalui struktur 

cerita. 

8. Menyimpulkan hasil dari analisis yang telah dilakukan. 
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BAB IV 

STRUKTUR FUNGSI PELAKU DAN MOTIF CERITA 

DALAM CERITA RAKYAT LAWANG KEPUTREN BAJANG RATU 

 

4.1 Struktur Fungsi Cerita Rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu 

Struktur cerita yang terdapat dalam cerita rakyat Lawang Keputren 

Bajang Ratu dapat diketahui dengan menganalisis cerita. Analisis cerita rakyat 

Lawang keputren Bajang Ratu diawali dengan membuat struktur cerita, kemudian 

dari struktur cerita akan dapat ditentukan tokoh yang menjadi penggerak cerita. 

Kajian ini dapat dicapai dengan menggunakan analisis stuktur fungsi pelaku yang 

dikemukakan oleh Vladimir Propp. 

 

4.1.1 Satuan Naratif Cerita Rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu 

1) Sunan Muria saka Padepokan Sunan Ngerang, Juana. 

(Sunan Muria dari Padepokan Sunan Ngerang, Juana). 

2) Sunan Muria bali pinuju Pesantrenane ing Gunung Muria.  

(Sunan Muria pulang menuju ke Pesantrennya yang berada di Gunung 

Muria). 

3) Sunan Muria ora bisa nyabrang amarga derese Bengawan Bangsri, 

banjur ngucap ana ing jero ati, barang sapa bisa nyabrangake dheweke 

saka derese Bengawan Bangsri, yen lanang didadekake murid utawa 

sedulur, yen wedhok didadekake bojo.  
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(Sunan Muria tidak dapat menyeberangi sungai karena terhalang oleh 

derasnya sungai Bengawan Bangsri. Kemudian ia berucap dalam hati, 

barangsiapa bisa menyebrangkan ia, jika laki-laki akan dijadikan saudara 

atau murid, jika perempuan akan dijadikan istri). 

4) Dewi Sapsari teka karo nuntun kebo ingon-ingonane, banjur nyebrangake 

Sunan Muria nganggo kebo ingon-ingonane. 

(Dewi Sapsari datang dengan menuntun kerbau gembalaanya, kemudian 

menyeberangkan Sunan Muria menggunakan kerbau gembalaannya 

tersebut). 

5) Sunan Muria nepati janjine, kanggo ngawini Dewi Sapsari.  

(Sunan Muria menepati janjinya, untuk menikahi Dewi Sapsari). 

6) Dewi Sapsari ngandung putrane Sunan Muria nanging wektu kuwi Sunan 

Muria ninggalake Dewi Sapsari amaga kudu balik ing pesantrene sing 

ana ing Gunung Muria. 

(Dewi Sapsari mengandung putera Sunan Muria tetapi waktu itu Sunan 

Muria meninggalkan Dewi Sapsari karena harus pulang ke pesantrennya 

yang berada di Gunung Muria). 

7) Dewi Sapsari nglairake bayi lanang, dijenengi Raden Kebo Nyabrang. 

Nalika wis gedhe Raden Kebo Nyabrang nggugat Sunan Muria supaya 

diakoni dadi putrane.  

(Dewi Sapsari melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Raden Kebo 

Nyabrang. Ketika sudah dewasa Raden Kebo Nyabrang menggugat Sunan 

Muria supaya diakui menjadi puteranya). 
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8) Raden Kebo Nyabrang ninggalake omah marang pesantrene Sunan 

Muria.  

(Raden Kebo Nyabrang meninggalkan rumah menuju pesantrennya Sunan 

Muria). 

9) Sunan Muria nguji iman, moral, lan kesaktian Raden Kebo Nyabrang. 

(Sunan Muria menguji iman, moral, dan kesaktian Raden Kebo 

Nyabrang). 

10) Sunan Muria menehi syarat, Raden Kebo Nyabrang kudu bisa mboyong   

Lawang Keputren Bajang Ratu saka Keraton Majapahit ning Gunung 

Muria.  

(Sunan Muria memberikan syarat, Raden Kebo Nyabrang harus 

memboyong Lawang Keputren Bajang Ratu dari Keraton Majapahit ke 

Gunung Muria). 

11) Raden Kebo Nyabrang mangkat pinuju ing Keraton Majapahit.  

(Raden Kebo Nyabrang berangkat menuju ke Keraton Majapahit). 

12) Raden Kebo Nyabrang tumekan ing Keraton Majapahit, banjur mboyong 

Lawang Keputren Bajang Ratu kanthi cara dibedhol, diangkat banjur digawa 

mblayu kanthi kaya mabur.  

(Raden Kebo Nyabrang sampai ke Keraton Majapahit, kemudian mhemboyong 

Lawang Keputren Bajang Ratu dengan cara dicabut, diangkat, dan dibawa lari 

hingga seperti terbang). 

13) Raden Ranggajaya, siswa ing Kasunanan Ngerang uga arep mboyong Lawang 

Keputren Bajang Ratu kanggo syarat supaya lamarane ditrima Raden Rara 

Mujiwat, putri Sunan Ngerang. 



40 

 

(Raden Ranggajaya, siswa di Kasunanan Ngerang juga ingin memboyong 

Lawang Keputren Bajang Ratu untuk syarat agar lamarannya diterima oleh 

Raden Rara Mijiwat, putri Sunan Ngerang).  

14) Raden Ranggajaya, siswa ing  Kasunanan Ngerang nggudak Raden  Kebo 

Nyabrang.  

(Raden Ranggajaya, siswa di Kasunanan Ngerang mengejar Raden Kebo 

Nyabrang). 

15) Raden Kebo Nyabrang lan Raden Ranggajaya tarung ngrebutake Lawang 

Keputren Bajang Ratu.  

(Raden Kebo Nyabrang dan Raden Ranggajaya bertarung memperebutkan 

Lawang Keputren bajang Ratu). 

16) Sunan Muria misahake Raden Kebo Nyabrang lan Raden Ranggajaya. (Sunan 

Muria memisahkan Raden Kebo Nyabrang dan Raden Ranggajaya). 

17) Raden Kebo Nyabrang diakoni dadi putrane Sunan Muria banjur diperintahake 

njaga Lawang Keputren Bajang  Ratu.  

(Raden Kebo Nyabrang diakui menjadi putera Sunan Muria, kemudian 

diperintahkan menjaga Lawang Keputren Bajang Ratu). 

18) Raden Ranggajaya diwenehi kathek Lawang Keputren Bajang. 

(Raden Ranggajaya diberi pasak dari Lawang Keputren Bajang Ratu). 

19) Raden Ranggajaya bali karo nggotong kathek kanthi ing ngarepe Raden Rara 

Mujiwat, nanging Raden Rara Mujiwat ora gelem nampa yen mung trima kathek 

Lawang Keputren Bajang Ratu. 

(Raden Ranggajaya pulang dengan membawa pasak tersebut sampai ke hadapan 

Raden Rara Mujiwat, namun Raden Rara Mujiwat tidak mau menerima jika 

hanya pasak dari Lawang Keputren Bajang Ratu). 
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20) Raden Ranggajaya ilang sabare dadi peteng mripat. Dheweke banjur 

mbalangake kathek ing Raden Rara Mujiwat kanthi Raden Rara Mujiwat mati.  

(Raden Ranggajaya hilang kesabaran hingga gelap mata. Kemudian ia 

melemparkan pasak tersebut ke arah Raden Rara Mujiwat samapi Raden Rara 

Mujiwat meninggal). 

 

4.1.2 Fungsi Pelaku Dalam Cerita Rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu 

Analisis fungsi pelaku dalam cerita rakyat Lawang Keputren Bajang 

Ratu beserta definisi dan lambang yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Sunan Muria saka padepokan Sunan Ngerang, Juana. 

(Sunan Muria dari Padepokan Sunan Ngerang, Juana). 

Definisi : situasi awal 

Lambang : α  

Situasi awal bukan merupakan sebuah fungsi. Situasi awal ini 

disajikan untuk menunjukkan gambaran awal bagi pembaca tentang situasi 

selanjutnya. Situasi awal cerita rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu yaitu 

Sunan Muria yang merupakan salah seorang Walisanga penyebar agama 

Islam selesai menghadiri pertemuan di Kasunanan Ngerang, Juana. 

2. Sunan Muria bali pinuju pesantrene ana ing Gunung Muria. 

(Sunan Muria pulang menuju ke Pesantrennya yang berada di Gunung 

Muria). 

Fungsi  : Tokoh utama pulang (FXX)  

Definisi : Kepulangan 

Lambang : ↓ 
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Sunan Muria pulang dari Kasunanan Ngerang, Juana menuju 

pesantrennya yang berada di Gunung Muria ( berjarak ± 80 km ). Hal ini 

sesuai dengan fungsi ke-20 yang diberi lambang ↓. 

3. Sunan Muria ora bisa nyabrang amarga derese banyu Bengawan Bangsri, 

banjur ngucap ana ing jero ati, barangsapa bisa nyabrangake dheweke 

saka derese Bengawan Bangsri, yen lanang bakal didadekake murid 

utawa sedulur, yen wedhok bakal didadekake bojo.  

(Sunan Muria tidak dapat menyebrang karena derasnya sungai Bengawan 

Bangsri, kemudian Sunan Muria berucap dalam hati, barangsiapa bisa 

menyebrangkan ia, jia laki-laki akan dijadikan saudara atau murid, jika 

perempuan akan dijadikan istri). 

Fungsi : Kesalahan atau kekurangan dimaklumi, tokoh utama 

diminta atau diperintah, ia diperbolehkan pergi atau ia 

diutuskan (FIX) 

Definisi  : Perantara peristiwa penghubung 

Lambang : B 

Perjalanan Sunan Muria yang dilakukan petang hari itu terhalang 

oleh arus air Bengawan Bangsri yang sangat deras. Sunan Muria pun tidak 

dapat menyebrangi Bengawan tersebut karena terlalu deras dan tidak ada 

alat yang dapat menyebranginya. Kemudian Sunan Muria berkata dalam 

hati,”Barangsiapa bisa nyabrangake aku saka derese banyu bengawan iki, 

yen lanang bakal takdadekake murid utawa sedulur, yen wedok bakal 

takdadekake bojoku”. Begitulah perkataan Sunan Muria tatkala beliau 
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kebingungan karena tidak dapat menyebrangi Bengawan Bangsri. Hal ini 

sesuai dengan fungsi ke-9 yang diberi lambang B. 

4. Dewi Sapsari teka karo nuntun kebo ingon-ingonane banjur nyabrangake 

Sunan Muria nganggo kebo ingon-ingonane.  

(Dewi Sapsari datang dengan menuntun kerbau gembalaanya, kemudian 

menyeberangkan Sunan Muria menggunakan kerbau gembalaannya 

tersebut). 

Fungsi   : Tokoh utama diselamatkan (FXXII) 

Definisi : penyematan  

Lambang : Rs 

Tiba-tiba muncul Dewi Sapsari, putri Sebamenggala sambil 

menuntun kerbau-kerbaunya gembalaanya. Hewan milik Dewi Sapsarilah 

yang menyebrangkan Sunan Muria sampai ke seberang sungai. Hal ini 

sesuai dengan fungsi ke-22 yang diberi lambang Rs. 

5. Sunan Muria nepati janjine banjur dadekake Dewi Sapsari bojone. 

(Sunan Muria menepati janjinya, untuk menikahi Dewi Sapsari). 

Fungsi   : Tokoh utama menikah dan naik tahta (FXXXI) 

Definisi  : Perkawinan 

Lambang : W 

Beliau pun menepati janjinya, dengan menikahi Dewi Sapsari 

sesuai dengan apa yang beliau ucapkan dalam hatinya. Karena Dewi 

sapsari telah menolongnya menyebrangi Bengawan Bangsri. Hal ini sesuai 

dengan fungsi ke-31 yang diberi  lambang W 



44 

 

6. Dewi sapsari ngandung putrane Sunan Muria nanging kuwi Sunan Muria 

ninggalake Dewi Sapsari amarga kudu balik ning pesantene sing ana ing 

Gunung Muria. 

(Dewi Sapsari mengandung putera Sunan Muria tetapi waktu itu Sunan 

Muria meninggalkan Dewi Sapsari karena harus pulang ke pesantrennya 

yang berada di Gunung Muria). 

Fungsi  : Tokoh utama meninggalkan rumah (FXI) 

Definisi : Pemergian  

Lambang : ↑ 

Tetapi pada saat Dewi Sapsari hamil, Sunan Muria terpaksa 

meninggalkannya karena harus kembali ke pesantrenannya di Gunung 

Muria. Hal ini sesuai dengan fungsi ke-11 yang diberi lambang ↑. 

7. Dewi Sapsari nglairake bayi lanang sing diwenehi jeneng Raden Kebo 

Nyabrang, bareng gedhe Raden Kebo Nyabrang nggugat Sunan Muria 

supaya diakoni dadi putrane. 

(Dewi Sapsari melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Raden Kebo 

Nyabrang. Ketika sudah dewasa Raden Kebo Nyabrang menggugat Sunan 

Muria supaya diakui menjadi puteranya). 

Fungsi  : Tokoh utama diuji, diserang, dan lain-lain untuk  

mengantarkan tokoh utama ke arah penerimaan suatu alat 

sakti atau pembantu (FXII) 

Definisi : Fungsi pertama donor 

Lambang  : D 
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Dewi Sapsari kemudian melahirkan bayi lelaki, yang dinamai 

Raden Kebo Nyabrang. Setelah dewasa, Raden Kebo nyabrang menggugat 

Sunan Muria supaya diakui sebagai putranya. Hal ini sesuai dengan fungsi 

ke-12 yang diberi lambang D. 

8. Raden Kebo Nyabrang ninggalake omah pinuju pesantrene Sunan Muria 

ing Gunung Muria. 

(Raden Kebo Nyabrang meninggalkan rumah menuju pesantrennya Sunan 

Muria). 

Fungsi   : Seorang anggota keluarga meninggalkan rumah (FI) 

Definisi : ketiadaan 

Lambang : β 

 Pada saat melahirkan, Dewi Sapsari meninggal. Raden Kebo 

Nyabrang diasuh oleh kakeknya yang bernama Ki Gedhe Sebamenggala. 

Setelah dewasa, Raden Kebo Nyabrang diberitahu oleh kakeknya bahwa 

sebenarnya ia keturunan dari Sunan Muria yang berada di Gunung Muria. 

Kemudian berangkatlah ia menuju pesantren Sunan Muria yang berada di 

Gunung Muria. Hal ini sesuai dengan fungsi ke-1 yang diberi lambang β. 

9. Sunan Muria nguji iman, moral, lan kesaktian Raden Kebo Nyabrang . 

(Sunan Muria menguji iman, moral, dan kesaktian Raden Kebo 

Nyabrang). 

Fungsi : Tokoh utama diuji, diserang, dan lain-lain untuk 

mengantarkan tokoh utama ke arah penerimaan suatu alat 

sakti atau pembantu (FXII) 
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Definisi : Fungsi pertama donor 

Lambang  : D 

Sunan Muria sebenarnya memahami bahwa Kebo Nyabrang adalah 

puteranya, tetapi untuk menguji iman, moral, dan kesaktian anaknya, beliau 

memberi syarat. Hal ini sesuai dengan fungsi ke-12 yang diberi lambang D. 

10.  Sunan Muria menehi syarat, Raden Kebo Nyabrang kudu bisa mboyong  

Lawang Keputren Bajang Ratu saka Keraton Majapahit ning Gunung 

Muria. 

(Sunan Muria memberikan syarat, Raden Kebo Nyabrang harus 

memboyong Lawang Keputren Bajang Ratu dari Keraton Majapahit ke 

Gunung Muria). 

Fungsi  : Suatu tugas yang berat diberikan kepada tokoh utama 

(FXXV) 

Definisi  : tugas berat 

Lambang  : M 

  “Yen kuwe bisa mboyong Lawang Keputren Bajang Ratu saka 

Keraton Majapahit marang Gunung Muria kanthi wektu sewengi natas, 

kuwe bakal dakakoni dadi putraku,” kata Sunan Muria kepada anaknya. 

Hal ini sesuai dengan fungsi ke-25 yang diberi lambang M. 

11. Raden Kebo Nyabrang mangkat pinuju ing Keraton Majapahit. 

(Raden Kebo Nyabrang berangkat menuju ke Keraton Majapahit). 

Fungsi   : Tokoh utama meninggalkan rumah (XI) 

Definisi  : Pemergian  
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Lambang  : ↑ 

 Raden Kebo Nyabrang pun bertekad bulat mejalankan perintah 

ayahnya. Ia pergi ke Keraton Majapahit untuk memboyong Lawang 

Keputren Bajang Ratu. Hal ini sesuai dengan fungsi ke-11 yang diberi 

lambang ↑. 

12. Raden Kebo Nyabrang ing Keraton Majapahit, banjur mboyong Lawang 

Keputren Bajang Ratu kanthi cara dibedhol, diangkat banjur digawa 

mblayu (kanthi kaya mabur). 

(Raden Kebo Nyabrang sampai ke Keraton Majapahit, kemudian memboyong 

Lawang Keputren Bajang Ratu dengan cara dicabut, diangkat, dan dibawa lari 

hingga seperti terbang). 

Fungsi  : Kecelakaan atau kekurangan awal diatasi (XIX) 

Lambang  : K 

 Tanpa halangan berarti, dia berhasil memboyong Lawang Keputren 

Bajang Ratu dengan cara dibedhol (dicabut), kemudian diangkat serta 

dibawa lari secepat kilat (seperti terbang) menuju ke Gunung Muria. Hal 

ini sesuai dengan fungsi ke-19 yang diber lambang K. 

13. Raden Ranggajaya, siswa ing Kasunanan Ngerang uga arep mboyong 

Lawang Keputren Bajang Ratu kanggo syarat supaya lamarane ditrima 

Raden Rara Mujiwat, putri Sunan Ngerang. 

(Raden Ranggajaya, siswa di Kasunanan Ngerang juga ingin memboyong 

Lawang Keputren Bajang Ratu untuk syarat agar lamarannya diterima oleh 

Raden Rara Mijiwat, putri Sunan Ngerang).  
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Fungsi  : Tokoh utama membalas tindakan-tindakan calon pemberi 

(XIII) 

Definisi : reaksi tokoh utama 

Lambang  : E 

 Raden Ranggajaya juga ingin memboyong Lawang Keputren 

Bajang Ratu itu guna untuk memenuhi syarat agar dapat menikahi Raden 

Rara Mujiwat, Putri Sunan Ngerang. Hal ini sesuai dengan fungsi ke-13 

yang diberi lambang E.   

14. Raden Ranggajaya, siswa ing  Kasunanan Ngerang nggudak Raden Kebo 

Nyabrang. 

(Raden Ranggajaya, siswa di Kasunanan Ngerang mengejar raden Kebo 

Nyabrang). 

Fungsi  : Wira dikejar (XXI) 

Definisi : pengejaran 

Lambang : Pr  

 Sayang, di tengah jalan Raden Kebo Nyabrang dibajak oleh Raden 

Ranggajaya, siswa terbaik Kasunanan Ngerang yang sakti mandraguna. 

Hal ini sesuai dengan fungsi ke-21 yang diberi lambang Pr.   

15. Raden Kebo Nyabrang lan Raden Ranggajaya tarung ngrebutake Lawang 

Keputren Bajang Ratu. 

(Raden Kebo Nyabrang dan Raden Ranggajaya bertarung memperebutkan 

Lawang Keputren Bajang Ratu). 

Fungsi :Tokoh utama dan penjahat terlibat di dalam pertarungan 

(XVI) 
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Definisi  : pergelutan 

Lambang : H 

 Di kawasan yang kini bernama Desa Jelawang (dari kata ganjel 

lawang atau pengganjal pintu), perkelahian seru pun terjadi antar Raden 

Kebo Nyabrang dan Raden Ranggajaya. Mereka saling beradu sakti demi 

mendapatkan Lawang Keputren Bajang Ratu. Hal ini sesuai dengan fungsi 

ke-16 yang diberi lambang H. 

16. Sunan Muria misahake Raden Kebo Nyabrang lan Raden Ranggajaya. 

(Sunan Muria memisahkan Raden Kebo Nyabrang dan Raden Ranggajaya). 

Fungsi : Tokoh utama membalas tindakan-tindakan calon pemberi (XIII) 

Definisi : reaksi tokoh utama 

Lambang : E 

 Di hari yang ke-35, Sunan Muria turun dari lereng Gunung Muria 

menuju ke Timur. Di Timur Desa Gembong terdapat dataran tinggi, orang 

Jawa biasa menyebutnya pereng. Dari atas perengan tersebut Sunan Muria 

melihat dua orang yang sedang berkelahi. Kemudian Sunan Muria melerai 

kedua orang tersebut yang ternyata adalah anaknya sendiri. Hal ini sesuai 

dengan  fungsi ke-13 yang diberi lambang E. 

17. Raden Kebo Nyabrang diakoni dadi putrane Sunan Muria banjur 

diperintahake njaga Lawang Keputren Bajang  Ratu. 

(Raden Kebo Nyabrang diakui menjadi putera Sunan Muria, kemudian 

diperintahkan menjaga Lawang Keputren Bajang Ratu). 

Fungsi  : Tugas diselesaikan (XXVI) 

Definisi : penyelesaian 
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Lambang : N 

 Untuk melerai pertarungan antara Raden Kebo Nyabrang dengan 

Raden Ranggajaya maka Sunan Muria memutuskan untuk mengakui 

Raden Kebo Nyabrang sebagai puteranya. Kemudian Sunan Muria 

memerintahkan Raden Kebo Nyabrang menjaga Lawang Keputren Bajang 

Ratu tersebut. Raden Kebo Nyabrang nepati janjine, ia mengemban 

perintah itu dengan setia hingga ia meninggal. Hal ini sesuai dengan fungsi 

yang ke- 26 yang diberi lambang N. 

18. Raden Ranggajaya diwenehi kathek Lawang Keputren Bajang Ratu. 

(Raden Ranggajaya diberi pasak dari Lawang Keputren Bajang Ratu). 

Fungsi  : Tokoh utama memperoleh alat sakti (XIV) 

Definisi : pembekalan atau penerimaan 

Lambang : F 

 Sedangkan Ranggajaya diberi kathek atau pasak Lawang Keputren 

Bajang Ratu, agar dapat diberikan kepada Raden Rara Mujiwat sebagai 

bukti ia telah berusaha memboyong Lawang Keputren Bajang Ratu. Hal 

ini sesuai dengan fungsi ke-14 yang diberi lambang F. 

19. Raden Ranggajaya bali karo nggotong kathek kanthi ing ngarepe Raden 

Rara Mujiwat, nanging Raden Rara Mujiwat ora gelem nampa yen mung 

trima kathek Lawang Keputren Bajang Ratu. 

(Raden Ranggajaya pulang dengan membawa pasak tersebut sampai ke hadapan 

Raden Rara Mujiwat, namun Raden Rara Mujiwat tidak mau menerima jika 

hanya pasak dari Lawang Keputren Bajang Ratu). 

Fungsi  : Tokoh utama pulang (XX) 
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Definisi : kepulangan 

Lambang : ↓ 

 Dengan penuh harap, Raden Ranggajaya menggotong kathek atau 

pasak ke hadapan Raden Rara Mujiwat sebagai bukti keberhasilannya 

membawa Lawang Keputren Bajang Ratu. Sayang, gadis pujaan hatinya 

itu tidak mau menerima bukti tersebut. Bahkan ia berlari untuk 

menghindari Raden Ranggajaya. Dengan rasa masygul, Raden Ranggajaya 

mengejar Raden Rara Mujiwat.Hal ini sesuai dengan fungsi ke-20 yang 

diberi lambang   ↓   

20. Raden Ranggajaya ilang sabare dadi peteng mripat, dheweke banjur 

mbalangake kathek ing Raden Rara Mujiwat kanthi Raden Rara Mujiwat 

mati. 

(Raden Ranggajaya hilang kesabaran hingga gelap mata. Kemudian ia 

melemparkan pasak tersebut ke arah Raden Rara Mujiwat sampai Raden Rara 

Mujiwat meninggal). 

Fungsi : Penjahat menyebabkan kesusahan atau kecenderungan 

kepada seorang anggota keluarga (VIII) 

Definisi : kejahatan 

Lambang : A 

Kesabaran Raden Ranggajaya mulai hilang saat ia mengejar Raden 

Rara Mujiwat, bahkan menjadi gelap mata. Di sebuah jembatan, pasak 

yang dibawanya dilemparkan ke arah Raden Rara Mujiwat hingga terkena 

Raden Rara Mujiwat. Pada saat itu pula hilanglah pasak tersebut bersama 
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dengan raga Raden Rara Mujiwat. Hal ini sesuai dengan fungsi ke-8 yang 

diberi lambang A. 

 

4.1.3 Struktur Fungsi Pelaku dalam Cerita Rakyat Lawang Keputen Bajang 

Ratu 

Hasil dari analisis fungsi pelaku yang terdapat dalam cerita rakyat 

Lawang Keputren Bajang Ratu dapat diurutkan sebagai berikut: 

α, ↓, B, Rs, W, ↑, D, β, D, M, ↑, K, E, Pr, H, E, N, F, ↓, A 

Fungsi pelaku yang dipenuhi oleh cerita rakyat Lawang Keputren 

Bajang Ratu sebanyak lima belas fungsi, antara lain fungsi ke-1, 8, 9, 11, 12, 13, 

14, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 31. 

Fungsi pelaku yang terdapat dalam certa rakyat Lawang Keputren 

Bajang Ratu berdasarkan lambangnya adalah sebagai berikut: β, A, B, ↑, D, E, F, 

H, K, ↓, Pr, Rs, M, N, W. Dengan demikian tidak sama dengan yang dikemukakan 

oleh Vladimir Propp yang memenuhi tiga puluh satu fungsi pelaku pelaku, karena 

pada cerita rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu hanya terpenuhi lima belas 

fungsi pelaku saja. Walaupun demikian namun struktur fungsi pelaku cerita rakyat 

Lawang Keputren Bajang Ratu tetap dapat diterima meskipun tidak dapat 

memenuhi tiga puluh satu fungsi pelaku seperti yang dikemukakan oleh Vladimir 

Propp.  

Fungsi-fungsi Propp dalam cerita rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu 

dapat juga diterima walaupun tidak terpenuhi seluruhnya karena cerita rakyat 

tidak harus memenuhi semua fungsi. 
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Fungsi pelaku yang terdapat dalam cerita rakyat Lawang Keputren 

Bajang Ratu memilki fungsi pelaku yang digunakan tidak hanya sekali. Seperti 

pada fungsi yang digunakan hingga dua kali pengulangan. Fungsi-fungsi tersebut 

diantaranya yaitu fungsi ke-12, dan fungsi ke-20. 

Pemaparan fungsi pelaku yang berulang dua kali, yaitu sebagai berikut:  

1) Fungsi ke-12  : Tokoh utama diuji, diserang, dan lain-lain untuk 

mengantarkan tokoh utama ke arah penerimaan suatu alat magis atau 

pembantu.  

Definisi : fungsi donor pertama 

Lambang  : D 

a. Dewi Sapsari nglairake bayi lanang sing diwenehi jeneng 

Raden Kebo  Nyabrang, nalika gedhe Raden Kebo Nyabrang 

nggugat Sunan Muria supaya diakoni dadi putrane. 

(Dewi Sapsari melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama 

Raden Kebo Nyabrang. Ketika sudah dewasa Raden Kebo 

Nyabrang menggugat Sunan Muria supaya diakui menjadi 

puteranya). 

b. Sunan Muria nguji iman, moral, lan kesaktian Raden Kebo 

Nyabrang. 

(Sunan Muria menguji iman, moral, dan kesaktian Raden Kebo 

Nyabrang) 

2) Fungsi ke-20  : Tokoh utama pulang. 

Definisi  : kepulangan 
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Lambang  : ↓ 

a. Sunan Muria bali pinuju pesantrene ana ing Gunung Muria. 

(Sunan Muria pulang menuju ke Pesantrennya yang berada di 

Gunung Muria). 

b. Raden Ronggojoyo bali karo nggotong kathek kanthi ing 

ngarepe Raden Rara Mujiwat, nanging Raden Rara Mujiwat 

ora gelem nampa yen mung trima kathek Lawang Keputren. 

(Raden Ranggajaya pulang dengan membawa pasak tersebut sampai 

ke hadapan Raden Rara Mujiwat, namun Raden Rara Mujiwat tidak 

mau menerima jika hanya pasak Lawang Keputren Bajang Ratu). 

 

4.2 Motif Cerita dalam Cerita Rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu 

Motif cerita yang terdapat dalam cerita rakyat Lawang Keputren Bajang 

Ratu adalah sebagi berikut: 

1. Motif Sayembara 

Sunan Muria ora bisa nyabrang amarga derese banyu Bengawan Bangsri, 

banjur ngucap ana ing jero ati.  

(Sunan Muria tidak dapat menyebrang karena derasnya sungai Bengawan 

Bangsri, kemudian Sunan Muria berucap dalam hati). 

 Motif ini terjadi ketika Sunan Muria hendak menyebrang sungai 

Bengawan Bangsri, namun ia terhalang oleh derasnya air. Kemudian 

Sunan Muria berucap dalam hati. Ini terdapat dalam cuplikan cerita rakyat 

Lawang Keputren Bajang Ratu sebagai berikut:  
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“Barangsapa bisa nyabrangake aku saka derese Bengawan Bangsri iki, 

yen lanang bakal takdadekake sedulur utawa murid, yen wedok bakal 

takdadekake bojo”. 

(Barangsiapa bisa meneberangkan aku dari derasnya sungai Bengawan 

Bangsri, jika laki-laki akan aku jadikan saudara atau murid, jika 

perempuan akan aku jadikan istri). 

2. Motif Perkawinan 

Sunan Muria nepati janjine, kanggo ngawini Dewi Sapsari.  

(Sunan Muria menepati janjinya, untuk menikahi Dewi Sapsari). 

 Motif ini terjadi ketika Sunan Muria mengalami kesulitan hingga 

ditolong oleh Dewi Sapsari yang kemudian dinikahinya karena janji yang 

telah ia ucapkan dalam hati. Ini terdapat dalam cuplikan cerita rakyat 

Lawang Keputren Bajang Ratu sebagai berikut:  

“dheweke uga nepati janjine kanggo ngawini Dewi Sapsari trep karo apa 

sing wis ngucap ing jero atine. Amarga Dewi Sapsari bisa nyabrangake 

Sunan Muria”. 

(Beliau pun menepati janjinya, dengan menikahi Dewi Sapsari sesuai 

dengan apa yang beliau ucapkan dalam hatinya. Karena Dewi sapsari telah 

menongnya menyebrangi Bengawan Bangsri). 

3. Motif Uji Ketangkasan 

Sunan Muria nguji iman, moral, lan kesaktian Raden Kebo Nyabrang. 

(Sunan Muria menguji iman, moral, dan kesaktian Raden Kebo Nyabrang). 
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Motif uji ketangkasan terjadi ketika Raden kebo Anyabrang 

menuntut Sunan muria agar diakui sebagai puteranya. Ini terdapat dalam 

cuplikan cerita rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu sebagai berikut: 

“Yen kuwe bisa mboyong Lawang Keputren Bajang Ratu saka Keraton 

Majapahit marang Gunung Muria kanthi wektu sewengi natas, kuwe bakal 

dakakoni dadi putraku,”ngomonge Sunan Muria mrang putrane”. 

(Jika kamu mampu memboyong Lawang Keputren Bajang Ratu dari 

Keraton Majapahit ke Gunung Muria dalam tempo semalam, maka kamu 

akan aku akui sebagai puteraku,” kata Sunan Muria kepada puteranya). 

4. Motif Pertarungan 

Raden Kebo Nyabrang lan Raden Ranggajaya tarung ngrebutake Lawang 

Keputren Bajang Ratu. 

(Raden Kebo Nyabrang dan Raden Ranggajaya bertarung memperebutkan 

Lawang Keputren Bajang Ratu). 

 Motif ini terjadi ketika Raden Kebo Anyabrang dan Raden 

Ranggajaya saling berebut Lawang Keputren Bajang Ratu. Karena sama-

sama membutuhkan maka untuk mendapatkannya mereka bertarung untuk 

mendapatkan Lawang Keputren tersebut. Ini terdapat dalam cuplikan 

cerita rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu sebagai berikut:  

“ing Desa Jelawang (saka ukara ganjel lawang) kuwi tarung antarane Raden 

Kebo Nyabrang lan Raden Ranggajaya dilakokake. Dheweke padha adu sakti 

kanggo ngrebutake Lawang Keputren Bajang Ratu”/ 

(Di kawasan yang kini bernama Desa Jelawang (dari kata ganjel lawang atau 

pengganjal pintu), perkelahian seru pun terjadi antar Raden Kebo Nyabrang dan 
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Raden Ranggajaya. Mereka saling beradu sakti demi mendapatkan Lawang 

Keputren Bajang Ratu).  

5. Motif Percintaan  

Raden Ranggajaya, siswa ing Kasunanan Ngerang uga arep mboyong Lawang 

Keputren Bajang Ratu kanggo syarat supaya lamarane ditrima Raden Rara 

Mujiwat, putri Sunan Ngerang. 

 (Raden Ranggajaya, siswa di Kasunanan Ngerang juga ingin memboyong 

Lawang Keputren Bajang Ratu untuk syarat agar lamarannya diterima oleh raden 

Rara Mijiwat, putri Sunan Ngerang).  

Motif percintaan ini terjadi tatkala Raden Rara Mujiwat 

dipersunting oleh Raden Ranggajaya. Ia berusaha menolak lamaran itu 

dengan memberikan persyaratan yaitu ia akan menerima pinangan Raden 

Ranggajaya asalkan ia mampu memboyong Lawang Keputren Bajang 

Ratu dari Keraton Majapahit ke Kasunanan Ngerang dalam tempo 

semalam. Ini terdapat dalam cuplikan cerita rakyat Lawang Keputren 

Bajang Ratu sebagai berikut:  

“Raden Ranggajaya uga arep mboyong Lawang Keputren Bajang Ratu 

kanggo menehi syarat supaya bisa lamarane ditampa karo Raden Rara 

Mujiwat”. 

(Raden Ranggajaya juga ingin memboyong Lawang Keputren Bajang Ratu 

itu guna untuk memenuhi syarat agar dapat menikahi Raden Rara Mujiwat, 

Putri Sunan Ngerang). 
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6. Motif bertapa  

Raden Kebo Nyabrang njaga Lawang Keputren kuwi kanthi cara tapa 

kanthi wagad moksa cara gaib. 

(Raden Kebo Nyabrang menjaga Lawang Keputren tersebut dengan cara 

bertapa hingga wadag (badan kasarnya) moksa). 

 Motif bertapa terjadi ketika Raden Kebo Nyabrang melaksanakan 

peritah Sunan Muria, yaitu untuk menjaga Lawang Keputren Bajang Ratu, 

yang dilakukannya dengan bertapa. Ini terdapat dalam cuplikan cerita 

rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu sebagai berikut:  

 “kanggo misahake Raden Kebo Nyabrang karo Raden 

Ranggajaya mila Sunan Muria ngakoni Raden Kebo Nyabrang dadi 

putrane. Banjur Sunan Muria merintahake Raden Kebo Anyabrang njaga 

Lawang Keputren Bajang Ratu. Raden Kebo Nyabrang nepati janjine 

marang Bapane, dheweke ngemban perintah kuwi kanthi setya tumekan 

mati”. 

(Untuk melerai pertarungan antara Raden Kebo Nyabrang dengan Raden 

Ranggajaya maka Sunan Muria memutuskan untuk mengakui Raden Kebo 

Nyabrang sebagai puteranya. Kemudian Sunan Muria memerintahkan 

Raden Kebo Nyabrang menjaga Lawang Keputren Bajang Ratu tersebut. 

Raden Kebo Nyabrang nepati janjine, ia mengemban perintah itu dengan 

setia hingga ia meninggal). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan kepada pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Struktur fungsi pelaku yang diambil dari cerita rakyat Lawang Keputren 

Bajang Ratu terpenuhi lima belas fungsi pelaku, dan ditambah dengan 

situasi awal beserta dua pengulangan fungsi pelaku. Fungsi-fungsi pelaku 

yang terpenuhi yaitu (1) fungsi (α) Sunan Muria dari Padepokan Sunan 

Ngerang, Juana, (2) fungsi (↓) Sunan Muria pulang menuju ke 

Pesantrennya yang berada di Gunung Muria, (3) fungsi (B) Sunan Muria 

tidak dapat menyeberangi sungai karena terhalang oleh derasnya sungai 

Bengawan Bangsri, (4) fungsi (Rs) Dewi Sapsari datang dengan menuntun 

kerbau gembalaanya, kemudian menyeberangkan Sunan Muria 

menggunakan kerbau gembalaannya tersebut, (5) fungsi (W) Sunan Muria 

menepati janjinya, untuk menikahi Dewi Sapsari, (6) fungsi (↑) Dewi 

Sapsari mengandung putera Sunan Muria tetapi waktu itu Sunan Muria 

meninggalkan Dewi Sapsari karena harus pulang ke pesantrennya yang 

berada di Gunung Muria, (7) fungsi (D) Dewi Sapsari melahirkan bayi 

laki-laki yang diberi nama Raden Kebo Nyabrang. Ketika sudah dewasa 

Raden Kebo Nyabrang menggugat Sunan Muria supaya diakui menjadi 
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puteranya, (8) fungsi (β) Raden Kebo Nyabrang meninggalkan rumah 

menuju pesantrennya Sunan Muria, (9) fungsi (D) Sunan Muria menguji 

iman, moral, dan kesaktian Raden Kebo Nyabrang, (10) fungsi (M) Sunan 

Muria memberikan syarat, Raden Kebo Nyabrang harus memboyong 

Lawang Keputren Bajang Ratu dari Keraton Majapahit ke Gunung Muria, 

(11) fungsi (↑) Raden Kebo Nyabrang berangkat menuju ke Keraton 

Majapahit, (12) fungsi (K) Raden Kebo Nyabrang sampai ke Keraton 

Majapahit, kemudian memboyong Lawang Keputren Bajang Ratu dengan 

cara dicabut, diangkat, dan dibawa lari hingga seperti terbang, (13) fungsi 

(E) Raden Ranggajaya, siswa di Kasunanan Ngerang juga ingin 

memboyong Lawang Keputren Bajang Ratu untuk syarat agar lamarannya 

diterima oleh raden Rara Mijiwat, putri Sunan Ngerang, (14) fungsi (Pr) 

Raden Ranggajaya, siswa di Kasunanan Ngerang mengejar raden Kebo 

Nyabrang, (15) fungsi (H) Raden Kebo Nyabrang dan Raden Ranggajaya 

bertarung memperebutkan Lawang Keputren bajang Ratu, (16) fungsi (E) 

Sunan Muria memisahkan Raden Kebo Nyabrang dan Raden Ranggajaya, 

(17) fungsi (N) Raden Kebo Nyabrang diakui menjadi putera Sunan 

Muria, kemudian diperintahkan menjaga Lawang Keputren Bajang Ratu, 

(18) fungsi (F) Raden Ranggajaya diberi pasak Lawang Keputren Bajang 

Ratu, (19) fungsi (↓) Raden Ranggajaya pulang dengan membawa pasak 

tersebut sampai ke hadapan Raden Rara Mujiwat namun ia tidak mau 

menerima jika hanya pasak Lawang Keputren Bajang Ratu, (20) fungsi 

(A) Raden Ranggajaya hilang kesabaran hingga gelap mata. Kemudian ia 
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melemparkan pasak tersebut ke arah Raden Rara Mujiwat samapi Raden 

Rara Mujiwat meninggal. 

2. Cerita rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu menceritakan tentang asal 

usul terdapatnya Lawang Keputren Bajang Ratu di Desa Rendole, 

Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Motif-motif yang terdapat dalam cerita 

Lawang Keputren Bajang Ratu yaitu 1) motif sayembara, 2) motif 

perkawinan, 3) motif uji ketangkasan, 4) motif pertarungan, 5) motif 

percintaan, 6) motif pertapaan. 

 

5.2 Saran 

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penulis 

cerita, penutur cerita, guru bahasa Jawa, dan juga pemerintah untuk 

melakukan rekonstruksi cerita rakyat di Kabupaten Pati. Sehingga dapat 

disuguhkan cerita yang menarik dan segar. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca terutama 

masyarakat Pati, karena masih banyak masyarakat Pati yang belum 

mengetahui asal-usul cerita rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu. 

3. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan dan melestarikan 

budaya Jawa. 
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Hari / tanggal : Jumat, 19 Desember 2008 

 

 

CERITA LAWANG KEPUTREN BAJANG RATU 
 

Pada tahun 1479 kerajaan Majapahit hancur yang tertinggal hanyalah 

tinggal pintu keputren yang bernama Bajang Ratu. Pada saat itu perang antara 

Demak dengan Majapahit dan yang tertinggal hanyalah Pintu Gerbang. Pada 

tahun 1486 itu Pati sampai lereng Gunung Muria masih berupa hutan belantara. 

Pada suatu hari Sunana Muria pulang dari pertemuan atau sarasehan dipadepokan 

Sunan Ngerang. Sesampainya di Barat kota Pati yang sekarang dinamakan dukuh 

Rendole. Dulu sebelah timurnya dukuh Rendole terdapat sungai  bengawan (pada 

saat itu tepat pukul 15.00 atau waktu azar kebetulan sungai itu dalam keadaaan 

banjir lalu Sunan Muria hendak menyeberang tetapi tidak ada perahu atau getek 

entah kenapa setelah melihat disebelah Barat sungai tersebut ada perempuan yang 

bernama Dewi Hapsari putra Ki Gedhe Sedya Menggala yang tinggalnya ditepi 

sungai Suana Muria berniat untuk mengadakan sayembara., Barang siapa yang 

bisa menyeberangkan , jika laki – laki akan diangkat menjadi saudara yaitu senoro 

wesi atau saudara sejati, jika perempuan dijadikan istri. Setelah mendengar 

sayembara tadi Dewi Hapsari dengan menaiki kerbau yang digembalanya 

menyebrangi sungai menuju ke timur bengawan untuk menemui Sunan Muria. 

Sunan Muria dinaikkannya keatas kerbau menuju ke barat bengawan, 

sesampainya ditepi sungai Sunan Muria menempati janjinya walaupun yang 

menyeberangkannya dengan menaiki seekor kerbau, lalu Sunan Muria diajak 

kerumah orangtuanya setelah bertemu dengan orangtua Dewi Hapsari resmi 

menjadi istri Sunan Muria. 

Sepeninggal Sunan Muria pulang kepadepokannya, Dewi Hapsari hamil 

dan melahirkan seorang anak laki – laki jumbuh yang diberi nama Raden 

Bambang Kebo Nyabrang karena perkenalannya dengan Sunan Muria  dengan 

naik kebo dan menyeberangkannya maka anak laki – laki tersebut diberi nama 
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sesuai dengan itu. Pada saat melahirkan, Dewi Hapsari meninggal dunia dan anak 

tersebut diasuh oleh kakeknya yaitu Ki Gedhe Sedya Menggala. Setelah dewasa 

Raden Bambang Kebo Nyabrang bertanya kepada kakeknya,”Siapakah orang tua 

laki – lakiku?”. Kemudian dijawab oleh Ki Gedhe Sedya Menggala,” Kamu masih 

keturunan Sunan Muria yang berada dipadepokan Sunan Muria. Lalu Raden 

Bambang Kebo Nyabrangberangkat menuju kepadepokan Gunung Muria untuk 

bertemu Sunan Muria. Tetapi sesampainya disana Sunan Muria tidak mudah 

mengakui bahwa Raden Banbang Kebo Nyabrang sebagai anaknya kalau belum 

mampu memboyong pintu gerbang Bajang Ratu yang masih berdiri megah bekas 

peninggalan kerajaan Majapahit yang berada dikota yang sekarang menjadi kota 

Trowulan, Mojokerto - Jawa TImur untuk dibawa ke Muria dalam waktu 1 hari. 

Raden Bambang Kebo Nyabrang segera berangkat menjalankan perintah Sunan 

Muria. 

Dipadepokan Sunan Ngerang ada seorang siswa yang ingin 

mempersunting anak Sunan Ngerang yang bernama Roro Pujiwat, siswa tersebut 

bernama Ronggo Joyo. Roro Pujiwat tidak mau dinikahi oleh Ronggo Joyo 

sebelum ia mampu membawa peninggalan Majapahit yang bernama Gerbang 

Bajang Ratu ke padepokan Sunan Ngerang. Sesampainyadisana pintu gerbang 

Bajang Ratu sudah tidak ada arena sudah terlebih dahulu dibawa oleh Raden 

Bambang Kebo Nyabrang. Pintu gerbang tersebut telah dibawa ke arah Barat., 

Ronggo Joyopun mengejarnya. Sesampainya didaerah Pati yang masih  berupa 

hutan belantara, Ronggo Joyo masuk kedalam hutan dan berjumpa dengan pohon 

bunga kenangan yang bentuknya seperti kurungan atau sangkar sehingga sampai 

sekarang diberi nama dukuh Sekarkurung. Bertemulah Ronggo Joyo dengan 

Raden Bambang Kebo Nyabrang yang sedang istirahat, pintu gerbang diminta 

tetapi tidak diberikan kemudian terjadilah pertarungan antara keduanya. Dalam 

pertarungan antara Ronggojoyo dengan Raden Bambang Kebo Nyabrang ganjel 

lawang tercecer 1 yang kemudian dijadikan nama sebuah dukuh yaitu dukuh 

jelawang dari kata ganjele lawang. Lalu ke barat lagi tepat pukul 12.00 siang,  

kata orang jawa berpesan bahwa yen wanci bedug samubarang gawe kudu leren, 

Ronggo Joyopun menjalankan sholat dzuhur begitu pula Raden Bambang Kebo 
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Nyabrang. Dari lerene kedua orang tersebut maka dukuh tersebut menjadi dukuh 

Nduren yang sekarang dijadikan perumahan. Disitu pulalah Raden Bambang 

Kebo Nyabrang dan Ronggo Joyo bertempur selama 35 hari. Tepat dihari yang 

ke-35, Sunan Muria turun dari lereng Mura menuju ke timur yang sekarang 

menjadi desa Gembong. Ditimur desa Gembong ada dataran tinggi, orang jawa 

menyebutnya Pereng. Dari perengan tersebut Sunan Muria melihat dua orang 

yang sedang berkelahi dan Iapun berkata,” Lho perang wong loro seko kene tak 

delok kok ketok cetho welo- welo.” Sehingga menjadi dukuh Trowelo dari kata 

cetho welo-welo. 

Sunan Muria menuju ketempat orang yang sedang bertempur tersebut dan 

berkata,” Wes le, padha lereno wong sakloran kok padha bandhole atau kuwate 

gak ana sing menang gak ana sing kalah.” Berhentinya kedua orang tadi antara 

Raden Bambang Kebo Nyabrang dengan Ronggojoyo sampai sekarang 

dinamakan Dukuh Rendole dari kata sakloran padha bandhole. Karena dalam 

peperangan tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah maka Raden 

Bambang Kebo Nyabrang diakui anak oleh Sunana Muria dan Sunan Muria 

bersabda.” Le, Raden Bambang Kebo Nyebrang pintugerbang sing arane Bajang 

Ratu iki jaganen.” Setelah mengatakan jaganen kemudian Raden Bambang Kebo 

Nyabrang hilang sakragane orang Jawa bilang Mati Mangsa. Setelah Raden 

Bambang Kebo Nyabrang tidak ada kemudian Ronggojoyo meminta bukti 

kemudian diberi blandar atau penyangga. Blandra pun dibawa kepadepokan 

Ngerang. Dipadepokan Ngerang kemudian bertemu dengan Roro Pujiwat. Ronggo 

Joyo mengatakan kalau pintu gerbang tidak dapat diboyong karena tidak dapat 

memboyong pintu gerbang maka Roro Pujiwat tidak mau menerima Ronggojoyo. 

Kemudian timbul kemarahan Ronggojoyo lalu Roro Pujiwat dikejar – kejar ke 

arah Barat yang sekarang menjadi kota Juwana. Di barat kota Juwana dulu 

terdapat sebuah bengawan, ditimur bengawan tadi Roro Pujiwat berhenti dan 

dikejar-kejar oleh Ronggojoyo karena cinta tak terbalas dan timbul kemarahan 

Ronggojoyo maka blandar yang dipegangnya tadi dilemparkan ke Roro Pujiwat. 

Hilangnya blandar dan Roro pujiwat tersebut dalam bahasa Jawa disebut kaya 

sinamber gelap. Petilasannya yang sekarang berada di Juwana, setiap 
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sakban,tanggal 15 Jawa dipercaya kalau ada anak gadis yang belum menikah atau 

belum bertemu jodoh jika ia dibawa kesitu akan mendapatkan jodoh. 
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Nara sumber : Bp. Budi Santoso (Juru Kunci Lawang Keputren Bajang Ratu) 

Hari / tanggal : Jumat, 19 Desember 2008 

 

CERITA RAKYAT LAWANG KEPUTREN BAJANG RATU 

 

 Ana ing taun 1479 Keraton Majapahit ajur kari Lawang Keputren sing arane 

Bajang Ratu. Kala kuwi perang antarane Demak lan Majapahit. Perang kuwi 

namung nyisakake Lawang Keputren. Anuju sawijining dina Sunan Muria bali saka 

padepokan Sunan Ngerang. Tumekan ing kulon kuta Pati, ana bengawan sing lagi 

banjir. Sunan Muria arep nyabrang nanging ora bisa amarga ora ana prau utawa 

gethtek. Sunan Muria ndelok ing kulon bengawan ana wong wedhok sing jenenge 

Dewi Sapsari, putrane Ki Gedhe Sebamenggala manggone ana pinggir bengawan. 

Sunan Muriabanjur ngucap ing jero ati,” barangsapa bisa nyabrangake aku saka 

derese bengawan Bangsri iki, yen lanang bakal takdadekake sedulur utawa murid, 

yen wedhok bakal takdadekake bojoku”. Dumadakan teko Dewi Sapsari karo 

nunggangi kebo ingon-ingonane. Banjur Sunan Muria ditunggangake kebo kuwi lan 

disabrangake pinuju ing kulon bengawan. Sunan Muria nepati janjine kanggo 

ngawini Dewi Sapsari, senajn sing nyabrangake kuwi kebo ingon-ingonane Dewi 

Sapsari. Sunan Muria diajak ing panggonane Dewi Sapsari arep ditemokake marang 

Ki Gedhe Sebamenggala. Banjur Sunan Muria nikah karo Dewi Sapsari. Sakbubare 

nikah Sunan Muria bali menyang padepokane ing Gunung Muria. Dewi Sapsari 

ngandung lan nglairake bayi lanang sing diwenehi jeneng Raden Bambang Kebo 

Anyabrang. Dijenengi kuwi amarga kaweruhan karo Sunan Muria saka nunggangi 

kebo sing nyabrang kali. Nalika nglairake Raden Bambang Kebo Anyabrang, Dewi 

Sapsari ninggal. Raden Bambang Kebo Anyabrang urip karo simbahe, Ki Gedhe 

Sebamenggala.sawise gedhe Raden Bambang Kebo Anyabrang takon marang 

simbahe,” simbah, sinten sejatine piyantun sepuh kula? Banjur dijawab karo 

simbahe,” kowe kuwi iseh keturunan Sunan Muria sing ana ing padepokan Gunung 

Muria”. Raden Bambang Kebo Anyabrang banjur pamitan marang simbahe arep 

goleki bapake ing Gunung Muria. Tumekan ing padepokan Gunung Muria. Sunan 

Muria ora gelem ngakoni Raden Bambang Kebo Anyabrang kuwi putrane 
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sakdurunge dheweke bisa mboyong Lawang Keputren Bajang Ratu  sing iseh 

ngadeg gagah ana ing Keraton Majapahit kanthi wektu sewengi natas. Sunan Muria 

arep nguji iman, moral, lan kesaktiane Radeb Kebo Anyabrang. Dheweke banjur 

mangkat pinuju Keraton Majapahit. 

 Ing Padepokan Sunan Ngerang ana salah sijine siswa yaiku Raden 

Ranggajaya arep nglamar anake Sunan Ngerang sing jenenge Raden Rara 

Mujiwat. Raden Rara Mujiwat ora seneng marang Raden Ranggajaya nanging 

dheweke ora tegel yen nolak ngono wae. Mula Raden Rara Mujiwat menehi syarat 

sing ora mustahil kelakon supaya Raden Ranggajaya mundur. Raden Rara 

Mujiwat ora ngira yen Raden Ranggajaya jebul nyanggupi syarat kuwi kanggo 

buktikake rada tresnane marang Raden Rara Mujiwat. Nanging nalika tumekan 

Keraton Majapahit, Lawang Keputren Bajang Ratu wis ora ana ing panggonane 

amarga wis luwih dhisik dibedhol karo Raden Bambang Kebo Anyabrang. 

Lawang Keputren kuwi digawa mengulon. Banjur Raden Ranggajaya nggudak 

Raden Bambang Kebo Anyabrang kanthi dheweke tekan ing kuta Pati. Wektu 

kuwi kuta Pati iseh awujud alas.ing alas kuwi dheweke nemokake kembang 

kenanga sing bentuke kaya kurungan, banjur Dukuh kuwi dijenengi Dukuh 

Sekarkurung. Nalika Raden Bambang Kebo Anyabrang lagi leren, Raden 

Ranggajaya nemukake dheweke. Raden Ranggajaya njaluk Lawang Keputren 

Bajang Ratu kuwi saka Raden Bambang Kebo Anyabrang, nanging dheweke ora 

gelem menehke Lawang kuwi. Amarga padha-padha ngotot, mila wong lara mau 

padha tarung ngrebutake Lawang Keputren kuwi. Nalika Raden Ranggajaya lan 

Raden Bambang Kebo Anyabrang tarung, ganjele lawang kanthi tiba, banjur 

Dukuh kasebut dadi Dukuh Jelawang saka ukara ganjel lawang. Wektu jam rolas 

awan, Raden Ranggajaya lan Raden Kebo Anyabrang mandeg anggone tarung 

kanggo njalanake sholat limang wektu. Jare wong Jawa yen wanci bedug 

samubarang gawe kudu leren, saka ukara kuwi dadi Dukuh Kenduren. Pas ing 

telung puluh dina tarung antarane Raden Ranggajaya lan Raden Bambang Kebo 

Anyabrang, Sunan Muria mudun saka lereng Gunung Muria pinuju wetan. Ing 

wetan Desa Gembong kuwi ana pereng, saka dhuwur perengan kasebut Sunan 

Muria weruh wong lara sing lagi tarung, banjur dheweke ngucap,” lho perange 
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wong lara takdelok saka kene kok katon cetho welo-welo,”saka ukara mau dadi 

Dukuh Trowela. Sunan Muria banjur misahake wong lara mau sing jebule anake 

dhewe. Sunan Muria ngucap,”wes le, padha lereno wong sakloro kok padha 

bandhole, ora ana sing menang lan ora ana sing kalah”. Saka ukara mau dadi 

Dukuh Rendole. Supaya adil, Sunan Muria mutusake ngakoni Raden Bambang 

Kebo Anyabrang dadi putrane, “le, Raden Bambang Kebo Anyabrang anakku, 

Lawang Keputren iki sing arane Bajang Ratu iki jaganen”, ngomonge Sunan 

Muria marang putrane. Raden Ranggajaya diwenehi kathek saka Lawang 

Keputren Bajang Ratu. Raden Ranggajaya nggowo bali katek kasebut ing 

Kasunanan Ngerang, Juana lan diwenehake Raden Rara Mujiwat. Nanging Raden 

Rara Mujiwat ora gelem nampa, amarga dheweke nganggep yen Raden 

Ranggajaya kuwi wis gagal mboyong Lawang Keputren Bajang Ratu kanthi 

wektu sewengi. Raden Rara Mujiwat malah mlayu ngindari Raden Ranggajaya. 

Raden Ranggajaya ngoyak Raden Rara Mujiwat, dheweke gela karo kelakuan 

Raden Rara Mujiwat. Tumekan ing jembatan, dheweke dadi peteng mripat lan 

ilang sabar ing atine. Pungkasane Raden Ranggajaya nguncalake katek sing 

digawane mau ning Raden Rara Mujiwat. Katek mau kena Raden Rara Mujiwat 

banjur katek mau ilang sakragane Raden Rara Mujiwat. Wong Jwa nyebut kuwi 

sinamber gelap. Saka tembung kuwi jembatan mau di jenengi jembatan sigelap.     

 
 Gambar 1. Lawang Keputren Bajang Ratu tampak dari depan 
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Gambar 2. Lawang Keputren Bajang Ratu tampak dari belakang 
 
 
 

 
Gambar 3. Juru kunci sedang membersihkan Lawang Keputren Bajang Ratu 
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Gambar 4. Lawang Keputren Bajang Ratu tampak dari belakang 

 
 

 
 Gambar 5. Ukiran pada Lawang Keputren Bajang Ratu 
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Gambar 6. Sesajen yang digunakan penziarah pada malam jumat 

 


