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ABSTRAK 

 

 
 

Ngatiatus Sa’diyah. Fakta Cerita dan Nilai Nasionalisme Lara Lapane Kaum 

Republik dalam roman Kelangan Satang (seri Wiradi)  karya Suparto Brata. 

Skripsi: Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purworejo. 2016. 

 

 Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan fakta cerita Lara Lapane 

Kaum Republik dalam roman Kelangan Satang (seri Wiradi) karya Suparto Brata 

dan (2) mendeskripsikan nilai nasionalisme Lara Lapane Kaum Republik dalam 

roman Kelangan Satang (seri Wiradi) karya Suparto Brata.  

 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek 

penelitian  berupa roman Kelangan Satang (seri Wiradi) karya Suparto Brata 

cetakan ke-1 diterbitkan oleh Narasi Yogyakarta tahun 2012, dengan tebal 82 

halaman. Objek penelitiannya adalah fakta cerita (tokoh dan penokohan, alur, 

latar) dan nilai nasionalisme. Selanjutnya, instrumen penelitiannya adalah peneliti 

itu sendiri dengan alat bantu kartu data dan buku-buku acuan tentang teori sastra, 

pendidikan kewarganegaraan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 

observasi, teknik pustaka dan catat. Teknik analisis data menggunakan teknik 

analisis konten. Teknik penyajian hasil analisis dengan metode penyajian 

informal. 

Berdasarkan hasil analisis data,  penelitian yang terdapat dalam cerita Lara 

Lapane kaum Republik  dalam roman Kelangan Satang (seri Wiradi) dapat 

diketahui bahwa (1) fakta cerita dalam LLKR meliputi: (a) tokoh dan penokohan, 

peneliti mengkaji tokoh  Wiradi (keras kepala, tidak mudah percaya, egois, 

curiga), Wiranta (tegas, waspada, bijaksana), Kusnarna (tidak gegabah, peduli), 

Sukardiman (penakut, bicaranya suka ngelantur), Pak Naya (peduli, suka 

mengingatkan), Elok (sederhana, peduli), Pak Lodang (polos, tanggungjawab), 

Pak Wiradad (penyayang, perhatian, tanggungjawab), Bu Wiradad (pilih kasih, 

bicaranya tajam), Suhebat (cerdas, penurut); (b) alur ceritanya adalah progresif 

(maju); (c) latar meliputi latar tempat: dirumah Pak Lurah, di galengan, sungai, 

kamar, ruang makan, di dapur, pyan; latar waktu: malam hari, pagi hari, siang 

hari; latar sosial: karyawan kantor, kalangan priyayi. Kemudian (2) nilai 

nasionalisme meliputi: (a) nilai rela berkorban; (b) nilai persatuan dan kesatuan; 

(c) nilai harga dan menghargai; (d) nilai kerjasama; (e) nilai bangga menjadi 

bangsa Indonesia.  Nilai nasionalisme juga dibantu dengan asas wawasan 

kebangsaan meliputi kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, 

kerjasama adanya koordinasi, kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. 

  

 

Kata Kunci: fakta cerita, nilai nasionalisme, LLKR dalam roman kelangan 

satang (seri wiradi) 
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SARIPATI 
 

 

 

Ngatiatus Sa’diyah. Fakta Cerita dan Nilai Nasionalisme Lara Lapane Kaum 

Republik dalam romane Kelangan Satang (seri Wiradi)  karya Suparto Brata. 

Skripsi: Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purworejo. 2016. 

 

 Ancasipun panaliten inggih punika (1) ngandharaken fakta cerita Lara 

Lapane Kaum Republik wonten roman Kelangan Satang (seri Wiradi) 

anggitanipun Suparto Brata; (2) ngandharaken nilai nasionalisme Lara Lapane 

Kaum Republik wonten roman Kelangan Satang (seri Wiradi) anggitanipun 

Suparto Brata.  

 Jinising panaliten inggih punika panaliten deskriptif kualitatif, subjek 

panaliten arupa roman  Kelangan Satang (seri Wiradi) anggitanipun Suparto Brata 

cithakan ingkang sepisan dipunwedharaken dening Narasi Yogyakarta, kandelipun 

82 kaca. Objek panalitenipun inggih punika fakta cerita (tokoh dan penokohan, 

alur, latar) lan nilai nasionalisme. Saklajengipun minangka instrumen utama 

inggih punika panyerat piyambak kaliyan kartu dhata, lan ugi buku-buku acuan 

babagan teori sastra, pendidikan kewarganegaraan. Pengumpulan data 

ngginakaken teknik observasi, teknik pustaka dan catat. Teknik  analisis data 

ngginakaken teknik analisis konten. Teknik penyajian hasil analisis ngginakaken 

metode penyajian informal. 

Saking pembahasan data, panyerat angsal kasil paneliten bilih (1) fakta 

cerita LLKR saklebeting roman Kelangan Satang (seri Wiradi) inggih punika: (a) 

tokoh lan penokohan, peneliti ngandharaken tokoh  Wiradi (keras kepala, tidak 

mudah percaya, egois, curiga), Wiranta (tegas, waspada, bijaksana), Kusnarna 

(tidak gegabah, peduli), Sukardiman (penakut, bicaranya suka ngelantur), Pak 

Naya (peduli, suka mengingatkan), Elok (sederhana, peduli), Pak Lodang (polos, 

tanggungjawab), Pak Wiradad (penyayang, perhatian, tanggungjawab), Bu 

Wiradad (pilih kasih, bicaranya tajam), Suhebat (cerdas, penurut); (b) alur cerita 

ngginakaken progresif (maju); (c) latar antawisipun latar tempat: dirumah Pak 

Lurah, di galengan, sungai, kamar, ruang makan, di dapur, pyan; latar waktu: 

wengi, esuk lan awan; latar sosial: keadaan kota yang semrawud  lan suasana yang 

menyedihkan. Saklajengipun (2) nilai nasionalisme inggih punika: (a) nilai rela 

berkorban; (b) nilai persatuan dan kesatuan; (c) nilai harga dan menghargai; (d) 

nilai kerjasama; (e) nilai bangga menjadi bangsa Indonesia. Nilai nasionalisme 

dipun biyantu kaliyan asas wawasan kebangsaan, inggih punika kepentingan yang 

sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama adanya koordinasi, kesetiaan 

terhadap kesepakatan bersama. 

 

 

Tembung wos: fakta cerita, nilai nasionalisme, LLKR salebeting roman 

kelangan satang (seri wiradi) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang 

Karya sastra merupakan sebuah untaian kata-kata yang menampilkan 

pemikiran dan kegelisahan pengarang terhadap keadaan lingkungan di 

sekitarnya. Wujud karya sastra berupa kata-kata. Namun, karya sastra bukan 

sekadar jalinan kata yang diciptakan untuk membentuk keindahan, bukan pula 

kumpulan kalimat yang maknanya langsung bisa dipahami hanya dengan sekali 

baca. Lebih dari itu, karya sastra berbicara tentang kehidupan sehingga 

memiliki makna tertentu tentang kehidupan yang isinya perlu dicerna secara 

mendalam oleh pembaca. 

Sastra dapat memberikan pengaruh yang sangat besar untuk mengajak 

orang berpikir mengenai hidup, baik dan buruk, benar dan salah, dan cara 

hidupnya sendiri serta bangsanya. Dalam baris yang lain juga dinyatakan 

bahwa sastra mampu membawa manusia ke tingkat manusia terdidik yang 

pandai berpikir tentang hidup, pandai memahami rahasia hidup, menghayati 

kehidupan dengan arif, dan mempertajam pengalaman baru, serta pandai 

memahami diri sendiri dan kelompok sehingga menjadi manusia yang utuh dan 

paripurna atau insan kamil. 

Karya sastra ditulis tidak terlepas dari gejolak sosial, pemikiran, 

ekspresi manusia sebagai insan yang selalu ingin berkembang dan 

mengekspresikan diri. Realitas yang ada dalam masyarakat tentunya, akan 
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dituangkan baik dalam bentuk cerita, puisi, maupun bentuk karya sastra yang 

lainnya. Bagaimanapun juga, sastra tidak terlepas dari masyarakat, seperti 

semboyannya “sastra oleh masyarakat, sastra dari masyarakat, dan sastra untuk 

masyarakat”. 

Sebagai cerminan dan gejolak sosial dalam masyarakat, karya sastra 

tentu saja memegang peranan penting dalam mengubah pola pikir masyarakat. 

Bagaimanapun juga masyarakat merupakan faktor utama keberadaan karya 

sastra itu sendiri. Ketiadaan masyarakat dalam kehidupan sastra tidak akan 

memunculkan karya. Keberhasilan sastra tidak dilihat dari sejauh mana karya 

itu dicetak dan dibaca oleh masyarakat, tetapi sejauh mana sastra itu 

merefleksikan zamannya. 

Karya sastra terutama karya sastra Jawa merupakan bagian dari 

kesusastraan Nusantara. Pada perkembangannya, karyasastra Jawa mengalami 

masa-masa pasang surut dalam dunia kesusastraan bersamaan dengan sastra 

Indonesia. Dalam kesusastraan Jawa baik lisan maupun tulis mempunyai 

beberapa karya seperti jampi, mantra, pantun, peribahasa, bahasa berirama dan 

teka teki yang dogolongkan dalam sastra lisan. Adapun puisi, cerbung, novel 

tergolong dalam sastra tulis. Dari kesustraan lisan dan tulis ini, banyak 

terkandung nilai-nilai yang sangat berharga berupa petuah, nasihat, dan ajaran-

ajaran moral bagi kehidupan masyarakat saat ini. Untuk itu, semakin 

banyaknya peminat sekarang ini menunjukkan bahwa sastra Jawa layak dan 

bahkan cukup berharga untuk diteliti. Karya sastra Jawa bukan hanya 

merupakan curahan perasaan dan hasil imajinasi pengarang saja, melainkan 
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juga merupakan refleksi kehidupan yaitu pantulan respons pengarang dalam 

menanggapi problem kehidupan yang diolah secara estetis melalui kreativitas 

penulisnya. Tujuannya adalah untuk menghibur dengan cara menyajikan 

keindahan dan memberi makna terhadap kehidupan bagi masyarakat luas dan 

tidak hanya terbatas pada masyarakat Jawa.  

Dilihat dari latar belakang lahirnya karya sastra, karya sastra itu sendiri 

sangat erat kaitannya dengan nasionalisme. sikap atau perilaku yang 

diwujudkan atau diaktualisasikan dalam bentuk tindakan untuk memelihara dan 

melestarikan identitas dan terus berjuang untuk memajukan bangsa dan negara, 

dengan membasmi setiap kendala yang menghalangi di jalan kemajuan. 

Persoalan nasionalisme di Indonesia merupakan realitas yang menjadi lahan 

inspirasi subur bagi penciptaan karya sastra. Bahkan identitas kenasionalan 

karya sastra cukup menentukan kelahiran sejarah sastra Indonesia. Ini berarti, 

nasionalisme bukan saja hadir sebagai sumber inspirasi belaka, namun 

sekaligus hadir sebagai penanda eksistensi terhadap keindonesiaan sebuah 

karya sastra. 

Dalam karya sastra Lara Lapane Kaum Republik dalam roman 

Kelangan Satang (seri Wiradi) karya Suparto Brata, karya ini menggambarkan 

bagaimana sejarah bangsa Indonesia atau bagaimana bangsa Indonesia 

berjuang selama bertahun-tahun dengan usaha yang gigih, semangat pantang 

menyerah, dan jiwa nasionalisme yang tinggi untuk merebut kemerdekan 

bangsa Indonesia. Keadaan tersebut tampak berbeda dengan keadaan generasi 

muda Indonesia saat ini. Banyak generasi muda yang lebih membanggakan 
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budaya bangsa lain daripada budaya bangsa sendiri. Dari cara berpakaian, gaya 

pergaulan, dan komunikasi yang populer digunakan pemuda dewasa ini 

merupakan salah satu indikasi yang menunjukkan mulai pudarnya nasionalisme 

di kalangan generasi penerus bangsa.  

Nasionalisme terlahir dari rasa cinta tanah air yang memunculkan moral 

perjuangan yang mengandung kecintaan pada tanah air, kebanggaan emosional 

terhadap sejarah dan ketersediaan diri untuk berkorban membangun dan 

membela kepentingan-kepentingan bangsa. Oleh karena itu, dapat dikatakan 

nasionalisme merupakan salah satu modal utama pembangunan dan bisa 

dikatakan sebagai kekuatan mengemuka atas nama rakyat dan kekuatan  

pendorong atas nama bangsa. 

Bertolak dari uraian di atas, peneliti tertarik mengkaji fakta cerita dan 

muatan nilai-nilai nasionalisme Lara Lapane Kaum Republik dalam roman 

Kelangan Satang (seri Wiradi) karya Suparto Brata. Untuk selanjutnya, Lara 

Lapane Kaum Republik dalam roman Kelangan Satang (seri Wiradi) karya 

Suparto Brata ini disingkat menjadi LLKR. LLKR karya Suparto Brata ini 

awalnya adalah sebuah cerbung yang diterbitkan oleh Panjebar Semangat pada 

tahun 1958 dengan judul Kaum Republik  yang kemudian pada tahun 1966 baru 

dijadikan sebuah roman dengan judul LLKR tersebut.  

Penulis bermaksud mengkaji tentang unsur-unsur nilai nasionalisme 

yang saat ini telah mengalami penurunan drastis terutama di kalangan pemuda 

sehingga perlu adanya reaktualisasi nilai nasionalisme. LLKR karya Suparto 

Brata dimaksudkan sebagai “kaca benggala” bagi generasi muda terutama para 
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penikmat sastra Jawa untuk mengerti dan memahami perjuangan serta 

semangat nasionalisme pemuda zaman dahulu sehingga dapat kita teruskan 

perjuangannya dimasa sekarang. 

Alasan yang menjadi dasar dipilihnya LLKR karya Suparto Brata 

sebagai objek penelitian ini di antaranya adalah lunturnya nilai-nilai 

nasionalisme saat ini terutama pada generasi muda sehingga sangat diperlukan 

adanya reaktualisasi nilai-nilai nasionalisme dengan cara melihat kembali 

melalui roman ini dan kemudian merenungkannya. Kepengarangan Suparto 

Brata juga turut menjadi pertimbangan dalam pemilihan roman ini. Suparto 

Brata banyak menghasilkan karya-karya yang berupa cerita cekak, cerita 

rakyat, cerbung, sampai roman. Karya-karyanya tersebut sering muncul dalam 

majalah seperti Panjebar Semangat dan Jaya Baya. Kemudian Suparto Brata 

menuliskan karyanya dalam buku. Adapun karya romannya antara lain adalah 

Donyane Wong Culika, Eprit Abuntut Bedhug, Cintrong Paju-pat, Dom 

Sumurup Ing Banyu, Nona Sekretaris, garuda Putih, dan Lara Lapane Kaum 

Republik, serta karyanya yang lain.  

Selain itu, isi dari cerita LLKR dalam roman Kelangan Satang (seri 

Wiradi) ini sangat menarik sebab berlatar belakang problem sosial kehidupan 

pada saat zaman kemerdekaan dengan setting-nya adalah kota Solo, dan berisi 

cerita tentang kehidupan masyarakat zaman dahulu dengan segala 

kesusahannya serta deskripsi yang jelas tentang nilai-nilai nasionalisme yang 

terkandung di dalamnya. Nilai-nilai nasionalisme diharapkan mampu 

menyadarkan generasi pemuda akan tanggung jawabnya sebagai penerus 
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bangsa. Kemampuan Suparto Brata dalam mengolah cerita sehingga 

menjadikan roman ini terlihat nyata dan seolah seperti sebuah buku sejarah.  

Penelitian ini mengambil judul Fakta Cerita dan Nilai Nasionalisme 

Lara Lapane Kaum Republik dalam Roman Kelangan Satang (seri Wiradi) 

Karya Suparto Brata.. Penelitian ini dimulai dengan sebuah kajian struktural 

yang menganalisis tentang fakta cerita dalam Lara Lapane Kaum Republik, 

yang meliputi alur/plot, tokoh dan penokohan, dan setting atau latar, untuk 

kemudian dilanjutkan dengan kajian nilai nasionalisme yang dapat diambil dari 

roman tersebut. 

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Adanya nilai nasionalisme yang dapat dijadikan cermin bagi generasi muda 

sekarang agar lebih memahami pentingnya rasa cinta tanah air kebudayaan 

asli bangsa Indonesia serta bangga menjadi bangsa Indonesia. 

2. Terdapat analisis fakta cerita yang meliputi latar peristiwa di dalam cerita 

LLKR dalam roman Kelangan Satang (seri Wiradi) karya Suparto Brata, 

agar dipahami gambaran peristiwa sejarah yang memberikan wawasan 

historis dan menumbuhkan nasionalisme bagi pembacanya. 

3. Cerita LLKR dalam roman Kelangan Satang (seri Wiradi)  karya Suparto 

Brata banyak mengandung nilai kebangsaan yang bermanfaat bagi 

penumbuhan nasionalisme pembaca. Untuk itu diperlukan analisis isi 

(content analisys) agar diperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang nilai 

nasionalisme yang terkandung di dalam roman tersebut. 
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4. Terdapat analisis struktural terhadap fakta cerita yang meliputi tokoh dan 

penokohan, alur, dan setting/latar yang terdapat di dalam cerita LLKR  

dalam roman Kelangan Satang (seri Wiradi) karya Suparto Brata. 

5. Terdapat alur cerita, sehingga bahasa yang menjadi sarana penyampaian 

sastra di dalam cerita LLKR dalam roman Kelangan Satang (seri Wiradi) 

karya Suparto Brata dapat dipahami maknanya sesuai dengan konteks 

peristiwa cerita. 

 

C. Batasan Masalah 

1. Unsur faktual cerita (fakta cerita) yang meliputi tokoh dan penokohan, alur, 

serta latar cerita Lara Lapane Kaum Republik  dalam roman Kelangan 

Satang (seri Wiradi) karya Suparto Brata. 

2.  Perwujudan nilai nasionalisme yang ditujukan oleh tokoh-tokoh pemuda di 

dalam cerita Lara Lapane Kaum Republik  dalam roman Kelangan Satang 

(seri Wiradi) karya Suparto Brata. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah fakta cerita Lara Lapane Kaum Republik dalam roman 

Kelangan Satang (seri Wiradi) karya Suparto Brata? 

2. Bagaimanakah nilai-nilai nasionalisme Lara Lapane Kaum Republik  dalam 

roman Kelangan Satang (seri Wiradi) karya Suparto Brata? 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan fakta cerita Lara Lapane Kaum Republik dalam roman 

Kelangan Satang (seri Wiradi) karya Suparto Brata. 

2. Mendeskripsikan nilai-nilai nasionalisme Lara Lapane Kaum Republik 

dalam roman kelangan Satang (seri Wiradi) karya Suparto Brata. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian terhadap cerita LLKR ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Adapun penelitian yang 

diharapkan adalah sebagai berikut. 

1. Secara Teoretis 

Hasil penelitian terhadap cerita LLKR ini diharapkan secara teoretis 

dapat menambah wawasan mengenai isi, pengetahuan tentang sastra Jawa, 

terutama dalam struktur dan perspektif nilai nasionalisme. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian terhadap cerita LLKR ini diharapkan secara praktis 

dapat: (a) dimanfaatkan oleh para guru dalam menambah materi 

kesusastraan dan pengajaran nilai nasionalisme bagi para murid-murid, dan 

(b) menambah khazanah penelitian sastra Jawa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUATAKA DAN KAJIAN TEORITIS 

 

 

A.Tinjauan Pustaka 

1. Royani (2014), Program Studi Sastra Nusantara, Fakultas Ilmu Budaya, 

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, menulis skripsi berjudul Analisis Tema 

dan Fakta Cerita Novel Ketanggor dalam Trilogi Kelangan Satang Karya 

Suparto Brata. 

Penelitian Royani tersebut membahas tema dan fakta cerita di dalam 

novel Ketanggor. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

struktural. Metode deskripsi digunakan untuk mendeskripsikan novel 

Ketanggor dari segi struktur, metode analisis digunakan untuk menganalisis 

permasalahan yang telah dideskripsikan, sedangkan metode studi pustaka yaitu 

dengan mengacu pada sumber-sumber kepustakaan.  

Hasil penelitian Royani adalah tema mayor yang terdapat di dalam 

novel Ketanggor adalah tentang ketidak tegasan seseorang dalam menentukan 

jalan hidupnya. Wiradi tidak tegas akan hidup bersama Elok, atau menceraikan 

Elok dan menikah dengan Manik. Tema minor yang terdapat di dalam novel 

Ketanggor yaitu permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Wiradi dan 

Elok, masalah pergaulan bebas tokoh Manik, kesetiaan seorang suami terhadap 

istrinya dan kesetiaan seorang wanita terhadap kekasihnya, serta penyesalan 

Wiradi karena telah menceraikan Elok dan menikah dengan Manik. Novel 

Ketanggor mempunyai alur yang lurus. Cerita dimulai dari kedatangan Wiradi 
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ke Surabaya kemudian bertemu dengan Manik dan akhirnya menikahi Manik. 

Setelah Manik meninggal, timbul penyesalan dalam diri Wiradi karena dahulu 

telah menceraikan Elok dan memilih menikah dengan Manik. Tokoh utama di 

dalam novel Ketanggor yaitu Wiradi dan Manik, sedangkan tokoh bawahannya 

adalah Gatot, Saparas, Bu Murakap, Pak Murakap, Elok, dan Wirastuti. Latar 

tempat meliputi Surabaya, Sala, Sragen, Kartasura, dan Klaten. Latar waktu 

parsial meliputi pagi, siang, sore, malam, dan hari Minggu. Latar waktu faktual 

dalam novel Ketanggor adalah masa setelah revolusi. Latar sosial dalam novel 

Ketanggor yaitu berhubungan dengan kehidupan masyarakat Jawa khususnya 

Surabaya. 

Persamaan penelitian Royani dengan penelitian yang penulis lakukan 

adalah sama-sama melakukan analisis pada fakta cerita sebuah novel berbahasa 

Jawa. Perbedaannya, terletak pada objek novel yang dikaji dan fokus 

penelitiannya. Selain mengkaji fakta cerita sebagaimana dilakukan Royani, 

penulis juga mengkaji nilai nasionalisme yang terdapat di dalam roman.  

 

2. Mustangin (2013), Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Purworejo, menulis skripsi berjudul Analisis Tokoh, Latar, dan Alur (Fakta 

Cerita) Novel Bait-Bait Cinta Karya Geidurahman Elmishry dan 

Pembelajarannya di SMA. 

Penelitian Mustangin bertujuan untuk mendeskripsikan: (a) unsur-unsur 

fakta cerita (tokoh, latar, dan alur) novel Bait-Bait Cinta, dan (b) pembelajaran 
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novel Bait-Bait Cinta karya Geidurahman Elmishry di SMA. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Artinya, 

Mustangin selaku peneliti membahas dan mengkaji novel tidak menggunakan 

angka, tetapi menekankan pada deskripsi.  

Hasil penelitian Mustangin adalah unsur fakta cerita novel Bait-Bait 

Cinta terdiri dari tokoh, alur, dan latar. Unsur-unsur fakta cerita tersebut saling 

berhubungan satu dengan lainnya sehingga membentuk totalitas cerita yang 

padu dan harmonis; tokoh yang ada dalam novel Bait-Bait Cinta di antaranya 

adalah (a) Jaka Suganda, (b) Amira, (c) Fatimah, (d) Haji Ismail, (e) Sukarta, 

(f) Hajjah Murtamah, (g) muhammad iyad, (h) Muhammad Iyad, (i) Uztad 

Ahmad, (j) Dr Sa‟duddin, (k) Bawwab, (l) ibu cicih. Latar yang ada dalam 

novel Bait-Bait Cinta di antaranya adalah (a) latar tempat, (b) latar waktu, (c) 

latar sosial. Alur yang ada dalam novel Bait-Bait Cinta adalah alur campuran. 

Selain itu, Mustangin juga menyimpulkan bahwa fakta cerita dalam novel Bait-

Bait Cinta dapat dimanfaatkan sebagai materi pembelajaran apresiasi sastra 

untuk SMA, yakni dalam pembelajaran Kompetensi Dasar mengungkapkan 

tokoh, latar, dan alur. Indikator pembelajaran novel ini adalah mengungkapkan 

tokoh, alur, dan latar dalam novel Bait-Bait Cinta. 

Persamaan penelitian Mustangin dengan penelitian penulis adalah 

sama-sama mengkaji karya sastra dari segi fakta cerita yang meliputi tokoh, 

alur, dan latar. Perbedaanya, Mustangin mengkaji pemanfaatan hasil penelitian 

fakta cerita sebagai bahan pembelajaran, sedangkan penulis tidak 
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melakukannya. Sementara itu, penulis mengkaji nilai nasionalisme dalam 

sebuah karya sastra, sedangkan Mustangin tidak melakukannya. 

Berdasarkan urian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian karya sastra 

dari segi fakta cerita sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Namun, 

penelitian penulis memiliki kekhasan yang berbeda dengan penelitian yang 

sudah dilakukan sebelumnya sehingga dapat mewarnai dan mengembangkan 

kajian serupa yang telah dilakukan sebelumnya. 

 

B. Kajian Teoretis 

1. Sastra 

a. Pengertian Sastra 

Menurut Harjana dalam Widayat (2011: 9) sastra sebagai 

pengungkapan baku dari apa yang telah disaksikan orang dalam kehidupan, 

apa yang telah dipermenungkan, dan dirasakan orang mengenai segi-segi 

kehidupan, pada hakikatnya adalah suatu pengungkapan kehidupan lewat 

bentuk bahasa. Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa sastra merupakan 

hasil kreatifitas pengarang yang diungkapkan dengan penuh penjiwaan dan 

perasaan.  

Sumardjo dan Saini (1986: 3) berpendapat bahwa sasta adalah 

ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, 

ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran kongkret yang 

membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Atar semi (dalam Widayat, 

2011: 9) juga menyatakan bahwa sastra adalah suatu bentuk dan hasil 

pekerjaan seni kreatif yang objeknya adalah manusia dan kehidupannya, 

dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sastra adalah 

hasil cipta manusia dengan menggunakan media bahasa tertulis maupun 

lisan. Bahasa sastra bersifat imajinatif, disampaikan secara khas, dan 

mengandung pesan yang bersifat relatif. 

b. Genre Sastra 

Menurut Sumardjo dan Saini (1986: 13), ada tiga hal yang 

membedakan karya sastra dengan karya-karya (tulis) lain yang bukan sastra, 

yaitu sifat khayali (fictionality), adanya nilai-nilai seni (esthetic values), dan 

adanya cara penggunaan bahasa yang khas (special use of language). Sifat 

khayali karya sastra merupakan akibat dari kenyataan bahwa sastra 

diciptakan dengan daya khayal. Walaupun sastra hendak berbicara tentang 

kenyataan dan masalah kehidupan yang nyata, karya sastra terlebih dahulu 

menciptakan dunia khayali sebagai latar belakang tempat kenyataan-

kenyataan dan masalah-masalah itu dapat direnungkan dan dihayati oleh 

pembaca. Melalui dunia khayal itu pembaca dapat menghayati kenyataan-

kenyataan dan masalah-masalah di dalam bentuk kongkretnya, dan yang 

tersentuh oleh masalah-masalah itu bukan hanya pikirannya saja, akan tetapi 

juga perasaan dan khayalannya. Dengan demikian, pembaca dapat menjawab 

(merespons) kenyataan atau masalah dengan seluruh kepribadainnya. 

Respons seperti itu berbeda dengan yang diberikan pembaca kepada karya-

karya yang bukan sastra seperti karya ilmiah atau filsafat.  

Menurut Zulkarnaini (2008: 6), adanya nilai-nilai seni (estetik) bukan 

saja merupakan persyaratan yang membedakan karya sastra dari yang bukan 
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sastra. Melalui nilai-nilai seni (estetis) itu sastrawan dapat mengungkapkan 

isi hatinya dengan sejelas-jelasnya, sedalam-dalamnya, sejelas-jelasnya. 

Nilai-nilai seni itu adalah keutuhan (unity) atau kesatuan dalam keragaman 

(unity in variety), keseimbangan (balance), keselarasan (harmony), dan 

tekanan yang tepat (righ emphasis).  

Penggunaan bahasa secara khusus sangat jelas tampak pada karya-

karya puisi/geguritan. Walaupun begitu, sebenarnya di dalam roman dan 

drama pun penggunaan bahasa seperti itu dilkukan para sastrawan dengan 

sadar dan saksama. Para sastrawan berusaha agar melalui pengolahan 

terhadap bahasa akan meningkatkan daya ungkap dan sekaligus keindahan 

bahasa itu. Baris-baris dalam bukan saja diusahakan dapat mengungkapkan 

pikiran dan perasaan penyairnya, tetapi menjadi daya tarik pula melalui 

keindahan irama dan bunyinya. Bahasa dalam sebuah roman diolah begitu 

rupa sehingga dengan beberapa kalimat saja sastrawan dapat menggam-

barkan dengan jelas dan menarik suatu peristiwa.  

Demikian pula halnya dalam bahasa dan drama. Ucapan seorang 

tokoh yang tampaknya sederhana dan alamiah kalau diperiksa dengan 

seksama ternyata berbeda dengan ucapan seseorang dalam kehidupan sehari-

hari. Ucapan tokoh dalam drama sekaligus mengungkapkan pikiran dan 

perasaan tokoh itu dan suasana serta keadaan dimana tokoh itu berada.  

Sumardjo dan Saini (1986: 17-18) menggolongkan sastra menjadi 

dua kelompok, yakni sastra imajinatif dan sansta nonimajinatif. Sastra 

imajinatif terdiri dari dua genre (jenis), yakni prosa dan puisi. Prosa terdiri 
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dari fiksi dan drama. Fiksi meliputi novel, cerita pendek, dan novelet. Drama 

meliputi drama prosa dan drama puisi. Tampilan drama tersebut meliputi 

komedi, tragedi, melodrama, dan tragik komedi. Puisi meliputi puisi epik, 

lirik, dan dramatik. Adapun sastra nonimajinatif terdiri dari esai, kritik, 

biografi, autobiografi, sejarah, memoar, catatan harian, dan surat-surat. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa genre sastra terbagi ke 

dua kelompok besar, yakni sastra imajinatif dan sastra nonimajinatif. 

Namun, secara umum genre sastra dibagi ke dalam tiga kelompok, yakni 

puisi, prosa, dan drama.  

c. Fungsi Sastra 

Menurut Atar Semi (dalam Suwardi Endaswara, 2008: 38) fungsi 

sastra yang pertama, sebagai alat penting pemikir-pemikir untuk 

menggerakan pembaca kepada kenyataan dan menolongnya mengambil 

suatu keputusan bila ia mendapat masalah. Kedua, sastra berfungsi sebagai 

alat untuk meneruskan tradisi suatu bangsa, baik kepada masyarakat sejaman 

maupun generasi mendatang. Dengan kata lain sebagai alat penarus tradisi 

dari generasi ke generasi berikutnya, baik berupa cara berfikir, kepercayaan, 

kebiasaan, pengalaman sejarah, rasa keindahan, bahasa, serta bentuk-bentuk 

kebudayaannya. Ketiga, menjadikan dirinya sebagai suatu tempat dimana 

nilai kemanusiaan diberi perhatian (dihargai) sewajarnya, dipertahankan dan 

disebarluaskan, terutama ditengah-tengah kehidupan modern yang ditandai 

dengan majunya sains dan teknologi dengan pesat.  
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d. Roman 

Roman merupakan sebuah cerita prosa (karangan bebas) yang 

menggambarkan pengalaman-pengalaman batin dari beberapa orang yang 

saling berhubungan satu dengan yang lain dalam satu keadaan (Van 

Leeuwen dalam Nurgiyantoro, 2010: 15). Van Leeuwen (dalam 

Nurgiyantoro, 2010: 16) juga menambahkan pengertian roman lebih detail 

adalah menggambarkan kisah seorang tokoh sejak dari ayunan sampai ke 

kubur dan menggambarkan kehidupan tokoh. Hal tersebut berarti semua 

perjalanan hidupnya digambarkan secara keseluruhan sampai tokoh tersebut 

meninggal dunia dan lebih banyak menggambarkan seluruh kehidupan 

tokoh, mendalami sifat tokoh, dan menggambarkan sekitar tempat hidup 

tokoh. Semua hal yang berkaitan dengan tokoh digambarkan secara detail 

agar para pembaca lebih memahami sifat maupun hal-hal yang ada dalam 

diri tokoh karena digambarkan secara keseluruhan. 

Menurut Retnaningsih (1983: 13) bahwa roman pada suatu masa 

sama artinya dengan membahasa kehidupan masyarakat beserta masalah-

masalahnya pada masa tersebut. Retnaningsih (1983: 13) juga 

menambahkan kesusasteraan akan berkembang baik bentuk, isi maupun 

fungsinya dalam hal ini terdapat perbandingan antara legenda, fable, 

hikayat, mite, roman, dan novel. Sesuai perkembangan jaman bentuk-bentuk 

karya sastra tersebut berkembang. Satu persatu karya sastra tersebut dapat 

digolongkan bahwa roman dan novel termasuk dalam prosa baru dan 

legenda, fable, hikayat, mite termasuk dalam prosa lama. Pembagian jenis 
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karya sastra terjadi karena perkembangan jaman yang selalu berubah dari 

satu masa ke masa yang lain. 

Baribin (1985: 47) menyatakan bahwa roman menggambarkan 

peristiwa dari masa kanak-kanak sampai dewasa dan meninggal dunia. Hal 

itu berarti roman menggambarkan kehidupan tokoh secara keseluruhan, apa 

yang terjadi dalam diri seorang tokoh akan digambarkan semuanya dalam 

suatu roman. Baribin (1985: 47) juga menambahkan bahwa roman 

menggambarkan tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa yang hebat, 

mengagumkan bahkan mengerikan dan juga roman disajikan dengan banyak 

di gressi (penyimpangan) untuk menarik minat pembaca roman. Dapat 

dikatakan bahwa roman berisi penggambaran tokoh yang mengalami 

peristiwa hebat dan dalam kehidupannya banyak terjadi penyimpangan. 

Penyimpangan-penyimpangan tersebut digambarkan semenarik mungkin 

agar isi dari roman tersebut mampu menarik minat pembaca. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan roman merupakan pemaparan 

alur cerita para tokoh secara terperinci agar isinya lebih menarik dan lebih 

mudah dipahami. 

 

2.  Fakta Cerita 

Widayat (2011: 113) mengungkapkan bahwa Fakta cerita meliputi 

alur, tokoh, dan latar, merupakan unsur fiksi yang secara faktual dapat 

dibayangkan peristiwanya, eksistensinya, dalam sebuah fiksi. Oleh karena 

itu, ketiganya disebut struktur faktual (factual strukture) atau derajat factual 
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(factual level) sebuah cerita. Ketiga unsur tersebut harus dipandang sebagai 

satu kesatuan dalam rangkaian keseluruhan cerita, bukan sebagai sesuatu 

yang berdiri sendiri dan terpisah satu dengan yang lain. Berikut ini 

dipaparkan ketiga unsur cerita fiksi yang termasuk ke dalam fakta cerita. 

a. Tokoh dan Penokohan 

Tokoh pelaku dalam cerita fiksi, termasuk cerita pendek, 

merupakan salah satu aspek penting dalam membangun sebuah cerita. 

Dalam membaca atau menganalisis cerpen, kita sering tidak 

membutuhkan pertanyaan apa yang kemudian terjadi, tetapi yang sering 

dipertanyakan adalah “peristiwa yang terjadi itu menimpa siapa” atau 

“siapa tokoh pelakunya”. Tokoh menurut Sudjiman (1991: 16) adalah 

individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berlakuan di dalam 

berbagai peristiwa dalam cerita.  

Fungsi tokoh dalam cerita dapat dibedakan menjadi tokoh sentral 

atau utama dan tokoh bawahan. Tokoh yang memegang peranan penting 

disebut tokoh utama atau protagonis (Sudjiman, 1991: 17). 

Menurut Sudjiman (1991: 18), kriteria yang dapat digunakan 

untuk menentukan tokoh utama bukan pada frekuensi kemunculan tokoh 

itu, melainkan dilihat dari intensitas keterlibatan tokoh dalam peristiwa-

peristiwa dalam membangun cerita. Unsur penokohan dapat dijadikan 

pengarang untuk melukiskan apa yang dilihat, didengar, dipikirkan, 

dialami, dan dirasakan oleh tokoh-tokoh yang diceritakannya.  

Berkaitan dengan penokohan, Sudjiman (1991:23) mengatakan 
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bahwa “penokohan adalah penyajian watak tokoh dan penciptaan citra 

tokoh”. Sementara itu, Jones dalam Nurgiyantoro (2010: 165) 

mengatakan bahwa “penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas 

tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita”. Penggambaran 

tokoh-tokoh dalam cerita itu hendaknya logis atau masuk akal sehingga 

tokoh itu seperti benar-benar terjadi. Dari beberapa uraian mengenai 

tokoh dan penokohan, dapat peneliti simpulkan bahwa tokoh dan 

penokohan adalah orang yang berperan dan terlibat langsung dalam suatu 

cerita dan gambaran pelaku dalam cerita yang diciptakan oleh pengarang. 

Ada beberapa cara yang dapat digunakan pengarang dalam 

menggambarkan setiap tokoh cerita sehingga dapat membantu pembaca 

untuk menganalisis unsur penokohan dalam cerita. Menurut Nurgiyantoro 

(2010: 195) penggambaran penokohan dapat dilakukan dengan beberapa 

cara, yaitu (a) pengarang tokoh cerita dilakukan dengan memberikan 

deskripsi, uraian, atau penjelasan  secara langsung. Tokoh cerita hadir dan 

dihadirkan oleh pengarang kehadapan pembaca secara tidak berbelit-belit, 

melainkan begitu saja dan langsung disertai deskripsi kediriannya, yang 

mungkin berupa sikap, sifat, watak, tingkah laku, atau bahkan juga ciri 

fisiknya; (b) pengarang tidak mendeskripsikan secara eksplisit sifat dan 

sikap serta tingkah laku tokoh.  

b. Alur Cerita (Plot)  

Alur cerita atau plot merupakan unsur intrinsik yang fundamental 

dalam sebuah cerita, sehingga sering disebut juga sebagai jiwa atau 
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ruhnya sebuah cerita rekaan. Alur merupakan serangkaian peristiwa yang 

diceritakan pengarang dari awal sampai akhir dalam sebuah cerita. Alur 

menurut Sudjiman (1991: 30) adalah pengaturan ururtan penampilan 

peristiwa untuk memenuhi beberapa tuntutan. Dengan demikian 

peristiwa-peristiwa dapat tersusun dengan memperhatikan hubungan 

klausanya (sebab-akibat).  

Staton (dalam Nurgiyantoro 2010: 113) juga mengemukakan 

bahwa plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian 

itu hanya dihubungkan secara sebab akibat, peristiwa yang satu 

disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa alur cerita adalah struktur gerak atau 

peristiwa dalam sebuah cerita rekaan dan setiap peristiwa yang terjadi 

dalam kisahan, selalu saling berhubungan sehingga membentuk satu 

kesatuan cerita.  

Menurut Baribin (1985: 61) pada umumnya alur cerita rekaan 

terdiri dari (a) Alur buka, tahap penyituasian, berisi pelukisan dan 

pengenalan situasi (latar) dan tokoh-tokoh cerita yang akan dilanjutkan 

dengan kondisi berikutnya. (b) Alur tengah, kondisi sudah mulai bergerak 

ketahap pemunculan konflik yang memuncak. (c) Alur puncak, yaitu 

pencapaian titik puncak sebagai klimaks peristiwa. (d) Alur tutup, yaitu 

kondisi memuncak sebelumnya mulai menampakkan pemecahan atau 

penyelesaian. 

Berdasar kriteria urutan waktu, alur terbagi menjadi: (a) alur maju 
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atau progresif dalam sebuah novel terjadi jika cerita dimulai dari awal, 

tengah, dan ahir terjadinya peristiwa, (b) alur mundur, regresif atau flash 

back terjadi jika dalam cerita tersebut dimulai dari akhir cerita atau tengah 

cerita kemudian menjadi awal cerita, (c) campuran yaitu gabungan antara 

alur maju dan alur mundur (Nurgiyantoro, 2010: 153-155).  

c. Latar (Setting)  

 Pengertian latar adalah segala keterangan, petunjuk, pengacuan 

yang berkaitan dengan penggambaran tentang tempat, waktu, dan suasana 

kejadian atau peristiwa yang sedang berlangsung dalam sebuah cerita 

(Sudjiman, 1991: 44). Sementara itu, menurut Abrams dalam 

Nurgiyantoro (2010:  216) latar atau setting disebut juga sebagai landasan 

tumpu yang merujuk pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan 

lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. 

Dengan demikian, berdasarkan pengertian tersebut, latar dapat dibedakan 

menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar sosial.  

 

Nurgiyantoro (2010: 227-233) berpendapat bahwa latar tempat 

adalah lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya 

fiksi. Unsur tempat yang dipergunakan dapat berupa tempat-tempat 

dengan nama tertentu, inisial tertentu, mungkin juga lokasi tertentu tanpa 

nama jelas. Lokasi tertentu tanpa nama, jenis dan sifat umum tempat-

tempat tertentu, misalnya desa, sungai, jalan, hutan, kota, dan sebagainya. 

Adapun latar waktu berhubungan dengan masalah “kapan” 
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terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. 

Latar waktu ini dapat dihubungkan dengan faktual, yaitu waktu yang ada 

kaitannya dengan peristiwa sejarah. Latar waktu ini merujuk pada jam, 

hari, tahun, musim, siang, malam, dan sebagainya. 

Selanjutnya, Nurgiyantoro (2010: 233) menjelaskan latar sosial 

menunjuk pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan 

sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan di dalam karya fiksi. 

Tata cara kehidupan sosial itu mencakup adat istiadat, tradisi, keyakinan, 

pandangan, cara berpikir dan bersikap, dan sebagainya. Latar sosial juga 

berhubungan dengan status sosial tokoh yang bersangkutan, bahasa, dan 

penamaan tokoh. Widayat (2011: 123) juga menambahkan latar sosial 

menceritakan tentang keadaan di perkotaan yang semrawut dan 

masyarakatnya yang egois, latar pedesaan yang masyarakatnya masih 

ramah, dan sebagainya. Selain itu latar ini juga menyangkut hubungannya 

dengan suasana alam, suasa hati dan pikiran. Suasa alam hubungannya 

dengan waktu, misalnya dalam sastra jogading lelembut, malam jumat 

kliwong yang mencengkam di tempat yang angker, suasana 

menyenangkan di malam minggu, suasana hati yang sedih, senang 

bingung, yang dirangkai dengan kejadian berikut-berikutnya. Dari 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa latar sosial adalah 

penggambaran keadaan suasana disekitar tokoh yang berhubungan dengan 

penceritaan cerita.  

Dengan adanya latar tempat, waktu, dan sosial maka pembaca akan 
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lebih mudah mengikuti alur dari cerita tersebut. Latar tempat 

memudahkan pembaca mengetaui tempat peristiwa terjadi. Latar waktu 

memudahkan pembaca kapan terjadinya peristiwa tersebut, dan begitu 

juga latar sosial memudahkan pembaca mengetahui status sosial tokoh. 

Latar dapat memberikan pijakan cerita secara konkret dan jelas. 

Hal ini penting untuk memberikan kesan realistis kepada pembaca, 

menciptakan suasana tertentu yang seolah-olah sungguh-sungguh ada dan 

benar-benar terjadi. Latar tidak hanya memberi gambaran yang jelas 

tentang sesuatu yang terjadi, tetapi sering pula membantu memberikan 

gambaran yang jelas tentang watak-watak tokoh dalam cerita.  

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa latar adalah 

lingkungan atau tempat, waktu, serta situasi sosial yang melingkupi tokoh 

dan peristiwa-peristiwa di dalam cerita. Latar dibedakan menjadi tiga, 

yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Ketiga unsur tersebut 

saling berkaitan. 

  

3.  Hakikat Nilai Nasionalisme 

a. Pengertian Nasionalisme 

Kaelan (2008: 92) menyebutkan nilai sebagai kualitas dari suatu 

yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. 

Dalam kehidupan manusia nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi 

dalam bersikap dan bertingkah laku baik disadari maupun tidak. Dengan 

demikian, nilai bersifat abstrak yang hanya dapat dipahami, dipikirkan, 

dimengerti dan dihayati oleh manusia. Nilai juga berkaitan dengan 
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harapan cita-cita, keinginan dan segala sesuatu pertimbangan internal 

(batiniah) manusia. 

Selanjutnya Noor Bakry (2010: 133) menjelaskan nasionalisme 

bagi bangsa Indonesia merupakan jiwa kebangsaan yang memang mutlak 

harus ada mengingat bangsa Indonesia terdiri atas pelbagai macam suku, 

pelbagai agama, pelbagai kebudayaan maupun bahasa. Dengan demikian 

aspirasi nasonalisme ialah perjuangan untuk mewujudkan persatuan 

nasional dalam bidang politik. 

Bakry (2010: 141) juga mengungkapkan nasionalisme merupakan 

gejala sosial-politik yang berkembang secara dialektik, berakar di masa 

silam dalam hidup berbangsa serta tumbuh dan berkembang yang 

akhirnya terwujud semangat persatuan dengan dasar cita-cita hidup 

bersama dalam satu negara nasional. Hal ini menjelaskan proses bersatu 

yang di dalamnya terkandung adanya rasa cinta terhadap bangsa sebagai 

faktor perekat persatuan dan kesatuan bangsa atau integrasi nasional.  

Dari pemaparan-pemaparan di atas dapat disipulkan bahwa 

nasionalisme adalah  jiwa semangat mencintai dan membela tanah air 

agar membuat  seseorang menjadi pejuang yang kokoh, gigih dan tanpa 

pamrih. 

b. Macam-macam Nilai Nasionalisme 

Adapun muatan atau materi yang terkandung di dalam nilai 

nasionalisme menurut Djojomartono dalam Laksono (2013: 20-21) 

meliputi rela berkorban, nilai persatuan dan kesatuan, nilai saling 
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menghargai, nilai kerjasama, dan nilai bangga menjadi bangsa 

Indonesia. Di bawah ini diuraikan macam-macam nilai tersebut.  

1. Nilai Rela Berkorban 

 Nilai rela berkorban merupakan aturan jiwa atau semangat 

bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan baik dari dalam 

maupun dari luar. Nilai rela berkorban atau jiwa patriotisme dapat 

digunakan sebagai cara untuk berkorban untuk kepentingan 

bangsa dan negara, yaitu mencapai cita-cita bangsa maupun 

membela bangsa Indonesia apabila ada serangan dari dalam 

maupun luar negeri. Cita-cita bangsa Indonesia adalah ingin 

mewujudkan kemajuan dan peningkatkan kesejahteraan kehidupan 

bangsa Indonesia.  

Rela berkorban berarti bersedia dengan ikhlas memberikan 

sesuatu (tenaga, harta, atau pemikiran) untuk kepentingan orang 

lain atau masyarakat, walaupun dengan berkorban akan 

menimbulkan cobaan penderitaan bagi dirinya sendiri (rea 

berkorban, diakses pada tanggal 15 Januari 2016). 

2. Nilai Persatuan dan Kesatuan 

Nilai mencakup pengertian disatukannya beraneka corak 

yang bermacam-macam menjadi suatu kebulatan. Bermacam 

agama, suku bangsa yang dipeluk dan bahasa yang dipergunakan 

mudah memberi kesempatan timbulnya kekerasan. Kekerasan ini 

ditiadakan bilamana semua pihak mempunyai rasa persatuan dan 
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kesatuan yang tebal. Dengan demikian, semboyan negara kita 

yang berbunyi “Bhineka Tunggal Ika” benar-benar dapat dipakai 

pedoman segenap bangsa Indonesia untuk berinteraksi dan mampu 

mengayomi dari seluruh wilayah Indonesia. 

Prinsip persatuan dan kesatuan terjawantah dalam bentuk 

kesetiaan/loyalitas yang tinggi hanya untuk kepentingan Negara 

ini berarti setiap warga negara harus mampu mengesampingkan 

kepentingan pribadi atau golongan yang dapat menimbulkan 

perpecahan dan anarki (merusak). Untuk tetap tegaknya prinsip 

persatuan dan kesatuan, setiap warga negara harus 

mengedepankan sikap: kesetiakawanan sosial, peduli terhadap 

sesama, solidaritas, dan berkeadilan sosial. (Ihwal nilai 

nasionalisme dan buku sekolah elektronik serta silabus. 

(depdiknas, diakses pada tanggal 20 N0vember 2015) 

3. Nilai Harga Menghargai 

Sebagai bangsa yang berbudaya, bangsa Indonesia sejak 

lama telah menjalin hubungan dengan bangsa lain atas dasar 

semangat harga menghargai. Jalinan persahabatan dengan bangsa 

merupakan bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. 

Di dalam perjuangan mencapai dan mempertahankan 

kemerdekaan diperlukan saling pengartian dan sikap saling 

menghargai diantara para pejuang (blogspot, 2015 diakses pada 

tanggal 15 Januari 2015). 
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4. Nilai Kerjasama 

Nilai kerja sama ini merupakan aktivitas bangsa Indonesia 

dalam kehidupan sehari-hari suka bekerja sama atas dasar 

semangat kekeluargaan. Pancaran dari semangat kerjasama ini 

adalah bangsa Indonesia telah terbiasa menghadapi suatu 

persoalan terlebih dahulu dibucarakan bersama dan dikerjakan 

bersama. Nilai kerja sama ini masih tetap diperlukan bangsa 

Indonesia dalam mengisi kemerdekaan. 

Kerja sama adalah suatu usaha bersama antara orang 

perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerja 

sama merupakan interaksi yang paling penting karena pada 

hakikatnya manusia tidaklah bisa hidup sendiri tanpa orang lain 

sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain. Kerja sama dapat 

berlangsung manakala individu-individu yang bersangkutan 

memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk 

bekerja sama guna mencapai kepentingan mereka tersebut 

(temukan pengertian , 2013 diakses pada tanggal 15 Januari 2016). 

5. Nilai Bangga Menjadi Bangsa Indonesia  

Nilai ini sangat diperlukan dalam melestarikan Negara 

Republik Indonesia, persamaan bangsa ini harus tumbuh secara 

wajar dan jangan dipaksakan. Sejarah perjuangan sangat 

menunjukan bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa yang jaya 

dan tinggi. Namun, karena penjajahan itu menjadi bangsa yang 

http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/09/pengertian-interaksi-sosial-asosiatif.html
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menderita dan kekurangan. Pengalaman yang diperoleh sejarah ini 

harus menjadi cambuk bangsa Indonesia untuk bekerja lebih keras 

agar dapat keluar dari suasana serba kekurangan. 

Bapak Soeprapto (mantan Kepala BP-7 Pusat di masa 

pemerintahan Orde Baru) juga menyatakan bahwa rasa bangga 

sebagai bangga Indonesia itu akan menumbuhkan rasa ikut 

memiliki (sense of belonging), rasa ikut berpartisipasi (sense of 

participation), dan rasa ikut bertanggungjawab (sense of 

responsibility). Semua identitas kita sebagai bangsa Indonesia, 

yang melekat dan tidak mudah kita buang, semua adalah milik 

kita. Atas semua identitas bangsa Indonesia itu, baik yang kita 

bangga-banggakan maupun yang kita sembunyikan karena sangat 

memalukan, masuk ke dalam kategori sebagai milik kita, di mana 

kita harus mengembangkan rasa ikut memiliki. Terhadap yang 

baik dan kita banggakan harus kita pelihara, kita bina agar 

semakin baik dan semakin membanggakan. Terhadap yang tidak 

baik dan tidak membanggakan, harus kita perbaiki, kalau perlu 

kita hilangkan kemudian kita bangun yang baru agar dapat 

menjadi baik dan membanggakan. Rasa ikut memiliki tersebut, 

selanjutnya akan menumbuhkan rasa ikut bertanggungjawab untuk 

memelihara dan memajukan yang membanggakan, dan ikut 

bertanggungjawab pula untuk memperbaiki yang tidak 
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membanggakan (blogspot, 2010 diakses pada tanggal 15 januari 

2016). 

 Dari nilai nasionalisme di atas juga berkaitan dengan 

wawasan nusantara dimana asas wawasan nusantara juga mendukung 

atau terdapat asas yang mempunyai tujuan sama dengan nilai 

nasionalisme, yaitu untuk kepentingan negara. Dengan adanya nilai 

nasionalisme yang berkaitan dengan asas wawasan nusantara ini 

diharapkan jiwa para penerus bangsa tidak lupa akan perjuangan untuk 

mempertahankan nilai-nilai bangsa. Dimana asas yang harus dipatuhi, 

ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya 

komponen pembentuk bangsa Indonesia (suku bangsa atau golongan) 

terhadap kesepakatan bersama (Sumarsono, dkk, 2007: 87)  

Sumarsono, dkk (2007: 87-88) juga menyebutkan asas 

wawasan nusantara ini terdiri dari: kepentingan yang sama, tujuan 

yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan 

terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya 

persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan. Berikut rinciannya: 

1. Kepentingan yang sama. Ketika menegakkan dan merebut 

kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah 

menghadapi penjajahan secara fisik dari bangsa lain.  

2. Keadilan, yang berarti kesesuaian pembagian hasil dengan andil, 

jerih payah usaha, dan kegiatan baik orang perorangan, golongan, 

kelompok, maupun daerah. 



30 
 

3. Kejujuran, yang berarti keberanian berpikir, berkata, dan bertindak 

sesuai realita serta ketentuan yang benar biarpun realita atau 

ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. Demi kebenaran 

dan kemajuan bangsa dan negara, hal ini harus dilakukan.   

4. Solidaritas, yang berarti diperlukannya rasa setia kawan, mau 

memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri 

dan karakter budaya masing-masing. 

5. Kerja sama berarti adanya koordinasi, saling pengertian yang 

didasarkan atas kesetaan sehingga kerja kelompok, baik kelompok 

yang kecil maupun kelompok yang lebih besar, dapat tercapai demi 

terciptanya sinergi yang lebih baik. 

6. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan 

mendirikan Negara Indonesia, kesetiaan terhadap kesepakatan 

bersama ini sangatlah penting dan menjadi tonggak utama 

terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. (Sumarsono, 

agus dkk (2007: 87-88).   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Ismawati 

(2011: 112) menyebutkan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian 

nonhipotesis sehinggga dalam langkah penelitiannya tidak perlu 

menggunakan rumusan hipotesis. Data kualitatif digambarkan dengan kata-

kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. 

Hal tersebut serupa dengan pendapat Moleong (2010: 6) bahwa 

penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah.  

Berdasarkan teori di atas, jenis penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Penelitian ini mengkaji tentang fakta cerita dan nilai nasionalisme 

LLKR dalam roman Kelangan Satang (seri Wiradi) karya Suprato Brata. 

Dalam hal ini fakta cerita meliputi tokoh dan penokohan, alur cerita atau 

plot, latar atau setting. Jadi dapat dijelaskan dalam penelitian ini tidak 

membutuhkan data-data yang berupa angka.  
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B. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian menurut Lofland (dalam Moleong 2007: 157) 

sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan 

tindakan. Selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Subjek penelitian ini adalah roman Kelangan Satang (seri wiradi) 

berjudul LLKR karya Suparto Brata yang diterbitkan Yayasan Penerbitan 

Jaya Baya Surabaya tahun 2012. 

b. Objek Penelitian 

Arikunto (2010: 161) mendefinisikan objek penelitian adalah 

sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian. Objek penelitian ini adalah fakta cerita (tokoh 

dan penokohan, alur, latar) serta nilai nasionalisme cerita Lara Lapane 

Kaum Republik dalam roman Kelangan Satang (seri Wiradi) karya 

Suparto Brata. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik observasi,teknik pustaka dan teknik catat. Hal ini akan 

dijelaskan lebih lanjut dengan sebagai berikut. 

1. Teknik Observasi 

 Ismawati (2011: 98) menyebutkan bahwa observasi adalah 

kegiatan pengamatan terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh 

alat indra manusia yakni penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, 
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dan pengecap. Teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara mengadakan pengamatan atau mencari objek penelitian berupa 

roman Kelangan Satang (seri Wiradi) karya Suparto Brata.  

2. Teknik Pustaka 

Subroto (1992: 42) menyebutkan bahwa teknik pustaka yaitu suatu 

teknik yang mempergunakan sumber-sumbert tertulis untuk memperoleh 

data. Sumber-sumber tertulis yang digunakan dipilih yang berkaitan 

dengan objek penelitian. Teknik pustaka dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara mencari sumber-sumber referensi yang berkaitan dengan 

teori sastra dan nilai nasionalisme. 

3. Teknik Catat 

Sudaryanto (1993: 135) menyebutkan bahwa teknik catat yaitu 

pencatat pada kartu data yang dilanjutkan dengan klasifikasi. Pencatatan 

ini dilakukan dengan menggunakan alat tulis maupun dengan bantuan 

computer. Teknik catat dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mencatat data-data berupa fakta cerita dan nilai nasionalisme yang 

terdapat dalam roman Kelangan Satang (seri Wiradi) karya Suparto 

Brata.  

 Adapun langkah-langkah yang digunakan penulis dalam 

mengumpulkan data sebagai berikut: 

1. mencari objek penelitian membaca;  

2. menentukan objek penelitian; 

3. membaca keseluruhan cerita LLKR dalam roman Kelangan Satang (seri 
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Wiradi) karya Suparto brata secara kritis dan teliti; 

4. mengelompokan unsur fakta cerita dan catat teks yang mengandung nilai 

nasionalisme LLKR dalam roman Kelangan Satang (seri Wiradi) karya 

Suparto Brata. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga 

lebih mudah diolah (Arikunto, 2010: 203). Sugiyono (2012: 148) juga 

memjelaskan bahwa instrument penelitian itu adalah suatu alat yang 

digunakan untuk mengukur dan mengungkapkan fenomena alam maupun 

sosial yang diamati untuk menghasilkan suatu penelitian yang baik, 

penelitian yang sesuai dengan objek penelitiannya.  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini 

peneliti sabagai instrument penelitian dengan menetapkan fokus penelitian, 

melakukan pengumpulan data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat 

kesimpulan. 

Sebagai alat bantu dalam penelitian ini adalah kartu data. Kartu data 

tersebut digunakan untuk mencatat dat-data yang diperoleh dari hasil 

pengamatan dan membaca, yaitu data-data yang berhubungan dengan 

sumber-sumber penelitian dan buku-buku relevan yang dapat mendukung 

penelitian sebagai bahan acuan. 

Adapun bentuk kartu data yang digunakan untuk mencatat hasil 
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pengamatan, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini. 

Tabel 1 

Bentuk Kartu Data 
 

No  Fakta Cerita  Isi  Kutipan  

1.     

2.    

 

Keterangan: 

Tabel penelitian dalam penyajian data di atas terdiri atas empat kolom, setiap 

kolom terperinci sebagai berikut. 

a. Kolom pertama, berisi nomor data. 

Data diberi nomor berdasarkan urutan menulis di dalam kartu pencatat 

data. Nomor ditulis dengan angka arab (misal 1, 2, 3, 4, dst). 

b. Kolom kedua berisi fakta cerita. 

Kolom kedua ini diisi jenis fakta cerita. 

c. Kolom ketiga berisi isi. 

Kolom ketiga ini diisi jenis fakta cerita. 

d. Kolom keempat, berisi kutipan. 

Kolom ke empat ini diisi kutipan yang menunjukan fakta cerita. 

 Table 2  

Bentuk Kartu Data 
 

No  Wujud Nilai Nasionalisme Kutipan  

1.   

2.   

 

Keterangan: 

Tabel penelitian dalam penyajian data di atas terdiri atas empat kolom, setiap 



36 
 

kolom terperinci sebagai berikut. 

a. Kolom pertama, berisi nomor data. 

Data diberi nomor berdasarkan urutan menulis di dalam kartu pencatat 

data. Nomor ditulis dengan angka arab (misal 1, 2, 3, 4, dst). 

b. Kolom kedua nilai nasionalisme . 

Kolom kedua ini diisi wujud nilai nasionalisme. 

c. Kolom ketiga, berisi kutipan. 

Kolom ke empat ini diisi kutipan yang menunjukan nilai nasionalisme. 

E. Uji Keabsahan Data 

Keabsahan data adalah kegiatan yang dilakukan agar hasil penelitian 

dapat dipertanggung jawaban dari segala sisi. Penelitian dalam penelitian ini 

menggunakan uji validitas semantik untuk mengukur tingkat keabsahan 

datanya. Endaswara (2003: 164) menyebutkan bahwa validitas semantik 

merupakan pengukur tingkat kesensitifan makna simbolik yang relevan 

dengan konteks. Pengukuran makna simbolik dikaitkan dengan konteks 

sastra dan kontruk analisis, yaitu dengan mengklasifikasikan tanda menurut 

maknanya. Endaswara (2003: 164) juga menambahkan reabilitas adalah 

keakuratan yakni penyesuaian antara hasil penelitian dengan kajian pustaka 

yang telah dirumuskan serta menggunakan ketekunan pengamat dan 

pencatatan. Pembacaan yang cermat akan berpengaruh pada keajegan 

pencarian makna. Inti dari kebutuhan ketekunan pengamatan adalah untuk 

memperoleh tingkat kedalaman terhadap penelitian yang dilakukan. 
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Pengamatan yang lebih rinci dibutuhkan, khususnya terhadap fenomena 

yang menonjol.  

Sugiyono (2010: 370-371) mempertegas bahwa meningkatkan 

ketekunan berarti melakukan pengamatan secara cermat dan 

berkesinambungan. Dengan cara mambaca berbagai referensi buku maupun 

hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan 

yang teliti dengan membaca ini maka wawasanan peneliti akan semakin luas 

dan tujuan, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang 

ditemukan itu dipercaya atau tidak. 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam analisis data ini peneliti menggunakan teknik content analysis 

(analisis konten). Menurut Ismawati (2011: 81) content analysis adalah 

suatu teknik untuk membuat inferensi-inferensi dengan mengidentifikasikan 

secara sistematik dan objektif karakteristik-karakteristik khusus dalam 

sebuah teks. 

Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh oleh seorang peneliti 

dalam menganalisis data dengan menggunakan content analysis menurut 

Ismawati (2011: 88) 

a. memilih teks yang akan dianalisis; 

b. perhatikan tujuan peneliti yang akan dicapai; 

c. mendeskripsikan isi secara objektif, sistematik, dan kuantitatif sehingga 

ditemukan karakteristik-karakteristik khusus; 

d. membuat inferensi-inferensi. 



38 
 

Berdasarkan teori di atas maka langkah-langkah yang dapat 

ditempuh oleh peneliti dalam menganalisis data, sebagai berikut: 

a.  memilih data yang akan diolah, yaitu  mengambil beberapa data yang ada 

di dalam nota pencatat data. Data yang dipilih dalam penelitian ini 

berupa kutipan dari cerita LLKR dalam roman Kelangan Satang (seri 

Wiradi) karya Suparto Brata. 

b. memperhatikan tujuan yang ingin dicapai, yaitu mendeskripsikan fakta 

cerita dan nilai nasionalisme LLKR dalam roman Kelangan Satang (seri 

Wiradi) karya Suparto Brata. 

c. mendeskripsikan isi secara objektif, sistematik, dan kuantitaf sehingga 

ditemukan karakteristik-karakteristik khusus. Mendeskripsikan hasil 

penelitian yang diperoleh secara objektif, dan sistematisk, yaitu dengan 

mendeskripsikan fakta cerita dan nilai nasionalisme LLKR dalam roman 

Kelangan Satang (seri Wiradi) karya Suparto Brata. 

d. membuat referensi-referensi atau membuat kesimpulan dengan dilakukan 

berdasarkan analisis yang telah dilakukan, yaitu bagaimana fakta cerita 

dan nilai nasionalisme LLKR dalam roman Kelangan Satang (seri 

Wiradi) karya Suparto Brata. 

G. Teknik Penyajian Hasil Analisis Data 

Penyajian analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik informal, yaitu dengan mendeskripsikan hasil analisis data mengenai 

fakta cerita dan nilai nasionalisme cerita LLKR dalam roman Kelangan 

Satang (seri Wiradi) karya Suparto Brata. Sudaryanto (1993: 145) 
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menyatakan teknik informal adalah perumusan tanpa menggunakan tanda 

lambang. Dengan demikian, dalam penyajian analisis ini digunakan kata-

kata biasa tanpa menggunakan kata atau lambang. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN 
 

 

A. PENYAJIAN DATA 

Data yang terdapat dalam penyajian ini merupakan gambaran tentang 

masalah-masalah yang akan dibahas dalam pembahasan data.   Penyajian data 

berisi kajian mengenai fakta cerita dan nilai nasionalisme Lara Lapane Kaum 

Republik dalam roman Kelangan Satang (seri Wiradi) karya Suparto Brata.  

 

1. Unsur Fakta Cerita LLKR dalam roman Kelangan  Satang (seri Wiradi) karya 

Suparto Brata. 

Tabel 1 

Unsur Fakta Cerita LLKR dalam Roman Kelangan Satang (seri Wiradi) 

 

No

. 

Fakta 

Cerita 

Isi   Kutipan 

1. Tokoh dan 

Penokohan  
Tokoh utama 

a. Wiradi  

- Keras kepala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pakewuh, kangmas. Marga kahanane 

kutha saiki, panjenengan midhanget 

piyambak, sabin dina Landa nganakake 

pembersihan. Wong lanang sing katon 

sajak santosa, ora kakehan rembug, 

terus digawa menyang beteng, 

ditawan,”wangsulane Wiranta 

 

“Lha ning, kowe ki apa ora mesakake 

sibu? Kita wong loro genah nglumpuk 

mrene, dene jeng Wiras ora karuwan 

kabare. Rak ya ngenes ngono, 

penggalihe sibu! ”pandheseke Wiradi. 

(LLKR: 2) 

 

`Tidak enak, Mas. Karena keadaan kota 

sekarang, kamu dengar sendiri, setiap 
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- Tidak 

mudah 

percaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- egois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- curiga 

 

 

 

hari Belanda mengadakan pembersihan. 

Orang laki-laki yang terlihat sehat, tidak 

banyak pendapat, terus dibawa ke 

benteng, ditawan,” jawaban Wiranta. 

 

`La, kamu apa tidak kasihan dengan 

sang ibu? Kita berdua jelas berkumpul 

disini, sedangkan Wiras tidak jelas 

kabarnya. Kan sedih sekali, hatinya 

ibu!” pemaksaannya Wiradi. 

 

 

“Nanging piye olehku percaya marang 

bapak, bisa ngarih-arih penggalihe sibu, 

wong nyatane sibu gerah ngono? Yen 

aku netepake, gerahe sibu kuwi mung 

bakal bisa senggang yen wis pirsa putra-

putrane slamet.” 

(LLKR: 2) 

  

„Tapi bagaimana aku percaya ke bapak, 

bisa membujuk perasaan ibu, pada 

kenyataannya ibu sakit seperti itu? Kalau 

aku menetapkan, sakitnya ibu itu cuma 

bisa berkurang kalau sudah melihat 

putra-putranya selamat.” 

 

 

Wektu Narna arep menyat, Wiradi takon 

meneh, “Ora, Dhik Narna. Kahanane 

kutha priye? Upama aku nlusup mulih 

ngendhangi sibu ngono apa bisa kira-

kira?” 

(LLKR: 5) 

  

Waktu Narna akan berdiri, Wiradi 

bertanya lagi, “Tidak, Dik Narna. 

Keadaan kota bagaimana? Misalnya aku 

menelusup melihat ibu apa bisa kira-

kira?” 

 

 

“Pak Naya ora nyritakake apa sing 

dikuwatirakake bab bapake. Wiradi 

nggagas gegrayangan, apa bapake ki 

mbebayani, apa ing njeroning bebaya, 
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Tokoh tambahan 

a. Wiranta  

- Tegas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kok dikewatirake. Apa bapake ki mata-

mata mungsuh, apa dadi incer-inceran 

bocah-bocah gerilya? Bisa uga bapake 

iku mata-mata mungsuh, ndulu glagate 

olehe semangat, olehe sregep lan agem-

ageman resik. Wiradi isih mokalake yen 

bapake doyan dhuwite Landa sarana 

ngedol anake sing wektu iki lagi 

umpetan ana ngomah. Mosok bapake 

tega lapur? 

(LLKR: 32-33)  

 

„Pak Naya tidak menceritakan apa yang 

dihawatirkan bab bapaknya. Wiradi 

berpikiran tak karuan , apa bapaknya itu 

membahayakan, apa di dalam bahaya, 

kok dihawatirkan. Apa bapaknya itu 

mata-mata musuh, apa jadi incaran anak-

anak gerilya? Bisa juga bapaknya mata-

mata musuh, melihat gelagatnya menjadi 

semangat, menjadi rajin dan baju-

bajunya bersih. Wiradi masih tidak bisa 

berpikir kalau bapaknya mau uang 

Belanda perantara menjual anaknya yang 

waktu ini sedang bersembunyi di rumah. 

Masa bapaknya tega lapor? 

 

 

 

 

“Ah, Kangmas ki kok neka-neka. 

Takaturi menggalih kahanane ta, 

Kangmas. La wong Landa olehe 

ngincim-incim nyang pemudha-pemudha 

kepati-pati kok kita kluyur-kluyur mlebu 

kutha. Iki mengko rak ora sida 

ngleremake penggalihe sibu, nanging 

ngulungake pati-uripe dhewe menyang 

mungsuh,” Wiranta clathu rada sengo. 

Dheweke sanadyan kaprenah enom, 

kanca-kancane padha ngerti yen 

pengretene luwih lantip tinimbang 

kangmase. 

(LLKR: 3) 

 

`Ah, Mas ini kok macem-macem. Saya 
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- Waspada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bijaksana  

 

 

 

 

 

 

 

 

beritahu bagaimana keadaannya, Mas. 

Cara Belanda mengancam-ancam 

kepemuda-pemuda sungguh-sungguh 

kok kita barani-berani masuk kota. Ini 

nanti  tidak jadi menenangkan hati si ibu, 

tetapi menyerahkan hidup mati kita pada 

musuh,” Wiranta berkata agak keras. 

Walaupun dia yang paling muda, teman-

temannya juga mengetahui kalau 

pengetahuannya lebih luas dari pada 

kakaknya. 

 

 

“Aja, Kangmas! Kuwi mbebayani. Yen 

ngantia Pak Lodhang digledhah ketemon 

layange, mesakake dheweke. Layang apa 

wae yen wong ndesa kaya Pak Lodhang 

sing nggawa mesthi dianggep 

nyalawadi, ora wurung ditangkep, dikon 

njarwakake wadine, dipilara. Kangmas 

apa ora kemutan Pak Kariyamentes sing 

disiksa Landha ana Jurug nganti mati 

biyen kae?” 

(LLKR: 2) 

  

“Jangan, Mas! Itu membahayakan. 

Kalau sampai Pak Lodang digledah 

ditemukan suratnya, kasian dia. Surat 

apa saja kalau orang desa seperti Pak 

Lodang yang membawa pasti dianggap 

menyalahi, belum tidak, disuruh 

menjelaskan rahasianya, dipenjara. 

Kakak apa tidak ingat Pak Kariyamentes 

yang disiksa Belanda ditimbun sampai 

dulu memingtugal itu?” 

 

 

“Jarene Dhik Narna yen bengi rada 

aman kanggo kita mlebu mrana.‟ 

 

Wiranta ora enggal mangsuli. Suwe 

dheweke nggagas-nggagas, jempolane 

sikile ngorek-orek lemah. Wektu iku 

wong-wong sing padha umpetan 

nyingkiri kanon wis padha katon 

kledhang-kledhang, polatane sajak 
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b. Kusnarna 
- Tidak 

gegabah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

padha sumeh pratandha yen awan iku 

ora ana kurban nyawa. Weruh glagate 

kanca-kanca kang mengkono mau, 

Wiranta unjal pikirane, mangsuli 

kangmase, “Mengko dakrembugan karo 

kanca-kanca.”  

(LLKR: 6-7)  

 

“Katanya Dik Narna kalau malam 

sedikit agak aman untuk kita masuk 

kesana.” 

 

Wiranta tidak cepat menjawab. Lama dia 

menimbang-nimbang, ibu jari kakinya 

mencakar-cakar tanah. Waktu itu orang 

yang bersembunyi menghindari luka 

membahayakan, mukanya kelihatan 

semua murah senyum pertanda kalau 

siang itu tidak ada korban nyawa. 

Melihat tingkah laku teman-teman yang 

seperti tadi, Wiranta menarik 

pemikirannya menjawab kakaknya. 

”Nanti saya musyawarahkan dengan 

teman-teman.” 

  

 

 

“Narna ngawasake Wiradi kanthi ngati-

ati, ing batin ngremehake kekarepane 

Wiradi sing kurang pikir kuwi. Jeneh wis 

dikandhani yen uripe pemudha-pemudha 

ana kutha ki mung gumantung begja-

begjan wae,  kok isih wani nduweni 

pepinginan kaya ngono. Narna wae, sing 

wis kocap kekendelane lan wis  nglakoni 

slamet mlebu kutha, kanji ora wani 

mlebu kutha awan-awan, jere. Wasana 

dheweke celathu, “Yen pancen niyat 

ngendhangi ngomah, Mas, sedhela wae 

ing wayah bengi. Dieterake kanca-

kanca. Nanging pamrayogaku aja grusa-

grusu, marga kajaba kita mengko bisa 

kepregok patroli Landa, Bu Wiradad ki 

lagi gerah maras, yen bengi-bengi 

dikageti aku kuwatir yen malah dadi 

bendrong.” 
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- Peduli   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Sukardiman 
- Penakut  

 

 

 

(LLKR: 6) 

 

`Narna melihat Wiradi dengan hati-hati, 

dalam batin menyepelekan keinginan 

Wiradi yang kurang berpikir itu. Padahal 

sudah diberitahu kalau hidupnya 

pemuda-pemuda di kota itu hanya 

tergantung keberuntungan saja, kok 

masih berani mempunyai keinginan 

seperti itu. Narna saja, yang sudah jelas 

menceritakan keberanianya dan sudah 

menjalankan dengan selamat masuk 

kota, takut tidak berani masuk kota 

siang-siang. akhirnya dia berkata,”kalau 

memang niat mendatangi rumah, Mas, 

sebentar saja di waktu malam. diantar 

teman-teman. Tapi saranku jangan buru-

buru, karena selain kita nanti bisa 

ketahuan patrol Belanda, Bu Wiradad 

sedang sakit keras, kalau malam-malam 

dikejutkan saya hawatir malah jadi 

marah. 

 

 

“Kowe ketaton, Mas,” clathune Narna. 

Wiranta mung manthuk-manthuk. 

 

“Kira-kira kuwat ora mlaku dhewe?” 

 

Wiranta gedheg-gedheg ngempet perih. 

(LLKR: 15) 

 

“Kamu tertembak, Mas,”katanya Narna. 

 

Wiranta cuma manggut-manggut 

 

“Kira-kira bisa tidak jalan sendiri?” 

 

Wiranta geleng-geleng menahan perih. 

 

 

 

“Mas, iki dakkira penggawene peri 

kedhung kene. Mas Narna diumpetke. 

Peri kijare nduwe kraton ing sangisore 

banyu, Mas. Yen penggawene jalma 
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- Bicaranya 

suka 

ngelantur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manungsa wae, mesthi ora ngilang sepi 

kaya ngene iki….!” Celathune 

Sukardiman kang tansah mikir bab 

memedi lan setan periprayangan. 

(LLKR: 11) 

 

`Mas, ini saya kira ulahnya peri kedung 

sini. Mas Narna disembunyikan. Peri itu 

katanya punya kraton ada di bawanya 

air, Mas. Kalau perbuatannya 

menyerupai manusia saja, pasti tidak 

menghilang sepi seperti sekarang 

ini…..!”katanya Sukardiman yang selalu 

berpikir bab hantu dan setan 

periprayangan. 

 

 

“Enggal didhodhog, Mas,”bisike 

Sukardiman durung oncat mrindinge.” 

“Wiradi ndodog lawang, alon-alon. 

Sepisan.” 

“Ora ana baneke nyauti.” 

“Ping pindho….!” 

“Sepi wae.” 

“Mas. Sing rada banter ben kupinge 

manungsa ya krungu. Yen lirih rak mung 

lelembut wae sing tangi iki 

mengko,”celathune Sukardiman gemeter 

karo tolah-toleh maspadhakake ngisor 

wit sawo. 

(LLKR: 18) 

 

„Cepat diketuk, Mas,”bisiknya 

Sukardiman belum pergi merindingnya. 

„Wiradi merangetuk pintu, pelan-pelan. 

Satu kali. 

„Tidak ada suara menjawab. 

„Kedua kali….! 

„Sepi terus. 

„Mas. Yang agak keras biar telinganya 

manusia juga mendengar. Kalau pelan 

hanya lelembut saja yang bangun nanti.” 

Katanya Sukardiman gemetar dengan 

menengok kesana-kesini memastikan 

bawah pohon sawo. 
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d. Pak Naya 

- Peduli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Suka 

mengingatk

an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Elok  

- Sederhana 

 

 

 

 

“…Pak Naya memeling supaya 

dikandhakake menyang bocah-bocah ing 

pedhalaman yen wong tuwa-tuwa ing 

kutha semangate isih panggah mbiyantu 

Republik, lan mujekake  supaya 

perjuwangan pemudha-pemudha wektu 

iki ora muspra, ana jlentrehe ing tembe 

mburi, mesthi kasil lan liya-liyane. Pak 

Naya sing suwarane serak kuwi pancen 

pinter sesorah sajake. 

(LLKR: 68) 

 

`…Pak Naya memerintahkan supaya 

diberitahukan kepada anak-anak di 

pedalaman kalau para orang tua-tua di 

kota semangatnya masih sanggup 

membantu Republik, dan mendoakan 

supaya perjuangannya pemuda-pemuda 

waktu sekarang tidak sia-sia, ada 

penjelasaannya di belakang, pasti hasil 

dan lain-lainnya. Pak Naya yang 

suwaranya serak itu memang pintar  

berbicara. 

 

 

 

“Prayoganipun Anak sampun dangu-

dangu wonten mriki. Sawekdal-wekdal 

ngriki dipungledhah Landi, Nak, dados 

mboten aman tumrap Anak,”clathune 

Pak Naya miwiti gunem.   

(LLKR: 32) 

 

“Baiknya Anak jangan lama-lama disini. 

Sawaktu-waktu disini digledah Belanda, 

Nak, jadi tidak aman untuk 

anak.”katanya Pak Naya mengawali 

pembicaraan. 

 

 

“…Elok wis mulih saka blanja. Yen 

blanja rong dina sepisan. Kenya iku 

umur-umurane padha karo Wirastuti, 

dadi bangsa wolulasan ngono, nanging 

luwih longgor lan gedhe, lan sajak luwih 

ngudi bab pegawean pawon tinimbang 
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- Peduli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Pak Lodhang 

- Polos 

 

 

 

 

sekolahan. Mula sanajan katon luwih 

bodho, nanging luwih temuwa. Saiki 

dheweke ora wedi maneh karo Wiradi, 

malah katon semanak lah akeh pitakone.  

Kang mengkono mau ndadekake senenge 

atine Wiradi. 

(LLKR: 35) 

 

`…Elok sudah pulang dari belanja. 

Kalau belanja dua hari sekali. Wanita itu 

umur-umuranya sama dengan Wirastuti, 

jadi sekitar delapan belas gitu, tetapi 

lebih tinggi dan besar, dan kelihatan 

lebih menguasai bab pekerjaan dapur 

dari pada sekolahan. Walaupun kelihatan 

lebih bodoh, tetapi lebih mandiri. 

Sekarang dia tidak takut lagi dengan 

Wiradi, malah kelihatan dekat dan 

banyak pertanyaan. Yang seperti itu tadi 

menjadikan kesenangan hatinya Wiradi.  

 

 

“Elok repot mbungkusake blanggreng 

lan kacang gorengan mau esuk, jarene 

dienggo oleh-oleh kanca-kanca mengko 

yen Wiradi tekan pradesan. Pancen 

wiwit mau esuk Elok olehe cepak-cepak, 

nanging ora diblakakake marang wong 

liya. 

(LLKR: 68) 

 

“Elok sibuk membungkuskan bunga 

kopi dan kacang goreng tadi pagi, 

katanya dipakai oleh-oleh teman-teman 

nanti kalau Wiradi sampai pedesaan. 

Memang sejak tadi pagi Elok 

menyiapkan, tetapi tidak diberitahu 

orang lain. 

 

 

 

“Pak Lodhang wong desa kluthuk, 

wedine menyang priyayi ora jamak. 

Krungu pakon kaya mengkono kuwi 

dheweke malah gugup ora karuwan, 

mangsuli kami sosolen, “Niku, Ndara, 
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- tanggung 

jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tiyang estri Ndrajeng Wirat, eh Wissas 

kabare. Eh, piye, ta, ki. Kabar enten, 

ning kula keskeskesupen….” 

(LLKR: 59) 

 

`Pak Lodang orang desa tertinggal, takut 

kepada pejabat. Mendengar pertanyaan 

seperti itu dia malah gugup tidak karuan, 

menjawab gemetar,”itu, juragan, pejabat  

perempuan  Wirat, eh, Wissas kabarnya 

eh, bagaimana, ya, ini. Ada kabar, tapi 

saya lulupa…..”  

 

 

“Den Wiranta wilujeng dumugi ing 

Bekonang. Nanging samenika sakit 

sanget, benter lan ndleming, Den. 

Pupunipun tatu kalih panggenan radi 

sanget. Samenika diupakara Pak Midun, 

dhukun wingkinge lurahe nika, lo, 

Den,”kojahe Pak Lodhang. 

 

“Mesakaken nggih, Pak, Dhik Ranta.” 

 

“Mila niku, saniki kula diken mriki, 

ngendhangi Den Wi napa Wilujeng napa 

dospundi, kok pun kalih dalu mboten 

enten wangsul.” 

(LLKR: 58)  

 

“Den Wiranta selamat sampai di 

Bekonang. Tetapi sekarang sakit sekali, 

panas dan mengigo, Den. Pahanya luka 

dari tempatnya agak dalam. Sekarang 

diobati Pak Midun, dukun belakannya 

Pak lurah, lo, Den, “bicaranya Pak 

Lodang. 

 

“Kasian ya, Pak, Dik Ranta.” 

 

“Karena itu, sekarang saya disuruh 

kesini, mendatangi Den Wi apa selamat 

apa bagaimana, kok sudah dua malam 

tidak pulang.” 
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g. Pak Wiradad 

- Penyayang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Perhatian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tanggung 

jawab  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pak Wiradad bola-bali mlebu-metu 

saka kamar dhahar pangonane wong-

wong padha lungguhan kuwi, karo 

gemremeng.  

“Saiki cetha yen aku dudu mata-mata  

Landa. Kulitku wae ora dadi bule. Aku 

ora bakal nyilakakake anakku, oh, ora 

babar pisan…..” 

(LLKR: 65) 

 

`Pak Wiradad berkali-kali masuk-keluar 

dari kamar besar mennuju kamar makan 

tempatnya orang-orang pada duduk itu, 

dengan bicara sendiri.  

“Sekarang jelas kalau aku bukan mata-

mata Belanda. Orang yang makan roti 

belum tentu hatinya jadi belanda. 

Kulitku saja tidak jadi bule. Aku tidak 

akan menyelakakan anakku, oh, tidak 

akan pernah…..” 

 

 

“Ing njero kamar, bareng wis rampung 

dandan Pak Wiradad nyedhaki garwane, 

ngendika alus, ”Wis ngunjuk wedang 

mau, Bune?” 

(LLKR: 31) 

  

“Di dalam kamar, setelah selesai 

berdandan Pak Wiradad menghampiri 

istrinya, berkata pelan, “Sudah minum 

air tadi, Bu?” 

 

 

“Aku ora bisa ngomong-omong karo 

kowe saiki, Nang. Aku kudu enggal 

budhal,”ngendikane marang Wiradi. 

Banjur marang Bu Wiradad maneh, 

“Aku budhal, lo, Bu.” 

(LLKR: 31)  

 

„Aku tidak bisa ngobrol dengan kamu 

sekarang. Nak. Aku harus cepat 

pergi.”bicaranya ke Wiradi. Lalu ke Bu 

Wiradad kembali.”Aku pergi, lo, Bu.” 
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h. Bu Wiradad 

- Pilih kasih  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- bicaranya 

tajam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Suhebat 

- cerdas 

 

 

 

 

 

 

 

“O, aku ngreti. Wis wiwit biyen aku 

ngreti. Wong kaya kowe ki ora kena 

dienggo awat-awat. Ora bisa tangga 

jawab. Beda karo Ranta. Wis ngaliha. 

Tekamu mung gawe marase atiku wae.” 

(LLKR: 21) 

 

`O, saya tahu. Sudah dari dulu aku tahu. 

Orang seperti kamu ini tidak bisa 

menjaga. Tidak bisa tanggung jawab. 

Beda dengan Ranta. Sudah pergi sana. 

Kedatanganmu hanya  membuat cemas 

hatiku saja.  

 

 

“Oh, kabeh saiki pinter apus-apus. Yen 

kandha „mboten‟ tegese „inggih‟, yen 

kandha „ilang‟ jarene „sedhela engkas 

mesthi mulih‟. Wiranta mesthi lumpuh, 

yen ora dheweke mesthi mrene, apa 

maneh yen ngerti aku lara. Wiras mesthi 

ilang, yen ora mesthi mulih, apa meneh 

yen ngerti sadulur-sadulure padha 

lunga, omah suwung.” 

(LLKR: 30) 

  

„Oh, semua sekarang pintar bohong. 

Kalau bilang „tidak‟ artinya „iya‟, kalau 

bilang „hilang‟ katanya „sebentar saja 

pasti kembali‟. Wiranta pasti lumpuh, 

kalau tidak dia pasti kesini, apa lagi 

kalau tahu aku sakit. Wiras pasti hilang, 

kalau tidak pasti pulang, apa lagi kalau 

tahu saudara-saudaranya semua pergi, 

rumah kosong.” 

 

 

 

“Nanging Suhebat ngetok karosan, 

nyoba ngidoni Pak lodhang. Bareng ora 

kasil banjur nyakut tangane Landa 

Indho sakayane. Sing dicakot mbengko 

kaget banget. Suhebat uwal, njranthal 

mlayu umpetan menyang pawon. Landa 

Indho mau enggal nggrayanngi pustule, 

nanging kanthi rekasa, marga sing 
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- Penurut 

dicakot Suhebat kebenaran gagange 

jempolan driji tengen…”  

(LLKR: 40) 

 

`tetapi Suhebat memberontak dengan 

sekuat tenaga, mencoba meludahi Pak 

Lodang. Setelah tidak berhasil lalu 

menggigit tangannya Belanda Indo 

sekuatnya. Yang digigit kaget. Suhebat 

lepas, lari sembunyi didapur. Belanda 

Indo tadi cepat mencari pistulnya, 

dengan kesusahan, karena yang digigit 

Suhebat ibu jari kanan…” 

 

 

“Anu, Yu. Aku mau ditakoni uwong 

lanang.‟Le, bapakmu nyambutgawe 

apa?‟” 

 

“Kowe mangsuli priye?” 

 

“Sakit. Enten griya sakit.” 

 

“Ya, wis. Bener. Kana dolan mrana.” 

(LLKR: 40-41) 

 

„Itu, Yu. Aku tadi ditanya orang laki-

laki. „Le, bapakmu bekerja apa?” 

 

“Kamu menjawab bagaimana?” 

 

“Sakit. Di rumah sakit.” 

 

“Ya, sudah. Benar. Sana main kesana.”  

2. Alur (Plot) 

 
*maju 

a. Tahap 

situation 

(tahap 

penyituasian) 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Kabar saka kutha martelakake yen 

wongtuwane sakloron wis bali saka 

pengungsen lan bisa ngenggoni daleme 

maneh. Among ibune kacaritakake 

nandhang gerah maras, bisa uga 

ngrasakake barang-barange diadul-adul 

wong nalika ditinggal ngili. Nanging 

saka pamikire Wiradi, gerahe ibune 

marga ngrasakake dene bubar geger 

dhor-dhor kok putra-putrane telu pisan 

ora ana sing padha katon. Sebab yen 
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mung barang wae, wis wiwit biyen, 

satekane Jepang biyen, wongtuane 

nandahang kemlaratan sakatoge, 

nyatane ibune ya seger meger-meger 

wae, bagas kuwarasan. 

“ Kepriye Dhikmas, apa ora prayoga 

yen kita ngaton ing ngarsane sibu 

sedhela, supaya sibu tentrem 

penggalihe?” pitakone Wiradi marang 

adhine. 

“Pakewuh, kangmas. Marga kahanane 

kutha saiki, panjenenganmidhanget 

piyambak, sabin dina Landa nganakake 

pembersihan. Wong lanang sing katon 

sajak santosa, ora kakehan rembug, 

terus digawa menyang beteng, 

ditawan,”wangsulane Wiranta. 

(LLKR: 1) 

 

„Kabar dari kota menerangkan kalau 

orang tua lelaki perempuan sudah pulang 

dari pengungsian dan bisa menempati 

rumahnya kembali. Hanya ibunya 

dikabarkan mengalami sakit cemas, bisa 

juga merasakan barang-barangnya 

diporak-poranda orang ketika ditinggal 

pergi mengungsi. Tetapi dari 

pemikirannya Wiradi, sakitnya ibunya 

karena merasakan sudah bubar 

kekacauan dor-dor kok putra-putraya 

tiga sekaligus tidak ada yang terlihat. 

Sebab kalau hanya barang saja, sudah 

dari dulu, datangya Jepang dulu, orang 

tuanya mengalami kemiskinan 

sehabisnya. Kenyataannya ibunya ya 

segar bugar saja, sehat tidak kesusahan. 

`Bagaimana dik, apa tidak sebaiknya 

kalau kita muncul dihadapan ibu 

sebentar. Supaya ibu rasanya tenang?” 

pertanyaan Wiradi pada adiknya. 

„Tidak enak, Mas. Karena keadaan kota 

sekarang, kamu dengar sendiri, setiap 

hari Belanda mengadakan pembersihan. 

Orang laki-laki yang terlihat sehat, tidak 

banyak pendapat, terus dibawa ke 

benteng, ditawan,” jawaban Wiranta. 
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b. Tahap 

generating 

circumstances 

(tahap 

pemunculan 

konflik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Anu, Mas. Kula wau titip serat dhateng 

Pak Lodhang kagem Mas Wiranta….,” 

clathune Elok akire. 

 

“Serat menapa?!” wangsulane Wiradi 

semu kaget. 

“Anu, Mas. Kula criyos kawontenanipun 

ngriki, bapak ibu sekalihan saha 

panjenengan…..” 

 

“Kula?!” Blalake mripate Wiradi saya 

amba nyawang Elok. 

 

“Inggih,” wangsulane rada wedi. 

 

“Wonten menapa? Panjenengan 

ngendika yen kanca-kanca ing padesan 

remen angsal serat saking kanca-kanca 

ingkang dereng dipuntepangi. Mila kula 

lajeng nyariosaken…..” 

 

“Ah! Ketiwasan, menika mangke!” 

 

“Ketiwasan kadospundi?!” pitakone 

Elok gemeter, guwayane pucet arep 

nangis. 

 

“Tiyang-tiyang menika dipun gledhah 

mlebet-medal kitha. Yen serat menika 

dipunsita, oh, rak bilai kula mangke. 

Wlandi ngretos menawi kula umpetan 

wonten ngriki…..” 

 

“Oh, Mas! Kadospundi, ta, menika?!” 

penjerite Elok. 

(LLKR: 61)  

 

`Itu, Mas. Saya tadi menitipkan surat 

pada Pak Lodang untuk Mas 

Wiranta…..,” katanya Elok ahir. 

 

`Surat apa?!”jawabnya Wiradi agak 

terkejut. 

`Itu, Mas. Saya cerita keadaan disini, 

bapak ibu semua dan kamu…..” 

`Saya?!Wiradi melebarkan matanya 
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c. Tahap rising 

action (tahap 

peningkatan 

konflik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

melihat Elok. 

 

`Iya,” jawabnya agak takut.”Ada apa? 

Kamu berbicara kalau teman-teman dari 

pedesaan senang mendapat surat dari 

teman-teman yang belum diketahui. 

Maka saya langsung 

menceritakannya…..” 

 

`Ah! Celaka, itu nanti!” 

 

`Celaka bagaimana?!” pertanyaan Elok 

gemetar wajahnya pucat ingin nangis. 

 

`Orang-orang itu masuk-keluar kota 

digledah, kalau surat itu disita, oh, 

bahaya saya nanti. Belanda tahu kalau 

saya sembunyi disini…..” 

 

`Oh, Mas! Bagaimana, ya, 

itu?!”teriaknya Elok.  

 

 

“Kene, lo, butulan dalan nyang 

Purbayan-Widuran. Aku karo kancaku 

lagi dolanan ana plengsengan kali, 

weruh ana wong dodolan pohung 

pikulan mlaku gegancangan liwat 

kreteg. Bareng weruh yen pucuke kreteg 

ana jip tentara lagi mandheg, wonge 

banjur cengkelak arep balik. Nanging 

sajake ora wani balik, sebab kira-kira 

dheweke mentas nyingkiri bebaya. 

Dheweke bingung. Banjur ngetokake 

slepene dibuwang menyang kali. 

Nanging ya lagi apese wong kuwi kok 

Yu, wong buwang slepen ~ slepen apa 

apa ngono, lo, aku ora pati cetha ~ kok 

ya konangan tentara Landa sing numpak 

jip. Wong mau banjur diawe, embuh 

ditakoni apa. Landane nganggo ngungak 

kali barang, kok. Terus wong desa dodol 

pohun mau dikon melu numpak jip. 

(LLKR: 64)  

 

`Sini, lo, jalan pintas ke Purbayan-
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d. Tahap climax 

(tahap klimak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widuran. Aku dan temanku sedang 

bermain ditepi sungai, melihat ada orang  

jualan ubi dipikul jalan terburu-buru 

lewat jembatan. Setelah melihat kalau 

diujug jembatan ada jip tentara sedang 

berhenti, orangnya lalu mendadak ingin 

balik. Tetapi kelihatannya tidak berani 

balik karena dia berusaha menghindari 

bahaya. Dia bingung. Lalu 

mengeluarkan tempat tembakau (slepen) 

dibuang di sungai. Tetapi ya sedang 

sialnya orang tersebut kok Yu, 

membuang bungkusan ~ bungkusan apa 

apa itu, lo, saya tadi tidak terlalu jelas ~ 

ko ya ketahuan tentara Belanda yang 

naik jip. Orang tadi lalu dipanggil, tidak 

tau ditanya apa. Belandanya pake 

menoleh sungai segala! Kok. Lalu orang 

desa penjual ubi tadi disuruh ikut naik 

jip.”   

 

 

“Marga kebake gagasane iku, meh wae 

Wiradi kurang prayitna. Kanyatane yen 

metu nyang ndesa ki gampang lidok. 

Landa wengi kuwi nguwati tenan 

panjagane ing tepis piringe kutha sisih 

wetan, saurute Bengawan Sala, Wiradi 

rada bingung. Dheweke nlusup-nlusup 

liwat barongan-barongan, bareng arep 

metu, jegagig, weruh wong meger-meger 

nunggu dhua-belas-koma-tujuh. 

Dheweke enggal nylinthut-nylinthut 

metu dalan liya, nanging wekasane ya 

mung kaadhang-adhangan glibete 

serdhahu-serdhahu Landa.nalika isih 

cilik Wiradi dhemen banget jelungan, 

lan ngece nglimpe bocah-bocah sing 

padha nggoleki, mlayu slinthat-slinthut 

tanpa wedi. Saiki ki ndadak dheweke 

lumpuh atine, ora wani nyoba 

nglimpekake mungsuh nlusup mbobol 

barisan. Ya sapa ta sing kumendel, la 

wong yen konangan ora mung dielokake 

kaya bocah dolanan, nanging dibedhil 

nganggo mimis kang njalari pati! Wengi 
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e. Tahap 

denouement 

(tahap 

penyelesaian) 

iki sajake lagi apese Wiradi, wis 

ngadoh-ngadoh saka panggonane 

mungsuh isih konangan wae.   

(LLKR: 70) 

 

`Karena banyaknya pemikiran, hampir 

saja Wiradi kurang  hati-hati kalau 

keluar ke desa mudah ketahuan. Belanda 

malam itu sangat ketat penjagaannya 

ditepis sampingnya kota sebeleh timur, 

urutannya Bengawan Sala, Wiradi agak 

bingung. Dia menyelundup lewat 

terowongan, setelah mau keluar, tiba-

tiba, melihat orang kekar menunggui 

dua-belas-koma-tujuh. Dia langsung  

keluar jalan lain, tetapi ahirnya ya hanya 

ketutupan  banyaknya tentara  Belanda. 

Ketika masih kecil Wiradi senang sekali 

bermain, dan mengejek anak-anak yang 

sedang mencari, lari kesana-kesini tanpa 

takut. Sekarang tiba-tiba dia lumpuh 

hatinya, tidak berani coba  menerjang 

masuk dalam barisan musuh. Ya siapa 

yang berani, la kalau  ketahuan tidak 

hanya dibiarkan seperti anak bermain, 

tetepi ditembak memakai mimis yang 

membuat mati! Malam ini  sedang 

sialnya Wiradi, sudah jauh-jauh dari 

tempatnya musuh masih ketahuan juga. 

 

 

“Wiradi gemeter awake, luwih-luwih 

bareng weruh ibune sing cilik pucet 

lenggah anteng mandeng dheweke, sajak 

ora mbiyantu ndhrodhoge astane kaya 

wong kadhemen. Wiradi saya ora 

karuwan atine. Dheweke arep nerangake 

marang ibune yen dheweke arep 

nglawan serdhadhu-serdhadhu sing arep 

nyekel dheweke, nanging uwange wis 

kaku kaya dipaku, ora kena kanggo 

caturan. Wiradi ngecungake pustule 

kanggo ganti cangkeme sing kaku kuwi. 

Karepe dheweke nyasmitani supaya 

ibune tetep  kaya dene ibu pahlawan ing 

crita kae, nanging mesthi wae sasmitane 
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kuwi ora cetha, apa maneh tangan sing 

nyekel pistul kuwi ngoplok kaya dierog, 

wel-welan. Wiradi ora bisa mlengos 

saka pancerenge tingale ibune, tingal 

sing sajak dadi gentine ngendikan 

takon,”Apa kowe arep mati ana 

ngarepku? Mati sangsara kuwi, Nang, 

bakal nyiksa aku salawase!”  

(LLKR: 78) 

 

`Wiradi gemetar badannya , apalagi 

setelah melihat ibunya yang kecil pucat 

duduk tenang memandang dia, seperti 

tidak membantu gemetar tangannya 

seperti orang kedinginan. Wiradi tambah 

tidak karuan hatinya. Dia ingin 

menerangkan pada ibunya kalau dia akan 

melawan tentara-tentara yang akan 

menangkap dia, tetapi mulutnya susah 

kaku seperti dipaku, tidak bisa buat 

bicara. Wiradi menodongkan pistulnya 

untuk mengganti mulutnya yang kaku 

itu. Kemauannya dia ingin supaya 

ibunya tetap seperti ibu pahlawan 

dicerita, tetapi pasti kemauan itu tidak 

jelas, apa lagi tangan yang memegang 

pistul itu bergetar seperti digetarkan, 

terus-terusan, terlihat yang diinginkan 

jadi bertanya, “Apa kamu mau mati 

didepanku? Mati sengsara nanti, Nak, 

bakal menyiksa aku selamanya!”  

3. Latar 

(setting) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Latar Tempat 

a) Ing omahe 

Pak Lurah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Wayah rembang surup Wiranta 

sakanca padha mangan bebarengan ing 

omahe Pak Lurah, diladeni Waginah, 

anake Sadikrama lan Kartini putrane 

Den Wira, priyayi Bramontakan sing 

ngungsi mrono, sarta ditunggoni para 

sepuh kaya ta Pak Lurah sekalihan lan 

Bu danu padha rerembugan sing lucu-

lucu…”  

(LLKR: 8) 

 

`Waktu rembang surup Wiranta teman-

temannya sedang makan bersama di 

rumah Pak Lurah, dilayane Waginah, 
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b) Ing galengan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Ing kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Ing kamar 

anaknya Sadikrama dan Kartini anaknya 

Den Wira, pejabat Bramantakan yang 

mengungsi kesitu, serta ditunggui orang 

yang dihormati seperti Pak Lurah dan Bu 

Danu, pada mebicarakan yang lucu-lucu. 

 

 

“Sawise rampung mangan kabeh padha 

pamitan sing padha ditinggal, banjur 

budhalan. Lakune ora liwat dalan, 

nanging nratas liwat galengan, merga 

yen liwat dalan isih padha kuwatir yen 

kepranggulan patrol-patroli Landa sing 

nekat metu saka pos-pos penjagaan, 

saora-orane ya nyingkiri pagulate mata-

mata mungsuh…” 

(LLKR: 8) 

 

`Sesudah selesai makan semua  pamitan 

yang ditinggal, ikut pergi. Jalannya tidak 

lewat jalan, tetapi mengambil jalan 

pintas lewat sengkedan, karena kalau 

lewat jalan hawatir kalau kepergok 

patrol-patroli Belanda yang nekat keluar 

dari pos-pos penjagaan, setidak-tidaknya 

menghindari bahanya mata-mata musuh. 

 

 

“Saya suwe dheweke saya adoh anggone 

nlusur dhasare Kali Sala mangsa ketiga. 

Dhasare kali wedhi malela kang wis 

pirang-pirang minggu ora kacak banyu, 

marga iline banyu Bengawan mung 

prasasat kali cilik kang ora mingsra. 

(LLKR: 12) 

 

`Semakin lama dia semakin jauh 

menelusuri dasar sungai Sala musim 

kemarau. Kelihatan dasar sungai pasir  

yang sudah beberapa minggu tidak 

terkena air, karena mengalirnya air 

Bengawan hanya sedikit sungai kecil 

yang tidak berharga . 

 

 

“Sapa caturan kuwi? Mbok lampune 
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e) Ing kamar 

tengah/ kamar 

dhahar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Ing pawon 

 

 

 

 

 

 

 

g) Ing pyan 

 

 

 

 

 

 

 

 

disumet ta, Pak.” Swarane Bu Wiradad 

Klemek-Klemek saka njeron kamar. 

(LLKR: 20) 

 

`Siapa yang bicara itu? lampunya 

dinyalakan, Pak.” Suwara Bu Wiradad 

lamban dari dalam kamar. 

 

 

“Kabeh gagasane Pak Naya iku 

diucapake kanthi suwara serak lan 

antep, kaya suwarane wong lara watuk. 

Kang dadi papan kanggo nggelar 

gagasan iku kabeh ana meja dhahar. 

Wong saomah, kejaba Bu Wiradad, 

awan kuwi seneng kumpul ana 

sakupenge meja dhahar kono. 

(LLKR: 65)  

 

`Semua pendapatnya Pak Naya itu 

diucapkan dengan suwara serak dan 

tegas, seperti suwara orang sakit batuk. 

Yang jadi tempat untuk membicarakan 

pendapat itu semua ada di meja makan. 

Orang satu rumah, kecuali Bu Wiradad, 

siang itu senang berkumpul disekeliling 

meja makan disitu. 

 

 

“Wiradi lungguhan ana bangku cilik ing 

pawon, nunggoni elok rajang-rajang…” 

(LLKR: 35) 

 

`Wiradi dudukan dibangku kecil di 

dapur, menemani Elok memotong-

motong. 

 

“Ing ndhuwur pyan panas lan sumuk. 

Wiradi lagi weruh saiki yen omahe kaya 

mengkono regete lan tuwane. Dheweke 

prasasat gandhuli reng sebab yen 

mancik pyan kuwatir yen ambrol, jebol. 

(LLKR: 50)  

 

`Di atas pyan kepanasan dan panas. 

Wiradi baru melihat sekarang kalau 
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h) Ing kuburan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Latar waktu 

a) Malam hari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rumahnya seperti itu kotornya dan 

tuanya. Dia pegangan  kencang reng 

sebab kalau menginjak pyan hawatir 

kalau ambrol, jebol. 

  

 

“…Kontrang-kantringe playu Wiradi 

wis ora nggagas liya maneh kajaba 

nylametake nyawane, weruh-weruh 

dheweke wis keplayu tekan kuburan 

stasiun Jebres. Ing kono lage krasa rada 

aman, playune rada sareh, napase kaya 

pedhot-pedhota, kringete dleweran. 

Dalan menyang desa ora saya cedhak. 

Upama liwat Jurug ya saya gawat, 

sebab kreteg kana ora tau limpe saka 

pangawasane serdhadhu Landa.  

(LLKR: 71) 

 

`Tergesah-gesah Wiradi lari tidak 

memperdulikan yang lain lagi kecuali 

menyelamatkan nyawanya, tiba-tiba dia 

sudah lari sampai makam stasiun Jebres. 

Disitu baru terasa agak aman, larinya 

agak santai, nafasnya seperti terptong-

potong, keringatnya bercucuran. Jalan 

menuju desa tidak semakin dekat. Misal 

lewat Jurug tambah gawat, sebab 

jembatan disana tidak pernah lengah dari 

pengawasane tentara Belanda.   

 

 

 

“…Dene bebayane liwat galengan kuwi 

kejaba rada repot lakune marga ciyut 

ora rata, kanggone sing padha ora 

sepaton ya wedi Kyai Oyot, yaiku ula 

sing uga tlusuran liwat galengan. Ula 

saba galengan, yen kepidak rak ya 

nyamari. Mula, mupung candhikala isih 

madhangi bumi, bocah-bocah padha 

gegancangan lakune, mangulon parane. 

(LLKR: 8) 

 

`kalau bahayanya lewat sengkedan itu 

selain agak susah jalannya karena sempit 
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b) Pagi hari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Siang hari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tidak rata, untuk yang memakai sepatu 

takut kyai oyot, yaitu ular yang juga 

berkeliaran lewat sengkedan. Kalau 

keinjak membahayakan. Maka, 

sekiranya  bulan masih menerangi bumi, 

anak-anak cepat-cepat  arah jalannya ke 

barat. 

 

 

“Kethoprak-kethoprak swarane sepatu 

lan gremeng-gremenge swara gringseng 

ora enggal lerep, senajan swarane 

bedhil wis padha mendha. Wiradi tetep 

ora obah saka pandhelikane. Pikirane 

ruwet, matane arip, kesel ngenteni 

kedadean tutuge. Malah barang 

keprungu jago kluruk sesumbaran 

dheweke keturon, les! 

(LLKR: 26) 

 

`ketoprak-ketoprak suwaranya sepatu 

dan bisingnya suara gringseng  tidak 

berhenti,  walaupun suaranya tembak 

sudah semua berhenti. Wiradi tetap tidak 

bergerak dari penglihatannya. Malah 

setelah mendengar jago berkokok saut-

sautan dia ketiduran, pules! 

 

 

Jam loro luwih sithik, Pak Wiradad 

rawuh nggawa oleh-oleh roti tawar. 

“Nang, engko bengi aja metu dhisik. Aku 

mau krungu kabar yen bengi iki mengko 

Landa arep ngukuhi kutha. Jam malam 

diajoke wiwit jam lima. Barisan-barisan 

tank arep dipamerake.” 

(LLKR: 42) 

 

Jam dua lebih sedikit, Pak Wiradad 

datang membawa oleh-oleh roti tawar. 

`Nak, nanti malam jangan keluar dulu. 

Tadi saya dengar kabar kalau nanti 

malam Belanda akan beroprasi  kota. 

Jam malam diajukan dari jam lima. 

Barisan-barisan tank akan dipamerkan. 
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3. Latar sosial 

a) Karyawan 

kantor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) kalangan 

priyayi 

“Lajeng, Bapak dhahar menapa?” 

pitakone Wiradi ora sranta. Dene 

bapake sajake nyingkiri pitakon iku. 

  

“Saben isuk aku ya menyang kantor.” 

  

“O, kantor pos sampun bikak?” 

 

“Uwis. Naming ya mung kanggo laying-

layang ing dhaerah pendhudhukan…..”  

(LLKR: 23) 

 

„Lalu, Bapak makan apa?” pertanyaan 

Wiradi tidak sabar. Sepertinya bapaknya 

menghindari pertanyaan itu. 

 

„Setiap aku ya berangkat ke kantor.” 

„O, kantor pos sudah buka?” 

 

„Sudah. Tapi ya hanya untuk surat-surat 

daerah kependhudhukan…..” 

 

 

“Iya, Pak? Piye kabare anakkku wedok? 

Rak slamet, ta? Kena apa kok ora mulih 

niliki ibune sing gerah? Piye, Pak, 

ndang critaa!” 

  

Pak Lodhang wong desa kluthuk, wedine 

menyang priyayi ora jamak. Krungu 

pakon kaya mengkono kuwi dheweke 

malah gugup ora karuwan, mangsuli 

kami sosolen, “Niku, Ndara, tiyang estri 

Ndrajeng Wirat, eh, Wissas kabare. Eh, 

piye, ta, ki. Kabar enten, ning kula 

keskeskesupen…..” 

(LLKR: 59) 

  

„Iya, Pak? Bagaimana kabarnya anak 

perempuanku? Selamat, kan? Kenapa 

kok tidak pulang melihat ibunya yang 

sakit? Bagaimana, Pak, cepet ceritaa!” 

  

`Pak Lodang orang desa tertinggal, takut 

kepada pejabat. Mendengar pertanyaan 

seperti itu dia malah gugup tidak karuan, 
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menjawab gemetar,”itu, juragan, pejabat  

perempuan  Wirat, eh, Wissas kabarnya 

eh, bagaimana, ya, ini. Ada kabar, tapi 

saya lulupa…..” 

 

  

2. Nilai Nasionalisme Lara Lapane Kaum Republik dalam roman Kelangan Satang 

(seri Wiradi) karya Suparto Brata. 

Table 2 

Nilai Nasionalisme 

 

No  Wujud Nilai Nasionalisme Kutipan  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai rela berkorban (asas 

kepentingan yang sama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai rela berkorban (asas 

”Ha, witekna, yen awake dhewe mlebu 

kutha, prasasat ula marani gepuk 

ngono,” wangsulane Wiranta. “Ora 

wurung Landa numpes kita sakeloron.”  

“Ah, ya mlebune dhedhemitan, aja 

nganti konangan mata-mata mungsuh.” 

“Ora, Kangmas. Aku sing netepake kita 

ora marak sibu wektu iki bapak mesthi 

bisa ngarih-arih sibu yen jaman durung 

marengake putra-putrane muncul ing 

ngarsane sibu-bapak. Bapak mesthi 

pirsa kahanan kang kaya mengkene 

iki.” 

(LLKR 2) 

 

„Ha, perhatikan kalau kita masuk kota, 

ibarat ula marani gepuk ,” jawab 

Wiranta. “Belum nanti Belanda 

menumpas kita begitu saja.” 

„Ah, ya masuknya pelan-pelan jangan 

sampai ketahuan mata-mata musuh.” 

„Tidak Mas, aku yang menetapkan kita 

tidak mendatangi ibu waktu sekarang 

bapak pasti bisa menenangkan ibu 

kalau belum mengijinkan anak-anaknya 

muncul dihadapan ibu-bapak. Bapak 

pasti tahu keadaan yang seperti 

sekarang ini.” 

 

 

“Wirastuti iku sedulure ragil, sedhela 
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kepentingan yang sama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai rela berkorban (kepentingan 

yang sama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sedurunge Landa mlebu kutha sekolahe 

diliburake marga geger PKI ing 

Madiun lan dheweke mbiyantu ana Biro 

Perjuwangan Putri. Wektu Landa 

mlebu, Wiranta kober mampir ngomah 

lan ngeterake wong tuwane menyang 

Sraten, dene Wirastuti sing mesthine 

dipapag Wiradi dina sorene, wis 

sawengi ora mulih…” 

(LLKR: 4)  

 

`Wirastuti itu saudara bontot, sebentar 

sebelum Belanda Masuk Kota sekolah 

diliburkan karena ricuh PKI di Madiun 

dan dia membantu di Biro Perjuangan 

Putri. Waktu Beland masuk, Wiranta 

sempet kerumah dan mengantarkan 

orang tuanya ke Sraten, sedangkan 

Wirastuti yang serahunya dijemput 

Wiradi sorenya, sudah semalam tidak 

pulang. 

 

 

“Kita liwat Putat apa Beton, Mas?” 

pitakone salah sijine kanca kang 

lumaku pernah ngarep. Kanca kuwi 

pendhek dedege, lakune ora patiya 

rekasa marga gawane ora abot. 

Dheweke, Sukardiman jenenge, mung 

gawa pistul otomatis karo granat telung 

iji digandhul-gandhulake ing gulune 

kaya ketupat, dicencang ana gulu kuwi 

perlune yen nyabrang Bengawan 

mengko ben ora katut teles. 

(LLKR: 9) 

 

„Kita lewat Putat apa Beton, Mas?” 

pertanyaan salah satu teman yang 

berjalan baris depan. Teman itu kecil 

badannya, jalannya tidak begitu susah 

karena bawaannya tidak berat. Dia, 

Sukardiman namanya, hanya bawa 

pisto otomatis dan granat tiga biji 

digantung-gantungkan dileher seperti 

ketupat, diikat dileher itu perlunya 

kalau menyebrang Bengawan nanti biar 
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Nilai rela berkorban (asas 

kesetiaan terhadap kesepakatan 

bersama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai rela berkorban (asas 

solidaritas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai rela berkorban (asas 

kepentingan yang sama) 

 

tidak ikut basah. 

 

 

”Iki mesthi penggawene mata-mata 

mungsuh,” bisike Marija. 

 

“Priye, Mas? Apa kita mundur dhisik?” 

pitakone Narna. 

 

“Ora,” Wangsulane Wiranta. “kowe 

kudu ngeterake kangmas tilik sibu. 

Sukardiman ajaken.” 

 

“Ah, la Mas….!” Protese Narna. 

(LLKR: 16) 

 

„Ini pasti perbuatannya mata-mata 

musuh,” bisiknya Marija. 

 

„Bagaimana, Mas? Apa kita mundur 

dulu?” Tanya Narna. 

 

„Tidak,” jawab Wiranta. “Kamu harus 

mengantar kakakku jenguk ibu. 

Sukardiman diajak.” 

 

„Ah, lah Mas….!”Protesnya Narna. 

 

 

“Tinggalen aku, tinggalen kene wae. 

Karo Marija. Kanca-kanca liyane 

mengko rak ya mrene tulung aku. Ning 

kang Mas Wiradi kudu ketemu sibu, 

wong wis diniyati saka ngomah.” 

(LLKR: 16) 

 

„Tinggalkan aku, tinggalkan disini saja. 

Dengan Marija. Teman-teman yang 

lainya nanti kan kesini menolong saya. 

Tapi Mas Wiradi harus bertemu ibu, 

karena sudah diniati dari rumah.” 

 

 

“…ibune ora akur karo karepe Wiras, 

bocah wadon mbiyantu tenaga ana 

badan perjuangan kuwi, marga bocah 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai persatuan dan kesatuan 

(asas kepentingan yang sama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai persatuan dan kesatuan 

(asas solidaritas) 

 

 

 

 

 

 

 

wadon ki ya kudu ngugemi 

kewadonane, ora kok melu perang. 

Dhek samana Wiras nekat njaluk 

dieterake Wiradi,…` 

(LLKR: 21) 

 

`…ibunya tidak setuju dengan 

keinginan Wiras, anak perempuan 

membantu tenaga di Badan perjuangan 

itu, karena anak perempuan itu 

seharusnya menjalankan kodratnya, 

tidak kok ikut perang. Saat itu Wiras 

nekat minta diantarkan Wiradi,…` 

 

 

 

Wong loro mau saikine isih padha cekel 

bedhil mbelani negara ana ing desa 

bawah Bekonang, wetan Sala. Landa 

kang ngejeki kutha lagi greget-gregete 

nanggulangi pemudha kang saben 

mbengi nyusup mlebu kutha lan 

nganakake serangan-serangan 

menyang tangsi-tangsi. 

(LLKR: 3) 

 

Dua orang tadi sekarang masih 

memegang senapan membela negara di 

desa bawah Bekonang, timur Sala. 

Belanda yang mengawasi kota sedang 

semangat-semangatnya menanggulangi 

pemuda yang setiap malam 

menyelindap masuk kota dan 

mengadakan serangan-serangan ke pos-

pos penjagaan. 

 

 

“Sawise Wiranta ngabarake kabar 

kang digawa Narna bab gerahe ibune 

lan karepe arep sowan ibune bengi iki 

perlu nentremake penggalihe, sakanca 

padha sarujuk bengi iku mlebu kutha. 

Cacahe kabeh ana telulas uwong, 

senajan gegamane ora pati jangkep, 

ora kabeh nduweni cekelan, ora ketang 

pistul utawa granat. 
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Nilai persatuan dan kesatuan 

(asas kerjasama adanya 

koordinasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(LLKR: 7) 

 

„Sesudah Wiranta memberitahu kabar 

yang dibawa Narna bab sakitnya ibu 

dan keinginannya ingin menghadap 

ibunya malam ini untuk menentramkan 

perasaannya, teman-teman semua 

sepakat malam ini masuk kota. 

Jumlahnya semua ada tiga belas orang, 

walaupun alatnya tidak begitu lengkap, 

tidak semua mempunyai pegangan. 

Walau hanya pistol atau granat. 

 

 

“Saiki lakune padha rerundhukan kaya 

kecu ndhedhepi omah sing arep 

dirampog, pathing jrunthul kaya bocah 

jelungan. Narna kaya adat saben 

ngudhuni perenge Bengawan dhisik 

dhewe. Kanca-kancane padha ana 

tangguling kali ngenteni sasmitane, 

padha ngempet ambekan. Sedhela 

dienteni, ora ana baneke. Dienteni rada 

suwe, isih ora ana sasmitane apa-apa. 

Wiranta banjur nyingsoti mitrane, 

takon apa dheweke slamet. Narna ora 

mangsuli. Kanca-kancane saya 

trataban atine.” 

(LLKR: 10)  

 

„Sekarang jalannya pada pelan-pelan 

seperti perampok memasuki rumah 

yang akan dirampok, semua tak karuan 

seperti anak bermain petak umpet. 

Narna seperti adat biasanya menuruni 

tepi Bengawan yang pertama. Teman-

temannya ada di bendungan kali 

menunggu lambangnya, pada menahan 

nafas. Ditunggu sebentar, tidak ada 

tandanya. Ditunggu agak lama, masih 

belum ada tandanya apa-apa. Wiranta 

lalu bersiul ke temannya, bertanya apa 

dirinya selamat. Narna tidak menjawab. 

Teman-teman semakin gemetar hatinya. 
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3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai persatuan dan kesatuan 

(asas kepentingan yang sama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai harga menghargai (asas 

kerjasama adanya koordinasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai harga menghargai (asas 

kepentingan yang sama)  

 

 

 

 

 

“Kurban manungsa samenika mboten 

kathah, sebab kita sampun sami ngretos 

menawi wonten montormabur kleyang-

kleyeng wonten nginggil dhusun, 

sakedhap malih mesthi udan mortar. 

Mila saged sami sumingkir. Kurban 

ingkang kathah inggih namung 

kerisakan-kerisakan dhusun kemawon. 

Menawi bab mortar kemawon kita 

saget nyingkiri. Sareng sesakit?” 

(LLKR: 36) 

  

`Korban manusia ini tidak banyak, 

karena kita sudah mengerti  kalau ada 

kapalterbang mondar-mandir di atas 

desa, sebentar lagi pasti hujan mortir. 

Mula bisa menyingkir. Korban yang 

banyak ya hanya kerusakan-kerusakan 

desa saja. Kalau bab mortar saja kita 

bisa menyingkir. Bersama penyakit?” 

 

 

 

“Ah, aja mikir neka-neka !” Mangsuli 

ngono mau Wiranta gremet-gremet 

maju, ngudhuni plengsengan. Ninggali 

pesen sedhurunge adoh, “Aja padha 

melu dhisik yen dhurung krungu 

swarane manuk tuhu.” 

(LLKR: 11) 

 

„Ah, jangan mikir macem-macem!” 

Menjawab itu tadi Wiranta berjalan 

pelan-pelan maju, nuruni tepian sungai. 

Meningkalkan pesan sebeluh 

jauh.”Jangan pada ikut dulu kalau 

belum terdengar suara burung tuhu.” 

 

 

“Mesthi kemawon, Pak. Margi ingkang 

badhe nemtokaken zaman menika ra 

lare-lare enem. Dados pantes yen para 

nem-neman nemtokaken tetedhah 

ingkang bakal kaulu bangsanipun. 

Tiyang enem-enem kuwatos kemawon 

margi tetedhan roti ingkang eca menika 
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Nilai harga menghargai (asas 

kejujuran) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bakal ngarcuni gagasan bab 

kamardikaning negara…..” 

(LLKR: 44) 

 

`Pasti saja, Pak. Karena yang bakal 

menentukan zaman itu anak-anak 

muda. Jadi pantas kalau para pemuda 

menentukan makanan yang akan 

dimakan bangsa itu.  Para pemuda 

hawatir saja karena makanan roti yang 

enak itu bakal meracuni bab 

kemerdekaan negara. 

 

 

“Belanjane bapakmu dhek jaman 

republik ewon, kowe weruh dhewe. 

Nanging cupet dienggo tuku beras. Ora 

tekan seminggu, wis gusis, dakkandani. 

Bareng saiki, blanjane ora akeh, ora 

nganti atusan, mung puluhan wae. Ning 

murwat, kena dienggo urip nyandhang 

wutuh,” ngendikane ibune. 

 

Wiradi mung ngrujuki apa ngendikane 

ibune wae, sanajan ing batin rada 

nalangsa bab olehe kasoran ajine 

dhuwit bangsa dhewe, dhuwit ORI. 

Nanging kepriye maneh, kanyatane 

ngono. Lan upama Wiradi njentrehake 

larah-larahane bab iku ya mung 

kuwatir yen njodherake katentreman 

atine ibune wae. Dadi Wiradi ya mung 

monthak-manthuk tanpa niyating ati. 

(LLKR: 77) 

 

„Belanjaannya bapakmu waktu jaman 

republik ewon, kamu melihat sendiri. 

Tetapi tidak cukup dipakai beli beras. 

Tidak sampai satu minggu, sudah habis, 

saya beritahu. Kalau sekarang, 

belanjaanya tidak banyak, tidak sampai 

ratusan, hanya puluhan saja. Tapi 

mampu, bisa dipakai hidup berpakaian 

utuh,” bicaranya ibu.  

Wiradi hanya menyetujui apa 

omongannya ibunya saja, walaupun 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai kerjasama (asas kepentingan 

yang sama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai kerjasama (asas kejujuran) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dibatin sedikit nelangsa bab mendapat 

kalah harganya uang bangsa sendiri, 

uang ORI. Tetapi bagaimana lagi, 

kenyataanya seperti itu. Dan kalau 

Wiradi menjelaskan kedudukan-

kedudukan bab itu hanya hawatir kalau 

membuat ketentraman hati ibunya saja. 

Jadi Wiradi ya hanya manggut-manggut 

tanpa diniyati dalam hati.  

 

 

 

Sawise rampung mangan kabeh padha 

pamitan sing padha ditinggal, banjur 

budhalan. Lakune ora liwat dalan, 

nanging nratas liwat galengan, marga 

yen liwat dalan isih padha kuwatir yen 

kepranggulan patroli-patroli Landa 

sing nekat metu saka pos-pos penjagan, 

saora-orane ya nyingkiri pangulate 

mata-mata mungsuh…” 

(LLKR: 8) 

 

Sesudah selesai makan semua pamitan 

yang semua ditinggal, lalu pergi. 

Jalannya tidak lewat jalan, tapi 

memotong lewat galengan, karena 

kalau lewat jalan semua masih  hawatir 

kalau kepergok patroli-patroli Belanda 

yang nekat keluar dari pos-pos 

penjagaan, setidak-tidaknya ya 

menghindari pengawasan mata-mata 

musuh…” 

 

 

“Mas. Senadyan slamet ora ana 

kedadean apa-apa mengko aja suwe-

suwe anggone rangkul-rangkulan karo 

ibu, lo,” celathune Narna saka mburi. 

“Yen bisa jam-jam siji ngono awake 

dhewe wis padha bali.”  

(LLKR: 9) 

  

„Mas. Walaupun selamat tidak ada 

kejadian apa-apa nanti jangan lama-

lama ketika berpelukan dengan ibu, lo.” 
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Nilai kerjasama (asas kerjasama 

adanya koordinasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai kerjasama (asas kerjasama 

adanya koordinasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narna berkata dari belakang.”Kalau 

bisa jam-jam satu kita sudah pada 

pulang. 

 

 

“Ora let suwe banjur keprungu 

suwarane manuk tuhu saka sasmitane 

Wiranta. Narna bener. Kahanan 

sabrang kali aman ora ana mungsuh. 

Wong-wong padha enggal nyabrang 

kali lan terus peting jrunthul mlebu 

jroning kutha. 

(LLKR: 13) 

 

`Tidak begitu lama lalu terdengar 

bunyinya burung tuhu dari mulutnya 

Wiranta. Narna benar. Keadaan 

menyebrang sungai aman tidak ada 

musuh. Orang-orang cepat-cepat 

menyabrang sungai dan terus cepat-

cepat masuk kota.   

 

 

“Ora kacarita lakune prajurit telu mau 

ana ndalan. Kocapa bareng arep mlebu 

pekarangan daleme Pak Wiradad, 

Narna njarwani, “Sedhela wae Mas, 

limalas menit utawa setengah jam 

suwe-suwene, aja luwih. Aku nunggu 

kene. Yen ana bebaya aku ngunekake 

karabenku ping telu urut-urutan. 

Kardiman ben ngeterake kowe tekan 

ngarep lawang. Sapatemon karo keng 

ibu lan bapak.” 

(LLKR: 16) 

 

„Tidak diceritakan jalannya prajurit tiga 

tadi di jalan. Diceritakan setelah akan 

masuk halaman rumahnya Pak 

Wiradad, Narna mengingatkan. 

”sebentar saja Mas, lima belas menit 

atau setengah jam lama-lamanya, 

jangan lebih. Aku menunggu sini. 

Kalau ada bahaya aku membunyikan 

karabenku tiga kali berurutan. 

Kardiman yang mengantarkan kamu 
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Nilai kerjasama (kesetiaan 

terhadap kesepakatan bersama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai kerjasama (solidaritas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sampai depan pintu. Bertemu dengan 

yang ibu dan bapak.” 

 

 

“Nalika iku lawange didhodhog uwong. 

Suwarane bedhil saya mbabrak rame. 

Sawenehe bedhil muni cedhak banget, 

ping telu urut-urutan, sajak diunikake 

ana ngarep omah. Wiradi menyat, 

dheweke kelingan Narna lan 

Sukardiman sing padha ngenteni 

dheweke ana ngarepan. Bedhile Narna 

tetenger ana bebaya. Saka kadohan 

keprungu suwarane tank nggereng 

nggegirisi. 

(LLKR: 23-24) 

 

„Saat itu pintunya diketuk orang. 

Suwaranya senapan semakin tambah 

ramai. Kelihatannya senapan bunyi 

dekat sekali, tiga kali berurut-urutan, 

sepertinya dibunyikan di depan rumah. 

Wiradi terbangun, dia teringat Narna 

dan Sukardiman yang menunggu dia di 

depan. Senapan Narna bertanda ada 

bahaya. Dari kejauhan terdengar suara 

tank keras mengerikan.  

 

 

Wiradi lan Pak Wiradad kang padha 

nunggoni ana njaba kamar nalika 

Suhebat nangis mlebu, saiki iya banjur 

bendrong bareng krungu ujare Pak 

Naya. Ana serdhadhu Baret Merah ing 

sacedhake kono! Ateges Wiradi kaincer 

nyawane. Wong-wong banjur pating 

blulung golek panggonan sing kira-kira 

bisa ngumpetake Wiradi.   

(LLKR: 48) 

 

Wiradi dan Pak Wiradad yang 

menunggui di luar kamar saat Suhebat  

menangis masuk, sekarang iya lanjut 

tidak tenang setelah mendengar kata 

Pak Naya. Ada tentara Baret Merah di 

dekat situ! Bertanda Wiradi terincar 
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Nilai bangga menjadi bangsa 

Indonesia (asas kejujuran) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai bangga menjadi bangsa 

Indonesia (asas kejujuran) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nyawanya. Orang-orang lanjut bersama-

sama bingung mencari tempat yang 

kira-kira bisa menyembunyikan Wiradi. 

 

 

“Lha panjenengan rawuh. Samenika 

menika rak dhahari pun bapak-ibu 

dipuntitipaken kula. Pak Wiradad 

maringi uwos lan blanja. Upami 

mboten wonten Pak Wiradad ngaten 

mesthi kawontenanipun lajeng rekaos.” 

“Keng rama menapa mboten ngasta?” 

Elok gedheg.”Bapak menika 

Republikein tulen.” 

Wiradi krasa dijenggung atine. 

(LLKR: 41)  

 

`Kamu datang. Ini yang memberi 

makan bapak-ibu dititipkan saya. Pak 

Wiradad beras dan belanjaan. Kalau 

tidak ada Pak Wiradad pasti 

keadaannya bakal susah. 

Bapak apa tidak bekerja? 

Eloh gedheg.”Bapak itu Republik 

tulen” 

Wiradi krasa dikagetkan hatinya.  

 

 

“Pak. Panjenengan rak sanes mata-

mata Welandi, ta, Pak?”. Pitakone karo 

tumungkul kami sesegen. 

“Yen aku mata-mata, aku ora kandha 

yen bengi iki ana jaga-jaga ing tlatahe 

kutha. Kowe tak togake wae lunga lan 

dibedhil mungsuh ana kalen.” Kandha 

mengkono mau Pak Wiradad karo 

ngukuti rotine lan mlebu kamar gedhe 

marani garwane sing lenggahan ana 

gerdin. 

(LLKR: 45) 

 

„Pak. Anda bukan mata-mata Belanda 

kan, Pak?. Bertanya dengan menunduk 

tersedan-sedan (menangis). 

„Kalau aku mata-mata. Aku tidak 

memberi tahu kalau malam ini ada 
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Nilai bangga menjadi bangsa 

Indonesia (asas kepentingan yang 

sama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

penjagaan diwilayah kota. Kamu tak 

keluarkan pergi dan ditembak musuh 

diselokan.” Bicara seperti itu tadi Pak 

Wiradad sambil mengambil roti dan 

masuk kamar besar mendekati istrinya 

yang duduk ditempat tidur. 

 

 

“Budhale Wiradi wis ngancik wayah 

wengi. Jledhar-jledhore para pemudha 

gerilya lan mata-mata mungsuh utawa 

patroli-patroli Landa wis rame rata 

sakutha. Wengi iki sajake bocah-bocah 

aktip banget, marga wingi sawengi 

padha kebetheng ora bisa polah dening 

grebegane Landa kang pacak baris ana 

njroning kutha. 

(LLKR: 69) 

 

„Perginya Wiradi sudah larut malam. 

Jledar-jledornya para pemuda gerilya 

dan mata-mata musuh atau patrol 

Belanda sudah ramai penuh satu kota. 

Malam ini niatnya anak-anak aktif 

sekali, karena kemarin satu malam 

terhalang tidak bisa polah oleh 

grebegan Belanda yang menata barisan 

ada di dalam kota. 

  

B. Pembahasan Data 

Penyajian data yang telah peneliti jabarkan di atas, selanjutnya peneliti 

paparkan dalam pembahasan data sebagai berikut: 

1. Fakta cerita LLKR dalam roman Kelangan Satang (seri Wiradi) karya Suparto 

Brata 

Analisis ini merupakan langkah awal untuk pemahaman perwatakan 

dalam roman Kelangan Satang (seri Wiradi) karya Suparto Brata. Berikut ini 

akan disajikan pembahasan tiap-tiap unsur dalam roman tersebut. 
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a. Tokoh dan Penokohan 

  Tokoh dan penokohan saling berkaitan satu sama lain karena 

penokohan merupakan bagian dari tokoh agar tokoh menjadi hidup. Istilah 

tokoh disebutkan untuk pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan 

disebutkan untuk menggambarkan tentang watak pelaku yang ditampilkan 

dalam sebuah cerita. Tokoh-tokoh dalam cerita menurut peranannya ada 

dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Berikut ini penjelasan 

mengenai tokoh dan penokohan pada LLKR dalam roman Kelangan 

Satang (seri Wiradi) karya Suparto Brata. 

1. Tokoh Utama 

   Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya. 

Tokoh utama merupakan tokoh yang banyak diceritakan baik sebagai 

pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Berdasarkan uraian 

tersebut, dapat disimpulkan dalam cerita LLKR tokoh utamanya adalah 

Wiradi. Tokoh tersebut sering dimunculkan secara terus menerus 

dalam setiap cerita dari awal sampai akhir. 

a) Wiradi 

(1) Keras kepala 

 Wiradi adalah anak pertama dari Pak Wiradad dan Bu 

Wirada. Wiradi mempunyai watak keras kepala. Hal ini terlihat 

dari skap Wiradi yang terus meminta pada adiknya supaya 

diantarkan ke kota untuk menemui ibunya. Adapun kutipannya 

sebagai berikut. 
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“Pakewuh, kangmas. Marga kahanane kutha saiki, 

panjenenganmidhanget piyambak, sabin dina Landa 

nganakake pembersihan. Wong lanang sing katon 

sajak santosa, ora kakehan rembug, terus digawa 

menyang beteng, ditawan,”wangsulane Wiranta. 

 

“Lha ning, kowe ki apa mesakake sibu? Kita wong 

loro genah nglumpuk mrene, dene jeng Wiras ora 

karuwan kabare. Rak ya ngenes ngono, penggalihe 

sibu! ”pandheseke Wiradi. 

(LLKR: 2) 

  

`Tidak enak, Mas. Karena keadaan kota sekarang, 

kamu dengar sendiri, setiap hari Belanda mengadakan 

pembersihan. Orang laki-laki yang terlihat sehat, tidak 

banyak pendapat, terus dibawa ke benteng, ditawan,” 

jawaban Wiranta. 

 

`La, kamu apa tidak kasihan dengan sang ibu? Kita 

berdua jelas berkumpul disini, sedangkan Wiras tidak 

jelas kabarnya. Kan sedih sekali, hatinya ibu!” 

pemaksaannya Wiradi. 

 

Dari kutipan di atas dpat dijelaskan bahwa tokoh Wiradi terus 

meminta pada Wiranta agar keinginannya dituruti. Keinginan 

Wiradi untuk pergi ke rumahnya karena dia terlalu 

menghawatirkan keadaan ibunya yang sedang sakit. Wiradi 

berfikiran kalau penyebab ibunya sakit karena  mencemaskan dan 

memikirkan keselamatan ketiga anaknya yang tidak ada di rumah. 

Dari pemaparan tersebut mencerminkan karekter Wiradi yang 

keras kepala, hal ini terlihat dari tidak dihiraukannya omongan 

adiknya yaitu Wiranta, kalau saat ini keadaan kota sedang tidak 

aman, tetapi Wiradi terus memaksa untuk mendatangi rumahnya 

agar bisa menengok dan menenangkan hati ibunya yang sedang 

sakit. 
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(2) Tidak mudah percaya 

Penokohan Wiradi juga terlihat sebagai karakter yang tidak 

mudah percaya. Hal ini terlihat dari sikap Wiradi yang tidak 

menghiraukan penjelasan adiknya. adapun kutipannya sebagai 

berikut. 

“Nanging piye olehku percaya marang bapak, bisa 

ngarih-arih penggalihe sibu, wong nyatane sibu 

gerah ngono? Yen aku netepake, gerahe sibu kuwi 

mung bakal bisa senggang yen wis pirsa putra-

putrane slamet.” 

(LLKR: 2) 

 

„Tapi bagaimana aku percaya ke bapak, bisa 

membujuk perasaan ibu, pada kenyataannya ibu sakit 

seperti itu? Kalau aku menetapkan, sakitnya ibu itu 

cuma bisa berkurang kalau sudah melihat putra-

putranya selamat.” 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan Wiradi yang masih 

bertekat untuk diantarkan pulang menemui ibunya yang sedang 

sakit, bahkan Wiradi tidak percaya kalau bapaknya dapat 

menenangkan hati ibunya yang sakitnya karena rasa rindu ingin 

bertemu anak-anaknya dengan keadaan selamat. Dari pemaparan 

tersebut menggambarkan karakter tokoh Wiradi yang tidak mudah 

percaya, hal ini terlihat dari sikap Wiradi yang tetap tidak percaya 

kalau bapaknya bisa membujuk hati ibunya.  

(3) Egois  

Penokohan Wiradi juga terlihat sebagai karakter yang egois. 

Hal ini terlihat dari usahanya memaksa supaya keinginannya 

terpenuh. Adapun kutipannya sebagai berikut. 
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Wektu Narna arep menyat, Wiradi takon meneh, “Ora, 

Dhik Narna. Kahanane kutha priye? Upama aku 

nlusup mulih ngendhangi sibu ngono apa bisa kira-

kira?” 

(LLKR: 5) 

  

Waktu Narna akan berdiri, Wiradi bertanya lagi, 

“Tidak, Dik Narna. Keadaan kota bagaimana? 

Misalnya aku menelusup pulang melihat ibu apa bisa 

kira-kira?” 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bagaimana kegigihan 

Wiradi untuk masuk kota. Wiradi menanyakan bagaimana keadaan 

kota saat ini pada Narna, Wiradi juga mengusulkan rencana kalau 

dia ingin masuk kota dengan menelusup. Dari pemaparan tersebut 

menggambarkan karakter Wiradi yang egois, hal ini terlihat dari 

usulannya yang dapat membahayan dirinya sendiri pada saat itu. 

(4) Curiga  

Selain kutipan di atas, penokohan Wiradi juga menunjukkan  

karakter curiga. Hal ini terlihat dari sikap Wiradi yang pemikiranya 

menjadi tidak karuan. Adapun kutipannya sebagai berikut. 

“Pak Naya ora nyritakake apa sing dikuwatirakake 

bab bapake. Wiradi nggagas gegrayangan, apa 

bapake ki mbebayani, apa ing njeroning bebaya, kok 

dikewatirake. Apa bapake ki mata-mata mungsuh, 

apa dadi incer-inceran bocah-bocah gerilya? Bisa 

uga bapake iku mata-mata mungsuh, ndulu glagate 

olehe semangat, olehe sregep lan agem-ageman resik. 

Wiradi isih mokalake yen bapake doyan dhuwite 

Landa sarana ngedol anake sing wektu iki lagi 

umpetan ana ngomah. Mosok bapake tega lapur? 

(LLKR: 32-33)  

 

„Pak Naya tidak menceritakan apa yang dihawatirkan 

bab bapaknya. Wiradi berpikiran tak karuan , apa 

bapaknya itu membahayakan, apa di dalam bahaya, 
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kok dihawatirkan. Apa bapaknya itu mata-mata 

musuh, apa jadi incaran anak-anak gerilya? Bisa juga 

bapaknya mata-mata musuh, melihat gelagatnya 

menjadi semangat, menjadi rajin dan baju-bajunya 

bersih. Wiradi masih tidak bisa berpikir kalau 

bapaknya mau uang Belanda perantara menjual 

anaknya yang waktu ini sedang bersembunyi di 

rumah. Masa bapaknya tega lapor? 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan Pak Naya tidak 

menceritakan tentang bapaknya Wiradi, pemikirannya menjadi tak 

karuan, bapaknya sangat membahayan, apakah sekarang bapaknya 

menjadi sasaran pejuang. Dengan penampilan bapaknya yang 

sekarang ini sudah jelas kalau bapaknya berhianat pada bangsa 

sendiri. Bapaknya pasti menerima uang musuh, hal semacam itu 

yang terus ada dibenak Wiradi. Kutipan ini menunjukan karakter 

Wiradi yang curiga, hal ini telihat dari cara pemikiran Wiradi 

tentang bapaknya sendiri apakah bapaknya berhianat pada bangsa 

sendiri, dan bapaknya akan tega melaporkan anaknya sendiri pada 

Belanda. 

2. Tokoh Tambahan 

 Selain tokoh utama, juga terdapat tokoh-tokoh tambahan. 

Tokoh-tokoh tambahannya hanya muncul beberapa kali atau sekali 

dalam cerita ini. Tokoh tambahan membantu tokoh utama dalam 

menyampaikan tema cerita. Adapun tokoh-tokoh tambahan dalam 

cerita LLKR sebagai berikut. 
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a) Wiranta  

(1) Tegas  

 Wiranta adalah anak kedua Pak Wiradad dan Bu Wiradad. 

Wiranta  mempunyai watak yang tegas. Hal ini terlihat dari 

kegigihannya untuk memberitahu pada kakaknya tentang situasi 

sekarang yang menghawatirkan. Adapun kutipannya sebagai 

berikut. 

“Ah, Kangmas ki kok neka-neka. Takaturi menggalih 

kahanane ta, Kangmas. La wong Landa olehe 

ngincim-incim nyang pemudha-pemudha kepati-pati 

kok kita kluyur-kluyur mlebu kutha.iki mengko rak 

ora sida ngleremake penggalihe sibu, nanging 

ngulungake pati-uripe dhewe menyang mungsuh,” 

Wiranta clathu rada sengo. Dheweke sanadyan 

kaprenah enom, kanca-kancane padha ngerti yen 

pengretene luwih lantip tinimbang kangmase. 

(LLKR: 3) 

 

`Ah, Mas ini kok macem-macem. Saya beritahu 

bagaimana keadaannya, Mas. Cara Belanda 

mengancam-ancam kepemuda-pemuda sungguh-

sungguh kok kita barani-berani masuk kota. Ini nanti  

tidak jadi menenangkan hati si ibu, tetapi 

menyerahkan hidup mati kita pada musuh,” Wiranta 

berkata agak keras. Walaupun dia yang paling muda, 

teman-temannya juga mengetahui kalau 

pengetahuannya lebih luas dari pada kakaknya. 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan Wiranta memang 

pejuang paling muda, tetapi dia memiliki pemikiran yang lebih luas 

dari pada kakaknya. Disisi lain dia juga melarang dan memberi 

nasihat pada kakaknya, yaitu Wiradi. Dengan nada keras Wiranta 

menjelaskan keadaan kota, apalagi Belanda sangat ketat dalam 

pengawasan terhadap pemuda, niat mendatangi ibu akan tidak 



82 
 

terlaksana dan hanya menyerahkan hidup mati pada musuh. Dari 

pemaparan tersebut menggambarkan karakter Wiranta yang tegas, 

dimana Wiranta menjelaskan pada kakaknya tentang keadaan kota 

saat ini. 

(2) Waspada  

Selain kutipan di atas, penokohan Wiranta juga mempunyai 

karakter waspada. Hal ini terlihat dari cara Wiranta mengingatkan 

tentang kejadian yang kurang hati-hati dan mengakibatkan korban. 

Adapun kutipannya sebagai berikut. 

“Aja, Kangmas! Kuwi mbebayani. Yen ngantia Pak 

Lodhang digledhah ketemon layange, mesakake 

dheweke. Layang apa wae yen wong ndesa kaya Pak 

Lodhang sing nggawa mesthi dianggep nyalawadi, 

ora wurung ditangkep, dikon njarwakake wadine, 

dipilara. Kangmas apa ora kemutan Pak 

Kariyamentes sing disiksa Landha ana Jurug nganti 

mati biyen kae?” 

(LLKR: 2) 

 

 “Jangan, Kak! Itu membahayakan. Kalau sampai Pak 

Lodang digledah ditemukan suratnya, kasian dia. 

Surat apa saja kalau orang desa seperti Pak Lodang 

yang membawa pasti dianggap menyalahi, belum 

tidak, disuruh menjelaskan rahasianya, dipenjara. 

Kakak apa tidak ingat Pak Kariyamentes yang disiksa 

Belanda ditimbun sampai dulu memingtugal itu?” 

 

Dari kutipan di atas dapat  dijelaskan tentang Wiranta yang 

bersikeras memberi pengertian pada kakaknya untuk tidak 

menitipkan apapun pada para penjual yang masuk wilayah kota, 

karena itu membahayan diri sendiri terutama membahayakan 

keselamatan orang lain. Ketika mereka ketahuan membawa titipan 
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para pemuda pejuang, penjual tersebut akan dihukum tentara 

Belanda, bahkan sampai meninggal. Dari pemaparan tersebut 

menggambarkan tokoh Wiranta yang mempunyai karakter 

waspada, hal ini terlihat dari kehatia-hatian Wiranta dalam 

mengambil sikap, dan pemikiran demi terjaganya keamanan 

bersama. 

(3) Bijaksana  

Selain kutipan di atas, penokohan Wiranta juga menunjukan 

karakter bijaksana. Hal ini terliahat dari sikap Wiranta yang harus 

menimbang-nimbang dengan hati-hati dan tidak melukai hati 

siapapun. Adapun kutipannya sebagai berikut. 

“Jarene Dhik Narna yen bengi rada aman kanggo kita 

mlebu mrana.‟ 

 

Wiranta ora enggal mangsuli. Suwe dheweke 

nggagas-nggagas, jempolane sikile ngorek-orek 

lemah. Wektu iku wong-wong sing padha umpetan 

nyingkiri kanon wis padha katon kledhang-kledhang, 

polatane sajak padha sumeh pratandha yen awan iku 

ora ana kurban nyawa. Weruh glagate kanca-kanca 

kang mengkono mau, Wiranta unjal pikirane, 

mangsuli kangmase, “Mengko dakrembugan karo 

kanca-kanca.”  

(LLKR: 6-7)  

 

“Katanya Dik Narna kalau malam sedikit agak aman 

untuk kita masuk kesana.” 

 

Wiranta tidak cepat menjawab. Lama dia menimbang-

nimbang, ibu jari kakinya mencakar-cakar tanah. 

Waktu itu orang yang bersembunyi menghindari luka 

membahayakan, mukanya kelihatan semua murah 

senyum pertanda kalau siang itu tidak ada korban 

nyawa. Melihat tingkah laku teman-teman yang 

seperti tadi, Wiranta menarik pemikirannya menjawab 
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kakaknya. ”Nanti saya musyawarahkan dengan 

teman-teman.” 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan kebingungan Wiranta 

sebelum menjawab pertanyaan kakaknya. Wiranta memastikan 

dadulu bagaimana keadaan orang-orang desa, saat itu keadaan 

mendukung, orang-orang tersenyum lepas menandakan tidak ada 

korban jiwa. Dengan melihat keadaan yang seperti tadi, Wiranta 

baru berani mengambil keputusan untuk berangkat ke kota, tapi dia 

tidak begitu saja mengambil keputusan sendiri, dia harus 

memuswarahkan bersama teman-temannya terlebih dahulu. Dari 

pemaparan tersebut menggambarkan tokoh Wiranta mempunyai 

karakter bijaksana, dimana dia tidak ceroboh dan tidak semena-

mena dalam mengambil keputusan, walaupun itu untuk 

kepentingan pribadinya. Selain itu, Wiradi juga sangat 

menghormati keputusan bersama karena dia tidak ingin membuat 

celaka orang lain. 

b) Kusnarna 

(1) Tidak gegabah 

 Kusnarna adalah salah satu pemuda pejuwang. Dia 

mengungsi bersama dengan Wiradi dan Wiranta. Kusnarna 

mempunyai watak  tidak gegabah. Hal ini terlihat dari tindakan 

Narna yang tidak langsung memberi jawaban pada Wiradi untuk 

memenuhi keinginan Wiradi. Adapun kutipannya sebagai berikut. 
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“Narna ngawasake Wiradi kanthi ngati-ati, ing batin 

ngremehake kekarepane Wiradi sing kurang piker 

kuwi. Jeneh wis dikandhani yen uripe pemudha-

pemudha ana kutha ki mung gumantung begjan-

begjan wae, kok isih wani nduweni pepinginan kaya 

ngono. Narna wae, sing wis kocap kekendelane lan 

wis nglakoni slamet mlebu kutha awan-awan, jare. 

Wasana dheweke celathu, “Yen pancen niyat 

ngendhangi ngomah, Mas, sedhela wae ing wayah 

bengi. Dieterake kanca-kanca. Nanging 

pamrayogaku aja grusa-grusu, marga kajaba kita 

mengko bisa kepregok patrol Landa, Bu Wiradad ki 

lagi gerah maras, yen bengi-bengi dikageti aku 

kuwatir yen malah dadi bendrong.” 

(LLKR: 6)  

  

`Narna melihat Wiradi dengan hati-hati, dalam batin 

menyepelekan keinginan Wiradi yang kurang berpikir 

itu. Padahal sudah diberitahu kalau hidupnya pemuda-

pemuda di kota itu hanya tergantung keberuntungan 

saja, kok masih berani mempunyai keinginan seperti 

itu. Narna saja, yang sudah jelas menceritakan 

keberanianya dan sudah menjalankan dengan selamat 

masuk kota, takut tidak berani masuk kota siang-

siang. akhirnya dia berkata,”kalau memang niat 

mendatangi rumah, Mas, sebentar saja di waktu 

malam. diantar teman-teman. Tapi saranku jangan 

buru-buru, karena selain kita nanti bisa ketahuan 

patrol Belanda, Bu Wiradad sedang sakit cemas, kalau 

malam-malam dikejutkan saya hawatir malah jadi 

marah. 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan  Kusnarna yang 

berpikir panjang sebelum menjawab ajakan Wiradi. Kemudian 

memberikan saran dan nasihat kepada Wiradi untuk berhati-hati 

jika memang niat mendatangi rumahnya, dengan menyarankan agar 

sebentar saja di waktu malam diantar teman-teman. Kusnarna juga 

menyarankan agar Wiradi jangan terburu-buru karena dapat 

membahayakan dirinya jika ketahuan patrol Belanda. Disamping 
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itu, Kusnarna juga takut mengganggu ketenangan Bu Wiradad jika 

malam-malam datang. Kusnarna memberikan saran dan nasihat 

demikian karena sudah paham dan mengerti keadaan kota yang 

sedang tidak aman bagi para pemuda-pemuda. Dari pemaparan 

tersebut dapat dilihat bahwa Kusnarna mempunyai watak tidak 

gegabah, yang ditunjukan dengan sikapnya yang berpikir panjang 

sebelum menjawab serta memberikan saran-saran pada orang lain 

agar bisa selamat dari musuh. 

(2) Peduli  

Selain kutipan di atas, penokohan Kusnarna juga 

menunjukan karakter peduli. Hal ini terlihat dari tindakan 

Kusnarna yang khawatir akan keadaan Wiranta. Adapun 

kutipannya sebagai berikut. 

“Kowe ketaton, Mas,” clathune Narna. 

 

Wiranta mung manthuk-manthuk. 

 

“Kira-kira kuwat ora mlaku dhewe?” 

 

Wiranta gedheg-gedheg ngempet perih. 

(LLKR: 15) 

 

„Kamu tertembak, Mas,”katanya Narna. 

 

Wiranta cuma manggut-manggut 

 

„Kira-kira bisa tidak jalan sendiri?” 

 

Wiranta geleng-geleng menahan perih. 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan Narna memberi tahu 

pada Wiranta kalau dia tekena tembak dan Wiranta juga memberi 
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tanda kalau tidak bisa berjalan sendiri. Dari pemaparan tersebut 

menggambarkan karakter Kusnarna yang peduli, dimana ketika 

Wiranta terkena tembak dia dengan cekatan menanyakan keadaan 

temannya. 

c) Sukardiman  

(1) Penakut  

  Sukardiman juga salah satu pemuda pejuang dan juga teman 

sejak kecilnya Wiradi, serta mengungsi bersama Wiradi dan 

Wiranta. Sukardiman mempunyai watak penakut, dimana dia 

menceritakan tentang mahluk halus. Hal ini dapat dilihat pada 

kutipan dibawah ini. 

“Mas, iki dakkira penggawene peri kedhung kene,. 

Mas Narna diumpetake. Peri ki jare nduwe kraton 

ana ing sangisore banyu, Mas. Yen penggawene jalma 

manungsa wae, mesthi ora ngilang sepi kaya ngene 

iki…..!” celathune Sukardiman kang tansah mikir bab 

memedi lan setan periprayangan.   

(LLKR: 11) 

   

`Mas, ini saya kira ulahnya peri kedung sini. Mas 

Narna disembunyikan. Peri itu katanya punya kraton 

ada di bawanya air, Mas. Kalau perbuatannya 

menyerupai manusia saja, pasti tidak menghilang sepi 

seperti sekarang ini…..!”katanya Sukardiman yang 

selalu berpikir bab hantu dan setan periprayangan. 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan tokoh Sukardiman yang 

penakut, namun selalu bercerita tentang hal-hal ghaib. Begitu pula 

ketika Narna tidak ada, dengan cepat Sukardiman menceritakan 

kalau Narna dibawa peri yang tinggal di kedung. 

(2) Bicaranya suka ngelantur 
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Selain kutipan di atas, penokohan Kusnarna juga terlihat dari 

dia berbicara pada Wiradi. Adapun kutipannya sebagai berikut. 

“Enggal didhodog, Mas,”bisike Sukardiman durung 

oncat mrindinge.” 

“Wiradi ndhodhog lawang, alon-alon. Sepisan.” 

“Ora ana baneke nyauti.” 

“Ping pindho….!”  

“Sepi wae.” 

 

“Mas. Sing rada banter ben kupinge manungsa ya 

krungu. Yen lirih rak mung lelembut wae sing tangi 

iki mengko,”celathune Sukardiman gemeter karo 

tolah-toleh maspadhakake ngisor wit sawo. 

(LLKR: 18) 

  

“Cepat diketuk, Mas,”bisiknya Sukardiman belum 

pergi merindingnya.” 

“Wiradi mengetuk pintu, pelan-pelan. Satu kali.” 

“Tidak ada suara menjawab.” 

“Kedua kali….!” 

“Sepi terus.” 

“Mas. Yang agak keras biar telinganya manusia juga 

mendengar. Kalau pelan hanya lelembut saja yang 

bangun nanti.” Katanya Sukardiman gemetar dengan 

menengok kesana-kesini memastikan bawah pohon 

sawo. 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan Sukardiman yang tidak 

tenang dan terus-terusan memastikan di bawah pohon sawo, sambil 

menyuruh Wiradi untuk mengetuk pintu dengan keras agar orang-

orang di rumah bisa mendengar, bukan hanya mahluk halus yang 

mendengar. Dari pemaparan tersebut karakter Sukardiman yang 

suka bicara ngelantur, hal ini terlihat dari omongan Sukardiman 

saat menyuruh Wiradi untuk mengetuk pintu lebih keras, agar 
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orang di dalam rumah bisa dengar dan bukan lelembut yang 

terbangun. 

d) Pak Naya 

(1) Peduli  

 Pak Naya adalah ayah Elok yang sedang mengungsi di 

rumah Pak Wiradad. Pak Naya salah satu tokoh yang yang 

memiliki rasa peduli pada pemuda-pemuda pejuang. Hal ini dapat 

dilihat pada kutipan di bawah ini. 

“…Pak Naya memeling supaya dikandhakake menyang 

bocah-bocah ing pedhalaman yen wong tuwa-tuwa 

ing kutha semangate isih panggah mbiyantu 

Republik, lan mujekake  supaya perjuwangan 

pemudha-pemudha wektu iki ora muspra, ana 

jlentrehe ing tembe mburi, mesthi kasil lan liya-

liyane. Pak Naya sing suwarane serak kuwi pancen 

pinter sesorah sajake. 

(LLKR: 68) 

  

`…Pak Naya memerintahkan supaya diberitahukan 

kepada anak-anak di pedalaman kalau para orang tua-

tua di kota semangatnya masih sanggup membantu 

Republik, dan mendoakan supaya perjuangannya 

pemuda- pemuda waktu sekarang tidak sia-sia, ada 

penjelasaannya di belakang, pasti hasil dan lain-

lainnya. Pak Naya yang suwaranya serak itu memang 

pintar  berbicara. 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan tokoh Pak Naya  selalu 

menyemangati, mendoakan dan mengingatkan  pada pemuda-

pemuda pejuang agar selalu yakin, semangat berjuang dan tidak 

menyerah agar suatu hari dapat terlihat hasil dari perjuangannya 

itu, yaitu  dengan cita-cita meraih kemenangan kaum Republik. 

Dari pemaparan tersebut menggambarkan Pak Naya mempunyai 
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sifat peduli, hal ini terlihat dari cara dia memberikan semangat 

bahwa orang tua tidak lepas tangan untuk membatu pemuda-

pemuda pejuang. 

(2) Suka mengingatkan 

Selain kutipan di atas, penokohan Pak Naya juga 

menunjukan karakter suka mengingatkan. Hal ini terlihat dari 

perkataan Pak Naya yang berisikan kewaspadaan terhadap 

keselamatan orang lain. Adapun kutipannya sebagai berikut. 

“Prayoganipun Anak sampun dangu-dangu wonten 

mriki. Sawekdal-wekdal ngriki dipungledhah Landi, 

Nak, dados mboten aman tumrap Anak,”clathune Pak 

Naya miwiti gunem.   

(LLKR: 32) 

 

“Baiknya Anak jangan lama-lama disini. Sawaktu-

waktu disini digledah Belanda, Nak, jadi tidak aman 

untuk anak.”katanya Pak Naya mengawali 

pembicaraan. 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan Pak Naya yang 

memberitahu pada Wiradi bahwa Belanda sewaktu-waktu 

menggledah rumah, jadi tidak aman untuk dia. Dari pemaparan 

tersebut terlihat karakter Pak Naya yang suka mengingatkan, hal 

ini terbukti dari kepedulian Pak Naya terhadap Wiradi agar tidak 

berlama-lama di rumah karena dihawatirkan ada penggledahan 

mendadak dari Belanda. 
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e) Elok 

(1) Sederhana  

Elok adalah anak Pak Naya  yang sedang mengungsi di 

rumah Pak Wiradad. Elok mempunyai sifat yang sederhana. Hal ini 

dapat dilihat pada kepribadian Elok yang lebih mengerti tentang 

kegiatan di dalam rumah. Adapun kutipannya sebagai berikut. 

“…Elok wis mulih saka blanja. Yen blanja rong dina 

sepisan. Kenya iku umur-umurane padha karo 

Wirastuti, dadi bangsa wolulasan ngono, nanging 

luwih longgor lan gedhe, lan sajak luwih ngudi bab 

pegawean pawon tinimbang sekolahan. Mula 

sanajan katon luwih bodho, nanging luwih temuwa. 

Saiki dheweke ora wedi maneh karo Wiradi, malah 

katon semanak lah akeh pitakone.  Kang mengkono 

mau ndadekake senenge atine Wiradi. 

(LLKR: 35) 

  

`…Elok sudah pulang dari belanja. Kalau belanja dua 

hari sekali. Wanita itu umur-umuranya sama dengan 

Wirastuti, jadi sekitar delapan belas gitu, tetapi lebih 

tinggi dan besar, dan kelihatan lebih menguasai bab 

pekerjaan dapur dari pada sekolahan. Walaupun 

kelihatan lebih bodoh, tetapi lebih mandiri. Sekarang 

dia tidak takut lagi dengan Wiradi, malah kelihatan 

dekat dan banyak pertanyaan. Yang seperti itu tadi 

menjadikan kesenangan hatinya Wiradi.  

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan Elok gadis yang 

mandiri walaupun tidak sekolah. Elok sangat rajin dan menguasai 

pekerjaan rumah seperti memasak. Elok juga bisa menyenangkan 

hati Wiradi karena dia selalu banyak pertanyaan dan 

memperhatikan keadaan yang sedang dialami oleh Wiradi. Dari 

pemaparan tersebut menggabarkan Elok mempunyai pencerminan 

sifat yang sederhana, hal ini terlihat dengan kepribadiannya yang 
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dimiliki lebih terlihat pada kegiatan pekerjaan rumah dan 

kemandiriannya. 

(2) Peduli  

Selain kutipan di atas, penokohan Elok juga sebagai karakter 

yang peduli. Hal ini terlihat ketika Elok sibuk menyiapkan bekal 

untuk Wiradi. Adapun kutipannya sebagai berikut. 

“Elok repot mbungkusake blanggreng lan kacang 

gorengan mau esuk, jarene dienggo oleh-oleh 

kanca-kanca mengko yen Wiradi tekan pradesan. 

Pancen wiwit mau esuk Elok olehe cepak-cepak, 

nanging ora diblakakake marang wong liya. 

(LLKR: 68) 

 

„Elok sibuk membungkuskan bunga kopi dan kacang 

goreng tadi pagi, katanya dipakai oleh-oleh teman-

teman nanti kalau Wiradi sampai pedesaan. Memang 

sejak tadi pagi Elok menyiapkan, tetapi tidak 

diberitahu orang lain. 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan Elok sejak tadi pagi 

sudah sibuk membungkuskan bunga kopi dan kacang goreng untuk 

dibawa Wiradi, tapi Elok menyiapkan bekal itu tanpa ada yang 

tahu. Dari pemaparan tersebut menggambarkan karakter peduli 

yang dimiliki Elok, hal ini terlihat dari kesibukan Elok menyiapkan 

bekal untuk teman-teman di desa dan dibawa Wiradi nanti ketika 

kembali ke desa berkumpul dengan teman-temannya. 

f) Pak Lodang 

(1) Polos  

 Pak lodang adalah orang pedesaan dan penjual ubi. Dia juga 

sering membantu pemuda yang mengungsi di pedesaan untuk 
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memberikan kabar tentang keluarga para pemuda yang tinggal di 

kota. Pak Lodang mempunyai watak polos, hal ini dapat dilihat 

pada kutipan di bawah ini. 

 “Pak Lodhang wong desa kluthuk, wedine menyang 

priyayi ora jamak. Krungu pakon kaya mengkono 

kuwi dheweke malah gugup ora karuwan, mangsuli 

kami sosolen, “Niku, Ndara, tiyang estri Ndrajeng 

Wirat, eh Wissas kabare. Eh, piye, ta, ki. Kabar enten, 

ning kula keskeskesupen….” 

(LLKR: 59) 

 

`Pak Lodang orang desa tertinggal, takut kepada 

pejabat. Mendengar pertanyaan seperti itu dia malah 

gugup tidak karuan, menjawab gemetar,”itu, juragan, 

pejabat  perempuan  Wirat, eh, Wissas kabarnya eh, 

bagaimana, ya, ini. Ada kabar, tapi saya lulupa…..”  

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan Pak Lodhang tidak 

terbiasa bersosialisasi dengan pejabat atau orang kota, sehingga 

jika bertemu dan berbicara dengan pejabat atau orang kota selalu 

gemetar dan gugup. Dari pemaparan tersebut menggambarkan  Pak 

Lodhang memiliki watak yang polos dan kolot karena berasal dari 

desa tertinggal dan gemetar ketika ditanya kalangan bangsawan. 

(2) Tanggung jawab 

Selain kutipan di atas, penokohan Pak Lodang yang 

mempunyai karakter tanggung jawab terlihat dari keberhasilannya 

menemui Wiradi dan menyampaikan pesan dari para pemuda di 

desa. Adapun kutipannya sebagai berikut. 

“Den Wiranta wilujeng dumugi ing Bekonang. 

Nanging samenika sakit sanget, benter lan 

ndleming, Den. Pupunipun tatu kalih panggenan radi 
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sanget. Samenika diupakara Pak Midun, dhukun 

wingkinge lurahe nika, lo, Den,”kojahe Pak Lodhang. 

 

“Mesakaken nggih, Pak, Dhik Ranta.” 

 

“Mila niku, saniki kula diken mriki, ngendhangi Den 

Wi napa Wilujeng napa dospundi, kok pun kalih 

dalu mboten enten wangsul.” 

(LLKR: 58)   

 

“Den Wiranta selamat sampai di Bekonang. Tetapi 

sekarang sakit sekali, panas dan mengigo, Den. 

Pahanya luka dari tempatnya agak dalam. Sekarang 

diobati Pak Midun, dukun belakannya Pak lurah, lo, 

Den, “bicaranya Pak Lodang. 

 

“Kasian ya, Pak, Dik Ranta.” 

 

“Karena itu, sekarang saya disuruh kesini, mendatangi 

Den Wi apa selamat apa bagaimana, kok sudah dua 

malam tidak pulang.” 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa Pak Lodang 

menyampaikan pesan titipan para pemuda dimana Wiranta selamat 

sampai di Bekonang, walaupun sekarang dia sakit panas dan suka 

ngigo akibat luka dipahanya yang lumayan dalam karena terkena 

tembakan, tetapi Wiranta sudah diobati. Serta menanyakan keadaan 

Wiradi, karena sudah dua malam tidak kunjung kembali. Dari 

pemaparan tersebut mencerminkan karakter Pak Lodang yang 

tanggung jawab, hal ini terlihat dari disampaikannya pesan para 

pemuda kepada Wiradi untuk menyampaikan keadaan adiknya 

(Wiranta) di Bekonang dan untuk melihat keadaan Wiradi di kota 

yang tak kunjung kembali. 
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g) Pak Wiradad 

(1) Peduli dan Penyayang  

Pak Wiradad adalah ayah Wiradi, Wiranta, dan Wirastuti. 

Pak Wirada mempunyai karakter peduli dan penyayang. Hal ini 

terlihat dari penjelasan tentang jati diri Pak Wiradad. adapun 

kutipannya sebagai berikut. 

Pak Wiradad bola-bali mlebu-metu saka kamar dhahar 

pangonane wong-wong padha lungguhan kuwi, karo 

gemremeng.  

“Saiki cetha yen aku dudu mata-mata  Landa. 

Kulitku wae ora dadi bule. Aku ora bakal 

nyilakakake anakku, oh, ora babar pisan…..” 

(LLKR: 65) 

 

Pak Wiradad berkali-kali masuk-keluar dari kamar 

besar mennuju kamar makan tempatnya orang-orang 

pada duduk itu, dengan bicara sendiri.  

`Sekarang jelas kalau aku bukan mata-mata Belanda. 

Orang yang makan roti belum tentu hatinya jadi 

belanda. Kulitku saja tidak jadi bule. Aku tidak akan 

menyelakakan anakku, oh, tidak akan pernah…..” 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan rasa kegelisahan, 

kecemasan dan kekhawatiran dari Pak Wiradad terhadap 

keselamatan anak sulungnya, yaitu Wiradi. Selain itu, Pak Wiradad 

juga penyabar dan tidak pilih kasih terhadap anak-anaknya. Pak 

Wiradad juga berusaha meyakinkan bahwa dirinya bukan mata-

mata Belanda dan tidak akan pernah menyelakakan anaknya. Pak 

Wiradad menjelaskan walaupun dirinya suka makan roti tetapi 

hatinya tetap setia pada Republik dan tidak akan menukar rasa 

sayangnya terhadap anaknya dengan apapun, apalagi pada musuh.  
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Hal ini membuktikan bahwa kecurigaan Wiradi terhadap Bapaknya 

selama ini adalah salah. Kepercayaan Wiradi terhadap Bapaknya 

pun telah kembali lagi. Dari pemaparan tersebut menjelaskan Pak 

Wiradad mempunyai sifat paduli dan penyayang, walaupun Pak 

Wiradad harus berjuang lebih dulu untuk membenarkan kecurigaan 

anaknya. 

(2) Perhatian  

Selain kutipan di atas, penokohan Pak Wiradad sebagai 

karakter yang perhatian. Hal ini terlihat dari cara dia 

memperlakukan istrinya. Adapun kutipannya sebagai berikut. 

“Ing njero kamar, bareng wis rampung dandan Pak 

Wiradad nyedhaki garwane, ngendika alus, ”Wis 

ngunjuk wedang mau, Bune?” 

(LLKR: 31) 

  

“Di dalam kamar, setelah selesai berdandan Pak 

Wiradad menghampiri istrinya, berkata pelan, “Sudah 

minum air tadi, Bu?” 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan setelah Pak Wiradad 

selesai berdandan kemudian menghampiri istrinya untuk 

menanyakan pada istrinya apakah sudah minum air. Dari 

pemaparan tersebut mencerminkan Pak Wiradad mempunyai 

karakter yang perhatian, hal ini terlihat saat Pak Wiradad bertanya 

pada istrinya apakah sudah meminum air yang dibuatkannya, 

dengan menghampiri dan bertanya dengan nada halus. 
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(3) Tanggung jawab 

Penokohan Pak Wiradad juga mempunyai karakter 

bertanggung jawab. Hal ini terlihat dengan kesibukannya bekerja 

tetapi dia tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai ayah dan 

suami. Adapun kutipannya sebagai berikut. 

“Aku ora bisa ngomong-omong karo kowe saiki, 

Nang. Aku kudu enggal budhal,”ngendikane marang 

Wiradi. Banjur marang Bu Wiradad maneh, “Aku 

budhal, lo, Bu.” 

(LLKR: 31)   

 

“Aku tidak bisa ngobrol dengan kamu sekarang. Nak. 

Aku harus cepat pergi.”bicaranya ke Wiradi. Lalu ke 

Bu Wiradad kembali.”Aku pergi, lo, Bu.” 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan Pak Wiradad yang 

harus cepat-cepat berangkat dan berpesan pada anaknya kalau tidak 

bisa berbicara saat ini. Dari pemaparan tersebut mencerminkan 

karakter yang bertanggung jawab, dimana Pak Wiradad harus 

segera berangkat untuk menunaikan tugasnya sebagai kepala 

keluarga, dan rela meninggalkan anak istrinya. Dan dia juga tidak 

melupakan kepeddulian waktu untuk berbincang-bincang dengan 

anaknya saat kembali dari bekerja nanti.  

h) Bu Wiradad 

(1) Pilih kasih  

Bu Wiradad adalah istri dari Pak Wiradad, karakterter 

penokohannya pilih kasih. Hal ini terlihat ketika Wiradi selalu 
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dibeda-bedakan dengan adik-adiknya. Adapun kutipannya sebagai 

berikut. 

“O, aku ngreti. Wis wiwit biyen aku ngreti. Wong kaya 

kowe ki ora kena dienggo awat-awat. Ora bisa 

tangga jawab. Beda karo Ranta. Wis ngaliha. 

Tekamu mung gawe marase atiku wae.” 

(LLKR: 21)  

 

`O, saya tahu. Sudah dari dulu aku tahu. Orang seperti 

kamu ini tidak bisa menjaga. Tidak bisa tanggung 

jawab. Beda dengan Ranta. Sudah pergi sana. 

Kedatanganmu hanya membuat cemas hatiku saja. 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa Bu Wiradad 

selalu berpikiran kalau Wiradi anak yang tidak bisa menjaga 

dengan tanggungjawab penuh, disisi lain Wiranta yang lebih 

darinya. Dan kedatangannya hanya membuat hati ibunya semakin 

cemas. Pada pemaparan tersebut mencerminkan bahwa Bu 

Wiradad berwatak pilih kasih, dengan kedatangan Wiradi yang 

tidak diharapkan dan menilai Wiradi sebagai anak yang tidak 

bertanggungjawab tidak seperti adiknya Wiranta. 

(2) Bicaranya tajam 

Selain kutipan di atas, penokohan Bu Wiradad sebagai 

seorang ibu selain dia pilih kasih terhadap anak sulungnya 

(Wiradi), dia juga suka bicara tajam. Hal ini terlihat  pada kutipan 

di bawah ini. 

“Oh, kabeh saiki pinter apus-apus. Yen kandha 

„mboten‟ tegese „inggih‟, yen kandha „ilang‟ jarene 

„sedhela engkas mesthi mulih‟. Wiranta mesthi 

lumpuh, yen ora dheweke mesthi mrene, apa maneh 

yen ngerti aku lara. Wiras mesthi ilang, yen ora 
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mesthi mulih, apa meneh yen ngerti sadulur-sadulure 

padha lunga, omah suwung.” 

(LLKR: 30) 

  

„Oh, semua sekarang pintar bohong. Kalau bilang 

„tidak‟ artinya „iya‟, kalau bilang „hilang‟ katanya 

„sebentar saja pasti kembali‟. Wiranta pasti lumpuh, 

kalau tidak dia pasti kesini, apa lagi kalau tahu aku 

sakit. Wiras pasti hilang, kalau tidak pasti pulang, apa 

lagi kalau tahu saudara-saudaranya semua pergi, 

rumah kosong.” 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan kekecewaan Bu 

Wiradad yang saat itu ingin sekali anak-anak kesayangannya 

pulang dengan selamat untuk menjenguknya yang sedang sakit. 

Dari kutipan ini Bu Wiradad mencerminkan karakter yang 

bicaranya tajam, hal ini terbukti dari perkataannya yang merasa 

dibohongi.  

i) Suhebat 

(1) Cerdas  

Suhebat adalah adiknya Elok. Dia masih kecil dan 

mempunyai watak cerdas. Hal ini terlihat ketika dia membebaskan 

diri dari tentara musuh. Adapun kutipannya sebagai berikut. 

“Nanging Suhebat ngetok karosan, nyoba ngidoni Pak 

lodhang. Bareng ora kasil banjur nyakut tangane 

Landa Indho sakayane. Sing dicakot mbengko kaget 

banget. Suhebat uwal, njranthal mlayu umpetan 

menyang pawon. Landa Indho mau enggal 

nggrayanngi pustule, nanging kanthi rekasa, marga 

sing dicakot Suhebat kebenaran gagange jempolan 

driji tengen…”  

(LLKR: 40)  

 

`tetapi Suhebat memberontak dengan sekuat tenaga, 

mencoba meludahi Pak Lodang. Setelah tidak berhasil 
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lalu menggigit tangannya Belanda Indo sekuatnya. 

Yang digigit kaget. Suhebat lepas, lari sembunyi 

didapur. Belanda Indo tadi cepat mencari pistulnya, 

dengan kesusahan, karena yang digigit Suhebat ibu 

jari kanan…” 

  

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa Suhebat 

bertindak untuk melindungi dirinya dari orang Belanda Indo 

tersebut, yaitu dengan berusaha membrontak dan menggigit tangan 

orang Belanda Indo agar bisa terlepas dan menyelamatkan diri 

dengan lari sembunyi di dapur. Hal ini membuat  orang Belanda 

Indo kuwalahan menanganinya. Pada pemaparan tersebut 

mencerminkan bahwa Suhebat mempunyai watak cerdas, dengan 

cekatan dia menggigit jari tangan tentara musuh untuk 

membebaskan dirinya. Dengan keberaniannya melawan tentara 

Belanda Indo yang sewaktu-sewaktu bisa mencelakakan dan 

membunuhnya saat itu juga. 

(2) Penurut  

Selain kutipan di atas, penokohan Suhebat juga mempunyai 

karater penurut. Hal ini terlihat dari sikap Suhebat yang selalu 

patuh pada pesan kakaknya. Adapun kutipannya sebagai berikut. 

“Anu, Yu. Aku mau ditakoni uwong lanang.‟Le, 

bapakmu nyambutgawe apa?‟” 

 

“Kowe mangsuli priye?” 

 

“Sakit. Enten griya sakit.” 

 

“Ya, wis. Bener. Kana dolan mrana.” 

(LLKR: 40-41) 
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„Itu, Yu. Aku tadi ditanya orang laki-laki. „Le, 

bapakmu bekerja apa?” 

 

„Kamu menjawab bagaimana?” 

 

„Sakit. Di rumah sakit.” 

„Ya, sudah. Benar. Sana main kesana.” 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan Suhebat (adik Elok) 

saat bermain, ada orang laki-laki menanyakan tentang pekerjaan 

bapaknya, tetapi Elok Sudah berpesan pada sehebat kalau ada yang 

bertanya tentang hal tersebut dia harus menjawab “bekerja di 

rumah sakit”. Dari pemaparan tersebut terlihat karekter tokoh 

Suhebat yang penurut, hal ini terbukti dari jawaban Suhebat yang 

tidak lupa dengan pesan kakaknya.   

 

b. Alur 

Secara kronologis, alur LLKR dalam roman Kelangan Satang (seri 

Wiradi) karya Suparto Brata, terdiri dari tiga tahap yaitu tahap awal, tahap 

tengahan, dan tahap akhir. Tahap awal terdiri atas bagian penyituasian 

(situation) dan tahap pemunculan konflik (generating circumtances). Pada 

tahap tengah, terdiri atas peningkatan konflik (ricing action) dan klimaks 

(climax). Adapun tahap akhir merupakan bagian selesaian (denouement). 

Di bawah ini diuraikan tahapan-tahapan tersebut. Dari hal ini dapat terlihat 

alur dalam LLKR yaitu alur maju, yang ditandai dengan urutan kejadian 

yang bersifat kronologis, peristiwa-peristiwa yang menyebabkan 

terjadinya peristiwa-peritiwa yang kemudian. Adapun kutipannya sebagai 

berikut. 
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1) Tahap situation (tahap penyituasian) 

Tahap penyituasian berisi pelukisan dan pengenalan situasi 

latar dan tokoh (tokoh-tokoh) cerita. Tahap penyituasian LLKR dalam 

roman Kelangan Satang (seri Wiradi) karya Suparto Brata diawali 

dengan keinginan Wiradi menemui ibunya yang sedang sakit. Berikut 

kutipan roman tersebut.  

“Kabar saka kutha martelakake yen wongtuwane 

sakloron wis bali saka pengungsen lan bisa ngenggoni 

daleme maneh. Among ibune kacaritakake nandhang 

gerah maras, bisa uga ngrasakake barang-barange 

diadul-adul wong nalika ditinggal ngili. Nanging saka 

pamikire Wiradi, gerahe ibune marga ngrasakake dene 

bubar geger dhor-dhor kok putra-putrane telu pisan ora 

ana sing padha katon. Sebab yen mung barang wae, wis 

wiwit biyen, satekane Jepang biyen, wongtuane 

nandahang kemlaratan sakatoge, nyatane ibune ya seger 

meger-meger wae, bagas kuwarasan. 

“ Kepriye Dhikmas, apa ora prayoga yen kita ngaton ing 

ngarsane sibu sedhela, supaya sibu tentrem 

penggalihe?” pitakone Wiradi marang adhine. 

“Pakewuh, kangmas. Marga kahanane kutha saiki, 

panjenenganmidhanget piyambak, sabin dina Landa 

nganakake pembersihan. Wong lanang sing katon sajak 

santosa, ora kakehan rembug, terus digawa menyang 

beteng, ditawan,”wangsulane Wiranta. 

(LLKR: 1) 

 

„Kabar dari kota menerangkan kalau orang tua lelaki 

perempuan sudah pulang dari pengungsian dan bisa 

menempati rumahnya kembali. Hanya ibunya dikabarkan 

mengalami sakit cemas, bisa juga merasakan barang-

barangnya diporak-poranda orang ketika ditinggal pergi 

mengungsi. Tetapi dari pemikirannya Wiradi, sakitnya 

ibunya karena merasakan sudah bubar kekacauan dor-dor 

kok putra-putraya tiga sekaligus tidak ada yang terlihat. 

Sebab kalau hanya barang saja, sudah dari dulu, datangya 

Jepang dulu, orang tuanya mengalami kemiskinan 

sehabisnya. Kenyataannya ibunya ya segar bugar saja, 

sehat tidak kesusahan. 
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`Bagaimana dik, apa tidak sebaiknya kalau kita muncul 

dihadapan ibu sebentar. Supaya ibu rasanya tenang?” 

pertanyaan Wiradi pada adiknya. 

„Tidak enak, Mas. Karena keadaan kota sekarang, kamu 

dengar sendiri, setiap hari Belanda mengadakan 

pembersihan. Orang laki-laki yang terlihat sehat, tidak 

banyak pendapat, terus dibawa ke benteng, ditawan,” 

jawaban Wiranta. 

 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan kepulangan orang tua 

Wiradi dari pengungsian dan bisa menempati rumahnya, ibunya 

dikabarkan sakit. Dalam pemikiran Wiradi, penyebab sakitnya adalah 

rasa cemas karena kerusuhan sudah reda tetapi ketiga anaknya belum 

ada yang kembali. Wiradi mengajak adiknya untuk menemui orang 

tuanya yang kabarnya baru kembali dari tempat pengungsian dan 

ibunya juga jatuh sakit. Wiradi ingin mendatangi ibunya dengan 

maksud agar ibunya merasa tenang dengan kehadiran anak-anaknya. 

Pada pemaparan tersebut menjelaskan pengenalan situasi tokoh 

dimana kedua orang tua Wiradi sudah kembali dari pengungsian dan 

ibunya sakit. Wiradi bermaksud mengunjungi ibunya. Namun dengan 

keadaan kota yang masih menghawatirkan, membuat Wiranta 

melarang niat kakaknya. 

  

2) Tahap generating circumstances (tahap pemunculan konflik) 

Tahap pemunculan konflik ini merupakan tahap awal 

munculnya konflik yang berkembang menjadi konflik-konflik pada 

tahap berikutnya. Tahap pemunculan konflik ini diawali dengan 

penitipan surat kepada Pak Lodhang. Berikut kutipannya. 
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“Anu , Mas. Kula wau titip serat dhateng Pak Lodhang 

kagem Mas Wiranta…..,” clathune Elok akire. 

 

“Seat menapa?!” wangsulane Wiradi semu kaget. 

 

“Anu, Mas. Kula criyos kawontenanipun ngriki, bapak 

ibu sekalihan saha panjenengan…..” 

 

“Kula?!” Blalake mripate Wiradi saya amba nyawang 

Elok. 

 

“Inggih,” wangsulane rada wedi. “Wonten Menapa? 

Panjenengan ngendika yen kanca-kanca ing padesan 

remen angsal serat saking kanca-kanca ingkang dereng 

dipuntepangi. Mila kula lajeng nyariosaken…..” 

 

“Ah! Ketiwasan, menika mangke!” 

 

“Ketiwasan kadospundi?!” pitakone Elok gemeter, 

guwayane pucet rep nangis. 

 

“Tiyang-tiyang menika dipun gledah mlebet-medal 

kitha. Yen serat menika dipunsita, oh, ra bilai kula 

mangke. Wlandi ngretos menawi kula umpetan wonten 

ngriki…..” 

 

“Oh, Mas! Kadospundi, ta, menika?!” panjerite Elok. 

(LLKR: 61) 

  

`Itu, Mas. Saya tadi menitipkan surat pada Pak Lodang 

untuk Mas Wiranta…..,” katanya Elok ahir. 

 

`Surat apa?!”jawabnya Wiradi agak terkejut. 

 

`Itu, Mas. Saya cerita keadaan disini, bapak ibu semua 

dan kamu…..” 

 

`Saya?!Wiradi melebarkan matanya melihat Elok. 

 

`Iya,” jawabnya agak takut.”Ada apa? Kamu berbicara 

kalau teman-teman dari pedesaan senang mendapat surat 

dari teman-teman yang belum diketahui. Maka saya 

langsung menceritakannya…..” 

`Ah! Celaka, itu nanti!” 
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`Celaka bagaimana?!” pertanyaan Elok gemetar wajahnya 

pucat ingin nangis. 

 

`Orang-orang itu masuk-keluar kota digledah, kalau surat 

itu disita, oh, bahaya saya nanti. Belanda tahu kalau saya 

sembunyi disini…..” 

 

`Oh, Mas! Bagaimana, ya, itu?!”teriaknya Elok. 

 

Pada tahap di atas, menjelaskan terjadinya pemunculan 

konflik. Dimana orang pedesaan yang lugu bernama Pak Lodhang 

yang berjualan singkong diberi amanah oleh pemuda-pemuda pejuang 

yang bersembunyi di pedesaan untuk mendatangi rumah Pak Wiradad 

dan menanyakan keadaan Wiradi apakah baik-baik saja, karena sudah 

dua malam belum kembali semenjak ke pulangan Wiradi kerumah. 

Disaat yang sama terjadi patroli Belanda yang menyebabkan Wiradi 

ditinggalkan teman-temannya dan tidak bisa keluar dari rumahnya 

untuk kembali kepedesaan. Disini terjadinya pemunculan konflik 

yaitu tanpa sepengetahuan Wiradi, Elok menitipkan surat kepada Pak 

Lodhang agar disampaikan pada Wiranta di pedesaan. Elok 

menuliskan tentang keadaan di rumah, keadaan Bapak ibu, dan 

Wiradi. Elok tidak mengetahui ketika keluar masuk kota diperiksa 

tentara lebih dahulu, dan ketika surat tersebut diketahui tentara 

penjagaan, Pak lodang akan ditangkap dan ditanya-tanya tentang isi 

surat tersebut, dan persembunyian Wiradi akan diketahui Belanda.   
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3) Tahap rising action (tahap peningkatan konflik) 

Dalam tahap peningkatan konflik, konflik yang telah 

dimunculkan pada tahap sebelumnya semakin berkembang dan 

dikembangkan kadar intensitasnya. Tahap peningkatan konflik yang 

ada pada LLKR dalam roman Kelangan Satang (seri Wiradi) karya 

Suparto Brata yaitu ketika Pak Lodhang tertangkap dan di bawa 

tentara Belanda dengan jip. Berikut kutipannya. 

“Kene, lo, butulan dalan nyang Purbayan-Widuran. Aku 

karo kancaku lagi dolanan ana plengsengan kali, weruh 

ana wong dodolan pohung pikulan mlaku gegancangan 

liwat kreteg. Bareng weruh yen pucuke kreteg ana jip 

tentara lagi mandheg, wonge banjur cengkelak arep 

balik. Nanging sajake ora wani balik, sebab kira-kira 

dheweke mentas nyingkiri bebaya. Dheweke bingung. 

Banjur ngetokake slepene dibuwang menyang kali. 

Nanging ya lagi apese wong kuwi kok Yu, wong buwang 

slepen ~ slepen apa apa ngono, lo, aku ora pati cetha ~ 

kok ya konangan tentara Landa sing numpak jip. Wong 

mau banjur diawe, embuh ditakoni apa. Landane 

nganggo ngungak kali barang, kok. Terus wong desa 

dodol pohun mau dikon melu numpak jip. 

(LLKR: 64)  

  

`Sini, lo, jalan pintas ke Purbayan-Widuran. Aku dan 

temanku sedang bermain ditepi sungai, melihat ada orang  

jualan ubi dipikul jalan terburu-buru lewat jembatan. 

Setelah melihat kalau diujug jembatan ada jip tentara 

sedang berhenti, orangnya lalu  mendadak ingin balik. 

Tetapi kelihatannya tidak berani balik karena dia berusaha 

menghindari bahaya. Dia bingung. Lalu mengeluarkan 

tempat tembakau (slepen) dibuang di sungai. Tetapi ya 

sedang sialnya orang tersebut kok Yu, membuang 

bungkusan ~ bungkusan apa apa itu, lo, saya tadi tidak 

terlalu jelas ~ ko ya ketahuan tentara Belanda yang naik 

jip. Orang tadi lalu dipanggil, tidak tau ditanya apa. 

Belandanya pake menoleh sungai segala! Kok. Lalu orang 

desa penjual ubi tadi disuruh ikut naik jip.”   
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Pada kutipan di atas menjelaskan saat Suhebat dan teman-

temannya bermain di tepi sungai, melihat ada penjual ubi berjalan 

lewat jembatan dan terburu-buru. Tanpa sepengetahuan penjual ubi, 

tentara Belanda berpatroli diujung jembatan. Karena tidak 

keberuntungan, saat Pak Lodhang membuang surat titipan Elok ke 

sungai tentara Belanda mengetahui hal tersebut. Kemudian Pak 

Lodang dipanggil untuk dimintai keterangan apa yang dibuang 

dirinya, kemudian Pak Lodang dibawa tentara Belanda dengan jip. 

Pada kutipan di atas, menjelaskan adanya peningkatan konflik yang 

terbukti ketika Suhebet (adik Elok) menceritakan penjual ubi yang 

tertangkap patroli Belanda ketika akan kembali ke pedesaan. 

 

4) Tahap climax (tahap klimaks) 

Pada tahap klimaks, konflik dan pertentangan-pertentangan 

yang terjadi, yang dilalui atau ditampakan kepada para tokoh cerita 

mencapai titik intensitas puncak. Tahap ini terjadi ketika Wiradi akan 

kembali ke pedesaan. Berikut kutipannya. 

“Marga kebake gagasane iku, meh wae Wiradi kurang 

prayitna. Kanyatane yen metu nyang ndesa ki gampang 

lidok. Landa wengi kuwi nguwati tenan panjagane ing 

tepis piringe kutha sisih wetan, saurute Bengawan Sala, 

Wiradi rada bingung. Dheweke nlusup-nlusup liwat 

barongan-barongan, bareng arep metu, jegagig, weruh 

wong meger-meger nunggu dhua-belas-koma-tujuh. 

Dheweke enggal nylinthut-nylinthut metu dalan liya, 

nanging wekasane ya mung kaadhang-adhangan glibete 

serdhahu-serdhahu Landa.nalika isih cilik Wiradi 

dhemen banget jelungan, lan ngece nglimpe bocah-bocah 

sing padha nggoleki, mlayu slinthat-slinthut tanpa wedi. 
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Saiki ki ndadak dheweke lumpuh atine, ora wani nyoba 

nglimpekake mungsuh nlusup mbobol barisan. Ya sapa ta 

sing kumendel, la wong yen konangan ora mung 

dielokake kaya bocah dolanan, nanging dibedhil nganggo 

mimis kang njalari pati! Wengi iki sajake lagi apese 

Wiradi, wis ngadoh-ngadoh saka panggonane mungsuh 

isih konangan wae.   

(LLKR: 70) 

 

`Karena banyaknya pemikiran, hampir saja Wiradi kurang  

hati-hati kalau keluar ke desa mudah ketahuan. Belanda 

malam itu sangat ketat penjagaannya ditepis sampingnya 

kota sebeleh timur, urutannya Bengawan Sala, Wiradi 

agak bingung. Dia menyelundup lewat terowongan, 

setelah mau keluar, tiba-tiba, melihat orang kekar 

menunggui dua-belas-koma-tujuh. Dia langsung  keluar 

jalan lain, tetapi ahirnya ya hanya ketutupan  banyaknya 

tentara  Belanda. Ketika masih kecil Wiradi senang sekali 

bermain, dan mengejek anak-anak yang sedang mencari, 

lari kesana-kesini tanpa takut. Sekarang tiba-tiba dia 

lumpuh hatinya, tidak berani coba  menerjang masuk 

dalam barisan musuh. Ya siapa yang berani, la kalau  

ketahuan tidak hanya dibiarkan seperti anak bermain, 

tetepi ditembak memakai mimis yang membuat mati! 

Malam ini  sedang sialnya Wiradi, sudah jauh-jauh dari 

tempatnya musuh masih ketahuan juga. 

   

Pada kutipan di atas menjelaskan usaha Wiradi agar tidak 

tertangkap, malam harinya dia berangkat ke pedesaan. Wiradi 

menyelundup-menyelundup lewat terowongan, dia dikagetkan dengan 

orang kekar yang menunggu dua-belas-komah-tujuh, sehingga Wiradi 

harus keluar jalan lain, tapi nyatanya hanya tertutup banyaknya 

tentara Belanda. Penjagaan Belanda malam itu sangat ketat, ini 

membuat Wiradi tidak berani masuk barisan musuh, tidak seperti 

waktu dia kecil yang lari kesana kemari tanpa rasa takut. Hati siapa 

yang berani, kalau sampai ketahuan akan ditembak memakai mimis 

yang langsung membuat kita mati. Namun tidak di sangka walaupun 



109 
 

sudah hati-hati tentara Belanda mengetahui jejak Wiradi. Dalam 

kutipan di atas, telah terjadi titik intensitas puncak terbukti setelah 

tertangkapnya Pak Lodhang. Dan ketika perjuangan Wiradi untuk 

sampai ke desa agar bisa berkumpul dengan teman-teman 

seperjuangan, akan tetapi usahanya tidak berhasil dan dirinya pun 

diketahui tentara musuh. 

 

5) Tahap denouement (tahap penyelesaian) 

Pada tahap penyelesaian, konflik yang telah mencapai 

klimaks, ketegangan dikendorkan. Tahap ini terjadi pada saat tentara 

Belanda mendatangi rumah Pak Wiradad. Berikut kutipannya. 

“Wiradi gemeter awake, luwih-luwih bareng weruh ibune 

sing cilik pucet lenggah anteng mandeng dheweke, sajak 

ora mbiyantu ndhrodhoge astane kaya wong kadhemen. 

Wiradi saya ora karuwan atine. Dheweke arep 

nerangake marang ibune yen dheweke arep nglawan 

serdhadhu-serdhadhu sing arep nyekel dheweke, 

nanging uwange wis kaku kaya dipaku, ora kena 

kanggo caturan. Wiradi ngecungake pustule kanggo 

ganti cangkeme sing kaku kuwi. Karepe dheweke 

nyasmitani supaya ibune tetep  kaya dene ibu pahlawan 

ing crita kae, nanging mesthi wae sasmitane kuwi ora 

cetha, apa maneh tangan sing nyekel pistul kuwi ngoplok 

kaya dierog, wel-welan. Wiradi ora bisa mlengos saka 

pancerenge tingale ibune, tingal sing sajak dadi gentine 

ngendikan takon,”Apa kowe arep mati ana ngarepku? 

Mati sangsara kuwi, Nang, bakal nyiksa aku salawase!” 

(LLKR:78)  

  

`Wiradi gemetar badannya , apalagi setelah melihat 

ibunya yang kecil pucat duduk tenang memandang dia, 

seperti tidak membantu gemetar tangannya seperti orang 

kedinginan. Wiradi tambah tidak karuan hatinya. Dia 

ingin menerangkan pada ibunya kalau dia akan melawan 

tentara-tentara yang akan menangkap dia, tetapi mulutnya 

susah kaku seperti dipaku, tidak bisa buat bicara. Wiradi 



110 
 

menodongkan pistulnya untuk mengganti mulutnya yang 

kaku itu. Kemauannya dia ingin supaya ibunya tetap 

seperti ibu pahlawan dicerita, tetapi pasti kemauan itu 

tidak jelas, apa lagi tangan yang memegang pistul itu 

bergetar seperti digetarkan, terus-terusan, terlihat yang 

diinginkan jadi bertanya, “Apa kamu mau mati 

didepanku? Mati sengsara nanti, Nak, bakal menyiksa 

aku selamanya!” 

 

Pada kutipan di atas menjelaskan Wiradi gemetar, apalagi 

setelah melihat ibunya berbeda tidak seperti dulu, kini ibunya lebih 

kurus dan pucat. Wiradi ingin mengatakan pada ibunya kalau dia akan 

menghadapi tentara Belanda, tapi Wiradi tidak sanggup mengatakan 

karena mulutnya terkunci rasa gemetar seperti menggigil, hanya 

tindakan menodong pistul saja yang bisa mewakili isi hatinya Wiradi. 

Wiradi juga menginginkan ibunya menjadi ibu pahlawan seperti 

dicerita yang tidak hanya memandang Wiradi diam. Namun tatapan 

ibunya seakan menggantikan dengan kata-kata “apa koe arep mati 

ana ngarepku? Mati sengsara kuwi Nang, bakal nyiksa aku 

salawase”. Pada kutipan di atas, menunjukan telah terjadinya tahap 

penyelesaian, terbukti dari semangat Wiradi yang bangkit kembali 

ketika dia diingatkan dengan tatapan ibunya yang seakan 

mengisaratkan supaya cepat pergi dari rumah demi keselamatannya. 

  

c. Latar  

Latar dikategorikan menjadi beberapa, yaitu latar waktu, latar 

tempat, latar sosial. Latar waktu adalah hal yang berkaitan dengan masalah 

historis. Latar tempat berkaitan dengan masalah geografis. Latar sosial 
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berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Peneliti akan menyajikan datanya 

sebagai berikut.   

1) Latar Tempat 

Latar tempat yang terdapat pada cerita LLKR dalam roman 

Kelangan Satang (seri Wiradi) karya Suparto Brata meliputi ing 

omahe Pak Lurah, ing galengan, ing kali, ing kamar, ing kamar dhahar, 

ing pawon, ing pyan, ing kuburan. Berikut penyajian datanya. 

a. Ing omahe Pak Lurah 

Rumah Pak Lurah adalah tempat dimana para pemuda berkumpul 

sekaligus sebagai tempat untuk makan. Adapun kutipannya sebagai 

berikut. 

“Wayah rembang surup Wiranta sakanca padha 

mangan bebarengan ing omahe Pak Lurah, diladeni 

Waginah, anake Sadikrama lan Kartini putrane Den 

Wira, priyayi Bromantakan sing ngungsi mrono, sarta 

ditunggoni para sepuh kaya ta Pak Lurah sekalihan lan 

Bu Danu, pada rerembugan sing lucu…” 

(LLKR: 8) 

  

`Waktu rembang surup Wiranta teman-temannya 

sedang makan bersama di rumah Pak Lurah, dilayane 

Waginah, anaknya Sadikrama dan Kartini anaknya Den 

Wira, pejabat Bramantakan yang mengungsi kesitu, 

serta ditemani orang-orang yang dihormati seperti Pak 

Lurah dan Bu Danu, pada mebicarakan yang lucu-lucu. 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan ketika matahari 

terbenam, Wiranta dan teman-temannya makan bersama di rumah 

Pak Lurah sebagai tempat para pemuda-pemuda pejuang yang saat 

ini sedang mengungsi di pedesaan. Kutipan ini menunjukan latar 

tempat yaitu di rumahnya Pak Lurah. 
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b. Ing galengan 

Galengan adalah pembatas persawahan. Galengan ini digunakan 

para pemuda sebagai jalan menuju kota agar lebih aman. Adapun 

kutipannya sebagai berikut. 

“Sawise rampung mangan kabeh padha pamitan sing 

padha ditinggal, banjur budhalan. Lakune ora liwat 

dalan, nanging nratas liwat galengan, marga yen liwat 

dalan isih padha kuwatir yen kepranggulan patrol-

patroli Landa sing nekat metu saka pos-pos penjagan, 

saora-orane ya nyingkiri pangulate mata-mata 

mungsuh. 

(LLKR: 8) 

  

`Sesudah selesai makan semua pada pamitan yang 

ditinggal, ikut pergi. Jalannya tidak lewat jalan, tetapi 

mengambil jalan pintas lewat sengkedan, karena kalau 

lewat jalan hawatir kalau kepergok patrol-patroli 

Belanda yang nekat keluar dari pos-pos penjagaan, 

setidak-tidaknya menghindari bahanya mata-mata 

musuh. 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan para pemuda sengaja 

mengambil jalan pintas melalui tegalan atau sengkedan, selain itu 

juga diharapkan langkah para pemuda tidak diketahui patroli 

Belanda, sebab jika sampai ketahuan bisa membahayakan diri 

mereka. Pada pemaparan tersebut menunjukan latar tempat yaitu 

tegalan dimana para pemuda mengambil jalan pintas dengan tujuan 

menjaga diri sendiri dan kelompoknya dari pengawasan musuh. 

c. Ing kali 

Kali atau biasa disebut sungai. Kali ini digunakan untuk 

penyebrangan menuju kota agar terhindar dari penjagaan tentara 

musuk. Adapun kutipannya sebagai berikut. 
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“Saya suwe dheweke saya adoh anggone nlusur 

dhasare kali Sala mangsa ketiga. Dhasare kali wedhi 

malela kang wis pirang-pirang minggu ora kacak 

banyu, marga iline banyu Bengawan mung prasasat 

kali cilik kang ora mingsra. 

(LLKR: 12)  

 

`Semakin lama dia semakin jauh menelusuri dasar 

sungai Sala musim kemarau. Kelihatan dasar sungai 

pasir  yang sudah beberapa minggu tidak terkena air, 

karena mengalirnya air Bengawan hanya sedikit sungai 

kecil yang tidak berharga . 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan keadaan sungai yang 

kelihatan dasar sungai pasir karena airnya dangkal akibat beberapa 

minggu tidak terkena air. Pada pemaparan tersebut menunjukan 

latar tempat di sungai. 

d. Ing kamar 

Kamar adalah tempat yang digunakan untuk istirahat.Terbukti dari 

kutipan di bawah ini:  

“Sapa caturan kuwi? Mbok lampune disumet ta, Pak.” 

Swarane Bu Wiradad klemek-klemek saka njero 

kamar. 

(LLKR: 20)  

 

`Siapa yang bicara itu? lampunya dinyalakan, Pak.” 

Suwaranya Bu Wiradad  lamban dari dalam kamar. 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan dari dalam kamar Bu 

Wiradad mendengar orang berbicara, kemudian Bu Wiradad 

memerintahkan suaminya untuk menyalakan lampu. Pada 

pemaparan tersebut menunjukan latar tempat yaitu di kamar, terlihat 

dari terdengarnya suara bu Wiradad yang pelan dari dalam kamar. 
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e. Ing kamar dhahar 

Kamar dhahar disebut juga ruang makan. Diruangan ini terlihat 

orang satu rumah berkumpul untuk memberikan pendapat masing-

masing. Adapun kutipannya sebagai berikkut.   

“Kabeh gagasan Pak Naya iku diucapake kanthi 

suwara serak lan antep, kaya suwarane wong lara 

watuk. Kang dadi papan kanggo nggelar gagasan iku 

kabeh ana meja dhahar. Wong saomah, kajaba Bu 

Wiradad, awan kuwi seneng kumpul ana sakupenge 

meja dhahar kono. 

(LLKR: 65) 

 

`Semua pendapatnya Pak Naya itu diucapkan dengan 

suwara serak dan tegas, seperti suwara orang sakit 

batuk. Yang jadi tempat untuk membicarakan pendapat 

itu semua ada di meja makan. Orang satu rumah, 

kecuali Bu Wiradad, siang itu senang berkumpul 

disekeliling meja makan disitu. 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan saat itu orang satu 

rumah berkumpulnya, kecuali Bu Wiradad. seperti halnya gagasan 

yang dikeluargan pak Naya yang dikeluarkan dengan suara serak 

dan tegas seperti orang sakit. Pada pemaparan tersebut menunjukan 

latar tempat di ruang makan, dengan terlihatnya orang satu rumah 

berkumpul di meja makan untuk urusan musyawarah. 

f. Ing pawon 

Pawon atau biasa disebut dapur. Dapur ini digunakan untuk 

memasak. Adapun kutipannya sebagai berikut. 

  

“Wiradi lungguhan ana bangku cilik ing pawon, 

nunggoni elok rajang-rajan. Elok wis mulih saka 

nlanja. Yen blanja rong dina sepisan…” 

(LLKR: 35) 
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“Wiradi dudukan dibangku kecil di dapur, menemani 

Elok memotong-motong. Elok sudah pulang dari 

belanja. Kalau belanja dua hari sekali…” 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan saat itu Elok sudah 

pulang dari belanja, kegiatan berbelanja dilakukan setiap dua hari 

sekali. Kemudian Wiradi duduk di bangku kecil dan menemani Elok 

motong-motong. Pada pemaparan tersebut menunjukan latar tempat 

yaitu di dapur, ini terlihat saat Wiradi menemani Elok memotong-

motong di dapur. 

g. Ing pyan 

Pyan atau disebut langit-langit rumah. Pyan ini digunakan sebagai 

tempat persembunyian Wiradi. Adapun kutipannya sebagai berikut. 

“Ing ndhuwur pyan panas lan sumuk. Wiradi lagi 

weruhsaiki yen omahe kaya mengkono regete lan 

tuwane. Dheweke prasasat nggandhuli reng sebab yen 

mancik pyan kuwatir yen ambrol, jebol. 

(LLKR: 50) 

  

`Di atas pyan kepanasan dan gerah. Wiradi baru melihat 

sekarang kalau rumahnya seperti itu kotornya dan 

tuanya. Dia pegangan  kencang reng sebab kalau 

menginjak pyan hawatir kalau ambrol, jebol. 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan Pyan digunakan Wiradi 

untuk tempat persembunyi. Keadaan pyan rumah Wiradi sangat 

kotor dan sudah tua sehingga Wiradi khawatir kalau pyan rumahnya 

akan roboh. Pada pemaparan tersebut menunjukan latar tempat yaitu  

di pyan, hal ini terlihat dari Wiradi yang kepanasan berada di pyan 

serta melihat keadaan pyan yang sudah tidak layak. 
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h. Ing kuburan 

Kuburan atau tempat pemakaman. Kuburan ini digunakan sebagai 

tempat persembunyian Wiradi. Adapun kutipannya sebagai berikut. 

“…kontrang-kantringe playu Wiradi wis ora nggagas 

liya maneh kajaba nylametake nyawane, weruh-weruh 

dheweke wis keplayu tekan kuburan stasiun jebres. 

Ing kono lagek krasa rada aman, playune rada sareh, 

napase kaya pedhot-pedhot, kringete dleweran. Dalan 

menyang desa ora saya cedhak. Upama liwat Jurug ya 

saya gawat. Sebab kreteg kana ora tau limpe saka 

pangawasane serdhadhu Landa.   

(LLKR:71)  

 

`Tergesah-gesah Wiradi lari tidak memperdulikan yang 

lain lagi kecuali menyelamatkan nyawanya, tiba-tiba dia 

sudah lari sampai makam stasiun Jebres. Disitu baru 

terasa agak aman, larinya agak santai, nafasnya seperti 

terptong-potong, keringatnya bercucuran. Jalan menuju 

desa tidak semakin dekat. Misal lewat Jurug tambah 

gawat, sebab jembatan disana tidak pernah lengah dari 

pengawasane tentara Belanda. 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan Wiradi merasa agak 

aman setelah sampai di pemakaman karena merasa terlepas dari 

bahaya yang hampir menyelakakan dirinya, larinya agak santai 

karena kelelahan. Pada pemaparan tersebut menunjukan latar tempat 

yaitu di pemakaman. Pemakaman adalah tempat persembunyian 

Wiradi ketika patrol Belanda mengetahuinya saat perjalanan 

kembali ke pedesaan. 
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2) Latar Waktu 

a. Malam hari 

Malam hari adalah waktu yang tepat digunakan bagi para pemuda 

untuk menjalankan rencana masuk perkotaan. Adapun kutipannya 

sebagai berikut. 

“…dhene bebayane liwat galengan kuwi kejaba rada repot 

lakune marga ciyut ora rata, kangggone sing padha ora 

sepaton ya wedhi Kyai Oyot, yaiku ula sing uga tlusuran 

liwat galengan. Ula saba galengan, yen kepidak rak ya 

nyamari. Mulo, mupung candhikala isih madhangi bumi, 

bocah-bocah padha gegancangan lakune, mangulon 

parane.  

(LLKR: 8)  

  

`kalau bahayanya lewat sengkedan itu selain agak susah 

jalannya karena sempit tidak rata, untuk yang memakai 

sepatu takut kyai oyot, yaitu ular yang juga berkeliaran 

lewat sengkedan. Kalau keinjak membahayakan. Maka, 

sekiranya  bulan masih menerangi bumi, anak-anak cepat-

cepat  arah jalannya ke barat. 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan pada malam hari 

digunakan para pemuda  berjuang untuk melewati rintangan patrol 

Belanda untuk bisa sampai ke kota dengan selamat sampai tujuan 

yang diharapkan. Mereka mengambil jalur persawahan dengan 

tujuan lebih aman dan ketika kepergok patrol Belanda para pemuda 

bisa melarikan diri lebih cepat karena para tentara akan kesusahan 

ketika lari lewat sengkedan atau jalan dipersawan karena jalannya 

kecil. Pada pemaparan tersebut menunjukan latar waktu yaitu 

malam hari, dimana para pemuda bisa menghindari bahaya patrol 
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Belanda. selain itu, dimalam hari penglihatan orang luar tidak begitu 

jelas. 

b. Pagi hari 

Pada pagi hari ditunjukan dengan adanya bunyi ayam berkokok. 

Adapun kutipannya sebagai berikut. 

“Kethoprak-kethoprak swarane sepatu lan gremang-

gremenge swara gringseng ora enggal lerep, sanajan 

swarane bedhil wis padha menda. Wiradi tetep ora obah 

saka pandhelikane. Pikirane ruwet, matane arip, kesel 

ngenteni kedadean tutuge. Malah bareng keprungu jago 

kluruk sesumbaran dheweke keturon, les! 

(LLKR: 26) 

 

`ketoprak-ketoprak suwaranya sepatu dan bisingnya suara 

gringseng  tidak berhenti,  walaupun suaranya tembak 

sudah pada berhenti. Wiradi tetap tidak bergerak dari 

penglihatannya. Malah setelah mendengar jago berkokok 

saut-sautan dia ketiduran, pulas! 

  

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bisingnya suwara-

suwara di luar rumah dan suara tembak sudah terhentin, namun 

tidak menjadikan Wiradi tergugah segera pergi dari rumah, tetapi 

Wiradi kemudian tertidur. Pada pemaparan tersebut menunjukan 

latar waktu yaitu pagi. Pagi hari seharusnya Wiradi kembali ke 

pedesaan, tetapi karena kondisi fisik yang kelelahan sehingga dia 

ketiduran setelah terdengar ayam berkokok. 

c. Siang hari 

Pada latar waktu siang hari terlihat dari jam yang digambarkan 

untuk waktu pulang bekerja. Adapun kutipannya sebagai berikut. 

Jam loro luwih sithik, Pak Wiradad rawuh nggawa oleh-

oleh roti tawar. 
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“Nang, engko bengi aja metu dhisik. Aku mau krungu 

kabar yen bengi iki mengko Landa arep ngukuhi kutha. 

Jam malam diajoke wiwit jam lima. Barisan-barisan tank 

arep dipamerake.” 

(LLKR: 42) 

  

Jam dua lebih sedikit, Pak Wiradad datang membawa oleh-

oleh roti tawar. 

`Nak, nanti malam jangan keluar dulu. Tadi saya dengar 

kabar kalau nanti malam Belanda akan beroprasi  kota. Jam 

malam diajukan dari jam lima. Barisan-barisan tank akan 

dipamerkan. 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan Pak Wiradad baru 

pulang  kerja dan mendapat informasi kalau nanti malam Belanda 

akan beroprasi kota. Pada jam malam yang diajukan, musuh akan 

memamerkan barisan-barisan tank. Pada pemaparan tersebut 

menunjukan latar waktu, yaitu siang hari. Dimana Pak Wiradad baru 

pulang dari bekerja pada pukul dua, dan membawa berita untuk 

keamanan anaknya bahwa tentara mengajukan jam beroprasi pada 

pukul lima. 

 

3) Latar Sosial 

Latar sosial merupakan lukisan keadaan yang menunjukan 

peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar tokoh yang berhubungan 

dengan pemaknaan karya sastra yang bersangkutan. Status sosial para 

tokoh yang terdapat pada cerita LLKR dalam roman Kelangan Satang 

(seri Wiradi) karya Suparto Brata, berikut kutipannya:  

1. Karyawan kantor 

“Lajeng, Bapak dhahar menapa?” pitakone Wiradi ora 

sranta. Dene bapake sajake nyingkiri pitakon iku. 
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“Saben isuk aku ya menyang kantor.” 

 

“O, kantor pos sampun bikak?” 

 

“Uwis. Naming ya mung kanggo laying-layang ing 

dhaerah pendhudhukan…..”  

(LLKR: 23) 

 

„Lalu, Bapak makan apa?” pertanyaan Wiradi tidak sabar. 

Sepertinya bapaknya menghindari pertanyaan itu. 

 

„Setiap aku ya berangkat ke kantor.” 

„O, kantor pos sudah buka?” 

 

„Sudah. Tapi ya hanya untuk surat-surat daerah 

kependhudhukan…..” 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan dimana Wiradi menanyakan 

bagaimana cara bapaknya mendapatkan makanan dan sekarang 

bapaknya bekerja dimana. Namun bapaknya tetap menjawab dengan 

santai kalau beliau bekerja di tempat yang dulu yaitu kantor pos. pada 

pemaparan tersebut terdapat pekerjaan bapaknya di kantor pos, hal ini 

menggambarkan latar sosial tokoh dalam roman Kelangan Satang 

karya Suparto Brata yaitu berlatar kehidupan sosial yang tinggi, 

walaupun untuk saat itu kantor pos hanya digunakan untuk surat 

kependudukan.     

 

2. Priyayi  

“Iya, Pak? Piye kabare anakkku wedok? Rak slamet, ta? 

Kena apa kok ora mulih niliki ibune sing gerah? Piye, Pak, 

ndang critaa!” 

  

Pak Lodhang wong desa kluthuk, wedine menyang priyayi 

ora jamak. Krungu pakon kaya mengkono kuwi dheweke 



121 
 

malah gugup ora karuwan, mangsuli kami sosolen, 

“Niku, Ndara, tiyang estri Ndrajeng Wirat, eh, Wissas 

kabare. Eh, piye, ta, ki. Kabar enten, ning kula 

keskeskesupen…..” 

(LLKR: 59) 

  

„Iya, Pak? Bagaimana kabarnya anak perempuanku? 

Selamat, kan? Kenapa kok tidak pulang melihat ibunya 

yang sakit? Bagaimana, Pak, cepet ceritaa!” 

  

`Pak Lodang orang desa tertinggal, takut kepada pejabat. 

Mendengar pertanyaan seperti itu dia malah gugup tidak 

karuan, menjawab gemetar,”itu, juragan, pejabat  

perempuan  Wirat, eh, Wissas kabarnya eh, bagaimana, ya, 

ini. Ada kabar, tapi saya lulupa…..” 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan, Bu Wiradad terus 

mendesak Pak Lodang untuk menanyakan kabar putrinya yang tak 

kunjung pulang. Namun, Pak lodang tidak dapat menceritakan tentang 

kabar putrinya karena dia sangat gugup dan gemetar ditanya orang 

priyayi dimana Pak lodang yang berasal dari desa tertinggal tidak biasa 

berkomunikasi dengan priyayi. Pada pemaparan tersebut terdapat latar 

sosial yang digambarkan dari ketakutan Pak Lodang saat ditanya Bu 

Wiradad yang latar belakang sosialnya priyayi. 

 

2. Nilai Nasionalisme Lara Lapane Kaum Republik dalam roman 

Kelangan Satang (seri Wiradi) karya Suparto Brata 

Sebagai dampak penindasan penjajahan terhadap bangsa 

Indonesia maka mulai tumbuh kesadaran untuk menentukan nasib 

sendiri sehingga melahirkan semangat untuk mandiri dan bebas 

menentukan masa depannya sendiri. Dalam situasi perjuangan merebut 

kemerdekaan, dibutuhkan suatu konsep sebagai dasar pembenaran 
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rasional dari tuntutan terhadap penentuan nasib sendiri yang dapat 

mengikat keikutsertaan semua orang atas nama sebuah bangsa. 

Dalam pencapaian suatu kemerdekaan memang tidak lepas dari 

nilai-nilai yang membangun agar tercapai suatu cita-cita negara. Secara 

rinci akan penulis deskripsikan sebagai berikut. 

 

a. Nilai rela berkorban 

Cerminan nilai ini terlihat dari semangat bangsa Indonesia 

dalam menghadapi tantangan baik dari dalam maupun luar. Rasa 

semangat ini pula yang mendorong para pemuda-pemuda 

menanamkan nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara. Selain 

itu nilai rela berkorban juga didorong dengan asas wawasan 

nusantara. Hal ini terlihat pada kutipan berikut. 

1) Nilai rela berkorban (asas kepentingan yang sama) 

 Rela berkorban dan kepentingan yang sama menunjukan 

sikap perjuangan pantang menyerah yang ditunjukan para 

pemuda untuk kepentingan yang sama. 

 

”Ha, witekna, yen awake dhewe mlebu kutha, 

prasasat ula marani gepuk ngono,” wangsulane 

Wiranta. “Ora wurung Landa numpes kita 

sakeloron.” 

“Ah, ya mlebune dhedhemitan, aja nganti konangan 

mata-mata mungsuh.” 

 

“Ora, Kangmas. Aku sing netepake kita ora marak 

sibu wektu iki bapak mesthi bisa ngarih-arih sibu 
yen jaman durung marengake putra-putrane muncul 

ing ngarsane sibu-bapak. Bapak mesthi pirsa 

kahanan kang kaya mengkene iki.” 

(LLKR 2)   
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„Ha, perhatikan kalau kita masuk kota, ibarat ula 

marani gepuk ,” jawab Wiranta. “Belum nanti 

Belanda menumpas kita begitu saja.” 

 

„Ah, ya masuknya pelan-pelan, jangan sampai 

ketahuan mata-mata musuh.” 

 

„Tidak Mas, aku yang menetapkan kita tidak 

mendatangi ibu waktu sekarang bapak pasti bisa 

menenangkan ibu kalau belum mengijinkan anak-

anaknya muncul dihadapan ibu-bapak. Bapak pasti 

tahu keadaan yang seperti sekarang ini.”  

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa Wiradi dengan  

kukuh memaksa Wiranta agar keinginannya untuk menemui 

ibunya yang sakit diijinkan dan teman-temannya juga ikut 

mengantar. Dengan berbagai alasan pun Wirad lakukan untuk 

merayu Wiranta. Tetapi hal ini, tidak membuat Wiranta luluh. 

Wiranta tidak ingin hanya dengan kepentingan pribadi tetam-

temannya menjadi korban musuh. Wiranta juga kukuh 

menjelaskan pada kakaknya kalau saat ini keadaan sedang tidak 

aman untuk para pemuda ketika masuk, Wiranta juga yakin 

kalau ayahnya bisa meyakinkan ibunya kenapa anak-anaknya 

tidak bisa menjenguknya. Dari pemaparan tersebut menunjukan 

cerminan nilai nasionalisme rela berkorban yang 

mencerminkan asas kepentingan yang sama yaitu Wiranta 

yang tetap teguh untuk tidak menyetujui keinginan Wiradi yang 

ingin menemui ibunya saat ini karena Wiranta tidak ingin 

teman-temannya menjadi sasaran musuh yang penjagaannya 

semakin ketat. 
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2) Nilai rela berkorban (asas kepentingan yang sama) 

Selain nilai rela berkorban di atas, adapun kutipan nilai 

rela berkorban dengan asa kepentingan yang sama. Berikut 

kutipannya. 

“Wirastuti iku sedulure ragil, sedhela sedurunge 

Landa mlebu kutha sekolahe diliburake marga 

geger PKI ing Madiun lan dheweke mbiyantu ana 

Biro Perjuwangan Putri. Wektu Landa mlebu, 

Wiranta kober mampir ngomah lan ngeterake wong 

tuwane menyang Sraten, dene Wirastuti sing 

mesthine dipapag Wiradi dina sorene, wis sawengi 

ora mulih…” 

(LLKR: 4)  

  

`Wirastuti itu saudara bontot, sebentar sebelum 

Belanda Masuk Kota sekolah diliburkan karena ricuh 

PKI di Madiun dan dia membantu di Biro Perjuangan 

Putri. Waktu Belanda masuk, Wiranta sempet 

kerumah dan mengantarkan orang tuanya ke Sraten, 

sedangkan Wirastuti yang seharusunya dijemput 

Wiradi sorenya, sudah semalam tidak pulang… 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa Wirastuti yang 

masih berstatus sebagai seorang pelajar putri merasa semangat 

dan tergerak hatinya untuk membantu di Biro Perjuangan Putri. 

Wirastuti pergi ke Biro Perjuangan Putri yang pada saat itu 

sekolahnya diliburkan karena ricuh PKI di Madiun. Pada 

pemaparan tersebut mencerminkan nilai nasionalisme yang 

ditanamkan dengan nilai rela berkorban serta asas 

kepentingan yang sama, dimana kegigihan seorang perempuan 

demi menempatkan kepentingan bangsa dan negaranya dia rela 
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bergabung dengan suatu Biro bahkan dia tidak memperdulikan 

keselamatan dirinya sendiri sebagai seorang perempuan.  

3) Nilai rela berkorban (asas kepentingan yang sama) 

Nilai nasionalisme rela berkorban juga dipertegas dengan 

adanya asas kepentingan yang sama, berikut kutipannya. 

“Kita liwat Putat apa Beton, Mas?” pitakone salah 

sijine kanca kang lumaku pernah ngarep. Kanca 

kuwi pendhek dedege, lakune ora patiya rekasa 

marga gawane ora abot. Dheweke, Sukardiman 

jenenge, mung gawa pistul otomatis karo granat 

telung iji digandhul-gandhulake ing gulune kaya 

ketupat, dicencang ana gulu kuwi perlune yen 

nyabrang Bengawan mengko ben ora katut teles. 

(LLKR: 9) 

 

„Kita lewat Putat apa Beton, Mas?” pertanyaan salah 

satu teman yang berjalan baris depan. Teman itu 

kecil badannya, jalannya tidak begitu susah karena 

bawaannya tidak berat. Dia, Sukardiman namanya, 

hanya bawa pisto otomatis dan granat tiga biji 

digantung-gantungkan dileher seperti ketupat, diikat 

dileher itu perlunya kalau menyebrang Bengawan 

nanti biar tidak ikut basah. 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan kegigihan para 

pemuda saat masuk kota dengan peralatan senjata yang mereka 

ikatkan dileher saat penyebrangan disungai untuk menghindari 

supaya tidak terkena air. Sukardiman memang tidak membawa 

barang banyak karena dia kecil, jadi dia tidak susah untuk 

berjalan. Pada pemaparan tersebut menunjukan nilai 

nasionalisme rela berkorban dengan bentuk kepentingan yang 

sama, terlihat betapa besar pengorbanan para pemuda pejuang 

itu salah satu contoh pengorbanan untuk masuk kota. Salah 
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satunya Sukardiman, saat penyebrangan di sungai mengikatkan 

perlengkapan senjata dileher dengan tujuan senjata-senjata 

mereka tidak basah. Hal ini sepenuhnya ditujukan untuk 

memperoleh hasil baik, demi keselamatan bersama. 

4) Nilai rela berkorban (asas kesetiaan terhadap kesepakatan 

bersama) 

Dalam Kutipan nilai rela berkorban di atas, nilai rela 

berkorban dengan asas terhadap kesepakatan bersama terlihat 

pada kutipan di bawah ini.  

”Iki mesthi penggawene mata-mata mungsuh,” 

bisike Marija. 

 

“Priye, Mas? Apa kita mundur dhisik?” pitakone 

Narna. 

  

“Ora,” Wangsulane Wiranta. “kowe kudu 

ngeterake kangmas tilik sibu. Sukardiman ajaken.” 

 

“Ah, la Mas….!” Protese Narna. 

(LLKR: 16) 

 

„Ini pasti perbuatannya mata-mata musuh,” bisiknya 

Marija. 

 

„Bagaimana, Mas? Apa kita mundur dulu?” Tanya 

Narna. 

 

„Tidak,” jawab Wiranta. “Kamu harus mengantar 

kakakku jenguk ibu. Sukardiman diajak.” 

 

„Ah, lah Mas….!”Protesnya Narna. 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan dalam perjalan masuk 

kota Wiranta terkena serangan musuh. Narna bermaksud untuk 

kembali ke desa dan melanjutkan ke kota setelah Wiranta 
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sembuh. Namun, Wiranta menolak ajakan Narna dan dia tidak 

memperdulikan dirinya bahkan dia menyuruh Narna dan 

Sukardiman agar mengantarkan kakaknya bertemu ibunya.  Dari 

pemaparan tersebut mencerminkan nilai nasionalisme rela 

berkorban yang menunjukan sikap kesetiaan terhadap 

kesepakatan bersama dimana sebagai seorang pejuang Wiranta 

tidak menghiraukan dirinya yang terluka parah, tetapi dia tetap 

memerintahkan narna untuk mengantar ke kota.  

5) Nilai rela berkorban (asas solidaritas) 

Nilai nasionalisme rela berkorban dengan asas solidaritas 

juga tergambarkan pada kutipan di bawah ini. 

“Tinggalen aku, tinggalen kene wae. Karo Marija. 

Kanca-kanca liyane mengko rak ya mrene tulung 

aku. Ning kang Mas Wiradi kudu ketemu sibu, 

wong wis diniyati saka ngomah.” 

(LLKR: 16) 

 

„Tinggalkan aku, tinggalkan disini saja. Dengan 

Marija. Teman-teman yang lainya nanti kan kesini 

menolong saya. Tapi Mas Wiradi harus bertemu ibu, 

karena sudah diniati dari rumah.”  

  

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan ketika Wiranta 

terkena tembak, dia menolak untuk lebih diperdulikan dari pada 

kakaknya karena kesepakatan telah dirancang dari rumah untuk 

membantu kakaknya, dia percaya teman-temanya yang pasti 

akan menolongnya. Dari pemaparan tersebut mencerminkan 

nilai nasionalisme rela berkorban yang menunjukan sikap 

solidaritas yang berarti rasa setia kawan dan berkorban bagi 
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orang lain. Demikian halnya yang dilakukan Wiranta, dia lebih 

mementingkan kakaknya (Wiradi) agar bisa bertemu dengan 

ibunya. Untuk saat itu Wiranta lebih membutuhkan pertolongan 

karena dia terkena tembak, namun dia tak memperdulikan hal 

itu.  

6) Nilai rela berkorban (asas kepentingan yang sama) 

Nilai nasionalisme rela berkorban dengan bentuk asas 

kepentingan yang sama, tergambar pada kutipan berikut. 

“ibune ora akur karo karepe Wiras, bocah wadon 

mbiyantu tenaga ana badan perjuangan kuwi, 

marga bocah wadon ki ya kudu ngugemi 

kewadonane, ora kok melu perang. Dhek samana 

Wiras nekat njaluk dieterake Wiradi,…` 

(LLKR: 21) 

 

`…ibunya tidak setuju dengan keinginan Wiras, anak 

perempuan membantu tenaga di Badan perjuangan 

itu, karena anak perempuan itu seharusnya 

menjalankan kodratnya, tidak kok ikut perang. Saat 

itu Wiras nekat minta diantarkan Wiradi,…` 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan ketekatan Wirastuti 

mengikuti kegiatan Biro Perjuangan Putri agar bisa membantu 

perjuangan para pemuda sangat besar, walaupun ibunya tidak 

mengizinkan karena ibunya khawatir, dan selain itu  anak 

perempuan harus bisa menjalankan kodratnya sebagai 

perempuan, bukan mengikuti perang. Tetapi hal itu tidak 

merubah keputusan Wirastuti, dia tetap pergi ke Biro Perjuangan 

Putri dengan meminta Wiradi untuk mengantarkannya. Dari 

pemaparan tersebut mencerminkan nilai nasionalisme rela 
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berkorban yang menunjukan asas kepentingan yang sama 

dimana Wirastuti tidak memperdulikan lagi kehawatiran ibunya 

demi menolong bangsanya dari penjajahan dengan tekat yang 

sama untuk merebut kemerdekaan. 

 

b. Nilai persatuan dan kesatuan 

Negara kita disatukan dari beraneka corak yang bermacam-

macam menjadi suatu kebulatan. kebulatan ini dipupuk dengan rasa 

persatuan dan kesatuan yang tebal  sehingga akan mengurangi 

timbulnya kekerasan. Dengan bersemboyan Bhineka Tunggal Ika 

segenap bangsa Indonesia mampu mengayomi segenap bangsa. Hal 

ini terlihat pada kutipan berikut. 

1) Nilai persatuan dan kesatuan (asas kepentingan yang sama) 

Nilai-nilai nasionalisme persatuan dan kesatuan dengan 

bentuk kepentingan yang sama yang akan memperkokoh jiwa 

bangsa agar tetap bersatu untuk menjadi bangsa yang kokoh. 

Berikut kutipannya. 

Wong loro mau saikine isih padha cekel bedhil 

mbelani negara ana ing desa bawah Bekonang, 

wetan Sala. Landa kang ngejeki kutha lagi greget-

gregete nanggulangi pemudha kang saben mbengi 

nyusup mlebu kutha lan nganakake serangan-

serangan menyang tangsi-tangsi. 

(LLKR: 3) 

 

Dua orang tadi sekarang masih memegang senapan 

membela negara di desa bawah Bekonang, timur 

Sala. Belanda yang mengawasi kota sedang 

semangat-semangatnya menanggulangi pemuda yang 
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setiap malam menyelindap masuk kota dan 

mengadakan serangan-serangan ke pos-pos 

penjagaan.  

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan dua orang yang siap 

tanpa lengah menjaga desa di bawah Bekonang, timur Sala. 

Semangat pemuda setiap malam menyelindap masuk kota dan 

menyerang ke pos-pos penjagaan membuat Belanda dalam 

menanggulangi pemuda-pemuda menjadi lebih bersemangat. 

Pada pemaparan tersebut menunjukan nilai nasionalisme 

persatuan dan kesatuan dengan bentuk kepentingan yang 

sama, hal ini terlihat dari kegigihan pemuda dalam penjagaan 

untuk siap siaga kalau Belanda menyerang, karena Belanda 

sedang genjar mengawasi pemuda yang setiap malam 

menyelindap masuk kota menyerang k epos-pos penjagaan. 

2) Nilai persatuan dan kesatuan (asas solidaritas) 

Nilai nasionalisme persatuan dan kesatuan dengan bentuk 

solidaritas, adapun kutipannya sebagai berikut. 

“Sawise Wiranta ngabarake kabar kang digawa 

Narna bab gerahe ibune lan karepe arep sowan 

ibune bengi iki perlu nentremake penggalihe, 

sakanca padha sarujuk bengi iku mlebu kutha. 

Cacahe kabeh ana telulas uwong, senajan gegamane 

ora pati jangkep, ora kabeh nduweni cekelan, ora 

ketang pistul utawa granat. 

(LLKR: 7) 

   

„Sesudah Wiranta memberitahu kabar yang dibawa 

Narna bab sakitnya ibu dan keinginannya ingin 

menghadap ibunya malam ini untuk menentramkan 

perasaannya, teman-teman semua sepakat malam ini 

masuk kota. Jumlahnya semua ada tiga belas orang, 
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walaupun alatnya tidak begitu lengkap, tidak semua 

mempunyai pegangan. Walau hanya pistol atau 

granat. 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan setelah narna 

membawa kabar tentang keadaan ibunya, Wiranta mala mini 

ingin bertemu ibunya untuk menenangkan perasaanya dan 

semua teman-teman sepakat masuk kota. Alat yang mereka 

punya hanya pistol dan granat. Pada pemaparan tersebut 

mencerminkan nilai nasionalisme nilai persatuan dan 

kesatuan  yang menunjukan sikap solidaritas, hal ini terlihat 

dari  dengan alat yang seadanya meraka tetap berani masuk 

kota demi mengantarkan saudara seperjuangannya untuk 

mengobati rasa rindu ibunya pada anaknya. Nilai-nilai 

nasionalisme ini yang mendorong mereka menjadi lebih berani.  

3) Nilai persatuan dan kesatuan (asas kerjasama adanya 

koordinasi) 

Nilai nasionalisme persatuan dan kesatuan dengan bentuk 

asas kerjasama adanya koordinasi, juga terdapat pada kutipan 

berikut. 

“Saiki lakune padha rerundhukan kaya kecu 

ndhedhepi omah sing arep dirampog, pathing 

jrunthul kaya bocah jelungan. Narna kaya adat 

saben ngudhuni perenge Bengawan dhisik dhewe. 

Kanca-kancane padha ana tangguling kali ngenteni 

sasmitane, padha ngempet ambekan. Sedhela 

dienteni, ora ana baneke. Dienteni rada suwe, isih 

ora ana sasmitane apa-apa. Wiranta banjur 

nyingsoti mitrane, takon apa dheweke slamet. 
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Narna ora mangsuli. Kanca-kancane saya trataban 

atine.” 

(LLKR: 10) 

 

„Sekarang jalannya pada pelan-pelan seperti 

perampok memasuki rumah yang akan dirampok, 

semua tak karuan seperti anak bermain petak umpet. 

Narna seperti adat biasanya menuruni tepi Bengawan 

yang pertama. Teman-temannya ada di bendungan 

kali menunggu lambangnya, pada menahan nafas. 

Ditunggu sebentar, tidak ada tandanya. Ditunggu 

agak lama, masih belum ada tandanya apa-apa. 

Wiranta lalu bersiul ke temannya, bertanya apa 

dirinya selamat. Narna tidak menjawab. Teman-

teman semakin gemetar hatinya. 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan kecemasan para 

pemuda saat diperjalanan semua tergesah-gesah, seperti biasanya 

Narna yang akan pertama kali menuruni sungai untuk mengecek 

keadaan apakah aman untuk dilewati. Namun lama Narma 

menuruni tidak ada kabar, mereka tidak tenang. Wiranta bersiul 

untuk memastikan keadaan Narna namun tidak ada jawaban, ini 

membuat mereka menambah gemetar. Pada pemaparan tersebut 

mencerminkan nilai nasionalisme persatuan dan kesatuan yang 

menunjukan sikap kepentingan yang sama, hal ini terlihat dari 

cara mereka saat ada penyerangan dari musuh, tanpa mereka 

merepotkan temannya semua serempak tidak melakukan 

kegaduhan yang bisa membahayan mereka dan  tanpa saling 

menyuruh mereka sudah paham tugas masing-masing, seperti yang 

dilakukan Narna dan Wiranta. Hal ini semata-mata karena mereka 

mempunyai tujuan yang sama. 
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4) Nilai persatuan dan kesatuan (asas kepentingan yang sama) 

Nilai nasionalisme persatuan dan kesatuan  dengan bentuk 

kepentingan yang sama, terdapat pada kutipan berikut. 

“Kurban manungsa samenika mboten kathah, 

sebab kita sampun sami ngretos menawi wonten 

montormabur kleyang-kleyeng wonten nginggil 

dhusun, sakedhap malih mesthi udan mortar. Mila 

saged sami sumingkir. Kurban ingkang kathah 

inggih namung kerisakan-kerisakan dhusun 

kemawon. Menawi bab mortar kemawon kita saget 

nyingkiri. Sareng sesakit?” 

(LLKR: 36) 

  

`Korban manusia ini tidak banyak, karena kita sudah 

mengerti  kalau ada kapalterbang mondar-mandir di 

atas desa, sebentar lagi pasti hujan mortir. Mula bisa 

menyingkir. Korban yang banyak ya hanya 

kerusakan-kerusakan desa saja. Kalau bab mortar 

saja kita bisa menyingkir. Bersama rasa sakit?” 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa akan ada 

hujan mortar yang telah ditandai dengan adanya kapal terbang 

mondar-mandir diatas desa, sehingga diharapkan untuk 

menyingkir agar tidak terjadi banyak korban manusia. Karena 

lebih baik korban yang terjadi pada kerusakan-kerusakan desa 

dari pada korban manusia. Pada pemaparan tersebut 

mencerminkan nilai nasionalisme persatuan dan kesatuan 

yang menunjukan asas kepentingan yang sama dimana dalam 

asas ini terlihat dari pemikiran pemuda-pemuda saat mendapat 

penyerangan dari Belanda, pemuda-pemuda tidak mengadakan 

penyarangan balik tetapi menyingkiri dari penyarangan agar 

tidak bertambahnya korban. 
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c. Nilai harga menghargai 

Nilai harga menghargai sudah terjalin lama dengan bangsa 

lain atas dasar semangat harga menghargai. Nilai ini sebagai salah 

satu cara untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa. 

1) Nilai harga menghargai (asas kerjasama adanya koordinasi) 

Nilai nasionalisme harga menghargai dengan bentuk 

kerjasama dengan adanya koordinasi terdapat pada kutipan di 

bawah ini. 

“Ah, aja mikir neka-neka !” Mangsuli ngono mau 

Wiranta gremet-gremet maju, ngudhuni plengsengan. 

Ninggali pesen sedhurunge adoh, “Aja padha melu 

dhisik yen dhurung krungu swarane manuk tuhu.” 

(LLKR: 11)  

 

„Ah, jangan mikir macem-macem!” Menjawab itu 

tadi Wiranta berjalan pelan-pelan maju, nuruni tepian 

sungai. Meningkalkan pesan sebeluh jauh.”Jangan 

pada ikut dulu kalau belum terdengar suara burung 

tuhu.” 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa Wiranta 

berpesan untuk tidak berpikiran negative, dengan pelan-pelan 

dia  menuruni sungai, dan meninggalkan pesan pada teman-

temannya. Pada pemaparan tersebut mencerminkan nilai 

nasionalisme harga menghargai yang menunjukan sikan 

kerjasama adanya koordinasi, hal ini terlihat dari pemikiran 

Positif Wiranta agar lebih tenang dan teman-temannya 

menghargai kerja keras Wiranta untuk menuruni sungai terlebih 

dahulu demi terhindarnya korban banyak, Wiranta pun 
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meninggalkan pesan pada teman-temannya ketika mereka 

belum mendengar suara burung tuhu, jangan sampai ada yang 

menuruni sungai. Dari siulan seperti burung tuhu menandakan 

simbol aman untuk penyebrangan sungai. 

2) Nilai harga menghargai (asas kepentingan yang sama) 

Nilai nasionalisme harga menghargai dalam bentuk 

kepentingan yang sama, terdapat pada kutipan berikut. 

“Mesthi kemawon, Pak. Margi ingkang badhe 

nemtokaken zaman menika ra lare-lare enem. Dados 

pantes yen para nem-neman nemtokaken tetedhah 

ingkang bakal kaulu bangsanipun. Tiyang enem-

enem kuwatos kemawon margi tetedhan roti 

ingkang eca menika bakal ngarcuni gagasan bab 

kamardikaning negara…..” 

(LLKR: 44) 

 

`Pasti saja, Pak. Karena yang bakal menentukan 

zaman itu anak-anak muda. Jadi pantas kalau para 

pemuda menentukan makanan yang akan dimakan 

bangsa itu.  Para pemuda hawatir saja karena 

makanan roti yang enak itu bakal meracuni bab 

kemerdekaan negara. 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa Wiradi 

gelisah melihat Bapaknya memakan roti. Kegelisahan Wiradi 

karena merasa khawatir jika memakan roti bisa meracuni bab 

kemerdekaan negara. Wiradi juga khawatir jika Bapaknya 

adalah mata-mata Belanda karena melihat Bapaknya memakan 

roti seperti makanan pokok orang Belanda. Pada pemaparan 

tersebut melukiskan nilai nasionalisme, dalam nilai harga 

menghargai tercermin sedikit dari makan. Kecurigaan Wiradi 
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juga menunjukan asas kepentingan yang sama, pada masa itu 

pemuda pejuang bangsa dan negara merasa takut kalau 

keluarganya menghianati bangsa, dengan bahan makanan yang 

diganti gandum. Ketakutan Wiradi memang tidak bisa 

disalahkan sebab kadangkala makanan juga bisa meracuni jiwa 

bangsa. 

3) Nilai harga menghargai (asas kejujuran) 

Nilai nasionalisme harga menghargai dengan bentuk 

asas kejujuran, berikut kutipannya. 

“Belanjane bapakmu dhek jaman republik ewon, 

kowe weruh dhewe. Nanging cupet dienggo tuku 

beras. Ora tekan seminggu, wis gusis, dakkandani. 

Bareng saiki, blanjane ora akeh, ora nganti atusan, 

mung puluhan wae. Ning murwat, kena dienggo urip 

nyandhang wutuh,” ngendikane ibune. 

   

Wiradi mung ngrujuki apa ngendikane ibune wae, 

sanajan ing batin rada nalangsa bab olehe kasoran 

ajine dhuwit bangsa dhewe, dhuwit ORI. Nanging 

kepriye maneh, kanyatane ngono. Lan upama Wiradi 

njentrehake larah-larahane bab iku ya mung kuwatir 

yen njodherake katentreman atine ibune wae. Dadi 

Wiradi ya mung monthak-manthuk tanpa niyating 

ati. 

(LLKR: 77) 

 

„Belanjaannya bapakmu waktu jaman republik ewon, 

kamu melihat sendiri. Tetapi tidak cukup dipakai beli 

beras. Tidak sampai satu minggu, sudah habis, saya 

beritahu. Kalau sekarang, belanjaanya tidak banyak, 

tidak sampai ratusan, hanya puluhan saja. Tapi 

mampu, bisa dipakai hidup berpakaian utuh,” 

bicaranya ibu. 

 

Wiradi hanya menyetujui apa omongannya ibunya 

saja, walaupun dibatin sedikit nelangsa bab mendapat 

kalah harganya uang bangsa sendiri, uang ORI. 
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Tetapi bagaimana lagi, kenyataanya seperti itu. Dan 

kalau Wiradi menjelaskan kedudukan-kedudukan bab 

itu hanya hawatir kalau membuat ketentraman hati 

ibunya saja. Jadi Wiradi ya hanya manggut-manggut 

tanpa diniyati dalam hati.  

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan perbedaan 

pendapat antara Wiradi dengan ibunya, tapi Wiradi tidak mau 

melawan penjelasan ibunya walau dia merasa kecil hati karena 

keluarganya lebih mementingkan uang negara lain dari pada 

uang sendiri. Tetapi ibunya juga mempunyai alasan mengapa 

keluarganya sekarang tidak menggunakan uang ORI. Pada 

pemaparan tersebut menunjukan nilai saling menghargai 

dengan bentuk kejujuran, hal ini terlihat dari pemakaian mata 

uang, memang Wiradi tidak sependapat dengan ibunya tetapi 

hal ini dilakukan keluarganya semata-mata untuk menyukupi 

kebutuhan sehari-hari. Dengan pengguaan uang ORI untuk saat 

penjajahan sangat tidak cukup untuk memenuhi pangan. Disisi 

lain dengan menggunakan mata uang negara lain menunjukan 

nilai saling menghargai, yang artinya tidak ada masalah apapun 

dalam hal kebutuhan pokok. 

 

d. Nilai kerjasama 

Kerja sama ini merupakan aktifitas bangsa Indonesia 

sebagai semangat kekeluargaan. Berikut kutipannya. 
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1) Nilai kerjasama (kepentingan yang sama) 

Nilai nasionalisme kerjasama ini merupakan nilai 

pemersatu para pemuda dalam kebersamaan untuk tercapainya 

sebuah kepentingan yang sama. Adapun kutipannya sebagai 

berikut. 

Sawise rampung mangan kabeh padha pamitan sing 

padha ditinggal, banjur budhalan. Lakune ora liwat 

dalan, nanging nratas liwat galengan, marga yen 

liwat dalan isih padha kuwatir yen kepranggulan 

patroli-patroli Landa sing nekat metu saka pos-pos 

penjagan, saora-orane ya nyingkiri pangulate mata-

mata mungsuh…” 

(LLKR: 8) 

 

Sesudah selesai makan semua pamitan yang semua 

ditinggal, lalu pergi. Jalannya tidak lewat jalan, tapi 

memotong lewat galengan, karena kalau lewat jalan 

semua masih  hawatir kalau kepergok patroli-patroli 

Belanda yang nekat keluar dari pos-pos penjagaan, 

setidak-tidaknya ya menghindari pengawasan mata-

mata musuh…” 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan para pemuda 

berjalan menuju kota tetapi tidak lewat jalan, mereka 

memotong jalan melalui galengan, karena semua hawatir kalau 

lewat jalan kepergok patrol Belanda yang nekat keluar dari pos 

penjagaan. Pada pemaparan tersebut menunjukan nilai 

nasionalisme kerjasama dengan bentuk kepentingan yang 

sama, hal ini terlihat dari pemikiran yang tepat saat meraka 

mengambil jalan pintas dan mengambil jalan melalui galengan 

(jalan dipembatas sawah-sawah), bertujuan untuk menghindari 

pengawasan dari patrol-patroli Belanda.  
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2) Nilai kerjasama (asas kejujuran) 

Nilai nasionalisme kerjasama ini merupakan aktivitas 

bangsa dalam menjaga persatuan bangsa agar tetap besatu 

untuk menjadi lebih baik, nilai ini juga dipertegas dalam asas 

kejujuran, hal ini terlihat pada kutipan berikut. 

“Mas. Senadyan slamet ora ana kedadean apa-apa 

mengko aja suwe-suwe anggone rangkul-

rangkulan karo ibu, lo,” celathune Narna saka 

mburi. “Yen bisa jam-jam siji ngono awake dhewe 

wis padha bali.”  

(LLKR: 9) 

  

„Mas. Walaupun selamat tidak ada kejadian apa-apa 

nanti jangan lama-lama ketika berpelukan dengan 

ibu, lo.” Narna berkata dari belakang.”Kalau bisa 

jam-jam satu kita sudah pada pulang. 

  

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan tentang Narma 

yang  berpesan pada Wiradi agar tidak lama-lama ketika 

menemui ibunya, walaupun di rumah tidak terjadi suatu hal 

apapun, dan Narna juga berpesan sekitar jam satu Wiradi harus 

sudah keluar dari rumah. Pada pemaparan tersebut 

mencerminkan nilai nasionalisme kerjasama yang menunjukan 

asas kejujuran. Sikap ini terlihat dari pesan Narna yang 

memberikan waktu untuk kembali nanti dan memperingatkan 

supaya tidak lama-lama bertemu ibu. 

3) Nilai kerjasama (asas kerjasama adanya koordinasi) 
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Nilai nasionalisme kerjasama ini di dalamnya juga 

ditegaskan adanya asas kerjasama dengan adanya koordinasi, 

hal ini terdapat pada kutipan di bawah ini. 

“Ora let suwe banjur keprungu suwarane manuk 

tuhu saka sasmitane Wiranta. Narna bener. 

Kahanan sabrang kali aman ora ana mungsuh. 

Wong-wong padha enggal nyabrang kali lan terus 

peting jrunthul mlebu jroning kutha. 

(LLKR: 13) 

  

`Tidak begitu lama lalu terdengar bunyinya burung 

tuhu dari mulutnya Wiranta. Narna benar. Keadaan 

menyebrang sungai aman tidak ada musuh. Orang-

orang cepat-cepat menyabrang sungai dan terus 

cepat-cepat masuk kota. 

  

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan para pemuda-

pemuda pejuang seperti Wiranta, Kusnarna dan lainnya 

mempunyai rasa kekeluargaan yaitu dengan kompak bersama-

sama saling membantu dan melindungi diri dari musuh atau 

Belanda, yaitu dengan bersama-sama menyebrang sungai dan 

mencari jalan aman secara berhati-hati dan cepat-cepat agar 

cepat masuk kota dengan selamat. Selain itu, cara mereka untuk 

menjaga keamanan bersama dengan mempunyai simbol 

keamanan, yaitu menirukan bunyi suara burung tuhu.  Pada 

pemaparan tersebut mencerminkan nilai nasionalisme yaitu 

nilai kerja sama yang menunjukan sikap kerja sama dengan 

adanya koordinasi dimana para pemuda dalam berjuang untuk 

bersama, mereka sangat menjaga kekompakan dan keamanan 

untuk bersama. Dengan koordinasi simbol suara burung akan 
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menghasilkan hal yang menguntungkan untuk orang lain. Hal 

ini yang menjadikan nilai nasionalisme akan tetap ada dan akan 

tetap ditanam dalam diri bangsa Indonesia agar persatuan dan 

kesatuan tetap terjalin.  

4) Nilai kerjasama (asas kerjasama adanya koordinasi) 

Nilai nasionalisme kerjasama ini juga dipertegas dengan 

bentuk kerjasama dengan adanya koordinasi, nilai ini terdapat 

pada kutipan di bawah ini. 

“Ora kacarita lakune prajurit telu mau ana ndalan. 

Kocapa bareng arep mlebu pekarangan daleme Pak 

Wiradad, Narna njarwani, “Sedhela wae Mas, 

limalas menit utawa setengah jam suwe-suwene, 

aja luwih. Aku nunggu kene. Yen ana bebaya aku 

ngunekake karabenku ping telu urut-urutan. 

Kardiman ben ngeterake kowe tekan ngarep lawang. 

Sapatemon karo keng ibu lan bapak.” 

(LLKR: 16) 

  

„Tidak diceritakan jalannya prajurit tiga tadi di jalan. 

Diceritakan setelah akan masuk halaman rumahnya 

Pak Wiradad, Narna mengingatkan.”sebentar saja 

Mas, lima belas menit atau setengah jam lama-

lamanya, jangan lebih. Aku menunggu sini. Kalau 

ada bahaya aku membunyikan karabenku tiga kali 

berurutan. Kardiman yang mengantarkan kamu 

sampai depan pintu. Bertemu dengan yang ibu dan 

bapak.” 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan sebelum sampai 

dihalam rumah Pak Wiradad, Narna mengingatkan Wiradi agar 

tidak lama-lama di rumah dan harus tepat waktu. Narna tidak 

ikut masuk, dia memantau keadaan diluar rumah. Narna juga 

berpesan lagi apabila dia membunyikan karabennya tiga kali 
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berurutan bertanda ada bahaya diluar rumah. Narna menyuruh 

Kardiman mengantar Wiradi sampai depan pintu untuk bertemu 

ibu bapaknya. Pada pemaparan tersebut membuktikan adanya 

nilai nasionalisme kerjasama yang menunjukan sikap 

kerjasama dengan adanya koordinasi. Agar kerja kelompok 

menjadi lebih kompak maka koordinasi yang akan membantu 

berjalannya suatu kesepakatan, hal ini terlihat dari sikap Narna 

yang mengingat Wiradi untuk tidak lama-lama saat menemui 

ibunya, dan berpesan bila terdengar bunyi karaben maka ada 

bahanya diluar rumah. Ini juga salah satu siasat kerja sama 

untuk bisa membantu dan saling melindungi keamanan anggota 

kelompok. 

5) Nilai kerjasama (kesetiaan terhadap kesepakatan bersama) 

Nilai nasionalisme kerjasama juga dipertegas dengan 

adanya asas kesetiaan terhadap kesepakatan bersama, dapat 

dilihat pada kutipan berikut ini. 

Nalika iku lawange didhodhog uwong. Suwarane 

bedhil saya mbabrak rame. Sawenehe bedhil muni 

cedhak banget, ping telu urut-urutan, sajak diunikake 

ana ngarep omah. Wiradi menyat, dheweke kelingan 

Narna lan Sukardiman sing padha ngenteni dheweke 

ana ngarepan. Bedhile Narna tetenger ana bebaya. 

Saka kadohan keprungu suwarane tank nggereng 

nggegirisi. 

(LLKR: 23-24). 

 

Saat itu pintunya diketuk orang. Suwaranya senapan 

semakin tambah ramai. Kelihatannya senapan bunyi 

dekat sekali, tiga kali berurut-urutan, sepertinya 

dibunyikan di depan rumah. Wiradi terbangun, dia 
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teringat Narna dan Sukardiman yang menunggu dia 

di depan. Senapan Narna bertanda ada bahaya. Dari 

kejauhan terdengar suara tank keras mengerikan 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan suasana kota yang 

ramai bunyi senapan-senapan. Kemudian terdengar bunyi 

senapan tiga kali berturut-turut, bunyi itu terdengar tidak jauh 

dari rumah. Wiradi teringat kalau bunyi senapan itu milik 

Narna yang menunggu dia di luar rumah, dan bunyi senapan 

yang berturut-turut itu menandakan ada bahaya diluar. Benar 

saja, dari kejauhan terdengar suara tank yang keras mengerikan. 

Pada pemaparan tersebut terlihat nilai nasionalisme yang 

menunjukan kerjasama dengan di dalamnya terdapat asas 

solidaritas, hal ini terlihat dari bunyi senapan tiga kali berturut-

turut yang menandakan adanya bahaya di luar rumah. Bunyi 

tersebut berasal dari senapan Narna yang menunggu Wiradi di 

depan, dan tidak lama dari kejauhan terdengar suara tank yang 

keras mengerikan. Nilai kerjasama dan asas solidaritas terlihat 

pada Narna, dia tidak hanya semata-mata menunjukan rasa 

perjuangan saja, tetapi lebih menunjukan pada rasa 

kesetiakawan agar temannya bisa bersiap-siap menjaga diri saat 

ada bahaya datang. 

6) Nilai kerjasama (solidaritas) 

Nilai nasionalisme kerjasama juga dipertegas dengan 

adanya asas solidaritas, berikut kutipannya. 
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Wiradi lan Pak Wiradad kang padha nunggoni ana 

njaba kamar nalika Suhebat nangis mlebu, saiki iya 

banjur bendrong bareng krungu ujare Pak Naya. 

Ana serdhadhu Baret Merah ing sacedhake kono! 

Ateges Wiradi kaincer nyawane. Wong-wong banjur 

pating blulung golek panggonan sing kira-kira bisa 

ngumpetake Wiradi.   

(LLKR: 48) 

 

Wiradi dan Pak Wiradad yang menunggui di luar 

kamar saat Suhebat  menangis masuk, sekarang iya 

lanjut tidak tenang setelah mendengar kata Pak Naya. 

Ada tentara Baret Merah di dekat situ! Bertanda 

Wiradi terincar nyawanya. Orang-orang lanjut 

bersama-sama bingung mencari tempat yang kira-

kira bisa menyembunyikan Wiradi. 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan keadaan di rumah 

menjadi gaduh setalah Suhebat pulang dan menangis. Ditambah 

lagi kata Pak Naya di luar pasti ada tentara Baret Merah, ini 

menandakan nyawa Wiradi sudah terincar. Dengan cepat orang-

orang di rumah bingung mencari tempat untuk menyembunyikan 

Wiradi. Pada pemaparan tersebut menunjukan nilai nasionalisme 

kerjasama dengan di dalamnya terdapat asas solidaritas, hal ini 

terlihat dari kesibukan orang-orang rumah untuk mencarikan 

tempat persembunyian untuk Wiradi agar dia aman dari incaran 

musuh.   

 

e. Nilai bangga menjadi bangsa Indonesia  

Nilai ini sangat diperlukan dalam melestarikan Negara 

Republik Indonesia, dan perasaan bangga harus tumbuh secara 

wajar dan jangan dipaksakan. Adapun kutipan di bawah ini. 
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1) Nilai bangga menjadi bangsa Indonesia (asas kejujuran) 

Nilai nasionalisme bangga menjadi bangsa Indonesia ini 

menunjukan adanya kepuasaan dalam bentuk apapun bagi 

bangsa dengan negaranya, nilai ini juga terbentuk dengan 

adanya asas kejujuran. Hal ini terdapat pada kutipan di bawah 

ini. 

“Lha panjenengan rawuh. Samenika menika rak 

dhahari pun bapak-ibu dipuntitipaken kula. Pak 

Wiradad maringi uwos lan blanja. Upami mboten 

wonten Pak Wiradad ngaten mesthi 

kawontenanipun lajeng rekaos.” 

“Keng rama menapa mboten ngasta?” 

Elok gedheg.”Bapak menika Republikein tulen.” 

Wiradi krasa dijenggung atine. 

(LLKR: 41) 

  

`Kamu datang. Ini yang memberi makan bapak-ibu 

dititipkan saya. Pak Wiradad beras dan belanjaan. 

Kalau tidak ada Pak Wiradad pasti keadaannya bakal 

susah. 

Bapak apa tidak bekerja? 

Elok gedheg.”Bapak itu Republik tulen” 

Wiradi krasa dikagetkan hatinya. 

  

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa Pak 

Wiradad mempunyai hati yang baik, ini terbukti dari sikap Pak 

Wiradad yang penyayang, bertanggung jawab pada keluarganya 

dan mau membantu keluarganya Elok dengan ikhlas dan tanpa 

mengharapkan imbalan apapun. Pak Wiradad juga mempunyai 

jiwa Republik tulen sehingga tidak akan mungkin mau disuruh 

menjadi mata-mata Belanda. Pak Wiradad tidak mau menjadi 

mata-mata Belanda karena beliau sangat mencintai negaranya 
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sendiri dan selalu berdoa dan mengharapkan agar negaranya 

bisa mencapai cita-cita yang diinginkan yaitu kemenangan dan 

dapat mencapai kemerdekaan. Pada pemaparan tersebut 

mencerminkan nilai nasionalisme bangga berbangsa dan 

bernegara Indonesia, yang menunjukan sikap kejujuran 

berkata, bertindak sesuai realita serta ketentuan yang 

benar dimana Pak Wiradad benar-benar bertanggung jawab 

pada keluarganya agar tidak hidup susah dan tetap mengabdi 

pada negaranya dimana didalam hatinya selalu tertanam  jiwa 

Republik tulen yang akan terus bangga berbangsa dan 

bernegara Indonesia.  

2) Nilai bangga menjadi bangsa Indonesia (asas kejujuran) 

Nilai nasionalisme bangga menjadi bangsa Indonesia 

dengan keterbentukan asas kejujuran, juga tergambarkan pada 

kutipan di bawah ini. 

“Pak. Panjenengan rak sanes mata-mata Welandi, 

ta, Pak?”. Pitakone karo tumungkul kami sesegen. 

  

“Yen aku mata-mata, aku ora kandha yen bengi iki 

ana jaga-jaga ing tlatahe kutha. Kowe tak togake 

wae lunga lan dibedhil mungsuh ana kalen.” 

Kandha mengkono mau Pak Wiradad karo ngukuti 

rotine lan mlebu kamar gedhe marani garwane sing 

lenggahan ana gerdin. 

(LLKR: 45) 

 

„Pak. Anda bukan mata-mata Belanda kan, Pak?. 

Bertanya dengan menunduk tersedan-sedan 

(menangis). 
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„Kalau aku mata-mata. Aku tidak memberi tahu 

kalau malam ini ada penjagaan diwilayah kota. Kamu 

tak keluarkan pergi dan ditembak musuh diselokan.” 

Bicara seperti itu tadi Pak Wiradad sambil 

mengambil roti dan masuk kamar besar mendekati 

istrinya yang duduk ditempat tidur. 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa Wiradi 

dengan tersedan-sedan dan rasa takut memberanikan diri 

bertanya pada bapaknya, apakah bapaknya sekarang menjadi 

mata-mata musuh atau pengikut Belanda. Sambil memunguti 

roti, Pak Wiradad menjelaskan bahwa dirinya tidak mengikuti 

Belanda. Pak Wiradad juga menjelaskan apabila dia menjadi 

mata-mata musuh sudah pasti akan menyerahkan anaknya 

sendiri (Wiradi) pada Belanda agar dibunuh dan tidak akan 

memberitahu pada anaknya kalau malam ini Belanda 

mengadakan penjagaan ketat di wilayah kota. Pada kutipan 

tersebut mencerminkan nilai nasionalisme bangga menjadi 

bangsa Indonesia yang menunjukan asas kejujuran. 

Kejujuran disini lebih pada kejujuran berkata dan bertindak 

sesuia dengan realita serta ketentuan yang benar. Kejujuran 

berkata terlihat dari sikap Wiradi yang memberanikan diri 

untuk menanyakan pada bapaknya apakah beliau telah menjadi 

pengikut musuh karena keluarganya sekarang sudah 

mengkonsumsi roti sebagai pokok makanan. Kejujuran 

bertindak sesuai dengan realita serta ketentuan yang benar juga 

dimiliki Pak Wiradad, walaupun beliau mengkonsumsi roti 
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bukan berarti menjadi pengikut musuh. Nilai nasionalisme ini 

terlihat dari sisi Pak Wiradad yang terus setia menjadi bangsa 

Indonesia dan melindungi pemuda dari mata-mata musuh agar 

semata-mata anaknya bisa selamat dan bisa berjuang untuk 

merebut kemerdekaan. 

3) Nilai bangga menjadi bangsa Indonesia (asas kepentingan 

yang sama) 

Nilai nasionalisme bangga menjadi bangsa Indonesia 

dengan bentuk asas kepentingan yang sama, terdapat pada 

kutipan di bawah ini. 

“Budhale Wiradi wis ngancik wayah wengi. Jledhar-

jledhore para pemudha gerilya lan mata-mata 

mungsuh utawa patroli-patroli Landa wis rame rata 

sakutha. Wengi iki sajake bocah-bocah aktip 

banget, marga wingi sawengi padha kebetheng ora 

bisa polah dening grebegane Landa kang pacak 

baris ana njroning kutha. 

(LLKR: 69) 

 

„Perginya Wiradi sudah larut malam. Jledar-

jledornya para pemuda gerilya dan mata-mata musuh 

atau patrol Belanda sudah ramai penuh satu kota. 

Malam ini niatnya anak-anak aktif sekali, karena 

kemarin satu malam terhalang tidak bisa polah oleh 

grebegan Belanda yang menata barisan ada di dalam 

kota. 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan saat malam harinya 

Wiradi keluar dari rumahnya untuk kembali ke desa dan 

berkumpul dengan teman-temannya. Suara tembakan-

tembekanpun sudah penuh satu kota, suara ini berasal dari 

pemuda gerilya dan patrol Belanda. Malam itu para pemuda 
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berniat mengadakan penyerangan terhadap musuh, semangat 

para pemuda didorong dari tidak bisanya berbuat apa-apa satu 

malam penuh karena adanya grebegan dari Belanda. Pada 

pemaparan tersebut mecerminkan nilai nasionalisme bangga 

menjadi bangsa Indonesia yang menunjukan sikap 

kepentingan yang sama, kepentimgan ini ditujukan semata-

mata untuk bangsa Indonesia. Sikap kepentingan bersama ini 

yang patut di contoh untuk tetap terjaganya persatuan dan 

kesatuan bangsa. Dengan terjalinnya persatuan dan kesatuan ini 

akan menimbulkan rasa nasionalisme bangga menjadi bangsa 

Indonesia, dan akan tahu bagaimana semangat yang membara 

dan satu pemikiran yang sama. Hal ini dapat dilihat dari 

membaranya api semangat para pemuda untuk mengadakan 

penyerangan balik terhadap musuh setalah ketidak keberanian 

mereka yang dibendung dengan adanya grebegan Belanda yang 

menata barisan di kota.  
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BAB V 

PENUTUP 

 
  

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan data yang terdapat pada Fakta Cerita dan 

Nilai Nasionalisme Lara Lapane Kaum Republik dalam roman Kelangan 

Satang (seri Wiradi) karya Suparto Brata, maka peneliti mengambil simpulan 

sebagai berikut. 

1. Fakta cerita LLKR karya Suparto Brata ini meliputi tokoh dan penokohan, 

alur, latar. Sebagai berikut. 

a) Tokoh dan penokohan 

 Adapun tokoh dan penokohan dalam cerita  LLKR dalam roman 

Kelangan Satang (seri Wiradi) karya Suparto Brata: Wiradi (egois), 

Wiranta (tegas), Kusnarna (tidak gegabah), Sukardiman (penakut), Pak 

Elok (peduli), Elok (sederhana), Pak Lodang (polos), Pak Wiradad 

(penyayang), Bu Wiradad (pilih kasih), Suhebat (cerdas). 

b)  Alur/ Plot  

 Dalam cerita LLKR ini menggunakan alur maju. Dalam 

menentukan alur pada LLKR dalam roman Kelangan Satang (seri Wiradi) 

karya Suparto Brata, peneliti membedakan tahapan plot menjadi lima 

bagian yaitu: (1) tahap situation (tahap penyituasian), (2) tahap 

generating circumstances (tahap pemunculan konflik), (3) tahap rising 

action (tahap peningkatan konflik), (4) tahap climax (tahap klimaks), (5) 

tahap denouement (tahap penyelesaian). 
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c) Latar/ setting 

  Latar itu sendiri dibagi menjadi tiga yaitu latar tempat, latar waktu, 

dan latar sosial. 

1) Latar Tempat 

Latar tempat yang terdapat pada LLKR dalam roman Kelangan Satang 

(seri Wiradi) karya Suparto Brata antara lain rumah Pak lurah, 

galengan, kali, kamar, kamar makan, dapur, pyan, pemakaman. 

2) Latar Waktu  

 Latar waktu cerita LLKR dalam roman Kelangan Satang (seri Wiradi) 

karya Suparto Brata antara lain malam hari, pagi hari, siang hari. 

3) Latar Sosial 

Latar sosial cerita LLKR dalam roman Kelangan Satang (seri Wiradi) 

karya Suparto Brata antara lain karyawan kantor dan priyayi. 

2. Nilai nasionalisme LLKR dalam roman Kelangan Satang (seri Wiradi) 

karya Suparto Brata yaitu terdapat beberapa muatan nilai nasinalisme 

dengan bantu asas wawasan kebangsaan. Cakupan nilai nasionalisme (a) 

nilai rela berkorban, (b) persatuan dan kesatuan, (c) nilai harga 

menghargai, (d) nilai kerjasama, (e) nilai bangga menjadi bangsa 

Indonesia. Cakupan asas wawasan kebangsaan (a) kepentingan yang sama, 

(b) keadilan, (c) kejujuran, (d) solidaritas, (e) kerjasama dengan adanya 

koordinasi, (f) kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Hasil dari analisis 

nilai nasionalisme memperoleh contoh-contoh kutipan tentang nilai 
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nasionalisme yang dapat ditiru diera sekarang, untuk mempererat 

persatuan dan kesatuan bangsa.  

B.  Saran 

   Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian, penulis memberikan saran-

saran agar penelitian ini lebih baik dimasa akan datang. 

   Bagi peneliti berikutnya, skripsi ini sebaiknya disajikan sebagai 

panduan, contoh penyusunan skripsi. Dalam penelitian, penulis menyadari 

bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu peneliti yang akan 

datang hendaknya menambah wawasan yang lebih banyak tentang teori-teori 

nasionalisme. 

   Bagi pembaca, mudah-mudahan penelitian ini dapat bermanfaat dan 

menambah wawasan pemahaman tentang pentingnya menumbuhkan nilai 

nasionalisme pada diri sendiri. 
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Lampiran 1 
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Lampiran 2 

KARTU PENCATAT DATA 

1. Fakta cerita Lara Lapane Kaum Republik dalam roman Kelangan Satang (seri 

Wiradi) karya Suparto Brata. 

No

. 

Fakta 

Cerita 

Isi   Kutipan 

1. Tokoh dan 

Penokohan  
Tokoh utama 

b. Wiradi  

- Keras kepala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pakewuh, kangmas. Marga kahanane 

kutha saiki, panjenengan midhanget 

piyambak, sabin dina Landa nganakake 

pembersihan. Wong lanang sing katon 

sajak santosa, ora kakehan rembug, 

terus digawa menyang beteng, 

ditawan,”wangsulane Wiranta 

 

“Lha ning, kowe ki apa ora mesakake 

sibu? Kita wong loro genah nglumpuk 

mrene, dene jeng Wiras ora karuwan 

kabare. Rak ya ngenes ngono, 

penggalihe sibu! ”pandheseke Wiradi. 

(LLKR: 2) 

 

 

`Tidak enak, Mas. Karena keadaan kota 

sekarang, kamu dengar sendiri, setiap 

hari Belanda mengadakan pembersihan. 

Orang laki-laki yang terlihat sehat, tidak 

banyak pendapat, terus dibawa ke 

benteng, ditawan,” jawaban Wiranta. 

 

`La, kamu apa tidak kasihan dengan 

sang ibu? Kita berdua jelas berkumpul 

disini, sedangkan Wiras tidak jelas 

kabarnya. Kan sedih sekali, hatinya 

ibu!” pemaksaannya Wiradi. 
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- Tidak 

mudah 

percaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- egois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- curiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nanging piye olehku percaya marang 

bapak, bisa ngarih-arih penggalihe sibu, 

wong nyatane sibu gerah ngono? Yen 

aku netepake, gerahe sibu kuwi mung 

bakal bisa senggang yen wis pirsa putra-

putrane slamet.” 

(LLKR: 2) 

  

„Tapi bagaimana aku percaya ke bapak, 

bisa membujuk perasaan ibu, pada 

kenyataannya ibu sakit seperti itu? Kalau 

aku menetapkan, sakitnya ibu itu cuma 

bisa berkurang kalau sudah melihat 

putra-putranya selamat.” 

 

 

Wektu Narna arep menyat, Wiradi takon 

meneh, “Ora, Dhik Narna. Kahanane 

kutha priye? Upama aku nlusup mulih 

ngendhangi sibu ngono apa bisa kira-

kira?” 

(LLKR: 5) 

  

Waktu Narna akan berdiri, Wiradi 

bertanya lagi, “Tidak, Dik Narna. 

Keadaan kota bagaimana? Misalnya aku 

menelusup melihat ibu apa bisa kira-

kira?” 

 

 

“Pak Naya ora nyritakake apa sing 

dikuwatirakake bab bapake. Wiradi 

nggagas gegrayangan, apa bapake ki 

mbebayani, apa ing njeroning bebaya, 

kok dikewatirake. Apa bapake ki mata-

mata mungsuh, apa dadi incer-inceran 

bocah-bocah gerilya? Bisa uga bapake 

iku mata-mata mungsuh, ndulu glagate 

olehe semangat, olehe sregep lan agem-

ageman resik. Wiradi isih mokalake yen 

bapake doyan dhuwite Landa sarana 

ngedol anake sing wektu iki lagi 

umpetan ana ngomah. Mosok bapake 

tega lapur? 

(LLKR: 32-33)  
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Tokoh tambahan 

j. Wiranta  

- Tegas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Pak Naya tidak menceritakan apa yang 

dihawatirkan bab bapaknya. Wiradi 

berpikiran tak karuan , apa bapaknya itu 

membahayakan, apa di dalam bahaya, 

kok dihawatirkan. Apa bapaknya itu 

mata-mata musuh, apa jadi incaran anak-

anak gerilya? Bisa juga bapaknya mata-

mata musuh, melihat gelagatnya menjadi 

semangat, menjadi rajin dan baju-

bajunya bersih. Wiradi masih tidak bisa 

berpikir kalau bapaknya mau uang 

Belanda perantara menjual anaknya yang 

waktu ini sedang bersembunyi di rumah. 

Masa bapaknya tega lapor? 

 

 

 

 

“Ah, Kangmas ki kok neka-neka. 

Takaturi menggalih kahanane ta, 

Kangmas. La wong Landa olehe 

ngincim-incim nyang pemudha-pemudha 

kepati-pati kok kita kluyur-kluyur mlebu 

kutha. Iki mengko rak ora sida 

ngleremake penggalihe sibu, nanging 

ngulungake pati-uripe dhewe menyang 

mungsuh,” Wiranta clathu rada sengo. 

Dheweke sanadyan kaprenah enom, 

kanca-kancane padha ngerti yen 

pengretene luwih lantip tinimbang 

kangmase. 

(LLKR: 3) 

 

`Ah, Mas ini kok macem-macem. Saya 

beritahu bagaimana keadaannya, Mas. 

Cara Belanda mengancam-ancam 

kepemuda-pemuda sungguh-sungguh 

kok kita barani-berani masuk kota. Ini 

nanti  tidak jadi menenangkan hati si ibu, 

tetapi menyerahkan hidup mati kita pada 

musuh,” Wiranta berkata agak keras. 

Walaupun dia yang paling muda, teman-

temannya juga mengetahui kalau 

pengetahuannya lebih luas dari pada 

kakaknya. 
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- Waspada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bijaksana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aja, Kangmas! Kuwi mbebayani. Yen 

ngantia Pak Lodhang digledhah ketemon 

layange, mesakake dheweke. Layang apa 

wae yen wong ndesa kaya Pak Lodhang 

sing nggawa mesthi dianggep 

nyalawadi, ora wurung ditangkep, dikon 

njarwakake wadine, dipilara. Kangmas 

apa ora kemutan Pak Kariyamentes sing 

disiksa Landha ana Jurug nganti mati 

biyen kae?” 

(LLKR: 2) 

  

“Jangan, Mas! Itu membahayakan. 

Kalau sampai Pak Lodang digledah 

ditemukan suratnya, kasian dia. Surat 

apa saja kalau orang desa seperti Pak 

Lodang yang membawa pasti dianggap 

menyalahi, belum tidak, disuruh 

menjelaskan rahasianya, dipenjara. 

Kakak apa tidak ingat Pak Kariyamentes 

yang disiksa Belanda ditimbun sampai 

dulu memingtugal itu?” 

 

 

“Jarene Dhik Narna yen bengi rada 

aman kanggo kita mlebu mrana.‟ 

 

Wiranta ora enggal mangsuli. Suwe 

dheweke nggagas-nggagas, jempolane 

sikile ngorek-orek lemah. Wektu iku 

wong-wong sing padha umpetan 

nyingkiri kanon wis padha katon 

kledhang-kledhang, polatane sajak 

padha sumeh pratandha yen awan iku 

ora ana kurban nyawa. Weruh glagate 

kanca-kanca kang mengkono mau, 

Wiranta unjal pikirane, mangsuli 

kangmase, “Mengko dakrembugan karo 

kanca-kanca.”  

(LLKR: 6-7)  

 

“Katanya Dik Narna kalau malam 

sedikit agak aman untuk kita masuk 

kesana.” 
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k. Kusnarna 
- Tidak 

gegabah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiranta tidak cepat menjawab. Lama dia 

menimbang-nimbang, ibu jari kakinya 

mencakar-cakar tanah. Waktu itu orang 

yang bersembunyi menghindari luka 

membahayakan, mukanya kelihatan 

semua murah senyum pertanda kalau 

siang itu tidak ada korban nyawa. 

Melihat tingkah laku teman-teman yang 

seperti tadi, Wiranta menarik 

pemikirannya menjawab kakaknya. 

”Nanti saya musyawarahkan dengan 

teman-teman.” 

  

 

 

“Narna ngawasake Wiradi kanthi ngati-

ati, ing batin ngremehake kekarepane 

Wiradi sing kurang pikir kuwi. Jeneh wis 

dikandhani yen uripe pemudha-pemudha 

ana kutha ki mung gumantung begja-

begjan wae,  kok isih wani nduweni 

pepinginan kaya ngono. Narna wae, sing 

wis kocap kekendelane lan wis  nglakoni 

slamet mlebu kutha, kanji ora wani 

mlebu kutha awan-awan, jere. Wasana 

dheweke celathu, “Yen pancen niyat 

ngendhangi ngomah, Mas, sedhela wae 

ing wayah bengi. Dieterake kanca-

kanca. Nanging pamrayogaku aja grusa-

grusu, marga kajaba kita mengko bisa 

kepregok patroli Landa, Bu Wiradad ki 

lagi gerah maras, yen bengi-bengi 

dikageti aku kuwatir yen malah dadi 

bendrong.” 

(LLKR: 6) 

 

`Narna melihat Wiradi dengan hati-hati, 

dalam batin menyepelekan keinginan 

Wiradi yang kurang berpikir itu. Padahal 

sudah diberitahu kalau hidupnya 

pemuda-pemuda di kota itu hanya 

tergantung keberuntungan saja, kok 

masih berani mempunyai keinginan 

seperti itu. Narna saja, yang sudah jelas 

menceritakan keberanianya dan sudah 

menjalankan dengan selamat masuk 
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- Peduli   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l. Sukardiman 
- Penakut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kota, takut tidak berani masuk kota 

siang-siang. akhirnya dia berkata,”kalau 

memang niat mendatangi rumah, Mas, 

sebentar saja di waktu malam. diantar 

teman-teman. Tapi saranku jangan buru-

buru, karena selain kita nanti bisa 

ketahuan patrol Belanda, Bu Wiradad 

sedang sakit keras, kalau malam-malam 

dikejutkan saya hawatir malah jadi 

marah. 

 

 

“Kowe ketaton, Mas,” clathune Narna. 

Wiranta mung manthuk-manthuk. 

 

“Kira-kira kuwat ora mlaku dhewe?” 

 

Wiranta gedheg-gedheg ngempet perih. 

(LLKR: 15) 

 

“Kamu tertembak, Mas,”katanya Narna. 

 

Wiranta cuma manggut-manggut 

 

“Kira-kira bisa tidak jalan sendiri?” 

 

Wiranta geleng-geleng menahan perih. 

 

 

 

“Mas, iki dakkira penggawene peri 

kedhung kene. Mas Narna diumpetke. 

Peri kijare nduwe kraton ing sangisore 

banyu, Mas. Yen penggawene jalma 

manungsa wae, mesthi ora ngilang sepi 

kaya ngene iki….!” Celathune 

Sukardiman kang tansah mikir bab 

memedi lan setan periprayangan. 

(LLKR: 11) 

 

`Mas, ini saya kira ulahnya peri kedung 

sini. Mas Narna disembunyikan. Peri itu 

katanya punya kraton ada di bawanya 

air, Mas. Kalau perbuatannya 

menyerupai manusia saja, pasti tidak 

menghilang sepi seperti sekarang 
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- Bicaranya 

suka 

ngelantur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m. Pak Naya 

- Peduli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ini…..!”katanya Sukardiman yang selalu 

berpikir bab hantu dan setan 

periprayangan. 

 

 

“Enggal didhodhog, Mas,”bisike 

Sukardiman durung oncat mrindinge.” 

“Wiradi ndodog lawang, alon-alon. 

Sepisan.” 

“Ora ana baneke nyauti.” 

“Ping pindho….!” 

“Sepi wae.” 

“Mas. Sing rada banter ben kupinge 

manungsa ya krungu. Yen lirih rak mung 

lelembut wae sing tangi iki 

mengko,”celathune Sukardiman gemeter 

karo tolah-toleh maspadhakake ngisor 

wit sawo. 

(LLKR: 18) 

 

„Cepat diketuk, Mas,”bisiknya 

Sukardiman belum pergi merindingnya. 

„Wiradi merangetuk pintu, pelan-pelan. 

Satu kali. 

„Tidak ada suara menjawab. 

„Kedua kali….! 

„Sepi terus. 

„Mas. Yang agak keras biar telinganya 

manusia juga mendengar. Kalau pelan 

hanya lelembut saja yang bangun nanti.” 

Katanya Sukardiman gemetar dengan 

menengok kesana-kesini memastikan 

bawah pohon sawo. 

 

 

 

“…Pak Naya memeling supaya 

dikandhakake menyang bocah-bocah ing 

pedhalaman yen wong tuwa-tuwa ing 

kutha semangate isih panggah mbiyantu 

Republik, lan mujekake  supaya 

perjuwangan pemudha-pemudha wektu 

iki ora muspra, ana jlentrehe ing tembe 

mburi, mesthi kasil lan liya-liyane. Pak 

Naya sing suwarane serak kuwi pancen 

pinter sesorah sajake. 
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- Suka 

mengingatk

an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. Elok  

- Sederhana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(LLKR: 68) 

 

`…Pak Naya memerintahkan supaya 

diberitahukan kepada anak-anak di 

pedalaman kalau para orang tua-tua di 

kota semangatnya masih sanggup 

membantu Republik, dan mendoakan 

supaya perjuangannya pemuda-pemuda 

waktu sekarang tidak sia-sia, ada 

penjelasaannya di belakang, pasti hasil 

dan lain-lainnya. Pak Naya yang 

suwaranya serak itu memang pintar  

berbicara. 

 

 

 

“Prayoganipun Anak sampun dangu-

dangu wonten mriki. Sawekdal-wekdal 

ngriki dipungledhah Landi, Nak, dados 

mboten aman tumrap Anak,”clathune 

Pak Naya miwiti gunem.   

(LLKR: 32) 

 

“Baiknya Anak jangan lama-lama disini. 

Sawaktu-waktu disini digledah Belanda, 

Nak, jadi tidak aman untuk 

anak.”katanya Pak Naya mengawali 

pembicaraan. 

 

 

 

“…Elok wis mulih saka blanja. Yen 

blanja rong dina sepisan. Kenya iku 

umur-umurane padha karo Wirastuti, 

dadi bangsa wolulasan ngono, nanging 

luwih longgor lan gedhe, lan sajak luwih 

ngudi bab pegawean pawon tinimbang 

sekolahan. Mula sanajan katon luwih 

bodho, nanging luwih temuwa. Saiki 

dheweke ora wedi maneh karo Wiradi, 

malah katon semanak lah akeh pitakone.  

Kang mengkono mau ndadekake senenge 

atine Wiradi. 

(LLKR: 35) 

 

`…Elok sudah pulang dari belanja. 
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- Peduli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o. Pak Lodhang 

- Polos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalau belanja dua hari sekali. Wanita itu 

umur-umuranya sama dengan Wirastuti, 

jadi sekitar delapan belas gitu, tetapi 

lebih tinggi dan besar, dan kelihatan 

lebih menguasai bab pekerjaan dapur 

dari pada sekolahan. Walaupun kelihatan 

lebih bodoh, tetapi lebih mandiri. 

Sekarang dia tidak takut lagi dengan 

Wiradi, malah kelihatan dekat dan 

banyak pertanyaan. Yang seperti itu tadi 

menjadikan kesenangan hatinya Wiradi.  

 

 

“Elok repot mbungkusake blanggreng 

lan kacang gorengan mau esuk, jarene 

dienggo oleh-oleh kanca-kanca mengko 

yen Wiradi tekan pradesan. Pancen 

wiwit mau esuk Elok olehe cepak-cepak, 

nanging ora diblakakake marang wong 

liya. 

(LLKR: 68) 

 

“Elok sibuk membungkuskan bunga 

kopi dan kacang goreng tadi pagi, 

katanya dipakai oleh-oleh teman-teman 

nanti kalau Wiradi sampai pedesaan. 

Memang sejak tadi pagi Elok 

menyiapkan, tetapi tidak diberitahu 

orang lain. 

 

 

 

“Pak Lodhang wong desa kluthuk, 

wedine menyang priyayi ora jamak. 

Krungu pakon kaya mengkono kuwi 

dheweke malah gugup ora karuwan, 

mangsuli kami sosolen, “Niku, Ndara, 

tiyang estri Ndrajeng Wirat, eh Wissas 

kabare. Eh, piye, ta, ki. Kabar enten, 

ning kula keskeskesupen….” 

(LLKR: 59) 

 

`Pak Lodang orang desa tertinggal, takut 

kepada pejabat. Mendengar pertanyaan 

seperti itu dia malah gugup tidak karuan, 

menjawab gemetar,”itu, juragan, pejabat  
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- tanggung 

jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. Pak Wiradad 

- Penyayang 

 

 

 

 

 

 

 

perempuan  Wirat, eh, Wissas kabarnya 

eh, bagaimana, ya, ini. Ada kabar, tapi 

saya lulupa…..”  

 

 

“Den Wiranta wilujeng dumugi ing 

Bekonang. Nanging samenika sakit 

sanget, benter lan ndleming, Den. 

Pupunipun tatu kalih panggenan radi 

sanget. Samenika diupakara Pak Midun, 

dhukun wingkinge lurahe nika, lo, 

Den,”kojahe Pak Lodhang. 

 

“Mesakaken nggih, Pak, Dhik Ranta.” 

 

“Mila niku, saniki kula diken mriki, 

ngendhangi Den Wi napa Wilujeng napa 

dospundi, kok pun kalih dalu mboten 

enten wangsul.” 

(LLKR: 58)  

 

“Den Wiranta selamat sampai di 

Bekonang. Tetapi sekarang sakit sekali, 

panas dan mengigo, Den. Pahanya luka 

dari tempatnya agak dalam. Sekarang 

diobati Pak Midun, dukun belakannya 

Pak lurah, lo, Den, “bicaranya Pak 

Lodang. 

 

“Kasian ya, Pak, Dik Ranta.” 

 

“Karena itu, sekarang saya disuruh 

kesini, mendatangi Den Wi apa selamat 

apa bagaimana, kok sudah dua malam 

tidak pulang.” 

 

 

 

“Pak Wiradad bola-bali mlebu-metu 

saka kamar dhahar pangonane wong-

wong padha lungguhan kuwi, karo 

gemremeng.  

“Saiki cetha yen aku dudu mata-mata  

Landa. Kulitku wae ora dadi bule. Aku 

ora bakal nyilakakake anakku, oh, ora 

babar pisan…..” 
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- Perhatian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tanggung 

jawab  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q. Bu Wiradad 

- Pilih kasih  

 

 

 

 

 

(LLKR: 65) 

 

`Pak Wiradad berkali-kali masuk-keluar 

dari kamar besar mennuju kamar makan 

tempatnya orang-orang pada duduk itu, 

dengan bicara sendiri.  

“Sekarang jelas kalau aku bukan mata-

mata Belanda. Orang yang makan roti 

belum tentu hatinya jadi belanda. 

Kulitku saja tidak jadi bule. Aku tidak 

akan menyelakakan anakku, oh, tidak 

akan pernah…..” 

 

 

“Ing njero kamar, bareng wis rampung 

dandan Pak Wiradad nyedhaki garwane, 

ngendika alus, ”Wis ngunjuk wedang 

mau, Bune?” 

(LLKR: 31) 

  

“Di dalam kamar, setelah selesai 

berdandan Pak Wiradad menghampiri 

istrinya, berkata pelan, “Sudah minum 

air tadi, Bu?” 

 

 

“Aku ora bisa ngomong-omong karo 

kowe saiki, Nang. Aku kudu enggal 

budhal,”ngendikane marang Wiradi. 

Banjur marang Bu Wiradad maneh, 

“Aku budhal, lo, Bu.” 

(LLKR: 31)  

 

„Aku tidak bisa ngobrol dengan kamu 

sekarang. Nak. Aku harus cepat 

pergi.”bicaranya ke Wiradi. Lalu ke Bu 

Wiradad kembali.”Aku pergi, lo, Bu.” 

 

 

 

“O, aku ngreti. Wis wiwit biyen aku 

ngreti. Wong kaya kowe ki ora kena 

dienggo awat-awat. Ora bisa tangga 

jawab. Beda karo Ranta. Wis ngaliha. 

Tekamu mung gawe marase atiku wae.” 

(LLKR: 21) 
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- bicaranya 

tajam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r. Suhebat 

- cerdas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

`O, saya tahu. Sudah dari dulu aku tahu. 

Orang seperti kamu ini tidak bisa 

menjaga. Tidak bisa tanggung jawab. 

Beda dengan Ranta. Sudah pergi sana. 

Kedatanganmu hanya  membuat cemas 

hatiku saja.  

 

 

“Oh, kabeh saiki pinter apus-apus. Yen 

kandha „mboten‟ tegese „inggih‟, yen 

kandha „ilang‟ jarene „sedhela engkas 

mesthi mulih‟. Wiranta mesthi lumpuh, 

yen ora dheweke mesthi mrene, apa 

maneh yen ngerti aku lara. Wiras mesthi 

ilang, yen ora mesthi mulih, apa meneh 

yen ngerti sadulur-sadulure padha 

lunga, omah suwung.” 

(LLKR: 30) 

  

„Oh, semua sekarang pintar bohong. 

Kalau bilang „tidak‟ artinya „iya‟, kalau 

bilang „hilang‟ katanya „sebentar saja 

pasti kembali‟. Wiranta pasti lumpuh, 

kalau tidak dia pasti kesini, apa lagi 

kalau tahu aku sakit. Wiras pasti hilang, 

kalau tidak pasti pulang, apa lagi kalau 

tahu saudara-saudaranya semua pergi, 

rumah kosong.” 

 

 

 

“Nanging Suhebat ngetok karosan, 

nyoba ngidoni Pak lodhang. Bareng ora 

kasil banjur nyakut tangane Landa 

Indho sakayane. Sing dicakot mbengko 

kaget banget. Suhebat uwal, njranthal 

mlayu umpetan menyang pawon. Landa 

Indho mau enggal nggrayanngi pustule, 

nanging kanthi rekasa, marga sing 

dicakot Suhebat kebenaran gagange 

jempolan driji tengen…”  

(LLKR: 40) 

 

`tetapi Suhebat memberontak dengan 

sekuat tenaga, mencoba meludahi Pak 
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- Penurut 

Lodang. Setelah tidak berhasil lalu 

menggigit tangannya Belanda Indo 

sekuatnya. Yang digigit kaget. Suhebat 

lepas, lari sembunyi didapur. Belanda 

Indo tadi cepat mencari pistulnya, 

dengan kesusahan, karena yang digigit 

Suhebat ibu jari kanan…” 

 

 

“Anu, Yu. Aku mau ditakoni uwong 

lanang.‟Le, bapakmu nyambutgawe 

apa?‟” 

 

“Kowe mangsuli priye?” 

 

“Sakit. Enten griya sakit.” 

 

“Ya, wis. Bener. Kana dolan mrana.” 

(LLKR: 40-41) 

 

„Itu, Yu. Aku tadi ditanya orang laki-

laki. „Le, bapakmu bekerja apa?” 

 

“Kamu menjawab bagaimana?” 

 

“Sakit. Di rumah sakit.” 

 

“Ya, sudah. Benar. Sana main kesana.”  

2. Alur (Plot) 

 
*maju 

f. Tahap 

situation 

(tahap 

penyituasian) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Kabar saka kutha martelakake yen 

wongtuwane sakloron wis bali saka 

pengungsen lan bisa ngenggoni daleme 

maneh. Among ibune kacaritakake 

nandhang gerah maras, bisa uga 

ngrasakake barang-barange diadul-adul 

wong nalika ditinggal ngili. Nanging 

saka pamikire Wiradi, gerahe ibune 

marga ngrasakake dene bubar geger 

dhor-dhor kok putra-putrane telu pisan 

ora ana sing padha katon. Sebab yen 

mung barang wae, wis wiwit biyen, 

satekane Jepang biyen, wongtuane 

nandahang kemlaratan sakatoge, 

nyatane ibune ya seger meger-meger 

wae, bagas kuwarasan. 

“ Kepriye Dhikmas, apa ora prayoga 



169 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Tahap 

generating 

circumstances 

(tahap 

yen kita ngaton ing ngarsane sibu 

sedhela, supaya sibu tentrem 

penggalihe?” pitakone Wiradi marang 

adhine. 

“Pakewuh, kangmas. Marga kahanane 

kutha saiki, panjenenganmidhanget 

piyambak, sabin dina Landa nganakake 

pembersihan. Wong lanang sing katon 

sajak santosa, ora kakehan rembug, 

terus digawa menyang beteng, 

ditawan,”wangsulane Wiranta. 

(LLKR: 1) 

 

„Kabar dari kota menerangkan kalau 

orang tua lelaki perempuan sudah pulang 

dari pengungsian dan bisa menempati 

rumahnya kembali. Hanya ibunya 

dikabarkan mengalami sakit cemas, bisa 

juga merasakan barang-barangnya 

diporak-poranda orang ketika ditinggal 

pergi mengungsi. Tetapi dari 

pemikirannya Wiradi, sakitnya ibunya 

karena merasakan sudah bubar 

kekacauan dor-dor kok putra-putraya 

tiga sekaligus tidak ada yang terlihat. 

Sebab kalau hanya barang saja, sudah 

dari dulu, datangya Jepang dulu, orang 

tuanya mengalami kemiskinan 

sehabisnya. Kenyataannya ibunya ya 

segar bugar saja, sehat tidak kesusahan. 

`Bagaimana dik, apa tidak sebaiknya 

kalau kita muncul dihadapan ibu 

sebentar. Supaya ibu rasanya tenang?” 

pertanyaan Wiradi pada adiknya. 

„Tidak enak, Mas. Karena keadaan kota 

sekarang, kamu dengar sendiri, setiap 

hari Belanda mengadakan pembersihan. 

Orang laki-laki yang terlihat sehat, tidak 

banyak pendapat, terus dibawa ke 

benteng, ditawan,” jawaban Wiranta. 

 

 

“Anu, Mas. Kula wau titip serat dhateng 

Pak Lodhang kagem Mas Wiranta….,” 

clathune Elok akire. 
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pemunculan 

konflik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Serat menapa?!” wangsulane Wiradi 

semu kaget. 

“Anu, Mas. Kula criyos kawontenanipun 

ngriki, bapak ibu sekalihan saha 

panjenengan…..” 

 

“Kula?!” Blalake mripate Wiradi saya 

amba nyawang Elok. 

 

“Inggih,” wangsulane rada wedi. 

 

“Wonten menapa? Panjenengan 

ngendika yen kanca-kanca ing padesan 

remen angsal serat saking kanca-kanca 

ingkang dereng dipuntepangi. Mila kula 

lajeng nyariosaken…..” 

 

“Ah! Ketiwasan, menika mangke!” 

 

“Ketiwasan kadospundi?!” pitakone 

Elok gemeter, guwayane pucet arep 

nangis. 

 

“Tiyang-tiyang menika dipun gledhah 

mlebet-medal kitha. Yen serat menika 

dipunsita, oh, rak bilai kula mangke. 

Wlandi ngretos menawi kula umpetan 

wonten ngriki…..” 

 

“Oh, Mas! Kadospundi, ta, menika?!” 

penjerite Elok. 

(LLKR: 61)  

 

`Itu, Mas. Saya tadi menitipkan surat 

pada Pak Lodang untuk Mas 

Wiranta…..,” katanya Elok ahir. 

 

`Surat apa?!”jawabnya Wiradi agak 

terkejut. 

`Itu, Mas. Saya cerita keadaan disini, 

bapak ibu semua dan kamu…..” 

`Saya?!Wiradi melebarkan matanya 

melihat Elok. 

 

`Iya,” jawabnya agak takut.”Ada apa? 

Kamu berbicara kalau teman-teman dari 
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h. Tahap rising 

action (tahap 

peningkatan 

konflik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedesaan senang mendapat surat dari 

teman-teman yang belum diketahui. 

Maka saya langsung 

menceritakannya…..” 

 

`Ah! Celaka, itu nanti!” 

 

`Celaka bagaimana?!” pertanyaan Elok 

gemetar wajahnya pucat ingin nangis. 

`Orang-orang itu masuk-keluar kota 

digledah, kalau surat itu disita, oh, 

bahaya saya nanti. Belanda tahu kalau 

saya sembunyi disini…..” 

 

`Oh, Mas! Bagaimana, ya, 

itu?!”teriaknya Elok.  

 

 

“Kene, lo, butulan dalan nyang 

Purbayan-Widuran. Aku karo kancaku 

lagi dolanan ana plengsengan kali, 

weruh ana wong dodolan pohung 

pikulan mlaku gegancangan liwat 

kreteg. Bareng weruh yen pucuke kreteg 

ana jip tentara lagi mandheg, wonge 

banjur cengkelak arep balik. Nanging 

sajake ora wani balik, sebab kira-kira 

dheweke mentas nyingkiri bebaya. 

Dheweke bingung. Banjur ngetokake 

slepene dibuwang menyang kali. 

Nanging ya lagi apese wong kuwi kok 

Yu, wong buwang slepen ~ slepen apa 

apa ngono, lo, aku ora pati cetha ~ kok 

ya konangan tentara Landa sing numpak 

jip. Wong mau banjur diawe, embuh 

ditakoni apa. Landane nganggo ngungak 

kali barang, kok. Terus wong desa dodol 

pohun mau dikon melu numpak jip. 

(LLKR: 64)  

 

`Sini, lo, jalan pintas ke Purbayan-

Widuran. Aku dan temanku sedang 

bermain ditepi sungai, melihat ada orang  

jualan ubi dipikul jalan terburu-buru 

lewat jembatan. Setelah melihat kalau 

diujug jembatan ada jip tentara sedang 
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i. Tahap climax 

(tahap klimak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

berhenti, orangnya lalu mendadak ingin 

balik. Tetapi kelihatannya tidak berani 

balik karena dia berusaha menghindari 

bahaya. Dia bingung. Lalu 

mengeluarkan tempat tembakau (slepen) 

dibuang di sungai. Tetapi ya sedang 

sialnya orang tersebut kok Yu, 

membuang bungkusan ~ bungkusan apa 

apa itu, lo, saya tadi tidak terlalu jelas ~ 

ko ya ketahuan tentara Belanda yang 

naik jip. Orang tadi lalu dipanggil, tidak 

tau ditanya apa. Belandanya pake 

menoleh sungai segala! Kok. Lalu orang 

desa penjual ubi tadi disuruh ikut naik 

jip.”   

 

 

“Marga kebake gagasane iku, meh wae 

Wiradi kurang prayitna. Kanyatane yen 

metu nyang ndesa ki gampang lidok. 

Landa wengi kuwi nguwati tenan 

panjagane ing tepis piringe kutha sisih 

wetan, saurute Bengawan Sala, Wiradi 

rada bingung. Dheweke nlusup-nlusup 

liwat barongan-barongan, bareng arep 

metu, jegagig, weruh wong meger-meger 

nunggu dhua-belas-koma-tujuh. 

Dheweke enggal nylinthut-nylinthut 

metu dalan liya, nanging wekasane ya 

mung kaadhang-adhangan glibete 

serdhahu-serdhahu Landa.nalika isih 

cilik Wiradi dhemen banget jelungan, 

lan ngece nglimpe bocah-bocah sing 

padha nggoleki, mlayu slinthat-slinthut 

tanpa wedi. Saiki ki ndadak dheweke 

lumpuh atine, ora wani nyoba 

nglimpekake mungsuh nlusup mbobol 

barisan. Ya sapa ta sing kumendel, la 

wong yen konangan ora mung dielokake 

kaya bocah dolanan, nanging dibedhil 

nganggo mimis kang njalari pati! Wengi 

iki sajake lagi apese Wiradi, wis 

ngadoh-ngadoh saka panggonane 

mungsuh isih konangan wae.   

(LLKR: 70) 
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j. Tahap 

denouement 

(tahap 

penyelesaian) 

`Karena banyaknya pemikiran, hampir 

saja Wiradi kurang  hati-hati kalau 

keluar ke desa mudah ketahuan. Belanda 

malam itu sangat ketat penjagaannya 

ditepis sampingnya kota sebeleh timur, 

urutannya Bengawan Sala, Wiradi agak 

bingung. Dia menyelundup lewat 

terowongan, setelah mau keluar, tiba-

tiba, melihat orang kekar menunggui 

dua-belas-koma-tujuh. Dia langsung  

keluar jalan lain, tetapi ahirnya ya hanya 

ketutupan  banyaknya tentara  Belanda. 

Ketika masih kecil Wiradi senang sekali 

bermain, dan mengejek anak-anak yang 

sedang mencari, lari kesana-kesini tanpa 

takut. Sekarang tiba-tiba dia lumpuh 

hatinya, tidak berani coba  menerjang 

masuk dalam barisan musuh. Ya siapa 

yang berani, la kalau  ketahuan tidak 

hanya dibiarkan seperti anak bermain, 

tetepi ditembak memakai mimis yang 

membuat mati! Malam ini  sedang 

sialnya Wiradi, sudah jauh-jauh dari 

tempatnya musuh masih ketahuan juga. 

 

 

“Wiradi gemeter awake, luwih-luwih 

bareng weruh ibune sing cilik pucet 

lenggah anteng mandeng dheweke, sajak 

ora mbiyantu ndhrodhoge astane kaya 

wong kadhemen. Wiradi saya ora 

karuwan atine. Dheweke arep nerangake 

marang ibune yen dheweke arep 

nglawan serdhadhu-serdhadhu sing arep 

nyekel dheweke, nanging uwange wis 

kaku kaya dipaku, ora kena kanggo 

caturan. Wiradi ngecungake pustule 

kanggo ganti cangkeme sing kaku kuwi. 

Karepe dheweke nyasmitani supaya 

ibune tetep  kaya dene ibu pahlawan ing 

crita kae, nanging mesthi wae sasmitane 

kuwi ora cetha, apa maneh tangan sing 

nyekel pistul kuwi ngoplok kaya dierog, 

wel-welan. Wiradi ora bisa mlengos 

saka pancerenge tingale ibune, tingal 

sing sajak dadi gentine ngendikan 
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takon,”Apa kowe arep mati ana 

ngarepku? Mati sangsara kuwi, Nang, 

bakal nyiksa aku salawase!”  

(LLKR: 78) 

 

`Wiradi gemetar badannya , apalagi 

setelah melihat ibunya yang kecil pucat 

duduk tenang memandang dia, seperti 

tidak membantu gemetar tangannya 

seperti orang kedinginan. Wiradi tambah 

tidak karuan hatinya. Dia ingin 

menerangkan pada ibunya kalau dia akan 

melawan tentara-tentara yang akan 

menangkap dia, tetapi mulutnya susah 

kaku seperti dipaku, tidak bisa buat 

bicara. Wiradi menodongkan pistulnya 

untuk mengganti mulutnya yang kaku 

itu. Kemauannya dia ingin supaya 

ibunya tetap seperti ibu pahlawan 

dicerita, tetapi pasti kemauan itu tidak 

jelas, apa lagi tangan yang memegang 

pistul itu bergetar seperti digetarkan, 

terus-terusan, terlihat yang diinginkan 

jadi bertanya, “Apa kamu mau mati 

didepanku? Mati sengsara nanti, Nak, 

bakal menyiksa aku selamanya!”  

3. Latar 

(setting) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Latar Tempat 

a) Ing omahe 

Pak Lurah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Wayah rembang surup Wiranta 

sakanca padha mangan bebarengan ing 

omahe Pak Lurah, diladeni Waginah, 

anake Sadikrama lan Kartini putrane 

Den Wira, priyayi Bramontakan sing 

ngungsi mrono, sarta ditunggoni para 

sepuh kaya ta Pak Lurah sekalihan lan 

Bu danu padha rerembugan sing lucu-

lucu…”  

(LLKR: 8) 

 

`Waktu rembang surup Wiranta teman-

temannya sedang makan bersama di 

rumah Pak Lurah, dilayane Waginah, 

anaknya Sadikrama dan Kartini anaknya 

Den Wira, pejabat Bramantakan yang 

mengungsi kesitu, serta ditunggui orang 

yang dihormati seperti Pak Lurah dan Bu 

Danu, pada mebicarakan yang lucu-lucu. 
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b) Ing galengan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Ing kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Ing kamar 

 

 

 

 

 

 

 

“Sawise rampung mangan kabeh padha 

pamitan sing padha ditinggal, banjur 

budhalan. Lakune ora liwat dalan, 

nanging nratas liwat galengan, merga 

yen liwat dalan isih padha kuwatir yen 

kepranggulan patrol-patroli Landa sing 

nekat metu saka pos-pos penjagaan, 

saora-orane ya nyingkiri pagulate mata-

mata mungsuh…” 

(LLKR: 8) 

 

`Sesudah selesai makan semua  pamitan 

yang ditinggal, ikut pergi. Jalannya tidak 

lewat jalan, tetapi mengambil jalan 

pintas lewat sengkedan, karena kalau 

lewat jalan hawatir kalau kepergok 

patrol-patroli Belanda yang nekat keluar 

dari pos-pos penjagaan, setidak-tidaknya 

menghindari bahanya mata-mata musuh. 

 

 

“Saya suwe dheweke saya adoh anggone 

nlusur dhasare Kali Sala mangsa ketiga. 

Dhasare kali wedhi malela kang wis 

pirang-pirang minggu ora kacak banyu, 

marga iline banyu Bengawan mung 

prasasat kali cilik kang ora mingsra. 

(LLKR: 12) 

 

`Semakin lama dia semakin jauh 

menelusuri dasar sungai Sala musim 

kemarau. Kelihatan dasar sungai pasir  

yang sudah beberapa minggu tidak 

terkena air, karena mengalirnya air 

Bengawan hanya sedikit sungai kecil 

yang tidak berharga . 

 

 

“Sapa caturan kuwi? Mbok lampune 

disumet ta, Pak.” Swarane Bu Wiradad 

Klemek-Klemek saka njeron kamar. 

(LLKR: 20) 

 

`Siapa yang bicara itu? lampunya 
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e) Ing kamar 

tengah/ kamar 

dhahar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Ing pawon 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Ing pyan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dinyalakan, Pak.” Suwara Bu Wiradad 

lamban dari dalam kamar. 

“Kabeh gagasane Pak Naya iku 

diucapake kanthi suwara serak lan 

antep, kaya suwarane wong lara watuk. 

Kang dadi papan kanggo nggelar 

gagasan iku kabeh ana meja dhahar. 

Wong saomah, kejaba Bu Wiradad, 

awan kuwi seneng kumpul ana 

sakupenge meja dhahar kono. 

(LLKR: 65)  

 

`Semua pendapatnya Pak Naya itu 

diucapkan dengan suwara serak dan 

tegas, seperti suwara orang sakit batuk. 

Yang jadi tempat untuk membicarakan 

pendapat itu semua ada di meja makan. 

Orang satu rumah, kecuali Bu Wiradad, 

siang itu senang berkumpul disekeliling 

meja makan disitu. 

 

 

“Wiradi lungguhan ana bangku cilik ing 

pawon, nunggoni elok rajang-rajang…” 

(LLKR: 35) 

 

`Wiradi dudukan dibangku kecil di 

dapur, menemani Elok memotong-

motong. 

 

 

“Ing ndhuwur pyan panas lan sumuk. 

Wiradi lagi weruh saiki yen omahe kaya 

mengkono regete lan tuwane. Dheweke 

prasasat gandhuli reng sebab yen 

mancik pyan kuwatir yen ambrol, jebol. 

(LLKR: 50)  

 

`Di atas pyan kepanasan dan panas. 

Wiradi baru melihat sekarang kalau 

rumahnya seperti itu kotornya dan 

tuanya. Dia pegangan  kencang reng 

sebab kalau menginjak pyan hawatir 

kalau ambrol, jebol. 
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h) Ing kuburan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Latar waktu 

a) Malam hari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…Kontrang-kantringe playu Wiradi 

wis ora nggagas liya maneh kajaba 

nylametake nyawane, weruh-weruh 

dheweke wis keplayu tekan kuburan 

stasiun Jebres. Ing kono lage krasa rada 

aman, playune rada sareh, napase kaya 

pedhot-pedhota, kringete dleweran. 

Dalan menyang desa ora saya cedhak. 

Upama liwat Jurug ya saya gawat, 

sebab kreteg kana ora tau limpe saka 

pangawasane serdhadhu Landa.  

(LLKR: 71) 

 

`Tergesah-gesah Wiradi lari tidak 

memperdulikan yang lain lagi kecuali 

menyelamatkan nyawanya, tiba-tiba dia 

sudah lari sampai makam stasiun Jebres. 

Disitu baru terasa agak aman, larinya 

agak santai, nafasnya seperti terptong-

potong, keringatnya bercucuran. Jalan 

menuju desa tidak semakin dekat. Misal 

lewat Jurug tambah gawat, sebab 

jembatan disana tidak pernah lengah dari 

pengawasane tentara Belanda.   

 

 

 

“…Dene bebayane liwat galengan kuwi 

kejaba rada repot lakune marga ciyut 

ora rata, kanggone sing padha ora 

sepaton ya wedi Kyai Oyot, yaiku ula 

sing uga tlusuran liwat galengan. Ula 

saba galengan, yen kepidak rak ya 

nyamari. Mula, mupung candhikala isih 

madhangi bumi, bocah-bocah padha 

gegancangan lakune, mangulon parane. 

(LLKR: 8) 

 

`kalau bahayanya lewat sengkedan itu 

selain agak susah jalannya karena sempit 

tidak rata, untuk yang memakai sepatu 

takut kyai oyot, yaitu ular yang juga 

berkeliaran lewat sengkedan. Kalau 

keinjak membahayakan. Maka, 

sekiranya  bulan masih menerangi bumi, 

anak-anak cepat-cepat  arah jalannya ke 
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b) Pagi hari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Siang hari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Latar sosial 

a) Karyawan 

kantor 

 

 

 

barat. 

 

“Kethoprak-kethoprak swarane sepatu 

lan gremeng-gremenge swara gringseng 

ora enggal lerep, senajan swarane 

bedhil wis padha mendha. Wiradi tetep 

ora obah saka pandhelikane. Pikirane 

ruwet, matane arip, kesel ngenteni 

kedadean tutuge. Malah barang 

keprungu jago kluruk sesumbaran 

dheweke keturon, les! 

(LLKR: 26) 

 

`ketoprak-ketoprak suwaranya sepatu 

dan bisingnya suara gringseng  tidak 

berhenti,  walaupun suaranya tembak 

sudah semua berhenti. Wiradi tetap tidak 

bergerak dari penglihatannya. Malah 

setelah mendengar jago berkokok saut-

sautan dia ketiduran, pules! 

 

 

Jam loro luwih sithik, Pak Wiradad 

rawuh nggawa oleh-oleh roti tawar. 

“Nang, engko bengi aja metu dhisik. Aku 

mau krungu kabar yen bengi iki mengko 

Landa arep ngukuhi kutha. Jam malam 

diajoke wiwit jam lima. Barisan-barisan 

tank arep dipamerake.” 

(LLKR: 42) 

 

Jam dua lebih sedikit, Pak Wiradad 

datang membawa oleh-oleh roti tawar. 

`Nak, nanti malam jangan keluar dulu. 

Tadi saya dengar kabar kalau nanti 

malam Belanda akan beroprasi  kota. 

Jam malam diajukan dari jam lima. 

Barisan-barisan tank akan dipamerkan. 

 

 

 

“Lajeng, Bapak dhahar menapa?” 

pitakone Wiradi ora sranta. Dene 

bapake sajake nyingkiri pitakon iku. 

  

“Saben isuk aku ya menyang kantor.” 
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b) kalangan 

priyayi 

  

“O, kantor pos sampun bikak?” 

“Uwis. Naming ya mung kanggo laying-

layang ing dhaerah pendhudhukan…..”  

(LLKR: 23) 

 

„Lalu, Bapak makan apa?” pertanyaan 

Wiradi tidak sabar. Sepertinya bapaknya 

menghindari pertanyaan itu. 

 

„Setiap aku ya berangkat ke kantor.” 

„O, kantor pos sudah buka?” 

 

„Sudah. Tapi ya hanya untuk surat-surat 

daerah kependhudhukan…..” 

 

 

“Iya, Pak? Piye kabare anakkku wedok? 

Rak slamet, ta? Kena apa kok ora mulih 

niliki ibune sing gerah? Piye, Pak, 

ndang critaa!” 

  

Pak Lodhang wong desa kluthuk, wedine 

menyang priyayi ora jamak. Krungu 

pakon kaya mengkono kuwi dheweke 

malah gugup ora karuwan, mangsuli 

kami sosolen, “Niku, Ndara, tiyang estri 

Ndrajeng Wirat, eh, Wissas kabare. Eh, 

piye, ta, ki. Kabar enten, ning kula 

keskeskesupen…..” 

(LLKR: 59) 

  

„Iya, Pak? Bagaimana kabarnya anak 

perempuanku? Selamat, kan? Kenapa 

kok tidak pulang melihat ibunya yang 

sakit? Bagaimana, Pak, cepet ceritaa!” 

  

`Pak Lodang orang desa tertinggal, takut 

kepada pejabat. Mendengar pertanyaan 

seperti itu dia malah gugup tidak karuan, 

menjawab gemetar,”itu, juragan, pejabat  

perempuan  Wirat, eh, Wissas kabarnya 

eh, bagaimana, ya, ini. Ada kabar, tapi 

saya lulupa…..” 
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2.  Nilai Nasionalisme Lara Lapane Kaum Republik dalam roman Kelangan Satang 

(seri Wiradi) karya Suparto Brata. 

Table 2 

Nilai Nasionalisme 

 

No  Wujud Nilai Nasionalisme Kutipan  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai rela berkorban (asas 

kepentingan yang sama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai rela berkorban (asas 

kepentingan yang sama) 

 

 

 

 

 

”Ha, witekna, yen awake dhewe mlebu 

kutha, prasasat ula marani gepuk 

ngono,” wangsulane Wiranta. “Ora 

wurung Landa numpes kita sakeloron.”  

“Ah, ya mlebune dhedhemitan, aja 

nganti konangan mata-mata mungsuh.” 

“Ora, Kangmas. Aku sing netepake kita 

ora marak sibu wektu iki bapak mesthi 

bisa ngarih-arih sibu yen jaman durung 

marengake putra-putrane muncul ing 

ngarsane sibu-bapak. Bapak mesthi 

pirsa kahanan kang kaya mengkene 

iki.” 

(LLKR 2) 

 

„Ha, perhatikan kalau kita masuk kota, 

ibarat ula marani gepuk ,” jawab 

Wiranta. “Belum nanti Belanda 

menumpas kita begitu saja.” 

„Ah, ya masuknya pelan-pelan jangan 

sampai ketahuan mata-mata musuh.” 

„Tidak Mas, aku yang menetapkan kita 

tidak mendatangi ibu waktu sekarang 

bapak pasti bisa menenangkan ibu 

kalau belum mengijinkan anak-anaknya 

muncul dihadapan ibu-bapak. Bapak 

pasti tahu keadaan yang seperti 

sekarang ini.” 

 

 

“Wirastuti iku sedulure ragil, sedhela 

sedurunge Landa mlebu kutha sekolahe 

diliburake marga geger PKI ing 

Madiun lan dheweke mbiyantu ana Biro 

Perjuwangan Putri. Wektu Landa 

mlebu, Wiranta kober mampir ngomah 

lan ngeterake wong tuwane menyang 
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Nilai rela berkorban (kepentingan 

yang sama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai rela berkorban (asas 

kesetiaan terhadap kesepakatan 

bersama) 

Sraten, dene Wirastuti sing mesthine 

dipapag Wiradi dina sorene, wis 

sawengi ora mulih…” 

(LLKR: 4)  

 

`Wirastuti itu saudara bontot, sebentar 

sebelum Belanda Masuk Kota sekolah 

diliburkan karena ricuh PKI di Madiun 

dan dia membantu di Biro Perjuangan 

Putri. Waktu Beland masuk, Wiranta 

sempet kerumah dan mengantarkan 

orang tuanya ke Sraten, sedangkan 

Wirastuti yang serahunya dijemput 

Wiradi sorenya, sudah semalam tidak 

pulang. 

 

 

“Kita liwat Putat apa Beton, Mas?” 

pitakone salah sijine kanca kang 

lumaku pernah ngarep. Kanca kuwi 

pendhek dedege, lakune ora patiya 

rekasa marga gawane ora abot. 

Dheweke, Sukardiman jenenge, mung 

gawa pistul otomatis karo granat telung 

iji digandhul-gandhulake ing gulune 

kaya ketupat, dicencang ana gulu kuwi 

perlune yen nyabrang Bengawan 

mengko ben ora katut teles. 

(LLKR: 9) 

 

„Kita lewat Putat apa Beton, Mas?” 

pertanyaan salah satu teman yang 

berjalan baris depan. Teman itu kecil 

badannya, jalannya tidak begitu susah 

karena bawaannya tidak berat. Dia, 

Sukardiman namanya, hanya bawa 

pisto otomatis dan granat tiga biji 

digantung-gantungkan dileher seperti 

ketupat, diikat dileher itu perlunya 

kalau menyebrang Bengawan nanti biar 

tidak ikut basah. 

 

 

”Iki mesthi penggawene mata-mata 

mungsuh,” bisike Marija. 
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Nilai rela berkorban (asas 

solidaritas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai rela berkorban (asas 

kepentingan yang sama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Priye, Mas? Apa kita mundur dhisik?” 

pitakone Narna. 

“Ora,” Wangsulane Wiranta. “kowe 

kudu ngeterake kangmas tilik sibu. 

Sukardiman ajaken.” 

 

“Ah, la Mas….!” Protese Narna. 

(LLKR: 16) 

 

„Ini pasti perbuatannya mata-mata 

musuh,” bisiknya Marija. 

 

„Bagaimana, Mas? Apa kita mundur 

dulu?” Tanya Narna. 

 

„Tidak,” jawab Wiranta. “Kamu harus 

mengantar kakakku jenguk ibu. 

Sukardiman diajak.” 

 

„Ah, lah Mas….!”Protesnya Narna. 

 

 

“Tinggalen aku, tinggalen kene wae. 

Karo Marija. Kanca-kanca liyane 

mengko rak ya mrene tulung aku. Ning 

kang Mas Wiradi kudu ketemu sibu, 

wong wis diniyati saka ngomah.” 

(LLKR: 16) 

 

„Tinggalkan aku, tinggalkan disini saja. 

Dengan Marija. Teman-teman yang 

lainya nanti kan kesini menolong saya. 

Tapi Mas Wiradi harus bertemu ibu, 

karena sudah diniati dari rumah.” 

 

 

“…ibune ora akur karo karepe Wiras, 

bocah wadon mbiyantu tenaga ana 

badan perjuangan kuwi, marga bocah 

wadon ki ya kudu ngugemi 

kewadonane, ora kok melu perang. 

Dhek samana Wiras nekat njaluk 

dieterake Wiradi,…` 

(LLKR: 21) 

 

`…ibunya tidak setuju dengan 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai persatuan dan kesatuan 

(asas kepentingan yang sama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai persatuan dan kesatuan 

(asas solidaritas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keinginan Wiras, anak perempuan 

membantu tenaga di Badan perjuangan 

itu, karena anak perempuan itu 

seharusnya menjalankan kodratnya, 

tidak kok ikut perang. Saat itu Wiras 

nekat minta diantarkan Wiradi,…` 

 

 

Wong loro mau saikine isih padha cekel 

bedhil mbelani negara ana ing desa 

bawah Bekonang, wetan Sala. Landa 

kang ngejeki kutha lagi greget-gregete 

nanggulangi pemudha kang saben 

mbengi nyusup mlebu kutha lan 

nganakake serangan-serangan 

menyang tangsi-tangsi. 

(LLKR: 3) 

 

Dua orang tadi sekarang masih 

memegang senapan membela negara di 

desa bawah Bekonang, timur Sala. 

Belanda yang mengawasi kota sedang 

semangat-semangatnya menanggulangi 

pemuda yang setiap malam 

menyelindap masuk kota dan 

mengadakan serangan-serangan ke pos-

pos penjagaan. 

 

 

“Sawise Wiranta ngabarake kabar 

kang digawa Narna bab gerahe ibune 

lan karepe arep sowan ibune bengi iki 

perlu nentremake penggalihe, sakanca 

padha sarujuk bengi iku mlebu kutha. 

Cacahe kabeh ana telulas uwong, 

senajan gegamane ora pati jangkep, 

ora kabeh nduweni cekelan, ora ketang 

pistul utawa granat. 

(LLKR: 7) 

 

„Sesudah Wiranta memberitahu kabar 

yang dibawa Narna bab sakitnya ibu 

dan keinginannya ingin menghadap 

ibunya malam ini untuk menentramkan 

perasaannya, teman-teman semua 

sepakat malam ini masuk kota. 
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Nilai persatuan dan kesatuan 

(asas kerjasama adanya 

koordinasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai persatuan dan kesatuan 

(asas kepentingan yang sama) 

 

 

 

 

 

 

Jumlahnya semua ada tiga belas orang, 

walaupun alatnya tidak begitu lengkap, 

tidak semua mempunyai pegangan. 

Walau hanya pistol atau granat. 

 

 

“Saiki lakune padha rerundhukan kaya 

kecu ndhedhepi omah sing arep 

dirampog, pathing jrunthul kaya bocah 

jelungan. Narna kaya adat saben 

ngudhuni perenge Bengawan dhisik 

dhewe. Kanca-kancane padha ana 

tangguling kali ngenteni sasmitane, 

padha ngempet ambekan. Sedhela 

dienteni, ora ana baneke. Dienteni rada 

suwe, isih ora ana sasmitane apa-apa. 

Wiranta banjur nyingsoti mitrane, 

takon apa dheweke slamet. Narna ora 

mangsuli. Kanca-kancane saya 

trataban atine.” 

(LLKR: 10)  

 

„Sekarang jalannya pada pelan-pelan 

seperti perampok memasuki rumah 

yang akan dirampok, semua tak karuan 

seperti anak bermain petak umpet. 

Narna seperti adat biasanya menuruni 

tepi Bengawan yang pertama. Teman-

temannya ada di bendungan kali 

menunggu lambangnya, pada menahan 

nafas. Ditunggu sebentar, tidak ada 

tandanya. Ditunggu agak lama, masih 

belum ada tandanya apa-apa. Wiranta 

lalu bersiul ke temannya, bertanya apa 

dirinya selamat. Narna tidak menjawab. 

Teman-teman semakin gemetar hatinya. 

 

 

“Kurban manungsa samenika mboten 

kathah, sebab kita sampun sami ngretos 

menawi wonten montormabur kleyang-

kleyeng wonten nginggil dhusun, 

sakedhap malih mesthi udan mortar. 

Mila saged sami sumingkir. Kurban 

ingkang kathah inggih namung 

kerisakan-kerisakan dhusun kemawon. 
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3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai harga menghargai (asas 

kerjasama adanya koordinasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai harga menghargai (asas 

kepentingan yang sama)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menawi bab mortar kemawon kita 

saget nyingkiri. Sareng sesakit?” 

(LLKR: 36) 

  

`Korban manusia ini tidak banyak, 

karena kita sudah mengerti  kalau ada 

kapalterbang mondar-mandir di atas 

desa, sebentar lagi pasti hujan mortir. 

Mula bisa menyingkir. Korban yang 

banyak ya hanya kerusakan-kerusakan 

desa saja. Kalau bab mortar saja kita 

bisa menyingkir. Bersama penyakit?” 

 

 

“Ah, aja mikir neka-neka !” Mangsuli 

ngono mau Wiranta gremet-gremet 

maju, ngudhuni plengsengan. Ninggali 

pesen sedhurunge adoh, “Aja padha 

melu dhisik yen dhurung krungu 

swarane manuk tuhu.” 

(LLKR: 11) 

 

„Ah, jangan mikir macem-macem!” 

Menjawab itu tadi Wiranta berjalan 

pelan-pelan maju, nuruni tepian sungai. 

Meningkalkan pesan sebeluh 

jauh.”Jangan pada ikut dulu kalau 

belum terdengar suara burung tuhu.” 

 

 

“Mesthi kemawon, Pak. Margi ingkang 

badhe nemtokaken zaman menika ra 

lare-lare enem. Dados pantes yen para 

nem-neman nemtokaken tetedhah 

ingkang bakal kaulu bangsanipun. 

Tiyang enem-enem kuwatos kemawon 

margi tetedhan roti ingkang eca menika 

bakal ngarcuni gagasan bab 

kamardikaning negara…..” 

(LLKR: 44) 

 

`Pasti saja, Pak. Karena yang bakal 

menentukan zaman itu anak-anak 

muda. Jadi pantas kalau para pemuda 

menentukan makanan yang akan 

dimakan bangsa itu.  Para pemuda 
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Nilai harga menghargai (asas 

kejujuran) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hawatir saja karena makanan roti yang 

enak itu bakal meracuni bab 

kemerdekaan negara. 

 

 

“Belanjane bapakmu dhek jaman 

republik ewon, kowe weruh dhewe. 

Nanging cupet dienggo tuku beras. Ora 

tekan seminggu, wis gusis, dakkandani. 

Bareng saiki, blanjane ora akeh, ora 

nganti atusan, mung puluhan wae. Ning 

murwat, kena dienggo urip nyandhang 

wutuh,” ngendikane ibune. 

 

Wiradi mung ngrujuki apa ngendikane 

ibune wae, sanajan ing batin rada 

nalangsa bab olehe kasoran ajine 

dhuwit bangsa dhewe, dhuwit ORI. 

Nanging kepriye maneh, kanyatane 

ngono. Lan upama Wiradi njentrehake 

larah-larahane bab iku ya mung 

kuwatir yen njodherake katentreman 

atine ibune wae. Dadi Wiradi ya mung 

monthak-manthuk tanpa niyating ati. 

(LLKR: 77) 

 

„Belanjaannya bapakmu waktu jaman 

republik ewon, kamu melihat sendiri. 

Tetapi tidak cukup dipakai beli beras. 

Tidak sampai satu minggu, sudah habis, 

saya beritahu. Kalau sekarang, 

belanjaanya tidak banyak, tidak sampai 

ratusan, hanya puluhan saja. Tapi 

mampu, bisa dipakai hidup berpakaian 

utuh,” bicaranya ibu.  

Wiradi hanya menyetujui apa 

omongannya ibunya saja, walaupun 

dibatin sedikit nelangsa bab mendapat 

kalah harganya uang bangsa sendiri, 

uang ORI. Tetapi bagaimana lagi, 

kenyataanya seperti itu. Dan kalau 

Wiradi menjelaskan kedudukan-

kedudukan bab itu hanya hawatir kalau 

membuat ketentraman hati ibunya saja. 

Jadi Wiradi ya hanya manggut-manggut 

tanpa diniyati dalam hati.  
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai kerjasama (asas kepentingan 

yang sama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai kerjasama (asas kejujuran) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai kerjasama (asas kerjasama 

adanya koordinasi) 

 

 

 

 

 

Sawise rampung mangan kabeh padha 

pamitan sing padha ditinggal, banjur 

budhalan. Lakune ora liwat dalan, 

nanging nratas liwat galengan, marga 

yen liwat dalan isih padha kuwatir yen 

kepranggulan patroli-patroli Landa 

sing nekat metu saka pos-pos penjagan, 

saora-orane ya nyingkiri pangulate 

mata-mata mungsuh…” 

(LLKR: 8) 

 

Sesudah selesai makan semua pamitan 

yang semua ditinggal, lalu pergi. 

Jalannya tidak lewat jalan, tapi 

memotong lewat galengan, karena 

kalau lewat jalan semua masih  hawatir 

kalau kepergok patroli-patroli Belanda 

yang nekat keluar dari pos-pos 

penjagaan, setidak-tidaknya ya 

menghindari pengawasan mata-mata 

musuh…” 

 

 

“Mas. Senadyan slamet ora ana 

kedadean apa-apa mengko aja suwe-

suwe anggone rangkul-rangkulan karo 

ibu, lo,” celathune Narna saka mburi. 

“Yen bisa jam-jam siji ngono awake 

dhewe wis padha bali.”  

(LLKR: 9) 

  

„Mas. Walaupun selamat tidak ada 

kejadian apa-apa nanti jangan lama-

lama ketika berpelukan dengan ibu, lo.” 

Narna berkata dari belakang.”Kalau 

bisa jam-jam satu kita sudah pada 

pulang. 

 

 

“Ora let suwe banjur keprungu 

suwarane manuk tuhu saka sasmitane 

Wiranta. Narna bener. Kahanan 

sabrang kali aman ora ana mungsuh. 

Wong-wong padha enggal nyabrang 

kali lan terus peting jrunthul mlebu 

jroning kutha. 
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Nilai kerjasama (asas kerjasama 

adanya koordinasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai kerjasama (kesetiaan 

terhadap kesepakatan bersama) 

 

 

 

 

 

 

(LLKR: 13) 

 

`Tidak begitu lama lalu terdengar 

bunyinya burung tuhu dari mulutnya 

Wiranta. Narna benar. Keadaan 

menyebrang sungai aman tidak ada 

musuh. Orang-orang cepat-cepat 

menyabrang sungai dan terus cepat-

cepat masuk kota.   

 

 

“Ora kacarita lakune prajurit telu mau 

ana ndalan. Kocapa bareng arep mlebu 

pekarangan daleme Pak Wiradad, 

Narna njarwani, “Sedhela wae Mas, 

limalas menit utawa setengah jam 

suwe-suwene, aja luwih. Aku nunggu 

kene. Yen ana bebaya aku ngunekake 

karabenku ping telu urut-urutan. 

Kardiman ben ngeterake kowe tekan 

ngarep lawang. Sapatemon karo keng 

ibu lan bapak.” 

(LLKR: 16) 

 

„Tidak diceritakan jalannya prajurit tiga 

tadi di jalan. Diceritakan setelah akan 

masuk halaman rumahnya Pak 

Wiradad, Narna mengingatkan. 

”sebentar saja Mas, lima belas menit 

atau setengah jam lama-lamanya, 

jangan lebih. Aku menunggu sini. 

Kalau ada bahaya aku membunyikan 

karabenku tiga kali berurutan. 

Kardiman yang mengantarkan kamu 

sampai depan pintu. Bertemu dengan 

yang ibu dan bapak.” 

 

 

“Nalika iku lawange didhodhog uwong. 

Suwarane bedhil saya mbabrak rame. 

Sawenehe bedhil muni cedhak banget, 

ping telu urut-urutan, sajak diunikake 

ana ngarep omah. Wiradi menyat, 

dheweke kelingan Narna lan 

Sukardiman sing padha ngenteni 

dheweke ana ngarepan. Bedhile Narna 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai kerjasama (solidaritas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai bangga menjadi bangsa 

Indonesia (asas kejujuran) 

 

 

 

 

 

tetenger ana bebaya. Saka kadohan 

keprungu suwarane tank nggereng 

nggegirisi. 

(LLKR: 23-24) 

 

„Saat itu pintunya diketuk orang. 

Suwaranya senapan semakin tambah 

ramai. Kelihatannya senapan bunyi 

dekat sekali, tiga kali berurut-urutan, 

sepertinya dibunyikan di depan rumah. 

Wiradi terbangun, dia teringat Narna 

dan Sukardiman yang menunggu dia di 

depan. Senapan Narna bertanda ada 

bahaya. Dari kejauhan terdengar suara 

tank keras mengerikan.  

 

 

Wiradi lan Pak Wiradad kang padha 

nunggoni ana njaba kamar nalika 

Suhebat nangis mlebu, saiki iya banjur 

bendrong bareng krungu ujare Pak 

Naya. Ana serdhadhu Baret Merah ing 

sacedhake kono! Ateges Wiradi kaincer 

nyawane. Wong-wong banjur pating 

blulung golek panggonan sing kira-kira 

bisa ngumpetake Wiradi.   

(LLKR: 48) 

 

Wiradi dan Pak Wiradad yang 

menunggui di luar kamar saat Suhebat  

menangis masuk, sekarang iya lanjut 

tidak tenang setelah mendengar kata 

Pak Naya. Ada tentara Baret Merah di 

dekat situ! Bertanda Wiradi terincar 

nyawanya. Orang-orang lanjut bersama-

sama bingung mencari tempat yang 

kira-kira bisa menyembunyikan Wiradi. 

 

 

“Lha panjenengan rawuh. Samenika 

menika rak dhahari pun bapak-ibu 

dipuntitipaken kula. Pak Wiradad 

maringi uwos lan blanja. Upami 

mboten wonten Pak Wiradad ngaten 

mesthi kawontenanipun lajeng rekaos.” 

“Keng rama menapa mboten ngasta?” 
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Nilai bangga menjadi bangsa 

Indonesia (asas kejujuran) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai bangga menjadi bangsa 

Indonesia (asas kepentingan yang 

sama) 

 

Elok gedheg.”Bapak menika 

Republikein tulen.” 

Wiradi krasa dijenggung atine. 

(LLKR: 41)  

 

`Kamu datang. Ini yang memberi 

makan bapak-ibu dititipkan saya. Pak 

Wiradad beras dan belanjaan. Kalau 

tidak ada Pak Wiradad pasti 

keadaannya bakal susah. 

Bapak apa tidak bekerja? 

Eloh gedheg.”Bapak itu Republik 

tulen” 

Wiradi krasa dikagetkan hatinya.  

 

 

“Pak. Panjenengan rak sanes mata-

mata Welandi, ta, Pak?”. Pitakone karo 

tumungkul kami sesegen. 

“Yen aku mata-mata, aku ora kandha 

yen bengi iki ana jaga-jaga ing tlatahe 

kutha. Kowe tak togake wae lunga lan 

dibedhil mungsuh ana kalen.” Kandha 

mengkono mau Pak Wiradad karo 

ngukuti rotine lan mlebu kamar gedhe 

marani garwane sing lenggahan ana 

gerdin. 

(LLKR: 45) 

 

„Pak. Anda bukan mata-mata Belanda 

kan, Pak?. Bertanya dengan menunduk 

tersedan-sedan (menangis). 

„Kalau aku mata-mata. Aku tidak 

memberi tahu kalau malam ini ada 

penjagaan diwilayah kota. Kamu tak 

keluarkan pergi dan ditembak musuh 

diselokan.” Bicara seperti itu tadi Pak 

Wiradad sambil mengambil roti dan 

masuk kamar besar mendekati istrinya 

yang duduk ditempat tidur. 

 

 

“Budhale Wiradi wis ngancik wayah 

wengi. Jledhar-jledhore para pemudha 

gerilya lan mata-mata mungsuh utawa 

patroli-patroli Landa wis rame rata 
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sakutha. Wengi iki sajake bocah-bocah 

aktip banget, marga wingi sawengi 

padha kebetheng ora bisa polah dening 

grebegane Landa kang pacak baris ana 

njroning kutha. 

(LLKR: 69) 

 

„Perginya Wiradi sudah larut malam. 

Jledar-jledornya para pemuda gerilya 

dan mata-mata musuh atau patrol 

Belanda sudah ramai penuh satu kota. 

Malam ini niatnya anak-anak aktif 

sekali, karena kemarin satu malam 

terhalang tidak bisa polah oleh 

grebegan Belanda yang menata barisan 

ada di dalam kota. 
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Sinopsis cerita Lara Lapane kaum Republik dalam roman Kelangan Satang 

(seri Wiradi) karya Suparto Brata 

 

Wiradi anak pertama Pak Wiradad dan Bu Wiradad. Dia mempunya dua 

adik, yang pertama Wiranta dan yang paling bontot Wirastuti. Sejak Belanda 

masuk kota Solo, semua orang mengungsi. Rumah dikosongkan, setelah lebih 

tentram Pak Wiradad dan istrinya kembali ke rumah. Bu Wiradad sakit, beliau 

sakit sakit karena dengan keadaan kota yang masih ramai suara tembakan-

tembakan ketiga putra-putrinya tidak kunjung kembali. Wiradi, Wiranta, dan para 

pemuda-pemuda mengungsi di desa bekonang untuk menghindari penangkapan 

tentara Belandan, serta untuk mengatur strategi penyerangan terhadap musuh. 

Kusnarna salah satu pemuda pejuang yang mengungsi di desa Bekonang. 

Dia baru saja kembali dari kota, dan membawa kabar tentang keluarga-keluarga di 

kota. Kusnarna menceritakan sekarang mereka sudah kembali dari pengungsian. 

Namun keadaan kota sangat mengerikan karena tentara Belanda sangat aktif 

dalam penjagaan. Narna juga mengabarkan kalau Bu Wiradad sakit keras. Setelah 

Wiradi mendengar kabar yang dibawakan Narna, kemudian dia meminta izin pada 

Wiranta untuk masuk kota menenangkan hati ibunya, yang sakit keras karena 

cemas dengan keadaan anak-anaknya. Saat itu Wiranta menolak karena dia tidak 

ingin mencelakaan teman-temannya hanya untuk kepentingan pribadi, apalagi 

Wiranta tau kalau keadaan kota sangat tidak mengenakan di hati. Namun Wiradi 

tetap memaksa agar diizinkan masuk kota, Wiradi memang mempunyai sifat yang 

keras kepala sehingga dia tidak memperdulikan keselamatan orang lain. Dengan 

Lampiran 3 
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watak Wiranta yang tegas, dia tetap tidak mengizinkan kakaknya untuk masuk 

kota. 

Dengan keegoisan Wiradi, kemudian dia menemui Narna dan menanyakan 

tentang rencananya untuk masuk kota apakah aman untuk medatangi rumah. 

Narna orang yang tidak gegabah dalam mengambil langkah, dia menjelaskan 

kembali keadaan kota dan menceritakan faktor keberuntungan yang mengantar dia 

bisa selamat dari pengawasan tentara Belanda. Wiradi tidak memperdulikan 

penjelasan Narna, dia menjelaskan kembali keinginannya untuk bisa 

menenangkan hati ibunya. Kemudian Narna dengan Waspada memberi tahu pada 

Wiradi pada waktu malam hari bisa sedikit aman untuk masuk kota. Dengan 

gagasan seperti itu, dengan cepat Wiradi memberi tahu pada adiknya.  

Wiranta mewaspadakan keadaan, siang itu orang-orang terlihat senyum 

lepas bertanda tidak ada serangan datang dari musuh. Wiranta mengiyakan 

keinginan kakaknya. Malam harinya anak-anak masuk kota, jalannya tidak lewat 

jalan tetapi memotong jalan lewat galengan (pembatas sawah). Karena kalau 

lewat jalan masih hawatir ketahuan patroli-patroli Belanda yang nekat keluar dari 

pos-pos penjagaan. Untuk sampai ke kota mereka juga mengambil jalan aman 

dengan melakukan penyebrangan melalui sungai. Malam itu memang belum 

menjadi keberuntungan mereka, setelah sampai dipenyebrangan terdengar bunyi 

tembakan, bertanda keberadaan mereka diketahui mata-mata musuh. Tanpa dirasa 

Wiranta terkena tembakan dibagian paha. Dengan sifat Wiranta yang bijaksana, 

hal ini tudak mengurungkan niatnya. Dia menyuruh Narna dan Sukardiman untuk 

mengantar kakaknya ke rumah menemui ibunya.  
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Narna, Sukardiman, dan Wiradi melanjutkan perjalan ke kota, tidak terasa 

sudah sampai di halaman Pak Wiradad, rumah terlihat sepi. Narna menunggu 

Wiradi dan Sukardiman di luar untuk mengawasi keadaan di luar rumah. Dengan 

cepat Wiradi mengetuk pintu rumah, Wiradi terkejut karena yang membukakan 

pintu kepalanya di ikat dengan kain putih, dengan segera Sukardiman lari karena 

dia memang mempunyai watak yang penakut, saat itu Wiradi tidak bisa bergerak 

dengan gemetar dia menanyakan apakah orang tuannya ada di rumah.  

Pak Naya, orang yang membukakan puntu Wiradi. Dia yang menjaga 

rumah Wiradi saat orang tuanya mengungsi. Pak Naya juga mengungsi di rumah 

Wiradi, Elok dan Suhebat adalah kedua anaknya yang juga ikut tinggal dirumah 

Wiradi. Di kamar ibunya duduk, Wiradi dengan segera memeluk ibunya. Tidak 

sesuai dengan perkiraan Wiradi, ibunya lebih peduli dengan kabar Wiranta dan 

Wirastuti yang waktu itu meminta Wiradi untuk mengantarkan ke Biro Perjuangan 

putri tetapi ibunya tidak setuju dengan keinginan putrinya dan sampai saat ini 

Wirastuti tindak kembali dan tidak ada kabar. 

Pak Wiradad sebagai seorang ayah yang mempunyai sifat penyayang dan 

penuh tanggung jawab, pagi itu sudah rapih dan siap untuk pergi bertugas. Dengan 

karakter Wiradi yang tidak mudah percaya mencurai bapaknya bekerja pada 

musuh. Disisi lain, Pak Naya sangat menghawatirkan keberadaan Wiradi dirumah 

karena Belanda sudah dua kali mengadakan penggledahan di rumah Pak Wiradad.  

Wiradi yang tidak bisa secepatnya keluar rumah, hatinya merasa nyaman 

dengan Elok. Wanita ini memang tidak cantik, tetapi bisa membuat Wiradi luluh 
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karena sifatnya yang sederhana dan penyayang karena dia tak pernah 

mendapatkan hal demikian pada ibunya. 

Beberapa hari kemudian, tepatnya pada siang hari, datang lah penjual 

pohung kerumah Pak Wiradi, dia Pak Lodang. Kedatanganya disuruh para 

pemuda di desa untuk menanyakan bagaimana keadaan Wiradi di kota dan 

menyampaikan kabar tenang Wiranta yang belum sembuh akibat terkena 

tembakan. Tanpa sepengetahuan Wiradi, Elok menitipkan surat untuk 

disampaikan pada pemuda di desa. Hal ini yang mengakibatkan keberadaan 

Wiradi diketahui Belanda dan juga nyawa Pak Lodang menjadi taruhannya. Elok 

sangat cemat saat itu, pulang bermain Suhebat adiknya bercerita tentang 

tertanggapnya penjual pohong di ujung jembatan. 

Malam harinya Wiradi bergegas keluar dari rumah untuk kembali ke 

pedesaan. Malam itu, tentara mengadakan barisan, hal ini membuat Wiradi sangat 

sulit untuk ke luar dari kota. Dengan gegabahan Wiradi, langkahnya diketahui 

barisan tentara musuh, dia tertembak. Wiradi tidak tau harus berbuap apa, saat itu 

dia hanya ingin kembali kerumah dan bertemu orang-orang yang perduli padanya.  

Keaadaan Wiradi lebih membaik, namun keberadaannya masih terancam, 

siang itu tentara Belanda menggledah rumah Pak Wiradad. Elok dan bu Wiradad 

yang saat itu di rumah tidak tahu harus berbuat apa. Bu Wiradad hanya bisa 

memandang kearah jendela untuk memberi kode pada Wiradi kalau dia sudah 

diawasi dari arah jendela. Saat itu Wiradi tidak jelas dengan kode dari ibunya. 

Belanda sudah ada yang masuk dalam rumah dan mendrobrak kamar ibunya yang 

ada Wiradi di dalamnya. Wiradi tidak dapat berbuat apa-apa, namun dengan 
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bantuan Suhebat yang membuat tentara Belanda marah dan menangkap dia tetapi 

dengan kecerdasan Suhebat kemudian dia menggigit ibu jari tentara belanda 

tersebut sehingga dia tidak dapat menembak pistol karena luka diibu jarinya. Hal 

ini yang membuat kesempatan Wiradi untuk bisa kabur dari tentara. 
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