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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Novel Gajah Mada Bergelut dalam Kemelut Takhta dan Angkara Karya 

LAngit Kresna Hariadi. Alasan peneliti mengapa memilih novel ini karena ada 

yang menarik tentang perebutan kekuasaan dan intrik-intrik politik dari tataran 

elite, selain itu menceritakan bagaimana sepak terjang yang dilakukan oleh Gajah 

Mada untuk menyelamatkan majapahit dari kehancuran, serta konflik-konflik apa 

yang mewarnai perebutan kekuasaan  pada masa itu. Selain itu detail-detail 

sejarah diramu sedemikian rupa serta apik tanpa kesan menggurui yang menjadi 

kekuatan atau ciri khas yang ada novel ini, sehingga dengan tuturkan dengan kata 

yang mudah dipahami oleh pembaca, dan media yang sangat atraktif yang mampu 

membawa pembaca untuk berwisata dan mengenal zaman lampau serta 

menghayati kembali peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan sejarah 

majapahit. Jadi, meskipun novel ini dibaca tanpa pretensi untuk belajar hasil 

akhirnya sangat memperkaya wawasan tentang historis, sosiologis, dan 

antropologis. 

Novel adalah sebuah karya sastra atau karangan prosa panjang yang 

memiliki alur cerita kehidupan seseorang dengan lingkungan masyarakat maupun 

dengan seseorang individu yang lainnya. Novel memiliki sejarah berkelanjutan 

selama dua ribu tahun lalu. Menurut doody (1997: 1) novel dalam bahasa Italia 

adalah novella  yang berarti “baru” , “cerita baru” atau “cerita pendek mengenai 

sesuatu yang baru”. Novella  adalah bahasa Italia yang dapat diartikan mengenai 

cerita singkat mengenai kehidupan masyarakat. Novel masuk ke Indonesia 
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pertama kali pada tahun abad 1920-an, pada saat itu dikenal dengan nama roman 

epik Siti Nurbaya.  

Dalam sejarah Indonesia pernah berdiri sebuah kerajaan yang megah 

bernama Majapahit. Pendiri kerajaan Majapahit ialah Raden Wijaya yang bergelar 

Kertarajasa Jaya Wardana yang mempunyai garis keturunan Raja Ken Arok dari 

kerajaan Singosari. Majapahit mengalami kejayaannya pada saat di pimpin oleh 

Raja Hayam Wuruk dengan mahapatihnya Gajah Mada. Gajah Mada adalah 

seorang tokoh yang memiliki jiwa Patriotisme pada masa kejayaan kerajaan 

majapahit dengan sumpahnya yang dikenal sebagai Sumpah Amukti Palapa. 

Gajah Mada  mempunyai keinginan yang sangat besar untuk menyatukan dan 

menaklukan kerjaan-kerajaan di pulau Jawa hingga sampai wilayah Thailand. 

Akan tetapi tugas Gajah Mada masih sangat jauh dari tuntas. Karena godaan 

kekuasaan yang merusak tatanan, sekali lagi terjadi memupus perjalanan hidup 

Jaya Negara dan kembali membenamkan Gajah Mada ke dalam perebutan 

kekuasaan atas singgasana Majapahit. 

Hal yang terkait permasalahan peneliti ingin menjelaskan persoalan 

tentang Patriotisme yang terdapat dalam novel yang berjudul Gajah Mada 

Bergelut dalam Kemelut Takhta dan Angkara. Sikap Patriotisme adalah sikap 

juang yang tinggi untuk membela dan manyatukan bangsa dan tanah air. Selain itu 

menjelaskan tentang sikap patriotisme yang dimiliki oleh tokoh Gajah Mada pada 

buku Gajah Mada Bergelut dalam Kemelut Tahkta dan Angkara  yang memiliki 

sikap Patriotisme, karena Gajah Mada menyatukan kerajaan sehingga 

terbentuklah nusantara. 
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Sebagai pendahuluannya (Gajah Mada), Gajah Mada begelut dalam 

Kemelut Takhat dan Angkara ini, bukan hanya sekedar menceritakan sepak 

terjang yang dialami oleh Gajah Mada dalam menyelamatkan Majapahit dari 

kehancurannya. Tapi juga menceritakan tentang perebutan kekuasaan dan intrik-

intrik politik ditataran elitne yang akhirnya menjebak rakyat yang tidak berdaya 

menjadi korban manusia modern. Bahkan berabad yang lalu, ketika majapahit 

tinggi pun telah dengan komples menjadi bagian realita kehidupan di dalamnya, 

sehingga cerita yang tumbuh dan berkembang dari ranah imajinasi.  

Novel yang berjudul Gajah Mada Bergelut dalam Kemlut Tahkta dan 

Angkara ini menceritakan seorang tokoh yang bernama Gajah Mada yang 

memiliki jiwa Patriotisme dalam setiap perjalanan hidupnya. Gajah Mada adalah 

seorang patih  dari kerajaan majapahit yang dapat menaklukan setiap kerajaan 

yang ada di pulau Jawa, dan Gajah Mada adalah seorang pejuang yang siap 

mempertaruhkan setiap jiwa dan raga, untuk menaklukan dan membela 

masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Patriotisme adalah 

sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan 

kemakmuran tanah airnya; semangat cinta tanah air. Selain itu kesadaran untuk 

mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, 

dan kekuatan bangsa itu sendiri serta semangat juang bangsa. 

Negara adalah cerminan masyarakat dalam suatu negara adalah apa yang 

sudah dilakukan atau apa yang belum dilakukan oleh negara secara otomatis 

dampak yang dirasakan oleh masyarakat dalam suatu negara. Patriotisme berasal 

dari kata patriot dan isme, patriot berarti kepahlawanan dan isme adalah jiwa 
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kepahlawanan. Dengan demikian, patriotisme dimaknai semangat untuk membela 

tanah air dan rela berkorban demi kemakmuranya (Kemendikbud, 2017:08) 

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Adinda Putri Nursyarifah (2015) 

dengan objek “Analisis Tema Perebutan Kekuasaan dalam Novel Gajah Mada: 

Takhta dan Angkara Karya Langit kresna Hariadi dan Implikasinya terhadap 

Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA” perbedaan objek kajian yang 

dilakukan oleh adinda adalah tentang tema perebutan kekuasaan dan implikasinya 

terhadap pembelajaran Bahasa dan Satra Indonesia di SMA, dan objek kajian yang 

sedang peneliti lakukan adalah mengkaji Tokoh Gajah Mada dan perilaku patriotism 

yang dimiliki oleh Gajah Mada Novel Gajah Mada Bergelut dalam Kemelut Takhta 

dan Angkara. Persamaan penelitian ini meneliti tentang Novel yang berjudul Gajah 

Mada Bergelut dalam Kemelut takhta dan Angkara Karya Langit Kresna Hariadi. 

Selanjutnya skripsi Desy Husnul Qotimah (2015) dengan objek kajian 

“Saran Retorikan pada Alur Utama dan Alur Bawahan dalam Novel Gajah 

Mada: Takhta dan Angkara karya Langit Lresna Hariadi dan Implikasinya dalam 

pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas XII”. Perbedaan objek kajian 

yang dilakukan oleh Desy menerapkan penelitiannya sebagai Saran Retorikan 

pada Alur Utama dan Alur Bawahan dalam novel Gajah Mada, dan Implikasinya 

dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas XII, sedangkan objek 

kajian yang peneliti lakukan adalah mengkaji Tokoh Gajah Mada dan perilaku 

patriotisme yang dimiliki oleh Gajah Mada Novel Gajah Mada Bergelut dalam 

Kemelut Takhta dan Angkara. Persamaan penelitian ini meneliti tentang Novel yang 

berjudul Gajah Mada Bergelut dalam Kemelut takhta dan Angkara Karya Langit 

Kresna Hariadi. 
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Selanjutnya skripsi Handoyo (2009)  dengan objek kajian tentang “Analisis 

Struktural Novel Gajah Mada: Bergelut dalam Kemelut Tahkhta dan Angkara karya 

Langit Kresna Hariadi”. perbedaan objek kajian yang dilakukan oleh Handoyo 

menganalisis tentang Struktural novel Gajah Mada, sedangkan objek kajian yang 

peneliti lakukan adalah mengkaji Tokoh Gajah Mada dan perilaku patriotisme yang 

dimiliki oleh Gajah Mada Novel Gajah Mada Bergelut dalam Kemelut Takhta dan 

Angkara. Persamaan penelitian ini meneliti tentang Novel yang berjudul Gajah Mada 

Bergelut dalam Kemelut takhta dan Angkara Karya Langit Kresna Hariadi. 

  

Dari latar bekalang tersebut, penulis ingin memfokuskan atau menitik 

beratkan pada Patriotisme Gajah Mada dalam menyatukan nusantara. Menurut 

Hariadi menyimpulkan dalam bukunya Gajah Mada Takhta dan Angkara (2007: 

xi). Nilai Patriotisme yaitu sikap juang yang tinggi untuk membela tanah air 

bahkan mencintai tanah air. Nilai patriotisme juang merupakan pegangan  serta 

kepercayaan yang menggabungkan individu dan kelompok di dalam suatu 

wilayah, yang melibatkan simbol dan slogan yang mencetuskan pengaruh yang 

kuat terhadap tingkah laku manusia untuk memperjuangkan negaranya. 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan gaya untuk menyatakan secara tersurat 

pernyataan-pernyataan yang hendak dicarikan jawabannya. Perumusan masalah 

merupakan pernyataan-pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang 
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lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan indentifikasi dan pembatasan 

masalah hedaknya di susun secara singkat, padat, jelas, dan di tungkan dalam 

bentuk kalimat tanya. Rumusan masalah yang baik akan menampakan avriabel-

variabel yang diteliti, jenis atau sifat hubungan antara variabel-variabel tertentu, 

dan subjek penelitian. Selain itu, rumusan masalah hendaknya dapat diuji secara 

empiris, dalam memungkinkan dikumpulkan data untuk menjawab pertanyaan 

yang diajukan.  

1. Bagaimana perilaku Patriotisme Gajah Mada melalui tokoh dan penokohan  

pada Novel Gajah Mada Bergelut dan Kemelut Takhta dan Angkara Karya 

Langit Kresna Hariadi? 

2. Bagaimana Amanat Pengarang tentang nilai Partriotisme melalui perilaku 

tokoh pada Novel  Gajah Mada Bergelut dan Kemelut Takhta dan Angkara 

Karya Langit Kresna Hariadi? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian  mengungkapkan saran yang hendak dicapai dalam 

penelitian dan rumusan tujuan penelitian mengacu kepada isi dan rumusan 

masalah penelitian. Perbedaannya terletak pada merumuskannya. Masalah 

penelitian dirumuskan dengan menggunakan kalimat tanya, sedangkan rumusan 

tujuan  penelitian di tuangkan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

1. Mendeskripsikan perilaku Patriotisme Gajah Mada melalui tokoh dan 

penokohan  pada Novel Gajah Mada Bergelut dalam Kemelut Takhta dan 

Angkara Karya Langit Kresna Hariadi. 
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2. Mendeskripsikan nilai Patriotisme dalam Amanat pada Novel Gajah Mada 

Bergelut dalam Kemelut Takhta dan Angkara Karya Langit Kresna Hariadi. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tentang  nilai-nilai 

Patriotisme  diharapkan untuk perkembangan ilmu apresiasi sastra, sehingga dapat 

digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu dapat mempermudah 

pemahaman pembaca terhadap cerita sejarah yang ada di Indonesia. Hal ini 

berkaitan dengan bentuk nilai-nilai Patriotisme yang terdapat pada tokoh Gajah 

Mada  

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini dapat diperuntukan sebagai 

pembelajaran yang ada di sekolah dan adapun nilai-nilai patriotisme dapat 

diterapkan sebagai pembelajaran Bahasa Indonesia dengan memberikan contoh 

bagaimana sikap patriotisme yang dimiliki oleh seorang tokoh bernama Gajah 

Mada, dan watak tokoh Gajah Mada yang akan dijadikan contoh ke dalam 

pembelajaran. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

1. Nilai  

Nilai adalah suatu kualitas penghargaan terhadap suatu yang dianggap pantas 

untuk dikerjakan oleh manusia. Nilai berada pada tingkah laku seseorang yang 

menarik, berguna, menguntungkan atau merupakan sistem keyakinan serta 
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mengandung harapan yang baik atau sesuatu yang diinginkan oleh manusia 

(Rokeach: 1999-9).  

2. Patriotisme  

Patriotisme adalah sikap yang berani, pantang menyerah dan rela berkorban 

demi bangsa dan negara. Patriotisme berasal dari kata "patriot" dan "isme" yang 

berarti sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan, atau "heroism" dan "patriotism" 

dalam bahasa Inggris (MacIntyre dalam R. Beiner, 1995:209 – 228).  

3. Perilaku Tokoh 

Perilaku tokoh adalah watak yang terdapat dalam diri manusia baik itu 

buruk ataupun baik yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti presepsi, 

motivasi, emosi, belajar yang ada dalam diri manusia dan perilaku seseorang yang 

memiliki ransanagan terhadap lingkungan sekitarnya,  pada novel Gajah Mada 

Bergelut dan Kemelut Takhta dan Angkara ini menceritakan seorang tokoh 

bernama Gajah Mada yang memiliki sifat juang yang tinggi untuk menyelamatkan 

kerajaan Majapahit. 

4. Amanat 

Amanat suatu nasihat yang diberikan seeorang tenga hal yang akan terjadi 

baik maupun buruk yang akan terjadi, dan akan disampaikan oleh pengarang 

kepada pembaca melalui watak tokoh yang ada dalam karya sastra maupun sebuah 

cerita. pada novel Gajah Mada Bergelut dan Kemelut Takhta dan Angkara 

memberitahukan bagaimana sepak terjang Gajah Mada dalam menyelamatkan 

Majapahit di kala itu dari kehancuran. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bangsa
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris

