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Lampiran 1  

Biodata Penulis Novel 

Langit Kresna Hariadi (LKH), lahir di Banyuwangi tahun 1959  pada 

posisi bungsu dari sebuah keluarga besar dan satu-satunya dari keluarga itu yang 

memilih dunia tulis-menulis sebagai pelampiasan hobi, emosi, dan profesi, 

membentang dari cerpen, novel, cerita bersambung, silat, artikel, scenario, dan 

drama radio. 

Baginya, menulis adalah napas hidupnya. Menulis seperti orang memiliki 

gitar, seperti penyanyi mendendangkan lagu, atau seperti perokok yang 

kecanduan. “tidak boleh menulis boleh dibilang matilah saya.” Itulah sebabnya, 

kegiatan menulis itu akhirnya bermetamorfosis dari semla hobi menjadi 

kebutuhan hidup.” Lba wong kalau tidak menulis tidak makan.” Bila ada kegiatan 

di luar tulis-menulis yang juga ditekuni masih berada di wilayah seni, menjadi 

MC missal. 

Dari sekian banyaknya karyanya. Gajah Mada, Bergelut dalam Kemelut 

Tahkta dan Angkara- buku yang Anda pegang ini terbilang yang paling ampun. 

Butuh waktu berbulan-bulan, dead line jadi molor ke mana-mana seperti permen 

karet. Penerbit yang terlanjur mengontrak saya jantungan, he he! 

Setelah Balada Gimpul,  buku pertamanya yang diterbitkan Balai Pustaka 

Jakarta, Berturut-turut dengan kepala dinginnya (benar sepertiaertinya karena 

harus dikompres bila sudah mendidih, indikasinya pusing) lahir Kiamat Para 

Dukun diterbitkanoleh PT Era Intermedia, lalu Libby1, Libby 2, De Castaz, Alivia, 

Serogn, Melibas Sekat Pembatas, Antologi Manusia Laminating, yang masing-



47 
 

masing diterbitkan oleh Qalam Press. Gama Media juga menerbitkan salah satu 

karyanya yang senapas dengan karyanya yang lain, yang lahir atas 

keprihatinannya terhadap pembantaian dukun santet di kampong halamannya, 

Banyuwangi, lahirlah Kiamat Dukun Santet. Melalui koran yang terbit di solo, 

Langit Kresna Hariadi menjadi dalang atas karya cerita bersambung silatnya yang 

berjudul Beliung dari Timur. 

 Malu disebut tidak tahu diri karena juga menulis novel remaja, padahal, 

“Berpikir seperti remaja sulitnya minta ampun, dunia mereka aneh sekali,” 

disiasatilah melalui menggunakan nama samara Amurwa Pradnya Sang Indrawari, 

lahirlah karya yang menyimpang jauh dari pakem, berjudul Siapa yang Nyuri 

Bibirku?  Terbitan Diva Press. 

 Gajah Mada  adalah buku pertamanya yang diterbitkan oleh penerbit PT 

Tiga Serangkai yang lumayan mencuri perhatian dan mengundang apresiasi. 

Karena saran dari sana sini untuk melanjutkan maka lahirlah Gajah Mada, 

Bergelut dalam Kemelut Tahkta dan Angkara. Satu lagi karyanya berupa petunjuk 

praktis menulis buku berjudul Mengarang Abb Gampang, juga diterbitkan oleh 

penerbit yang sama. 

 Bebarengan dengan datangnya tahun 2006, Langit Kresna Hariadi 

langsung ngebut menyiapkan sepak terjang Gajah Mada berikutnya. Setidaknya 

kedepan masih ada Perang Sadeng Dan Perang Keta, Masih Ada Sumpah Palapa, 

Masih Ada Perang Bubat, Masih Ada Perang Paregrek. Imajinasinya yang liar 

siap berkelana di wilayah itu. 
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Lampiran 2  

SINOPSIS NOVEL 

 Sekar kedaton, sangatlah sesuai dengan wujudnya yang memang cantik. 

Itulah Dyah Wiyat yang punya alasan untuk gelisah. Benda bernama cermin yang 

dapat emamntulkan wujud lebih nyata dan lebih sempurna daripada permukaan 

jambang yang penuh air membuat hatinya gelisah. Bukan cermin itu yang 

membuatnya resah, tetapi orang yang mengadiahi benda itu. 

 Dan, emban yang bersimpuh di depan menatap Sekar Kedaton dengan 

cemas. Ia layak cemas karena telah menyembunyikan sebuah keterangan yang 

penting. Emban itu tidak mengatan siapa pemberi cermin itu sebenarnya. 

 “Sudah lama ia pergi?” Sekar Kedaton mempertegas. 

 Emban di depannya menyembah 

 “Belum lama, Tuan Putri, “jawabnya.” Dengan berjalan kaki mungkin 

baru saja melintas pintu gerbang Purwakarta. Masih belum jauh.” 

 Sekar Kedaton mondar-mandir tak tahu bagaimana harus mengambil 

sikap. Namun, sebuah tindakan memang harus diambil, apakan dengan 

membiarkan orang itu pergi atau menyusulnya. Ke depan Sekar Kedaton 

dihadapkan kenyataan, lelaki itu yang kini menjadi suaminya, apakah akan 

dikuasainya sendiri atau dimiliki berbagi dengan orang lain. 

 Sekar Kedaton memutuskan mengambil salah satu di antaranya. Maka, 

sejenak kemudian dari halaman belakang istana berdepar sekor kuda yang berlari 

kencang. Para prajurit tak tahu siapa orang yang berpacu bagai kekurangan waktu 
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itu. Atau, bila prajurit itu tahu penunggang kuda itu adalah Dyah Wiyat, apalah 

yang bisa dilakukan. 

 Matahari di barat sangat benderang menyilaukan mata, namun Dyah Wiyat 

tak peduli. Debu mengepul tebal ketika Sekar Kedaton melintas Purwakatra. 

Sekar Kedaton tak peduli meski beberapa prajurit penjaga gerbang berteriak-teriak 

memintanya berhenti. 

 Nun jauh dibarat setelah melintas Purakatra, Dyah Wiyat akhirnya melihat 

dua orang yang berjalan kaki berdampingan. Dyah Wiyat yang akhirnya berhasil 

menadai orang itu……… 
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Lampiran 3  

KORPUS DATA 

ANALISI NILAI PATRIOTISME TOKOH GAJAH MADA PADA NOVEL GAJAH MADA BERGELUT DALAM KEMELUT TAKHTA 

DAN ANGKARA KARYA LANGIT KRESNA HARIADI 

 
No Rumusan Masalah Indikator Kode Data Data Analisis Data Deskripsi 

1. Bagaimana wujud  
Patriotisme dalam 
Perilaku Tokoh Gajah 
Mada pada Novel 
Gajah Mada Bergelut 

dan Kemelut Takhta 

dan AngkaraKarya 
Langit Kresna 
Hariadi? 

 

Cinta Tanah 
Air 

NP/CTA/15 Gajah Mada 
terbangun dari 
bingungnya ketika 
Ratu Rajapatni 
Biksuni Gayatri 
yang berdiri 
bersebelahan 
dengan Mahapatih 
Arya Tadah 
menyentuh 
tangannya. Gajah 

Mada segera 

mengambil sikap 

dan memberikan 

penghormatan. 

Gajah Mada member 
penghormatan 
terakhir sebagai 
wujud cintanya 
terhadap tanah air, 
dalam kematian 
Raden Jayanegara. 

Gajah Mada 
mempunyai sikap 
cinta terhadap tanah 
atas kematian yang 
menimpa dirinya, 
selain itu Gajah 
Mada air nya, dia 
berdiri dengan tegap 
sebagai wujud 
penghormatan 
terakhir kepada 
Raden Jayanegara 
berdiri tegap agar 
membuat diri nya 
tegar atas kematian 
pemimpin Majapahit 
yaitu Jayanegara. 
Karena Jaya Negara 
adalah pahlawan 
bagi kerajaan 
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No Rumusan Masalah Indikator Kode Data Data Analisis Data Deskripsi 

Majapahit. 
 

   NP/CTA/16 Sembila tahun lalu, 
ketika menjadi 
pemberontakan 
yang dilakukan oleh 
Ra Kunti, Gajah 

Mada masih 

berpangkat bekel 

ketika memimpin 

pasukan 

Bahyangkara 

melakukan 

penyelamatan atas 

Sri Jayanegara 

melalui 

pengawalan luar 

biasa dengan 

penuh perjalanan 

amat jauh 

menusuk ke 

Pegunungan 

Kapur Utara. 

Gajah Mada mampu 
memmpin pasukan 
walaupun pangkat 
yang dimilikinya 
tidak tinggi. 

Sebagai kecintaan 
Gajah Mada terhadap 
tanah airnya dia 
berani memimpin 
pasukan walaupun 
pangkat yang 
dimilikinya masih 
belumm  ada apa-
apa, tetapi di bawah 
kepemimpinan Gajah 
Mada pasukan itu 
dapat mengemban 
amanat dengan baik 
dalam melakukann 
penyelamatan 
terhadap Jayanegara 

   NP/CTA/33 Pembrontakan Ra Gajah Mada berjuang Dalam hal ini sikap 
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No Rumusan Masalah Indikator Kode Data Data Analisis Data Deskripsi 

Kunti boleh 
dikatakan merupakan 
pembrontakan yang 
paling berdarah dai 
maker-makar 
sebelumnya. Dengan 
kelicikan dan 
keculasannya, Ra 
Kunti mampu 
memecah belah 
pasukan yang ada 
yang tak sadar saling 
dibenturkan untuk 
kepentingannya. 
Demikian parah 
akibat dari tindakan 
makar para 
Dharmaputra 
Wineshuka itu 
menyebabkan 
jayanegara sampai 
terusir dari istana 
dengan pasukan 
Bhayangkara di 
bawah pimpinan 

keras dalam 
penyelamatan 
terhadap Jayanegara 

cinta tanah air Gajah 
Mada, meskipun 
menglami kesulitan 
dan harus pontang 
panting Gajah Mada 
tidak pantang 
menyerah untuk 
menyelamatkan 
Jayanegara pada saat 
perjalananan dalam 
pembrontakan Ra 
Kunti utnuk merebut 
Tahkta Jayanegara 
untuk mempin 
kerajaan Majapahit 
pada saat itu. 



53 
 

No Rumusan Masalah Indikator Kode Data Data Analisis Data Deskripsi 

Gajah Mada harus 

pontang-panting 

melakukan 

penyelamatan 

hingga Bedander, 

nun jauh di 

pegunungan Kapur 

Utara, di 

kedalaman wilayah 

Bojonegoro. 

   NP/CTA/17 Karena jasa-jasa 
yang luar biasa itulah 
Gajah Mada 
dibebaskan dari 

tugas memimpin 

Bhayangkaradan 

kepadanya 

dianugrahkan 

jabatan sebagai 

patih di Jiwana 
mendampingi Sri 
Gitarja sebagai 
pemangku wilayah 
Kahuripan. Terakhir 

Gajah Mada terbebas 
dari tugas-tugas dan 
dianugrahi pangkat 
sebagai patih. 

Sebagai wujud cinta 
Gajah Mada terhadap 
Majapahit atau 
kerajaannya, Gajah 
Mada tidak pantang 
menyerah dalam 
mengemban tugas 
yang sudah di 
berikan sehingga. 
Pada saat 
penyelamatan 
Jayanegara Gajah 
Mada mendapatkan 
imbalan yaitu di 
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No Rumusan Masalah Indikator Kode Data Data Analisis Data Deskripsi 

Gajah Mada 
menduduki jabatan 
patih didaha 
mendampingi Breh 
Daha atau Dyah 
Wiyat yang menjadi 
pemangku wilayah 
itu. 

bebaskan dari tugas-
tugas dan diangkat 
sebagai patih untuk 
mendapingi Gitarja 
serta Breh Daha atau 
Dyah Wiyat dalam 
mengawasi dan 
memangku wilayah 
kahuripan itu. 
 

   NP/CTA/21 Gajah Mada tidak 
merasa perlu 
berbicara berlama-
lama, apa yang di 
ucapkan Ratu 
Gayatri cukup 
sekali dan sudah 
jelas. Kepala 
senopati Gajah 
Enggon, pimpinan 
pasukan 
Bhayangkara yang 
baru, Gajah Mada 

menyerahkan 

kendali untuk 

Gakah Mada 
menyerahkan kendali 
kepada Senopatinya 
yaitu Gajah Enggon 

 

Gajah Mada 
melakukan tindak 
lanjut terhadap 
kematian Jayanegara, 
Gajah Mada 
mendapatkan 
perintah dari Ratu 
Gayatri. Dengan jiwa 
prabu yang dimiliki 
oleh Gajah Mada dia 
menyerahkan kendali 
atas segala urusan 
untuk mengatur 
tindakan-tindakan 
yang akan di ambil 
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No Rumusan Masalah Indikator Kode Data Data Analisis Data Deskripsi 

mengatur segala 

macam tindakan 

dan langkah yang 

perlu diambil. 
Gajah Mada 
berbalik dan 
melangkah kembali 
ke istana. Akan 
tetapi, sebuah sapa 
menghentikan 
langkahnya. 
 

atau langkah kepada 
Senopati kerajaan 
yaitu Gajah Enggon, 
karena Gajah Mada 
mempercayai 
kemampuan yang 
dimiliki Gajah 
Enggon sudah cukup 
untuk mengatur 
keperluan kerajaan. 

  Tidak Kenal 
Menyerah 

NP/TKM/11 Perhatian segenap 
yang hadir di ruang 
tu segera beralih 
kepada  Jayanegara. 
Racun ang diminum 
mulai menjalar. 
Gajah Mada layak 

merasakan cemas 
karena ia menenal 
dengan baik siapa 
Rakrian Tanca, 
bagaimana 
kemapuan yang 

Gajah Mada sangat 
cemas terhadap racun 
warangan dan 
mengapa Ratanca 
Kebal Tehadap Racun 

Gajah Mada 
sekarang berpikir 
keras dan meraskan 
cemas terhadap 
Rakrian Tanca yaitu 
seorang tabib yang 
menyembuhkan 
Jayanegara terhadap 
racun yang ada di 
tubuhnya, racun itu 
adalah racun 
warangan, yaitu 
racun yang sangat 
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No Rumusan Masalah Indikator Kode Data Data Analisis Data Deskripsi 

dimiliki tabib 
berusia amat muda 
itu, Rakrian Tanca 
gemar bermain-
main dengan racun 
paling mematikan, 
racun  warangan 

yang di balurkan ke 
keris dan ujung 
tombak maupun 
trisula, yang setiap 
goresan di jamin 
akan menjadi 
pembuka pintu 
gerbang kematian, 
mulai dari jenis 
bandotan sampai 
weling. Ra Tanca 
sendiri kebal 
terhadap racun-

racun itu. 

mematikan dan dapat 
membunuh 
seseorang dalam 
sekejap. Sehingga 
Gajah Mada mulai 
berpikir keras dan 
mencari tahu 
mengapa Ratanca 
kebal terhadap racun 
yang mematikan,, 
karena 
sepengetahuan Gajah 
Mada Ratanca sering 
bermain atau bahkan 
meminum racun 
tersebut.  

   NP/TKM/17 “Siagakan 

pasukan dan 
siapkan apa pun 

Gajah Mada 
memberikan perintah 
siaga untuk 

Dengan sikap tidak 
kenal menyerah yang 
dimiliki nya, Gajah 
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No Rumusan Masalah Indikator Kode Data Data Analisis Data Deskripsi 

yang dibutuhkan 
untuk pemakaman 
Sri Baginda” Gajah 
Mada memberikan 
perintah. 

pemakaman Mada memberikan 
perintah dengan 
suara lantang agar 
pasukan bersikap 
siaga dalam 
pemakaman 
SriBaginda 
Jayanegara untuk 
memberikan 
penghormatanm 
terakhirnya kepada 
pemimpin yang 
bejasa bagi 
Majapahit. 

   NP/TKM/33 Meski telah 
disembunyikan di 

Bedander 

sekalipun bukan 
berarti Jayanegara 
sudah berada dalam 
keadaan 
aman.seorang telik 
sandi Ra Kunti terus 
mengamati dan 

Gajah Mada 
menyembunyikan di 
Bedander sekalipun, 
dan mencium siapa 
pelaku nya. 

Gajah Mada sudah 
berusaha keras 
menyembunyikan 
raden Jayanegara 
dibendader sekalipun 
itu tidak membuat 
nya aman dari 
serangan Ra Kunti, 
karena yang dia tau 
bahwa Rakunti ini 



58 
 

No Rumusan Masalah Indikator Kode Data Data Analisis Data Deskripsi 

mencari kesempatan 
untuk menikam dari 
belakang. Namun, 
berbekal siasat dan 
kecerdasannya 
Gajah Mada mempu 
mengendus siapa 
sesungguhnya telik 
sandi itu. Singa 
Parepen yang juga 
di sebut  Bangol 
Lumayang terpaksa 
harus menebus 
dengan nyawa 
untuk ameng-ameng 

nyawa yang 
dilakukan. 

mempunyai sikap 
yang sangat licik dan 
selalu mempunyai 
siasat untuk selalu 
membunuh raden 
Jayanegara. sehingga 
Gajah Mada Harus 
mencari siapa dalang 
yang berani 
berhianat dan 
memberikan 
informasi dimana 
letak persembunyian 
Jayanegara kepada 
Ra Kunti. 

   NP/TKM/20 Gajah Mada yang 
semula berpangkat 

bekel terbukti 

mampu 

melakukan 

tindakan yang luar 

biasa. Melalui 

Gajah Mada masih 
berpangkat bekel 
pada Sembilan tahun 
lalu 

Walaupun Gajah 
mada masih 
berpangkat bekel 
pada Sembilan tahun 
lalu, tapi Gajah 
Mada tidak kenal 
menyerah untuk 
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No Rumusan Masalah Indikator Kode Data Data Analisis Data Deskripsi 

kecerdasannya, 
Sembilan tahun 
l;alu Ra Kunti 
dibuat pontang-
panting 
kebingungan dalam 
memburu 
Jayanegara. Di 
puncak kemelut 
yang terjadi Gajah 
Mada bahkan 
berhasil 
membungkam Ra 
Kunti dan anak 
buahnya untuk 
selamanya. 

menyelamatkan 
Raden Jayanegara 
dalam rencana 
pembunuhan yang 
dilakukan oleh Ra 
Kunti untuk 
membunuh 
Jayanegara, tetapi 
Gajah Mada 
mempunyai taktik 
yang membuat Ra 
Kunti dan 
Pasukannya 
Pontang-panting 
dalam rencana 
pembunuhan yang di 
rencanakan kepada 
Jayanegara, selain itu 
membungkam Ra 
Kunti dan anak 
buahnya untuk 
selamanya. 
 

   NP/TKM/91 Gajah Mada tak 
menjawab 

Gajah Mada berbalik 
menatap telunjuk 

Gajah Mada tidak 
kenal menyerah 
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No Rumusan Masalah Indikator Kode Data Data Analisis Data Deskripsi 

pertanyaan itu 
karena tatapan 
matanya lekat 
tertuju pada arah 
yang semula 
menjadi arah 
telunjuk Wraha 

Kunjana yang 

menunjuk kearah 

itulah pembunuh 

Panji Wiradapa 

melarikan diri. 

Perlahan Gajah 
Mada  berbalik 
dengan tatapan 

nyaris tidak 

berkedip tertuju 

pada Gajah 

Enggon dan 

Gagak Bongol, 
yang masing-
masing merupakan 
pimpinan pasukan 
Bhayangkara dan 

Wraha Kunjana, dan 
menatap Gajah 
Enggon dan Gagak 
Bongol. 

dalam menyelidiki 
kasus pembunuhan 
yang di alami oleh 
Panji Wiradapa 
sehingga meninggal 
dunia. Gajah Mada 
juga berbalik arah 
dan menatap kedapa 
bawahannya yaitu 
Gajah Enggon dan 
Gagak Bongol tanpa 
berkedip sedikit pun 
sebagai pertanda 
memberikan kepada 
keduanya atas 
kebenaran 
inforamasi yang 
sudah di dapat dalam 
kasus kematian Panji 
Wiradapa. 
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No Rumusan Masalah Indikator Kode Data Data Analisis Data Deskripsi 

wakilnya. 

   NP/TKM/115 Masih banyak 

petunjuk yang 

berikan Gajah 

Mada kepada 

prajurit yang 

sebenarnya bukan 
lagi anak buahnya 
itu. Dalam 
melaksanakan tugas 
Gajah Mada selalu 
menyelesaikan 
dengan baik. Oleh 
karena itu 
Jayanegara telah 
menyiapkan sebagai 
pengganti patih 
Amangkubumi 
Arya Tadah. 

Gajah Mada 
memberikan petunjuk 
dalam menjalani 
tugasnya 

Gajah Mada 
memberikan 
petunjuk kepada 
prajurit yang telah 
dia pimpin untuk 
menyelesaikan 
tugasnya dengan 
baik, oleh karena itu 
sifat yang ulet dan 
tidak kenal menyerah 
untuk menyelesaikan 
tugas yang telah 
diberika kepadanya 
tidak sia-sia. Bahkan 
Jayanegara 
memberikan pangkat 
patih kepada Gajah 
Mada, dan 
mempersiapkan 
sebagai pengganti 
patih Arya Tadah 
pada jauh-jauh hari 
sebelum 
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No Rumusan Masalah Indikator Kode Data Data Analisis Data Deskripsi 

pembunuhan yang 
menimpanya. 

 
 

   NP/TKM/316 “Aku akan 
mengajukan 

beberapa 

pertanyaan 
kepada, Raden” 
kata Gajah Mada   

Gajah Mada 
mengajuka beberapa 
pertanyaan  

Gajah Mada 
mengajukan 
beberapa pertanyaan 
kepada Raden 
Cakradara untuk 
mengetahui jawaban 
yang jelas tentang 
pembunuhan yang 
terjadi dan rencana 
makar untuk 
menggoyangkan 
Istana Wilwatika, 
selain itu 
mencocokan 
kebenarannya, 
karena Gajah Mada 
banyak mendapatkan 
keterangan atau 
informasi dari 
berbagai sumber  
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   NP/TKM/366 Dengan jelas dan 
ringkas Gajah Mada 
menurutkan 

peristiwa yang 

sudah terjadi 

Gajah Mada 
mengurutkan 
peristiwa ata 
kejadian. 

Gajah Mada 
Mengurutkan 
peristiwa yang sudah 
terjadi dari awal 
hingga akhir, agar 
mengetahui dalang 
dari semua rencana 
makar. Karena Gajah 
Mada bercerita 
tentang Raden 
Cakradar yang terlibat 
dalam rencana makar 
untuk menggoyang 
pilar Istana 

   NP/TKM/404 “Kuulangi Nyai 
Tanca,” ucap Gajah 
Mada menegas. Kau 
pernah mengenal 

nama Panji 

Rukmamurti. 

Gajah Mada meminta 
nyai mengulangi 
nama Panji 
Rukmanurti 

Gajah Mada 
mengejar dan 
meminta nyai ujntuk 
mengulangi nama 
yang sudah dia sebut 
yaitu Panji 
Rujkmamurti karena 
Gajah Mada seperti 
pernah mendengar 
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nama tersebut 

   NP/TKM/499 Gajah Mada 
teringat ketika 
meminta 

keterangan kepada 
Raden Kudamerta. 

Gajah Mada meminta 
keterangan 

Gajah Mada 
mengingat kejadian 
disaat sedang 
meminta keterangan 
kepada Raden 
Kudamerta di saat ia 
bertemu dengan 
Dyah Menur tentang 
pernikahan nya 
dengan Dyah Menur 

  Berjia Prabu NP/BP/16 Gajah Mada 
mengangguk dan 
segera memberikan 
sembah 

penghormatannya. 
Gajah Mada 
mengarahkan 
pandangan matanya 
kearah 
MahapatihTadah, 
barangkali ada 
perintah lain. Akan 

Gajah Mada 
memberikan sembah 
penghormatan 
terakhir kepada 
Jayanegara 

Sembah 
penghormatan 
terakhir Gajah Mada 
yang diberikan 
terhadap Jayanegara 
dalam pemakaman 
menunjukan sikap 
hormat dan jiwa 
prabu yang dimiliki 
Gajah Mada terhadap 
pemimpin kerajaan 
Majapahit itu, dan 
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tetapi, Arya Tadah 
hanya mengangguk. 
Seumur-umur 
belum pernah Gajah 
Mada melihat mata 
Arya Tadah basah.  

Gajah Mada melihat 
kearah Arya Tadah 
apa bila ada perintah 
yang diberikan 
kepada Gajah Mada.  

   NP/BP/19 Diterangi cahaya 
obor dan dalam 
balutan kabut yang 
mulai turun Gajah 
Mada segera 
menempatkan diri  
siap memberikan 

sesorah. Segenap 
prajurit yang 
berasal dari 
gabungan tiga 
kesatuan yang 
pernah bertikai 
tidak ada yang 
merasa keberatan 
Gajah Mada 
menempatkan diri 
di tempat yang 

Gajah Mada bersikap 
siap memberikan 
sesorah untuk 
menempati tempat 
yang sangat terhormat 
itu 

Gajah Mada 
memberikan sikap 
yang gagah dan 
berani dalam malan 
yang hanya di teragi 
cahaya obor  untuk 
siap memberikan 
sesorah. Gajah Mada 
juga menyiapkan diri 
untuk  menempati 
tempat yang sangat 
terhormat itu 
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sangat terhormat 
itu. Segenap 
pasukan siap 
menyimak Para 
kawula yang berdiri 
di luar barisan ikut 
mendengarkan. 

   NP/BP/24 “Tak masalah” 
jawab Gajah Mada 
“yang penting harus 
didampingi oleh 
sosok yang 
memiliki tulang 

punggung kuat. Ke 
depan Majapahit 
harus makin kuat, 

jaya, dan 

cemerlang.” 

Gajah Mada berkata 
prmpin harus 
memiliki tulang 
punggung kuat dan 
Majapahit makin kuat 
jaya dan cemerlang. 

Gajah Mada tidak 
mempermaslahkan 
siapa yang akan 
menjadi pemimpin 
kerjaan Majapahit 
setelah kematian 
Jayanegara yang 
terpenting memiliki 
tulang punggung 
kuat serta dapat 
membuat Majapahit 
menjadi semakin 
kuat, jaya dan 
cemerlang 

   NP/BP/85 “Gajah Mada,” ucap 
Ratu Gayatri. Gajah 

Gajah Mada 
memberikan sembah 

Gajah Mada 
mempunyai jiwa 
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Mada kembali 
bersilah segera 
memberikan 
sembahnya. 
“Hamba, Tuan 
Putri,” jawabnya. 
“Lalu, siapa orang 
yang terbunuh 
malam ini?” 
“Hamba, Tuan 

Putri. Orang yang 

terbunuh dalam 

sebuah 

perkelahian masih 

berkerabat Raden 

Kudamerta, 
namanya Ki Panji 
Wiradapa 

dan memberitahu 
siapa yang terbunuh 
malam ini 

prabu dalam dirinya, 
saat di panggil oleh 
Tuan Putri Gajah 
Mada bertindak 
selayaknya. Dengan 
jiwa prabunya Gajah 
Mada mengetahui 
siapa yang terbunuh 
pada malam itu 
dalam perkelahian 
dan menyampai kan 
informasi itu kepada 
Ratu Gayatri. 

   NP/BP/133 Melihat itu, tak 
seorang pun yang 
menolak karena 
semua berpikir 
Patih Daha Gajah 

Mada memang 

Gajah Mada 
mendapatkan posisi 
sebagai patih kerajaan 
karena dia layak dan 
tidak seorang pun 
mempermasalahkan 

Gajah Mada diangkat 
oleh Ratu Gayatri 
sebagai patih 
kerajaan karena 
pertimbangan 
kemampuan yang 
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mampu dan layak 

berada di tampat 

yang sekarang ia 

pegang. Tidak 
seorang pun 
mempersoalkan 
kepemimpinan 
Gajah Mada karena 
ia memang samir 
khusus yang 
diperintahkan dari 
Ratu Gayatri. Gajah 
Mada juga 
mengenakan lecana 
kepatihan yang 
degan sendirinya 
keberadaan Gajah 
Mada tak ubahnya 
Mahapatih Arya 
Tadah sendiri. 

hal itu dimiliki oleh gajah 
Mada tidak 
diragukan lagi, 
sehingga Gajah 
Mada layak 
mendapatkan 
posisinya sekarang 
ini sebagai patih. 
Tidak banyak orang 
yang 
mempermasalakan 
atas diangkatnya 
Gajah Mada sebagai 
patih, karena 
masyarakat percaya 
atas keputusan yang 
diambil oleh Ratu 
Gayatri, karena 
masyarakat percaya 
terhadap Gajah Mada 
sebagai Patih. 

2. Bagaimana Amanat 
Pengarang tentang 
nilai Partriotisme 

Cinta Tanah 
Air 

NA/CTA/35 “Sejak zaman 
Mataram, 
perebutan 

Perebutan kekuasaan 
selalu terjadi  dari 

Amanat yang 
terdapat dalam 
kutipan di atas Gajah 
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melalui perilaku tokoh 
pada Novel  Gajah 

Mada Bergelut dan 

Kemelut Takhta dan 

AngkaraKarya Langit 
Kresna Hariadi? 

 

kekuasaan selalu 
terjadi. Setiap 
peralihan kekuasaan 
selalu ditandai 
peristiwa berdarah, 

duhulu hingga kini. Mada menjelaskan 
tentang infomasi 
perebutan kekuasaan 
sejak zaman 
mataram itu selalu 
terjadi kepada 
kerjaan. Perebutan 
kekuasaan itu juga 
selalu ditandai 
dengan peristiwa 
berdarah, Gajah 
Mada memberikan 
informasi itu sebagai 
wujud cinta terhadap 
tanah airnya. Hingga 
sekarang perebutan 
kekuasaan itu masih 
saja terjadi. 

   NA/CTA/127 “Hamba, Tuan 
Putri” jawabna. 
“Menggebuk Keta 
dan Sadeng dalam 
perang 
membutuhkan biaya 

Pada saat pemilihan 
pemimpin sealalu ada 
mata-mata yang 
mengintai lawannya 
untk bermain curang.  

Amanat cinta tanah 
air yaitu di jelaskan 
pada kutipan di atas 
Gajah Mada 
memberikan saran 
terhadap perang yang 
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besar. Perang itu 
sendiri di dukung 
dengan sadang 
makanan yang besar 
juga. 
Penyelesaiannya 
terdapat apa yang 
akan di lakukan 
Keta dan Sadeng 
bias di jawab 
dengan langkah 
yang sederhana. 
Barisan telik 

sandiyudha yang 

dikirim tidak 

sekedar menginitp 

dan mengawasi 

apa yang terjadi. 
Pasukan sandi itu 
harus bisa 
mengerjakan 
banyak hal, bisa 
perusakan, 
penculikan, 
penyelamatan, 

akan terjadi dengan 
singkat. Bahwa 
pasukan perang Keta 
dan Sadeng harus 
mempunyai 
kemampuan khusus 
yang memumpuni 
untuk memberikan 
perlawanan terhadap 
musuh, atau pasukan 
perang itu harus bisa 
membuat berantakan 
taktik yang sudah 
disusun oleh pasukan 
musuh bahkan bila 
perlu pasukan perang 
itu,  mampu membuat 
pasukan musuh 
menjadi teman atau 
berbalik untuk 
berpihak ke pihak ke 
mereka agar 
mendapat 
kemenangan yang 
diinginkan, dengan 
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sampai adu domba. 
Barisan sandi itu 
bahkan juga harus 
mampu memecah 
belah persatuan dan 
kesatuan orang-
orang Keta maupun 
Sadeng terhadap 
rancana makar yang 
mereka lakukan. 
Pendek kata, 
pasukan sandi 
dengan sifat khusus 
bisa mengelolayang 
semula musuh 
menjadi teman atau 
berpihak pada kita. 

sangat cepat tapi 
tetap tertata dengan 
baik. 

   NA/CTA/322 Bhayangkara 
Jayabaya tidak bisa 

menerima 

jawaban itu dan 
akan  mengajukan 
pertanyaan yang 
lebih menggigit, 

Menjadi seseorang 
harus lebih teliti lagi, 
jangan asal menerima 
pendapat atau 
informasi it begitu 
saja. 

Amanat cinta tanah 
air yaitu harus lebih 
teliti lagi degan 
pernyataan-
pertanyaan yang 
tidak masuk akal 
agar tidak terjadi hal-
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tetapi dia batalkan 
karena  Patih Daha 
Gajah Mada 
menggeleng. 

hal yang buruk bagi 
Negara untuk 
kedepan. Kutipan di 
atas menurut 
Bhayagkara 
Jayabaya dan Gajah 
Mada sebenarnya 
tidak dapat diterima 
oleh keduanya 
sehingga Jayabaya 
ingin mnegjukan 
pertanyaan yang 
lebih mengiggit 
seputar pembunuhan 
tersebut, tetapi yang 
bembuat Jayabaya 
terkejut yaitu  Patih 
Daha Gajah Mada 
yang memberikan 
isyarta berupa 
gelengan kepala, 
karena menurut 
Gajah Mada isyarat 
yang diberikan itu 
tidak sependapat 
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dengan rencannya. 

   NA/CTA/386 “Hamba tuan putri 
,” jawab Gajah 
Mada. “Dalam hal 
siapa yang berhak 

atas dampar 

kencana, hamba 

hanya melihat 

para Sekar 

Kedaton tanpa 

harus melihat 

siapa  Raden 
Cakradara dan siapa 
pula Raden 
Kudamerta, yang 
ternyata punya 
kekurangan itu. 

Cinta Tanah Air harus 
memiliki perilaku 
yang menjunjung  
tinggi perdamaian dan 
memiliki pemikiran 
atas pemimpin untuk 
kedepannya. 

Amanat seseorang 
cinta tanah air yaitu 
seperti yang 
dilakukan oleh Gajah 
Mada menghadap 
sang tuan putri 
memberikan nasehat 
siapa yang berhak 
atas dampar kencana, 
Gajah Mada juga 
hanya menlihat para 
Sekar Kedaton, tanpa 
tau harus melihat dan 
memilih siapa yang 
kan menjadi ratu. 
Nasehat yang 
diberikan Gajah 
Mada untuk 
mengangkat seorang 
menjadi ratu tidak 
lah mudah, karena 
untuk menjadi 
seorang ratu harus 



74 
 

No Rumusan Masalah Indikator Kode Data Data Analisis Data Deskripsi 

memiliki wawasan 
yang luas selain itu 
memberikan peluang 
kepada orang lain 
untuk menjadi raja, 
dan memiliki tujuan 
yang jelas untuk 
kerajaan Majapahit 
karena yang Gajah 
Mada tau untuk 
menjadi ratu dan raja 
tidak lah muda untuk 
saat ini. 
 

  Tidak Kenal 
Menyerah 

NA/TKM/25 Patih Daha Gajah 
Mada berbalik dan 
menatap lawan 

bicaranya dalam-
dalam. Akan tetapi, 
dengan segera 
bayangan wajah 
Cakradara bagai 
hadir di depan 
matanya. Apa yang 
diucapkan 

Saat berbicara harus 
mendengarkan dan 
menatap lawan 
bicaranya, agar 
informasi yang 
didapat jelas dan 
dapat kita pahami 

Amanat tidak kenal 
menyerah 
digambarkan pada 
tokoh Gajah Mada 
yaitu dengan 
menatap lawan 
bicaranya sebagai 
peringatan ancaman 
yang dirasakan 
terhadap kerjaan, 
selain itu Gajah 
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Pancaksaramemang 
harus di cermati. 
Apabila kekuasaan 
dan 
penyelenggaraan 
pemerintahan di 
berikan kepada Sri 
Gritarja, lantas 
bagaimana peran 
Cakradara? 

Mada juga harus 
cermat dalam 
menilai sesorang, 
untuk menjadi 
penguasa kerajaan 
Majapahit. Dalam 
hal ini pengarang 
ingin memberikan 
informasi bagaimana 
menilai seseorang 
dengan cermat. 

   NA/TKM/137 “Pertanyaan itu 

dilontarkan Gajah 

Mada langsung 
menyengat, seperti 
ular yang mematuki 
kaki dengan 
mendadak dan 
menyentak. 
Beberapa di 
antaranya perwira 
saling pandang, 
sebagian di 
antarnya tidak 

Gajah Mada 
mengatakan membuat 
pernyataan harus jelas 
dan dapat dipahami. 

Amanat tidak kenal 
menyerah yaitu 
dengan Pertanyaan 
yang dilontarkan 
oleh Gajah Mada 
kepada semua 
pasukan seperti 
perwira dan lain-lain, 
dan pertanyaan yang 
di lontarkan Gajah 
Mada itu sebagai 
semangat juang 
kepada pasukan agar 
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mengalihkan 
perhatian dari Gajah 
Mada. 

selalu waspada 
dalam menghadapi 
segala sesuatu yang 
mendesak pada saat 
apa pun, dan selalu 
waspada atas hal 
sekitar. 

   NA/TKM/139 “Pertanyaan bagus,” 
Gajah Mada 
menjawab. “sebulan 
lalu telik sandi 
pasukan 
Bahyangkara 
menemukan jejak. 
Ada sebuah 

rancana makar 

yang tersadap 

samar-samar, yang 
gerakannya sedang 
kia endus. Gerakan 
itu dikendalikan 
oleh Brama 
Ratbumi. Boleh 
jadi, jaringan yang 

Sifat tidak kenal 
menyerah yang 
dimiliki oleh Gajah 
Mada dapat kita 
contoh karena selalu 
ada rencana bar bagi 
yang ingin berlaku 
curang dlaam 
pemilihan pemimpin 
kerajaan. 

Amanat tidak kenal 
menyerah 
digambarkan pada 
tokoh Gajah Mada 
melalui kutipan 
dengan 
menggunakan 
kepintarannya Gajah 
Mada memberikan 
peringatan kepada 
pasukannya bahawa 
ada sebuah rencana 
yag telah tersadap 
smar-samar, dan 
rencana itu telah 
masuk kejaringan 
pasukan Gajah 
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ia buat telah 
mengakar di 
kesatuan kalian 
masing-masing 
tanpa kalian sadari. 
Aku mempunyai 
dugaan entah benar 
entah tidk, Panji 
Wiradapa adalah 
Ratbumi. 

Mada. Rencana itu di 
pimpin oleh Brama 
Ratbumi yang di 
duga sebagai Panji 
Wiradapa untuk 
merusak dan 
memecah belah 
kerajaan majapahit 
dalam 
kepemimpinan Gajah 
Mada. 

   NA/TKM/136 “Sebaiknya 
kepentinganku 

untuk bertemu 

dengan petatik itu 

di dahulukan.” 
Kata  Gajah Mada. 
“Nantinya raden 
akan mengetahui 

persoalan seputar 
apa yang akan aku 
ajukan kepada 
raden” 

Gajah Mada 
mendapat saran lebih 
baik menemui patatik 
dahulu untuk 
mnegetahui 
persoalan. 

Gajah Mada 
mendahului 
kepentingan nya 
untuk ertemu dengan 
petatik itu karena 
ingin menegetahui 
persoalan 
pembunuhan yang 
sudah terjadi, 
sehinggan membuat 
Gajah Mada juga 
mengetahui 
pertanyaan serta 
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 jawaban yang 
diajukan keadanya. 

   NA/TKM/375 Gajah Mada tidak 

menanggapi 

laporan Riung 

Samudra hal itu 
sebagai hal yang 
tidak terlalu penting 
dan perlu 
ditanggapi, namun 
laporan 
Bhayangkara 
Kendit Galih 
mengenai adanya 
pihak yang akan 

melakukan makar  
yang justru menarik 
perhatian Gajah 
Mada. 

Memilih laporan yang 
lebih penting untuk 
kepentingan 
masyarakat banyak 

Amanat tidak kenal 
menyerah harus 
memilih informasi 
yang penting yaitu 
kutipan di atas. Gajah 
Mada mendapatkan 
sebuah peringatan dari 
dua pengawalnya 
Riung da Galih, tetapi 
Mada lebih tertarik 
laporan yang di 
berikan oleh Galih, 
karena Galih 
mendapatkan laporan 
tentang pihak yang 
akan melakukan 
makar. Gajah Mada 
juga memberikan 
peringatan kepada 
seluruh pasukan aka 
nada perang, makar 
terjadi karena 
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beberapa pihak 
mendengar Gajah 
Mada akan di angkat 
menjadi Mahapatih di 
dalam kerajaan, oleh 
Karena itu banyak 
pihak yang tidak 
setuju dengan 
diangkatnya Gajah 
Mada menjadi 
Mahaptih di kerjaan. 

   NA/TKM/125 “Menurut 
pendapatku, pelaku 
pembunuhan ini 
tentu bukannya 
tanpa maksud. 
Dikirimnya mayat-

mayat dengan 
diletakkan diatas 
punggung kuda 
untuk membawa 
pesan. Hanya saja 
aku tak tahu siapa 
atau pihak mana 

Jangan takut dengan 
apa yang sudah orang 
perbuat terhadap kita 
untuk menjatuh kan 
kita sebagai 
pemimpin. 

Amanat tidak kenal 
menyerah yaitu harus 
lebih waspada 
terhadap sekitarya. 
Gajah Mada 
memberikan 
peringatan tentang 
mayat-mayat yang 
dikirimkan 
kekerajaan agar 
pihak yang terlibat 
getar dan takut atas 
peristiwa yang ada, 
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yang ingin dibuat 

getar oleh 
pengiriman mayat 
ini serta siapa atau 
pihak yang merasa 
berkepentingan 
mengirim pesan,” 
jawab Kendit 
dengan kalimat 
yang urut dan 
runtut. 

sehingga tidak ada 
pesaing yang dapat 
menduduki tahkta 
kerajaan Majapahit. 

   NA/TKM/127 “Bukan pisau milik 
Bhayangkara,” kata 
Riung Samudra. 
Gajah Mada 
mengarahkan 

pandangan 
matanya kepada 
Riung Samudra. 
“Menurutmu 
begitu?” Tanya 
Gajah Mada. “Ya,” 
jawab Riung 

Jadi lah orang yang 
teliti walauj dal;am 
hal sekil apa pun. 

Amanat tidak kenal 
menyerah pada tokoh 
Gajah Mada mulai 
melakukan penelitian 
tentang mayat-mayat 
yang dikirimkan 
kekerajaan 
memberikan petunju 
sebuah yaitu sebuah 
pisau yang sangat 
dikenai sehingga 
Gajah Mada 
meminta pendapat 
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Samudra.” kepada Riung 
Tentang pisau-pisau 
tersebut. 

   NA/TKM/129 “Kendit Galih,” 
berkata pimpinan 
Bhayangkara 
senopati Gajah 
Enggon. Kendit 
Galih bergesa 
mendekat. “Tak 
banyak pandai besi 
di Majapahit ini, 
utamanya pandai 
besia yang mampu 
membuat pisau 
macam itu. 
Telusuri dimana 

pisau itu dibuat, 
telusuri pula atau 
pihak mana sebagai 
pemesannya. 

Menelusuri hal kecil 
agar mendapatkan 
informasi yang akurat 
dan di ingin kan 

Amanat tidak kenal 
menyerah yaitu 
Gajah Mada 
memerintahkan 
Pasukan untuk 
menelusuri tentang 
pisau-pisau itu 
tersebut dan tempat 
pembuatan pisau itu, 
untuk mendapatkan 
iformasi lebih lanjut 
Gajah Mada serta 
patih-patih lain dan 
pasukan menelusuri 
dan mencari 
informasi di sekitar. 

  Berjiwa 
Prabu 

NA/BP/390 “Tolong semua 
keluar, tinggalkan 

Berjiwa prabu berarti 
berjiwa pahlawan 

Amanat Gajah Mada 
berjiwa prabu, 
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tempat ini,” 
Perintah Gajah 
Mada terdengar 
amat lantang 

untuk menyelamatkan 
penduduk atau 
masyarakat. 

meminta kepada 
semua rakyat yang 
ada di ruangan untuk 
keluar semuanya, 
karena Gajah Mada 
ingin mencari 
seseorang yang 
sedang merawat 
Gajah Enggo. Tujuan 
Gajah Mada untuk 
mencari Nyai 
Lengger untuk 
menyelamatkan 
wanita malang 
tersebut yang 
mengetahui 
pembunuhan dan 
mendapat informasi 
apa yang telah terjadi 
kepada Ki Lurah 
Langse. 

   NA/BP/347 “Untuk selanjutnya, 
tuan putri harus 

lebih berhati-hati. 

Menyelamatkan 
nyawa seseorang juga 

Amanat tokoh Gajah 
Mada berjiwa prabu 
karena sudah 



83 
 

No Rumusan Masalah Indikator Kode Data Data Analisis Data Deskripsi 

Tuan putri tidak 
boleh pergi kemana 
pun tanpa 
pengawalan,” ucap 
Gajah Mada. 

berjiwa prabu menyelamatkan  tuan 
putri dan memberi 
nasehat agar lebih 
berhati-hati, 
sehingga untuk 
berpergian harus 
dikawal dengan 
pengawan yang ketat 
karena banyak yang 
ingin mencelakai 
tuan putri dalam 
pemilihan penerus 
pempin kerajaan 
majapahit. 

   NA/BP/292 “Aku, patih Daha 
Gajah Mada,” 
terdengar sebuah 
teriakan.”aku minta 
kepada kalian 
semua untuk 
menyerah. Letakan 
senjata, kalian 

semua  bakal 

selamat, atau kalian 

Berjiwa prabu harus 
memiliki sikap 
toleransi terhadap 
musuh atau lawan 

Amanat berjiwa 
prabu digambarkan 
pada kutipan di atas, 
Gajah Mada 
meminta pasukan 
mujsuh untuk 
menyrah dan akan 
menjamin kehidupan 
mereka setalah itu, 
jadi sebagai sesama 
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boleh 
mempertahankan 
keyakinan kalian 
dan  kami 
menjamin anak 
panah kami yang 
tak terkira 
juml;ahnya akan 
mengantar kalian 
kepintu gerbang 
kematian. 

manusia harus saling 
memaafkan satu 
sama yang lain. 
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kota kelahiran Pangkalan Bun. Tamat SDN 2 Madurejo Tahun 2008, Pendidikan 

menengah pertama di Tempuh di SMPN 2 Arut Selatan, lulus Tahun 2011. 

selanjutnya sekolah menengah atas ditempuh di SMAN 2  Pangkalan Bun kota 

Pangkalan Bun dan tamat pada tahun 2014. 

Pendidikan selanjutnya ia tempuh di Universitas Muhammadiyah Malang. 

Tamat tahun 2018. Semasa mahasiswa ia aktif dalam organisasi UKM 

SANGSEKARATA (Sanggar Seni Karaitan dan Tari) Universitas 

Muhammadiyah Malang periode 2016-2017, dan menjabat sebagai Wakil Ketua 

Umum. Dalam menyelesaikan program sarjana pada tahun 2018, ia menulis 

skripsi yang berjudul “Analisis Nilai Patriotisme Tokoh Gajah Mada pada Novel 

Gajah Mada Berkelut dalam kemelut Tahkta dan Angkara” di bawah bimbingan 

Dr. Arif Budi Wurianto, M.Si dan Purwati Anggraini. S.S., M.Hum.  


