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Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan  struktur novel 
Panembahan Senopati  karya Gamal Komandoko, dan (2) mendeskripsikan 
kebiasaan dalam novel Panembahan Senopati  karya Gamal Komandoko. 
Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Objek pada 
penelitian ini adalah kebiasaan yang ada dalan novel Panembahan Senopati 
karya Gamal Komandoko. Data dalam penelitian ini berupa kata, kalimat, dan 
paragraf dalam novel dan sumber data dalam penelitian ini adalah novel 
Panembahan Senopati karya Gamal Komandoko. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik pustaka dan teknik catat. Validasi data menggunakan teknik 
trianggulasi teori. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik 
dialektik. Hasil penelitian berdasarkan analisis struktur novel Panembahan 
Senopati yaitu tema adalah kekejaman menuai keberhasilan memperebutkan 
kekuasaan tanah Mataram dan tanah Pati. Alur novel Panembahan Senopati 
adalah alur maju karena cerita dimulai dari tahap penyituasian, pemunculan 
konflik, peningkatan konflik, konflik mencapai klimaks, dan penyelesaian. Tokoh-
tokoh yang ada dalam novel penelitian ini adalah tokoh utama yaitu Ki 
Panamahan, Sultan Hadiwijaya, Senopati, Ni Adisara, dan Pangeran Timur 
beserta tokoh yang ada dalam novel tersebut. Latar dalam novel Panembahan 
Senopati dibagi menjadi 2 bagian yaitu latar tempat, Hutan Mentaok, Gunung 
Kidul, Kali Opak, Laut Kidul, dan Hutan Jatijajar, sedangkan  latar waktu, sejak 
Sultan Hadiwijaya muda samapai wafatnya.. Hasil penelitian  kebiasaan yang 
terdapat dalam novel adalah 7 aspek diantaranya 1. Sayembara, 2. Bertapa, 3. 
Bersila, 4. Sembah, 5.Menyepi, 6. Bersujud, serta 7. Bersedekap.  

 
Kata kunci: Kebiasaan, Panembahan Senopati, Sosiologi Sastra 
 

A. PENDAHULUAN 

Sastra merupakan bentuk kreatif dan produktif dalam menghasilkan 

sebuah teks yang memiliki nilai rasa estetis serta mencerminkan realitas sosial 

masyarakat. Istilah sastra untuk menyebut gejala budaya yang dapat dijumpai 

pada semua masyarakat meskipun secara sosial, ekonomi, dan keagamaan 

keberadaaanya tidak merupakan keharusan. Hal ini berarti sastra merupakan 

gejala yang universal (Jabrohim (Ed), 2003: 9). Sebagai karya kreatif, sastra
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harus mampu melahirkan suatu kreasi yang indah dan berusaha menyalurkan 

kebutuhan keindahan manusia. 

Karya sastra lahir dari pengekspresian pengalaman yang telah ada dalam 

jiwa pengarang secara mendalam melalui proses imajinasi (Aminudin, 2002: 

57). Waluyo (2002: 68) berpendapat bahwa karya sastra hadir sebagai wujud 

nyata imajinatif, kreatif dari seseorang sastrawan dengan proses yang berbeda 

antara pengarang yang satu dengan pengarang  yang lain, terutama dalam 

penciptaan fiksi. Proses tersebut bersifat individualis artinya cara yang 

digunakan tiap-tiap pengarang dapat berbeda. Perbedaan itu meliputi beberapa 

hal, diantaranya metode, munculnya proses kreatif, dan cara mengekspresikan 

apa yang ada dalam diri pengarang hingga bahasa yang penyampaian yang 

digunakan. Sastra sebagai hasil pekerjaan seni kreasi manusia tidak akan 

pernah lepas dari bahasa yang merupakan media utama dalam karya sastra. 

Sosiologi sastra adalah pemahaman terhadap karya sastra dengan 

mempertimbangkan aspek-aspek kemasyarakatan (Ratna, 2003: 3). Tujuan dari 

sosiologi sastra adalah meningkatkanpemahaman terhadap sastra dalam 

kaitannya dengan masyarakat, menjelaskan bahwa rekaan tidak berlawanaan 

dengan kenyataan. Novel Panembahan Senopati ini menarik untuk diteliti 

karena mengandung kebiasaan yang terdapat di dalam novel tersebut, maka 

peneliti mengambil novel ini untuk diteliti. 

Kebiasaan merupakan norma yang keberadaannya dalam masayarakat 

diterima sebagai aturan yang mengikat walaupun tidak ditetapkan oleh 

pemerintah. Kebiasaan adalah tingkah laku dalam masyarakat yang dilakukan 

berulang-ulang mengenai sesuatu hal yang sama, yang dianggap sebagai aturan 

hidup (Azizah, 2011). Kebiasaan  merupakan adat yang dilalakukan 

masyarakat sehari-hari. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat 

diambil adalah (1) Mendeskripsikan struktur novel Panembahan Senopati  

karya Gamal Komandoko, (2) Mendeskripsikan kebiasaan dalam novel 

Panembahan Senopati  karya Gamal Komandoko.  
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Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan struktur novel 

Panembahan Senopati  karya Gamal Komandoko, (2) Mendeskripsikan 

kebiasaan dalam novel Panembahan Senopati  karya Gamal Komandoko. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini tidak terikat pada satu tempat karena objek yang dikaji 

berupa naskah (teks) yaitu novel Orang Miskin Dilarang Sekolah. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif 

yaitu menganalisis dan memaparkan struktur, dan kebiasaan dalam novel.  

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah struktur dan kebiasaan 

dalam novel Panembahan Senopati karya Gamal Komandoko tinjauan 

sosiologi sastra yang diterbitkan oleh Diva Press. Data yang diteliti dalam 

penelitian ini berupa kata, kalimat, dan paragraf pada novel Panembahan 

Senopati karya Gamal Komandoko. Sumber data primer dalam penelitian ini 

yaitu novel Panemembahan Senopati karya Gamal Komandoko yang 

diterbitkan oleh Diva Press, Yogyakarta, setebal 211 halaman. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik pustaka, teknik simak, dan catat. Teknik pustaka, yaitu peneliti 

membaca novel Panembahan Senopati karya Gamal Komandoko secara 

keseluruhan. Teknik simak, yaitu peneliti menyimak Novel Panembahan 

Senopati  karya Gamal komandoko kemudian menemukan data yang 

berhubungan dengan kebiasaan. Teknik catat, yaitu data yang diperoleh dari 

penyimakan kemudian dicatat, sesuai dengan data yang diperlukan dalam 

penelitian. 

Validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teori. Jenis 

teknik trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah trianggulasi 

teoritis, yaitu dengan cara menggunakan teori yang berbeda untuk melakukan 

perbandingan, tetapi tetap menggunakan teori khusus yang digunakan sebagai 

fokus utama dari kajiannya secara mendalam. Teknik tersebut digunakan untuk 

menganalisis kebiasaan dalam novel. Melakukan jenis trianggulasi ini perlu 

memahami teori-teori yang digunakan dan keterkaitannya dengan 
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permasalahan yang diteliti sehingga mampu menghasilkan simpulan yang lebih 

mantap dan benar-benar memiliki makna yang kaya perspektifnya.  

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

dialektika. Teknik dialektika merupakan metode yang menggabungkan unsur-

unsur implisit menjadi keseluruhan atau kesatuan makna, yang akan dicapai 

dengan beberapa langkah yaitu menganalisis dan mengidentifikasi unsur-unsur 

yang ada dalam novel, Goldman (dalam Faruk, 1999: 20). 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data secara 

dialektika adalah (1) Mendeskripsikan struktur novel Panembahan Senopati  

karya Gamal Komandoko, dan (2) Mendeskripsikan kebiasaan dalam novel 

Panembahan Senopati  karya Gamal Komandoko dengan cara membaca dan 

memahami kembali data yang diperoleh. Selanjutnya mengelompokkan teks 

kebiasaan yang ada di dalam novel Panembahan Senopati. 

 

C. HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 

1. Struktur  Novel Panembahan Senopati  karya Gamal Komandoko 

Dari hasil penelitian ini ditemukan struktur novel berupa tema dalam 

novel Panembahan Senopati karya Gamal Komandoko yaitu kekejaman 

menuai keberhasilan memperebutkan kekuasaan tanah Mataram dan tanah Pati. 

Alur dalam novel Panembahan Senopati karya Gamal Komandoko adalah alur 

maju yang dibagi ke dalam beberapa tahap yaitu tahap penyituasian, tahap 

peningkatan konflik, tahap klimaks, dan tahap penyelesaian. Latar dalam novel 

ini dibagi menjadi dua yaitu latar tempat, Hutan Mentaok, Gunung Kidul, Kali 

Opak, Laut Kidul, dan Hutan Jatijajar, sedangkan  latar waktu, sejak Sultan 

Hadiwijaya muda sampai wafatnya. Tokoh dalam penelitian ini hanya 

menganalisis tokoh utama yaitu Ki Panamahan, Sultan Hadiwijaya, Senopati, 

Ni Adisara, dan Pangeran Timur. 

2. Kebiasaan  dalam novel Panembahan Senopati karya Gamal 

Komandoko 
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a. Sayembara 

Sayembara merupakan, perlombaan dengan memperebutkan 

sebuah hadiah ataupun kekuasaan (nomina) (artikata.com. 2013). Dalam 

Syari’at Islam sayembara juga disebut dengan Ji’alah yaitu, suatu 

pekerjaan yang sulit untuk dikerjakan, namun tidak menutup 

kemungkinan untuk terselesaikan (Fahri, 2009). 

Hasil analisis terhadap novel Panembahan Senopati menemukan 

kebiasaan sayembara yang  dilakukan berulang-ulang oleh tokoh dalam 

cerita novel tersebut serta sebanyak  2  kali sayembara, yakni sayembara 

yang diadakan oleh Sultan Hadiwijaya dan Kanjeng Ratu Kalinyamat 

untuk Ki Panamahan, dalam sayembara ini tokoh sama-sama membunuh 

Arya Penangsang tetapi hadiah yang didapatnya berbeda.  Hasil analisis 

dipaparkan sebagai berikut, 

1) Sayembara Sultan Hadiwijaya 

Sayembara yang diberikan kepada seluruh warga Pajang dan 

Sela, namun warga Pajang tidak urung untuk menyanggupi 

sayembara yang diberikan Sultan Hadiwijaya tersebut. Namun, tidak 

terhadap warga Sela dan Ki Panamahan serta Ki Penjawi untuk 

melaksanakan sayembara tersebut demi mendapatkan kekuasaan 

tanah Mataram dan tanah Pati yang akan diberikan kepada mereka 

apabila mereka berdua berhasil menewaskan Arya Penangsang maka 

kedua tanah tersebut akan menjadi milik mereka, itu merupakan 

syarat dari Sultan Hadiwijaya. Dari uraian di atas dinyatakan dalam 

kutipan berikut, 

Namun, sayembara Sultan bagai tepukan sebelah tangan 
setelah jago-jago Pajang mengerutkan nyalinya hendak 
diadu dengan Arya Penangsang. (Senopati, 2009: 11) 

2) Sayembara Kanjeng Ratu Kalinyamat 

Sayembara yang akan diberikan kepada Ki Panamahan dari 

Kanjeng Ratu Kalinyamat, apabila Ki Panamahan berhasil 

menewaskan Arya Penangsang maka Kanjeng Ratu berjanji akan 

memberikan harta serta tahta Kanjeng Ratu kepadanya. Ki 
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Panamahan saat menghadap Kanjeng Ratu tengah melakukan laku 

tapa telanjangnya di Bukit Danaraja, itu merupakan kunci pembuka 

Jaka Tingkir untuk mendapatkan tahta Kanjeng Ratu. Dari uraian di 

atas dinyatakan dalam kutipan berikut,  

Itu adalah kunci pembuka agar Jaka Tingkir bertahta 
karena Ratu Kalinyamat berjanji akan menyerahkan 
tahtanya kepada Jaka Tingkir yang telah yang rela 
menyerahkan wilayah dan kekayaannya kepada siapapun 
yang bisa membunuh Arya Penangsang (Senopati, 2009: 17 - 
18). 

b. Bertapa 

Bertapa dalam arti  kata yaitu mengasingkan diri dari keramaian 

dunia dengan menahan hawa nafsu (makan, minum, tidur, birahi) untuk 

mencari ketenangan batin (verbal), merupakan kebiasaan  manusia seraya 

mendekatkan diri kepada sang pencipta ditempat yang sepi, seperti 

sungai dimana terdapat batu besar yang dapat ditempati untuk 

menenangkan diri (artikata.com. 2013).  

Hasil penelitian terhadap novel Panembahan Senopati ditemukan 

kebiasaan bertapa yang dilakukan oleh tokoh sebanyak 3 kali bertapa. 

Hasil analisis dipaparkan sebagai berikut, 

1) Bertapa Kanjeng Ratu Kalinyamat di bukit Danaraja  

Bertapa Telanjang yang dilakukan oleh Kanjeng Rayu 

Kalinyamat bertempat di bukit Danaraja. Terbayang dibenak Ki 

Panamahan yang menghadap Kanjeng Ratu Kalinyamat yang sedang 

bertapa telanjang di bukit Danaraja tersebut merupakan kunci 

pembuka untuk Jaka Tingkir dapat bertahta, karena Ratu Kalinyamat 

berjanji akan menyerahkan tahta serta seluruh harta kekayaannya 

kepada siapapun yang berhasilkan menyingkirkan ( menewaskan 

Arya Penangsang ). Dari uraian di atas dapat dinyatakan dalam 

kutipan berikut, 

Terbayang pula di benak Ki Panamahan saat ia menghadap 
Kanjeng Ratu Kalinyamat yang tengah bertapa telanjang di 
Bukit Danaraja (Senopati, 2009: 17 - 18). 

2) Bertapa Ki Panamahan di Dusun Kembang Lampir  
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Bertapa yang dilakukan oleh Ki Panamahan bertempat di 

Dusun Kembang Lampir bertujuan untuk mencari jalan keluar 

pemecahan masalah berat yang mengganjal hatinya tersebut. Ia ( Ki 

Panamahan ) akan menghabiskan hari-harinya dengan melakukan 

pertapan di Kembang Lampir serayamemohon keadilan kepada Gusti 

Allah terhadapnya serta agar dapat mengetuk pintu hati Sultan 

Hadiwijaya melalui laku prihatin bertapanya tersebut. Dari uraian 

tersebut di atas dapat dinyatakan dalam kutipan berikut, 

Ia akan menghabiskan hari-harinya dengan bertapa, 
memohon keadilan Gusti Allah terhadapnya, (Senopati, 
2009: 19 - 20) 

3) Bertapa Ki Panamahan 

Bertapa yang dilakukan Ki Panamahan dilanjutkan dengan 

mempunyai niatan untuk tidak akan menghentikan bertapanya 

tersebut sebelum ia mendapatkan keadilan yang belum pernah ia 

dapatkan jika tanah Mataram itu belum diberikan kepadanya oleh 

Sultan Hadiwijaya. Ki Panamahan pun dengan teguh kukuh dalam 

sikap bertapanya hingga waktu terus berpacu tanpa sempat diketahui 

atau sengaja diketahui. Dari uraian di atas dapat dinyatakan dalam 

kutipan berikut, 

Tak akan sekali-kali dihentikan tapanya jika keadila belum 
ddapatkannya, jika tanah Mataram itu belum diberikan 
kepadanya (Senopati, 2009: 20) 

c. Bersila 

Bersila dalam arti kata adalah melakukan duduk dengan melipat 

kaki yang bersilangan merupakan adab kebiasaan yang dilakukan setiap 

orang. duduk dng melipat kaki yg bersilangan (verba) (artikata.com. 

2013).  

Hasil penelitian terhadap novel Panembahan Senopati ditemukan 

kebiasaan bersila yang dilakukan oleh tokoh sebanyak 3 kali bersila. 

Hasil analisis dipaparkan sebagai berikut, 

1) Bersila Ki Panamahan di Kembang Lampir 
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Bersila yang dilakukan oleh oleh Ki Panamahan setelah tiba di 

Kembang Lampir. Setibanya di Kembang Lampir Ki Panamahan 

duduk bersila di atas batu besar di pinggir kali kecil. 

Disedekapkannya tangan beliau dan dipejamkan kelopak matanya, 

disatukan hati dan perasaannya untuk tertuju kepada Gusti Allah, 

pnguasa alam semesta yang tiada kekuasaan lain maupun menyaingi 

maupun mendandinginya. Ia pasrahkan dirinya kepada-Nya, ia 

serahkan persoalan yang selalu menghimpit hati serta perasaannya, 

serta seraya memohon keadilan dari-Nya. Dari uraian di atas 

dinyatakan dalam kutipan berikut, 

Setibanya di Kembang Lampir, ia segera duduk bersila di 
atas batu besar di pinggir kali kecil. (Senopati, 2009: 20) 

2) Bersila Ki Panamahan dan Sunan Kalijaga di Kembang Lampir  

Bersila yang dilakukan oleh Ki Panamahan dan Sunan 

Kalijaga di Kembang Lampir. Sunan Kalijaga menepuk lembut bahu 

Ki Panamahan dengan mempersilakan duduk Ki Panamahan anak 

didiknya itu. Mereka berdua pun duduk berhadapan Ki Panamahan 

yang duduk bersila   menekurkan pandanganya. Dibiarkan air 

matanya luruh melewati pipi dan menetesi batu tempatnya duduk. 

Dari uraian di atas dapat dinyatakan dalam kutipan berikut ini,  

Ki Panamahan duduk bersila, menekurkan pandanganya. 
Dibiarkan air matanya luruh melewati pipi dan menetesi 
batu tempatnya duduk,...  (Senopati, 2009: 21 - 22) 

3) Bersila Danang Sutawijaya 

Bersila yang dilakukan oleh  Danang Sutawijaya di dekat 

tempat duduk Ki Juru Mertani serta Ki Panamahan yang duduk di 

sebuah kursi kayu yang berhadapan langsung dengan Ki Juru 

Mertani. Ki Juru Mertani mendengar langsung dari Ki Panamahan 

beliau telah mendengar kepastian akan diberikannya tanah Mataram 

dari Sultan Hadiwijaya kepada iparnya itu. Dari uraian di atas dapat 

dinyatakan dalam kutipan berikut ini, 

Ki Juru Mertani sdangkan Danang Sutawijaya duduk 
bersila di lantai,... (Senopati, 2009: 34-35) 
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d. Sembah 

Sembah dalam arti bahasa adalah pernyataan hormat dan khidmat 

(dinyatakan dengan cara menangkupkan kedua belah tangan atau 

menyusun jari sepuluh, lalu mengangkatnya hingga ke bawah dagu atau 

dengan menyentuhkan ibu jari ke hidung) (nomina) (artikata.com. 2013).  

Hasil penelitian terhadap novel Panembahan Senopati ditemukan 

kebiasaan sembah yang dilakukan oleh tokoh sebanyak 3 kali bersila 

yang dilakukan tokoh dan oleh beberapa tokoh. Hasil analisis dipaparkan 

sebagai berikut, 

1) Sembah Prajurit Sultan Hadiwijaya 

Sembah yang dilakukan oleh para prajurit Sultan Hadiwijaya, 

mereka menghaturkan sembahnya kepada Sultan Hadiwijaya yang 

tengah duduk di atas singgasana ketika itu datang para prajurit 

penjaga pura istana. Mereka menghadap Sultan menghaturkan 

sembahnya kemudian mereka melaporkan kedatangan Sunan 

Kalijaga dan Ki Panamahan di pura istaa. Seketika itu pula Sultan 

turun dari singgasana dan segera bergegas menyambut kedatangan 

guru dan saudara angkatnya. Di hadapan Sunan Kalijaga, Sultan 

bersembah sujud dan dipeluknya tubuh Ki Panamahan. Dari uraian 

di atas dinyatakan dalam kutipan berikut, 

Setelah menghaturkan sembah, sang prajurit melaporkan 
kedatangan Sunan Kalijaga dan Ki Panamahan. Di 
hadapan Sunan Kalijaga, Sultan bersembah sujud. 
(Senopati, 2009: 23) 

2) Sembah Ki Panamahan 

Sembah yang dilakukan oleh Ki Panamahan terhadap 

Kanjeng Sunan. Dalam benak Ki Panamahan ia segera berfikir cepat 

untuk menghubungkan ramalan Sunan Giri dengan perjanjian 

kesetiaan yang harus diucapkannya. Seketika itu pula ia segera 

menghaturkan sembahnya seraya berujar bawasannya di hadapan 

Gusti Allah dan mendapatkan kesaksian beliau berjanji untuk tetap 
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teguh kukuh setia terhadap Dinda Sultan Hadiwijaya. Dari uraian di 

atas dinyatakan dalam kutipan berikut, 

 “Bapa Kanjeng Sunan, di hadapan Gusti Allah dan 
mendapatkan persaksian paduka, hamba berjanji untuk 
tetap teguh kukuh setia terhadap Dinda Sunan Hadiwijaya. 
(Senopati, 2009: 60)  

3) Sembah Sultan Hadiwijaya dan Ki Panamahan 

Sembah yang berikutnya dilakukan oleh tokoh Sultan 

Hadiwijaya dan Ki Panamahan dihadapan Sunan Kalijaga, kemudian 

mereka mengantarkan kepulangan Sunan hingga ke depan pintu 

gapura pura istana Pajang itu. Seraya mengantarkan Sunan, Ki 

Panamahan berkata mohon pamit untuk bersiap-siap pula, kemudian 

mereka berdua saling berangkulan, seperti mengeratkan hubungan 

tali persaudaraan mereka dan persahabatan mereka berdua. Dari 

uraian di atas dinyatakan dalam kutipan berikut ini, 

Sultan Hadiwijaya dan Ki Panamahan bergegas bersembah 
sujud di hadapan Sunan Kalijaga,...(Senopati, 2009: 30)  

e. Menyepi 

Menyepi dalam arti kata adalah pergi ketempat yang sepi bertujuan 

untuk mengasingkan diri ketempat tersebut untuk mencari ketengan. 

mengasingkan diri ke tempat sepi, mencari suasana sepi, (verba) 

menyendiri (verba) (artikata.com. 2013).  

Hasil penelitian terhadap novel Panembahan Senopati ditemukan 

kebiasaan menyepi selama 3 kali menyepi yang dilakukan oleh tokoh. 

Hasil analisis dipaparkan sebagai berikut, 

1) Menyepi Ki Ageng Panamahan 

Menyepi ini dijelaskan bahwa Wiratayuta Sunan Giri menjadi 

pemicu Ki Ageng Pamanahan untuk bertirakat dalam laku prihatin. 

Didatanginya tempat-tempat yang menyediakan ketenangan yang 

dapat dijadikannya tempat untuk menyepi dan bertapa. Kebiasaan 

tersebut merupakan hal yang lazim dilakukan oleh umat beragama 

seraya mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, dengan tujuan untuk 

memohon ampun serta memohon petunjuk dari Sang Pencipta. 
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Biasanya menyepi tersebut lebih memilih di tempat yang sepi yang 

dapat memberikan ketenangan tersendiri untuk orang yang melakukan 

penyepian. Dari uraian di atas dapat dinyatakan dalam kutipan berikut, 

Didatanginya tempat-tempat yang menyediakan ketengan 
yang dapat dijadikannya tempat untuk menyepi dan 
bertapa,... (Senopati, 2009: 57) 

2) Menyepi Ki Ageng Mataram di Gunung Kidul 

Dari hasil penelitian ini dijelaskan  bahwa menyepi di dalam 

benak Ki Ageng Mataram perihal Gunung Kidul wilayahnya yang 

tidak jauh dari Laut Kidul yang terkenal dengan ombaknya yang 

sangat dahsyat besarnya itu, dijadikan untuk tempat menyepi oleh para 

Abdi Dalem. Kebiasaan yang terdapat dalam wacana tersebut 

merupakan hal yang sering dilakukan oleh Para Wali pada zaman 

dahulu seraya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Dari uraian di atas dapat dinyatakan dalam kutipan berikut, 

untuk dijadikannya selaku tempat menyepi,... (Senopati, 
2009: 58) 

3) Menyepi Ki Ageng Mataram 

Dari hasil penelitian  ini dijelaskan bahwa seorang Ki Ageng 

Giring yang mana beliau tidak ketahui apa yang akan terjadi 

sepulangnya dari menyepi terhadap Ki Ageng Mataram. Dalam hal ini 

penyepian dilakukan oleh Ki Ageng Giring seraya memohon petunjuk 

dari Allah terhadapnya sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan 

masalah yang terjadi. Dari hasil uraian di atas dinyatakan dalam 

kutipan berikut, 

Dalam sesaat, Ki Ageng Giring tak mengerti harus berbuat 
apa. Ia tetap terdiam, dalam penyepiannya di atas batu besar 
yang berada di pinggi sungai itu (Senopati, 2009: 65) 

f. Bersujud 

Bersujud dalam arti kata adalah membungkung dengan meletakkan 

dahi ke lantai dan bertelekan dengan kedua belah tangan (verba) 

(artikata.com. 2013). Kebiasaan tersebut sering setiap hari dilakukan oleh 

umat muslim seraya melaksanakan kewajiban yakni beribadah shalat.  
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Hasil penelitian terhadap novel Panembahan Senopati ditemukan 

kebiasaan bersujud sebanyak 3 kali kebiasaan bersujud yang dilakukan 

oleh tokoh. Hasil analisis dipaparkan sebagai berikut, 

1) Sujud Ki Ageng Mataram 

Dari hasil penelitian ini dijelaskan bahwa bagi Ki Ageng 

Mataram, seratus petir yang menggeledek bersamaan pun masih kalah 

keras mengejutkannya dibandingkan dengan suara lembut Sunan Giri 

itu, ia segera bersujud, mencium tanah sebagai rasa syukurnya kepada 

Gusti Allah dan langsung menghaturkan sembahnya ke hadapan Sunan 

Giri. Sikap dan perilaku Ki Ageng Mataram amat mengesankan para 

adipati dan bupati. Caranya bersujud untuk menghaturkan rasa 

syukurnya kepada Gusti Allah. Kebiasaan yang terdapat dalam wacana 

tersebut di atas merupakan kebiasaan yang ada dan sering dilakukan 

oleh umat Islam saat melaksanakan ibadah shalat, serta di saat 

mendapatkan sesuatu yang menyenangkan akan melaukan sujud 

syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dari uraian di atas 

dinyatakan dalam kutipan berikut, 

Ia segera bersujud, mencium tanah sebagai rasa syukurnya 
kepada Gusti Allah,... (Senopati, 2009: 97) 

2) Sembah Ki Ageng Mataram 

Dari hasil penelitian ini dijelaskan  bahwa sikap serta perilaku 

dari Ki Ageng Mataram amat mengesankan para adipati serta bupati. 

Caranya bersujud untuk menghaturkan rasa syukurnya kepada Sang 

Maha Pencipta. Kebiasaan tersebut merupakan hal yang terjadi di 

setiap umat beragama seraya mendekatkan diri kepada Tuhan untuk 

memohon petunjuk serta memohon ampun.dari uraian di atas 

dinyatakan dalam kutipan berikut, 

Caranya bersujud untuk menghaturkan rasa syukurnya 
kepada Gusti Allah, caranya menghaturkan sembah untuk 
Kanjeng Sunan Giri,... (Senopati, 2009: 98) 

3) Sembah Ki Juru Mertani dan 5 anak Ki Ageng Mataram 

Dari hasil penelitian ini dijelaskan bahwa Ki Juru Mertani dan 

lima anak Ki Ageng Mataram bersegera menyembah dan bersujud di 
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hadapan Sultan Hadiwijaya setelah Sultan Hadiwijaya menyatakan 

penghadapan mereka telah cukup. Kebiasaan dalam wacana di atas 

tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh para bawahan di 

suatu kerajaan seraya bersujud di  hadapan pemimpin dalam hal ini 

Sultan Hadiwijaya. Dari uraian di atas dinyatakan dalam kutipan 

berikut, 

Ki Juru Mertani dan lima anak Ki Ageng Mataram bersegera 
menyembah dan bersujud di hadapan Sultan Hadiwijaya 
setelah Sultan Hadiwijaya menyatakan penghadapan mereka 
telah cukup,... (Senopati, 2009: 119)  
 

g. Bersedekap 

Menumpangkan kedua tangan di atas perut atau melipatkan kedua 

tangan tersebut di atas perut (artikata.com. 2013). Kebiasaan tersebut 

sring dilakukan setiap hari oleh umat muslim seraya menjalakan 

kewajiban yakni  ibadah shalat.  

Hasil penelitian terhadap novel Panembahan Senopati ditemukan 

kebiasaan bersedekap sebanyak 4 kali kebiasaan bersedekap. Hasil 

analisis dipaparkan sebagai berikut, 

1) Bersedekap Ki Panamahan di Kembang Lampir 

Dari hasil penelitian ini dijelaskan bahwa setibanya di 

Kembang Lampir Ki Panamahan, segera duduk bersila di atas batu 

besar di pinggir kali kecil. Disedekapkan tangannya, dipejamkan 

kelopak matanya. Disatukannya hati serta perasaan seraya berniat 

untuk mendekatkan diri kepada Sang Kuasa untuk memohon ampun  

dan memohon petunjuk. Dalam hal ini sering lakukan manusia seraya 

mendekatkan diri kepada Tuhan. Dari uraian di atas dinyatakan 

dalam kutipan berikut, 

Setibanya di Kembang Lampir segera Ki Panamahan 
bersedekap tangannya, dipejamkannya kelopak matanya. 
Disatukannya hati dan perasaannya untuk tertuju kepada 
Gusti Allah, (Senopati, 2009: 20). 

 

2) Bersedekap Dinda Sultan Hadiwijaya 
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Dari hasil penelitian ini dijelaskan bahwa bersedekap ia 

dengan raut wajah kental menyiratkan kesedihan yang membuat Ki 

Juru Mertani dan Lima Anak Ki Ageng Mataram turut terdiam, duduk 

bersila dengan pandangan wajah menekuri lantai. Begitu pula amat 

terkejut Pangeran Benawa dan Para tertinggi Pajang mendengar kabar 

duka yang luar biasa menghentak itu. Dalam hal ini yang dilakukan 

adalah bersedekap seraya menyiratkan kesedihan yang mendalam atas 

apa yang sedang terjadi. Berdasarkan uraian di atas dinyatakan dalam 

kutipan berikut, 

Bersedekap ia dengan raut wajah kental menyiratkan 
kesedihan yang membuat Ki Juru Mertani dan Lima Anak Ki 
Ageng Mataram turut terdiam, (Senopati, 2009: 115) 

 

3) Bersedekap Senopati 

Dari hasil penelitian ini dijelaskan bahwa Senapati ing Alaga 

bersedekap serta dipandanginya sosok Ki Bocor yang terus-menerus 

memohon ampun kepadanya (Senapati) seraya dengan 

menyembahnya. Kebiasaan yang dilakukan Senapati tersebut 

merupakan tanda beliau sedang disembah oleh bawahannya, seraya 

bawahannya memohon ampun kepada Senapati. Dari uraian di atas 

dinyatakan dalam kutipan berikut, 

Senapati ing Alaga bersedekap. Dipandangiya sosok Ki Bocor 
yang terus-menerus memohon ampun kepadanya seraya 
menyembah- nyembah.  (Senopati, 2009: 176)  

4) Bersedekap Sunan Kalijaga di Pantai Parangtritis 

Dari hasil penelitian ini dijelaskan bahwa selama dalam waktu 

7 hari 7 malam Senapati tidak juga berhenti berdoa memohon ampun 

hingga melihat Sunan Kalijaga duduk bersedekap di Pantai 

Parangtritis. Kebiasaan yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga tersebut 

merupakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh Para Wali zaman 

dahulu seraya mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari 

uraian di atas dinyatakan dalam kutipan berikut,  
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Tujuh hari tujuh malam Senapati berlaku seperti itu. Tak juga 
dihentikannya doa permohonannya hingga akhirnya ia 
melihat Sunan Kalijaga tengah duduk bersedekap di Pantai 
Parangtritis,... (Senopati, 2009: 189 -190) 

  

D. SIMPULAN 

Berdasarkan kajian teori, hasil analisis dan pembahasan yang telah 

dilakukan dapat ditarik simpulan berikut ini. 

1. Analisis struktur pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis unsur-

unsur novel Panembahan Senopati karya Gamal Komandoko yang 

meliputi tema, penokohan, alur, dan tempat. 

a. Tema dalam novel Panembahan Senopati  adalah  kekejaman menuai 

keberhasilan memperebutkan kekuasaan tanah Mataram dan tanah Pati 

b. Penokohan dalam novel Panembahan Senopati adalah tokoh utama 

yaitu Ki Panamahan, Sultan Hadiwijaya, Senopati, Ni Adisara, dan 

Pangeran Timur.  

c. Alur  dalam novel Panembahan Senopati adalah alur maju yang dibagi 

menjadi empat tahap yaitu tahap penyituasian, tahap peningkatan 

konflik, tahap klimaks, dan tahap penyelesaian. 

d. Latar dalam novel Panembahan Senopati  dibagi menjadi dua yaitu (a) 

latar tempat, dan (b) latar waktu. 

2. Kebiasaan yang terdapat dalam novel ditemukan 7 aspek diantaranya 1. 

Sayembara, 2. Bertapa, 3. Bersila, 4. Sembah, 5.Menyepi, 6. Bersujud, dan 

7. Bersedekap. 
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