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ABSTRAK
Karya sastra merupakan bagian dari produk seni budaya masyarakat yang selalu menarik untuk dikaji. Novel Keluarga Gerilja karya Pramoedya Ananta Toer merupakan novel bertema patriotisme. Novel ini mengandung nilai-nilai patriotisme yang berguna sebagai acuan dalam menambah kecintaan terhadap tanah-air karena mencerminkan sikap patriotik yang harus dimiliki setiap warga negara dalam mempertahankan kesatuan bangsa dan negara. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) bagaimanakah unsur-unsur struktural yang meliputi tema, alur, penokohan dan latar yang terdapat dalam novel Keluarga Gerilja karya Pramoedya Ananta Toer? 2) bagaimanakah nilai patriotisme yang terdapat dalam novel Keluarga Gerilja karya Pramoedya Ananta Toer?. Tujuan dari penelitian ini mendeskripsikan (1) unsur-unsur struktural yang meliputi tema, alur, penokohan dan latar yang terdapat pada novel Keluarga Gerilja karya Pramoedya Ananta Toer, (2) mendeskripsikan nilai patriotisme pada novel Keluarga Gerilja karya Pramoedya Ananta Toer. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi sastra yang mengungkapkan bahwa sastra merupakan cerminan masyarakat. Subjek penelitian ini berupa novel Keluarga Gerilja karya Pramoedya Ananta Toer, sedangkan objek penelitiannya berupa unsur-unsur struktural dan nilai-nilai patriotisme yang terdapat di dalam novel Keluarga Gerilja. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, teknik catat, dan instrumen penelitian. Instrumen penelitian berupa teks itu sendiri. Analisis data penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan analisis deskripstif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1) novel Keluarga Gerilja memiliki tema sosial mengenai perjuangan yang digambarkan pengarang tepatnya pada tahun 1949. Perjuangan tersebut terjadi pada saat revolusi nasional. Pada aspek penokohan, pengarang menampilkan tokoh-tokoh yang berjuang melawan penjajah. Seiring dengan berjalannya alur/plot, perwatakan yang terjadi pada tokoh semakin komplek dengan didukung oleh setting/latar yang diciptakan pengarang. Seting/latar sosialnya, mengungkap kehidupan keluarga yang hidup di tengah kekacauan dan suasana perang. 2) nilai-nilai patriotisme juga terdapat di dalam novel Keluarga Gerilja karena menggambarkan cinta tanah-air yang dimiliki para tokoh yang terdapat pada kutipan-kutipan dalam cerita yang diwujudkan dalam sikap rela berkorban, berjiwa pembaharu dengan ide-ide tokoh yang digambarkan pengarang serta, sikap rasa kebersamaan, dan pantang menyerah dalam diri tokoh-tokohnya.
Kata kunci: Struktural, Patriotisme, novel Keluarga Gerilja.

	Pendahuluan
	Latar Belakang

Sastra dapat mencerminkan keadaan disaat dimana terciptanya karya sastra tersebut. menurut Teeuw, bahwa sastra diciptakan tidak dalam keadaan kekosongan budaya, (dalam Yuliana 2011:3). Oleh sebab itu dalam hal ini, cerminan yang digambarkan pengarang khususnya angkatan 45 yang kental akan gambaran perjuangan pada zaman revolusi tahun 1945 yang sikap patriotik ditunjukan oleh para pejuang Indonesia. Bagi mereka yang penting Indonesia harus tetap merdeka. “sekali merdeka tetap merdeka, merdeka atau mati!” adalah semboyan pejuang kemerdekaan waktu itu. 
Keadaan Indonesia saat itu sering digambarkan pengarang angkatan 45 masih belum merdeka dalam hal hak warga negara karena para penjajah masih ingin menguasai Indonesia lagi. Untuk itu rasa nasionalisme sangat penting bagi setiap warga negara untuk menumbuhkan nilai-nilai patriotisme dalam diri setiap warga negara tersebut, sebagai semangat dalam membela tanah air, baik pada kondisi buruk maupun kondisi setelah adanya kemerdekaan itu sendiri seperti pada saat sekarang ini. Oleh karena itu perwujudan dari nilai patriotisme dalam setiap warga negara berperan penting untuk memajukan tanah air, dan menjadikan bangsa sebagai bangsa  yang bermartabat di mata Dunia.
Dalam hal ini, karya sastra diharap dapat digunakan untuk menyadarkan masyarakat (pembaca) untuk menghargai dan ikut serta dalam memajukan bangsa khususnya bangsa Indonesia. Menurut Rulyandi (2012: 1) Sastra merupakan karya manusia yang berupa pengolahan bahasa yang indah, pengolahan ini terwujud dalam bentuk lisan dan tulisan.
Karya sastra (novel) menggambarkan pola pikir masyarakat, perubahan tingkah laku masyarakat, tata nilai dan bentuk kebudayaan lainnya. Pengarang menyodorkan karya sastra sebagai alternatif untuk menghadapi permasalahan yang ada, mengingat karya sastra erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan asumsi menurut Teeuw, bahwa sastra diciptakan tidak dalam keadaan kekosongan budaya, (dalam Yuliana 2011:3)
Sehubungan dengan hal di atas novel Keluarga Gerilja dipilih dalam penelitian ini karena sangat menarik untuk dikaji. Terlebih lagi pembuatan novel ini ditulis pengarangnya yaitu Pramoedya Ananta Toer ketika berada di dalam penjara bukit duri, pada tahun 1949. Pengarang yang berbakat ini adalah salah seorang dari penulis-penulis kita yang merasakan menulis itu sebagai gelora yang mutlak dan yang tak dapat tidak harus dilakukan. Tak ada penjara, politik atau ilmu pengetahuan yang dapat melarangnya menulis. 
Selain alasan penulis yang tertarik pada pengarang Pramoedya Ananta Toer yang menulis novel Keluarga gerilja pada saat berada dalam penjara, penulis juga tertarik untuk menganalisis novel tersebut karena memliki kelebihan yang terletak pada ceritanya, novel Keluarga gerilja mampu menuangkan cerita lewat bahasa yang dapat dimengerti oleh pembaca. Di dalam novel karangan Pramoedya Ananta Toer ini, pembaca akan dibawa ke dalam sebuah potret masyarakat masa lalu atau lebih jelasnya pada masa revolusi.
Penelitian ini mengkaji tentang nilai patriotisme yang terdapat pada novel Keluarga Gerilja. Dalam novel tersebut pembaca juga dapat melihat gambaran bagaimana sejarah bangsa Indonesia atau bagaimana bangsa Indonesia berjuang selama bertahun-tahun dengan usaha yang gigih, semangat pantang menyerah dan jiwa patriotisme yang tinggi untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. 
	Rumusan masalah

Berdasarkan beberapa permasalahan yang patut dikaji untuk dicari jawabannya, dapat dirumuskan sebagai berikut.
	Bagaimanakah unsur-unsur struktural yang meliputi tema, alur, penokohan dan latar yang terdapat pada novel Keluarga Gerilja karya Pramoedya Ananta Toer?

Bagaimanakah nilai patriotisme pada novel Keluarga Gerilja karya Pramoedya Ananta Toer?
	Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
	Mendeskripsikan unsur-unsur struktural yang meliputi tema, alur, penokohan dan latar yang terdapat pada novel Keluarga Gerilja karya Pramoedya Ananta Toer.

Mendeskripsikan nilai patriotisme pada novel Keluarga Gerilja karya Pramoedya Ananta Toer.
	Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat. Adapun beberapa macam manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:  
	Manfaat teoritis

	Hasil penelitian dari novel Keluarga Gerilja ini diharapkan secara teoritis dapat menambah wawasan mengenai isi, pengetahuan tentang kondisi bangsa khususnya pada era revolusi nasional terutama dalam struktur dan persepektif sosiologi sastra. 
	Memberikan kontribusi dalam memahami karya sastra khususnya novel.

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan pembaca tentang teori-teori kesusastraan yang digunakan peneliti untuk menambah pemahaman tentang menganalisis karya sastra sehingga menjadi lebih baik lagi.
	Manfaat praktis

	Mengambil nilai positif atau hikmah dari novel Keluarga Gerilja karya Pramoedya Ananta Toer, seperti nilai patriotisme yang terdapat pada novel.

Memberi dorongan atau motivasi bagi peneliti selanjutnya dalam bidang sosiologi sastra pada karya sastra.
	Dalam diri masyarakat diharapkan dapat mempertebal rasa nasionalisme serta termotivasi untuk tetap mempertahankan kemerdekaan negara dan berupaya memajukan bangsa.
	Diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mengetahui gambaran kondisi bangsa pada era revolusi nasional.
	KAJIAN PUSTAKA dan LANDASAN TEORI
	Penelitian yang Relevan

Sebuah penelitian agar mempunyai orisinilitas perlu adanya kajian pustaka. Kajian pustaka berfungsi untuk memberikan pemaparan tentang penelitian dan analisis sebelumnya yang telah dilakukan. Berdasarkan pengetahuan penulis belum pernah ada peneliti yang meneliti novel Keluarga Gerilja karya Pramoedya Ananta Toer dengan menggunakan pendekatan apa-pun. Namun, penelitian-penelitian dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra atau penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Krisna Pebriyawan (Universitas Sebelas Maret 2010), dalam skripsinya yang berjudul, “Nilai-nilai Patriotisme dalam Novel Lara Lapane Kaum Republik karya Suparto Brata (Tinjaun Sosiologi Sastra), menyimpulkan bahwa untuk menanamkan nilai patriotisme dapat dilakukan dengan cara; 1). Menumbuhkan jiwa patriotisme sejak dini, 2). Memberikan pengertian tentang pentingnya membaca sejarah bangsa Indonesia, 3). Penyuluhan tentang pentingnya nilai patriotisme, 4). Perbaikan hukum di Indonesia.
Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan Krisna Pebriyawan adalah dimana penulis menganalisis nilai patriotisme yang terdapat pada novel Keluarga Gerilja karya Pramoedya Ananta Toer, sedangkan Krisna Pebriyawan menganalisis novel Lara Lapane Kaum Republik karya Supato Brata dan bagaimana relevansinya dengan masyarakat masa kini.
	 Landasan Teori 

	Pengertian Sastra dan Novel

	Sastra
Kata sastra (Yoseph, 1997: 11) dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa sansekerta, sas dalam kata kerja turunan berarti mengarahkan, mengajar, memberi instruksi atau intruksi, sedangkan akhiran tra menunjukkan alat atau sarana. Maka dari itu sastra dapat berarti alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku intruksi atau pengajaran.

Suatu hasil imajinasi dari seseorang, jika dituangkan ke dalam sebuah karya sastra yang mediumnya bahasa, dapat dikatakan bahwa hasil imajinasi tersebut merupakan karya sastra. Pikiran dan gagasan dari seorang pengarang yang diluapkan dengan segala perasaannya, kemudian disusun menjadi sebuah cerita yang mengandung makna dari pengarang juga merupakan karya sastra. 
Berdasarkan penjelasan di atas, novel Keluarga Gerilja merupakan sebuah karya sastra, karena novel Keluarga Gerilja berisi teks yang mengandung ajaran atau pedoman, yang dapat memberikan manfaat dan kenikmatan, yang disampaikan dengan bahasa yang indah serta merupakan kesatuan yang utuh dan integral antar unsur-unsurnya.
	Novel

Istilah novel dipungut dari bahasa Inggris novel. Sebutan novel dalam bahasa itu sendiri berasal dari bahasa Italia novella yang secara harfiah sebuah barang baru yang kecil (Abrams dalam Nurgiantoro, 2012: 9). Di Indonesia istilah tersebut dikenal dengan novelet yang berarti sebuah frasa yang panjangnya cukupan, tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek.
Karya sastra novel mengandung keindahan yang dapat menimbulkan rasa senang, nikmat, terharu, menarik perhatian, menyegarkan perasaan pembaca, pengalaman jiwa yang terdapat dalam karya sastra memperkaya kehidupan batin manusia khususnya pembaca.
Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pengertian novel, karya sastra yang berjudul Keluarga Gerilja merupakan sebuah karya sastra bentuk novel, karena di dalam novel Keluarga Gerilja terdapat beberapa unsur yang mengandung keindahan dan syarat akan nilai-nilai, khususnya nilai-nilai patriotisme. 
	Patriotisme

2.1 Pengertian Nilai Patriotisme
Patriotisme itu sendiri berasal dari kata “patriot” dan “isme” yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan atau heroism dan patriotism dalam bahasa Inggris. (dalam www.zonasiswa.com/2014/pengertian-patriotisme.html, diakses pada tanggal 26 januari 2015).
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah-airnya (KBBI, 1997;366). Dapat disimpulkan bahwa Patriotisme adalah suatu paham atau ajaran dalam mencintai dan membela tanah air demi kepentingan bangsa dan negara. Semangat mencintai dan membela tanah-air tersebut membuat seseorang menjadi pejuang yang kokoh, gigih, dan tanpa pamrih.
2.2 Ciri-Ciri Patriotisme
Ada beberapa ciri yang menunjukkan seseorang memiliki jiwa patriotisme, diantaranya:
	Cinta Tanah-air, merupakan suatu kasih sayang dan suatu rasa cinta terhadap tempat kelahiran atau tanah airnya (dalam aisardi.blogdetik.com/cinta-tanah-air/, diakses pada tanggal 26 januari 2015).
	Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara diatas kepentingan kelompok dan individu, persatuan dan kesatuan bangsa itu sendiri merupakan persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia
Rela berkorban, rela sendiri dapat diartikan bersedia dengan senang hati, dan tidak mengharapkan imbalan atas dasar kemauan sendiri. Sedangkan berkorban artinya memberikan segala sesuatu yang dimiliki sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri (https://seputarpengertian.blogspot.in/2014/08/seputar-pengertian-sikap-rela-berkorban.html, diakses pada tanggal 26 januari 2015).

	Berjiwa pembaharu, merupakan jiwa yang tidak monoton dan keinginan untuk berubah dengan sikap yang inovatif berdasarkan tindakan-tindakan yang baru demi kejayaan bangsa dan negara.
	Pantang menyerah atau tidak kenal menyerah dan putus asa. Wujud pantang menyerah adalah mental, dibagi menjadi dua yaitu ulet dan tangguh.
2.3 Pentingnya Patriotisme Bagi pemuda
Banyak cara untuk dapat menunjukkan bahwa pemuda mempunyai jiwa patriotisme, diantaranya dengan mengisi kegiatan sehari-hari dengan hal yang positif dan berguna bagi diri sendiri, masyarakat dan bangsa. Seperti melalui kegiatan olahraga, seni, diskusi, pendidikan dan tidak mencerminkan sikap anti patriotisme dengan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan, norma agama dan sosial yang dapat merugikan dirinya sendiri, masyarakat dan negara. 
	Novel Keluarga Gerilja dalam Perspektif Sosiologi Sastra

Pengarang merupakan bagian dari masyarakat. Sehingga wajar pengarang sebagai pencipta karya sastra menampilkan bentuk budaya pada zamannya, bahkan ide juga merekam gejolak sosial yang terjadi di dalam masyarakatnya. Dari kesadaran ini muncul pemahaman bahwa sastra memiliki keterkaitan timbal balik dalam derajat tertentu dengan masyaraktnya, dan sosiologi berusaha mencari pertautan antara sastra dengan kenyataan masyarakat dalam berbagai dimensi. Hal penting dalam sosiologi sastra adalah cermin (mirror), dalam kaitan ini sastra dapat dianggap sebagai mimesis (tiruan) rakyat. (dalam Pebriyawan 2011; 21)
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan sosiologi sastra merupakan pendekatan terhadap karya sastra dengan pertimbangan pengarang sebagai pencipta karya sastra dan faktor-faktor lain di luar karya sastra yang menyebabkan terciptanya karya tersebut.
	Pendekatan Struktural

Suatu konsep dasar yang menjadi ciri khas teori struktural adalah adanya anggapan bahwa di dalam dirinya sendiri karya sastra merupakan struktur yang otonom yang dapat dipahami sebagai suatu kesatuan yang bulat yang saling berjalin (Rahmat Djoko Pradopo, 1995:108).
Pendekatan struktural merupakan langkah awal untuk mendapatkan makna karya sastra secara menyeluruh sebagai suatu kesatuan yang utuh (tak terpisahkan). Pada penelitian ini menitik beratkan pada unsur alur, penokohan, latar dan tema, yang perlu dianalisis untuk menelaah struktur novel Keluarga Gerilja karya Pramoedya Ananta Toer.
	METODE PENELITIAN

	Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan beberapa metode ilmiah (Moeleong, 2005: 6).
	Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Keluarga Gerilja karya Pramoedya Ananta Toer cetakan kedua yang diterbitkan oleh P.T Pembangunan-Djakarta pada tahun 1955 yang memiliki tebal 239 halaman. 
	Metode Pengumpulan Data

	Studi kepustakaan
	Teknik Catat
	Instrumen Penelitian
	Metode Analisis Data

Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode kualitatif maka data yang sudah terkumpul dianalisis dengan analisis deskriptif yaitu dilakukan dengan cara mendeskripsikan kutipan-kutipan atau penggalan cerita yang kemudian disusul dengan analisis. Langkah-langkah yang akan ditempuh pada penelitian ini adalah.
Langkah 1 :Baca dan catat
Langkah 2 :Menganalisis unsur-unsur structural
Langkah3 :Menganalisis nilai patriotisme 
Langkah 4:Menginterpretasikan data 
Langkah5 :Menarik kesimpulan

	Metode Penyajian Data Hasil Penelitian 

Cara penyajian data penelitian dilakukan melalui berbagai bentuk. Pada umumnya dikelompokkan menjadi tiga, yakni penyajian dalam bentuk teks (tekstual), penyajian dalam bentuk tabel, dan penyajian dalam bentuk grafik. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dalam bentuk teks (tekstual).
	PEMBAHASAN

	Analisis Struktural

Analisis struktural merupakan tahap awal dalam suatu penelitian karya sastra, analisis struktural ini bertujuan untuk membongkar dan memaparkan karya sastra secara cermat dan detail. Analisis struktural merupakan kerangka pokok yang ada dalam sebuah karya sastra dan sekaligus merupakan pintu gerbang yang utama untuk mengetahui unsur-unsur pembangun sebuah karya sastra.
Dalam hal ini, penulis akan menganalisis empat struktur yang terdapat dalam novel Keluarga Gerilja karya Pramoedya Ananta Toer terkait dengan tema, alur, penokohan dan latar.
	Tema 

Tema sebagai suatu gagasan dasar pengarang yang melatar belakangi penciptaan karya sastranya, merupakan salah satu unsur penting yang membangun sebuah cerita. Tema dalam novel Keluarga Gerilja karya Pramoedya Ananta Toer ini merupakan tema sosial yang banyak diambil oleh pengarang-pengarang yang sering digolongkan sebagai angkatan 45. Pada intinya novel Keluarga Gerilja ini mempunyai tema patriotisme terkait dengan pengorbanan yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh dalam novel tersebut.
	Plot / Alur

Plot / Alur adalah urutan peristiwa dari sebuah cerita di dalam suatu karya sastra. Kejelasan alur akan mempermudah pemahaman terhadap cerita yang ditampilkan, untuk itu penulis menganalisis alur dari novel Keluarga Gerilja melalui empat tahapan menurut Sugihastuti (dalam Pebriyawan, 2011; 25).
Situasion (pengarang mulai melukiskan keadaan)
Tahap ini pengarang mengawali cerita dengan memperkenalkan keluarga Amillah karena Amillah-lah yang tertua di keluarga itu atau keluarga Saaman karena Saaman-lah yang mencari penghasilan.
Generation Circumstances (peristiwa mulai bergerak)
Ditandai dengan sikap Salamah yang ingin bekerja setelah selama tiga bulan Saaman yang menjadi sumber penghasilan dalam keluarga tersebut tertangkap Belanda. Namun niat baik dari tokoh Salamah tersebut ditentang ibunya, dan hal ini yang membuat Patimah (adik kelima dari Saaman) yang akhirnya pergi bekerja dengan Khadijah (teman dari Salamah) walupun umurnya hanya baru tujuh belas tahun namun tidak mengurangi semangat Patimah untuk mencari nafkah untuk keluarga mereka.
	Rising Action (keadaan mulai memuncak)

Keadaan mulai memuncak yaitu ketika kopral Tjanimin dan prajurit Kartiman mengenang bagaimana tewasnya ayah mereka yang bernama Paidjan ditangan mereka disebabkan karena Paidjan menyuruh ketiga anaknya Saaman, Tjanimin dan Kartiman untuk ikut bergabung dengan tentara Inggris. Hal tersebut membuat ketiga anaknya geram dan merencanakan pembunuhan terhadap ayah mereka.
Climax (keadaan mencapai klimaks atau mencapai puncaknya)
Pengarang menggambarkan keadaan yang mencapai klimaks, ketika Saaman dijatuhi hukuman mati oleh Belanda dan kabar tersebut sampai kepada keluarga Saaman di rumah. Pada saat berita tentang Saaman itu disampaikan mas Darsono, Salamah tidak berada dirumahnya melainkan telah pergi ke stasiun trem untuk memenuhi kemauan ibunya untuk mengambil Saaman kakaknya, namun bukannya Saaman yang diterima, melainkan ia dibawa ke bogor untuk diperkosa oleh orang yang mengaku bernama sersan Kasdan.
Denounement (pemecahan persoalan-persoalan dari semua peristiwa)
Akhir cerita pengarang memberikan suatu gambaran untuk mengakhiri semua peristiwa dari cerita yang telah diciptakan. Berisi tentang gugurnya kopral Tjanimin ditangan belanda ketika berada di rumah pak Lurah, suatu daerah lebih kurang tiga puluh lima kilometer di tenggara jakarta.
	Penokohan

Novel Keluarga Gerilja ini mempunyai beberapa tokoh, seperti Amillah, Saaman, Tjanimin, Kartiman, Salamah, Patimah, Salami, Hasan, dan tokoh bantu lainnya. Untuk selanjutnya akan dibahas masing-masing tokohnya dengan menggunakan teori Herman J. Waluyo. Dengan beberapa tahapan yaitu; 
	Phisical description; pengarang menggambarkan watak pelaku cerita melalui pemerian (deskripsi) bentuk lahir atau temperamen pelaku.

Portrayal of though stream or of consicius though; pengarang melukiskan jalan pikiran pelaku atau apa yang terlintas dalam pikiran pelaku.
Reaction to event; pengarang melukiskan bagaimana reaksi pelaku terhadap situasi tertentu.
	Direct author analysis; pengarang secara langsung menganalisis atau melukiskan watak pelaku.
Descussion Of Environment; pengarang melukiskan keadaan sekitar pelaku, sehingga pembaca dapat melukiskan watak pelaku tersebut.
Reaction Of Other to Character; pengarang melukiskan pandangan-pandangan tokoh atau pelaku lain (tokoh bawahan) dalam suatu cerita tentang pelaku utama.
	Conversation Of Other to Character; pengarang melukiskan watak pelaku utama melalui perbincangan atau dialog dengan para pelaku lainnya (Herman J. Waluyo. 2002; 19-20).
	Lattar atau Setting

Unsur-unsur yang termasuk dalam latar ini adalah, hari, tahun, musim atau periode sejarah. Senada pendapat tersebut, Abrams (dalam Burhan Nurgiyantoro, 2012; 216) menyatakan bahwa latar atau setting yang disebut landas tampu menyaran pada tempat, hubungan waktu dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. 
	Latar Tempat

	Daerah Merdeka
	Rumah Kadjang
	Pos Penjagaan 
	Sel Penjara,dll

	Latar Waktu

	Tahun 1949 
	Malam
	Pagi hari, dll

	Latar Sosial

Di dalam novel Keluarga Gerilja pengarang menggambarkan bagaimana keadaan atau suasana bangsa Indonesia pada saat pergolakan dahulu. Hal ini dideskripsikan pengarang bagaimana keadaan bangsa pada saat pasukan Belanda menggantikan Inggris setelah Inggris menarik diri dari jawa, namun keadaan tidak lagi banyak berubah.
	Nilai Patriotisme

	Cinta Tanah-air

Cinta tanah-air dalam novel Keluarga Gerilja dapat dikatakan sebagai inti dari isi cerita, hal ini dapat dilihat dari rangkaian cerita yang terdapat kutipan-kutipan yang berisi bentuk kecintaan para tokoh kepada tanah-air atau bangsa.
	Kebersamaan (Senasib Sepenanggungan)

Bentuk perasaan senasib dalam novel Keluarga Gerilja ini juga terlihat pada saat kedatangan berita maut akan hukuman mati yang akan dilakukan Belanda kepada Saaman, hal ini jelas terlihat bagaimana keluarga dan para tetangga sangat bersedih akan hal tersebut, pada kutipan;
Patimah dan Salami dan Hasan, yang selama mas Darsono membaca menambah tangisnya, kini menjerit berbareng sejadi-jadinya. Dan nama Aman berkumandang kesekeliling rumah itu. Sekarang para tetangga kian banyak yang datang. Giok ~ tetangga Tionghoa ~ pun datang. Khadijah juga, dan para tetangga yang agak jauh juga. Penuhlah kini rumah kecil di daerah merdeka itu oleh manusia dan suaranya. Dan suasana sedih menelan seluruh rumah bersama isinya. (hal 127-128)
	Rela Berkorban

Rela berkorban merupakan kesediaan dengan ikhlas untuk memberikan segala sesuatu yang dimilikinya, sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri demi kepentingan bangsa dan negara. Dalam novel Kelurga Gerilya ini wujud dari rela berkorban yang merupakan bagian dari nilai patriotisme tersebut merupakan gambaran yang sering dimunculkan pengarang dalam perjuangan-perjuangan para pemuda dalam tokoh-tokoh yang ditampilkan. Salah satunya dalam kutipan di bawah ini;
“Dan kak Mimin ~ sampai sekarangpun tak ada kabar beritanya lagi”, bisik Patimah.
“Biarlah. Kak Mimin jangan kau harapkan datang. Biarlah dia selamat dalam perjuangannya. Imah, kita hidup di kota yang aman ~ walaupun tak aman dari penderitaan. Kita malu mengharapkan kedatangan kak Mimin. Moga-moga dia selamat juga”. (hal 17; 3)
	Berjiwa Pembaharu

Merupakan jiwa yang tidak monoton dan keinginan untuk berubah dengan sikap yang inovatif berdasarkan tindakan-tindakan yang baru demi kejayaan bangsa dan negara. Berjiwa pembaharu pada novel Keluarga Gerilja ini terdapat pada tokoh Saaman yang melakukan pergerakan bawah tanah. 
	Pantang Menyerah

Sikap pantang menyerah ini adalah suatu sikap yang menggambarkan bagaimana pengarang menunjukkan dengan cara apa tokoh menghadapi suatu kondisi yang sedang mereka hadapi dalam perjuangan mereka. Hal tersebut memperlihatkan ketangguhan mereka dalam membela bangsa dan negara dengan sikap pantang menyerah tersebut. Hal ini terdapat pada kutipan-kutipan di bawah ini;
Ia diam mendengarkan. Kemudian meneruskan dengan suara ganas: “Membunuh musuh sebanyak-banyaknya. Dan dengan jalan apa saja. Aku tak peduli lagi sekarang”. (hal 33; 5)
	SIMPULAN DAN SARAN

1.Simpulan
a) Analisis Struktural
Berdasarkan hasil analisis, novel Keluarga Gerilja ini memiliki tema sosial mengenai perjuangan yang digambarkan pengarang tepatnya pada saat revolusi nasional tahun 1949, ketika Belanda ingin menguasai Indonesia lagi. Pada aspek penokohan, pengarang menampilkan tokoh-tokoh yang berjuang melawan penjajah. Seiring dengan berjalannya alur/plot, perwatakan yang terjadi pada tokoh semakin komplek dengan didukung oleh setting/latar yang diciptakan pengarang. Seting/latar sosialnya, mengungkap kehidupan keluarga yang hidup di tengah kekacauan dan suasana perang. 
b) Analisis Nilai Patriotisme
Berdasarkan hasil analisis nilai patriotisme dalam novel Keluarga Gerilja yang penulis kaji, nilai patriotisme itu sendiri terdiri atas; 1) Cinta tanah-air, terlihat dari rangkaian cerita dari beberapa kutipan-kutipan yang berisi tentang kecintaan para tokoh kepada tanah-airnya. 2) Kebersamaan (senasib sepenanggungan), pengarang menggambarkan perasaan senasib sepenanggungan ketika warga negara ikut merasakan kesedihan atas mereka yang gugur akibat membela bangsa dan negara. 3) Rela berkorban, merupakan sebuah kerelaan berkorban para tokoh dalam melakukan segala hal yang dapat dikatakan perjuangan. 4) Berjiwa pembaharu, pada novel Keluarga Gerilja berjiwa pembaharu terdapat pada tokoh Saaman yang melakukan pergerakan bawah tanah. 5) Pantang menyerah, dalam novel merupakan sikap yang menggambarkan ketangguhan para tokoh dalam menghadapi suatu kondisi yang sedang mereka hadapi dengan berbagai perjuangan-perjuangan yang digambarkan pengarang. 
2.Saran
	Bagi penikmat sastra

Penulis menyarankan bagi penikmat sastra agar lebih meningkatkan apresiasi terhadap karya sastra yang mengangkat nilai-nilai perjuangan agar dapat menambah wawasan tentang sejarah nasional pada umumnya dan bentuk-bentuk perjuangan para pejuang yang telah membela bangsa dan negara pada khususnya, serta mengambil nilai-nilai positif atau hikmah dari karya sastra tersebut.
	Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya, terkait dengan teori-teori kesusastraan untuk menambah pemahaman tentang menganalisis karya sastra sehingga menjadi lebih baik lagi terlebih dalam bidang sosiologi sastra pada karya sastra.
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