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Nilai-Nilai Patriotisme Dalam Novel “Layali Turkistan” Karya Najib Kailani 
(Analisis Sastra) 

Novel layali turkistan merupakan salah satu novel karya najib kailani 
yang menarik kisahnya untuk di kaji. Novel ini menggambarkan secara rinci 
segala hal tentang konflik perjuangan dan perlawanan terhadap kekejaman 
Komunis Cina di Turkistan sekitar tahun 1930-1950an, misalnya peristiwa kawin 
paksa antara wanita Turkistan dengan laki-laki Cina, berkembangnya ideologi 
Komunis, pemerkosaan terhadap gadis-gadis Turkistan, pembunuhan terhadap 
raja Komul dan penindasan terhadap rakyat Turkistan. 

Novel ini sebagai novel luar biasa sebagaimana novel-novel Najib 
Kailani yang lainnya, novel yang mengisahkan begitu heroiknya perjuangan dan 
perlawanan yang dilakukan oleh penduduk Turkistan dalam melawan 
kolonialisme Cina. Adanya perjuangan dan perlawanan tersebut menumbuhkan 
semangat nilai-nilai patriotisme pada jiwa pejuang-pejuang turkistan. Mereka 
terus melakukan perlawanan demi menjaga kehormatan bangsa dan agamanya, 
dan mereka rela menderita dan tersiksa karena rasa cintanya terhadap tanah air 
dan bangsa. 

Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengungkapkan nilai-nilai 
patriotisme pada tokoh-tokoh novel layali turkistan dengan kajian analisis sastra, 
dengan fokus permasalahan yang dibahas pada skripsi ini adalah: Pertama, Apa 
macam- nilai-nilai patriotisme dalam novel layali turkistan karya najib kailani?, 
Kedua, Apa latar belakang yang mempengaruhi munculnya nilai-nilai 
patriotisme dalam novel layali turkistan karya najib kalilani?. Adapun 
pendekatan yang dipakai peneliti dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan 
kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. 

Hasil analisis yang sudah peneliti lakukan adalah bahwa nilai patriotisme 
yang terdapat dalam novel Layali Turkistan terdapat macam empat nilai, 
pertama, nilai kesetiaan, kedua nilai rela berkorban, ketiga nilai keberanian, dan 
keempat nilai cinta tanah air. Sedangkan untuk latar belakang yang 
mempengaruhi munculnya nilai patriotisme dalam novel Layali Turkistan 
peneliti menemukan 3 faktor, pertama, penangkapan raja kumul oleh penjajah 
cina, kedua pernikahan paksa yang dilakukan komunis cina terhadap para gadis 
turkistan, ketiga peperangan yang terjadi antara komunis Cina dan rakyat 
Turkistan. 


