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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan 

dikaruniai berbagai kelebihan dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Karunia itu 

berupa akal, cipta, rasa, dan karsa. Berkat karunia yang hampir sempurna itu, 

manusia mampu menciptakan karya-karya atas hasil pemikirannya sendiri. Salah 

satu ciptaan manusia yang berfungsi untuk menghibur, mendidik, dan mampu 

menyampaikan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat adalah karya sastra. 

Karya sastra merupakan bentuk pengungkapan realita kehidupan 

masyarakat. Cerita karya sastra banyak mengisahkan permasalahan kehidupan 

sosial, adat dan budaya. Pada hakikatnya, karya sastra yang baik adalah karya 

yang tidak langsung menggambarkan atau memperjuangkan nilai-nilai tertentu, 

tetapi aspirasi masyarakat lebih baik tercermin dalam karya sastra. Pembaca karya 

sastra sepakat dan sependapat bahwa sastra dipahami sebagai bentuk kajian seni 

bagi manusia yang menggunakan bahasa sebagai bahan kajian. Bahasa sendiri 

merupakan ciptaan sosial, dalam artian bahwa karya sastra menampilkan 

gambaran kehidupan yang nyata secara sosial. 

Karya sastra diciptakan dan ditulis oleh sastrawan bukan untuk dibaca 

sendiri, melainkan ada ide, gagasan, pengalaman, dan amanat yang ingin 

disampaikan kepada pembaca. Dengan harapan, apa yang disampaikan dalam 

karya sastra menjadi masukan, sehingga pembaca dapat mengambil kesimpulan 

dan menginterpretasikannya sebagai sesuatu yang berguna bagi perkembangan 
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hidupnya. Sehingga karya sastra dapat berguna untuk mengembangkan kehidupan 

sosial, budaya, dan pendidikan masyarakat. 

Salah satu karya sastra cipta anak bangsa adalah novel Persiden ciptaan 

Wisran Hadi yang lolos pada acara sayembara Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 

tahun 2010. Kehadiran Persiden mampu membangkitkan semangat penulis dari 

Sumatera Barat. Setelah kemenangan Chairul Harun dengan novel Warisan pada 

tahun 1979 dan Ular Keempat karya Gusuf Sakai pada tahun 2003, hampir tidak 

ada novel-novel berkualitas. Novel karya Wisran Hadi mampu bersaing dengan 

254 karya sastra lainnya, sehingga menjadi pemenang utama. Persiden adalah 

karya sastra dari Padang, Sumatera Barat yang menjadi novel unggulan pada acara 

sayembara DKJ. 

Novel karya Wisran Hadi berlatar budaya Minangkabau yang mencoba 

mengangkat loyalitas dan persoalan-persoalan adat dengan cara pandang dan 

bentuk baru yang kritis. Tradisi dalam novel ini dipertanyakan dan dibenturkan 

dengan kenyataan dan modernitas, bukan dimamah dan ditelan mentah-mentah. 

Alur bercabang di bagian akhir membuat novel ini lebih menarik dan tak 

konvensional. 

Teknik penulisan Persiden juga menampilkan gaya baru pada karya sastra, 

yang penuh dengan dramatik dan parodi. Permainan kata, frasa, dan kalimat 

dalam penanaman tokoh-tokoh yang jika dibahasa-minangkan menjadi ambigu. 

Gaya bahasa novel Persiden mengadopsi gaya kelisanan masyarakat Minang yang 

suka meledak sehingga akan terasa lebih menyegarkan. Namun seringkali terasa 
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bahwa teknik kelisanan yang digunakan oleh penulis membawa resiko tersendiri. 

Hal ini menyebabkan cerita menjadi melantur dan bertele-tele. 

Ciri khas lainnya yang ditimbulkan Persiden adalah kritik terhadap situasi 

sosial di sekitarnya yang mudah dipahami dan dihayati.  Seiring berjalannya cerita 

permasalahan lain juga muncul di dalam novel, yakni masyarakat Minang itu 

sendiri. Masalah yang terjadi di dalam kelompok atau kaum banyak menuai 

persoalan yang rumit dan kompleks tentang peraturan, hukum, dan norma-norma. 

Masalah kelompok yang semakin rumit hingga merambat ke norma-norma 

dalam etika, yaitu norma hukum, norma kesopanan, dan norma moral yang 

berlaku dalam kaumnya. Novel Persiden yang mengangkat adat masyarakat 

Minang dan permasalahan yang tidak mudah terselesaikan dengan penggunaan 

gaya bahasa dan kemunculan simbol-simbol yang menarik penulis untuk 

menganalisisnya berdasarkan etika dan estetika perspektif antropologi sastra. 

Etika berhubungan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan 

batiniahnya. Berbagai usaha untuk menanamkan etika di kalangan masyarakat 

telah banyak dilakukan, baik melalui pendidikan formal maupun lingkungan 

keluarga masyarakat. Etika dapat dipelajari dari berbagai sumber seperti sekolah-

sekolah formal dan informal, keluarga serta lingkungan. Bentuk penyampaiannya 

ada yang berupa ucapan, tindakan dan tulisan. 

Etika merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku manusia yang timbul 

karena adanya interaksi antara individu kepada diri sendiri, individu kepada 

individu, individu kepada kelompok, maupun individu dengan Tuhan Yang Maha 

Esa (Daroeso, 1989:22). Etika memegang peranan penting dalam kehidupan 
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manusia yang berhubungan dengan baik dan buruk terhadap tingkah laku 

manusia. Tingkah laku ini berdasarkan norma-norma yang berlaku di dalam 

masyarakat. Norma etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat perlu mendapat 

perhatian yang sungguh-sungguh tentang keberadaan dalam rangka mengikat 

perilaku manusia, terutama dalam era modern ini. Adapun norma-norma yang 

terdapat dalam etika secara umum adalah norma hukum, norma kesopanan, dan 

norma moral. 

Norma hukum, norma kesopanan, dan norma moral di dalam novel Persiden 

digambarkan dengan jelas oleh Wisran Hadi. Permasalahan demi permasalahan 

mengangkat tentang persoalan ketiga norma tersebut. Selain etika, estetika 

merupakan unsur kedua yang wajib dan menarik penulis untuk mengkajinya. 

Estetika merupakan penentu persepsi pembaca karya sastra, khususnya novel 

tentang baik atau tidaknya suatu karya sastra. 

Karya sastra yang baik adalah karya sastra yang mampu  mempengaruhi 

pembacanya. Karya sastra adalah salah satu media penanaman etika dan estetika. 

Dengan kalimat lain, karya sastra banyak mengandung unsur-unsur diantaranya 

adalah etika dan estetika. Melalui karya sastra masyarakat memperoleh 

pendidikan etika dan estetika dalam masyarakat. Namun tidak banyak masyarakat 

yang mengerti pendidikan apa yang disampaikan cerita dalam karya sastra 

tersebut. 

Sebuah karya sastra memerlukan interpretasi yang tinggi, karena arti dan 

pesan yang diungkapkan lewat tulisan tersebut bersifat tersembunyi, seperti 

memakai simbol-simbol dan gaya bahasa yang sulit untuk dipahami. Simbol dan 
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gaya bahasa merupakan bagian dari estetika karya sastra, khususnya novel. Nilai-

nilai estetika yang dikaji dalam penelitian ini adalah telaah yang berkaitan dengan 

penciptaan, apresiasi, dan kritik terhadap karya sastra berdasarkan simbol dan 

gaya bahasa. 

Persoalan estetika pada novel Persiden karya Wisran Hadi salah satunya 

dapat dipahami penggunaan gaya bahasa. Energi gaya bahasa digunakan sebagai 

kekuatan untuk mengungkapkan susunan cerita. Pemanfaatan gaya bahasa  

tersebut terkait keindahan yang penyimpan makna cukup dalam. 

Gaya bahasa menurut Ratna (2011:128) dalam suatu karya sastra khususnya 

novel akan menimbulkan nilai-nilai estetika. Gaya bahasa juga merupakan unsur 

terpenting khususnya dalam kaitannya dengan estetika. Di samping itu, ada pula 

yang menganggap bahwa gaya bahasa juga merupakan unsur terpenting dalam 

menghasilkan kualitas estetis. 

Gaya bahasa yang indah dan personal merupakan suatu cara untuk 

mengekspresikan pikiran dan perasaan. Gaya bahasa digunakan untuk 

meningkatkan efek dan menjelaskan gagasan-gagasan sehingga dapat dimengerti 

oleh pembaca novel. Selain itu, gaya bahasa juga memperlihatkan kekhasan 

bahasa serta jiwa dan kepribadian pengarang novel. 

Persiden dalam pengungkapan ceritanya banyak menggunakan gaya bahasa 

hiperbola yang meledak-ledak dan berlebih-lebihan. Di sisi lain Wisran Hadi 

sering menggunakan gaya bahasa personifikasi dalam kalimatnya. Gaya bahasa 

personifikasi dan hiperbola menjadi kekuatan pengarang untuk berekspresi. 
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Pembicaraan estetika yang penting selain mengupas gaya bahasa, simbol 

yang terdapat dalam novel juga penting untuk dikaji. Hal ini karena manusia 

bukan saja sebagai makhluk pembuat alat, melainkan juga sebagai makhluk 

pembuat simbol melalui bahasa-bahasa verbal dan nonverbalnya. Simbol menurut 

Langer (Sachari, 2002:18) adalah proses simbolisasi estetik menjadi penting 

karena makna secara tajam dapat diamati pada proses penyimbolan. 

Simbol menjadi penting dalam nilai estetik karena simbol dapat dilihat 

dalam bahasa, apabila disusun secara sintaksis, di mana setiap simbol dianggap 

memiliki satu nama. Karya sastra, khususnya novel erat kaitannya dengan 

penggunaan bahasa dan penyusunan sintaksis. Selain itu simbol juga dapat 

dipahami secara langsung dan secara keseluruhan.  

Simbol dalam Persiden yang ditampilkan Wisran Hadi adalah kaum 

Bagonjong dalam setiap benda, tempat, dan kalimat yang menunjukkan gagasan-

gagasan tertentu mengandung makna simbolistik. Hal itu dapat diamati dalam 

kalimat atau wacana dalam novel. Setiap kalimat hakikatnya merupakan 

rangkuman dari tindakan-tindakan simbolis terpadu. Hal itu tercermin mulai dari 

tujuan penyusunan kalimat yang bertujuan untuk menyampaikan suatu makna. 

Simbol yang dilambangkan oleh pengarang biasanya dikaitkan dengan tujuan isi 

cerita novel. 

Etika dan estetika dijelaskan oleh Wajiran (2012) memiliki hubungan yang 

sangat berkaitan erat dengan produk-produk budaya, seperti pakaian, kendaraan, 

makanan bahkan, juga tingkah laku manusia. Hal ini disebabkan manusia adalah 

makhluk yang dibekali dengan akal dan pikiran etika dan estetika yang dianut 
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adalah yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan inilah 

yang akan membedakan manusia dengan binatang. 

Etika dan estetika kembali diungkapkan oleh Sugiarti (2014:1) merupakan 

dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam memahami seni. Karya sastra salah 

satu produk seni memiliki kepentingan untuk menyampaikan pesan baik secara 

langsung maupun tidak langsung kepada pembaca. Dalam konsep kebudayaan dan 

sosial manusia memerlukan etika dan estetika dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Kedua aspek ini sangat penting mengingat manusia sebagai makhluk 

sosial sekaligus makhluk berbudaya. 

Pembaca dapat mengetahui tingkat kemajuan suatu adat istiadat yang 

berlaku serta tingkat kehidupan masyarakat yang terjadi pada suatu masa. Karya 

sastra mampu memberikan penjelasan secara jelas kepada pembaca tentang 

peristiwa ataupun sejarah yang pernah terjadi di masa lampau. Karya sastra juga 

mampu menjelaskan tentang adat istiadat, hukum, dan tata cara kehidupan suatu 

masyarakat. 

Novel Persiden karya Wisran Hadi dipilih sebagai sumber data penelitian 

dengan alasan setelah beberapa kali dibaca dan dicermati isinya, Persiden memuat 

etika dan estetika kebudayaan masyarakat Minang. Wisran Hadi memberikan 

perhatian istimewa untuk mengajarkan kearifan hidup lewat tingkah laku manusia 

di dalam kehidupan dengan masyarakat luas. Lebih singkatnya, novel Persiden 

karya Wisran Hadi menarik untuk diteliti dari segi intrinsik maupun segi 

ekstrinsiknya yang berkaitan dengan etika dan estetika perspektif antropologi 

sastra. 
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1.2 Fokus Penelitian  

Fokus penelitian berfungsi sebagai batasan-batasan permasalahan yang lebih 

rinci dan sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dibatasi pada 

permasalahan etika dan estetika perspektif antropologi sastra. Etika yang 

dimaksud adalah adat-istiadat yang berlaku di masyarakat Minangkabau 

berdasarkan akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berfikir. Etika dibatasi atas 

norma yang berlaku secara umum dimasyarakat, yaitu norma hukum, norma 

kesopanan, dan norma moral (Bertens, 1993:147). Ketiga norma dalam etika 

tersebut adalah fokus penelitian dalam lingkup etika. 

Norma hukum terbagi atas tiga bagian, yaitu hukum yang berlaku di adat 

Minangkabau, hukum agama Islam, dan hukum pemerintah yang didasari pada 

UU. Selanjutnya, norma kesopanan dibatasi pada perilaku seseorang yang 

dilandasi pada adat istiadat seseorang di dalam kaum. Sedangkan norma moral 

dalam novel Persiden meliputi perilaku dan sifat seseorang berlandaskan pada 

hati nurani diri sendiri, ideologi, dan tidak merugikan orang lain. 

Norma-norma yang berlaku dalam etika berfungsi sebagai tolak ukur 

tingkah laku seseorang di dalam kaumnya. Baik dan buruknya tingkah laku 

seseorang dinilai berdasarkan kaidah norma yang berlaku dalam kaum tersebut. 

Etika menjadi kajian utama dalam penelitian ini, karena menjadi dasar analisis 

novel untuk menjawab permasalahan yang ada. 

Selain etika yang dibatasi dengan norma-normanya, penelitian ini juga 

fokus pada estetika. Estetika tercipta karena peran manusia yang menciptakan, 

mengapresiasi, dan mengkritik terhadap karya sastra, khususnya novel. Estetika 
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berfungsi sebagai tolak ukur bagus atau buruknya suatu karya sastra untuk 

dinikmati pembaca novel. Estetika novel dapat ditinjau berdasarkan dua aspek, 

yakni gaya bahasa dan simbol (Tarigan, 1986:17-56 & Sachari, 2002:18-20). 

Gaya bahasa dan simbol dalam novel Persiden merupakan ekplorasi 

pengarang pada karya sastra. Gaya bahasa  hiperbola dan personifikasi digunakan 

pengarang untuk membangun dan menampilkan keindahan-keindahan yang sangat 

penting dalam novel. Kekuatan Persiden semakin kuat dan menarik untuk dibaca 

dan dikaji karena gaya bahasa hiperbola dan personifikasinya. Selain itu, simbol 

diskursif dan presentasional juga memberikan peranan yang penting menampilkan 

simbol yang tersembunyi. Simbol dalam Persiden dapat berupa kalimat dan kata. 

Oleh karena itu, kehadiran simbol diskursif dan simbol presentasional dirasa perlu 

untuk dikaji dalam penelitian ini. 

Etika dan estetika merupakan media pembelajaran bagi pengarang untuk 

mengekspresikan permasalahan dalam karya sastra. Pembaca yang telah membaca 

novel Persiden akan mengapresiasinya melalui kajian etika dan estetika pada 

tokoh. Hal ini karena, pengarang menggunakan etika untuk dasar hukum 

sosialisasi dan esetika adalah media bahasa dalam novel Persiden. Maka 

disimpulkan bahwa etika dan estetika memiliki peran yang sangat penting untuk 

membangun tokoh sesuai dengan keinginan pengarang. 

Lebih singkatnya, fokus penelitian ini terdiri atas dua unsur, yakni etika dan 

estetika. Setiap unsur dibagi menjadi beberapa indikator. Etika (Bertens,1993:147) 

terdiri atas tiga indikator, yakni norma hukum, norma kesopanan, dan norma 

moral. Unsur kedua adalah estetika (Tarigan, 1986:17-56 dan Sachari 2002:18-20) 
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di mana indikatornya adalah simbol (diskursif dan presentasional) dan gaya 

bahasa  (hiperbola dan personifikasi). 

1.3 Rumusan Masalah 

Agar permasalahan yang akan dibahas menjadi terarah dan sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan, diperlukan adanya perumusan masalah. Adapun 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah etika dalam novel Persiden karya Wisran Hadi perspektif 

antropologi sastra? 

2) Bagaimanakah estetika dalam novel Persiden karya Wisran Hadi 

perspektif antropologi sastra? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut ini: 

1) Mendeskripsikan etika dalam novel Persiden karya Wisran Hadi 

perspektif antropologi sastra. 

2) Mendeskripsikan estetika dalam novel Persiden karya Wisran Hadi 

perspektif antropologi sastra. 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai studi interdisipliner antar 

studi sastra khususnya pada materi etika dan estetika. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat menambah informasi dan meningkatkan 

wawasan pembaca berkenaan dengan ajaran nilai etik dan nilai estetik yang 

diungkapkan dalam karya sastra, yaitu novel. Selain itu penelitian ini juga dapat 

dijadikan sebagai bahan rujukan untuk pendidikan, supaya anak didik memiliki 

kepribadian yang baik dalam keluarga, negara, di dalam kehidupan bermasyarakat 

(bersosial). 

1.6 Definisi Operasional 

1) Novel adalah karangan prosa yang panjang dan mengandung rangkaian 

cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dan 

menonjolkan sifat dan watak setiap perilaku yang menjadi objek kajian 

penelitian. 

2) Etika adalah tingkah laku manusia yang berhubungan dengan baik dan 

buruknya seseorang yang didasari pada norma yang berlaku di dalam 

masyarakat (Bertens, 1993:6-7). 

3) Norma hukum adalah norma yang ditulis secara sistematis dan terarah 

yang disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku dan memiliki 

kepastian lebih dasar dan bersifat objektif (Bertens, 1993:43-44). 
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4) Norma kesopanan adalah norma yang mengatur segala perilaku manusia 

yang  bersumber pada adat istiadat masyarakat (Bertens, 1993:148). 

5) Norma moral adalah norma yang timbul dari hati nurani seseorang yang 

sifatnya tidak merugikan orang lain (Bertens, 1993:144). 

6) Estetika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas 

tentang keindahan, proses terbentuknya, dan cara pengarang 

mengeksplorasi karya sastra (Sachari, 2002:3). 

7) Antropologi sastra adalah analisis dan pemahaman terhadap karya sastra 

dalam kaitannya dengan kebudayaan (Ratna, 2011:31). 


