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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang  

 Moral, kebudayaan, kehidupan sosial, dan karya sastra memiliki ruang 

lingkup yang luas di kehidupan masyarakat, sebab sastra lahir dari kebudayaan 

masyarakat. Aspek dalam kehidupan sosial yang selama ini ada di masyarakat 

adalah cerminan munculnya karya sastra. Maka dari itu kebudayaan, moral, 

kehidupan sosial, dan karya sastra memiliki kaitan yang sangat erat. Menurut 

Kutha Ratna (2005:06) baik secara definitif etimologis maupun secara praktis 

pragmatis, berhubungan erat.  

Kedua istilah berada dalam kelompok kata yang memberikan perhatian 

pada aspek-aspek rohaniah, sebagai pencerahan akal budi manusia. Apabila dalam 

perkembangan berikut sastra perlu diberikan definisi yang lebih sempit, yaitu 

aktivitas manusia dalam bentuk yang indah, lebih khusus lagi bentuk dengan 

memanfaatkan bahasa, baik lisan maupun tulisan, tidak demikian halnya terhadap 

kebudayaan. Artinya, kebudayaan tetap memiliki ruang lingkup yang lebih luas, 

bahkan cenderung diberikan peluang untuk bertambah luas sebab aktivitas 

manusia juga semakin luas dan beragam. 

Secara garis besar Koentjaraningrat (dalam Kutha Ratna, 2005:07-10), 

membedakan tiga wujud kebudayaan, yaitu: (a) kebudayaan sebagai kompleks 

ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan, (b) kebudayaan sebagai suatu kompleks 
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aktivitas kelakuan berpola manusia dalam masyarakat, dan (c) kebudayaan 

sebagai benda-benda hasil karya manusia. Sastra dan kebudayaan, baik secara 

terpisah, yaitu ‗sastra‘ dan ‗kebudayaan‘, maupun sebagai kesatuan, selalu 

dikaitkan dengan nilai-nilai positif. Artinya, sastra dan kebudayaan yang dengan 

sendirinya dihasilkan melalui aktivitas manusia itu sendiri, berfungsi untuk 

meningkatkan kehidupan. Definisi yang paling tua sekaligus paling luas berasal 

dari E. B Taylor yang dikemukakan dalam bukunya yang berjudul Primitive 

Culture (1871). Menurut Taylor, kebudayaan adalah keseluruhan aktivitas 

manusia, termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat-istiadat, 

dan kebiasaan-kebiasaan lain. 

Menurut Teeuw (dalam Kutha Ratna, 2005:04) menyatakan bahwa sastra 

berasal dari akar kata sas (Sansekerta) berarti mengarahkan, mengajar, memberi 

petunjuk, dan instruksi. Akhiran tra berarti alat, sarana. Jadi, secara leksikal sastra 

berarti kumpulan alat untuk mengajar, buku petunjuk atau buku pengajaran yang 

baik, seperti silpasastra (buku petunjuk arsitektur), kamasastra (bukum petunjuk 

percintaan). Dalam perkembangan berikut kata sastra sering dikombinasikan 

dengan awalan ‗su‘, sehingga menjadi susastra, yang diartikan sebagai hasil 

ciptaan yang lebih baik dan indah. Dalam teori kontemporer, sastra diartikan 

dengan ciri-ciri imajinasi dan kreativitas, yang selanjutnya merupakan satu-

satunya ciri khas kesusastraan.  

Sastra tidak pernah lepas dari  bidang sosial dan kebudayaan, sebab sastra 

merupakan bagian kecil yang lahir dari  keduanya. Banyak nilai-nilai sosial  dan 

budaya yang secara tidak langsung maupun secara langsung ingin disampaikan 
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oleh pengarang. Sehingga, ketika pembaca melakukan aktivitas membaca suatu 

karya sastra, maka pembaca akan mengetahui tentang nilai-nilai sosial dan budaya 

dari suatu masyarakat, baik berkelompok maupun individu. Hal ini juga 

disebabkan sastra  sebagai bentuk pemikiran atau pengungkapan pengarang 

berkaitan dengan aspek sosial budaya. Bentuk pemikiran pengarang secara umum 

disebut tema.  

Sugiarti (2001: 37-38) menyebutkan bahwa tema adalah merupakan ide 

yang mendasari suatu cerita. Tema terbentuk dari sejumlah ide, tendens, motif, 

atau amanat yang sama, yang tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Tema 

dinyatakan secara tidak terus terang, meskipun ada dan dirasakan oleh pembaca. 

Tema tidak lain merupakan ide pokok, ide sentral atau ide yang dominan dalam 

karya sastra.  

 Pernyataan tersebut mengimplikasikan dua acuan pengertian, yakni arti 

tema bagi pengarang dan pembaca. Makna tema bagi pengarang adalah konsep  

atau gagasan sentral yang akan dikembangkan pengarang menjadi satu cerita atau 

menjadi  sesuatu yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui 

cerita yang diciptakan. Sesuatu itu berupa pendapat, pandangan hidup  

pengalaman pengarang dalam mengamati suatu masalah kehidupan, cita-cita, 

idealisme, dan sebagainya. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa tema bagi 

pengarang sering disebut sebagai makna niatan.  

Adapun tema bagi pembaca  merupakan gagasan sentral atau makna dalam 

sebuah prosa yang ditemukan oleh pembaca. Pengertian ini mengisyaratkan 

bahwa tema bagi pembaca merupakan hasil atau temuan makna melalui proses 



4 

 

penafsiran  terhadap prosa fiksi yang dibaca. Oleh karena itu, mencari makna 

sebuah prosa fiksi pada dasarnya mencari tema. Itulah sebabnya,  tema bagi 

pembaca sering disebut dengan makna muatan. 

 Suatu karya sastra yang berbentuk novel juga tentu isi cerita di dalamnya 

tak lepas dari tema yang ingin disampaikan pengarang dan diinterpretasikan oleh 

pembaca. Novel juga hasil karya sastra yang mampu berkembang pesat dewasa 

ini. Pengertian novel menurut Sumardjo (dalam Rini, 2008:02) adalah cerita 

berbentuk prosa dalam ukuran luas. Ukuran yang luas itu dapat berarti cerita 

dengan plot (alur) yang kompleks, karakter yang banyak, tema yang kompleks, 

suasana cerita yang beragam, dan setting yang beragam pula. Namun ―ukuran 

luas‖ itu tidak mutlak demikian, mungkin yang luas hanya salah satu unsur 

fisiknya saja, misalnya tema, sedangkan karakter, setting, dan lain-lainnya hanya 

satu saja. 

 Sastra adalah institusi sosial yang memakai medium bahasa. Teknik-teknik 

sastra tradisional seperti simbolisme dan mantra bersifat sosial karena merupakan 

konveksi dan norma masyarakat. Lagi pula sastra ―menyajikan kehidupan‖, dan 

―kehidupan‖ sebagian besar terdiri dari kenyataan sosial, walaupun karya sastra 

juga ―meniru‖ alam dan dunia subjektif manusia. Penyair adalah warga 

masyarakat yang memiliki status khusus. Penyair mendapat pengakuan dan 

penghargaan masyarakat dan mempunyai massa –walaupun hanya secara teoritis. 

Sastra sering memiliki kaitan dengan institusi sosial tertentu. Dalam masyarakat 

primitif, kita tidak dapat membedakan puisi dan ritual, sihir, kerja atau bermain. 
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Sastra mempunyai fungsi sosial atau ―manfaat‖ yang tidak sepenuhnya bersifat 

pribadi (Wellek, 1989:109).  

 Novel merupakan salah satu genre sastra yang memiliki apresiasi besar di 

masyarakat. Sebab novel lahir karena cerminan dari aspek dalam kehidupan sosial 

masyarakat. Selain itu, di dalam novel juga menceritakan perilaku atau hubungan 

sosial dan budaya suatu komunitas masyarakat yang tidak banyak diketahui oleh 

masyarakat awam. Andrea Hirata dengan karyanya berupa novel Tetralogi Laskar 

Pelangi, dalam novel ini Andrea ingin menyampaikan nilai-nilai moral di daerah 

pulau Bangka Belitung melalui karyanya.  

Andrea Hirata mengangkat nilai moral yang merupakan aspek sosial dan 

budaya. Andrea Hirata menguak sisi  di dalam novelnya, terutama sisi aspek nilai 

moral sosial yang ada di masyarakat Bangka Belitung. Pesan moral sosial tersebut 

dapat dilihat pada pembentukan tokoh-tokoh dan alur cerita yang diciptakannya. 

Andrea Hirata bukanlah penulis kacangan yang memprioritaskan pada kepuasan 

menulis saja, melainkan isi dan pesan moral yang disampaikannya begitu indah 

tanpa harus menggurui. Berikut adalah salah satu contoh pandangan penggemar 

Andrea Hirata yang disampaikannya melalui sebuah blog 

(www.benih.net/tokoh/laskar-pelangi-dan-fenomena-pendidikan-kita.html/blog):  

Saya hendak menempatkan Andrea sebagai seorang pengarang 

yang tentu tak lepas dari pengaruh lingkungannya. Khususnya 

mengenai cara pandang Andrea terhadap permasalahan pendidikan 

di Indonesia yang kemudian dipresentasikannya dalam bentuk fiksi 

lewat novel Laskar Pelangi. Dibanyak referensi akan ditemui 

keterangan bahwa Andrea memiliki minat terhadap sains dan dunia 

pendidikan. Alih-alih sebagai novelis, ia mengaku lebih 

mengidentikkan dirinya sebagai akademisi. Maka tak heran bila 

dalam Laskar Pelangi terdapat banyak kalimat dengan ‖bumbu-

http://www.benih.net/tokoh/laskar-pelangi-dan-fenomena-pendidikan-kita.html/blog
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bumbu‖ ilmiah yang dipadukannya dengan kisah-kisah sederhana 

dan memikat. 

 

Berdasarkan beberapa alasan tersebut, masalah nilai moral sangat penting 

untuk diteliti, terutama masalah moral sosial yang ada di masyarakat. Peneliti 

akan mengangkat masalah nilai moral yang merupakan bagian dari sosial dan 

budaya yang ada dalam novel tetralogi Laskar pelangi karya Andera Hirata. 

Pengkajian mengenai nilai-nilai pendidikan ini sebelumnya sudah pernah 

diteliti oleh Dwi Sulistia Rini (UMM) dengan judul ‖Tokoh Utama dalam Novel 

Laskar Pelangi karya Andrea Hirata (Telaah Pendekatan Strukturalisme 

Genetik).‖ dan  Safitri Febriani (UMM) dengan judul ‖Frekuensi Kemunculan 

Pesan yang Mengandung Nilai-nilai Pendidikan Moral dalam Film Studi Analisis 

Isi terhadap Film “I Love U Oom” Karya Widi Wijaya.‖ Meskipun penelitian 

sebelumnya dan penelitian kali ini memiliki kesamaan, yakni sama-sama 

mengkaji nilai-nilai moral dari novel yang sama, namun objek yang digunakan 

keduanya berbeda. Objek pada penelitan sebelumnya adalah berupa ‖Analisis 

Tokoh Utama‖ dan ‖Frekuensi Kemunculan Pesan yang Mengandung Nilai-nilai 

Pendidikan Moral dalam Film Studi Analisis Isi terhadap Film ‗I Love U Oom‘‖, 

sedangkan objek penelitian kali ini adalah berupa ‖Nilai Moral dalam Novel 

Tetralogi Laskar Pelangi‖. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan gambaran tentang 

nilai-nilai moral dalam karya sastra tetralogi Laskar Pelangi yang dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka bagian ini akan 

memaparkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan: (1) Nilai moral apa yang 

terdapat dalam Novel Tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata? (2) 

Bagaimana penyampaian nilai moral dalam Novel Tetralogi Laskar Pelangi karya 

Andrea Hirata? Lebih jelasnya diuraikan pada bahasan berikut ini.  

1.2.1 Jangkauan Masalah  

Jangkauan masalah yang yang terdapat dalam penelitian ini cukup luas, 

serta berkaitan dengan nilai moral. Kaswardi (1993:151) menyatakan bahwa 

karya-karya sastra yang sudah terpilih berdasarkan tingkat usia dan nilai 

estetikanya, dapat dikelompokkan ke dalam kategori mengandung nilai moral, 

agama, kemanusiaan, sosial, seni, adat tradisional, kepahlawanan, dan seterusnya.  

Sedangkan Srijanti (2006:89-109) dalam bukunya  Etika Membangun 

Masyarakat Islam Modern bahwa terdapat sepuluh akhlak pribadi Islami. Dan 

kesepuluh akhlak tersebut adalah (1) Jujur, (2) Percaya diri, (3) Bekerja keras, (4) 

menghargai waktu, (5) berpikir positif, (6) memiliki harga diri, (7) mandiri, (8) 

hidup hemat atau hidup sederhana, (9) memelihara amanah, (10) bersyukur. 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Mengingat Jangkauan masalah yang terdapat dalam penelitian ini sangat 

luas, maka peneliti perlu membatasinya pada masalah yang lebih khusus. Hal ini 

dilakukan supaya penelitian ini dapat menghasilkan kajian yang lebih teliti, valid, 

dan memberikan gambaran yang jelas terhadap analilsis data yang ditemukan. 

Untuk itu, berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan dalam cerita karya pengarang 
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cilik ini peneliti membatasinya dalam hal-hal berikut:    (1) Nilai moral yang 

terdapat dalam Novel Tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, (2) 

Penyampaian nilai moral dalam Novel Tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea 

Hirata. Pembatasan ini dilakukan  agar penelitian yang dilakukan dapat lebih 

mendalam dan proporsional. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan nilai-

nilai pendidikan yang terdapat dalam cerita karya pengarang cilik. 

1.3.2 Tujuan khusus 

 Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi tentang 

nilai moral sosial dalam kehidupan yang bermasyarakat melalui segi aktivitas dan 

perilaku tokoh-tokohnya serta penanaman nilai moral dalam novel Laskar Pelangi 

karya Andrea Hirata. Adapun tujuan tujuan khusus dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a) Menjelaskan nilai moral yang terdapat dalam Novel Tetralogi Laskar 

Pelangi karya Andrea Hirata; 

b) Memaparkan penyampaian nilai moral dalam Novel Tetralogi Laskar 

Pelangi karya Andrea Hirata. 

1.4 Manfaat penelitian 

 Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan naskah 

laporan yang berisi gambaran tentang aktivitas atau perilaku hidup tokoh utama, 

keberadaan tokoh utama dan pandangan hidup tokoh utama, serta penanaman 
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nilai-nilai pendidikan di lingkungan sosial dan budaya dalam novel Laskar 

Pelangi karya andrea Hirata. 

Manfaat praktis bagi pengajaran adalah untuk membantu guru Bahasa dan 

Sastra Indonesia dalam menelaah karya sastra pada sebuah novel dan dapat 

memberikan pengembangan wawasan kepada siswa dalam menelaah karya sastra 

serta sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya. 

1.5 Penegasan Istilah 

1. Nilai Moral 

Nilai moral adalah nilai tentang kebaikan yang muncul akibat perilaku baik, 

sebagai individu atau hubungan dengan orang lain (masyarakat). Moral 

bersumber pada hati nurani, kebebasan dan tanggungjawab, serta hak dan 

kewajiban. Pengertian nilai moral yang bersumber dari etika, antara lain: (1) 

nilai dan norma moral yang ada dapat menjadi pegangan bagi seseorang atau 

kelompok dalam berperilaku, (2) nilai moral merupakan kumpulan azas 

tentang perlaku tertentu atau kegiatan tertentu (misal: kode etik), (3) nilai 

moral yang bersumber pada etika atau filsafat moral yaitu ilmu yang 

mengkaji tntang prinsip-prinsip yang baik dan yang buruk.  

2. Penyampaian atau cara menyampaikan menurut Daryanto dalam Kamus 

Bahasa Indonesia Lengkap (1997), adalah: 

a. Penyampaian memiliki arti proses, cara, (berkenaan dengan) perbuatan 

menyampaikan; 

b. Menyampaikan memiliki arti memberikan, mengantarkan, mengirimkan, 

menunaikan, memenuhi kewajiban, mencukupkan, memadakan, 
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mengabulkan, dan meluluskan.  

3. Novel 

Goldman (dalam Rini, 2008:09) menyatakan bahwa novel merupakan cerita 

mengenai pencarian yang terdegradasi akan nilai-nilai otentik. Pencarian itu 

dilakukan oleh seorang hero problematik. Nilai-nilai otentik adalah nilai-nilai 

yang mengorganisasikan dunia novel secara keseluruhan meskipun secara 

implisit. Sedangkan pengertian novel menurut Sumardjo (dalam Rini, 

2008:09) adalah cerita berbentuk prosa dalam ukuran yang luas. 

4. Nilai etika/moral adalah seluruh kaidah kesusilaan atau kebiasaan yang 

berlaku pada suatu kelompok tertentu; ajaran kesusilaan, yaitu ajaran tentang 

azas dan kaidah kesusilaan yang dipelajari secara sistematik di dalam etika, 

filsafat moral dan teologi moral; pelajaran kesusilaan, misalnya moral dari 

suatu peristiwa/cerita (Siswoyo dalam Rochmadi, 2002:02).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


