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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sastra dipakai untuk menyebutkan gejala budaya yang dapat dijumpai 

pada semua masyarakat global meskipun secara sosial, ekonomi dan keagamaan 

keberadaanya tidak merupakan keharusan. Karya sastra diciptakan selain untuk 

memberikan hiburan atau kesenangan juga sebagai penanaman nilai edukatif. 

Karya sastra memiliki potensi yang besar untuk dipakai sebagai salah satu alat 

dalam pendidikan. 

Karya astra merupakan hasil renungan yang mendalam yang tidak hanya 

menyampaikan informasi fakta-fakta atau data-data, melainkan di dalamnya 

tersembunyi kearifan-kearifan. Sastra dengan keindahan tertentu dapat 

melembutkan kehidupan yang semakin keras. Melalui keindahan dan kelembutan 

isi sastra, maka dapat dikatakan bahwa karya sastra itu adalah alat yang diciptakan 

pengarang untuk memuat pesan-pesan pendidikan yang berguna bagi kehidupan 

manusia atau pembaca (Nurgiantoro, 2000:35). 

Keindahan dalam novel dapat dilihat dari beberapa segi yaitu unsur 

intrinsik ataupun unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik meliputi plot tema, penokohan, 

gaya bahasa, dan seting. Unsur ekstrinsik meliputi latar belakang pengarang, 

aliran pengarang, biografi pengarang, dan sebagainya. Unsur-unsur itulah yang 

membangun terwujudnya sebuah karya sastra. Dengan memperhatikan unsur-

unsur tersebut pembaca akan mudah menemukan gagasan yang disampaikan 

pengarang dalam karya sastra.  
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Sebagai bagian dari sistem budaya yang berlaku di suatu bangsa, 

kemunculan sastra dapat berperan antara lain untuk melestarikan, mendukung, 

menolak, mendobrak, mengevaluasi atau mengkritik nilai yang diyakini oleh suatu 

bangsa. Dalam hal ini sastra dapat digunakan oleh pengarang sebagai alat untuk 

menyampaikan aspirasi sosial masyarakat yang bersumber dari sistem budaya 

sebagai sistem nilai yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri (Hasan, 1979:32). 

Karya sastra fiksi sebagaimana diketahui selalu menghadirkan hidup dan 

kehidupan bagimasyarakat. Semua yang dihadirkan dalam cerita fiksi dapat terjadi 

dalam kehidupan nyata. Cerita fiksi sebagai karya seni sarat akan nilai-nilai yang 

mampu pempengaruhi pembaca. Hal ini terjadi karena objek yang digunakan 

adalah manusia dan fakta. Pengarang selalu mengangkat fenomena-fenomena 

yang ada di sekitar kehidupan manusia. Karya sastra sebagai media yang 

bermuatan nilai, baik nilai moral, sosial, dan edukatif. 

Dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang nilai-nilai pendidikan. 

Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai pendidikan dapat diberikan langsung oleh 

orang tua dengan memberikan contoh-contoh tindakan yang dapat memberi tahu 

mana yang baik dan mana yang benar atau secara tidak langsung dengan 

memberikan bacaan yang bermanfaat seperti novel religius sehingga dapat 

membentuk pikiran dan pribadi pembaca akan lebih matang.  

Pengkajian tentang nila-nilai pendidikan ini sebelumnya sudah pernah 

dikaji oleh Dwi Hariyani (UMM, 2006) dengan judul “Analisis Nilai Edukatif 

dalam Novel Edensor Karya Andrea Hirata”. Sedangkan objek kali ini adalah 

novel Sang Pencerah. Dwi Hariyani dalam skripsinya memberikan batasan 



3 
 

permasalahan pada nilai edukatif sosial dan kepribadian saja. Hasil dari 

penelitiannya adalah mengetahui nilai pendidikan sosial dan nilai pendidikan 

kepribadian dalam novel Edensor karya Andrea Hirata. 

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memfokuskan nilai-

nilai pendidikan yang mencakup: a) nilai pendidikan sosial, b) nilai pendidikan 

kepribadian, c) nilai pendidikan etika/ moral, d) nilai pendidikan religius. Bertolak 

dari uraian tersebut, penelitian dengan judul “Analisis Nilai-nilai Pendidikan 

dalam Novel Sang Pencerah Karya Akmal Nasery Basral” layak untuk dilakukan. 

Penelitian novel Sang Pencerah bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan 

yang digambarkan oleh penulis. Isi pesan novel Sang Pencerah bermanfaat untuk 

mengenal lebih jauh tentang bagaimana sebuah novel dapat dikategorikan sebagai 

media komunikasi massa cetak. Novel ini menarik diteliti dari segi intrinsik 

maupun ekstrinsiknya berkaitan dengan nilai pendidikan. 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah tersedianya lahan 

informasi yang dapat meningkatkan wawasan pembaca berkenaan dengan ajaran 

nilai-nilai pendidikan yang diungkap dalam karya sastra. Disamping itu peneliti 

juga diharapkan dapat mendiskripsikan nilai-nilai pendidikan. 

1.2 Masalah 

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

memaparkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan: (1) jangkauan masalah, (2) 

pembatasan masalah, (3) rumusan masalah. Lebih jelasnya dijelaskan pada 

bahasan berikut ini.  

1.2.1 Jangkauan  Masalah 
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Penelitian ini memiliki jangkauan masalah cukup luas berkaitan dengan 

pendidikan. Kaswardi (1993:151) menyatakan bahwa karya-karya sastra yang 

sudah terpilih berdasarkan tingkat usia dan nilai estetikanya, dapat dikelompokkan 

ke dalam kategori nilai moral, agama, kemanusiaan, sosial, seni, adat istiadat, 

kepahlawanan, dan seterusnya. 

Amir (dalam Kaswardi, 1993:5) mengatakan di dalam nilai edukatif 

mencakup sifat individu dalam kehidupan pribadi atau kehidupan sosial. Nilai 

edukatif dalam kehidupan pribadi merupakan nilai yang digunakan untuk 

melangsungkan pribadi, mempertahankan sesuatu yang benar, dan untuk 

berinteraksi. Nilai edukatif dalam kehidupan sosial merupakan nilai yang dapat 

menuntun tiap individu ketika berperilaku di dalam kehidupan. Konsep nilai 

edukatif meliputi: 

(1) Nilai pendidikan sosial merupakan esensi yang melekat pada suatu 

kegiatan pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka membantu proses 

perkembangan sosial sehingga anak akan memilih adap sosial yang baik agar 

dapat hidup rukun di tengah-tengah masyarakat. 

(2) Nilai pendidikan kepribadian merupakan hal yang sangat penting sekali, 

sebab sikap ini akan menentukan sikap identitas dari seseorang. Baik dan 

buruknya seseorang akan dilihat dari tingkah laku atau kepribadian yang 

dimilikinya. 

Koyan (2000:12) membagi nilai menjadi: (1) nilai logika yautu nilai yang 

berkenaan dengan benar atau salah, (2) nilai estetika yaitu nilai yang berkenaan 

dengan indah atau buruk, (3) nilai etika yaitu nilai yang berkenaan dengan adil 
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atau tudak adil, (4) nilai agama atau religius yaitu nilai yang berkanaan dengan 

halal, haram, dan dosa, (5) nilai hukum. Ningrum (dalam Rochmadi 2002:46) 

membagi nilai pendidikan menjadi: (1) nilai religius, (2) nilai sosial, (3) nilai 

kepribadian, dan (4) nilai etika atau moral. Berdasarkan pendapat yang 

disampaikan oleh Ningrum mengenai nilai-nilai pendidikan dapat ditarik 

kesimpulan, di dalam nilai pendidikan masih terbagi lima aspek yaitu (1) nilai 

religius yaitu nilai ketuhanan, kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Nilai religius 

bersumber dari kepercayaan atau keyakinan manusia yang dihayati dengan rasio 

dan hati nurani, (2) nilai pendidikan sosial yaitu nilai yang dianut oleh masyarakat 

mengenai apa yang yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh 

masyarakat, (3) nilai kepribadian sifat hakiki yang tercermin pada diri seseorang 

atau suatu bangsa yang membedakannya dari orang atau bangsa lain, (4) nilai 

etika/ moral yaitu ajaran baik buruk yang diterima umumnya mengenai perbuatan, 

sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, susila, dan sebagainya. Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan pendapat ningrum sebagai acuan dalam melakukan 

penelitian atau analisis pada novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral. 

1.2.2 Batasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan yang berkenaan dengan penelitian ini 

maka peneliti membatasi pada hal-hal yang khusus. Maka penelitian ini hanya 

difokuskan pada nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam novel Sang 

Pencerah karya Akmal Nasery Basral  meliputi: 

 a) Nilai pendidikan sosial 

 b) Nilai pendidikan kepribadian  
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c) Nilai pendidikan etika/ moral 

 d) Nilai pendidikan religius. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan ruang lingkup dan batasan masalah penelitian di atas, dapat 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

a) Bagaimana nilai pendidikan sosial tokoh dalam novel Sang Pencerah? 

b) Bagaimana nilai pendidikan kepribadian tokoh dalam novel Sang Pencerah? 

c) Bagaimana nilai pendidikan etika/ moral tokoh dalam novel Sang Pencerah? 

d) Bagaimana nilai pendidikan religius tokoh dalam novel Sang Pencerah? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah mendiskripsikan: 

a) Nilai pendidikan sosial dalam novel Sang Pencerah. 

b) Nilai pendidikan kepribadian dalam novel Sang Pencerah. 

c) Nilai pendidikan etika/ moral dalam novel Sang Pencerah. 

d) Nilai pendidikan religius dalam novel Sang Pencerah. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Secara Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai studi 

interdisipliner antar studi sastra khususnya psikologi sastra dengan sosiologi 

sastra.  

1.5.2 Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat menambah informasi  dan 

meningkatkan wawasan pembaca berkenaan dengan ajaran nilai pendidikan yang 
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diungkapkan dalam karya sastra yaitu novel. Silai itu penelitian ini juga dapat 

dijadikan sebagai bahan rujukan untuk pendidikan anak agar memiliki kepribadian 

yang baik dalam keluarga, negara dan di dalam hidup bermasyarakat (bersosial). 

1.6 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran perlu adanya 

penegasan istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1) Nilai adalah suatu yang berharga, yang berguna, yang indah, yang 

memperkaya batin, yang menyadarkan manusia akan hakekat dan 

martabatnya (Darmodihardjo, 1991:33). 

2) Nilai edukatif adalah sesuatu yang berharga yang diperoleh seseorang dan 

dapat mengubah sikap dan perilaku dalam usaha mendewasakan, melalui 

upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara dan perbuatan mendidik. 

Sesuatu yang berharga itu tidak hanya diperoleh dari bangku sekolah akan 

tetapi dapat juga diperoleh dari apa yang dilihat, dirasa, dan dialami. 

3) Nilai religius adalah nilai ketuhanan, nilai kerohanian yang tertinggi dan 

mutlak. Nilai religius bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia 

yang dihayati dengan rasio dan hati nurani (Rochmadi, 2002:9). 

4) Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat mengenaia apa 

yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. 

5) 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 sitematik di dalam etika, 

filsafat moral dan teologi moral, pelajaran kesusilaan (Siswoyo dalam 

Rochmadi, 2002:2). 
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6) Nilai kepribadian adalah susunan unsur jiwa yang menentukan perbedaan 

tingkah laku atau tindakan tiap individu manusia secara antropologis. Dalam 

bahasa popular istilah “kepribadian” juga berarti ciri-ciri watak seseorang 

yang konsisten, yang memberikan suatu identitas sebagai individu yang 

khusus Koentjaraningrat (dalam Rochmadi, 2002:39).  

7) Novel adalah karangan prosa yang panjang dan mengandung rangkaian cerita 

kehidupan seseorang dengan orang-orang disekelilingnya dan menonjolkan 

sifat dan watak setiap pelaku yang menjadi objek kajian penelitian. 

 

 

 


