
 

 

1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Karya sastra merupakan bentuk gagasan, ide, dan pemikiran seseorang 

mengenai keadaan lingkungan sosial, ekonomi, pendidikan, kisah asmara, politik, 

dan hal lain yang berada di sekelilingnya. Hal tersebut diungkapkan dengan 

menggunakan bahasa yang indah. Sastra sebagai karya fiksi memiliki pemahaman 

yang lebih mendalam, bukan hanya sekadar cerita khayal atau angan dari 

pengarang saja, melainkan bentuk dari kreativitas pengarang dalam menggali dan 

mengolah gagasan yang ada dalam pikirannya. Selain itu karya sastra juga 

merupakan bentuk implementasi dari kepribadian-kepribadian masyarakat sekitar 

yang disampaikan oleh pengarang melalui para tokoh. 

Salah satu bentuk karya sastra yang membicarakan manusia dengan segala 

perilaku dan komunikasi antar tokoh adalah novel. Banyak hal yang diungkapkan 

oleh pengarang melalui novel, baik pesan yang disampaikan secara implisit 

maupun eksplisit. Pesan tersebut tentunya menggunakan media bahasa sebagai 

sarana komunikasinya. Melalui bahasalah seseorang dapat memahami makna dan 

maksud lawan bicaranya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa bahasa dalam 

sebuah cerita memiliki peranan yang sangat penting, 

Bahasa memiliki peranan yang sangat signifikan dalam sebuah cerita 

dalam novel. Tanpa adanya bahasa, tokoh tidak dapat mengungkapkan perasaan, 

menyampaikan keinginan, memberikan saran atau pendapat, dan lain sebagainya. 
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Semakin tinggi tingkat penguasaan bahasa seseorang akan berbanding lurus 

dengan penggunaannya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran bahasa 

sebagai alat menyampaikan ide dan gagasan seseorang dalam proses komunikasi. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:585) komunikasi 

didefinisikan sebagai  pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara  dua 

orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Inti dari sebuah 

komunikasi adalah terjadinya tukar informasi antara informan dan orang yang 

menerima berita. Komunikasi yang baik akan berbanding lurus dengan sesuatu 

yang dihasilkan. Oleh karena itu seseorang dalam hal ini dituntut untuk memiliki 

kemampuan berkomunikasi dengan baik. 

Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu 

melalui sistem simbol, tanda, atau tingkah laku yang umum. Komunikasi adalah 

penyampaian amanat dari sumber atau pengirim ke penerima melalui sebuah 

saluran. Tujuan dari sebuah komunikasi adalah dapat diterimanya informasi oleh 

seseorang. Selain itu, proses komunikasi yang baik akan menghasilkan sebuah 

tidakan yang nyata dari penerima informasi tersebut (Chaer, 2010: 17). 

Penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi mempunyai kaidah-kaidah 

yang harus dipatuhi oleh penutur dan lawan tutur. Aktivitas berbahasa, penutur   

menyadari adanya kaidah yang mengatur tindakan, penggunaan bahasa, dan 

interpretasi-interpretasinya terhadap tindakan dan ucapan lawan tuturnya. Setiap 

penutur dan lawan tutur bertanggung jawab terhadap tindakan dan penyimpangan    

kaidah kebahasaan dalam berkomunikasi. Dengan demikian, antara penutur dan 

lawan tutur harus kooperatif agar komunikasi berjalan lancar (Mulyani, 2002: 39). 
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Penutur dan lawan tutur dapat kooperatif dan keduanya saling menghargai 

maka harus memperhatikan prinsip-prinsip kesopanan. Prinsip kesopanan ini 

berhubungan dengan dua peserta percakapan yakni diri sendiri dan orang  lain.  

Diri sendir adalah penutur, orang lain adalah lawan tutur, dan orang ketiga  yang  

dibicarakan penutur dan lawan tutur.  Dalam  hal  ini,  penutur  harus menunjukkan 

kesopanannya terhadap pihak ketiga.  

Kesopanan ini juga dapat dijadikan sebagai bentuk penanaman nilai 

pendidikan karakter di dalam kehidupan.Pendidikan karakter merupakan salah satu 

hal yang mendasar dan penting bagi setiap individu. Tujuannya agar setiap individu 

dapat menjalankan perannya dengan baik di dalam masyarakat. Oleh karena itu 

sebaiknya setiap individu sudah memperoleh pendidikan karakter sejak dini. 

Pendidikan karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang 

berhubungan dengan Tuhan YME, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan 

kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan 

beradasrkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. 

Individu yang berkarakter baik atau unggul adalah seseorang yang berusaha 

melakukan hal yang terbaik terhadap Tuhan YME, dirinya, sesama, lingkungan, 

bangsa, dan negara dengan mengoptimalkan potensi (pengetahuan) dirinya dan 

disertai dengan kesadaran, emosi, dan perasaannya. (Kurniawan 2013:29) 

Penanaman nilai pendidikan karakter dapat dilakukan melalui sebuah karya 

sastra. Salah satunya adalah novel yang berjudul Ibuk karya Iwan Setyawan. Pada novel 

ini dikisahkan bagaimana kisah perjalanan seorang ibu membesarkan anak-anak dengan 

keterbatasan yang dimiliki. Peneliti dalam hal ini melihat banyak hal yang berkaitan 

dengan pendidikan karakter yang layak untuk diaplikasikan pada kehidupan nyata. 
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Penelitian mengenai nilai pendidikan pernah diteliti oleh Novita Rihi Amalia 

(2010). Penelitan tersebut berjudul “Analisis Gaya Bahasa dan Nilai Pendidikan ” 

pada novel Sang Pemimpi karya Andra Hirata. Pada penelitian tersebut lebih 

menekankan pada gaya bahasa dan nilai pendidikan para tokoh. Perbedaan yang 

mendasar dengan penelitian ini dengan terdahulu terletak pada nilai-nilai pendidikan 

karakter. Perbedaan ini berarti bahwa  pada penelitian ini mengenai penanaman nilai 

pendidikan karakter yang terdapat pada novel Ibuk. Hal ini tentunya sangat berbeda 

dengan penelitian terdahulu karena pada panelitian terdahulu lebih membahas pada 

gaya bahasa sebagai fokus utamanya.  

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai kesopanan sebagai bentuk penanaman nilai pendidikan karakter dalam 

novel Ibuk karya Iwan Setyawan. Oleh karena hal tersebut peneliti menetapkan judul 

penelitian yaitu, “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Tuturan Tokoh-Tokoh pada 

Novel Ibuk Karya Iwan Setyawan” 

 

1.2 RumusanMasalah 

Dari latar belakang masalah di atas, perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah. 

1. Bagaimana nilai pendidikan karakter pada novel Ibuk karya Iwan Setyawan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Agar tujuan penelitian dapat jelas dan terarah memiliki tujuan sebagai 

berikut: 
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1) Tujuan Umum 

Menggali nilai-nilai luhur dalam novel dan menjadikan novel sebagai 

bacaan yang sekaligus wadah untuk pembelajaran. 

2) Tujuan Khusus 

Mendeskripsikan nilai pendidikan karakter pada novel Ibuk karya Iwan 

Setyawan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan dalam 

bidang kesustraan bagi pembaca karya sastra. Manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah. 

1) Manfaat Teoretis 

Menganalisis novel Ibuk karya Iwan Setyawan, diharapkan dapat 

memperkaya khasanah kritik sastra. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan 

juga dapat dijadikan rujukan bagi peneliti lain dalam menganalisis novel atau 

karya sastra lain dengan mengunakan teori yang peneliti gunakan atau 

mengembangkan teori yang sudah ada. 

2) Manfaat Praktis 

Menganalisis novel Ibuk karya Iwan Setyawan melalui nilai pendidikan 

karakter, diharapkan dapat membantu pembaca dalam  mengungkap  makna  

yang terkandung dalam novel tersebut. 
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1.5 Penegasan Istilah 

1) Novel 

Novel merupakan karya fiksi yang mengungkapkan aspek-aspek 

kemanusiaan yang lebih mendalam dan disajikandengan halus 

(Semi, 1993:32). 

2) Nilai 

Nilai adalah Identitas fungsional suatu unsur bahasa dalam suatu sistem. 

Dalam pandangan ini bahasa adalah suatu sistem unsur-unsur bebas, masing-

masing dengan “nilainya” yang ditentukan semata-mata karena ada bersama 

dengan unsur lain, yang dihubungkan secara sintagmatis dan paradigmatis. 

(Kridalakasana, 1993:145) 

3) PendidikanKarakter 

Pendidikan karakter adalah sebagai kepribadian, karakter merupakan cerminan 

dari kepribadian secara utuh dari seseorang mental, sikap, dan perilaku 

(Samsuri dalam Bamawi, 2012: 20). 

4) Tindak Tutur 

Tindak tutur atau tindak ujar merupakan entitas yang bersifat sentral di dalam 

pragmatik. Tindak tutur digunakan karena pada dasarnya seseorang dalam 

mengucapkan ekspresi itu ia tidak hanya berekspresi tetapi ia juga menindakkan 

sesuatu (Rustono, 1999: 31) 




