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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Sastra adalah suatu karya seni dalam eksistensinya mengungkapkan 

peristiwa-peristiwa hidup dan kehidupan yang terjadi di masyarakat dengan 

menggunakan bahasa sebagai mediumnya (Sutresna, 2006:2). Sastra merupakan 

perwujudan pengalaman sastrawan tentang sesuatu (benda, orang, atau gagasan) 

yang diungkapkan dengan menggunakan bahasa yang kreatif sehingga terwujudlah 

bayangan kenyataan itu (Effendi dalam Sutresna, 2006:4). Pengalaman tersebut 

dapat dicapai melalui pengalaman indra (yaitu apa yang dilihat, didengar, dan 

dirasakan) dan pada akhirnya pengalaman nalar atau akal budi itu akan muncul 

dalam bentuk karya sastra.  

Sastra menjelaskan pada pembaca tentang konsep sastra sebagai salah satu 

disiplin ilmu humaniora yang akan mengantarkan pembaca ke arah pemahaman dan 

penikmatan fenomena yang terkandung di dalamnya. Sastra adalah suatu bentuk dan 

hasil pekerjaan seni kreatif objeknya manusia dan kehidupannya dengan 

menggunakan bahasa sebagai mediumnya (Semi, 2004:25). 

Penelitian terhadap karya sastra  sangat  penting dilakukan untuk 

mengetahui relevansi karya sastra dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. 

Nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  karya  sastra  pada  dasarnya  mencerminkan 

realitas sosial yang memberikan pengaruh terhadap masyarakatnya.  Oleh karena 
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itu, karya sastra dapat dijadikan medium untuk mengetahui  realitas sosial yang 

diolah secara kreatif oleh pengarang. 

Menurut Teeuw (dalam Kutha Ratna, 2003:04) menyatakan bahwa berasal 

dari akar kata sas (sansekerta) berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk 

dan intruksi. Akhiran tra berarti alat atau sarana. Jadi, secara leksikal sastra berarti 

kumpulan alat mengajar, buku petunjuk atau buku pengajaran yang baik. 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 lepas dari bidang sosial dan kebudayaan, sebab sastra 

merupakan bagian kecil yang lahir dari keduanya. Banyak nilai-nilai moral yang 

secara tidak langsung maupun secara langsung ingin disampaikan oleh pengarang. 

Sehingga, ketika pembaca melakukan aktivitas membaca suatu karya sastra, maka 

pembaca akan mengetahui tentang nilai-nilai moral dari suatu masyarakat, baik 

berkelompok maupun individu. Hal ini juga disebabkan sastra sebagai bentuk 

pemikiran atau pengungkapan pengarang berkaitan dengan aspek sosial. 

Sastra berarti karangan yang baik untuk melukiskan sesuatu tentang 

kehidupan manusia yang penuh dengan nilai-nilai. Sastra adalah pengungkapan 

masalah hidup, filsafat dan ilmu jiwa. Sastra yang baik disamping memiliki nilai 

estetis yang indah juga memiliki makna akan suatu pesan kepada pembaca untuk 

berbuat baik. Pengarang berusaha menyampaikan pesan kepada  pembaca  untuk  
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berbuat  baik,  dan  secara  langsung  menyinggung  nilai-nilai  baik dan buruk. 

Berangkat dari hal tersebut, karya sastra tidak terlepas dari nilai-nilai yang 

dikandungnya. Nilai-nilai dalam karya sastra merupakan hasil ekspresi dan kreasi 

estetik pengarang yang ditimbulkan dari kebudayaan masyarakatnya (Sumardjo dan 

Saini, 1999: 2). Nilai ideal pengarang tersebut berupa dasollen tentang aspek nilai-

nilai kehidupan, khususnya nilai-nilai moral. Suatu karya sastra bisa dikatakan baik 

jika mengandung unsur nilai moral. 

Nilai-nilai moral dapat ditangkap manusia melalui berbagai hal di antaranya 

melalui pemahaman dan penikmatan sebuah karya sastra. Cara setiap pengarang 

mengungkapkan nilai dalam karyanya pasti berbeda-beda. Nurgiyantoro (2013:36), 

menyatakan bahwa bentuk pengungkapan nilai dalam fiksi ada dua macam, yaitu 

secara langsung dan tidak langsung. Bentuk penyampaian secara langsung dan tidak 

langsung. Bentuk penyampaian secara langsung tampak atau tersurat, sedangkan 

penyampaian secara tidak langsung berarti nilai yang disampaikan oleh pengarang 

itu tersirat dalam cerita dan berpadu dengan unsur cerita yang lainnya secara 

kohesif. 

Sastra dengan kehidupan merupakan satu mata rantai yang tidak mungkin 

terpisahkan. Dari kehidupan, sastra lahir dan berkembang sebagai ungkapan 

pengalaman penyair, pengarang, dan sastrawan mengenai kehidupan. Karya fiksi 

merupakan salah satu contoh hasil eksplorasi oleh pengarang terhadap kehidupan. 

Menurut Saleh, fiksi sering pula disebut cerita rekaan. Cerita rekaan yaitu, cerita 

prosa hasil olahan pengarang berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian-

penilaiannya tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi (Sudjiman, 1992:31). 
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Karya sastra diciptakan sebagai hasil dialog, kontemplasi, dan reaksi 

pengarang terhadap lingkungan dan kehidupan (Nurgiyantoro, 2013:3). Sebagai 

hasil dialog, kontemplasi, dan reaksi pengarang terhadap lingkungan dan 

kehidupan, karya sastra merupakan miniatur kehidupan dengan segala  

persoalannya. Tema, ide, dan gagasan pengarang bersumber dari kehidupan 

masyarakat. Pengangkatan kehidupan sosial masyarakat ke dalam bentuk karya 

sastra mengangkat pula permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat 

secara imajinatif. 

Pengarang merupakan bagian atau anggota masyarakat. Masyarakat tersebut 

mempunyai tatanan, peradaban, dan sistem nilai yang dianut bersama-sama seluruh 

anggota masyarakat. Sebagai anggota masyarakat pengarang mengikuti tatanan, 

peradaban, dan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. 

Nilai adalah patokan normatif. Nilai pada pengertian dasar adalah sifat-sifat 

atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan (Suseno, 1987:34). 

Sementara itu moral adalah tata cara, adat-istiadat,  aturan  atau  ketentuan  yang  

mengikat  warga kelompok  dalam  masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, 

dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan diterima serta menjadi pegangan 

dalam mengatur tingkah lakunya terhadap lingkungan sekelilingnya (Djamaris, 

1993:15). Melihat dua pengertian  tersebut, maka  nilai  dan  moral merupakan satu 

kesatuan tatanan yang berlaku dalam masyarakat. Nilai dan moral berjalan dalam 

kehidupan bermasyarakat. Adanya nilai yang dipatuhi memunculkan moral yang 

berlaku dimasyarakat.  
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Karya sastra diciptakan selain untuk memberikan hiburan atau kesenangan, 

juga menjadi sarana penanaman nilai moral. Keberadaan nilai moral dalam sastra 

diharapkan mampu memunculkan nilai-nilai positif  bagi pembaca, sehingga 

mereka peka terhadap masalah-masalah  yang berkaitan dengan kehidupan sosial 

dan mendorong untuk berperilaku baik. 

Di antara sistem nilai yang ada di masyarakat salah satu di antaranya adalah 

nilai moral. Nilai moral adalah nilai tentang harkat manusia. Manusia merupakan 

makhluk yang tertinggi di antara makhluk ciptaan Tuhan, sehingga nilai-nilai 

moral itu mencerminkan kedudukan manusia sebagai mahkluk tertinggi di antara 

mahkluk-mahkluk lainnya. Seseorang yang mempunyai nilai-nilai moral yang tinggi 

menghendaki masyarakat memiliki etika dan moral atau sikap dan perilaku 

sebagai layaknya manusia. Sebaiknya, dia tidak menyukai sikap dan perilaku yang 

sifatnya  merendahkan manusia lain. Jadi, manusia harus “berperikemanusiaan”, dan 

bukan “berperikebinatangan”. Cerita rekaan yang bersumber pada kehidupan 

manusia itu banyak yang mengangkat nilai-nilai normatif dan yang paling dominan 

adalah nilai moral yang terkandung dalam kehidupan masyarakat yang dituangkan 

dalam karya sastra. Salah satunya adalah cerita rekaan novel Wadu Ntanda Rahi  

karya Alan Malingi. 

Novel Wadu Ntanda Rahi merupakan buah karya seorang pengarang yang 

berasal dari daerah Bima-NTB. Selain itu, novel Wadu Ntanda Rahi dilatar 

belakangi oleh nilai normatif yaitu moral masyarakat Bima karena hal itu 

dipengaruhi oleh latar belakang Alan Malingi yang dilahirkan serta dibesarkan di 

Bima. Novel Wadu Ntanda Rahi menceritakan tentang suatu masalah masyarakat di 
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Bima yang begitu kental dengan nilai-nilai moral, adat dan istiadat serta peraturan-

peraturan adat yang berlaku di tanah Bima. Dalam novel Wadu Ntanda Rahi ini 

pengarang sedikit menggunakan bahasa Bima, serta nama-nama tokoh di dalamnya 

juga identik dengan nama orang Bima. Kemudian sang pengarang banyak sekali 

mengungkapkan isi ceritanya dengan berbagai unsur moral masyarakat Bima 

sebagai pengisi cerita. 

Selain itu, novel Wadu Ntanda Rahi menggambarkan kehidupan sosial yang 

penuh dengan kontroversi terhadap tokoh utamanya. Permasalahan awal muncul 

ketika suaminya La Nggusu akan merantau di Tanah Gowa. Permasalahan lain 

muncul ketika Ompu Nggaro, Ina Male dan Ompu Wila meninggal dunia dan 

meninggalkan La Nggini sendirian. Kemudian dilanjutkan dengan adanya fitnah 

yang disebarkan oleh La Bandi bahwa La Nggini melakukan hal yang tidak senonoh 

dengan saudagar kaya dari Gowa, sampai pada akhirnya La Nggini harus menerima 

hukum adat yang sudah berlaku dan dikucilkan oleh warga kampung. 

Novel Wadu Ntanda Rahi karya Alan Malingi merupakan salah satu novel 

yang isinya banyak mengandung pesan-pesan normatif yaitu moral masyarakat 

Bima. Novel ini berisi tentang kehidupan masyarakat Bima dan kisah seorang 

pemuda dan pemudi yang merajut kasih di tanah Bima yang dilatarbelakangi oleh 

budaya, adat serta norma-norma yang berlaku di tanah Bima. Cerita novel Wadu 

Ntanda Rahi diperoleh dari mengeksplorasi kisah perjalanan kehidupan masyarakat 

Bima yang ada di Bima Nusa Tenggara Barat. Membaca novel Wadu Ntanda Rahi 

membuat pembaca seolah-olah melihat potret nyata kehidupan masyarakat Bima. 
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Meskipun kisah yang terjadi dalam novel Wadu Ntanda Rahi sudah terjadi sangat 

lama, yaitu kisah tentang perjuangan seorang perempuan yang sangat memegang 

teguh adat-istiadat, menjunjung tinggi nilai moral dan yang setia menunggu sang 

suami kembali dari tanah rantauan. 

Pradopo (1995: 94) mengungkapkan bahwa suatu karya sastra yang baik 

adalah yang langsung memberi didikan kepada pembaca tentang nilai normatif yaitu 

nilai-nilai moral. Dari segi bahasa novel ini juga memiliki kekhasan tersendiri 

sehingga perlu pemahaman yang mendalam ketika membaca novel Wadu Ntanda 

Rahi. Di samping itu kisah yang dituangkan dalam cerita memiliki ketertarikan 

tersendiri untuk dikaji. Pengarang ialah dalang dalam banyak hal. Dalam usahanya 

untuk mengajar, ia juga mewakili untuk menuangkan pikiran kepada pembaca.  

 Berdasarkan beberapa alasan tersebut, masalah nilai moral sangat penting 

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

mengangkat masalah nilai-nilai moral yang merupakan bagian dari sosial dan budaya 

yang ada dalam novel Wadu Ntanda Rahi karya Alan Malingi. 

 Pengkajian mengenai nilai-nilai moral ini sebelumnya sudah pernah diteliti 

oleh Januarini (UMM) dengan judul “Nilai Moral dalam Novel Tetralogi Laskar 

Pelangi Karya Andrea Hirata.” tetapi terdapat perbedaan yang mendasar dengan 

penelitian ini yaitu objek kajiannya. Penelitian terdahulu objek penelitian adalah 

novel Tetralogi Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti adalah novel Wadu Ntanda Rahi sebagai objek penelitian. 

Meskipun penelitian sebelumnya dan penelitian kali ini memiliki kesamaan, yakni 
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sama-sama mengkaji tentang nilai moral, namun objek yang digunakan penelitian 

yang digunakan berbeda. 

Berdasarkan beberapa pemikiran di atas, peneliti tertarik untuk menerapkan 

novel Wadu Ntanda Rahi sebagai sumber data penelitian dengan alasan setelah 

beberapa kali dibaca dan dicermati isinya, novel ini memuat nilai-nilai moral. 

Pengarang dalam novel ini memberikan perhatian istimewa untuk mengajarkan 

kearifan hidup lewat tingkah laku tokoh. Karena novel tersebut mengandung adat-

istiadat, sikap hidup, cara berpikir, keadaan sosial dan tradisi. Novel ini mampu 

menggambarkan masyarakat dan budaya Indonesia umumnya dan budaya Bima 

khusunya. Dengan demikian novel Wadu Ntanda Rahi karya Alan Malingi menarik 

untuk diteliti baik dari segi intrinsik maupun segi ekstrrinsiknya yang berkaitan 

dengan nilai moral. Nilai moral yang dideskripsikan adalah sikap-sikap kepribadian 

moral dan memaparkan cara penyampaian nilai moral yang terkandung dalam novel 

Wadu Ntanda Rahi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

sejumlah masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Adapun masalah ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1) Bagaimana nilai-nilai moral yang terkandung dalam novel Wadu Ntanda 

Rahi karya Alan Malingi? 
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2) Bagaimana bentuk penyampaian nilai-nilai moral yang terkandung dalam 

novel Wadu Ntanda Rahi karya Alan Malingi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan agar penelitian ini lebih terarah 

dan tidak menyimpang dari pembahasan utamanya. Sesuai dengan rumusan masalah, 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Mendeskripsikan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Novel Wadu 

Ntanda Rahi karya Alan Malingi. 

2) Mendeskripsikan cara pengarang menyampaikan nilai-nilai moral dalam 

Novel Wadu Ntanda Rahi karya Alan Malingi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

terhadap pengembangan teori sastra, khususnya tentang kajian nilai-nilai moral  

dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Manfaat bagi guru, penelitian ini bisa dijadikan pedoman atau bahan dalam 

pembelajaran di sekolah khususnya dalam pembelajaran sastra sehingga 

pembelajaran menjadi menarik, kreatif, dan inovatif.  

2) Manfaat bagi pembaca, diharapkan dapat lebih memahami isi novel Wadu 

Ntanda Rahi dan mengambil manfaatnya. Selain itu, pembaca bisa semakin 
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jeli dalam memilih bahan bacaan (khususnya novel) dengan memilih novel-

novel yang mengandung pesan moral yang baik dan dapat menggunakan hasil 

penelitian ini untuk sarana pembinaan watak diri pribadi.  

3) Manfaat bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

inspirasi maupun bahan pijakan untuk melakukan penelitian yang lebih 

mendalam. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

 Agar istilah-istilah dalam penelitian ini lebih jelas dan dapat dipahami, maka 

diperlukan adanya penegasan istilah. Berikut adalah istilah-istilah yang perlu 

ditegaskan dalam penelitian ini: 

1) Nilai Moral 

Nilai moral adalah tentang kebaikan yang muncul akibat prilaku baik, sebagai 

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

pada hati nurani, kebebasan dan tanggung jawab, serta hak dan kewajiban.  

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 dan mengabulkan. 
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3) Moral

Moral merupakan 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 filsafat

moral dan teologi moral; pelajaran kesusilaan, misalnya moral suatu

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


