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PRAKATA 

 
Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Dalam pengertian paling umumnya, karya sastra sering dianggap 

"hanya" sebagai bentuk karya fiksi semata. Dalam pengertian ini, 

karya sastra dianggap hanyalah sebuah cerita khayalan yang sama sekali 

tidak menyajikan realitas di dalamnya. Pandangan tersebut didasarkan 

pada asumsi bahwa karya sastra hanyalah merupakan hasil imajinasi 

atau khayalan seorang pengarang. Tidak mengherankan jika dalam 

beberapa situasi, telaah terhadap karya sastra sering dianggap sebagai 

hal yang sia-sia karena dianggap tidak memberikan manfaat dan dampak 

terhadap kemajuan kehidupan manusia. 

Penelitian sastra bukanlah sebuah penelitian fiksional yang tidak 

bersifat ilmiah. Penelitian sastra dibangun atas sejumlah espitemologi 

keilmuan sastra yang telah mapan selama berabad-abad . Kajian-kajian 

dalam ilmu sastra tidak hanya memberikan hiburan kepada masyarakat, 

tetapi juga berguna sebagai media refleksi, perenungan, pembelajaran, 

dan pengembangan pandangan yang terefleksikan dalam bentuk kajian 

terhadap karya sastra. Sebagaimana ilmu kebudayaan yang mengkaji 

masyarakat secara langsung, sastra dipandang sebagai cermin dari 

realitas. Terlepas dari aspek rekaan dalam karya sastra, karya sastra 

merupakan medium bagi seorang sastrawan dalam menyampaikan 

idenya, pandangan hidupnya, berbagi pengalaman, bahkan sebagai 

media penyaluran ideologi kepada masyarakat luas.Sastra menyediakan 

beragam permasalahan manusia yang terfleksikan dalam bentuk karya 

sastra. 

Sebagai sebuah representasi kehidupan nyata, karya sastra 

merupakan sebuah "laboratorium kehidupan" . Dalam karya sastra 

terdapat banyak segala penggambaran berbagai bentuk permasalahan 

dalam kehidupan manusia.Sastra sering menyoroti permasalahan moral 

dengan memusatkan perhatian pada orang-orang tertentu dalam dilema 

mereka, membangkitkan imajinasi kita terhadap berbagai kemungkinan 

baru yang dapat terjadi, serta memungkinkan kita memahami kehidupan 

moral dengan cara yang baru dan kreatif. Dalam proses ini, karya sastra 
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tidak hanya menjadi sebuah media representasi dari kehidupan manusia 

semata, tetapi karya sastra menjadi sebuah "kitab" pembelajaran yang 

dapat digunakan oleh pembacanya sebagai sarana untuk memahami 

kehidupan manusia dengan segala permasalahannya . 

Meskipun kajian etika terhadap sastra telah berlangsung lebih dari 

empat abad yang lalu, tetapi perkembangan kajian sastra khususnya 

dengan pendekatan etik terhadap karya sastra di Indonesia sangatlah 

jarang dilakukan.Terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi, salah 

satunya yaitu sangat minimnya ketersedian literatur penelitian sastra 

yang membahas mengenai epistemologi penelitian sastra. Buku ini 

dirancang tidak hanya untuk mengisi kekosongan tersebut, tetapi 

menyediakan kerangka dasar berupa telaah filosofis mengenai hakikat 

pengkajian karya sastra, kerangka konseptual, serta contoh 

implementasinya terhadap karya sastra. Buku ini tidak hanya akan 

membantu para peneliti ataupun mahasiswa yang telah lama 

berkecimpung dibidang penelitian sastra, tetapi juga dapat menjadi dasar 

pembangunan kerangka penelitian etika dalam sastra bagi mahasiswa 

dan peneliti pemula. 

Akhir kata, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak 

terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Dekan 

dan Wakil Dekan FKIP UMM, serta para tenaga pengajar jurusan 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Muhammadiyah yang 

senantiasa memberikan dukungan kepada penulis untuk senantiasa 

berkarya dan memajukan bidang keilmuan sastra. Penulis sangat 

mengharapkan kritik dan saran terhadap buku ini untuk perbaikan dan 

penyempumaan lebih lanjut. Sangat besar harapan penulis buku ini 

dapat memberikan manfaat kepada para pembaca . 

Wasssalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Malang, 28 Desember 2017 
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Bab 1 

ILMU, NILAI, DAN KEBUDAYAAN 
Sebuah Tanggung Jawab Keilmuan 

 
 
 

ehidupan manusia selalu terkait dengan proses berfikir. Seperti 

yang dikatakan Descartes, cogito ergo sum, aku berfikir maka aku 

ada. Sekiranya apa yang dikatakan oleh Descartes tersebut merupakan 

ciri pembeda manusia dengan makhluk-makhluk lainnya, bahwa 

manusia merupakan makhluk yang berfikir. Dalam proses berfikir, 

manusia akan bergerak sesuai dengan alur pemikirannya untuk dapat 

mencapai sebuah kesimpulan, yang disebut sebagai pengetahuan. 

Pengetahuan-pengetahuan manusia lahir dari beragam cara, melalui 

peristiwa yang diinderanya ataupun melalui pengalaman empiris dirinya 

ataupun orang lain yang menjadikannya mengetahui akan suatu hal. 

Lantas, apakah sebuah pengetahuan dapat dianggap sebagai ilmu? 

Poedjawijatna (1986:5), mengemukakan ilmu sebagai pengetahuan 

yang diperoleh dengan kesadaran menuntut kebenaran yang bermetodos 

dan bersistem. Bermetodos berarti bertindak atas dasar aturan tertentu - 

tidak kebetulan -dan bersistem berarti pengetahuannya telah sesuai 

dengan hakikat obyeknya serta hasil yang telah dikumpulkan tersusun 

dengan teratur. Di sisi lain, Suriasumantri (1985:4), mengatakan "ilmu 

merupakan kumpulan pengetahuan yang mempunyai ciri tertentu yang 

membedakan dengan pengetahuan lain...ciri tersebut didasarkan pada 

aspek ontologi,epistemologi, dan aksiologi". Oleh karena setiap manusia 

dibekali kemampuan untuk berfikir -meskipun tidak semua 

menggunakannya dengan baik- lahirlah sejumlah ilmu mengenai 

beragam aspek kehidupan manusia. 

Setiap aspek keilmuan akan selalu terkait dengan filsafat. Filsafat 

sering disebut sebagai mother of science. Ilmu dan filsafat akan selalu 

 

 
1 

K 
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terkait. Filsafat merupakan suatu cara berfikir yang radikal, menyeluruh, 

dan mengupas suatu hal secara mendalam (Suriasumantri, 1985:4). 

Filsafat berbicara mengenai "value".Sebagai contoh, pada fakultas hukum 

yang ditelaah dalam filsafat hukum adalah apa itu hukum? Keadilan. 

Oleh karenanya permasalahan dalam pembuatan hukum mengenai 

suatu keadilan ditentukan oleh pengetahuannya terhadap arti dari 

keadilan yang ditelaah dalam filsafat. Filsafat tidak berbicara mengenai 

fakta, akan tetapi nilai. Oleh karena itu, setiap ilmu membutuhkan 

filsafat sebagai alat berfikir. Terlebih manusia dibekali oleh budi. 

Menurut S.T. Alisjahbana (dalam Suriasumantri, 2001:262), dalam budi 

manusia terkandung dorongan-dorongan hidup yang dasar, insting, 

perasaan, dengan pikiran, kemauan, dan fantasi. Melalui budi itulah 

manusia mengembangkan hubungan dengan alam sekitarnya untuk 

memberikan penilaian mengenai gejala-gejala alam yang ada di 

sekitarnya. 

Sebagaimana filsafat yang berbicara mengenai nilai, teori nilai 

menyelidiki proses dan isi penilaian yaitu proses-proses yang mendahului, 

mengirika n, malahan menentukan semua kelakuan manusia 

(Alisjahbana, 1986:3). Oleh karenanya, teori nilai menghadapi manusia 

sebagai makhluk yang berkelakuan sebagai obyeknya.Dalam pandangan 

lain, Mulyana (2004 :9-11) menjabarkan beberapa definisi yang 

dikemukakan ahli sebagai berikut. Pertama, menurut Allport "nilai adalah 

keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya". 

Ked ua, menurut Kuperman "nilai adalah patokan normatif yang 

mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya di antara cara 

cara tindakan altematif".Ketiga, menurut Jonas "nilai adalah sesuatu yang 

ditunjukkan dengan kata 'ya'. Keempat, menurut Kluckhohn "nilai sebagai 

konsepsi (tersirat atau tersurat, yang sifatnya membedakan individu atau 

ciri-ciri kelompok) dari apa yang diinginkan, yang mempengaruhi pilihan 

terhadap cara, tujuan antara, dan tujan akhir   tindakan". 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan 

istilah yang abstrak yang berbeda pengertian satu dengan yang lainnya. 

Akan tetapi, nilai sebagai hal yang abstrak memiliki ciri yang dapat dilihat 

dari tingkah laku, memiliki kaitan dengan istilah fakta, tindakan, norma, 

moral, cita-cita, keyakinan, dan kebutuhan. Meskipun begitu, nilai 

sekurang-kurangnya memiliki tiga ciri berikut (Bertens, 1994:151). 

Pertama, nilai berkaitan dengan subjek. Kalau tidak ada subjek yang 
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menilai, maka tidak ada nilai juga . Entah manusia hadir atau tidak, 

gunung tetap meletus. Tapi untuk dinilai sebagai indah atau merugikan, 

letusan gunung itu memerlukan kehadiran subjek yang menilai. Kedua, 

nilai tampil dalam suatu konteks praktis, di mana subjek ingin membuat 

sesuatu. Dalam pendekatan yang semata-mata teoretis, tidak akan ada 

nilai (hanya akan menjadi pertanyaan apakah suatu pendekatan yang 

secara mumi teoritis bisa diwujudkan). Ketiga, nilai menyangkut sifat 

sifat yang ditambah oleh subjek pada sifat-sifat yang dimiliki oleh objek. 

Nilai tidak dimiliki oleh objek pada dirinya. Rupanya hal itu harus 

dikatakan karena objek yang sama bagi berbagai subjek dapat 

menimbulkan nilai yang berbeda-beda. 

Nilai mengenai kebenaran ataupun kesubjektifan seseorang dalam 

penilaiannya dalam menentukan sikap terhadap suatu hal sangat 

berkaitan dengan konsep pemikiran dasamya terhadap nilai. Value dan 

score perlu dibedakan meskipun dalam bahasa Indonesia sama-sama 

berarti nilai. Value lebih bersifat kualitatif, sedangkan score bersifat 

kuantitatif . Sebagaimana filsafat yang menelaah mengenai val ue, 

kebudayaan sebagai ilmu juga terkait dengan masalah "value". 

Pedefinisian mengenai kebudayaan sepanjang sejarah kelahirannya 

telah mengalami beragam pendefinisian ulang yang dilakukan oleh para 

ahli kebudayaan. Budaya atau culture bahkan diakui sebagai sebuah 

istilah yang omnibus, mahaluas pengertiannya (Kaplan dan Manners, 

2002:4), sehingga muncullah beragam pengertian budaya dengan 

berbagai sudut pandang disiplin ilmu dalam mendefinisikannya . 

Kroeber dan Kluckhohn (dalam Alisjahbana, 1986:207) menggolongan 

berbagai definisi kebudayaan dalam 7 golongan. Pertama, golongan 

yang menekankan dan memperinci isi pengertian kebudayaan sebagai 

aktivitas yang kompleks. Kedua, menekankan sejarah kebudayaan. 

Ketiga, menekankan segi kebudayaan bersifat normative. Keempat, 

mendekati kebudayaan secara psikologi. Kelima, definisi yang bersifat 

struktur mengenai pola dan organisasi kebudayaan. Keena m, 

mendefinisikan pada aspek kebudayan sebagai hasil perbuatan dan 

kecerdasan manusia. Ketujuh, golongan yang mendefinisikan secara 

tidak lengkap. 

Kebudayaan dapat diartikan sebagai keseluruhan tata kehidupan 

masyarakat berupa gagasan, tindakan, dan hasil karyanya. Kebudayaan 

akan merujuk pada semua hasil tindakan manusia, karena hanya sedikit 
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dari kebiasaan manusia yang diperoleh tanpa belajar. Dalam sudut 

pandang filsafat kebudayaan, kebudayaan didefinisikan sebagai alam 

kodrat milik manusia sebagai ruang lingkup dalam merealisasikan dirinya 

(Bakker, 1990:15). Setiap karya budaya yang lahir merupakan hasil kreasi 

manusia, karena manusialah pelaku kebudayaan. Melalui kegiatan 

kebudayaan, sebuah konsep pemikiran dapat direalisasikan atau 

diwujudkan dan diciptakan.Seseorang tidak akan pemah merasa celaka 

ketika ia belum mampu menguasai keselurahan daya alam dan 

kebudayaan yang ada, ia dapat bergerak secara wajar dalam 

lingkungannya, sejauh alam dapat digunakan sebagai pengisi 

kebutuhannya, jawaban atas pertanyaannya, nilai bagi kegelisahannya, 

dan mencari kebahagiaannya . 

Selain konsep mengenai kebudayaan di atas, tentu saja terdapat 

beragam definisi dalam menjelaskan arti dari kebudayaan .Akan tetapi, 

dalam konteks pembahasan ini,  penjabaran  mengenai  hakikat 

kebudayaan yang dijabarkan oleh Bakker di atas terasa lebih sesuai. 

Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, dalam melihat humaniora 

sebagai ilmu yang mengandung hakikat nilai sebagai falsafah 

kebudayaan, nilai budaya merupakan jiwa yang dimiliki oleh setiap 

kebudayaan yang menjadi dasar bagi keberadaan wujud suatu  

kebudayaan (Suriasumantri, 2001:262). Tata hidup suatu kelompok 

masyarakat dapat mencerminkan nilai-nilai budaya yang ada dalam 

masyarakat tersebut. Pada dasarnya, tata hidup suatu masyarakat 

merupakan penjelmaan konkret dari nilai budaya yang bersifat  abstrak. 

Di samping nilai dan tata hidup, perwujudan kebudayaan yang bersifat 

fisik menopang keseluruhan sistem  kebudayaan  suatu  masyarakat, 

karena produk fisik suatu kebudayaan merupakan benda yang berwujud 

yang memberikan kemudahan dalam berkehidupan suatu kelompok 

masyarakat. Lebih lanjut, Bakker (1990:18) menyebutkan aspek formal 

dari kebudayaan terletak pada karya budi yang mentransformasikan data, 

fakta, situasi, dan kejadian alam yang dihadapinya itu menjadi nilai bagi 

manusia. Oleh karenanya, martabat sebuah kebudayaan terletak pada 

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, karena tanpa nilai sangatlah 

dimungkinkan adanya suatu penyelewengan yang tidak didasarkan pada 

tata konvensi yang berlaku dalam suatu masyarakat. Keberadaan nilai 

sebagai pandangan falsafah kebudayaan memberikan esensi dasar dalam 

memandang   sebuah kebudayaan. 
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Sebagai sebuah metode keilmuan, kebudayaan telah melahirkan 

berbagai macam aliran dan pandangan dalam melihat masalah 

kebudayaan . Beragam paradigma keilmuan dalam penelitian 

kebudayaan telah berkembang dalam sejarah keilmuannya hingga 

kini. Menurut Putra (2007:39), landasan dari sebuah paradigma adalah 

asumsi-asumsi dasar yang berupa pandangan-pandangan filosofis, 

yang disebut epistemologi. Maka pemahaman yang baik dan tepat 

mengenai epistemologi yang ada dalam ilmu-ilmu sosial-budaya ini 

menjadi sangat penting untuk penelitian masalah-masalah sosial 

budaya . 

Ilmu sebagai pengetahuan yang bersistem dan bermetode 

merupakan kumpulan pengetahuan yang memiliki ciri yang berbeda 

satu dengan lainnya. Ciri tersebut berdasarkan pada aspek ontologi, 

epistemologi, dan aksiologinya .Kebudayaan sebagai sebuah ilmu tidak 

hanya berhenti pada permasalahan mengenai epistemologi keilmuan 

yang digunakan sebagai metode dalam penelitian masalah-masalah 

kebudayaan, akan tetapi nilai guna dari ilmu (aspek aksiologi) 

merupakan hal yang paling esensial bagi kehidupan manusia. 

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah seberapa penting sebuah 

ilmu, bila ilmu tidak memiliki nilai kegunaan? 

 

A. Ilmu  dan Kehidupan 

ebagaimana filsafat yang mempertanyakan mengenai makna realitas 

dan lingkup tanggung-jawabnya, hal tersebut memberikan dua 

kemungkinan mengenai relasi filsafat dan manusia, yaitu pemahaman 

lebih dalam tentang manusia dan dunia serta kemampuan menganalisis 

secara terbuka dan kritis terhadap asumsi, pendapat, dan berbagai 

legitimasi dari berbagai ideologi. Dalam pandangan ini konsepsi 

mengenai filsafat dipandang sebagai sebuah kritik ideologi. Hal tersebut 

seperti yang terlihat pada masa perkembangan ilmu pengetahuan 

sedang mengalami kemajuan secara signifikan. Pada masa itu, ilmu 

pengetahuan mengklaim bahwa dirinya sebagai ilmu yang bebas nilai 

dalam  arti  bahwa  ilmu  pengetahuan   dikembangkan  dengan   tidak 

melibatkan permasalahan  etis dan praktis manusia . 

Peristiwa keterpurukan Jerman dalam kondisi kekalahan Perang 

Dunia I, membawa pemikiran Husserl pada pentingnya keterkaitan 

antara  ilmu dan kehidupan manusia. Husserl  (1970:5-6) mengatakan 
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ekslusivitas dalam pandangan manusia modern, pertengahan abad ke- 

19, telah membiarkan dirinya bergantung pada positive science dan lupa 

akan kemakmuran yang sehamsnya diciptakan, seolah-olah seperti 

melarikan diri dari pertanyaan mengenai manusia yang sebenarnya. 

Dalam pandangannya ilmu hams memberikan kesejahteraan kepada 

manusia .Sebagai akibat perang dunia yang telah diciptakan oleh manusia 

dengan beragam ilmu positif sains memberikan gambaran mengenai 

keterlupaan ilmu pada manusia yang sebenarnya.Pada masa itu konsepsi 

tersebut mendapat legitimisai bebas nilai dari paham filsafat positivisme. 

Ilmu pengetahuan menolak adanya campur tangan yang berasal dari 

faktor eskternal dalam ilmu pengetahuan .Setidaknya terdapat beberapa 

indikator yang mengkategorikan bahwa ilmu pengetahuan bebas nilai 

(Surajino, 2007:149-150). Pertama, "ilmu hams bebas dari pengandaian, 

yakni bebas dari pengaruh ekstemal seperti faktor politis,ideologi, agama, 

budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya". Ked ua, "perlunya 

kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin, 

kebebasan itu menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan 

diri". Ketiga, "penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang 

sering dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis bersifat 

universal". 

Seiring perkembangan keilmuan pada masa setelah Perang Dunia I, 

setelah pemikiran Husserl mengenai ilmu hams berhubungan dengan 

kehidupan muncullah gerakan-gerakan pemikiran bam yang lebih 

bersifat kemanusiaan, mengikuti hukum perkembangan alam dan 

antiintelektual (humanis, naturalis, dan antiintektualis). Seiring 

perkembangannya muncullah gerakan mengenai filsafat hidup dan 

filsafat perbuatan. Filsafat hidup mengarahkan pemikiran pada aspek 

makna hidup dan kehidupan manusia, sedangkan filsafat perbuatan 

menekankan bahwa perbuatan adalah daya penggerak kultural dan 

bukan akal budi atau intelektual saja (Watloly, 2001). Dalam pandangan 

tersebut terlihat arah pemikiran pada falsafah keilmuan, keilmuan tidak 

lagi ditekankan pada aspek ilmu saja, namun juga harus berkaitan dengan 

kehidupan manusia. Kehidupan manusia akan selalu terkait dengan 

praksis dari keilmuan. Sebagaimana teori keilmuan didapatkan dari 

realitas kehidupan manusia, teori dan metode-metode keilmuan 

sehamsnya kembali diterapkan dan memberikan kesejahteraan pada 

kehidupan manusia. 
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Berkaitan dengan pandangan tersebut, Weber menganggap bahwa 

ilmu sosial haruslah bebas nilai,karena ia beranggapan bahwa keraguannya 

pada para ilmuwan sosial dalam aktivitasnya  untuk  tidak  terpengaruh 

oleh kepentingan tertentu.Dalam menyikapi hal tersebut dirasa merupakan 

suatu kewajaran dalam kehati-hatian yang diungkapkan oleh Weber. 

Objektivitas merupakan ciri ilmu pengetahuan, namun di sisi lain subjek 

pengembang keilmuan dihadapkan pada nilai-nilai yang ikut menentukan 

atas pemikirannya  dalam memandang  suatu ilmu. 

Dalam memandang permasalahan terhadap bebasnya ilmu dari nilai 

atau tidak, menarik mengutip pendapat Daldjoeni (Suriasumantri, 

1985:223) berikut. 

Sesungguhnya bebas nilai atau tidaknya ilmu  merupakan  masalah  rumit 

yang tak mungkin dijawab dengan sekadar ya atau tidak. M ereka yang 

berpaham ilmu itu bebas nilai menggunakan pertimbangan yang didasarkan 

atas nilai diri yang diwakili oleh ilmu yang bersangkutan . Bebas di situ 

berarti tak terikat secara mutlak. Padahal bebas dapat mengand ung d ua jenis 

makna. Pertama, kemungkinan untuk memilih. Ked ua, kemampuan atau hak 

untuk menentukan subyeknya sendiri. Di situ harus ada penentuan dari dalam 

bukan dari luar. 

Pengetahuan merupakan sebuah pisau bermata dua. Pengetahuan 

dapat digunakan sebagai alat kekuasaan yang bergu na bagi 

kemaslahatan manusia ataupun untuk menghancurkan manusia 

(Suriasumantri, 2001:249). Mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh 

seorang ilmuwan, seorang ilmuwan dapat dihadapkan pada pilihannya 

dalam memutuskan kegunaan dari pengetahuannya . Dalam hal ini, 

terdapat beberapa pandangan yang mengatakan bahwa ilmu bebas nilai. 

Tugas seorang ilmuwan adalah meneliti suatu gejala atau fenomena 

dan memberi penjelasan logis terhadap suatu gejala tersebut dengan 

metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan . Dia tidak perlu 

untuk memikirkan apakah ilmu yang telah dibuatnya tersebut 

digunakan untuk kebaikan atau keburukan . Akan tetapi di sisi yang 

lain, terdapat juga pandangan bahwa seorang ilmuwan haruslah juga 

bertanggung jawab terhadap ilmu yang dicetuskannya. Ia bertanggung 

jawab terhada p kehidupan atas apa yang telah dipikirkan dan 

dicetuskannya .Dalam pandangan ini tersirat pemikiran mengenai ilmu 

tidaklah bebas nilai. Menarik untuk melihat pandangan Jurgen 

Habermas   mengenai   nilai   dalam   suatu   ilmu,   menurutnya  ilmu 
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pengetahuan tidaklah bebas nilai karena selalu terdapat ideologi dan 

kepentingan di dalamnya. Secara singkat dalam pandangan Habermas, 

teori murni merupakan  suatu  ilusi. 

Keterkaitan antara ilmu dan nilai membuatnya tak terpisahkan dari 

etika (Suriasumantri, 1985:242). Etika selalu berkaitan dengan moral. 

Berkaitan dengan hal tersebut menarik untuk melihat etika dan moral 

menurut Solomon (1987:6) berikut. 

Etika meliputi semua tindak tanduk pribadi dan sosial yang dapat diterima, 

mulai dari tata aturan "sopan-santun sehari-hari" hingga pendirian yang 

menentukan jenis peker jaan kita, siapa yang menjadi sahabat kita, dan cara kita 

berhubungan dengan keluarga dan orang lain. Sebaliknya, moralitas lebih 

khusus, merupakan bagian dari hukum etika. Moralitas terdiri dari hukum dasar 

suatu masyarakat yang paling hakiki dan sangat kuat. 

Berdasarkan pendapat tersebut terlihat perbedaan antara etika dan 

moral. Moral menurut (Solomon, 1987:16), setidaknya terkandung dua 

dimensi di dalamnya, yaitu dimensi hukum dan kebajikan. Moralitas 

bukan sekadar perbuatan yang benar, tetapi perbuatan benar atas dasar 

suatu prinsip. Mengenai pandangan tersebut Bertens (2011:153) 

memberikan penekanan pada nilai moral bukan suatu kategori yang 

berdiri sendiri di samping kategori nilai yang lain, tetapi nilai moral 

baru akan mendapatkan "bobot moral" jika dilekatkan pada sebuah 

tingkah laku moral. Berkaitan dengan hal tersebut, peran ilmuwan 

sebagai manusia yang berasal dari anggota suatu masyarakat tidaklah 

lepas dari etika keilmuannya .Dalam kehidupan keilmuannya, sering kita 

mendengar mengenai seorang ilmuwan yang mengabdikan dirinya bagi 

penelitian perusahaan-perusahaan ataupun lembaga penelitian yang 

fokus terhadap suatu kajian tertentu yang disalahgunakan dan ilmuwan 

tersebut seakan pura-pura buta terhadap hal tersebut. Etika keilmuan 

dan nilai-nilai moral seorang ilmuwan perlu dipertanyakan mengenai 

hal tersebut. Bagaimana seorang ilmuwan mampu untuk bersikap acuh 

terhadap hasil keilmuannya bila tidak digunakan untuk kemaslahatan 

umat manusia? Oleh karenanya peran nilai dalam suatu ilmu sangatlah 

penting. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, ilmu berkaitan 

dengan kehid upan manusia dapa t digunakan sebagai media 

penghancuran ataupun kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan 

hal tersebut, nilailah yang memainkan perannya . Nilai yang dimaksud 

berasal dari seorang ilmuwan tersebut. 
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B. Ilmu dan Nilai  Sebagai  Instrumen  Pembangun Bangsa 

lmu merupakan produk dari suatu pengetahuan, yang bersistem dan 

bermetodos, sedangkan pengetahuan merupakan salah satu unsur 

kebudayaan. Artinya, terdapat relasi timbal balik di antara ketiga hal 

tersebut. Keterkaitan antara ilmu dan kebudayaan dapat dipandang 

sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi atau dalam pandangan 

Parson dianggapnya sebagai ilmu terpadu secara intim dengan 

keseluruhan struktur sosial dan tradisi budaya . Berkenaan dengan hal 

tersebut, Talcott Parson (Suriasumantri, 2001:272), mengatakan "ilmu 

dan kebudayaan berada dalam posisi yang saling tergantung dan saling 

mempengaruhi" . Pada satu pihak, mengembangkan ilmu dalam 

masyarakat   tergantung   dari   kondisi   masyarakat,   di   pihak   lain, 

pengembangan ilmu akan mempengaruhi jalannya kebudayaan. 

Ilmu dan kebudayaan merupakan satu kesatuan terintegrasi yang 

saling mendukung satu dengan lainnya. Mengenai hal tersebut dapat 

digunakan perbandingan antara Indonesia dan Jepang. Terdapat 

perbedaan yang begitu terlihat dalam perkembangan keilmuan dan 

kebudayaan di antara kedua negara . Jepang berkembang sangat pesat 

dari keilmuan dan kebudayaannya, sedangkan Indonesia dengan 

"kekayaan kebudayaan" yang dimilikinya tidak tumbuh secara baik secara 

keilmuan dan pembangunan bila dibandingkan dengan Jepang. Dalam 

melihat persoalan tersebut, pertanyaan yang muncul adalah "mengapa 

Indonesia dengan kekayaan budayanya tidak dapat berkembang dengan 

baik secara keilmuan dan pembangunannya dibandingkan dengan 

Jepang yang tidak memiliki heterogenitas kebudayaan yang kaya seperti 

Indonesia?" Untuk melihat atau setidaknya menganalisa secara singkat 

permasalahan tersebut, akan menarik untuk melihat terlebih dahulu 

pandangan yang melihat keterkaitan antara ilmu dan kebudayaan . 

Suriasumantri (2001:272) menyebutkan bahwa dalam rangka 

pengembangan kebudayaan nasional, ilmu mempunyai peran ganda. 

Per tama, ilmu meru pakan sumber nilai yang mendukung 

terselenggaranya pengembangan kebudayaan nasional. Kedua, ilmu 

merupakan sumber nilai yang mengisi pembentukan watak suatu 

bangsa. Pandangan tersebut dapat digunakan sebagai sandaran-dan 

memang dalam hal ini penulis setuju dengan pendapatnya -dalam 

melihat ilmu tidaklah bebas nilai. Ilmu merupakan sumber nilai yang 

dapat digunakan  dan diarahkan untuk  pembangunan  suatu bangsa. 
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Hal tersebutlah yang tidak terjadi di Indonesia. Sangat ironis melihat 

fakta bahwa kehidupan kita lebih suka mengonsumsi teknologinya yang 

notabene merupakan produk dari kegiatan ilmiah dari pada memikiran 

ilmu sebagai sumber produk ilmiah. Hakikat keilmuan yang merupakan 

sumber dari nilai yang konstruktif dalam pengembangan kebudayaan 

kurang mendapat tempat dan minat serius. Bila melihat pembangunan 

yang ada di Indonesia, pada saat ini aspek pembangunan diarahkan pada 

pembangunan industri dan teknologi dari pada aspek sosial dan budaya. 

Sebagai dampak yang ditimbulkannya, pembangunan terasa hampa 

karena kurang terdapat nilai-nilai kemanusiaan. Mengenai hal tersebut, 

Herwandi (2007:302) menyatakan sebagai berikut. 

Akar permasalahan dalam memandang persoalan pembangunan adalah 

kurangnya peran serta ilmu budaya yang diposisikan pada tempat yang tidak 

begitu strategis untuk menentukan arah dalam proses pembangunan bangsa 

ini, termasuk di dalamnya pembangunan dan pengembangan kebudayaan 

nasional. Padahal, ilmu budaya seharusnya mendapat peran sentral dan tempat 

yang lebih utama dalam menentukan strategi pembangunan nasional agar 

berpihak kepada masyarakat banyak. 

Tidak hanya budaya, peran ilmu-ilmu sosial humaniora dalam 

pembangunan manusia dan kebudayaan menjadi hal yang esensial. 

Manusia sebagai pelaku kebudayaan merupakan dasar dari segala hal 

dalam pembangunan manusia dan produk budaya yang diciptakannya. 

Permasalahan tersebut menyiratkan cara berpikir keilmuan diperlukan 

dan harus dibudayakan pada masyarakat Indonesia agar terbiasa berfikir 

kritis, logis, rasional, dalam berbagai sudut pandang keilmuan yang 

dapat diaplikasikan dalam kehidupan. 

Dalam peran kebudayaan terhada p pembangunan bangsa, 

diperlukan perubahan cara pandang yang menanggap kebudayaan 

sebagai hal yang bersifat konvensional menjadi cara pandang yang 

melihat kebudayaan sebagai cerminan tujuan Nasional. Endang Daruni 

Asdi (Surajino, 2007:142-143), memaparkan secara sistematik langkah 

langkah yang dapat digunakan. Pertama, ilmu dan kegiatan keilmuan 

disesuaikan dengan kebudayaan yang ada dalam masyarakat kita - 

dengan pendekatan edukatif dan persuasif -dan menghindari konflik 

dengan menggunakan reinterpretasi nilai yang ada dalam argumentasi 

keilmuan. Kedua, menghindari scientisme dan pendasaran terhadap akal 

sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Ketiga, meningkatkan integritas 
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keilmuan dan lembaga keilmuan, dan melaksanakan dengan konsekuen 

kaidah moral kegiatan keilmuan.Keempat, pendidikan keilmuan sekaligus 

dikaitkan dengan pendidikan moral. Kelima, pengembangan ilmu disertai 

pengembangan  bidang filsafat. 

Di samping perlunya strategi dan tindakan di atas, ilmu budaya 

(termasuk sastra) menyediakan bahkan bertanggung jawab dalam 

mengemban peran normatif dalam membangun karakter bangsa. 

Dengan heterogenitas masyarakat Indonesia, aspek kebudayaan sebagai 

modal dalam pembangunan manusia dan kebudayaan menjadi isu yang 

sangat penting.Heterogenitas bangsa Indonesia bisa menjadi pemersatu 

bahkan pemecah-belah . Dalam perannya tersebut, ilmu sosial 

humaniora dapat menawarkan hasil kajian terhadap aspek kebudayaan 

yang ada pada masyarakat yang memiliki nilai kesamaan sebagai media 

yang dapat digunakan sebagai perekat antarkebudayaan dan 

masyarakat di Indonesia . Mengenai perbedaan tersebut menarik 

mengutip pendapat Kusumohamidjojo (2009:152-153), menurutnya 

"perbedaan skala nilai dalam berbagai masyarakat pendukung 

kebudayaan haruslah dipandang sebagai suatu kenyataan yang biasa 

saja, kendati bukannya tanpa konsekuensi yang komplikatif dan tidak 

jarang menjadi sumber konflik". Berdasarkan pernyataan tersebut, 

penelitian mengenai aspek-aspek nilai dalam masyarakat Indonesia yang 

sangat heterogen ini menjadi isu yang sangat penting. Begitu juga 

sebaliknya, ilmu-ilmu sosial humaniora juga dapat meneliti potensi 

potensi yang ada pada masyarakat yang dapat memecah belah 

persatuan  bangsa ini. 

Begitu juga kajian sastra, kontribusi yang dapat diberikan pada 

pembangunan manusia dan kebudayaan, dalam konsep Horatius (Wellek 

dan Warren, 2014:23), fungsi sastra hendaknya memuat dulce (keindahan) 

dan utile (berguna). Kajian-kajian dalam ilmu sastra tidak hanya 

memberikan hiburan kepada masyarakat, tetapi juga berguna sebagai 

media refleksi, perenungan, pembelajaran, dan pengembangan 

pandangan yang terefleksikan dalam bentuk kajian terhadap karya sastra. 

Sebagaimana ilmu kebudayaan yang mengkaji masyarakat secara 

langsung, sastra dipandang sebagai cermin dari realitas. Terlepas dari 

aspek rekaan dalam karya sastra, karya sastra merupakan medium bagi 

seorang sastrawan dalam menyampaikan idenya, pandangan hidupnya, 

berbagi pengalaman, bahkan sebagai media penyaluran ideologi kepada 
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masyarakat luas. Sastra menyediakan beragam permasalahan manusia 

yang terfleksikan dalam bentuk karya sastra. 

Karya sastra sebagai cermin kehidu pan pengarang menurut 

Djojosuroto (2006:14-15), berkaitan dengan moral. Karya sastra sering 

mencerminkan nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat. Karya 

sastra dapat menjadi medium bagi pengarang untuk merefleksikan 

pandangan hidupnya mengenai nilai-nilai kebena ran kepada 

pembacanya . Pengarang dapat menawarkan pesan moral mengenai 

nilai-nilai luhur manusia berdasarkan citra idealnya. Tentu saja dalam 

proses ini, ideologi seorang pengarang dalam menentukan tolak ukur 

nilai kebenaran yang dianutnya merupakan hal yang beragam. Akan 

tetapi, konvensi dalam masyarakat mengenai tata aturan yang 

dianggapnya baik atau buruk merupakan hal yang bersifat universal. 

Hal ini dipertegas oleh Nurgiantoro (2013:321), yang menyatakan 

bahwa karya sastra sering mencerminkan pandangan hidup pengarang 

yang menulisnya . Pandangan tersebut berupa nilai-nilai kebenaran 

yang ingin disampaikannya kepada pembacanya . Moral dalam karya 

sastra, seperti yang diungkapkan Kenny (dalam Nurgiantoro, 2013:321) 

biasanya dimaksudkan sebagai suatu saran yang berhubungan dengan 

ajaran moral tertentu yang bersifat praktis, yang dapat diambil dan 

ditafsirkan lewat cerita yang berkaitan dengan pembaca. Nilai-nilai 

yang terkandung di dalamnya merupakan suatu petunjuk yang secara 

sengaja diberikan oleh pengarang kepada pembacanya. Berbagai pesan 

tersebut diselipkan dalam sikap, tingkah laku, maupun tata krama 

pergaulan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di dalam cerita. Petunjuk 

tersebut bersifat praktis karena tokoh dalam karya sastra sebagai model 

pengejawantahan nilai moral menjadi model nyata yang juga 

ditemukan dalam kehidupan nyata. Seperti dalam pandangan 

Suriasumantri di atas, nilai berf ungsi sebagai pembentukan karakter 

bangsa . Masyarakat dapat menggunakan karya sastra sebagai medium 

pembelajarannya karena karya sastra menyediakan dan menawarkan 

permasalahan dalam konteks kehidupan nyata yang terfleksikan melalui 

mediumnya.  
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