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Moral adalah salah satu nilai yang sangat penting dalam kehidupan sosial, 

terlebih pada usia anak-anak hingga remaja, karena dengan mengenal nilai moral 

seseorang akan mampu membedakan hal yang baik dan yang buruk. Namun nilai 

moral yang baik, khususnya pada remaja sekarang begitu memprihatinkan. Ada 

berbagai kasus kenakalan remaja bahkan hingga melanggar pidana. Seiring dengan 

perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat sangat berdampak pada 

perkembangan moral. Selain berdampak positif terdapat juga dampak negatif antara 

lain perubahan norma, nilai, dan tingkah laku baik individu maupun kelompok 

khususnya para remaja yang memang merasakan langsung perkembangan 

teknologi tersebut. Untuk itu diperlukan bahan ajar sastra yang mengandung pesan 

moral sebagai pendidikan karakter di sekolah. Pemilihan bahan ajar sesuai dengan 

kriteria pemilihan bahan ajar dan merujuk pada kompetensi dasar yang bermuatan 

teks sastra dalam hal ini novel yaitu kompetensi dasar kelas XII 3.9 Menganalisis 

isi dan kebahasaan novel dan kompetensi dasar 4.9 Merancang novel atau novelet 

dengan memerhatikan isi dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Novel 

yang dikaji dalam penelitian ini yaitu novel Anak Rantau karya A. Fuadi karena 

memilik pesan moral yang dapat dijadikan sebagai alternatif bahan ajar sastra di 

SMA/MA. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan stuktural. Sumber data penelitian ini adalah novel Anak Rantau karya 

A. Fuadi yang diterbitkan oleh PT. Falcon bulan Oktober 2017, cetakan ketiga. 

Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan mencatat hal-hal 

penting yang berkitan dengan pesan moral. Teknik analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan metode analisis isi. Teknik pemaparan hasil analisis data dengan 

mendeskripsikan data yang berupa dialog atau uraian. 

Berdasarkan hasil penelitian, pesan moral yang terkandung dalam novel Anak 

Rantau karya A. Fuadi terdiri atas tiga wujud yaitu nilai moral dalam hubungan 

manusia dengan Tuhannya di antaranya beribadah, bersyukur, insaf, belajar ilmu 

agama, berdoa, membaca Al-Quran; nilai moral dalam hubungan manusia dengan 

dirinya sendiri di antaranya percaya diri, disiplin, suka membaca, rasa ingin tahu, 

tekun berbakti; dan nilai moral dalam hubungan manusia dengan lingkungan 

sosialnya di antaranya memuji, sopan santun, saling menyayangi, perhatian, peduli, 

berbagi, saling menghormati. Dalam novel ini juga terdapat hubungan manusia 

dengan alam. Berdasarkan aspek kevalidan dan kesesuaian, pesan moral dalam 

novel Anak Rantau karya A. Fuadi dapat dijadikan sebagai alternatif bahan ajar 
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sastra di kelas XII SMA/MA sesuai dengan kompetensi dasar 3.9 Menganalisis isi 

dan kebahasaan novel dan kompetensi dasar 4.9 Merancang novel atau novelet 

dengan memerhatikan isi dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis pada 

kurikulum 2013. Dari hasil penelitian tersebut saran yang dapat diberikan antara 

lain sebagai berikut 1) Guru dapat menjadikan novel Anak Rantau karya A. Fuadi 

sebagai alternatif bahan ajar sastra untuk kelas XII SMA/MA. 2) pesan moral dalam 

novel Anak Rantau karya A. Fuadi sebaiknya diterapkan sebagai alternatif bahan 

ajar sastra di kelas XII SMA pada kurikulum 2013 agar bermanfaat untuk proses 

perkembangan moral peserta didik dan mendukung pendidikan karakter di sekolah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Moral adalah ajaran tentang baik buruk suatu perbuatan dan kelakuan, 

akhlak, kewajiban, dan sebagainya (Purwadarminto: 1950: 957). Dalam 

moral diatur segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, serta sesuatu 

perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Moral berkaitan dengan 

kemampuan seseorang untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang 

salah. Dengan demikian, moral juga mendasari dan mengendalikan seseorang 

dalam bersikap dan bertingkah laku. 

Nilai moral adalah salah satu nilai yang sangat penting dalam kehidupan 

sosial, terlebih pada usia anak-anak hingga remaja, karena dengan mengenal nilai 

moral seseorang akan mampu membedakan hal yang baik dan yang buruk. Manusia 

adalah makhluk moral. Dia tidak hanya berfikir tetapi juga bertindak dan 

melakukan sesuatu (Bakar, 1997:183). Moral merupakan perilaku atau perbuatan 

manusia yang baik maupun buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena 

itu, masalah moral tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia.  

Indonesia dulu dikenal sebagai negara yang memiliki masyarakat yang 

sopan, ramah, dan bersahaja. Masyarakat masih menjunjung tinggi tata karma 

dalam pergaulan sebagaimana anak bersikap pada orang tua, orangtua kepada yang 

lebih muda, maupun hubungan antar teman. Banyak warga asing yang memuji 

keramahan orang Indonesia sehingga mereka merasa betah tinggal di Indonesia.
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Namun nilai moral khususnya pada remaja sekarang begitu 

memprihatinkan, ada berbagai kasus kenakalan remaja bahkan hingga melangar 

pidana. Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat sangat 

berdampak pada perkembangan moral. Selain berdampak positif terdapat juga 

dampak negatif antara lain perubahan norma, nilai, dan tingkah laku baik individu 

maupun kelompok khususnya para remaja yang memang merasakan langsung 

perkembangan teknologi tersebut. Penggunaan gawai yang tanpa batas dan tidak 

adanya pengawasan membuat para remaja terlalu bebas mengakses segala sesuatu. 

Banyaknya media sosial yang ada membuat para remaja menajadi individual serta 

kurang berinteraksi dengan lingkungan, sedangkan manusia di dunia ini diciptakan 

sebagai mahkluk sosial. Ini membuat para remaja mengabaikan sekitar, bahkan 

orangtua mereka sendiri. Tidak memperdulikan nasihat orangtua, bahkan berani 

membatah orangtua karena sibuk dengan gawainya. Contoh kecil saat orangtua 

mereka menyuruh mengambilkan sesuatu atau membelikan sesuatu, tetapi sang 

anak selalu beralasan “bentar” atau “nanti” yang ujung-ujungnya akan lupa. Seolah-

olah para remaja tidak bisa hidup tanpa gawai mereka. 

Banyak juga kasus kenakalan remaja yang terjadi. Berdasarkan data dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) peningkatan kenakalan remaja dari tahun ketahun, 

Pada tahun 2013 angka kenakalan remaja di Indonesia mencapai 6325 kasus, 

sedangkan pada tahun 2014 jumlahnya mencapai 7007 kasus dan pada tahun 2015 

mencapai 7762 kasus. Artinya dari tahun 2013 – 2014 mengalami kenaikan sebesar 

10,7%, kasus tersebut terdiri dari berbagai kasus kenakalan remaja diataranya, 

pencurian, pembunuhan, pergaulan bebas dan narkoba. Dari data tersebut kita dapat 
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mengetahui pertumbuhan jumlah kenakalan remaja yang terjadi tiap tahunnya. Dari 

data yang didapat kita dapat memprediksi jumlah peningkatan angka kenakalan 

remaja, dengan menghitung tren serta rata – rata pertumbuhan, dengan itu kita bisa 

mengantisipasi lonjakan dan menekan angka kenakalan remaja yang terus 

meningkat tiap tahunnya. Prediksi tahun 2016 mencapai 8597,97 kasus, 2017 

sebesar 9523.97 kasus, 2018 sebanyak 10549,70 kasus ,2019 mencapai 11685,90 

kasus dan pada tahun 2020 mencapai 12944,47 kasus. Mengalami kenaikan tiap 

tahunnya sebesar 10,7%. 

Seperti kasus perampokan yang dilakukan dua remaja di Semarang. Dua 

tersangka penggorokan sopir transportasi online Go Car yaitu dua remaja inisial 

IDR dan dan IBR masih berusia 16 tahun. Mereka  mengaku tega melakukan 

pembegalan dan penggorokan korban dan mengambil mobil karena menunggak 

SPP di SMK Negeri di Kota Semarang (Koran Tribunnews, 23 Januari 2018). Tidak 

hanya masalah perampokan. Banyak contoh lain kenakalan remaja terutama remaja 

SMA. Mereka juga sudah berani melakukan tindakan asusila, menggunakan obat-

obatan terlarang bahkan menjadi pengedar di kalangan teman-temannya. Tawuran 

seolah-olah menjadi berita biasa yang terjadi setiap hari. 

Contoh diatas merupakan contoh menurunnya moral bangsa ini. 

Menurunnya moral remaja kembali pada individu dan didikan dari orang tua dan 

masyarakat sekitarnya. Memang tidak semua pelajar tidak bermoral, masih banyak 

pelajar yang bermoral, tetapi biasanya terpengaruh dengan hasutan teman-

temannya dan hanya ikut-ikutan saja. Namun, itu akan sangat berdampak bagi 

bangsa Indonesia. 
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Menurut Psikolog anak Hadiwidjojo (2008: 124) faktor yang 

mempengaruhi moral remaja, antara lain, karena anak-anak kita terpapar konten 

kekerasan secara berlebihan, baik lewat televisi, gawai, game, dan lain-lain. Salah 

satu penyebab utama remaja bertingkah laku seperti itu menurut Hadiwidjojo 

karena remaja belum punya kemampuan penuh untuk mengambil tindakan 

pertimbangan matang antara rasio dan emosi. Remaja masih lebih banyak 

didominasi emosi. Jadi, ketika emosi terpancing, reaksi mereka lebih emosional dan 

juga tidak memperhitungkan akibatnya pada orang lain. 

Banyak faktor yang mampu mempengaruhi perubahan moral, seperti 

kondisi psikologis, pola interaksi, pola kehidupan beragama, berbagai sarana 

rekreasi yang tersedia dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat akan 

mempengaruhi perkembangan nilai, moral dan sikap individu yang tumbuh dan 

berkembang di dalam dirinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi nilai moral 

menurut Hadiwijojo (2008 : 145) adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, 

lingkungan pergaulan, lingkungan masyarakat, perkembangan teknologi. 

Pertama, Keluarga sebagai lingkungan pertama yang mempengaruhi 

perkembangan nilai, moral dan sikap seseorang. Biasanya tingkah laku seseorang 

berasal dari bawaan ajaran orang tuanya. 

Kedua, di lingkungan sekolah anak-anak mempelajari nilai-nilai norma 

yang berlaku di masyarakat sehingga mereka juga dapat menentukan mana tindakan 

yang baik dan boleh dilakukan. 

Ketiga, Dalam pengembangan kepribadian, faktor lingkungan pergaulan 

juga turut mempengaruhi nilai, moral dan sikap seseorang. Pada masa remaja, 
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biasanya seseorang selalu ingin mencoba suatu hal yang baru. Dan selalu ada rasa 

tidak enak apabila menolak ajakan teman. Bahkan terkadang seorang teman juga 

bisa dijadikan panutan baginya. 

Keempat, Masyarakat sendiri juga memiliki pengaruh yang penting 

terhadap pembentukan moral. Tingkah laku yang terkendali disebabkan oleh 

adanya control dari masyarakat itu sendiri yang mempunyai sanksi-sanksi tersendiri 

untuk pelanggar-pelanggarnya. 

Kelima, Pengaruh dari kecanggihan teknologi juga memiliki pengaruh 

kuat terhadap terwujudnya suatu nilai. Di era sekarang, remaja banyak 

menggunakan teknologi untuk belajar maupun hiburan. Contoh: internet memiliki 

fasilitas yang menwarkan berbagai informasi yang dapat diakses secara langsung. 

Nilai positifnya, ketika remaja atau siswa mencari bahan pelajaran yang mereka 

butuhkan mereka dapat mengaksesnya dari internet. Namun internet juga memiliki 

nilai negative seperti tersedianya situs porno yang dapat merusak moral remaja. 

Pembelajaran moral adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan 

karena dapat menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Moral dapat 

dihasilkan dari perilaku intelektual, emosi, atau hasil berfikir intuitif setiap individu 

yang akhirnya menjadi aturan dalam kehidupan untuk menghargai dan dapat 

membedakan antara benar dan salah yang berlaku pada suatu masyarakat. Apabila 

dalam bermasyarakat dilandasi dengan sikap bermoral maka akan tercipta 

kehidupan yang harmonis dan selaras. Sebaliknya, jika dalam bersikap tidak 

dilandasi dengan moral akan terjadi persoalan-persolan seperti deskriminasi 
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individu atau kelompok, pertikaian, sikap acuh, bahkan sikap kriminal yang bisa 

merugikan banyak orang dan bisa juga menghilangkan nyawa seseorang.  

Bourke (1966: 185) menyatakan bahwa pelajaran moral (kesusilaan) 

merupakan bagian dari ilmu filsafat. Dia menggambarkan bahwa moralitas itu 

sebagai tingkatan perbuatan intelektual yang komplek. moral (akhlak) itu timbul 

karena adanya moralitas (kesusilaan), dan secara disadari moral itu sendiri menjadi 

keputusan untuk dipertimbangkan. Di sisi lain moral juga bisa merupakan suatu 

tindakan seseorang untuk menghindari hukuman;bahwa seseorang hanya akan 

mengikuti aturan yang berlaku pada lingkungan suatu masyarakat dan yang tidak 

berlaku di masyarakat lainnya. 

Sebagai satu kesatuan dalam mata pelajaran bahasa indonesia 

pembelajaran sastra sudah seharusnya mendapat posrsi yang seimbang dengan 

pembelajaran bahasa. Pembelajaran sastra bertujuan meningkatkan kemampuan 

siswa dalam menikmati, menghayati, dan memahami karya sastra serta mengambil 

hikmah atas nilai-nilai luhur yang terkandung dalam karya sastra intu sendiri  

(Hartono, 2005:45). 

Sastra dapat dijadikan sebagai media pembelajaran tentang nilai moral, 

budi pekerti, atau pembentukan karakter bagi siswa dalam kehidupan 

bermasyarakat. Pengertian tersebut sesuai dengan fungsi sastra sebagai moralitas 

yang berarti sastra mampu memberikan pengetahuan tentang moral yang baik dan 

buruk. Rahmanto (2005:16-25), menyebutkan bahwa pembelajaran sastra dapat 

membantu keterampilan berbahasa anak, meningkatkan pengetahuan budaya, 

mengembangkan cipta dan rasa, serta menunjang pembentukan watak. Dengan 
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begitu dapat terlihat pentingnya pembelajaran sastra untuk perkembangan moral 

siswa dalam bermasyarakat. 

Sastra merupakan suatu bentuk dan hasil pemikiran seni kreatif yang 

objeknya manusia dengan melukiskan kehidupan dan pikiran ke dalam bentuk dan 

struktur bahasa yang memiliki nilai seni. Sebagai media pengungkapan segi 

kehidupan manusia, sastra merupakan salah satu bentuk kebudayaan. Selain 

mengandung unsur seni kreatif dan kebudayaan, sastra juga dapat menghibur 

pembacanya serta meningkatkan pengetahuan, penalaran, dan pembentukan watak 

pembacanya.  

Sastra berisi pesan-pesan yang ingin disampaikan berupa pendidikan 

moral. Penyampaian moral dalam karya sastra oleh pengarang dapat dilakukan 

melalui aktivitas tokoh ataupun penutur langsung pengarang. Dalam penuturan 

langsung, pengarang memberikan penjelasan tentang hal yang baik ataupun hal 

yang tidak baik secara langsung. Penyampaian moral melalui aktivitas tokoh, 

biasanya disampaikan lewat dialog, tingkah laku, dan pikiran tokoh yang terdapat 

dalam cerita tersebut. Menurut Nurgiyantoro, (2010: 321). Sastra memiliki fungsi 

didaktif dan fungsi moralitas. Sebagai fungsi didaktif sastra mamou mengarahkan 

atau mendidik pembaca dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang terkandung 

didalamnya. Adapun fungsi moralitas berarti sastra mampu memberikan 

pengetahuan tentang moral yang baik dan buruk. 

Mark Tappan (Budianta 2005:25 ) menyatakan bahwa otoritas moral akan 

muncul dari seseorang yang mendengarkan narasi atau dongeng dan cerita yang 

lainnya. Days (Budianta, 2005:50) menyatakan bahwa dialog pada sebuah narasi 
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atau cerita tertentu menggambarkan struktur moral kehidupan seseorang atau 

individu itu sangat kompleks juga dapat merupakan hubungan berbagai faktor yang 

di dalamnya menjelaskan bagaimana perkembangan moral dalam kehidupan.  

Wolfgang Iser (Budianta 2005:34) yang menjelaskan bahwa setelah 

membaca diharapkan para pembaca mengalami perubahan seperti yang dialami dan 

diharapkan oleh penulis. Teori respon pembaca menggambarkan bahwa aktivitas 

yang dilakukan pembaca dapat menghasilkan banyak hal. Pembaca dengan 

sendirinya akan menyelidiki dan memperkaya apa yang telah ada pada dirinya, baik 

perasaan dan emosinya, serta pemandangan tentang kehidupan lainnya yang tidak 

dimiliki. 

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa pendidikan moral sangat 

penting untuk para pelajar zaman sekarang, terutama pelajar SMA. Pelajar SMA 

merupakan masa dimana peralihan dari remaja menuju dewasa. Setelah mereka 

lulus SMA akan menjadi bagian dari masyarakat secara utuh. Para remaja harus 

pandai-pandai membedakan mana yang baik dan patut untuk dicontoh dan mana 

yang buruk untuk dijauhi. Pelajar sekarang mulai bosan bila dinasehati secara 

langsung karena mereka menganggap dirinya bukan anak kecil lagi yang harus 

selalu dinasehati secara langsung, mereka sudah menganggap dirinya dewasa dan 

mempunyai perlakuan yang berbeda dengan anak kecil. Sebaliknya, pelajar akan 

lebih menerima pendidikan moral secara tidak langsung. Salah satunya melalui 

cerita-cerita dalam sebuah karya sastra. 

Karya sastra dibedakan atas prosa, puisi dan drama. Ketiga karya sastra 

tersebut mempunyai ciri-ciri tersendiri dalam penyajiannya. Prosa dalam karya 
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sastra modern lebih dikenal dengan istilah cerita rekaan. Disebut cerita rekaan 

karena direka oleh pengarang berdasarkan kenyataan yang diimajinasikan. Menurut 

Sudjiman (1988:12), semua cerita rekaan ada kemiripan dengan sesuatu kehidupan 

ini karena bahannya diambil dari pengalaman hidup. Macam-macam cerita rekaan 

dalam karya sastra modern antara lain novel, novella (cerita pendek panjang), dan 

cerita pendek (cerpen).  

Novel termasuk salah satu jenis karya fiksi/ prosa fiksi selain cerpen, 

roman, dan novelet. Badudu dan Zain (1994:949) menjelaskan bahwa novel adalah 

karangan dalam bentuk prosa tentang peristiwa yang menyangkut kehidupan 

manusia seperti yang dialami orang dalam kehidupan sehari-hari, tentang suka-

duka, kasih dan benci, tentang watak dan jiwanya, dan sebagainya. 

Kurikulum baru yang dikenal sebagai Kurikulum Nasional ini 

mengenalkan beberapa jenis teks pada pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Pembelajarannya pun tidak hanya mencakup pengetahuan dan keterampilan, tetapi 

tujuan Kurikulum Nasional ini mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi 

sikap spiritual dengan menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, 

(2) kompetensi sikap sosial dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (gotongroyong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan 

pro-aktif sebagaibagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 

secaraefektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan.  

Dalam kurikulum 2013 jenjang SMA dan SMK di kelas XII, terdapat 

kompetensi dasar ( KD )  yang bermuatan teks sastra dalam hal ini novel yaitu 



10 
 

 

Kompetensi Dasar 3.9 Menganalisis isi dan kebahasaan novel dan KD 4.9 

Merancang novel atau novelet dengan memerhatikan isi dan kebahasaan baik secara 

lisan maupun tulis. Berdasarkan KD dalam kurikulum 2013 di atas, pemulis 

melakukan penelitian analisis terhadap karya sastra yaitu novel.  

Novel yang dikaji dalam penelitian ini yaitu novel Anak Rantau karya A. 

Fuadi. Novel Anak Rantau dipilih karena memiliki pesan moral yang dapat 

dijadikan sebagai allternatif bahan ajar sastra di kelas XII SMA/SMK. Pesan-pesan 

moral mengenai keagamaan, kebribadian, dan kehidupan sosial merupakan aspek-

aspek yang penting untuk dipelajari dan diterapkan oleh para siswa. 

Di balik isi cerita dalam karya sastra dalam hal ini novel Anak Rantau 

karya A. Fuadi, pengarang ingin menyampaikan pesan-pesan moral kehidupan bagi 

pembacanya. Dengan kata lain, terdapat makna tersembunyi yang pengarang 

selipkan dalam novel. Pesan moral tersebut tidak hanya pembaca temukan secara 

langsung melalui teks atau tulisan dalam novel seringkali pengarang mengemas 

pesan moral dalam karyanya dengan cara-cara lain, misalnya lewat peristiwa yang 

dialami tokoh, jalan cerita, dan iterpretasi pembacanya. 

Novel Anak Rantau merupakan novel ke empat karya A.Fuadi setelah 

Trilogi Negeri 5 Menara. Novel Anak Rantau diterbitkan oleh PT. Falcon pada 

tahun 2017.  

Pembelajaran sastra novel Anak Rantau karya A. Fuadi ini diharapkan bisa 

menjadi alternatif bahan ajar pembelajaran sastra yang berguna untuk siswa 

khususnya siswa XII SMK/SMA. Selain itu nilai-nilai moral yang terdapat dalam 

novel Anak Rantau karya A. Fuadidapat memberikan dampak terhadap sikap sosial 
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sesuai dengan tujuan kompetensi Kurikulum Nasional khususnya sikap jujur dan 

santun. Banyak sekali di dalam kumpulan cerpen ini menyangkut masalah kejujuran 

dan kesantunan. Selain itu, memberikan pesan moral yang bisa mengembangkan 

kepribadian siswa menjadi pribadi yang bermoral dan bisa menjadi pribadi yang 

lebih baik lagi dalam kehidupan sehari-hari.  

1.2 Rumusan Masalah   

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah unsur intrinsik yang terdapat pada novel Anak Rantau 

karya A. Fuadi? 

2. Bagaimanakah pesan moral yang terdapat pada novel Anak Rantau karya 

A. Fuadi? 

3. Bagaimanakah kemungkinan pesan moral yang terkandung dalam novel 

Anak Rantau karya A. Fuadi dijadikan sebagai alternatif bahan di SMA? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini meliputi hal-

hal berikut. 

1. Mendeskripsikan unsur instrinsik yang terdapat dalam novel Anak Rantau 

karya A. Fuadi. 

2. Mendeskripsikan pesan moral yang terdapat dalam novel Anak Rantau 

karya A. Fuadi. 
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3. Mendeskripsikan kemungkinan pesan moral yang terkandung dalam novel 

Anak Rantau karya A. Fuadi untuk dijadikan sebagai alternaif bahan ajar 

di SMA. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

pengembangan pembelajarana Bahasa Indonesia, khususnya pembelajaran 

sastra Indonesia di SMA. 

2. Bagi guru penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif 

media dan bahan ajar sastra Indonesia. 

3. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan sebagai media untuk menanamkan 

pesan moral dalam novel Anak Rantau karya A. Fuadi dan diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Bagi sekolah penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif bahan ajar 

dalam menyusun dan merencanakan pembelajaran bahasa Indonesia di 

SMA, khususnya pembelajaran sastra Indonesia. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1  Kajian Pustaka 

Karya sastra sering digunakan sebagai objek penelitian baik skripsi maupun 

tesis. Selain sebagai hiburan, karya sastra dapat dijadikan sebagai media pendidikan 

yang efektif dan baik untuk pembelajaran di sekolah. Karya sastra yang bisa 

dijadikan objek penelitian berupa novel. Sebuah penelitian membutuhkan kajian 

pustaka sebagai referensi serta memberikan pemaparan tentang penelitian dan 

analisis terdahulu yang telah dilaksanakan. Berikut penelitian mengenai bahan ajar 

dalam pembelajaran sastra yang pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa 

peneliti diantaranya oleh Aoudjit (2012), Kumalasari (2012), Setyawati (2013), 

Muzahit (2014), Ariyanti (2016), dan Wibowo (2016). 

Aoudjit (2012) dalam artikelnya yang berjudul Teaching Moral Philosophy 

Using Novels: Issues and Strategies menjelaskan isu-isu dan strategi mengajarkan  

etika atau moral bermediakan novel. Penelitian ini menyebut bahwa mengajarkan 

moral menggunakan novel merupakan cara yang efektif sekaligus membuat kelas 

menjadi lebih menarik dan lebih relevan dengan kehidupan sosial siswa. Tujuan 

dari penelitian ini yaitu: 1) mendukung penggunaan novel dalam mengajarkan etika 

atau moral, 2) menunjukkan bahwa menggunakan beberapa novel dalam 

mengajarkan etika atau moral merupakan cara yang efisien. Novel yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu L’Opium et le baton karya  Mouloud Mameri dan The 

Plague karya Albert Camus.
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Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan 

penulis. Persamannya terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama melakukan 

penelitian mengenai pesan moral, sedangkan perbedaannya terletak pada jumlah 

jenis sumber data yang digunakan. Penelitian yang dilakukan Aoudjit 

menggunakan dua buah novel sebagai sumber data, sedangkan peneliti hanya 

menggunakan sebuah novel sebagai sumber data. 

Kumalasari (2012) dalam skripsinya Novel Ranah Tiga Warna Karya A. 

Fuadi Sebagai Bahan Ajar Sastra Berbasis Pendidikan Karakter di SMA/MA 

menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun data dalam penelitian ini berupa kata, 

kalimat, paragraf, dan dialog dalam teks yang mengandung nilai-nilai pendidikan 

karakter, sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah novel Ranah Tiga 

Warna Karya A. Fuadi yang diterbitkan oleh PT. Gramedia Pustaka tahun 2011.  

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Metode 

yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode 

analisis isi. Hasil analisis novel Ranah Tiga Warna karya A. Fuadi adalah (1) novel 

Ranah Tiga Warna karya A. Fuadi sesuai dengan kriteria bahan ajar sastra yang 

baik dilihat dari aspek kevalidan dan aspek kesesuaian (2) novel Ranah Tiga Warna 

dapat dijadikan bahan ajar sastra yang berbasis pendidikan  larakter di SMA/MA. 

Penelitian tersebut mempunyai relevansi dengan penelitian yang dilakukan 

penulis. Persamaanya terletak pada objek kajian dan pendekatan yang digunakan, 

yaitu sama-sama melakukan penelitian mengenai novel sebagai bahan ajar sastra 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan antara penelitian oleh 

Kumalasari dengan yang peneliti lakukan terletak pada sumber data yang diteliti. 
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Kumalasari meneliti pendidikan karakter dalam novel Ranah Tiga Warna karya A. 

Fuadi sedangkan peneliti melakukan penelitian terhadap pesan moral dalam novel 

Anak Rantau karya A. Fuadi. 

Setyawati (2013) dalam skripsinya yang berjudul ”Analisis Nilai Moral 

dalam Novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar” menggunakan 

pendekatan pragmatik. Hasil penelitian menunjukkan sebagai (1) wujud nilai moral 

memiliki tiga jenis, yakni wujud nilai moral dalam hubungan manusia dengan 

Tuhannya, yang kedua wuud nilai moral dalam hubungan manusia dengan diri 

sendiri, dan yang ketiga wujud nilai moral hubungan manusia dengan sesama 

manusia. (2) moral tokoh utama dalam menghadapi persoalan hidup yang terdapat 

dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan terdapat beberapa varian yaitu menerima 

takdir Tuhan, teguh pendirian, nersikap pasrah, suka bekerja keras, berdoa kepada 

Tuhan, tidak mudah putus asa, dan tabah menghadapi cobaan. (3) bentuk 

penyampaian nilai moral mempunyai dua spesifikasi yaitu penyampaian nilai moral 

secara langsung dan penyampaian nilai moral secara tidak langsung. 

Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

yang dilakukan penulis. Persamaan itu terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama 

melakukan penelitian mengenai pesan atau nilai moral dalam novel, sedangkan 

perbedaannya terletak pada tindak lanjut hasil analisis. Penelitian Setyawati hanya 

melakukan analisis nilai moral dalam novel, sedangkan peneliti menggunakan hasil 

analisis tersebut sebagai alternatif bahan ajar sastra. 

Muzahit (2014) dalam skripsinya yang berjudul Novel Sang Pemimpi Karya 

Andrea Hirata Bermuatan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Sebagai Alternatif 
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Bahan Ajar Sastra di SMA Memakai Pendekatan Kualitatif. Muzahit meneliti 

beberapa permasalahan yang muncul yaitu: 1) unsur pembangun prosa fiksi dalam 

novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata bermuatan nilai-nilai pendidikan karakter 

sebagai alternatif bahan ajar sastra di SMA, (2) nilai-nilai kehidupan dalam novel 

Sang Pemimpi karya Andrea Hirata, (3) kesesuaian novel Sang Pemimpi karya 

Andrea Hirata sebagai alternatif bahan ajar sastra yang baik di SMA 

Berdasarkan hasil peneitian dapat diketahui bahwa (1) Novel Sang Pemimpi 

Karya Andrea Hirata bermuatan nilai-nilai pendidikan karakter dapat menjadi 

alternatif bahan ajar sastra di SMA berdasar unsur pembangun prosa fiksi. Unsur 

pembangun meliputi kevalidan bentuk dan kevalidan isi. (2) novel Sang Pemimpi 

karya Andrea Hirata berisi nilai religius, nilai moral, dan nilai sosial. (3) novel Sang 

Pemimpi karya Andrea Hirata  dapat dijadikan alternatif bahan ajar sastra yang baik 

di SMA berdasarkan aspek kesesuaian. Aspek kesesuaian meliputi: bahasa, 

psikologi, rasa ingin tahu, dan mengembangkan imajinasi. Berdasarkan hasil 

penelitian, novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata yang bermuatan nilai-nilai 

pendidikan karakter dapat dijadikan alternatif bahan ajar siswa di SMA. 

Penelitian tersebut mempunyai relevansi dengan penelitian yang dilakukan 

penulis. Persamaannya terletak pada jenis sumber data yaitu sama-sama meneliti 

novel dan tindak lanjut hasil penelitian sebagai bahan ajar sastra dengan pendekatan 

kualitatif. Perbedaannya terletak pada objek kajian. Muzahit meneliti pendidikan 

karakter dalam novel, sedangkan peneliti melakukan penelitian nilai moral dalam 

novel. 
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Ariyanti (2016) dalam artikel yang berjudul Moral Values Reflected in “The 

House on Mango Street” Novel Written by Sandra Cisnero. Hasil penelitian dalam 

jurnal tersebut tentang nilai moral dalam novel The House on Mango Street antara 

lain tanggung jawab, rendah hati, menghormati sesama manusia, tidak egois. 

Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan 

penulis. Persamaannya terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama melakukan 

penelitian mengenai pesan moral dalam novel, sedangkan perbedaannya terletak 

pada tindak lanjut hasil analisis. Penelitian Ariyanti hanya melakukan analisis nilai 

moral dalam novel, sedangkan peneliti menggunakan hasil analisis tersebut sebagai 

alternatif bahan ajar sastra. 

Wibowo (2016) dalam skripsinya yang berjudul Pesan Moral dalam Novel 

Bekisar Merah Karya Ahmad Tohari Sebagai Alternatif Bahan Ajar Sastra di 

SMA/SMK menggunakan pendekatan Sosiologi Sastra. Adapun data dalam 

penelitian ini berupa kata, kalimat, paragraf, dan dialog dalam teks yang 

mengandung nilai-nilai pendidikan karakter, sedangkan sumber data dalam 

penelitian ini adalah novel Bekisar Merah karya Ahmad Tohari yang diterbitkan 

oleh PT. Gramedia Pustaka tahun 2005.  Teknik yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik sosiologi sastra. Metode yang digunakan untuk menganalisis data 

dalam penelitian ini adalah metode analisis isi. Hasil analisis novel Bekisar Merah 

karya Ahmad Tohari adalah (1) novel Bekisar Merah karya Ahmad Tohari sesuai 

dengan kriteria bahan ajar sastra yang baik dilihat dari aspek kevalidan dan aspek 

kesesuaian (2) novel Bekisar Merah karya Ahmad Tohari dapat dijadikan bahan 

ajar sastra di SMA/MA yang berisi pesan moral. 
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Penelitian tersebut mempunyai relevansi dengan penelitian yang dilakukan 

penulis. Persamaannya terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama melakukan 

penelitian mengenai pesan moral dalam novel sebagai bahan ajar sastra. Perbedaan 

terletak pada sumber data yang diteliti dan pendekatan yang digunakan. Wibowo 

meneliti novel Bekisar Merah karya Ahmad Tohari dengan menggunakan 

pendekatan sosiologi sastra sedangkan peneliti melakukan penelitian terhadap 

novel Anak Rantau karya A. Fuadi menggunakan pendekatan struktural. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai 

pesan moral dalam pada karya sastra telah banyak dilakukan. Secara garis besar, 

penelitian-penelitian ini memiliki tujuan mengkaji karya sastra menggunakan nilai 

moral sebagai bahan ajar di sekolah maupun masyarakat. Meskipun sudah banyak 

penelitian mengenai bahan ajar, peneliti masih menganggap perlu dilakukan 

penelitian sejenis. Hal ini berdasarkan fakta di lapangan bahwa masih banyak novel 

yang belum memenuhi kriteria pemilihan untuk dijadikan sebagai bahan ajar di 

SMA. Sudah banyak novel-novel yang dipakai sebagai bahan ajar oleh guru dalam 

pembelajaran di SMA namun, novel yang digunakan guru lebih didominasi oleh 

novel-novel lama. Selain itu, alasan lain yang perlu diketahui adalah guru/pendidik 

masih merasa kesulitan untuk menemukan novel yang tepat sebagai bahan ajar 

sastra yang bermuatan nilai moral. Berdasarkan berbagai alasan tersebut, peneliti 

memilih novel sebagai bahan ajar guna melengkapi penelitian-penelitian yang 

pernah dilakukan sebelumnya. 
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2.2  Landasan Teori 

Landasan teori dalam suatu penelitian akan lebih membantu penulis dalam 

menganalisis permasalahan yang ada di dalam penelitian tersebut. Mengingat hal 

tersebut, maka dalam suatu penelitian sebaiknya berpegang pada suatu paham atau 

teori tertentu, sehingga arah dan tujuan dari penelitian akan lebih jelas dan mudah 

untuk dikaji. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hakikat novel, 

pengertian novel, unsur intrinsik, moral (moral dalam karya sastra, jenis pesan 

moral dalam karya sastra), bahan ajar (prinsip pemilihan bahan ajar dan kriteria 

bahan ajar). 

2.2.1 Hakikat Novel 

Terdapat dua hal yang berkaitan dengan novel, yaitu pengertian novel dan 

unsur-unsur pembangun novel. 

2.2.1.1 Pengertian Novel  

Novel berasal dari bahasa Italia yaitu novella, yang dalam bahasa Jerman 

disebut novelle dan novel dalam bahasa Inggris, dan inilah yang kemudian masuk 

ke Indonesia. Secara harfiah novella berarti sebuah barang baru yang kecil, yang 

kemudian diartikan sebagai cerita pendek yang berbentuk prosa (Nurgiyanto, 2010: 

9). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) novel adalah karangan 

prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan 

orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku.  

 Novel adalah cerita mengenai salah satu episode dalam kehidupan manusia, 

suatu kejadian yang luar biasa dalam kehidupan itu, sebuah krisis yang 
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memungkinkan terjadinya perubahan nasib pada manusia (H.B. Jasin dalam Purba, 

2010: 63). Dengan lebih rinci Tarigan berpendapat novel merupakan bentuk lain 

cerita rekaan selain cerita pendek. Namun, di dalam novel penggambaran watak 

tokoh lebih rinci daripada cerita pendek (Tarigan, 1984:167). 

Novel sering kali dipertentangkan dengan cerpen. Perbedaannya adalah 

bahwa cerpen menitikberatkan pada intensitas, sementara novel cenderung bersifat 

meluas (expands). Novel yang baik cenderung menitikberatkan pada kemunculan 

complexity, yaitu kemampuan menyampaikan permasalahan yang kompleks secara 

penuh, mengkreasikan sebuah dunia yang “jadi”, berbeda dengan cerpen yang 

bersifat implisit, yaitu menceritakan masalah secara singkat (Sayuti, 2003: 10). 

Cerita  pendek diartikan sebagai bacaan singkat, yang dapat dibaca sekali 

duduk, dalam waktu setengah sampai dua jam, genrenya mempunyai efek tunggal, 

karakter, plot dan setting yang terbatas, tidak beragam dan tidak kompleks. 

Sedangkan novel adalah bentuk prosa yang memili cerita yang kompleks dan 

memiliki unsur intrinsik yang lebih detail. 

Menurut Nurgiyantoro (2010:4) novel adalah sebuah karya fiksi 

menawarkan sebuah dunia, dunia yang berisi model kehidupan yang diidealkan, 

dunia imajinatif, yang dibangun melalui berbagai unsur intrinsiknya seperti 

peristiwa, plot, tokoh, (dan penokohan), latar, sudut pandang, dan lain-lain yang 

kesemuanya, tentu saja, juga bersifat imajinatif. Novel mempunyai bentuk yang 

bersifat pembeberan, sesuai dengan hakikatnya dalam menampilkan masalah yang 

kompleks. Berdasarkan cerita yang dibeberkan atau dikembangkan itulah, pembaca 
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berusaha menafsirkan dasar utama cerita ataupun tema cerita, berdasarkan detil-

detil unsur yang ditemui dalam karya sastra. 

Kesimpulan mengenai pengertian novel berdasarkan beberapa teori diatas 

bahwa novel merupakan karya prosa fiksi yang mengisahkan rangkaian cerita 

kehidupan seseorang dengan orang lain di sekelilingnya dengan menggambarkan 

watak dan sifat setiap pelaku. Novel memiliki alur cerita yang sangat komplek serta 

penggambaran tokoh dan latar yang detail. 

2.2.1.2 Unsur Intrinsik  

Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu 

sendiri. Unsur ini dapat mewujudkan sebuah totalitas yang memunyai nilai estetik 

antar unsurnya dan berkaitan satu sama lain.unsur intrinsik juga yang menyebabkan 

karya sastra hadir sebagai karya sastra secara faktual akan dijumpai jika orang 

membaca karya sastra. Kepaduan unsur inilah yang menyebabkan sebuah novel 

terwujud (Nurgiantoro, 2010: 22).  

Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra itu hadir sebagai karya 

satra, unsur-unsur yang secara faktual akan dijumpai jika orang membaca karya 

sastra. Unsur intrinsik sebuah novel adalah unsur-unsur yang secara langsung turut 

serta membangun cerita. Unsur-unsur intrinsik terdiri atas tema, alur, latar, 

penokohan, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa.  

2.2.1.2.1 Tema  

Suatu karya sastra harus memiliki dasar cerita atau tema yang merupakan 

sasaran tujuan. Semua unsur cerita seperti penokohan, alur, dan latar didasari oleh 

pokok pikiran yang sama. Oleh karena itu tema merupakan sesuatu yang sangat 
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vital dalam sebuah cerita karena merupakan inti cerita yang mendasari cerita 

keseluruhan. Bertolak dari inti cerita itulah, pengarang mengembangkan cerita 

menjadi bentuk yang lebih luas. Novel dapat memiliki lebih dari satu tema, yang 

terdiri dari satu tema utama dan tema-tema tambahan, sehingga memampukan 

novel untuk mengungkapkan berbagai masalah kehidupan dalam satu karya saja. 

Hal ini sejalan dengan adanya plot utama dan subplot-subplot. Tema-tema 

tambahan yang termuat dalam sebuah novel harus bersifat menopang dan berkaitan 

dengan tema utama, sehingga tercipta kepaduan (Nurgiyantoro, 2010: 13). 

Tema merupakan ide pokok atau gagasan dalam membangun sebuah cerita. 

Sebuah cerita akan berkembang sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh 

seorang pengarang. Tema mengandung gambaran luas mengenai kisah yang akan 

diangkat sebagai ceritanya. 

2.2.1.2.2 Tokoh dan Penokohan 

Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam sebuah fiksi. Tokoh dalam 

fiksi merupakan ciptaan pengarang, meskipun dapat juga berupa gambaran dari 

orang-orang yang hidup di alam nyata. Oleh karena itu, dalam sebuah karya sastra 

tokoh hendaknya dihadirkan secara alamiah. Dalam arti tokoh-tokoh itu memiliki 

derajat lifelikeness (kesepertian) (Wiyatmi, 2006: 30).  

Tokoh-tokoh dalam novel ditampilkan secara lengkap, misalnya yang 

berhubungan dengan ciri-ciri fisik, keadaan sosial, tingkah laku, sifat dan 

kebiasaan, termasuk hubungan antartokoh, yang dilukiskan secara langsung 

maupun tidak langsung (Nurgiyantoro, 2010: 13). 
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Tokoh dalam fiksi biasanya dibedakan menjadi beberapa jenis. Sesuai 

dengan keterlibatannya dalam cerita dibedakan antara tokoh utama (sentral) dan 

tokoh tambahan (periferal). Tokoh disebut sebagai tokoh sentral apabila memenuhi 

tiga syarat yaitu paling terlibat dengan makna atau tema, paling banyak 

berhubungan dengan tokoh lain, paling banyak memerlukan waktu penceritaan. 

Tokoh sama halnya dengan manusia yang ada dalam alam nyata, yang 

bersifat tiga dimensi, maka tokoh dalam suatu fiksi pun hendaknya memiliki 

dimensi fisiologis, sosiologis, dan psikologis. Dimensi fisiologis meliputi usia, 

jenis kelamin, keadaan tubuh, dan sebagainya. Dimensi sosiologis meliputi status 

sosial, pekerjaan, jabatan, peranan di dalam masyarakat, pendidikan, agama, 

pandangan hidup, ideologi, aktivitas sosial, organisasi, hobi, bangsa, suku, dan 

keturunan. Dimensi psikologis meliputi mentalitas, ukuran moral, keinginan dan 

perasaan pribadi, sikap dan kelakuan juga intelektualitasnya. 

2.2.1.2.3 Alur (Plot) 

Stanton (dalam Nurgiyantoro, 2013: 167) juga berpendapat bahwa plot 

adalah cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya 

dihubungkan secara sebab akibat, peristiwa yang satu disebabkan atau 

menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Pendapat serupa dikemukakan oleh 

Kenny (dalam Nurgiyantoro, 2013: 167) plot sebagai peristiwa-peristiwa yang 

ditampilkan cerita yang tidak bersifat sederhana karena pengarang menyusun 

peristiwa-peristiwa itu berdasarkan kaitan sebab akibat. Pengembangan plot dalam 

cerita didasarkan pada peristiwa, konflik, dan klimaks. Tiga unsur penentu plot ini 
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memiliki keterkaitan yang rapat. Kemenarikan cerita tergantung dari ketiga unsur 

ini. 

Luxemburg dkk (dalam Nurgiyantoro, 2013: 174) menjelaskan bahwa 

peristiwa adalah peralihan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Peristiwa juga 

dapat dibagi menjadi tiga, yaitu peristiwa fungsional, kaitan, dan acuan. Peristiwa 

fungsional adalah peristiwa yang menentukan atau mempengaruhi perkembangan 

plot. Keterjalinan peristiwa fungsional adalah inti cerita dari sebuah novel atau 

karya fiksi. Peristiwa kaitan adalah peristiwa yang berfungsi sebagai pengait 

peristiwa-peristiwa penting. Seperti perpindahan dari lingkungan satu ke 

lingkungan yang lain. Peristiwa yang terakhir adalah peristiwa acuan. Peristiwa 

acuan merupakan peristiwa yang berhubungan dengan kejelasan perwatakan atau 

suasana yang terjadi di batin seorang tokoh dalam cerita. 

Unsur penentu plot berikutnya adalah konflik. Konflik menurut Wellek dan 

Warren (dalam Nurgiyantoro, 2013: 179) adalah sesuatu yang dramatik dan 

mengarah pada pertarungan antara dua kekuatan serta menyiratkan aksi-aksi 

balasan. Konflik merupakan peristiwa, peristiwa-peristiwa dapat dikategorikan 

menjadi konflik eksternal dan konflik internal. Konflik eksternal adalah konflik 

yang terjadi pada seorang tokoh dengan sesuatu yang berada di luar dirinya. Konflik 

eksternal dapat dibagi menjadi dua, yaitu konflik fisik dan konflik sosial. Konflik 

fisik adalah konflik yang ditandai dengan adanya permasalahan seorang tokoh 

dengan lingkungan alam. Sedangkan konflik sosial adalah konflik yang muncul 

karena adanya permasalahan dengan tokoh lain atau permasalahan yang berkenaan 

dengan hubungan antarmanusia. 
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Unsur penentu plot yang terakhir adalah klimaks. Konflik dan klimaks 

merupakan hal yang amat penting dalam struktur plot. Keduanya merupakan unsur 

utama plot pada teks fiksi. Konflik demi konflik, baik internal maupun eksternal, 

inilah jika telah mencapai puncak titik puncak menyebabkan terjadinya klimaks. 

(Nurgiyantoro, 2010: 184). 

Luxemburg (dalam Wiyatmi, 2006: 49), menyatakan bahwa alur pada 

dasarnya merupakan deretan peristiwa dalam hubungan logik dan kronologik saling 

berkaitan dan yang diakibatkan atau dialami oleh para pelaku. 

Dengan demikian, alur cerita merupakan rangkaian peristiwa yang 

berkesinambungan bergerak dari pengenalan, muncul konflik, klimaks kemudian 

penyelesaian. Bergeraknya alur melibatkan tokoh, latar, dan konflik. Ada tiga jenis 

alur yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. 

2.2.1.2.4 Latar 

Menurut Abrams, latar atau setting disebut juga sebagai landasan tumpu, 

menyaran pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat 

terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakannya (Nurgiyanto, 2005: 216). 

Dengan demikian, yang membangun suatu latar cerita adalah segala keterangan, 

petunjuk, pengacauan yang berkaitan dengan ruang, waktu, dan suasana terjadinya 

peristiwa dalam suatu karya sastra. 

Latar atau setting adalah sesuatu yang menggambarkan situasi atau keadaan 

dalam penceriteraan. Panuti Sudjiman mengatakan bahawa latar adalah segala 

keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan waktu, ruang dan suasana 

(1992: 46). 
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(1) Latar tempat 

Latar tempat menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan 

dalam sebuah karya fiksi. 

(2) Latar waktu 

Latar waktu menyaran pada kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang 

diceritakan dalam sebuah karya fiksi. 

(3) Latar suasana 

Latar suasana adalah situasi apa saja yang terjadi ketika saat tokoh 

malakukan sesuatu. Seperti misanya: saat galau, gembira, lelah, dan lain 

sebagainya. 

Dalam novel, keadaan latar dilukiskan secara rinci, sehingga memberikan 

gambaran yang jelas, konkret, dan pasti. Namun demikian, cerita yang baik hanya 

akan melukiskan detil tertentu yang dianggap perlu. Cerita yang baik tidak akan 

terjatuh pada pelukisan yang berkepanjangan sehingga menimbulkan kebosanan 

dan mengurangi kadar ketegangan cerita (Nurgiyantoro, 2010: 13). 

Kesimpulan dari beberapa penjelasan di atas latar memberikan suatu 

gambaran yang jelas supaya peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suatu karya sastra 

benar-benar terjadi atau memberikan informasi yang jelas mengenai situasi seperti 

tempat, waktu, dan suasana yang terjadi di dalam sebuah cerita. 

2.2.1.2.5 Sudut Pandang 

Sudut pandang atau point of view adalah cara pengarang memandang cerita. 

Sudut pandang mengandung arti hubungan di antara tempat pencerita berdiri 

dengan ceritanya. Hubungan antara pengarang dan cerita ada dua macam, yaitu 
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hubungan pencerita “diaan” dengan ceritanya dan hubungan pencerita äkuan” 

dengan ceritanya. Sudut pandang dibedakan menjadi sudut pandang orang pertama 

dan orang ketiga. Masing-masing sudut pandang tersebut kemudian dibedakan lagi 

menjadi: 

(1) Sudut pandang first person central atau akuan sertaan; 

(2) Sudut pandang first person peripheral atau akuan taksertaan; 

(3) Sudut pandang third person omniscient atau diaan maha-tahu; 

(4) Sudut pandang third person limited atau diaan terbatas. 

(Wiyatmi, 2006: 32) 

Menurut Abrams (dalam Nurgiantoro, 2013: 338), sudut pandang, point of 

view menunjuk pada cara sebuah cerita dikisahkan. Ia merupakan cara dan atau 

pandangan yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan cerita 

dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sudut pandang 

merupakan cara pengarang menempatkan dirinya dalam cerita. Sudut pandang juga 

merupakan bagaimana pengarang memandang sebuah cerita. 

2.2.1.2.6 Amanat 

Amanat adalah gagasan yang mendasari karya sastra ; pesan yang ingin 

disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Di dalam karya sastra 

modern amanat ini biasanya tersirat; di dalam karya sastra lama pada umumnya 

amanat tersurat (Siswanto, 2008: 47). 

Amanat adalah ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh 

pengarang melalui karyanya. Amanat sering disebut pesan, yaitu pesan pengarang 
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kepada pembaca. Biasanya pesan itu dapat ditelusuri melalui percakapan para 

tokoh. Amanat dapat disampaikan secara implisit dan eksplisit. Amanat yang 

disampaikan dengan cara memberikan ajaran moral atau pesan dalam tingkah laku 

tokoh menjelang cerita berakhir, dapat pula secara eksplisit yaitu dengan 

penyampaian seruan, saran, peringatan, nasehat, anjuran, larangan yang 

berhubungan dengan gagasan utama cerita. 

2.2.2 Moral 

Secara etimologis kata moral berasal dari bahasa latin yaitu “Mores” yang 

berasal dari suku kata “Mos”. Mores berarti adat-istiadat, kelakuan, tabiat, watak, 

akhlak, yang kemudian artinya berkembang menjadi sebagai kebiasaan dalam 

bertingkah laku yang baik. Moralita berarti mengenai tentang kesusilaan 

(kesopanan, sopan-santun, keadaban) orang yang susila adalah orang yang baik 

budi bahasanya (Darmadi, 2009: 50). 

Menurut Suseno (1993: 19) kata moral selalu mengacu pada baik-buruknya 

manusia sebagai manusia. Pengertian moral tidak hanya mengacu pada baik 

buruknya saja, misalnya sebagai dosen, tukang masak, pemain bulu tangkis atau 

penceramah, melainkan sebagai manusia yang bertanggung jawab terhadap 

profesinya. Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi 

kebaikannya sebagai manusia. Nilai moral adalah tolak ukur untuk menentukan 

betul salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik- buruknya sebagai 

manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas. 
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Pesan adalah setiap pemberitahuan, kata, atau komunikasi baik lisan 

maupun tertulis, yang dikirimkan dari satu orang ke orang lain. Pesan moral adalah 

nilai moral yang ingin disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. 

Tindakan moral yaitu kemampuan untuk melakukan keputusan dan 

perasaan moral ke dalam perilaku-perilaku nyata. Tindakan moral ini perlu 

difasilitasi melalui lingkungan sosial yang kondusif dan pembinaan moral, agar 

tercipta perkembangan moral dalam pergaulan sehari-hari (Budiningsih, 2008: 7). 

Oleh karena itu, pembinaan moral merupakan tanggung jawab bersama baik 

keluarga, lingkungan yang kondusif maupun lingkungan sekolah. 

Kesimpulannya moral merupakan semua tindakan baik dan tindakan buruk 

pada diri manusia yang terbentuk karena sebuah kebiasan. Pesan moral merupakan 

bagian yang penting untuk kita dapat, agar menambah pengetahuan tentang nilai 

kehidupan. Dalam kehidupan ini bukan hanya sekerdar mendapatkan pengethuan 

tentang intelektula saja, tetapi juga pengetahuan tentang moral, karena 

bagaimanapun moral adalah variabel yang harus pertama kita miliki dalam 

kehidupan kita. Oleh sebab itu, pengetahuan moral dalam kehidupan manusia 

merupakan hal yang saling membutuhkan. Beberapa nilai moral menurut Suseno 

(2007: 142-149) meliputi sebagai berikut ini. 

a) Jujur 

Jujur berarti seia-sekata, apa yang diungkapkan sesuai dengan fakta atau 

sesuai dengan kenyataan. Sikap jujur atau fair akan menumbuhkan 

kepercayaan orang lain kepada kita sendiri. sikap jujur adalah sikap yang 

tidak menentang suara hatinya atau terhadap keyakinannya. Sikap jujur 
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tidak memandang adanya perasaan minder atau takut untuk bersikap jujur, 

akan tetapi keyakinan yang mantap tanpa menutupi sebuah hal yang kurang 

baik dalam kehidupan kita. Keyakinan  hidup untuk tidak menentang hati 

nurani pada diri manusia merupakan dasar bahwa manusia merupakan 

mahluk yang etis, artinya sejak lahir manusi itu adalah baik, oleh sebab itu 

sikap jujur perlu dikembangkan lagi dalam kehidupan sehari-hari. 

b) Menjadi diri sendiri 

Menjadi diri sendiri yaitu tidak mudah terpengaruh oleh mode yang bisa 

merugikan diri kita sendiri, sikap menghayati dan menunjukan diri sesuai 

dengan keasliannya, karakter yang kuat dan matang sesuai dengan 

kebenaran. Sikap menjadi diri sendiri merupakan keyakinan yang kuat tanpa 

terpengaruh mode dan perkembangan jaman, artinya kita mempunya 

pendirian yang kuat terhadap suatu kebenaran. 

c) Bertanggung jawab 

Bertanggung jawab berarti kesediaan dalam melakukan apa yang harus 

dilakukan dengan sebaik mungkin. Bertanggung jawab dilakukan tanpa 

adanya  beban untuk menyelesaikannya, demi tugas itu sendiri. Sikap 

tanggung jawab dalam pelakasanaannya tanpa adanya rasa malas, takut atau 

malu untuk melakukan tanggung jawab yang akan kita lakukan. Sikap 

tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dari bagian hidup kita, 

karena sikap tanggung jawab bukan hanya melakukan apa yang kita lakukan 

untuk diri kita, tetapi juga demi semua kalangan yang berkaitan dengan kita 
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maupun semua pihak yang wajib kita melakukan tangung jawab dalam 

segala aspek. 

d) Kemandirian 

Kemandirian adalah kekuatan batin untuk mengambil sikap moral sendiri 

dan bertindak sesuai norma. Kekuatan untuk tidak mau berkongkalikong 

dalam suatu urusan atau permainan yang kita sadari tanpa sikap jujur, korup 

atau melanggar keadilan. Kemandirian merupakan sikap yang seseorang 

memiliki pendirian dalam bertindak, tanpa mengikuti arus angin yang 

kurang baik. Di kehidupan ini kita membutuhkan sikap kemandirian, agar 

kita kedepannya kita bisa hidupa dalam lingkungan tanpa harus 

mengerjakan seseuatu dengan bantuan orang lain. Pada dasarnya sikap 

mandiri melatih diri kita untuk bisa hidup dalam keadaan lingkungan seperti 

apapun, agar keberlangsungan hidup kita menjadi lebih baik dan mandiri 

dalam kehidupan sehari-hari. 

e) Keberanian moral 

Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati, keberanian untuk 

mempertahankan sikap yang diyakini sebagai suatu kewajiban tanpa 

melanggar nilai- nilai moral walau harus mengambil resiko konflik. Sikap 

keberanian moral memiliki keutamaan, yaitu tidak mudah mundur dalam 

melakukan tanggung jawab tanpa melanggar norma dalam kehidupan. Sikap 

keberanian moral pada era sekarang sangat dibutuhkan untuk 

memberanikab diri dalam segala tindakan yang tidak adil dalam kehidupan 
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kita, maupun dalam pemerintah yang sering kita sorot kinerjanya sebagai 

contoh masyarakat. 

f) Kerendahan hati 

Kerendahan hati ialah suatu sikap yang tidak berlebihan atau 

menyombongkan diri, melainkan melihat diri sesuai dengan kenyataannya, 

tetapi bukan berarti merendahkan diri. kerendahan hati bukan berarti sikap 

mengalah, orang yang tidak berani, dan tidak mampu membela suatu 

pendirian, akan tetapi sikap kerendahan hati memberikan pemahaman 

bahwa kita sebagai manusia mempunyai kekuatan terbatas, akal yang 

terbatas, setiap usaha yang kita lakukan bisa gagal dan tidak selalu tercapai 

dengan apa yang kita inginkan. Melalui sikap kerendahan hati, kita menjadi 

tidak sombong dan membangkakan diri dengan kelebihan yang kita miliki, 

yang sebernarnya justru menjadikan kita sombong. Oleh karena itu 

membutuhkan sikap kerendahan hati dalam kehidupan kita, agar kita 

menyadari dan mensyukuri semua kelebihan kita untuk digukan dalam hal 

yang positif bukan untuk dipamerkan. 

g) Kritis 

Sikap kritis yaitu suatu tindakan untuk mengoreksi, memberikan saran baik 

terhadap segala kekuatan, kekuasan dan wewenang yang dapat merugikan 

kehidupan individual maupun masyarakat. Sikap kritis pada dasarnya 

memberikan suatu saran yang bermanfaat pada seseorang maupun untuk diri 

kita sendiri agar kedepannya menjadi lebih baik dalam bertindak 

dikehidupan sehari-hari. Semakin kita kritis dengan sikap pada diri kita 
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maupun segala hal yang melanggar moral kita juga berhak memberikan 

kritik untuk memperbaiki hal yang bisa melanggar norma-norma kehidupan. 

2.2.2.1 Moral dalam Karya Sastra 

Sastra merupakan karya dan kegiatan seni yang berhubungan dengan 

ekspresi dan penciptaan. Oleh karena itu, akan relatif sulit membuat batasan tentang 

sastra sebagaimana ilmu-ilmu lain. Hal ini mengakibatkan setiap usaha membuat 

batasan tentang apa yang disebut sastra selalu hanya merupakan 

pemerian/gambaran dari sesuatu segi sastra saja (Noor, 2005: 19).  

Moral merupakan unsur inti karya sastra. Moral adalah sesuatu yang ingin 

disampaikan oleh pengarang kepada pembaca, merupakan makna yang terkandung 

dalam sebuah karya, makna yang disarankan lewat cerita. Moral, kadang-kadang 

diidentikkan pengertiannya dengan tema, walaupun sebenarnya tidak selalu 

menyarankan pada bentuk yang sama. Moral dan tema, keduanya merupakan 

sesuatu yang terkandung, dapat ditafsirkan, dan diambil dari cerita. Namun, tema 

bersifat lebih kompleks daripada moral, disamping tidak memiliki nilai langsung 

sebagai saran yang ditunjukkan kepada pembaca. Moral, dengan demikian, dapat 

dipandang sebagai salah satu wujud tema dalam bentuk yang sederhana, namun 

tidak semua tema merupakan moral (Kenny, 1966: 89) 

Moral dalam karya sastra biasanya mencerminkan pandangan hidup 

pengarang yang bersangkutan, pandangannya tentang nilai-nilai kebenaran, dan hal 

itulah yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kenny (1966: 89) berpendapat 

Moral dalam cerita, biasanya dimaksudkan sebagai saran yang berhubungan dengan 

ajaran moral tertentu yang bersifat praktis, yang dapat diambil dan ditafsirkan lewat 
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cerita oleh pembaca. Ia merupakan “petunjuk” yang sengaja diberikan oleh 

pengarang tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah kehidupan, 

seperti sikap, tingkah laku, dan sopan santun pergaulan. 

Melalui cerita, sikap, dan tingkah laku tokoh-tokoh itulah pembaca 

diharapkan dapat mengambil hikmah dari pesan-pesan moral yang disampikan, 

yang diamanatkan. Moral dalam karya satra dipandang sebagai amanat, pesan, 

massage. Bahkan, unsur amanat itu sebenarnya merupakan gagasan yang mendasari 

diciptakannya karya sastra sebagai pendukung pesan.  

Moral dalam karya sastra, atau hikmah yang diperoleh pembaca lewat karya 

sastra, selalu dalam pengertian yang baik. Jika dalam sebuah karya ditampilkan sifat 

atau tingkah laku tokoh yang kurang terpuji atau buruk, maupun protagonis, bukan 

berarti pengarang menyarankan kepada pembaca untuk bersikap dan bertindak 

secara demikian. Sikap dan tingkah laku tersebut hanyalah model, yang sengaja 

ditampilkan justru agar tidak diikuti, atau minimal tidak dicenderungi oleh 

pembaca. Pembaca diharapkan mengambil hikmah sendiri dari tokoh antagonis itu. 

Aminuddin (2011: 62) berpendapat karya sastra dapat memberikan 

informasi yang berhubungan dengan pemerolehan nilai kehidupan dan 

memperkaya padangan atau wawasan kehidupan untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan manusia itu  sendiri. Oleh sebab itu, karya sastra diharapkan menjadi 

inspirasi bagi pembacanya dalam meningkatkan nilai-nilai kehidupan atau nilai 

moral yang menjadi contoh dalam pergaulan sehari-hari bagi pembaca. Pada era 

sekarang sering sekali terjadi permasalahan pada diri manusia, oleh karena itu 

manusia membutuhkan inspirasi yang berkaitan dengan kehidupan manusia. 
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Kurniawan (2011: 9) berpendapat bahwa membaca karya sastra bukan 

hanya sebagai hiburan semata, tetapi karya sastra juga bisa menjadi konsumsi 

pengetahuan dan imajinasi, sekaligus pengetahuan kosa kata baru menjadi 

bertambah dan variatif. Sehingga karya sastra bisa menjadi hiburan tetapi juga 

mempunyai nilai edukasi dan sebagai sumber nilai moral bagi pembacanya. Oleh 

sebab itu membaca karya sastra merupakan hal yang sangat penting sebagai 

pengetahuan tentang nilai-nilai moral dalam kehidupan kita sehari-hari, agar 

kedepannya kita menjadi lebih baik. 

Karya sastra bagi generasi muda, mempunyai peranan yang sangat penting 

sebagai pemupuk moral yang baik. Karya sastra adalah sebuah potensi besar untuk 

membawa masyarakat ke arah perubahan yang lebih baik, termasuk perubahan 

melestarikan budaya. Sebagai ekspresi seni bahasa, sastra dapat menjadi sumber 

spirit bagi munculnya gerakan perubahan masyarakat, bahkan kebangkitan suatu 

bangsa kearah yang lebih baik, dan terbebas dari segala bentuk penjajahan (Efendi, 

2008: 132). 

Nurgiantoro (2010: 3) berpendapat melalui sarana karya sastra pembaca 

secara tak langsung dapat belajar, merasakan, dan menghayati berbagai 

permasalahan kehidupan yang secara sengaja ditawarkan pengarang. Hal itu 

disebabkan agar pembaca ikut merenungkan masalah hidup dan kehidupan. Oleh 

karena itu karya sastra pada umumnya sering dianggap dapat membuat manusia 

menjadi lebih arif atau dapat dikatakan “memanusiakan manusia”. Sehingga tidak 

heran terjadinya permasalah pada diri manusia karena tinglah laku manusia dalam 
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kehidupan sehari- hari, dan manusia pada dasarnya memiliki nilai etis yang perlu 

mendapatkan pengetahuan tentang moral. 

Setiap peristiwa dalam karya sastra miliki pesan berupa nilai kebangsaan, 

moral agama, dan sebagainya. Setiap persaaan moral dan nilai yang berhubugan 

dengan tingkah laku manusia membutuhkan suatu wadah untuk mengungkapkan 

pengalaman yang dikisahkan dalam teks-teks sastra. Penciptaan karya sastra juga 

bukan hanya menampikan pengalaman saja akan tatapi juga mempertimbangkan 

fungsi estetik agar lebih menarik dan menghibur akan tetapi milikik makna dan 

pesan moral dalam suatu karya sastra (Efendi, 2008: 145). 

Kesimpulannya karya sastra merupakan seni yang memiliki nilai estetis, 

kebudayaan, sejarah, tetapi karya sastra juga menampilkan nilai kehidupan atau 

moral dan norma-norma bagaimana manusia bertindak dalam lingkungan sosial. 

Sedangkan moral merupakan segala tindakan baik dan buruk pada diri manusia, 

yang terbentuk karena sebuah kebisaan yang menjadi sebuah kebuadayan. Karya 

sastra yang baik bukan hanya menampilkan nilai estetis tetapi juga memiliki pesan 

kepada pembaca untuk berbuat baik. oleh karena itu sastra merupakan sarana yang 

tepat dalam menyampaikan pesar moral kepada pembaca. 

Pesan yang dimaksud dalam karya sastra yaitu nilai moral untuk mengajak 

pembaca menjunjung tinggi norma-norma moral. Disini keterkaitan antara moral 

dan karya sastra, mempelajari karya sastra juga mempelajari nilai kehidupan atau 

nilai moral agar manusia bertindak lebih arif, bijak dan mengkuti norma-norma 

moral demi keberlangsungan kehidupan yang lebih baik. Sikap moral pada 

dasarnya merupakan perilaku yang terpuji sebagai manusia yang pada dasarnya 
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memiliki sikap moral. Kita membutuhkan inspirasi yang berhubungan tingkahlaku 

manusia, seperti pesan moral dan pesan yang berhubungan dengan sikap manusia 

untuk betindak dalam pergaulan sehari-hari. Oleh sebab itu, karya sastra seharusnya 

bisa menjadi bahan bacaan yang perlu dipertimbangan dalam memberikan 

kontribusi memberikan nilai-nilai moral. 

2.2.2.2 Jenis Pesan Moral dalam Karya Sastra 

Dalam karya fiksi banyak sekali jenis dan wujud ajaran moral yang 

dipesankan. Jenis dan wujud pesan moral yang terdapat dalam karya sastra akan 

bergantung pada keyakinan, keinginan, dan interes pengarang yang bersangkutan. 

Jenis ajaran moral boleh dikatakan bersifat tidak terbatas. Ia dapat mencakup 

seluruh persoalan hidup dan kehidupan, seluruh persoalan yang menyangkut harkat 

dan martabat manusia. 

Sebuah novel tentu saja dapat mengandung dan menawarkan pesan moral 

itu salah satu, dua, atau ketiganya sekaligus, masing-masing dengan wujud detil 

khususnya. Nurgiyantoro (2013: 441-442) menjelaskan secara garis besar persoalan 

hidup dan kehidupan manusia itu dapat dibedakan ke dalam persoalan sebagai 

berikut: 

a) hubungan manusia dengan diri sendiri 

Persoalan manusia dengan dirinya sendiri dapat bermacam-macam jenis dan 

intensitasnya. Hal itu tentu saja juga tidak lepas dengan persoalan hubungan 

antarsesama dengan Tuhan. Misalnya: masalah-masalah seperti eksensi diri, 

harga diri, percaya diri, takut, maut, rindu, dendam, kesepian, dan lain-lain 

yang bersifat melibatkan ke dalam diri dan kejiwaan seorang individu. 
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b) hubungan manusia dengan manusia lain, termasuk hubungan dengan 

lingkungan alam 

Masalah-masalah yang berupa hubungan antarmanusia itu antara lain dapat 

berwujud: persahabatan, kesetiaan, penghianatan, kekeluargaan: hubungan 

suami-istri, orang tua-anak, hubungan buruh-majikan, cinta tanah air, dan 

lain-lain yang melibatkan interaksi antarmanusia. 

c) hubungan manusia dengan Tuhannya.  

Sedangkan masalah-masalah yang berupa hubungan manusia dengan 

Tuhannya, misalnya tentang keimanan, ibadah, dosa, dan lain sebagainya. 

2.2.3 Pendekatan Struktural 

Dalam penelitian karya sastra, analisis atau pendekatan obyektif terhadap 

unsur-unsur intrinsik atau struktur karya sastra merupakan tahap awal untuk 

meneliti karya sastra sebelum memasuki penelitian lebih lanjut (Damono, 1984:2). 

Pendekatan struktural merupakan pendekatan intrinsik, yakni 

membicarakan karya tersebut pada unsur-unsur yang membangun karya sastra dari 

dalam. Pendekatan tersebut meneliti karya sastra sebagai karya yang otonom dan 

terlepas dari latar belakang sosial, sejarah, biografi pengarang dan segala hat yang 

ada di luar karya sastra (Satoto, 1993: 32). Pendekatan struktural mencoba 

menguraikan keterkaitan dan fungsi masing-masing unsur karya sastra sebagai 

kesatuan struktural yang bersama-sama menghasilkan makna menyeluruh (Teeuw, 

1984: 135). Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pendekatan struktural adalah 

suatu pendekatan dalam ilmu sastra yang cara kerjanya menganalisis unsur-unsur 
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struktur yang membangun karya sastra dari dalam, serta mencari relevansi atau 

keterkaiatan unsur-unsur tersebut dalam rangka mencapai kebulatan makna. 

  Adapun langkah-langkah analisis struktural adalah sebagai berikut: 

a) Mengidentifikasikan unsur-unsur intrinsik yang membangun karya sastra 

secara lengkap dan jelas, mana yang tema dan mana yang tokoh 

b) Mengkaji unsur-unsur yang telah diindentifikasikan sehingga diketahui 

tema, alur, penokohan, dan latar dalam sebuah karya sastra, dan 

c) Menghubungkan masing-masing unsur sehingga memperoleh kepaduan 

makna secara menyeluruh dari sebuah karya sastra (Nurgiyantoro 2007: 36). 

2.2.4 Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan salah satu bagian penting dalam proses 

pembelajaran. Sebagaimana Mulyasa (2006:96) mengemukakan bahwa bahan ajar 

merupakan salah satu bagian dari sumber ajar yang dapat diartikan sesuatu yang 

mengandung pesan pembelajaran, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat 

umum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran. 

Widodo dan Jasmadi dalam Ika Lestari (2013: 1) menyatakan bahwa bahan 

ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi 

pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain 

secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, 

yaitu mencapai kompetensi dan subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. 

Iskandarwassid dan Dadang Sunendar (2011: 171) mengungkapkan bahwa 

bahan ajar merupakan seperangkat informasi yang harus diserap peserta didik 

melalui pembelajaran yang menyenangkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 
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penyusunan bahan ajar diharapkan siswa benar-benar merasakan manfaat bahan 

ajar atau materi itu setelah ia mempelajarinya. Yana Wardhana (2010: 29) 

menambahkan bahwa bahan ajar merupakan suatu media untuk mencapai keinginan 

atau tujuan yang akan dicapai oleh peserta didik. 

Dari penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa peran seorang guru dalam 

merancang ataupun menyusun bahan ajar sangatlah menentukan keberhasilan 

proses belajar dan pembelajaran melalui sebuah bahan ajar. Bahan ajar dapat juga 

diartikan sebagai segala bentuk bahan yang disusun secara sistematis yang 

memungkinkan    siswa dapat belajar secara mandiri dan dirancang sesuai 

kurikulum yang berlaku. Dengan adanya bahan ajar, guru akan lebih runtut dalam 

mengajarkan materi kepada siswa dan tercapai semua kompetensi yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

2.2.4.1 Prinsip-Prinsip Pemilihan Bahan Ajar 

Gafur (1994:95) menjelaskan bahwa beberapa prinsip yang perlu 

diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar atau materi pembelajaran diantaranya 

meliputi prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Ketiga penerapan prinsip-

prinsip tersebut dipaparkan sebagai berikut: 

a) Prinsip relevansi, artinya keterkaitan. 

Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitan atau ada 

hubungannya dengan pencapaian SK dan KD. Cara termudah ialah dengan 

mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai 

siswa. Dengan prinsip dasar ini, guru akan mengetahui apakah materi yang 

hendak diajarkan tersebut materi fakta, konsep, prinsip, prosedur, aspek 
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sikap atau aspek psikomotorik sehingga pada gilirannya guru terhindar dari 

kesalahan pemilihan jenis materi yang tidak relevan dengan pencapaian SK 

dan KD. 

b) Prinsip konsistensi, artinya keajegan. 

Artinya ada kesesuaian (jumlah/banyaknya) antara kompetensi dan bahan 

ajar; jika kompetensi dasar yang ingin dibelajarkan mencakup keempat 

keterampilan berbahasa, bahan yang dipilih/dikembangkan juga mencakup 

keempat hal itu. 

c) Prinsip kecukupan 

Artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu 

siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh 

terlalu sedikit, dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit akan 

kurang membantu mencapai SK dan KD. Sebaliknya, jika terlalu banyak 

akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk 

mempelajarinya. 

2.2.4.2 Kriteria Bahan Ajar  

Pemilihan bahan ajar tidak dilakukan sembarangan. Pemilihan bahan ajar 

harus disesuaikan dengan kriteria-kriteria pokoknya. Kriteria pokok pemilihan 

bahan ajar adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

Edraswar (2005:179) mengungkapkan bahwa memilih novel sebagai bahan 

ajar perlu mempertimbangkandua hal yaitu kevalidan dan kesesuaian. Kevalidan 

berhubungan dengan aspek-aspek kesastraan dan kesesuaian berkaitan dengan 
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subjek didik sebagai konsumen novel dan proses pengajaran novel. Kevalidan 

meliputi berbagai hal, antara lain novel harus benar-benar teruji. 

Pertama, kevalidan bentuk, ini hanya sebatas analisis peneliti 

mengungkapkan unsur-unsur intrinsik, antara lain tema, alur, tokoh dan penokohan, 

latar atau setting, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat sebagai faktor yang 

menyatakan bahwa sebuah karya sastra disebut sebagai novel. Kedua, kevalidan isi 

mengungkapkan bahwa novel yang dijadikan bahan ajar sesuai dengan; (1) novel 

yang memuat nilai pedagogis, (2) novel yang mengandung nilai estetis, (3) novel 

yang menarik dan bermanfaat, (4) novel yang mudah dijangkau, kesesuaian dapat 

ditempuh melalui kriteria; (1) bahasanya mudah dipahami subjek didik, (2) sejalan 

dengan lingkunga sosial budaya, (3) sesuai dengan umur, minat perkembangan 

kejiwaan, (4) memupuk rasa keiingintahuan 

2.3 Kerangka Berfikir 

Kurikulum baru yang dikenal seagai Kurikulum Nasional ini mengenalkan 

beberapa jenis teks pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajarannya tidak 

hanya mencakup pengetahuan dan keterampilan, tetapi tujuan Kurikulum Nasional 

ini mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual dengan 

menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, (2) kompetensi sikap 

sosial dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong 

royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian 

dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. 
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Pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya pembelajaran sastra di SMA 

terdapat Kompetensi Dasar (KD) yang berkaitan dengan novel pada kelas XII. 

Kompetensi Dasar 3.9 Menganalisis isi dan kebahasaan novel dan KD 4.9 

Merancang novel atau novelet dengan memerhatikan isi dan kebahasaan baik secara 

lisan maupun tulis. 

Novel Anak Rantau karya A.Fuadi ini diharapkan bisa menjadi alternatif 

bahan ajar pembelajaran sastra yang berguna bagi siswa SMA/MA dan memberikan 

sudut pandang lain dalam pembalajaran sastra di sekolah. Selama ini pembelajaran 

di sekolah masih didominasi dengan pengajaran yang hanya berorientasi pada aspek 

kognitif atau pengetahuan saja sehingga siswa hanya tahu istilah-istilah teoritis. 

Belajar sastra, misalnya siswa hanya menghafalkan judul dan nama pengarang 

dalam karya sastra, sedangkan nilai-nilai moral dalam novel yang penting bagi anak 

justru relatif tidak tersentuh dalam pembelajaran sastra. Belajar sastra bagi siswa 

sama halnya dengan menghafalkan segala sesuatu yang terdapat dalam karya sastra 

itu tanpa adanya penekanan bagi anak untuk memiliki kepekaan baik emosional 

atau moral.  

Sehubungan dengan hal diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji nilai-nilai 

moral dalam novel Anak Rantau karya A.Fuadi. Di dalam novel ini yang dinilai 

memiliki banyak nilai edukatif, sehingga nantinya bisa dijadikan materi 

pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. 

Kerangkan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut dijelaskan 

dalam bagan dibawah ini:
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Novel Anak Rantau karya A. Fuadi 

 

Analisis novel Anak Rantau karya A. Fuadi menggunakan pendekatan 

struktural 

Unsur-Unsur intrinsik yang terkandung dalam novel Anak Rantau karya A. 

Fuadi 

Pesan moral yang terkandung dalam novel Anak Rantau karya A. Fuadi 

Kemungkinan sebagai bahan ajar sastra di SMA/MA 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka simpulan dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Pesan moral yang terkandung dalam novel Anak Rantau karya A. Fuadi 

terdiri atas tiga wujud yaitu nilai moral dalam hubungan manusia dengan 

Tuhannya diantaranya beribadah, bersyukur, insyaf, belajar ilmu agama, 

berdoa, membaca Al-Quran; nilai moral dalam hubungan manusia 

dengan dirinya sendiri diantaranya percaya diri, disiplin, suka membaca, 

rasa ingin tahu, tekun berbakti; dan nilai moral dalam hungan manusia 

dengan lingkungan sosialnya diantaranya memui, sopan santun, saling 

menyayangi, perhatian, peduli, berbagi, saling menghormati. Dalam 

novel ini juga terdapat hubungan manusia dengan alam. 

2. Berdasarkan aspek kevalidan dan kesesuaian, nilai moral dalam novel 

Anak Rantau karya A. Fuadi dalam kemungkinannya dapat dijadikan 

sebagaialternatif bahan ajar sastra di kelas XII SMA sesuai dengan KD 

3.9 Menganalisis isi dan kebahasaan novel dan KD 4.9 Merancang novel 

atau novelet dengan memerhatikan isi dan kebahasaan baik secara lisan 

maupun tulis.
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5.2 Saran 

 Dari hasil penelitian tersebut, saran yang dapat diberikan antara lain sebagai 

berikut: 

1. Guru dapat menjadikan novel Anak Rantau karya A. Fuadi sebagai 

alternatif bahan ajar sastra untuk kelas XII SMA sesuai dengan 

kompetensi dasar 3.9 Menganalisis isi dan kebahasaan novel dan 

kompetensi dasar 4.9 Merancang novel atau novelet dengan 

memerhatikan isi dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis pada 

kurikulum 2013. 

2. Pesan moral dalam novel Anak Rantau karya A. Fuadi sebaiknya 

diterapkan sebagai alternatif bahan ajar sastra di kelas XII SMA pada 

kurikulum 2013 agar bermanfaat untuk proses perkembangan moral 

peserta didik dan mendukung pendidikan karakter di sekolah. 
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