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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan struktur novel Diary 
Pramugari karya Agung Webe, (2) mendeskripsikan aspek moral tokoh novel, (3) 
dan memaparkan implementasinya sebagai bahan ajar di SMA. Jenis dan strategi 
penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan studi terpancang. Objek penelitian ini 
adalah  aspek moral dalam tokoh. Data penelitian ini berupa aspek moral dalam 
wacana. Sumber data primer pada penelitian ini adalah novel Diary Pramugari 
karya Agung Webe. Sumber data sekunder penelitian ini adalah artikel di internet 
tentang riwayat hidup Agung Webe dan buku-buku lain yang relevan dengan 
penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik pustaka, teknik simak, 
dan teknik catat. Teknik validasi dalam penelitian ini adalah triangulasi teori. 
Teknik analisis data menggunakan metode pembacaan model semiotik yaitu 
pembacaan heriustik dan hermeneutik. Hasil analisis latar sosio-hitoris Agung 
Web telah mengasilkan dua novel yaitu novel Diary Pramugari dan novel Diary 
Sang Kembang Malam. Analisis struktural diperoleh tema novel adalah seks, 
cinta, dan kehidupan. Tokoh-tokoh dalam novel yaitu Jingga, Igo, Anya, Puri, 
Andre, dan Alvin. Tokoh utama dalam novel yaitu Jingga. Alur yang digunakan 
adalah alur maju. Latar waktu terjadi sekitar tahun 2001, latar sosial dalam novel 
yaitu Jawa Tengah, Jakarta, dan sosial pekerjaan Jingga. Berdasarkan tinjauan 
semiotik, aspek moral dalam novel Diary Pramugari yaitu (1) moral kejujuran, 
(2) keberanian, (3) kerendahan hati, (4) kemandirian, (5) tanggung jawab, (6) 
otentik, dan (7) realistik dan klitik. Aspek dalam tokoh novel Diary Pramugari 
karya Agung Webe dapat diimplementasikan sebagai bahan ajar di SMA. 
 
Kata kunci: aspek moral, semiotik, novel Diary Pramugari, implementasi sebagai 
bahan ajar di SMA. 

A. PENDAHULUAN 

Karya sastra merupakan suatu hasil karya manusia baik lisan maupun 

nonlisan (tulisan) yang menggunakan bahasa sebagai media pengantar dan 

memiliki nilai keindahan. Karya sastra merupakan hasil hasil kreasi satrawaan 

melalui kontemplasi dalam lingkungan sosialnya. Fenomena dalam kehidupan 

itu beranekaragam bai yang mengandung aspek sosial, budaya, politik, 

ekonomi, kemanusiaan, keagamaan, moral maupun jender. Karya sastra 

merupakan karya imajininatif bermediumkan bahasa yang berfungsi estetik 
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dominan. Sebagai media ekspresi karya sastra, bahasa sastra dimanfaatkan oleh 

sastrawan guna mencapai efek estetik (Al-Ma’ruf, 2009:1-2). 

Novel adalah karangan yang panjang yang berbetuk buku dan 

mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang lain di 

sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap tokoh. novel 

mngungkapkan suatu konsentrasi kehidupan pada suatu saat yang tegang yang 

memusatkan tentang kehidupan. Novel merupakan cerita rekaan yang 

menyajikan tentang aspek kehidupan manusia lebih mendalam yang senantiasa 

berubah-ubah dan merupakan kesatuan dinamis bermakna (Santoso dan 

Wahyuningtyas, 2010:47). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar soio-historis Agung 

Webe, Tujuan selanjutnya yakni mendeskripsikan stuktur novel Diary 

Pramugari karya Agung Webe, selanjutnya mendeskripsikan aspek moral 

novel Diary Pramugari karya Agung Webe, dan memaparkan implementasi 

aspek moral sebagai bahan ajar di SMA. 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai tersebut, maka tedapat empat 

masalah yang akan diteliti, yakni (1) bagaimana latar sosio-histiris Agung 

Webe, (2) bagaiamana struktur novel Diary Pramugari karya Agung Webe, (3) 

bagaiamana aspek moral novel Diary Pramugari karya Agung Webe, dan (4) 

bagaiamana implementasi aspek moral sebagai bahan ajar di SMA. 

Penelitian yang mengkaji aspek moral pada berbagi jenis karya memang 

banyak dijumpai. Salah satu diatarnya adalah penelitian milik Analisis aspek 

moral dalam novel PSAM dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra 

ditemukan adanya (a) aspek moral keagamaan berupa ahklak tercela yang 

ditunjukkan oleh sikap pukat membenci mamaknya, bertengkar, dan 

bergunjung. (b) aspek moral kekeluargaan berupa (1) berbakti kepada kedua 

orang tuanya, (2) tanggung jawab terhadap tugas dan keluarga ditunjukkan 

oleh sikap Pukat dan Bapak Syahdan, dan (c) Aspek moral individu berupa 

kejujuran ditunjukan oleh sikap Pukat yang jujur ketika mengikuti ulangan, 

sikap jujur juga ditunjukkan oleh sikap Nek Kiba yang berbicara jujur kepada 

kakek. 
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Nurgiyantoro (2010:37) menyatakan bahwa analisis struktur karya 

sastra dapat dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji dan 

mendeskripsikan fungsi dan hubungan antarunsur intrinsik fiksi yang 

bersangkutan. Mula-mula mengidentifikasi dan mendeskripsikan keadaan 

peristiwa-peristiwa, plot, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang. 

Nurgiyantoro (2009:321) menyatakan bahwa moral dalam karya sastra 

biasanya mencerminkan pandangan hidup pengarang yang bersangkutan, 

pandangannya tentang nilai-nilai kebenaran, dan hal itulah yang ingin 

disampaikannya kepada pembaca. Moral dalam cerita biasaanya dimaksudkan 

sebagai sesuatu saran yang berhubungan dengan ajaran moral tetrtentu yang 

bersifat praktis, yang dapat diambil (dan ditafsirkan) lewat cerita yang 

bersangkutan oleh pembaca (Keny dalam  Nurgiyantoro, 2009:321). 

Rusman (2011:137) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu 

proses interaksi antara guru dengan siswa, baik interaksi secara langsung 

seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung, yaitu dengan 

menggunakan berbagai media pembelajaran. Bahan ajar merupakan 

seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisiskan materi 

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

secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, 

yaitu mencapai kompetensi dengan segala kompleksitasnya Widodo (dalam 

Lestari, 2013:1). 

B. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami kejadian tentang 

apa yang dialami oleh subjek peneliti, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk 

kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah serta memanfaatkan 

berbagai metode alamiah (Moleong, 2004:6). Nawai (dalam Siswantoro, 

2005:56) menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan prosedur dengan 

menggambarkan atau lukisan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, 
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lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta 

yang tampak atau bagaimana adanya 

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus 

terpancang (embedded case study). Data yang dikumpulkan dalam penelitian 

ini berupa aspek moral dalam wacana novel Diary Pramugari karya Agung 

Webe yang diterbitkan oleh Pohon Cahaya, Yogyakarta, setebal 352 halaman.  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah novel Diary Pramugari karya Agung Webe yang diterbitkan penerbit 

Pohon Cahaya, Yogyakarta, setebal 352 halaman. Data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa wacana yang mengandung aspek moral 

dalam novel Diary Pramugari, tulisan-tulisan dari browsing internet tentang 

riwayat Agung Webe, dan buku-buku lain yang dianggap relevan dengan 

penelitian ini. 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik pustaka, simak dan catat. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam peneliti ini yaitu teknik pustaka, teknik simak, dan teknik 

catat. Teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi teori. Teknik untuk menganalisis novel Diary Pramugari 

menggunakan motode pembacaan model semiotik yaitu pembacaan heuristik 

dan heremeneutik.  

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Latar Sosio-Historis Agung Webe 

Agung Webe lahir 26 April 1976 di Yogyakarta. Agung Webe sangat 

peduli dengan pendidikan. Ciri khas kesusastraannya adalah (1) selalu 

memberikan motivasi untuk orang lain untuk berubah menjadi lebih baik, (2) 

dalam karya-karya selalu menyisipkan latar tempat negara lain selain 

Indonesia dalam ceritanya, (3) tema yang diangkat dalam novelnya selalu 

menceritakan kisah romantis, (4) dalam karya-karya selalu menyisipkan salah 

satu tokohnya meninggal, (5) karya-karya selalu menyisipkan bahasa asing, 

dan (6) dalam karya-karya selalu menyisipkan serat Wulang Reh. Lewat 



 

 

5 
 

semua pengalaman yang telah dilaluinya, dia berkiprah di dunia 

pemberdayaan diri Indonesia dengan VISI melahirkan manusia Indonesia 

yang sadar akan potensinya, tangguh, percaya diri, professional, dan mandiri. 

2. Analisis Stuktural Novel Diary Pramugari Karya Agung Webe 

a. Tema 

Tema dalam novel Diary Pramugari adalah seks, cinta, dan 

kehidupan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kutipan berikut. 

Aku melihat Puri dan Igo masih tidur lelap. Yang membuat 
aku terkejut dan sedikit berteriak adalah karena melihat 
mereka masih telanjang! (halm. 72).  

Kutipan di atas menggambarkan bahwa seorang pramugari yang 

bernama Puri sering melakukan hubungan seks dengan pacarnya. Hal 

tersebut tidak hanya dilakukan terhadap satu laki-laki, namun dengan 

beberapa laki-laki yang dianggap sesuai kriteria. Sebuah hubungan seks 

yang seharusnya dilakukan setelah menikah, namun sering dilakukan 

oleh Puri sebelum menikah. 

Sebuah kisah cinta juga digambarkan dalam novel ini. Cinta 

tulus yang diberikan oleh seorang isteri kepada suami, cinta orang tua 

kepada anak, serta cinta laki-laki kepada perempuan. Kisah cinta yang 

mengajarkan kepada pembaca bahwa cinta sejati tak akan pernah 

memandang apapun yang menjadi kekurangan orang yang dicinta. Cinta 

yang mengajarkan tentang rasa menghargai. Berikut adalah kutipan 

datanya. 

“Mungkin Winarni akan menebus kebaikan bapak 
sewaktu mengawininya dalam keadaan hamil. Bapak 
mbak sangat baik sekali”. (hlm. 325). 

Bapak melangkah dengan cinta yang tulus! Sampai-
sampai dia menganggap anak yang lahir itu adalah 
anaknya sendiri. Oh betapa berat sebenarnya apa yang 
dialami oleh Bapak. Kalau bukan orang yang berhati 
samudera pasti tidak mau menjalani hal seperti Bapak. 
(hlm. 328). 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa cinta kasih antara suami dan 

istri tidak pernah memandang kelemahan pasangan. Hal ini terlihat 
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ketika bapak Jingga bersedia menikahi ibu Jingga dalam keadaan hamil. 

Ibu Jingga hamil dengan seorang laki-laki keturunan China. Walaupun 

bapak Jingga mengetahui kebenaran itu, tetapi ia tetap bersedia 

menikahi agar anak yang dikandung oleh ibu Jingga dapat memperoleh 

status. Betapa besar pengorbanan seorang suami terhadap isteri yang 

tetap menerima segala kekukrangan istri yang dilakukan pada masa 

lalunya. 

Ibu adalah guruku. Ucapannya yang selalu lembut, kasihnya 
yang tiada tara, kesederhanaannya dan cara pandangan 
hidupnya itulah yang selalu kukagumi.(hlm.16). 

Ibu Jingga juga menyanyangi Jingga. Kasih sayangnya selalu 

diberikan kepada Jingga. Terbukti ketika Jingga akan pergi ke Jakarta 

untuk mengikuti pendidikan sebagai pramugari, ibunya menghantarkan 

Jingga sampai bandara. Sepanjang perjalanan ibunya selalu menasihati 

Jingga. Jingga telah menganggap ibunya adalah seorang guru dalam 

hidupnya. 

b. Fakta Cerita 

Fakta cerita merupakan salah aspek cerita. Aspek ini berfungsi 

sebagai catatan imajinatif cerita. Fakta-fakta cerita terdiri dari alur, 

penokohan, dan latar (Stanton, 2007:22). 

1) Alur 

Tasrif (dalam Nurgiyantoro, 2010:149) membedakan tahapan alur 

menjadi lima bagian. Kelima tahap tersebut yaitu tahapan penyituasian, 

tahap pemunculan konflik, tahap peningkatan konflik, tahap klimaks, 

tahap penyelesaian. 

a) Tahapan penyituasian 

Tahap ini merupakan tahap pembukaan cerita, pemberian informasi 

awal dan lain-lain yang terutama berfungsi untuk melandastumpui 

cerita yang dikisahkan pada tahap berikutnya. Hal itu sesuai kutipan 

berikut. 

Namaku Jingga 
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Aku lahir di Solo, 23 Januari 1981. (hlm. 13). 
Berdasarkan kutipan di atas alur yang diceritakan novel Diary 

Pramugari diawali dengan Jingga memperkenalkan dirinya melalaui 

catatan harian semenjak menjadi Pramugari. 

b) Tahap pemunculan konflik 

Tahap pemunculan konflik adalah masalah dan peristiwa yang 

menyulut terjadinya konflik mulai dimunculkan. Tahap pemunculan 

konflik dalam novel Diary Pramugari terjadi ketika Jingga kaget 

dengan tingkah laku Anya yang telah melakukan seks sebelum nikah.. 

Berikut adalah kutipan yang menerangkan tentang pemunculan konflik 

dalam novel Diary Pramugari. 

 “Anya,” aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku hanya 
memandangi Anya. Aku tudak habis pikir, apa yang ada di 
otak Anya tentang seks. Ia melakukannya sebelum nikah. 
Gila! Aku ingat kata-kata ibu bahwa seorang perempuan 
harus bisa menjaga kehormatannya. Ia baru akan 
memberikannya nanti setelah resmi menjadi suami-istri.  
(hlm. 23). 

c) Tahap peningkatan konflik 

Konflik yang telah dimunculkan pada tahap sebelumnya semakin 

berkembang dan dikembangkan kadar intensitasnya. Peristiwa-

peristiwa dramatik yang menjadi inti cerita semakin mencengkam dan 

menegangkan. Tahap ini terdapat dalam kutipan berikut. 

Selamat jalan ibu, selamat jalan guruku yang selalu 
membimbingku dalam kehidupan ini. Selamat jalan...... 
Teruskan perjalananmu. Aku akan selalu ingat apa yang 
selalu ajarkan, apa yang selalu engkau teladankan. Tentang 
rendah hati, saling menghargai dan menghormati, tentang 
kasih yang tiada tara, juga tentang sebuah jalan yang harus 
aku temukan untuk jalan pulang nanti. (hlm. 172). 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa Jingga ditinggal oleh ibunya. 

Meskipun dalam hati Jingga masih belum rela dengan kepergian ibunya 

tetapi ia berusaha menerima keadaan tersebut. Ibu Jingga ameninggal 

ketika Jingga belum begitu paham mengenai kehidupan. Kepergian 

ibunya seperti ia kehilangan panutan dalam hidupnya. Hal ini 

menimbulkan kejolak yang terjadi dalam hati Jingga. 
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d) Tahap klimaks 

Klimaks sebuah cerita akan dialami oleh tokoh-tokoh utama yang 

berperan sebagai pelaku dan penderita terjadinya konflik utama. 

Konflik dalam novel Diary Pramugari dapat dilihat dari kutipan 

berikut. 

Igo mulai menyobek pakaian yang kukenakan. Dadaku 
sudah hampir kelihatan semuanya. Aku tidak bisa 
melakukan apa-apa Aku tak berdaya. Aku hanya 
memejamkan mataku. (hlm. 218). 

Berdasakan kutipan diatas dapat dijelaskan ketika Jingga akan 

diperkosa Igo yang dilakukan ketika berlibur ke Villa Puri. Dengan 

nafsunya Igo menyobek pakaian Jingga samapai bagaian dadanya 

kelihatan semua dan Jingga tidak bisa berbuat apa-apa untuk 

menhalangi niatan Igo memperkosa Jingga. 

e) Tahap penyelesaian 

Konflik yang telah mencapai klmaks diberi penyelesaian, 

ketegangan dikendorkan. Konflik-konflik yang lain, sub-subkonflik, 

atau konflik-konflik tambahan, jika ada juga diberi jalan keluar atau 

cerita akhir. Tahap penyelesaian dalam novel Diary Pramugari dapat 

dilihat dari kutipan data berikut. 

konflik penyelesain terjadi ketika Jingga dan Ayahnya sudah 

kembali seperti dulu. Hal itu sesuai dengan kutipan berikut.  

Ya, aku belum terlambat memahami sesuatu. Aku belum 
terlambat untuk memperbaiki sebuah hubungan saat ini 
yang akan mempengaruhi masa depan. Benar kata Bapak, 
masa lalu telah lewat. Untuk apa menangisi dan menyesali 
masa lalu, toh ia tidak akan bisa kembali. (hlm. 334-335). 

Kutipan di atas menggambarkan bahwa perselisihan Jingga 

dengan bapaknya telah menemui titik temu sehingga penyesalan 

Jingga akan masa lalu dapat ia perbaiki untuk masa depan. Jingga 

yang sebelumnya membenci bapaknya menikah laki dengan orang 

lain akhirnya menyetujuinya. Kejadian dan rahasia yang telah 

diungkapkan oleh Mbok Kurti dapat menguak kebenaran sehingga 
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Jingga patut berterima kasih kepada bapaknya yang selama ini 

telah ikhlas dan bersedia merawat Jingga seperti anaknya sendiri. 

2) Penokohan  

Penokohan mencakup masalah siapa tokoh cerita, bagaiman 

perwatakan, dan bagaimana penempatan dan pelukisannya sebuah cerita 

sehingga bisa memberikan gambaran yang jelas kepada pemabaca. Tokoh 

protagonis dalam novel Diary Pramugari yakni Jingga yang mempunyai 

karakter polos, religius, tegas dan baik hati sedangkan tokoh antagonis 

diperankan oleh Igo, mempuyai karakter suka merayu dan tidak bisa 

menahan nafsunya. 

Tokoh tambahan yang diperankan oleh Anya, Puri, Alvin, dan 

Andre. Anya digambarkan sebagai perempuan yang mempunyai karakter 

sabar, tidak sombong, bijaksana, dan tidak percaya dengan agama formal. 

Puri yang digambarkan sebagai perempuan hiper seks, gonta-ganti 

pasangan, dan pasrah. Alvi digambar sosok laki-laki yang bijaksana, 

rendah hati, dan toleransi beragama. Selanjutnya Andre digambarkan laki-

laki yang mempunyai karakter spotif, dan menyenangkan. 

 

3) Latar 

Stanton (2007) menyatakan bahwa latar merupakan lingkungan yang 

melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita, semesta yang berinteraksi 

dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. Latar dibedakan 

menjadi tiga, yaitu latar tempat, latar waktu, latar soaial. Berikut 

merupakan latar dalam novel Diary Pramugari. 

1) Latar Tempat 

Latar tempat yang digunakan pengarang dalam novel Diary 

Pramugari adalah Solo. Solo adalah tempat kelahiran Jingga yang 

ditunjukkan pada kutipan berikut. 

Dengan menggunakan becak aku menuju rumahku di daerah 
Mojosongo. (hlm. 85). 

2) Latar Waktu 
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Novel Diary Pramugari memiliki latar waktu yakni tahun 2001. 

Latar waktu yang ditunjukkan peristiwa sekitar tahun 2001. Senin 5 

Maret 2001 kembali menginjakkan Ibu kota Jakarta bersama Anya 

setelah pulang dari Solo dan Yogyakarta. Jingga kembali ke ke Jakarta 

untuk menikmati kembali kesibukan, kebisingan, dan kebisingan di 

Jakarta. Hali itu dapat dilihat dari kutipan berikut. 

Pagi ini, Senin, 5 Maret 2001, aku kembali menginjakkan 
kakuku di Jakarta. (hlm. 94). 

3) Latar Sosial 

Latar sosial yang digunakan di novel Dairy Pramugari karya 

Agung Webe yakni keadaan masyarakat di Jawa Tengah, Jakarta, Bali. 

Berikut adalah kutipan datanya. 

“Mbok, mbok Kurti!” 
“ Inggih mbak, meniko mbok Kurti,” Katanya. 
“ Ono opo to mbok tasih wonten mriki?” Aku bertanya 
sambilduduk di sampingnya. (hlm. 179). 
“Walah, mbak Jingga to iki? kok nggak ngabari to mbak?” 
“Ben kowe kanget. Mana Seto?” (hlm. 318). 
 “Jingga pamit dulu ya mbok. Nuwun sewu..(hlm. 326). 

Berdasarkan kutipan di atas, dapat diketahui bahwa bahasa yang 

digunakan adalah bahasa Jawa. hal tersebut menggambarkan keadaan 

sosial yang menjadi kebiasaan orang Jawa. kesantunan dan lemah 

lembut bahasa Jawa dapat dilihat berdasarkan bahasa yang digunakan 

Jingga dan Mbok Kurti. 

c. Aspek Moral dalam Novel Diary Pramugari Karya Agung Webe 

Suseno (1993:142-149) membagi tujuh keutamaan sikap moral yakni 

moral kejujuran, kerendahan hati, kemandirian, keberanian, tanggung jawab, 

otentik, dan realistik dan klitik. Berikut ini pemaparannya.  

1. Aspek Kejujuran 

Moral kejujuran yaitu bersikap terbuka dan bersikap fair, juga 

dapat diartikan mengakui, berkata atau memberikan suatu  informasi yang 

sesuai dengan kenyataan dan kebenaran (Suseno, 1997:147). Hal itu dapat 

dilihat dari kutipan berikut. 

 “Anya tidakkah kamu takut dosa?”.  
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“Jingga, bagiku dosa itu terjadi kalau berbuat yang nerugikan 
orang lain. Merusak lingkungan atatu sesuatu yang 
menyebabkan orang lain sengsara. 
Tetapi bukankah agama itu melangnya?” (hlm. 27). 
Berdasarkan kutipan di atas Jingga memiliki moral jujur ketika 

memjawab pertanyaan. Setidaknya Jingga mengetahui tentang agama. 

Jingga membenarkan cara pandanga Anya mengenai seks yang dilakukan 

sebelum menikah merupakan hukumnya berdosa dan dilarang oleh agama. 

2. Moral Keberanian 

Moral keberanian yaitu menunjukkan diri dalam tekat untuk tetap 

mempertahankan sikap yang telah diyakini sebagai kewajiban apabila 

tidak disetujui atau secara aktif  dilawan oleh lingkungan, atau kesetiaan 

terhadap suara hati yang menyatakan diri dalam kesediaan untuk 

mengambil resiko konflik (Suseno, 1997:147). Kutipan dapat dilihat 

sebagai berikut. 

“Hingga kini, ketika kamu melihat Jingga seperti ini, 
adalah karena aku berusaha menutupi trauma yang perna 
aku alami. Itulah sangat menyakitkan Anya. Sangat. Dan 
sangat mengganggu pikiranku kalau lagi sepi. Satu hal 
yang sangat kutakuti adalah apabila orang mengatahui 
peristiwa yang aku alami ini, mereka pasti akan 
menjauhiku. (hlm. 229). 

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat dijelaskan Jingga berani 

untuk bercerita tentang masa lalu terhadap Anya. Keberanian Jingga 

menceritakan pelecahan dan pemerkosaan yang perna dialaminya. 

3. Moral Kerendahan Hati 

Moral kerendahan hati adalah kekuatan batin untuk melihat diri 

sesuai dengan kenyataan (Suseno, 1997:148). Hal itu sesuai dengan 

kutipan berikut. 

Ya Tuhan, bimbinglah aku untuk memahami kehidupan ini. 
Bimbinglah aku supaya bisa memahami semua rahasia-Mu. 
Bimbinglah aku supaya bisa memahami jalan ini. (hlm. 55).  

Berdasarkan kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa Jingga 

memiliki moral kerendahan hati ketika meminta bimbingan kepada Allah. 

Dengan kerendahan hati, Jingga memohon petunjuk supaya diberikan 
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jalan untuk memahami semua rahasianya yang terjadi didalam kehidupan 

Jingga. 

4. Moral Kemandirian 

Moral kemandirian yaitu mempunyai pendirian sendiri dan 

bertindak sesuai dengan hati nurani, tidak ikut-ikutan dengan berbagai 

pandangan moral dalam lingkungannya sendiri (Suseno, 1997:147). 

Berikut kutipannya. 

orang tuaku tidak mampu. Aku harus cepat bekerja 
untuk bisa membantu biaya sekolah kedua adikku. (hlm. 
65). 

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat disimpulkan tokoh Jingga 

mempunyai moral kemandirian. Jingga terlahir dari anak tidak mampu 

dan dituntut segera cepat bekerja untuk membantu perekonomian orang 

tuanya dan membiayai sekolah kedua adiknya sampai keperguruan tinggi. 

5. Moral Tanggung Jawab. 

Moral tanggung jawab orang yang mau mempertanggungjawabkan 

apa yang telah diperbuatnya (Suseno, 1997:147). Hal itu sesuai dengan 

kutipan berikut. 

“Sudah Magrib aku sholat dulu ya,” kataku mendahului 
Anya masuk kamar (hlm. 28). 

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat dijelaskan Jingga 

memiliki moral tanggung jawab. Jingga merupakan pribadi memiliki 

tanggung jawab setindaknya dia menjalankan tanggunga jawabnya 

sebagai seorang muslim. 

6. Moral Otentik 

Moral otentik yaitu menjadi diri sendiri dan menunjukkan diri sesuai 

dengan keasliannya (Suseno, 1997:147). Hal itu dapat dilihat dari kutipan 

berikut. 

Ya, perawan bagiku adalah soal penting. Bahkan sangat-sangat 
penting. Aku nanti hanya akan memberikannya kalau 
seseorang sudah jadi suamiku (hlm. 69). 

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat dijelaskan bahwa Jingga 

menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya. Jingga mempunyai pendrian 

tegas tentang keperawanan yang harus dijaga dan untuk diberikan untuk 



 

 

13 
 

suaminya nanti berbeda dengan Puri yang memberikan keperawanan 

kepada semua laki-laki yang perna menjadi kekasihnya . 

7. Moral Realistis dan Klitik. 

Moral Realistik dan klitik yaitu tanggung jawab moral menutur 

agar kita terus-menerus memperbaiki apa yang ada, supaya lebih adil, 

lebih sesuai dengan martabat manusia (Suseso, 1997:147). Moral Realitis 

dan Klitik dalam novel Diary Pramugari dimiliki Jingga ketika 

menyadari hahwa Bapaknya sangat sayang terhadap Jingga. Hal itu sesuai 

dengan kutipan berikut. 

Kalau Bapak waktu itu marah, dia bisa saja bilangsiapa aku 
yang sebenarnya. Dan juga tidak rugi bagi Bapak dimarahi 
orang yang bukan anaknya sendiri. Tetapi? Bapak tidak 
melakukan semua itu! Bapak memilih diam dan tetap 
menganggapku aku sebagai anaknya! Oh, begitu sayangnya 
bapak terhadapku... (hlm. 328). 

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat dijelaskan ketika Jingga 

marah terhadap Bapaknya. Kemarahan muncul sewaktu bertemu dengan 

istri mudah Bapak. Jingga menyadari bahwa Bapak yang selama ini 

dibencinya sangat menyayangi Jingga seperti anak kandung sendiri. 

Moral Realitis dan Klitik juga terlihat ketika Jingga sadar bahwa 

Bapaknya sangat baik. 

d. Implementasi Aspek Moral Novel Diary Pramugari sebagai Bahan Ajar 

Sastra di SMA 

Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan 

siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun 

secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media 

pembelajaran (Rusman, 20111:137). Novel Diary Pramugari sangat relevan 

untuk dijadikan sebagai materi pembelajaran di SMA kelas XI semeter I 

sesuai dengan SK 7. memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/ novel 

terjemahan dan KD 7.2 Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik 

novel Indonesia/novel terjemahan. 

Hasil  analisis aspek moral dalam novel Diary Pramugari karya 

Agung Webe dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran bahasa 
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dan sastra. Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia sangat menunjang untuk 

membangun kemampuan intelektual dan emosional. Pembelajaran sastra juga 

dapat menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya kehidupan sehari-

hari. Dengan membaca dan memahami tersebut diharapkan peserta didik 

dapat meneladani nilai-nilai positif yang terkandung dalam novel Diary 

Pramugari  karya Agung Webe. Peserta didik diberikan contoh tentang moral 

tokoh-tokoh dalam novel untuk menjadi hamba Allah yang menjalani 

kewajibannya. 

Berdarasarkan urian di atas dapat disimpulkan bahwa novel Diary 

Pramugari sangat relevan untuk dijadikan sebagai materi pembelajaran di 

SMA. Novel Diary Pramugari dapat diimplementasikan dalam pembelajaran 

sastra di SMA. Nilai moral pada novel diimplementasikan untuk menemukan 

nilai-nilai hidup yang terdapat dalam novel tersebut. Aspek moral dalam 

tokoh novel Diary Pramugari diharapkan dapat membentuk peserta didik 

memiliki karakter dan moral yang baik sehingga dapat menyaring pergaulan 

asing yang pantas ditiru maupun tidak. 

 

D. SIMPULAN 

Agung Webe lahir 26 April 1976 di Yogyakarta. Agung Webe sangat 

peduli dengan pendidikan, Agung Webe telah lebh 15 tahun menggeluti dunia 

pemberdayaan sumber daya manusia. Ciri khas kesusastraan Agung Webe  

adalah (1) selalu memberikan motivasi untuk orang lain untuk berubah menjadi 

lebih baik, (2) dalam karya-karya selalu menyisipkan latar tempat negara lain 

selain Indonesia dalam ceritanya, (3) tema yang diangkat dalam novelnya 

selalu menceritakan kisah romantis, (4) dalam karya-karya selalu menyisipkan 

salah satu tokohnya mati,(5) dalam menulis karya-karya selalu menyisipkan 

bahasa asing, dan (6) dalam karya-karya menyisipkan serat Wulang Reh. 

Tema dalam novel Diary Pramugari adalah seks, cinta, dan kehidupan. 

tokoh utama dalam novel Diary Pramugari adalah Jingga. Alur cerita dalam 

novel dideskripsikan secara maju. Latar cerita dalam novel Diary Pramugari 

terdiri dari latar waktu, latar sosial. Latar waktu terjadi sekitar tahun 2002. 
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Latar sosial novel Diary Pramugari yaitu Jawa Tengah, Jakarta, dan perilaku 

orang Indonesia yang kriris kesadaran. Latar tempat yang digunakan dalam 

novel Diary Pramugari yaitu Mojosongo, Yogyakarta, Jakarta, Villa Puncak, 

Bali, dan Beijing. 

Analisis yang digunakan dalam novel Diary Pramugari karya Agung 

Webe adalah menggunakan pendekatan semiotik. Pendekatan ini digunakan 

untuk menganalisis moral tokoh utama dan tokoh bawahan. Terdapat tujuh 

moral yaitu moral kejujuran, keberanian, kerendahan hati, kemandiriaan, 

tanggung jawab, otentik, dan realistik dan klitik. 

Novel Diary Pramugari sangat relevan untuk dijadikan sebagai materi 

pembelajaran di SMA. Implementasi dapat dilakukan menggunakan berbagai 

kategori yaitu fungsi sastra, fungsi pengajaran sastra, dan berdasarkan kriteria 

pemilihan bahan ajar sastra. Novel Diary Pramugari dapat diimplementasikan 

dalam pembelajaran sastra di SMA. Nilai moral pada novel diimplementasikan 

untuk menemukan nilai-nilai hidup yang terdapat dalam novel tersebut. Aspek 

moral dalam tokoh novel Diary Pramugari diharapkan dapat membentuk 

peserta didik memiliki karakter dan moral yang baik sehingga dapat menyaring 

pergaulan asing yang pantas ditiru maupun tidak. 
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