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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan struktur pembangun 
novel Penari Kecil karya Sari Safitri Mohan, (2) mendeskripsikan nilai-nilai 
moral dalam novel Penari Kecil karya Sari Safitri Mohan, (3) 
mengimplementasikan nilai-nilai hasil penelitian sebagai bahan pembelajaran 
di SMA. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode dialektik, yaitu dengan menganalisis unsur pembangun novel, 
menganalisis nilai moral tinjauan sosiologi sastra dan mengimplementasikan 
nilai-nilai hasil penelitian sebagai bahan pembelajaran di SMA. Hasil 
penelitian dari struktur pembangun novel yaitu (1) Alur yang digunakan 
adalah merupakan alur maju, (2)  Penokohan terdiri dari tokoh utama dan 
tokoh tambahan, berdasarkan sifat atau karakteristik tokoh mengandung tiga 
aspek yakni, fisiologis, sosiologis dan psikologis, (3) Latar menggunakan 
latar tempat, waktu dan sosial. Latar tempat yakni, Yogyakarta, Surakarta, 
Bali, Jakarta, dan Amerika Serikat. Latar waktu terjadi secara kronologis dari 
tahun  1970-2003 atau selama 33 tahun. Latar sosial kehidupan adalah 
golongan orang kaya dan sederhana, sedangkan latar sosialnya yakni, 
masyarakat Minangkabau, Jawa Tengah, Jakarta, Bali dan Amerika Serikat. 
(4) Tema. Terdapat dua tema yaitu tema mayor dan tema minor. Tema mayor 
menjelaskan sifat dan tanggung jawab sebagai manusia dalam kehidupan. 
Tema minor, kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan. Hasil 
analisis tersebut dapat diimplementasikan pada siswa kelas XII SMA 
semester genap KI: 1 sampai dengan KI: IV. KD 3.1 memahami struktur dan 
kaidah teks novel baik melalui lisan maupun tulisan dan KD 4.1 
menginterprestasi makna teks novel baik secara lisan maupun tulisan. 
Berdasarkan analisis novel pada novel Penari Kecil karya Sari Safitri Mohan 
yakni, (1) moral kejujuran tokoh, (2) nilai-nilai otentik, (3) moral 
bertanggung jawab, (3) moral keberanian, (5) moral kerendahan hati, (6) 
moral kemandirian, dan (7) realistik dan kritik. 

 
Kata Kunci: Novel Penari Kecil, nilai-nilai moral, sosiologi sastra, 
implementasi. 
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PENDAHULUAN 

Pradopo (1994: 59) menyatakan bahwa, karya sastra merupakan karya 

yang bersifat imajinatif. Artinya karya sastra itu terjadi akibat penanganan 

dan hasil penanganan itu adalah penemuan baru, kemudian penemuan baru itu 

disusun ke dalam suatu sistem dengan kekuatan imajinasi, sehingga tercipta 

suatu dunia baru. Karya sastra bersifat imajinatif dapat disimpulkan bahwa, 

karya sastra tersebut dapat mempengaruhi jiwa seorang pembaca, sehingga 

pembaca seolah-olah terbawa dan merasakan sendiri kejadian yang ada di 

dalam cerita novel.  

Semi (1993: 73) menyatakan bahwa, pendekatan sosiologi bertolak dari 

asumsi bahwa sastra merupakan pencerminan kehidupan masyarakat, melalui 

karya sastra seorang pengarang mengungkapkan problem kehidupan yang 

pengarang sendiri ikut di dalam karya sastra menerima pengaruh dari 

masyarakat dan sekaligus mampu memberi pengaruh terhadap masyarakat. 

Maksud dari pendapat tersebut yakni, masyarakat merupakan faktor tepenting 

dalam karya sastra, khususnya dari sudut pandang sosiologi sastra, yang 

mampu menghasilkan pemikiran yang imajinatif oleh pengarang yang 

dituangkan dalam sebuah karya sastra.  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Mendeskripsikan latar 

belakang sosial budaya novel Penari Kecil karya Sari Safitri Mohan, (2) 

Mendeskripsikan unsur-unsur pembangun novel Penari Kecil karya Sari 

Safitri Mohan, (3) Mendeskripsikan nilai-nilai moral pada novel Penari Kecil 

karya Sari Safitri Mohan ditinjau berdasarkan sosiologis sastra, (4) 

Mendeskripsikan implementasi hasil analisis ajaran moral pada novel Penari 

Kecil karya Sari Safitri Mohan ditinjau dari segi sosiologi sastra sebagai 

bahan pembelajaran di SMA Muhammadiyah 5 Blora. 

Novel Penari Kecil dipilih dalam penelitian ini karena menarik untuk 

dikaji. Dalam novel ini terdapat nilai-nilai moral dalam setiap adegan 

jalannya cerita. Berdasarkan pemaparan dan alasan tersebut, ada beberapa 

alasan peneliti menganalisis novel Penari Kecil, diantaranya sebagai berikut. 
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1. Persoalan yang diangkat dalam novel Penari Kecil adalah bagaimana 

nilai-nilai moral yang diterapkan tokoh Ibrahim dalam kehidupan 

keluargannya. 

2. Analisis terhadap novel Penari Kecil dengan menggunakan pendekatan 

sosiologi sastra diperlukan untuk mengetahui bagaimana karakteristik  

tokoh utama secara khusus dan tokoh pembantu pada umumnya. 

3. Sepengetahuan peneliti, novel Penari Kecil belum pernah dianalisis 

secara khusus dengan pendekatan sosiologi sastra terutama yang 

berkaitan dengan bentuk nilai-nilai moral. 

4. Kaitannya dengan peneliti, secara khusus peneliti mendapatkan ilmu dan 

pengalaman yang bermanfaat berhubungan dengan penelitian sebuah 

novel, secara umum penelitian ini dapat dijadikan perbandingan atau 

referensi bagi orang lain, dengan tujuan menghasilkan penelitian yang 

lebih baik. 

METODE PENELITIAN 

       Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah struktur pembangun 

novel, nilai-nilai moral, dan Implementasi nilai-nilai moral novel Penari 

Kecil dalam pembelajaran di SMA 5 Blora. Data yang diteliti dalam 

penelitian ini berupa wacana pada novel Penari Kecil karya Sari Safitri 

Mohan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan 

sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah teks novel Penari 

Kecil karya Sari safitri Mohan,  dengan tebal buku 377 halaman, terbitan PT. 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, cetakan tahun 2013. Sumber data sekunder 

pada penelitian ini adalah referensi yang diambil dari buku dan hasil 

penelitian yang relevan dengan objek kajian atau data-data yang bersumber 

dari buku-buku acuan yang berhubungan dengan permasalahan yang  menjadi 

objek penelitian. Contohnya: Contohnya: Penelitian yang dilakukan Susanto 

(2011) yang berjudul Nilai-Nilai Moral dalam Kumpulan Pantun Melayu 

Tinjauan Sosiologi Sastra, Penelitian yang dilakukan Latifatul Muasaroh 
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(2012) yang berjudul Aspek Moral dalam Novel Pukat Serial Anak-anak 

Mamak Karya Tere Liye: Tinjauan Sosiologi Sastra. 

       Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik pustaka, simak dan catat. Validitas data dalam penelitian ini 

menggunakan trianggulasi teori. Teknik analisis data yang digunakan untuk 

menganalisis novel Penari Kecil Karya Sari Safitri Mohan yakni metode 

dialektik yang dilakukan dengan menghubungkan unsur-unsur yang ada 

dalam novel Penari Kecil dengan fakta-fakta yang diintegrasikan ke dalam 

satu kesatuan makna, adalah sebagai berikut. (1) menganalisis data dengan 

kajian strukturalisme, (2) menganalisis data dengan tinjauan sosiologi sastra, 

(3) mengimplementasikan nilai moral dalam novel Penari Kecil sebagai 

bahan ajar sastra di SMA. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

       Hasil dan pembahasan pada penelitian ini akan memaparkan hasil 

analisis berupa latar belakang sosial novel dan biografi pengarang, analisis 

struktural novel, nilai-nilai moral pada novel Penari Kecil, dan bagaimana 

implementasi nilai moral yang terkandung dalam novel Penari Kecil dalam 

pembelajaran di SMA Muhammadiyah 5 Blora. 

1. Latar Belakang Sosial Novel Penari Kecil dan Biografi Pengarang 

       Latar belakang novel Penari Kecil merupakan merupakan salah satu 

novel yang menggambarkan latar suasana kehidupan sebuah keluarga. 

Keluarga ini terdiri dari Papa, Ibu dan dua orang anak perempuan. Karakter-

karakter tokoh begitu terlihat kuat, di tampilkan secara menarik dan 

diceritakan secara kronologis kejadian atau peristiwa yang terjadi selama 33 

tahun. Sari Safitri Mohan, lahir di desa Cokrodiningratan, kecamatan Jetis, 

Yogyakarta pada tanggal 21 Februari tahun 1976. Informasi terakhir saat ini, 

Sari Safitri Mohan telah menghasilkan 4 novel dan 5 artikel. (Sari Safitri 

Mohan, 2014 dalam https://twitter.com/FitriMohan diakses 10 September 

2014 ). 

 

 

https://twitter.com/FitriMohan
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2. Analisis Struktural Novel Penari Kecil Karya Sari Safitri Mohan 

       Nurgiyantoro (2009: 37) menyatakan bahwa, analisis struktural dapat 

dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji dan mendeskripsikan fungsi 

dan hubungan antar unsur intrinsik yang bersangkutan. Hasil penelitian ini, 

analisis struktural novel Penari Kecil karya Sari safitri Mohan dipusatkan 

pada unsur intrinsik yakni, latar, alur, tema dan penokohan. Berikut ini hasil 

analisis struktural novel Penari Kecil karya Sari safitri Mohan. 

a. Alur/plot 

       Nurgiyantoro (2009: 112) berpendapat, plot merupakan hubungan 

antar peristiwa yang bersifat sebab akibat, tidak hanya jalinan peristiwa 

secara kronologis. Analisis alur pada novel Penari Kecil karya Sari Safitri 

Mohan dapat dijelaskan sebagai berikut. 

       Tahap Penyituasian (Situation) pada bagian 1-5 merupakan tahap 

penyituasian novel yang menjelaskan asal-usul, bagaimana latar belakang 

keluarga dan sejarah pertemuan tokoh tambahan yakni Papa dan Mama, 

kelahiran Intan dan kelahiran Ira sebagai tokoh utama. (Penari Kecil, hlm. 

7-61). Tahap Pemunculan Konflik (Generating Circumstanses) pada 

bagian 6-10 merupakan tahap pemunculan konflik yang menjelaskan 

aturan, larangan dan nasihat kehidupan dari Papa kepada Intan dan Ira 

mulai dimunculkan. Konflik kecil yang melibatkan Ira, Intan dan Papa. 

Tokoh lain dalam tahap ini yakni Bayu, Nenek dan Om Achril juga mulai 

diperkenalkan. (Penari Kecil, hlm. 62-126). 

       Tahap Peningkatan Konflik (Rising Action) bagian 11-26 merupakan 

tahap peningkatan konflik. Pada bagian ini menjelaskan konflik-konflik 

internal yang terjadi di rumah, konflik antara Papa dengan Ira yang 

berpacaran dengan Bayu dan James  yang berbeda agama. (Penari Kecil, 

hlm. 127-348). Tahap Klimaks (Climax) tahap ini dimulai dari bagian 27 

dan 28. Pada tahap ini merupakan puncak dari konflik antara Papa dan Ira. 

Latar belakang perdebatan tersebut adalah penolakan restu dan larangan 

dari Papa, atas rencana pernikahan Ira dengan James yang merupakan 

seorang atheisme. (Penari Kecil, hlm. 349-369). 
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       Tahap Penyelesaian (Denoement) Pada bagian 28 dan bagian 30 

merupakan tahap penyelesaian pada novel ini.  Semua konflik yang terjadi 

berangsur-angsur padam. James yang awalnya atheis, memutuskan untuk 

memeluk agama Islam dan beserta syarat-syaratnya, guna menjadi 

menantu yang direstui Papa. (Penari Kecil, hlm. 350-376). 

b. Penokohan  

       Suharianto (1982: 11) menyatakan bahwa, penokohan yang baik 

adalah penokohan yang berhasil menggambarkan tokoh-tokoh dalam 

suatu cerita tersebut yang mewakili tipe-tipe manusia yang dikehendaki 

tema dan amanat. Dalam penelitian novel Penari Kecil, tokoh yang 

dianalisis adalah Ira (tokoh utama) dan Papa, Mama, Intan, Datuk, Mak 

Tuo Yuniar, Rudi, Bayu dan James, Om Burhan, Tante Dewi, Tommy, 

Tamara (tokoh tambahan). Tokoh-tokoh tersebut dianalisis menggunakan 

dimensi fisiologis, sosiologis dan psikologis yang menghasilkan berbagai 

karekter di dalam cerita novel. 

c. Latar 

       Nurgiyantoro (2009: 227) menyatakan bahwa, unsur latar tersebut 

dapat dibedakan kedalam tiga unsur pokok yakni latar tempat, latar waktu 

dan latar sosial. Hasil analisis latar dalam novel Penari Kecil karya Sari 

Safitri Mohan dapat dijelaskan sebagai berikut. 

       Analisis ke tiga latar menggunakan teori Nurgiyantoro yakni, latar 

tempat pada novel Penari Kecil terjadi di daerah Yogjakarta, Surakarta, 

Bali, Jakarta, Minangkabau dan Amerika Serikat. Berikut ini salah satu 

bukti yang menjelaskan latar tempat yang terjadi di Keraton Yogyakarta 

dalam novel Penari Kecil. 

“Ketika akhirnya Mama mengandungku, mereka membuka lagi 
satu toko. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari Keraton 
Yogyakarta dengan nama Ramai Tailor and Textiles.” (Penari 
Kecil, hlm. 27). 
 

       Latar waktu merupakan waktu kapan kejadian ataupun peristiwa-

peristiwa yang dijelaskan secara kronologis dalam novel Penari Kecil, 

latar waktu berlangsung kurang lebih selama 33 tahun, dimulai dari bagian 
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awal peristiwa yang menjelaskan peristiwa pertemuan antara Papa dan 

Mama sampai akhir cerita yang menjelaskan pernikahan Ira dengan James 

di Amerika. Secara kronilogis latar waktu yaitu dari tahun 1970 sampai 

dengan 2003. 

       Berikut ini salah satu bukti yang menjelaskan latar waktu yang 

menjelaskan suatu peristiwa di New York, Amerika Serikat dalam novel 

Penari Kecil. 

“Setelah setahun di New York, saat sedang menyiapkan penelitian, 
kota New York digemparkan dengan peristiwa tertabraknya gedung 
kembar World Trade Center. Gedung yang terletak tak jauh dari 
tempat James pertama kali mengajakku berjalan-jalan ke kawasan 
itu runtuh dan memakan banyak korban yang tak tahu apa-apa.” 
(Penari Kecil, hlm. 334-335). 
 

       Latar sosial menjelaskan bagaimana gambaran tata cara kehidupan 

masyarakat pada novel tersebut, contohnya: kebiasaan hidup, adat istiadat, 

tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir dan bersikap, selain itu 

latar sosial berhubungan dengan status sosial atau tingkat kasta  tokoh 

yang bersangkutan, misalnya rendah, menengah, atas.  

       Hasil analisis latar pada novel Penari Kecil karya Sari Safitri Mohan 

dibagi menjadi dua yakni, a) latar sosial yang menyatakan status sosial 

masyarakat golongan kaya, dan masyarakat golongan sederhana, b) latar 

sosial masyarakat Minangkabau (sebutan Datuk, sebutan masyarakat 

Minang yakni urang awak, Mak Tuo Yuniar, Pak Tuo Akbar), masyarakat 

Jawa tengah (nama-nama jawa yakni Mas Naryo, Bu Wiryo, Bu Tini, Bu 

Retno, Mbak Marni), Jakarta (dijelaskan gambaran sosial keadaan kota 

Jakarta dan bagaimana pemakaian gaya bahasa masyarakat Jakarta sehari-

hari yakni, elo, gue, gue demen), Bali (penjelasan kebudayaan Bali dan 

penjelasan seputar kehidupan masyarakat Bali antara lain: gerakan tari 

agem, sledet, ngeseh, serta tempat ibadah candi dan pura), New York 

(nama-nama Amerika yakni James, Maddie, Sally, Billy, Bryce.  

       Berikut ini salah satu bukti yang menjelaskan latar sosial yang 

menyatakan status sosial tokoh dalam novel Penari Kecil. 
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“Ibuku datang dari keluarga kaya raya di Tanah Minangkabau. 
Keluarga besar mereka berkampung di bawah kaki gunung 
Singgalang. Ayahnya, Yusuf Syahril  yang kupanggil Datuk berarti 
kakek adalah pedagang yang merantau ke jawa dan akhirnya 
melanjutkan kesuksesan keluarganya di sana. (Penari Kecil, hlm. 
9). 

d. Tema  

       Analisis novel Penari Kecil menggunakan teori Nurgiyantoro dan 

Stanton. Hasil analisis novel Penari Kecil, tema dibagi menjadi dua yaitu 

tema mayor dan tema minor. Adapun penjelasan tema mayor dan minor 

dalam novel Penari Kecil adalah sebagai berikut. 

       Tema mayor novel Penari Kecil yakni sifat dan tanggung jawab 

sebagai manusia dalam kehidupan. Dijelaskan bahwa Ira merupakan 

tokoh yang ramah dan berbakti terhadap orang tua dan Tuhannya. Tema 

minor yaitu kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan. 

Dijelaskan dalam novel, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan 

oleh Om Burhan terhadap Istri dan anaknya. Penjelasan tema minor 

yakni, perselingkuhan yang dilakukan oleh Rudi dengan wanita bernama 

Clarissa. 

3. Nilai-nilai moral dalam novel Penari Kecil karya Sari Safitri Mohan 

       Semi (1993: 71) menyatakan bahwa, moral berasal dari kata 

“mores” yang berarti dalam kehidupan, adat istiadat atau kebiasaan. Moral 

dalam pengertian filsafat merupakan suatu konsep yang telah dirumuskan 

oleh sebuah masyarakat bagi menentukan kebaikan atau keburukan. Maksud 

pengertian tersebut yakni, moral merupakan suatu norma tentang kehidupan 

yang telah diberikan kedudukan istimewa dalam kegiatan atau kehidupan 

sebuah masyarakat. 

       Menurut Suseno (1987: 142-150) sikap dan tindakan yang berkaitan 

dengan nilai moral, dalam kehidupan manusia terdiri dari moral kejujuran, 

nilai otentik, moral bertanggung jawab, moral kemandirian, moral kerendahan 

hati, moral keberanian, sikap realistis dan kritis. Hasil penelitian novel Penari 

Kecil, peneliti menggunakan teori nilai-nilai moral menurut Suseno, adapun 

pemaparan mengenai nilai moral menurut Suseno adalah sebagai berikut. 
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a. Moral kejujuran  

       Suseno (1987: 142)  menyatakan bahwa, kejujuran adalah bersikap 

jujur terhadap orang lain yang diwujudkan dalam perkataan maupun 

tindakan.  sikap terbuka dan bersikap fair, juga dapat diartikan mengakui, 

berkata dan memberikan suatu pernyataan sesuai dengan kenyataan dan 

kebenaran. Hasil analisis moral kejujuran terdapat dalam kutipan antara 

Papa, Rudi dan Bayu. Dijelaskan bahwa Bayu menolak ajakan Papa 

untuk sholat jumat, karena Bayu adalah non muslim. Berikut bukti 

kutipan yang sesuai dengan pernyataan tersebut. 

“Ada masjid kan dekat sini? Ayo Rudi, bayu kita Jumatan sama-
sama,” ajak papa pada dua lelaki di kamar ini. Rudi segera ke 
kamar mandi dan berwudhu. Sementara Bayu lalu mendekati Papa 
dan berkata dengan tenang,”saya nggak Jumatan, Pak.” (Penari 
Kecil, hlm. 183). 
 

b. Nilai-nilai otentik 

       Suseno (1987: 143) menyatakan bahwa, nilai-nilai otentik 

merupakan nilai yang terkandung dalam perbuatan dan tingkah laku 

manusia yang diwujudkan dengan sikap jujur dan apa adanya, bagaimana 

dan siapa dirinya. Nilai-nilai otentik juga dapat diartikan sebagai sikap 

manusia yang mampu menjadi dirinya sendiri dalam keadaan apapun 

kepada setiap orang. Hasil analisis nilai-nilai otentik ditemukan pada 

tokoh Mama. Berikut bukti kutipan yang sesuai dengan pernyataan 

tersebut. 

“Ibuku, sama seperti teman-temannya yang cantik, kerap ditawari 
menjadi aktris. Namun ia terlalu pemalu dan tak bisa berakting. 
Mama selalu menunjukkan cuaca jiwanya dengan apa adanya. Ia 
bahkan tak punya kemampuan untuk menjadi sophisticated. Alat-
alat emosinya terlalu sederhana.” (Penari Kecil, hlm. 13). 
 

c. Moral bertanggung jawab  

       Suseno (1987: 145) menyatakan bahwa, moral bertanggung jawab 

mempunyai pengertian bagaimana sikap seseorang melaksanakan tugas 

yang menjadi kwajiban orang tersebut dengan sebaik mungkin. Hasil 

analisis novel Penari Kecil tentang moral bertanggung jawab, ditemukan 
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pada tokoh Ira. Kesadaran Ira melaksanakan sholat sebagaimana 

kewajiban umat muslim. Tindakan tersebut merupakan tanggung jawab 

Ira sebagai manusia kepada Tuhan. Berikut bukti kutipan yang sesuai 

dengan pernyataan tersebut. 

“Di tengah kesibukannya menjilat dan menghabisi es krim 
batangan itu, suara adzan ashar terdengar. Aku langsung teringat 
dengan kebiasaan Papa yang mengingatkan anak-anaknya 
bersembahyang. Aku berlari, cepat-cepat kembali ke rumah lewat 
jalan awalku turun tadi. Aku mandi, berwudhu lalu 
bersembahyang.” (Penari Kecil, hlm. 66-67). 
 

d. Moral kemandirian  

       Suseno (1987: 147) menyatakan bahwa, moral kemandirian adalah 

prinsip dan jiwa mandiri dalam menentukan, memilih apa yang menjadi 

tujuannya, dan berusaha dengan semaksimal mungkin atas kemampuan 

diri sendiri. Hasil analisis moral kemandirian ditunjukkan oleh tokoh 

Papa, Tante Dewi dan Ira. Papa adalah pribadi yang mempunyai moral 

kemandirian. Berikut ini salah satu bukti yang menjelaskan moral 

kemandirian. 

“Sambil bersekolah, Papa mengerjakan apa saja untuk bisa 
menghasilkan uang. Dari bekerja sebagai pemecah batu, pekerja 
bangunan, sampai mendesain corak untuk taplak meja. Pada saat 
itu, Papa banyak berkeliling kota bersama beberapa teman 
kampusnya sambil mencari-cari ide usaha apa yang ia bakal sukai 
dan bisa ia pelajari.” (Penari Kecil, hlm. 12). 

 
e. Moral kerendahan hati  

       Suseno (1987: 148) menyatakan bahwa, moral kerendahan hati 

adalah sikap selalu rendah hati, tidak menilai dirinya sendiri selalu yang 

terbaik diantara orang-orang disekitarnya. Sikap rendah hati juga 

bersedia mendengar nasihat dari orang lain, karena merasa bahwa dirinya 

belum jadi yang terbaik diantara orang sekitarnya. Hasil analisis moral 

kerendahan hati Ira dijelaskan bahwa, meskipun Ira adalah anak seorang 

pengusaha sukses di Yogyakarta, tetapi ketika kuliah ia tidak malu untuk 

berangkat naik angkutan umum kemanapun ia pergi. Berikut ini salah 

satu bukti yang menjelaskan moral kerendahan hati. 
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 “Hari pertama aku mengikuti orientasi mahasiswa adalah hari 
pertama aku naik bus dalam sejarah hidupku. Pulang dan pergi ke 
kampus di Karangmalang yang tak terlalu jauh dari rumahku, 
kujalani dengan menaiki bus Aspada berwarna putih-biru.” 
(Penari Kecil, hlm. 104-105). 
 

f. Moral keberanian  

       Suseno (1987: 149) menyatakan bahwa, moral keberanian 

merupakan kemampuan menempatkan diri, dan berani mempertanggung 

jawabkan segala konsekuensi atas apa yang telah diyakini dan 

diputuskan. Hasil analisis moral keberanian dalam novel Penari Kecil 

ditemukan pada tokoh  Papa dan Ira.  

       Moral keberanian juga dimiliki oleh Ira. Dijelaskan dalam novel 

bahwa Ira mengancam Rudi ketika memergoki mereka berdua sedang 

bertengkar, dan Intan sedang tertunduk menangis. Berikut bukti kutipan 

yang sesuai dengan pernyataan tersebut. 

“Pintu akhirnya terbuka. Kulihat Rudi di balik pintu, berusaha 
tersenyum padaku. Aku menengok ke dalam dan kulihat Intan 
dengan wajah tertunduk. Kepandang lagi wajah Rudi dan kali ini 
aku tak menahan-nahan diriku lagi.” 
“Kamu apakan kakakku?” tanyaku penuh tekanan.” 
Ini urusan rumah tangga kami, Ira” jawab Rudi dengan mata 
menantang ke arahku.” 
“Kamu pukul kakakku, aku bunuh kamu,” kataku sambil menaruh 
telunjuk tanganku tepat ke arah matanya yang manantangku.” 
(Penari Kecil, hlm. 151-152). 
 

g. Realistik dan kritik  

       Suseno (1987: 150) menyatakan bahwa, realistik dan kritik yaitu 

mampu berfikir dan menempatkan diri kita sebaik mungkin dalam situasi 

dan kondisi apapun, dan tidak meninggalkan kepekaan, kepedulian kita 

sebagai manusia terhadap lingkungan sekitar sesuai dengan martabat 

sebagai manusia.  

       Hasil analisis moral realistik dan kritik ditemukan pada tokoh 

Tamara dan James. Mereka berdua mampu memahami orang-orang 

disekitarnya, dengan menahan keegoisan diri mereka sendiri. James yang 

merupakan orang bule dan atheis mampu memahami Papa yang agamis 
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sebagai seorang muslim, yang pada akhirnya James menjadi mualaf 

ketika ia menikah dengan Ira. Berikut ini salah satu bukti yang 

menjelaskan moral realistik dan kritik. 

 “Kadang-kadang, pas sakit begini aku suka bertanya-tanya kenapa 
aku dilahirkan ke dunia. Aku sudah mencoba segala cara untuk bisa 
bahagia. Mencoba semua yang bisa bikin aku ketawa pada dunia. 
Aku nggak mau nengik-nengok ke belakang lagi dan memendam 
dendam sama Papa seperti Mas Tommy. Aku merasa itu nggak 
benar dan nggak akan sehat untuk diri sendiri.” (Penari Kecil, hlm. 
347). 
 

4. Implementasi nilai moral dalam Novel Penari Kecil sebagai Bahan Ajar 

Sastra di SMA 

a. Implementasi nilai-nilai moral dalam novel Penari Kecil karya Sari Safitri 

Mohan dalam pembelajaran di SMA didasarkan standar kompetensi 

membaca yang termuat dalam Kurikulum 2013 mata pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas XII. Standar kompetensi siswa ini menuntut siswa supaya 

mampu menggunakan berbagai teknik membaca untuk memahami wacana 

sebuah karya sastra. Kompetensi dasar adalah siswa mampu memahami 

struktur dan kaidah teks novel baik melalui lisan maupun tulisan, sisiwa 

mampu menginterpretasi makna teks novel baik secara lisan maupun 

tulisan.  

b. Bahan ajar dalam penelitian ini menggunakan sinopsis novel Penari Kecil, 

dikarenakan terbatasnya waktu untuk melaksanakan penelitian di SMA. 

Penggunaan sinopsis tersebut juga bertujuan supaya lebih efisien. Sebagai 

pendukung bahan ajar yang disampaikan, peneliti menggunakan teori 

Nurgiantoro mengenai unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur-unsur 

intrinsik novel tersebut berupa tema, alur, penokohan, sudut pandang, 

latar, dan amanat. Unsur-unsur ekstrinsik novel berupa latar sosial budaya 

pengarang.  

KESIMPULAN 

       Bedasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap novel Penari Kecil 

karya Sari Safitri Mohan dapat disimpulkan menjadi 4 bagian yakni, (1) latar 

belakang sosial novel dan biografi pengarang, (2) struktur pembangun novel, 
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(3) bentuk nilai moral novel Penari Kecil, (4) implementasi nilai moral dalam 

novel Penari Kecil karya Sari Safitri Mohan. Berikut ini penjelasan 4 bagian 

tersebut. 

1. Latar sosial novel dan biografi pengarang 

Novel Penari Kecil menyajikan latar suasana sebuah keluarga dikota 

Yogyakarta, yang diceritakan secara kronilogis dari tahun 1970 sampai 

dengan 2003. Biografi Sari Safitri Mohan, lahir di desa Cokrodiningratan, 

kecamatan Jetis, Yogyakarta pada tanggal 21 Februari tahun 1976 

2. Analisis struktural novel Penari Kecil 

Alur yang digunakan novel Penari Kecil yaitu alur maju, tema mayor 

novel Penari Kecil yakni sifat dan tanggung jawab sebagai manusia 

dalam kehidupan dan tema minor yaitu kekerasan dalam rumah tangga 

dan perselingkuhan. Latar yang digunakan dalam novel yaitu latar temat, 

waktu dan sosial. Penokohan dalam novel ditinjau berdasarkan 3 aspek 

yaitu aspek fisiologis, sosiologis dan psikologis. 

3. Berdasarkan hasil analisis nilai-nilai moral dalam novel Penari Kecil 

karya Sari Safitri Mohan, terdapat terdapat tujuh nilai-nilai moral yaitu. 

(1) moral kejujuran tokoh, (2) nilai-nilai otentik, (3) moral bertanggung 

jawab, (3) moral keberanian, (5) moral kerendahan hati, (6) moral 

kemandirian, dan (7) realistik dan kritik. 

4. Implementasi nilai moral dalam novel Penari Kecil sebagai bahan ajar 

sastra di SMA. 

a. Relevansi nilai moral dalam novel Penari Kecil  dengan kompetensi 

inti dan kompetensi dasar. 

b. Nilai-nilai moral dalam novel Penari Kecil dapat digunakan sebagai 

bahan ajar sastra di SMA.  

c. Dapat diketahui hasil pembelajaran dan bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran di SMA. 
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