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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebuah karya sastra ditulis oleh pengarang untuk menawarkan model 

kehidupan yang diidealkannya. Karya sastra mengandung penerapan moral 

dalam sikap dan tingkah laku para tokoh dengan pandangannya tentang moral. 

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

dapat mengambil hikmah dari pesan-pesan moral yang disampaikan, dan 

diamanatkan. Moral  dalam karya sastra dapat dipandang sebagai amanat dan 

pesan. Bahkan unsur amanat itu sebenarnya merupakan gagasan yang 

mendasari penulisan karya sastra itu sendiri, gagasan yang mendasari 

diciptakannya karya sastra sebagai pendukung pesan (Nurgiyantoro, 2007: 

321). 

 Moral merupakan sesuatu hal yang ingin disampaikan oleh pengarang 

kepada pembaca, merupakan makna yang terkandung dalam sebuah karya 

sastra, makna tersebut disampaikan lewat cerita. Moral kadang-kadang 

diidentikkan pengertiannya dengan tema walau sebenarnya tidak selalu 

menyaran pada maksud yang sama (Nurgiyantoro, 2007: 320). 

Sebuah karya sastra mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat di 

sekitarnya, misalnya nilai moral masyarakat, nilai keagamaan, dan nilai 

budaya dari sebuah peradaban masyarakat. Karya sastra merupakan sebuah 

struktur. Struktur di sini dalam arti bahwa karya itu merupakan susunan unsur-

unsur yang bersistem, yang antara unsur-unsurnya terjadi hubungan yang 
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timbal balik, saling menentukan. Jadi, kesatuan unsur-unsur dalam sastra 

bukan hanya berupa kumpulan atau tumpukkan hal-hal atau benda-benda yang 

berdiri sendiri, melainkan hal-hal itu saling terikat, saling berkaitan, dan saling 

bergantung (Pradopo, 2007: 118-119). 

Karya sastra merupakan ekspresi kehidupan manusia (Fananie, 2001: 

132). Sebagai wujud seni budaya, sastra memiliki dunia sendiri yang 

merupakan pengejawantahan kehidupan sebagai hasil pengamatan sastrawan 

terhadap kehidupan sekitarnya. 

Dalam kaitanya dengan sastra pada umumnya orang sepakat bahwa 

sastra dipahami sebagai suatu bentuk kegiatan manusia yang tergolong pada 

karya seni yang menggunakan bahasa sebagai bahan. Jadi, bahasa merupakan 

karakteristik sastra sebagai karya seni. Namun, pernyataan demikian belum 

akan menjawab secara memuaskan tentang apakah sastra itu. Sebagai sistem, 

sastra merupakan satu kebulatan dalam arti dapat dilihat dari berbagai sisi 

(Jabrohim, 2001: 10-11). 

Karya sastra lahir di tengah-tengah masyarakat sebagai hasil dari 

imajinasi pengarang serta refleksi terhadap gejala-gejala sosial di sekitarnya. 

Oleh karena itu, kehadiran karya sastra merupakan bagian dari kehidupan 

masyarakat. Pengarang sebagai subjek individual mencoba mengahasilkan 

pandangan dunianya (vision du monde) kepada subjek kolektifnya. 

Signifikansi yang dilaborasikan subjek individual terhadap realitas sosial di 

sekitarnya menunjukkan sebuah karya sastra berakar pada kultur tertentu dan 

masyarakat tertentu. Keberadaan sastra yang demikian itu, menjadikan sastra 

dapat diposisikan sebagai dokumen sosialnya (Jabrohim, 2001: 61). 
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Sastra adalah kehidupan, sedangkan kehidupan adalah permainan yang 

paling menarik. Membaca novel fiksi yang bagus ibarat memainkan 

permainan yang tinggi tingkat kesilitannya dan bukannya seperti memainkan 

permainan sepele tempat para pemain menggambarkan atau mengabaikan 

peraturan yang ada. Artinya, pada waktu kita membaca fiksi membutuhkan 

interpretasi yang tinggi untuk bisa menangkap apa yang disampaikan oleh 

pengarang dalam sebuah karya sastra (Stanton, 2007: 17). 

Sastra juga dapat berwujud sebagai sarana komunikasi, yaitu 

komunikasi dengan penikmatnya, atau pembacanya. Pekerjaan meneliti sastra, 

pada hakikatnya merupakan proses pertemuan antara ciptaan sastra dengan 

penelitinya, yaitu pembacanya (Jabrohim, 2001: 11). 

Dalam memahami sebuah novel, sama halnya dengan menghayati 

dunia fantasi yang diciptakan oleh sastrawan, dan terkadang terbawa oleh 

cerita yang ada dalam novel tersebut. Akan tetapi, tidak cukup dengan hanya 

itu atau tidak cukup apabila hanya melihat teksnya saja, melainkan lebih 

lengkap apabila kita juga mampu mengungkapkan pengarang. 

Novel Mimi Lan Mintuna dipilih dalam penelitian ini karena sangat 

menarik untuk dikaji. Kelebihan novel ini terletak pada ceritanya, yakni 

tentang keteguhan dan pengalaman hidup yang dialami Indayati sebagai tokoh 

utama. Keteguhan hati tersebut terkadang harus dapat dipertahankan di tengah 

realita kehidupan  yang selalu berganti dan sangat kuat pengaruhnya terhadap 

keadaan yang dialami Indayati ketika sedang dalam perjalanan mencari 
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pengalaman. Indayati harus dapat mempertahankan segala sesuatu terlebih 

yang menyangkut kepercayaan dan pedoman hidup. 

Indayati sebagai tokoh utama dalam novel ini juga memiliki kelebihan 

di balik keteguhan hatinya, dia masih suka memikirkan nasib teman-temannya 

meskipun dia sendiri hidup menderita karena harus menjalankan rutinitasnya 

yang baginya sangat menyiksanya, yaitu sebagai pelacur. Namun, Indayati  

hanya pasarah pada Gusti Yang Maha Agung yang senantiasa  melindunginya 

dalam keadaan apa pun. Indayati percaya bahwa suatu saat mereka yang 

melakukan tindak kejahatan pasti mendapatkan ganjaran yang setimpal 

dengan perbuatannya. Namun, Indayati tidak sepenuhnya menyalahkan 

suaminya Petruk. Karena merasa tidak dihargai Petruk menjadi kasar terhadap 

orang-orang yang ada disekitarnya, terutama Indayati istrinya. 

Faktor keterpaksaan menjalani hidup sangat mendominasi cerita dalam 

novel Mimi Lan Mintuna sampai ketika ia merasakan keinginan untuk 

mengakhiri petualangannya. Namun, hal tersebut tidak berpengaruh pada 

pendiriannya untuk tetap meneruskan pencarian pengalaman hidup. 

Kehidupan Indayati dijalaninya dengan ketegaran, keterpaksaan, dan 

kepasrahan.  

Kelebihan yang dimikili oleh pengarang yakni pengarang dapat 

menggambarkan dengan detail setiap kejadian yang ada dengan menggunakan 

kata-kata yang bersifat ekplisit, pembaca dapat ikut larut dan terbawa ke 
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dalam kisah tersebut, sehingga seolah-olah ikut berpetualang dalam cerita 

novel tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba untuk mengkaji novel 

Mimi Lan Mintuna dengan judul “Aspek Moral dalam Novel Mimi Lan 

Mintuna karya Remy Sylado: Tinjauan Sosiologi Sastra”. Hal itu beralasan 

karena dalam novel novel Mimi Lan Mintuna menampilkan pesan-pesan moral 

yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. 

 

B. Perumusan Masalah  

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah, maka diperlukan 

suatu perumusan masalah. Di dalam penelitian ini permasalahan dirumuskan 

sabagai berikut. 

1. Bagaimanakah struktur yang membangun novel Mimi Lan Mintuna karya 

Remy Sylado? 

2. Bagaimanakah aspek moral yang ada dalam novel Mimi Lan Mintuna 

karya Remy Sylado dengan tinjauan Sosiologi Sastra? 

 

 C. Tujuan Penelitian   

Agar penelitian tercapai dengan baik dan memuaskan, maka harus ada 

tujuan yang jelas. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Mendeskripsikan struktur yang membangun novel Mimi Lan Mintuna      

karya Remy Sylado yang meliputi tema, alur, penokohan, dan latar, 
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2) Mendeskripsikan aspek moral yang terkandung dalam novel Mimi Lan 

Mintuna karya Remy Sylado dengan tinjauan Sosiologi Sastra. 

 

D. Manfaat Penelitian  

  Pada prisipnya penelitian ini diharapkan dapat berhasil mencapai 

tujuan penelitian secara optimal, menghasilakn laporan dan dapat bermanfaat 

secara umum. 

Adapun manfaat yang dapat diberikan oleh penelitian ini antara lain: 

1) Memberikan masukan dalam pengembangan apresiasi sastra 

khususnya pada bidang novel 

2) Menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam studi sastra 

dengan tinjauan sosiologi sastra. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka bertujuan mengetahui keaslian karya ilmiah. Pada 

dasarnya suatu penelitian tidak beranjak dari awal, akan tetapi pada umumnya 

telah ada acuan yang mendasarinya. Hal ini, bertujuan sebagai titik tolak untuk 

mengadakan suatu penelitian. Tinjauan pustaka dapat bersumber dari makalah, 

sekripsi, jurnal, internet atau yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Dalam penelitian yang disusun oleh Fransiska (2004), berjudul “Aspek 

Moral dalam Lirik lagu Jamrud Tinjauan Sosiologi Sastra “.  Hasil penelitian 

ini memaparkan aspek yang berkaitan dengan realitas kehidupan masa kini. 

Aspek moral yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi moral 

kemanusiaan, tingkah laku, dan pergaulan. Dalam lirik lagu Jamrud 



 

 

7

 

dikisahkan tentang kehidupan modern bahwa kaum remaja banyak sekali yang 

bertingkah laku melanggar aturan atau norma-norma. Bahkan meniru 

kehidupan di luar negeri, yang dengan cara seperti itu bisa mendapatkan dan 

menikmati kehidupan modern. Hal itu terlihat pada contoh lagu yang berjudul 

“Putri” yang diciptakan oleh kelompok musik jamrud. 

Dalam penelitian yang disusun oleh Siti Kalimah (2006), berjudul 

“Aspek Moral Keagamaan dalam Novel Jendela-Jendela Karya Fira Basuki: 

Tinjauan Sosiologi Sastra”. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa aspek 

moral yang diungkap oleh peneliti adalah mengenai kehidupan yang 

melingkupi kegiatan-kegiatan masyarakat atau hubungan antar anggota 

masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial selalu dihadapkan pada masalah-

masalah sosial yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan. Sudut pandang 

tokoh pengarang sebagai tokoh yang mengisahkan sesuatu yang terjadi pada 

dirinya dan mengungkapkan perasaannyasendiri dengan kata-kata dia sendiri 

pula. Pengarang menggunakan tokoh June, melalui tokoh June inilah 

pengarang menyampaikan sikap, perasaan, dan pikiran kepada pembaca. 

Sri Sulastri (2008) melakukan penelitian yang berjudul “Aspek Moral 

dalam Kumpulan cerpen In Memoriam X Karya A.R. Loebis: Tinjauan 

Sosiologi Sastra”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek moral pada 

kumpulan cerpen In Memoriam X karya A.R. Lobies yang ditangkap adalah 

pencurian sebagai perbuatan yang melanggar hokum, perselingkuhan sebagai 

perbuatan melanggar hokum, perjudian sebagai perbuatan melanggar hokum, 

dan persahabatan yang ternodai oleh penipuan. Pada penelitian ini juga banyak 
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mengambil nilai moral yang berkenaan dengan hokum yaitu hokum 

kesusilaan, hokum positif, hokum agama, moral sosial, dan lain-lain. 

Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan aspek moral yang 

berkaitan dengan norma kesusilaan dan keadilan terhadap perempuan dan 

orang-orang yang ada dilingkungan sekitar. 

 

F. Landasan Teori 

Landasan teori ini sangat penting bagi penelitian sastra sebagai hasil 

pemikiran yang mendalam, tersistem, dan tersrtuktur terhadap gejala-gejala 

alam. Landasan teori juga berfungsi sebagai pengarahan dalam kegiatan 

penelitian atau sebagai alat untuk memecahkan masalah. 

Landasan teori harus relevan dengan tujuan penelitian, maka teori yang 

dipilih haruslah sesuai dengan yang diteliti. Teori- teori itu harus dijelaskan 

secara konseptual dan peneliti juga harus memiliki gambaran bagaimana cara 

mengoperasionalkan teori-teori tersebut. 

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, bahwa penelitian 

ini membahas struktur dan aspek moral dalam novel Mimi Lan Mintuna karya 

Remy Sylado dengan memggunakan pendekatan sosiologi sastra. Selanjutnya, 

diuraikan tentang pengertian sastra, novel, dan unsur-unsur yang membangun 

novel dan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian sastra. 
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1. Pengertian Sastra 

Sastra merupakan hasil kreasi berdasarkan luapan emosi yang 

spontan yang mampu mengungkapkan aspek estetik baik yang didasarkan 

aspek kebahasaan maupun aspek makna (Fananie, 2001: 6). 

Sastra merupakan istilah yang mempunyai arti luas, meliputi 

sejumlah kegiatan yang berbeda-beda. Kita dapat berbicara sastra secara 

umum. Misalnya, berdasarkan suatu kreativitas yang dapat 

mempertimbangkan budaya, suku, maupun bangsa. Sastra dipandang 

sebagai suatu yang dihasilkan dan dinikmati (Rahmanto, 2004: 9-10). 

Jabrohim (2001: 9) berpendapat bahwa sastra dipakai untuk 

menyebut gejala budaya yang dapat dijumpai pada semua msayarakat 

meskipun secara sosial, ekonomi, dan keagamaan, keberadaanya tidak 

merupakan suatu keharusan.  

Novel adalah salah satu bentuk karya sastra yang berbentuk prosa 

fiksi yang banyak mengungkapkan masalah-masalah kehidupan. Novel 

adalah suatu cerita fiksi yang melukiskan para tokoh, gerak serta adegan 

kehidupan representatif dalam suatu alur (Tarigan dalam Solichatus 

Sa’adiyah, 2002: 16). 

2.  Teori Strukturalisme  

Pendekatan struktural dapat pula disebut dengan pendekatan 

instrinsik, yakni pendekatan yang berorientasi kepada karya sastra sebagai 

jagad yang mandiri terlepas dari dunia eksternal di luar teks. Analisis 

ditujukan kepada teks itu sendiri sebagai kesatuan yang tersusun dari 
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bagian-bagian yang saling berjalin dan analisiss dilakukan berdasar pada 

parameter intrinsik sesuai dengan keberadaan unsur-unsur internal 

(Siswantoro, 2005: 19). Menurut pikiran srukturalisme, karya sastra 

merupakan dunia yang diciptakan oleh pengarang terlebih merupakan 

susunan hubungan timbal balik antara unsur-unsurnya yang saling 

menentukan (Pradopo, 2007: 119-120). 

Menurut Nurgiyantoro (2007: 36-37), pendekatan strukturalisme 

dapat dipandang sebagai salah satu pendekatan (penelitian) kesusastraan 

yang menekankan kajian hubungan antara unsur-unsur pembangun karya 

yang bersangkutan. Analisis strukturalisme karya sastra dapat dilakukan 

dengan identifikasi, mengkaji, mendefinisikan fungsi dan hubungan 

antarstruktur atau unsur intrinsik yang bersangkutan. Pertama kali harus 

diidentifikasikan dan dideskripsikan, misalnya bagaimana keadaan 

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

lain-lain. Sebuah struktur mempunyai tiga sifat yaitu totalitas, trasformasi, 

dan pengaturan diri. Totalitas yang dimaksud bahwa struktur terbentuk 

dari serangkaian unsur tetapi unsur-unsur itu tunduk kepada kaidah-kaidah 

sistem itu sendiri. Dengan kata lain, susunannya sebagai kesatuan akan 

menjadi konsep lengkap dalam dirinya. Transformasi dimaksudkan bahwa 

perubahan-perubahan yang terjadi pada sebuah unsur struktur akan 

mengakibatkan hubungan antarunsur menjadi berubah pula.   
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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). 

 Stanton (dalam Jabrohim, 2003: 56) menjelaskan bahwa unsur-unsur 

pembangun struktur itu terdiri atas tema, alur, penokohan, dan latar, 

sedangkan sarana sastra biasanya terdiri atas sudut pandang, gaya bahasa, 

suasana, simbol-simbol, imajinasi di dalam tema sehingga makna karya 

sastra itu dapat dipahami dengan jelas. 

a.   Tema 

 Nurgiyantoro (2007: 70) mengemukakan bahwa tema dapat 

dipandang sebagai dasar umum sebuah karya sastra. Gagasan dasar 

umum inilah yang telah ditentukan sebelumnya oleh pengarang yang 

dipergunakan untuk mengembangkan cerita. 

b. Alur  

 Nurgiyantoro (2007: 110) mengemukakan bahwa alur adalah 

unsur fiksi yang penting, bahkan tidak sedikit orang yang 

menganggapnya bagian terpenting di antara berbagai unsur fiksi yang 



 

 

12

 

lain. Alur dimanifestasikan lewat perbuatan, tingkah laku, dan sikap 

tokoh-tokoh (utama) cerita. 

c.   Penokohan  

 Tokoh cerita atau penokohan adalah orang-orang yang 

ditampilkan dalam suatu karya sastra naratif, atau drama, yang oleh 

pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan 

tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan yang dilakukan 

dalam tindakan (Abrams dalam Nurgiyantoro, 2007: 165). 

 d.   Latar 

Latar atau setting disebut juga sebagai landas tumpu, menyaran 

pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial 

tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan (Abrams dalam 

Nurgiyantoro, 2007: 216). 

3.   Teori Sosiologi Sastra 

Pendekatan yang utama digunakan oleh peneliti dalam menganalisis 

Novel Mimi Lan Mintuna karya Remy Sylado adalah pendekatan sosiologi 

sastra. Pendekatan sosiologi sastra adalah pendekatan yang 

menitikberatkan pada keadaan sosial pengarang, pembaca, dan sosial 

masyarakat pada saat terciptanya karya sastra. Sosiologi sastra merupakan 

suatu ilmu kedisipliner (lintas disiplin), antara sosiologi dan ilmu sastra. 

Pada mulanya dalam konteks sosiologi maupun ilmu sastra, sosiologi 

sastra merupakan suatu disiplin ilmu yang agak terabaikan. Ada 
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kemungkinan penyebabnya karena objek penelitiannya yang dianggap 

unik dan eksklusif. 

Adapun Atzmaki (1990:7) menyatakan bahwa pendekatan sosiologi 

sastra ada tiga unsur di dalamnya. Unsur-unsur tersebut dipaparkan 

sebagai berikut. 

a. Konteks Sosial Pengarang 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengarang dalam menciptakan 

karya sastra. Faktor-faktor tersebut yaitu mata pencaharian, profesi 

kepegawaian, masyarakat llingkungan pengarang. 

b.   Sastra sebagai Cerminan Masyarakat 

Karya sastra mengungkapkan gejala sosial masyarakat di mana 

karya sastra itu tercipta Akan terkandung nilai moral, politik, 

pendidikan, dan agama dalam masyarakat. 

c.   Fungsi Sastra 

Fungsi sastra dalam hal ini adalah hubungan nilai seni dengan 

masyarakat, apakah di antara unsur tersebut ada ketertarikan atau 

saling mempengaruhi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

analisis sosiologi sastra bertujuan untuk memaparkan secermat 

mungkin fungsi dan keterkaitan antar berbagai unsur yang membangun 

sebuah karya sastra yang dilihat dari segi kemasyarakatan pengarang, 

pembaca dan gejala-gejala sosial yang tampak.   
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Dengan pertimbangan bahwa sosiologi sastra sudah menjadi 

suatu disiplin yang baru, dengan sendirinya sudah dievaluasi sepanjang 

periode perkembangannya, maka sosiologi sastra mencoba 

menciptakan teori-teori yang khas lahir melalui kombinasi sastra dan 

sosiologi sastra. Sampai saat ini yang telah diakui relevansinya 

terhadap analisis sosiologi sastra adalah strukturalisme genetik yang 

dikembangkan oleh Lucien Goldman (Ratna, 2004: 339). 

Dalam penelitian novel Mimi Lan Mintuna karya Remy Sylado 

peneliti mengarahkan pendekatan yang diungkapkan yaitu sosiologi 

sastra yang merupakan kajian terhadap karya sastra dan dikaitkan 

dengan masalah moral. 

4.  Aspek Moral 

Dalam karya sastra fiksi, moral digambarkan untuk menawarkan 

model kehidupan yang diidealkan pada kehidupan pengarang. Karya sastra 

fiksi mengandung penerapan moral dalam tingkah laku dan sikap para 

tokoh. Pembaca diharapkan dapat menangkap pesan-pesan moral yang 

disampaikan oleh pengarang dalam karya sastranya. Pesan moral yang 

ditawarkan selalu berhubungan dengan sifat luhur manusia dalam 

memperjuangkan hak dan martabat manusia (Nurgiyantoro, 2007: 322). 

Pada dasarnya moral merupakan pesan yang ingin disampaikan 

oleh pengarang kepada pembaca, yang merupakan makna yang terkandung 

dalam sebuah karya sastra dan makna disarankan lewat cerita 

(Nurgiyantoro, 2007: 322). 
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Moral dalam karya sastra, atau hikmah yang diperoleh pembaca 

lewat sastra, selalu dalam pengertian yang baik. Dengan demikian, jika 

dalam sebuah karya sastra ditampilkan sikap dan tingkah laku tokoh-tokoh 

yang kurang terpuji, baik mereka berlaku sebagai tokoh antagonis maupun 

protaganis, tidak berarti bahwa pengarang menyarankan kepada pembaca 

untuk bersikap dan bertindak secara demikian (Nurgiyantoro, 2007: 322). 

5. Hakikat Moral 

 Istilah moral dikaitkan dengan motif, maksud dan tujuan berbuat. 

Moral berkaitan dengan niat. Sedangkan etika adalah studi tentang moral. 

Sedangkan menurut Magnis etika terkait dengan moral dan tingkah laku. 

Lebih lanjut dijabarkan bahwa etika juga mengenai rasa belas kasih dan 

simpati tentang memastikan kehidupan yang lebih baik berbagi dengan 

yang lainnya (Lubis, 2006: 5). 

 Norma dapat dibedakan menjadi beberapa hal yaitu, norma sopan 

santun, norma hukum dan norma moral. Norma sopan santun menyakut 

tentang sikap lahiriah manusia, kemudian norma hukum adalah norma 

yang dituntut dengan tegas oleh masyarakat karena demi keselamatan dan 

kesejahteraan umum. Norma hukum adalah yang dituntut tegas oleh 

masyarakat kerena demi keselamatan dan kesejahteraan umum. Norma 

hukum yaitu norma yang tidak dibiarkan dilanggar, orang yang melanggar 

hukum pasti akan dikenai hukuman sebagai sangsi. Tetapi norma hukum 

tidak sama dengan norma moral (Lubis, 2006: 6). 



 

 

16

 

 Norma moral adalah tolok ukur yang dipakai oleh masyarakat 

untuk mengukur kebaikan seseorang, maka dengan norma-norma moral 

kita betul-betul dinilai. Itulah sebab penilaian moral selalu berbobot. Pesan 

moral sastra lebih memberat pada sifat kodtrati manusia yang hakiki, 

bukan, pada aturan-aturan yang dibuat, ditentukan, dan dihakimi oleh 

manusia (Nurgiyantoro, 2007: 323). 

 Perkembangan moral adalah proses, dan melalui prose situ 

seseorang mengadopsi nilai-nilai dan perilaku yang diterima oleh 

masyarakat. Pada dasarnya seseorang yang konsisten menginternalisasi 

norma dipandang sebagai seorang yang bermoral. Para ahli menerapkan 

apa yang disebut pendekatan “kantong kebajikan” (Kohlberg, 1981), teori 

ini percaya bahwa seseorang mencontoh perilaku orang lain sebagai model 

atau tauladan yang ia nilai memiliki sifat-sifat tertentu atau yang 

menunjukkan perilaku berlandaskan nilai yang diharapkan (Nurgiyantoro, 

2007: 324). 

 Dalam mengajarkan nilai moral sebaiknya lebih bersifat contoh, 

pepatah mengatakan bahwa tindakan lebih baik dari kata-kata. Lutan 

(2001: 45-46) mengatakan nilai moral itu beraneka ragam, termasuk 

loyalitas, kebajikan, kehormatan, kebenaran, respek, keramahan, integritas, 

keadilan, kooperasi, tugas, dll. Lebih lanjut dikatakan ada 4 nilai moral 

yang menjadi inti dan bersifat universal, yaitu: 
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1.   Keadilan  

 Keadilan ada dalam beberapa bentuk; distribusif, prosedural. 

Retributive, dan kompensasi. Keadilan distributif adalah keadilan yang 

mencakup pembagian dan beban secara relatif. Keadilan prosedural 

keadilan yang mencakup resepsi yang mencakup prosedur yang dinilai 

sportif atau fair dalam menentukan hasil. Keadilan retributif  

mencakup persepsi yang fair sehubungan dengan hukuman yang 

dijatuhkan bagi pelanggar hukum. Keadilan kompensasi mencakup 

presepsi mengenai kebaikan atau keuntungan yang diperoleh penderita 

atau ang diderita pada waktu sebelumnya. 

2.  Kejujuran  

 Kejujuran dan kebajikan selalu terkait dengan kesan terpercaya, 

dan terpercaya selalu terkait dengan kesan tidak berdusta, menipu atau 

memperdaya. Hal ini terwujud dalam tindak dan perkataan. 

3.  Tanggung Jawab 

 Tanggung jawab merupakan nilai moral penting dalam 

kehidupan bermasyarakat. Tanggung jawab ini adalah pertanggungan 

perbuatan sendiri. 

4.  Kedamaian 

   Kedamaian mengandung pengertian:  (a) tidak menganiaya, (b) 

mencegah penganiayaan, (c) menghilangkan penganiyaan, (d) berbuat 

baik.  
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G. Metode Penelitian 

Setiap penelitian tidak terlepas dari penggunaan metode. Metode 

penelitian adalah cara berpikir dengan menggunakan langkah-langkah 

sistematis dalam penelitian. Metode penelitian tidak bisa diterapkan untuk 

pembahasan semua objek. Metode harus disesuaikan dengan objek penelitian. 

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian 

kualitatif deskriptif selalu bersifat deskriptif, artinya data yang dianalisis dan 

hasil analisisnya berbentuk deskripsi fenomena, tidak berupa angka-angka 

atau koefisien tentang hubungan antar-variabel. Data yang terkumpul 

berbentuk kata-kata atau gambar, bukan angka-angka. Tulisan hasil penelitian 

berisi kutipan-kutipan dari kumpulan data untuk memberikan ilustrasi dan 

mengisi materi laporan. 

Menurut Moleong (2005: 6), penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian, misalnya perilaku persepsi, tindakan, motivasi, secara 

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.  

Hal-hal yang perlu dipaparkan dalam penelitian ini meliputi objek 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

1.  Objek Penelitian 

Sasaran dalam penelitian ini adalah aspek moral yang terdapat pada 

novel Mimi Lan Mintuna karya Remy Sylado dengan tinjauan Sosiologi 

Sastra. 
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2.   Data dan Sumber Data 

a.   Data  

Ratna (2004: 47) menyatakan bahwa data penelitian itu sebagai 

data formal adalah kata-kata, kalimat, wacana. Data yang dikumpulkan 

dalam analisis deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-

angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif  

(Moleong, 2002: 16). Wujud data dalam penelitian ini berupa kata-

kata, frasa, kalimat, dan wacana yang terdapat dalam novel Mimi Lan 

Mintuna karya Remy Sylado. 

b.  Sumber Data 

Ratna (2004: 47) mengemukakan bahwa sumber data adalah 

berupa naskah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data kepustakaan yaitu berupa buku, transkrip, majalah, dan 

lain-lain. Hal ini sejalan dengan perincian sebagai berikut. 

                  1)   Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber utama data. Sumber 

data primer penelitian ini adalah novel Mimi Lan Mintuna karya 

Remy Sylado Gramedia, Jakarta, 2007, cetakan pertama, 292 hlm. 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua. 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu data-data yang 

bersumber dari buku-buku acuan yang berhubungan dengan 

permasalahan yang menjadi objek penelitian. 
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3) Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik pustaka, simak, dan catat. Teknik pustaka adalah 

teknik yang menggunakan sumber-sumber tertulis untuk 

memperoleh data. Data diperoleh dalam bentuk tulisan, yang harus 

dibaca, disimak, hal-hal yang penting dicatat kemudian juga 

menyimpulkan dan mempelajari sumber tulisan yang dapat 

dijadikan sebagai landasan teori dan acuan dalam hubungan 

dengan objek yang diteliti. Teknik simak dan catat berarti peneliti 

sebagai instrumen kunci melakukan penyimakan secara cermat, 

terarah dan teliti terhadap sumber data yang diteliti, yakni teks 

novel Mimi Lan Mintuna untuk memperoleh data yang diinginkan. 

Hasil penyimakan itu dicatat sebagai data. Dalam data yang dicatat 

itu disertakan pula kode sumber datanya untuk pengecekan ulang 

terhadap sumber data ketika diperlukan dalam rangka analisis data. 

Langkah-langkah pengumpulan data dilakukan sebagai 

berikut: 

a) Membaca keseluruhan novel atau cerita sehingga memperoleh 

gambaran tentang isi novel, dan untuk memahami suatu novel 

tentu tidak hanya satu kali membaca tetapi harus berkali-kali 

supaya lebih bisa mengerti apa saja peristiwa dan permasalahan 

yang ada pada novel tersebut. 

b) Menganalisis bacaan yang sesuai dengan faktor yang akan 

diungkapkan dalam penelitian yang akan diteliti. 
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c) Memberikan pendapat akhir tentang hasil analisis yang 

merupakan perpaduan antara tanggapan yang subjektif dan 

analisis objektif. 

Ketiga hal tersebut sangat mendukung dan saling berkaitan 

untuk menghasilkan hasil akhir yang akurat dan berimbang. 

4) Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

metode pembacaan heuristik dan hermeneutik. Metode pembacaan 

heuristik merupakan cara kerja yang dilakukan oleh pembaca 

dengan mengintepretasikan teks sastra secara referensial lewat 

tanda-tanda linguistik. Pembacaan heuristik juga dapat dilakukan 

secara struktural (Pradopo dalam Sangidu, 2004: 19). Kerja 

heuristik menghasilkan pemahaman makna secara harfiah, makna 

tersurat, aktual meaning (Nurgiyantoro, 2007: 33). 

Langkah selanjutnya adalah metode pembacaan 

hermeneutik. Palmer (2003: 14-16) menyebutkan bahwa akar kata 

hermeneutika berasal dari istialah Yunani dari kata kerja 

hermeneuein, yang berarti ”menafsirkan”, dan kata benda 

hermeneia, ”interpretasi”. Intrepetasi dapat mengacu pada tiga 

persoalan berbeda: pengucapan lisan, penjelasan yang masuk akal, 

dan trasliterasi dari bahasa lain. Sastra mempresentasikan sesuatu 

yang harus ”dipahami”. Tugas interpetasi harus membuat sesuatu 

yang kabur jauh, dan gelap maknanya menjadi sesuatu yang jelas, 
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dekat, dan dapat dipahami. Definisi diatas juga sama dengan yang 

diungkapkan oleh Pradopo (2007: 135), yaitu bahwa hemeneutika 

pemahaman karya sastra yang berdasarkan sistem tingkat kedua 

yang berkaitan dengan penafsiran di luar teks sastra. 

Tahap pertama analisis data dalam penelitian ini adalah 

pembacaan heuristik yaitu penulis menginterpretasikan teks novel  

Mimi Lan Mintuna  melalui tanda-tanda linguistik dan menemukan 

arti secara linguistik. Caranya yaitu membaca dengan cermat dan 

teliti tiap kata, kalimat, ataupun peragraf dalam novel. Hal ini 

digunakan untuk menemukan struktur yang terdapat pada novel 

guna analisis struktural. Sealin itu, digunakan juga untuk 

menemukan aspek moral yang dialami oleh tokoh Indayati sebagai 

tokoh utama. Tahap kedua penulis melakukan pembacaan 

hermeneutik yakni dengan menafsirkan makna peristiwa atau 

kejadian-kejadian yang terdapat dalam teks novel Mimi Lan 

Mintuna sehingga dapat menemukan aspek moral dalam cerita 

tersebut. 
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H. Sistematika Penulisan Sekripsi 

BAB I, berisikan tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan 

teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II, berisi tentang 

biografi pengarang novel Mimi Lan Mintuna karya Remy Sylado. BAB III, 

berisi tentang analisis struktural novel Mimi Lan Mintuna karya Remy Sylado, 

yang meliputi tema, alur, penokohan, dan latar. BAB IV, berisi tentang aspek 

moral dalam novel Mimi Lan Mintuna  karya Remy Sylado dengan tinjaun 

sosiologi sastra. BAB V, berisi tentang penutup yang meliputi simpulan dan 

saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


