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NILAI MORAL DALAM NOVEL ANAK RANTAU KARYA AHMAD FUADI: 

TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA DAN IMPLEMENTASINYA SEBAGAI 

BAHAN AJAR DI SMK 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan struktur pembangun dalam novel Anak 

Rantau karya Ahmad Fuadi, (2) mendeskripsikan nilai moral dalam novel Anak Rantau 

karya Ahmad Fuadi dengan tinjauan sosiologi sastra, (3) memaparkan implementasi 

hasil penelitian sebagai bahan ajar sastra di SMK. Jenis  penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder novel Anak Rantau 

karya Ahmad Fuadi. Teknik analisis data menggunakan teknik pustaka. Keabsahan data 

menggunakan triangulasi data. Penelitian ini menghasilkan tiga pembahasan. 

(1)penelitian struktural pada novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi menghasilkan tema 

perjuangan dan setia kawan. Tokoh utama dalam novel adalah Hepi dan beberapa tokoh 

yang ada kaitannya dengan tokoh utama diantaranya Martiaz, Attar, Zen, Datok Marajo 

Labiah(kakek), Salisah(Nenek), Bang Lenon, Bang Nopen, dan Mak Tuo Ros. Alur 

yang terdapat dalam novel tersebut adalah alur maju. Latar yang terdapat dalam novel 

ini adalah latar tempat, latar waktu, latar suasana dan sosial. (2) nilai moral yang 

terkandung dalam novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi. Moral terdiri dari beberapa 

yaitu moral kejujuran, nilai otentik, tanggungjawab, kemandirian, reslistis dan kritis. (3) 

hasil penelitian ini diimplementasikan sebagai bahan ajar sastra di SMK dengan KD 3.9 

Menganalisis isi dan kebahasaan novel. Dalam pembuatan bahan ajar harus mengandung 

beberapa kriteria yaitu bahasa, psikologi, dan latar belakang budaya.  

Kata kunci : novel, nilai moral, sosiologi sastra, bahan ajar sastra 

Abstract 

This research aims to (1) describe the structure building of Anak Rantau novel by 

Ahmad Fuadi, (2) describe moral value in the Anak Rantau novel by Ahmad Fuadi with 

a review of literary sociology, (3) explain the implementation of the research results as 

literary teaching materials in vocational schools. This research type is descriptive 

qualitative research. The data use primary and secondary data in the Anak Rantau novel. 

Technique of analyzing data uses library data. Data validity uses triangulation data.  The 

results show three discussions. (1) Structural research in the Anak Rantau novel by 

Ahmad Fuadi produced a theme of struggle and loyalty.  The main figure of the novel is 

Hepi and other figures relate to the main figure are Martiaz, Attar, Zen, Datok Marajo 

Labiah(grandfather), Salisah(grandmother), Bang Lenon, Bang Nopen, and Mak Tuo 

Ros. The novel uses advanced plot. The settings consist of setting of place, setting of 

time, situational setting and social setting. (2) the Anak  Rantau novel by Ahmad Fuadi 

contains moral value. There are consist of several moral values namely honesty moral, 

authentic value, responsibility, independence, realistic and critical. (3) the result of this 

research is implemented as literary teaching material in vocational schools with KD 3.9 
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Which analyzing the content and language of fiction novel. In making teaching must 

contain several criteria namely language, psychology, and cultural background.  

Keyword: novel, moral values, literary sociology, literary teaching material 

1. PENDAHULUAN

Hadirnya suatu karya sastra tentunya agar dinikmati oleh para pembaca. Untuk dapat 

menikmati sebuah karya sastra secara baik diperlukan seperangkat pengetahuan akan 

karya sastra. Tanpa pengetahuan yang cukup penikmatan akan sebuah karya sastra 

hanya bersifat dangkal dan sepintas karena kurangnya pemahaman yang tepat. Dalam 

dunia fiksi kadang ada sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal sehat, karena seorang 

pengarang menggunakan imajinasinya untuk diwujudkan dalam karya sastra. Dari 

sinilah dapat disimpulkan bahwa karya sastra merupakan sebuah bentukan dari proses 

imajinatif pengarang dalam mengapresiasi untuk menjadi sesuatu yang estetik.  

Sastra adalah karya fiksi merupakan hasil kreasi berdasarkan luapan emosi yang 

spontan, yang mampu mengungkapkan aspek estetik baik yang di dasarkan pada aspek 

kebahasaan maupun aspek makna. Karya sastra merupakan suatu produk dari kejiwaan 

dan pemikiran pengarang yang berada pada situasi setengah sadar Edraswara (2008:96). 

Novel adalah karya imajinatif yang mengisahkan sisi utuh problematika kehidupan 

seseorang atau beberapa orang tokoh. Novel juga memiliki peluang yang yang cukup 

mempersalahkan karakter tokoh pada sebuah perjalanan waktu, kronologi karena 

cenderung munculnya complexity Sumito dalam Suyitno (2014:33). Novel dapat saja 

dijadikan sebagai bahan ajar dalam menyampaikan materi pembelajaran di sekolah 

karena sangat menarik minat siswa dalam mempelajari karya sastra serta mengapresiasi 

sastra. 

Ritzer dalam Faruk (2012:2) menganggap sosiologi sebagai suatu ilmu 

pengetahuan yang multiparadigma. Maksudnya, didalam ilmu tersebut dijumpai 

beberapa paradigma yang saling bersaimg dalam usaha merebut hemegoni dalam 

lapangan sosiologi  secara keseluruhan. Paradigm itu sendiri diartikannya sebagai satu 

citra fundamental mengenai pokok persoalan dalam suatu ilmu pengetahuan. Paradigma 
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itu berfungsi untuk menentukan apa yang harus dipelajari, pertanyaan-pertanyaan apa 

yang harus diajukan, bagaimana cara mengajukannya, dan aturan-aturan yang harus 

diikuti dalam interpretasi jawaban-jawaban yang diperoleh.Analisis sosiologi sastra 

tidak dapat dipisahkan dari analisis struktur, hal ini dikarenakan karya sastra merupakan 

struktur yang bermakna. Karya sastra dalam pendekatan sosiologi sastra pada dasarnya 

berawal pada dua titik tumpu penelahaan. Titik tumpu yang pertama beranggapan bahwa 

teks sastra merupakan subjek dalam kerja analisis yang berupa pemahaman tentang 

struktur. 

Menganalisis karya sastra dengan pendekatan strukturalisme, orang harus 

memfokuskan kajiannya pada landasan linguistik. Adapun aspek-aspek karya sastra 

yang dikaji dalam pendekatan strkturalisme ini adalah tema, alur, latar, penokohan, gaya 

penulisan, dan hubungan antar aspek yang membuatnya menjadi karya sastra. 

Sedangkan menurut Abrams dalam Al Ma’ruf (2017:96) pendekatan strukturalisme di 

sebut dengan pendekatan objektif, yaitu melihat karya sastra sebagai struktur otonom, 

berdiri sendiri, terlepas dari unsur yang berada di luar dirinya. Telaah sastra dalam 

pendekatan ini melihat karya sebagai sesuatu yang terlepas dari unsure sosial budaya, 

pengarang, dan pembacanya. Karena itu, semua hal yang ada di luar karya, seperti 

biografi pengarang, psikologi, sosiologi, dan sejarah, tidak diikut sertakan dalam 

analisis. 

Kekuatan moral dapat menjadikan hidup dari seseorang menjadi lebih bermakna. 

Kekuatan moral adalah kepribadian seseorang yang mantap akan kesanggupannyauntuk 

bertindaik sesuai apa yang diyakininya sebagai benar (Suseno, 1993:141). Selanjutnya 

dijelaskan kembali oleh Suseno (1993:141) bahwa moral diklasifikasikan menjadi 

beberapa bentuk yaitu moral kejujuran, moral nilai-nilai otentik, moral tanggungjawab, 

moral kemandirian, dan moral realistis dan kritis.  

Penelitian dilakukan oleh Dwi Ratnasasri (2015) dalam jurnal Program Studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa berjudul “Analisis Sosiologi Sastra dalam Novel 

Purnama Kingkin Karya Sunaryata Soemardjo”. Tujuan dari penelitian ini untuk unsur 

intrinsik novel yang terkandung dalam novel Purnama Kingkin karya Sunaryata 
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Soemardjo, sosiologi sastra yang terkandung dalam novel Purnama Kingkin karya 

Sunaryata Soemardjo. Persamaan penelitian ini denga penelitian di atas yaitu 

penggunaan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji karya sastra yaitu 

menggunakan pendekatan sosiologi sastra dan objek penelitian berupa novel. Perbedaan 

penelitian ini adalah penggunaan objek penelitian dan nilai yang dikaji. Penelitian di atas 

yaitu menganalisis sedangkan penelitian ini meneliti nilai moral. Penelitian ini 

menggunakan novel Anak Rantaukarya Ahmad Fuadi. Sedangkan penelitian di atas 

menggunakan novel Purnama Kingkin Karya Sunaryata Soemardjo. 

Penelitian lain yang sejenis dilakukan juga oleh Didik Rinan Sumekto (2014) 

dengan judul “Moral Values Of Massachusetis Society In The Puritan Era: A Nathaniel 

Hawthorne’s The Scarlet Letter”. Penelitian ini menggunakan metode historis kualitatif 

pada fakta empiris yang ditemukan di lokasi penelitian dengan eksistensi masyarakat 

pada periode tertentu. Penelitian ini menunjukkan cerita dari novel yang menyangkut 

moralitas.  

Penelitian sejenis yang dilakukan juga oleh Syahrizal Akbar, Retno Winarni, 

Andayani (2013) dalam jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra berjudul “Kajian 

Sosisologi Sastra Dan Nilai Pendidikan Dalam Novel Tuan Guru Karya Salman Faris. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pandangan dunia 

pengarang mengenai eksistensi Tuan Guru, latar belakang sosial budaya masyarakat, dan 

nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam novel Tuan Guru karya Salman Faris. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah penggunaan pendekatan yang 

di pakai untuk mengkaji karya sastra yaitu menggunakan pendekatan sosiologi sastra 

dan objek penelitian berupa novel. Perbedan penelitian ini adalah penggunaan objek 

penelitian dan nilai yang dikaji. Penelitian ini menggunakan novel Anak Rantau karya 

Ahmad Fuadi serta mengkaji nilai moral, sedangkan penelitian di atas menggunakan 

novel Tuan Guru karya Salman Faris dan mengkaji nilai pendidikan. 

Bedasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa novel adalah karya fiksi 

yang menceritakan kehidupan seseorang yang memunculkan watak dan sifat pelaku. 

Berdasarkan pembelajaran materi novel, peneliti mendeskripsikan struktur, 
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mendeskripsikan nilai moral, dan mendeskripsikan implementasi novel Anak Rantau 

karya Ahmad Fuadi di SMK khususnya kelas XII untuk mengasah seberapa paham 

kemampuan siswa akan struktur dan nilai moral pada novel.  

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan struktur 

pembangun, nilai moral, dan implemetasinya dalam novel Anak Rantau karya Ahmad 

Fuadi. Penelitian ini diimplementasi di SMK (Sekolah Mengengah Kejuruan) khususnya 

kelas XII.  

Data dalam penelitian ini adalah kata, frasa klausa, maupun kalimat dalam novel 

Anak Rantau Ahmad Fuadi yang menunjukkan nilai moral. Data primer menggunakan 

novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi, 370 halaman, dan cetakan kelima Maret 2018. 

Sedangkan data sekunder yaitu cerita novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi yang 

terjadi pada tahun 1990an. Hal itu dibuktikan dengan adanya artikel yang bisa menjadi 

data yang kuat.https://www.idntimes.com/hype/fun-fact/megan/gimana-kabarnya-31-

permainan-tradisional-ini-ya 

Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik pustaka dalam penelitian ini 

dilakukan dengan membaca novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi secara keseluruhan, 

mencatat kalimat yang berkaitan dengan struktur novel, serta keterkaitan dengan nilai 

moral dalam novel tersebut sebagai  bahan ajar di SMK. Dalam penelitian ini 

menggunakan dua teknik trianggulasi yaitu teknik trianggulasi data dan teknik 

trianggulasi metode. Teknik trianggulasi data menggunakan berbagai sumber untuk 

mengumpulkan data-data, sedangkan trianggulasi teoritis yaitu perspektif lebih dari satu 

teori dalam membahas permasalahan yang dikaji.  

Menganalisis novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi yaitu memaparkan struktur 

yang terdapat dalam novel dengan menggunakan pembacaan heuristik, selanjutnya 

dilakukan pembacaan hermeneutik yaitu peneliti menafsirkan makna peristiwa atau 

kejadian-kejadian yang ada didalam teks novel tersebut dengan cara membaca bolak-

https://www.idntimes.com/hype/fun-fact/megan/gimana-kabarnya-31-permainan-tradisional-ini-ya
https://www.idntimes.com/hype/fun-fact/megan/gimana-kabarnya-31-permainan-tradisional-ini-ya
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balik dari awal sampai akhir sehingga dapat mengungkapkan nilai moral dalam novel 

Anak Rantau karya Ahmad Fuadi.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini diawali dengan meneliti struktur pembangun novel Anak Rantau karya 

Ahmad Fuadi. Unsur-unsur tersebut diantaranya tema, fakta cerita, dan latar.  

3.1 Tema Cerita 

Dalam Novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi bertemakan perjuangan dan setia 

kawan. 

3.2 Fakta Cerita  

3.2.1 Alur  

Alur yang digunakan dalam novel tersebut adalah alur maju karena dalam novel ini 

menceritakan konflik secara beruntut dan  pengenalan tokoh. Tahapan alur dalam novel 

ini yaitu tahap penyituasian, pemunculan konflik, peningkatan konflik, klimaks, hingga 

tahap penyelesaian masalah. 

 “Pagi ini Martiaz tersentak dari mimpi gara-gara muazin tua bersin dua kali di 

corong pelantang masjid. Dia merayap lamban dari balik selimut dan 

meregangkan badannya yang linu dari jerih, akibat kurang istirahat bertahun-

tahun. Sejak dia jadi perantau. (Anak Rantau, 2017:5).  

Kutipan diatas menunjukkan situasi dimana Martiaz tersentak dari tidurnya 

karena mendengar lantutan muazin tua yang bersin dua kali di corong masjid. 

 “Dia bahkan bertekad mengumpulkan uang tidak sekadar untuk tiket bus, tapi 

tiket pesawat. Dia belum tahu caranya, tapi dia akan membanting tulang untuk 

mencarinya. Anak Rantau(2017:59). 

“Sore hari, Mak tuo selalu dengan wajah bersalah member bayaran hari ini ke 

tangan Hepi. “ini baru yang ada, kalau masih mau nisa datang lagi minggu depan 

di hari pasar.” Gaji mereka bekerja seharian adalah makan sepuasnya dan uang 

10 ribu rupiah. Anak Rantau(2017:92-93). 

Berdasarkan kutipan di atas dijelaskan bahwa Hepi tidak mau ditinggalkan 

ayahnya dan di situ ayahnya berkata kalau mau ke Jakarta belilah tiket sendiri dan itu 

yang menjadi baying-bayang Hepi untuk mengumpulkan uang yang akan dipakainya 
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membeli tiket. Hepi bekerja di Lapau Mak Tuo dan mendapat gaji yaitu makan 

sepuasnya dan uang 10 ribu rupiah. Hepi di kampung tersebut menjadi orang yang akan 

membacakan sambutan untuk anak-anak yang khataman. 

 “Ketika memeriksa halaman belakang Surau, mereka menemukan kotak amal 

tergeletak menganga di tanah. Isinya sudah tandas. Dan di tepi kolam Hepi 

merasa dadanya nyeri ketika melihat pecahan bambu tercecer, dengan corat-coret 

angka yang dia kenal. Tabungannya habis di kuras. (Anak Rantau, 2017:272). 

Berdasarkan kutipan di atas menunjukkan Hepi nyeri dadanya ketika melihat 

pecahan bambunya tercecer dengan corat-coret yang dia kenal yaitu bamboo miliknya 

yang menjadi tabungannya selama ini. 

“Zen tidak sudi melihat kambingnya benar-benar akan hilang. Dia berguling-

guling di tanah meloloskan tangannya yang terikat, dan mecabut sebuah tiang 

bambu marawa yang terpanjang di tepi jalan. Dengan gagah berani dia kejar para 

maling ini dengan hanya bersenjata sepotong bambu yang ujungnya runcing. 

Diayunkannya bambu bagai kitiran ke pencuri kambing itu sekuat-kuatnya. Tapi 

lawannya dengan gampang menghindar dan siap menghajarnya. (Anak Rantau, 

2017:282-283).  

Berdasarkan kutipan di atas menunjukkan Zen yang diringkus oleh maling 

berusaha meloloskan diri. Namun maling ini tergesa-gesa menutup mulu Zen dengan 

lakban dan mebikat tangannya. Zen tidak sudi melihat kambingnya benar-benar akan 

hilang. 

 “Hepi sudah mengambil keputusan bulat. Dia berjalan menuju rumah hitam 

yang dulu angker itu. Sejak Pandeka Luko membantu memebebaskan dia dan 

teman-teman, Pandeka Luko menjadi pahlawan yang terlahir kembali ke 

kampungnya. (Anak Rantau, 2017:347-348). 

“Ibu guru itu lalu membalikkan badannya dan berdiri memegang mik. Sebagai 

pembawa acara dia menyambut para orangtua dengan suara yang bersemangat 

dan senyum yang terkembang manis. Begitu melihat senyum ini, Martiaz teringat 

nasihat ibunya. Untuk pertama kali sejak belasan tahun lalu, ada sesuatu yang 

tumbuh di hati Martiaz. (Anak Rantau, 2017:357). 

Berdasarkan kutipan di atas menunjukkan bahwa Hepi menuju rumah angker dan 

Pandeka Luko menjadi orang yang terbuka dan sekarang sudah mulai berinteraksi 

dengan masyarakat. Pandeka Luko menjadi pahlawan di desanya karena sudah 

menyelmatkan Hepi, Attar, dan Zen. Dengan menyelamatkan ketiga sahat tersebut 
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sampai-sampai Koran lokal menulis judul tentang dirinya. Saat itu ada pertemuan 

orangtua disekolah dan dengan dipandunya acara tersebut oleh ibu guru dengan senyum 

yang manis hati Martiaz tumbuh sesuatu. 

3.2.2 Penokohan 

Penokohan secara wajar dapat diterima jika dapat dipertanggugjawabkan dari sudut 

psikologis, fisiologis dan sosiologis. Ketiga sudut itu masih mempunyai beberapa aspek. 

Termasuk psikologis anara lain cita-cita, ambisi dan kekecewaan, kecakapan, 

tempramen dan sebagainya. Aspek yang termasuk fisiologis misalnya jenis kelamin, 

tampang, kondisi tubug, dan lain-lain. Sudut sosiologi terdiri atas misalnya lingkungan, 

pangkat, status sosial, agama, kebangsaan, dan sebagainya. Tokoh utama dalam novel 

Anak Rantau karya Ahmad Fuadi adalah Hepi. Adapun tokoh lain yang mendukung dan 

berhubungan langsung dengan tokoh utama diantaranya adalah Attar, Zen, Martiaz, 

Datok Mudo Labiah (Kakek), Salisah (Salisah), Bang Lenon, Bang Nopen, dan Mak 

Tuo Ros. 

3.2.3 Latar  

Latar merupakan tempat kejadian yang diceritakan pada novel. Latar yang digunakan 

dalam novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi dibagi menjadi beberapa diantaranya 

yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana dan sosial.  

Dalam novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi ini di tepi Danau Talago, Padang, 

Sumatera Barat.  

“Bapak dan anak ini mendarat di Padang lalu menumpang bus menuju kampung 

halaman di tepi Danau Talago. Perasaan martiaz seperti isi botol limun bergas 

yang dikocok-kocok 20 kali. (Anak Rantau, 2017:16) 

Dalam novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi ini latar waktu yang digunakan 

sekitar tahun 1990an karena dalam cerita novel ini ada segerombolan anak SD yang 

bermain bedil buluh. Bedil buluh tersebut merupakan permainan anak-anak yang 

popular pada tahun 1990an. Jadi bisa disimpulkan bahwa latar waktu pada novel ini 

tahun 1990an.  
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“tiba-tiba datang serombongan anak-anak SD yang sedang bermain bedil buluh, 

senjata mainan yag dibuat dari bambu kecil seukuran jempol kaki dengan 

panjang 2-3 jengkal.  

“Bedil buluh ini berani? Ingat kan, Zen, aku selalu megalahkan kau kalau main 

itu? Paling tidak kepala kau ada benjolnya,” goda Attar sambil menepuk paha 

Zen. “Itu kan dulu, kalau sekarang belum tentu kau menang,” tangkis Zen. (Anak 

Rantau, 2017:23-24) 

Latar sosial berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial yang dialami oleh 

masyarakat yang melingkupi cerita dalam novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi. Latar 

sosial tersebut meliputi khataman dan yasin bersama. Khataman dan ronda merupakan 

latar suasana dan sosial karena kedua kegiatan tersebut bermasyarakat dan saling gotong 

royong dalam melaksanakannya. Jadi kegiatan tersebut menjadi satu kepaduan dalam 

bermasyarakat. 

3.3 Nilai Moral  

Penelitian selanjutnya yaitu mengenai aspek moral yang etrdapat pada novel Anak 

Rantau karya Ahmad Fuadi. Moral merupakan nilai-nilai dan norma yang menjadi 

pegangan seseorang dalam berperilaku. Dalam novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi 

ada beberapa moral yang diterapkan yaitu kejujuran, otentik, tanggungjawab, 

kemamdirian, dan realistis dan kritis. 

3.3.1 Kejujuran 

“Kek, aku sebetulnya sedang belajar dari kultum kakek tempo hari. Kakek bilang 

sebaiknya tangan kita selalu di atas, tangan yang menolong. Kmi melihat Mak 

Tuo Ro situ sudah tua dan bekerja sendiri mengurus lapaunya. Kasihan sekali 

kami. Kami menawarkan bantuan dan dia setuju. Jadi kami Cuma membantu, 

Kek. Kami ingin jadi tangan di atas.” (Anak Rantau, 2017:93-94) 

Berdasarkan kutipan di atas, kutipan “Kakek bilang sebaiknya tangan kita selalu 

di atas, tangan yang menolong” yaitu Hepi jujur kepada kakeknya kalau dia bekerja di 

lapau Mak Tuo Ros dan membalikkan nasihat kultum dari kakeknya supaya membantu 

orang lain tanpa meminta bayaran sepeserpun.  

3.3.2 Nilai Otentik 

“Hepi duduk terpekur di atas kopernya dengan mata merah dan berkaca-kaca, 

sementara tangannya dipenuhi potongan bajunya yang diraup dari jalan tadi. Dia 
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merasa ditipu dan dikhianati oleh ayahnya sendiri. Dia merasa ditinggalkan 

begitu saja seperti barang usang yang hendak disumbangkan. 

“Aku harus kembali ke jakarta. Akan aku bel tiket sendiri,” katanya dengann 

suara meninggi. (Anak Rantau, 2017: 55) 

Berdasarkan kutipan diatas, kutipan “Aku harus kembali ke jakarta. Akan aku bel 

tiket sendiri,” katanya dengann suara meninggi” yaitu Hepi yang ditinggalkan ayahnya 

sangat terpukur. Dia duduk di atas koper dengan mata yang berkaca-kaca merasa 

dikhianati dan ditinggalkan oleh ayahnya sendiri seperti barang using yang sudah tidak 

digunakan lagi. Hepi berpendirian akan membeli tiket sendiri untuk ke Jakarta. 

3.3.3 Tanggungjawab 

“Hari Jumat sore itu Hepi langsung menerobos pintu surau dengan tergesa-gesa. 

Muka dan tangannya masih meneteskan air sisa wudu. Ini giliran dia menjalani 

piket azan. Sembari menunggu Zen menggebuk tabuh yang terletak di luar surau, 

dia berjalan ke mihrab untuk mencolokkan kabel peralatan soundsystem sebelum 

mengumandangkan azan. (Anaka Rantau, 2017:267) 

Berdasarkan kutipan di atas dijelaskan bahwa Hepi mempunyai 

tanggungjawab giliran piket azan di surau. Dengan tergesaa-gesa dia menerobos 

pintu surau dengan muka dan tangannya masih meneteskan air sisa wudu. 

3.3.4 Kemandirian 

“Dengan jas hujan terbang berkibar, Hepi melintas jalan menaiki sepeda 

motor dan segera menemukan rumah pemesannya yang terletak di tepi kompleks 

perumahan aparat. Hepi di bawah hujan yang semakin rapat mengetuk-ngetuk 

pintu rumah. Tiada jawaban, padahal jendela ternganga dan TV sedang menyala. 

(Anak Rantau, 2017:153-154) 

Berdasarkan kutipan di atas dijelaskan bahwa Hepi dengan kemandiriannya 

bekerja diam-diam dan mengantarkan pesanan dalam keadaan hujan. Dengan jas hujan 

yang berkibar Hepi menaiki motor mengantarkan pesanan sampai kerumah pemesan. 

3.3.5 Realistis dan Kritis 

“Nak, Ayah takut gagal mendidik kau. Kalau di kampung, ada Kakek-Nenek, 

kau akan diajar beragama dan beradat. Nanti kalau sudah SMA, Ayah berjanji 

kau akan pindah lagi ke Jakarta bersama Ayah.” Ayahnya tiba-tiba berbicara 

panjang lebar dengan cepat. (Anak Rantau, 2017:50) 
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Berdasarkan kutipan di atas Martiaz sudah memikirkan matang-matang untuk 

meninggalkan Hepi di kampung. Karena di kampung ada Kakek-Neneknya yang 

akan mengajari Hepi beragama dan beradat. Martiaz yakin kalu Hepi tinggal di 

kampung Hepi akan berubah menjadi anak yang baik. 

Mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah tidak terlepas dari pembelajaran 

sastra didalamnya. Hasil analisis novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi terdiri dari 

beberapa unsur intrinsik yaitu tema, fakta cerita, dan latar. Sedangkan unsur ekstrinsik 

yang merupakan analisis nilai moral tersebut yang meliputi moral kemandirian, 

tanggungjawab, niali otentik, kejujuran, dan realistis dan kritis. Hasil penelitian ini 

diimplementasikan sebagai bahan ajar sastra di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

khususnya kelas XII. Ada tiga aspek dalam novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi yang 

tidak boleh dilupakan sebagai bahan ajar yaitu bahasa, psikologi, dan latar belakang 

budaya.  

Novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi dapat digunakan sebagai bahan ajar 

sastra di SMK karena telah sesuai dengan fungsi sastra, fungsi pembelajaran, dan 

sumber bahan pembelajaran sastra. Didukung dengan adanya RPP dan bahan ajar 

sebagai pedoman. Penelitia ini dapat diimplementasikan sebagai bahan ajar sastra di 

SMK. Karya sastra dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan kepekaan 

pembaca sebagai terhadap nilai-nilai kehidupan dan kearifan dalam menghadapi 

lingkungan, realitas kehidupan, dan sikap pendewasaan. Pada penelitian ini penulis 

memaparkan hasil penelitian menggunakan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar 

(KD) yang sesuai dengan pembelajaran di SMK kelas XII yaitu dengan Kompetensi 

Dasar 3.9 yaitu Menganalisis isi dan kebahasaan novel. Pengaplikasian pembelajaran 

mengenai nilai moral terhadap bahan ajar siswa di SMK telah dijelaskan langsung oleh 

guru jika nilai moral dapat dijadikan sebagai bahan ajar sekaligus sebagai materi ajar 

sastra. Di sini peneliti fokus pada nilai moral dalam novel Anak Rantau karya Ahmad 

Fuadi.  
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4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan penelitian ini sebagai 

berikut: 

4.1 Struktur novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi yang dianalisis dalam penelitian ini 

adalah tema dan fakta cerita (alur, penokohan, dan latar). Tahapan alur dalam novel 

ini yaitu tahap penyituasian, pemunculan konflik, peningkatan konflik, klimaks, 

hingga tahap penyelesaian masalah. Penokohan pada novel tersebut meliputi tokoh 

sederhana dan kompleks (bulat). Latar dalam novel tersebut dibagi menjadi 3 yaitu, 

latar tempat, latar waktu, dan latar suasana dan sosial.  

4.2 Nilai moral yang terdapat dalam novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi ada 

beberapa yaitu (1) mora kejujuran, (2) moral nilai-nilai otentik, (3) moral moral 

tanggungjawab, (4) moral kemandirian, dan (5) moral realistis dan kritis.  

4.3 Implementasi nilai-nilai moral sebagai bahan ajar sastra di SMK dalam novel Anak 

Rantau karya Ahmad Fuadi dapat dikategorikan menjadi tiga aspek yaitu pertama 

dari sudut bahasa, kedua dari segi kematangan jiwa (psikologi), dan ketiga dari 

sudut latar belakang kebudayaan siswa. Penelitia ini dapat diimplementasikan 

sebagai bahan ajar sastra di SMK. Pada penelitian ini penulis memaparkan hasil 

penelitian menggunakan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang 

sesuai dengan pembelajaran di SMK kelas XII yaitu dengan Kompetensi Dasar 3.9 

yaitu Menganalisis isi dan kebahasaan novel. Pengaplikasian pembelajaran 

mengenai nilai moral terhadap bahan ajar siswa di SMK telah dijelaskan langsung 

oleh guru jika nilai moral dapat dijadikan sebagai bahan ajar sekaligus sebagai 

materi ajar sastra. 
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