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ABSTRAK 

 

NILAI-NILAI MORAL DALAM NOVEL KIAMAT MASIH LAMA  

KARYA LANGLANG RANDHAWA DAN IMPLIKASINYA  

TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMA 

 

Oleh 

Nova Ismayanti 

 

Masalah utama dalam penelitian ini karena telah terjadi degradasi moral pada 

peserta didik. Berkaitan dengan masalah tersebut, penelitian tentang nilai moral 

dalam novel diperlukan untuk menjadi pendukung bahan ajar. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai moral dalam novel Kiamat Masih 

Lama karya Langlang Randhawa, dan mendeskripsikan implikasi novel Kiamat 

Masih Lama karya Langlang Randhawa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia 

di SMA.  

 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Tahapan analisis ini 

dimulai dari tahap pembacaan novel, menyimak, memahami, dan 

mengelempokkan data. Data dalam penelitian ini berupa kata, kalimat, paragraf, 

dan peristiwa yang mengandung informasi mengenai nilai moral dalam novel 

Kiamat Masih Lama karya Langlang Randhawa.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa novel Kiamat Masih Lama karya Langlang 

Randhawa terdapat nilai moral berdasarkan teori Paul Suparno, yaitu nilai 

religiositas, demokrasi, sosialitas, kejujuran, tanggung jawab, gender, keadilan, 

daya juang, dan penghargaan terhadap lingkungan alam. Dari nilai moral yang 

terdapat dalam novel Kiamat Masih Lama, nilai moral yang paling mendominasi 

adalah nilai moral religiositas. Hal tersebut ditandai oleh tokoh utama yang 

konsen menekankan pada aspek religiositas dalam setiap tindakannya. Implikasi 

hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mendukung bahan ajar di kelas XI 

dengan kompetensi dasar 3.7 menganalisis nilai-nilai (budaya, sosial, moral, 

agama, dan pendidikan) dalam novel, dan 4.7 mengungkapkan nilai-nilai (budaya, 

sosial, moral, agama, dan pendidikan) dalam novel secara lisan dan tulis.  

 

Kata kunci: nilai-nilai moral, novel, rancangan pembelajaran  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Menyebarnya isu-isu di kalangan remaja seperti pembullyan, tawuran pelajar, 

penggunaan narkotika, merusak milik orang lain, perjudian, penganiayaan, dan 

lain-lain, sudah menjadi masalah sosial yang sampai saat ini masih belum 

teratasi secara tuntas. Akibat yang ditimbulkan cukup serius dan tidak dapat 

dianggap sederhana, karena tindakan-tindakan tersebut sudah menjurus pada 

tindakan kriminal. Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan bagi masyarakat 

khususnya untuk para orang tua dan pendidik, karena pelaku-pelaku beserta 

korbannya merupakan kaum remaja, terutama para pelajar dan mahasiswa.  

 

Pandangan masyarakat terkait kondisi tersebut bermula dari apa yang 

dihasilkan oleh dunia pendidikan, karena pendidikanlah yang sebenarnya 

memiliki pengaruh besar dan memberikan kontribusi terhadap situasi tersebut. 

Padahal, dalam bidang pendidikan, terjadinya penyimpangan-penyimpangan 

moral pada remaja tidak hanya menjadi tanggung jawab pendidik saja, tetapi 

juga merupakan tanggung jawab semua kalangan, mulai dari keluarga maupun 

lingkungan sekitar. Pendidikan dalam keluarga yang dilakukan sejak dini 

merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dibiasakan untuk belajar 

tentang bagaimana memikirkan kepentingan orang lain. Lingkungan sekitar 

juga menjadi salah satu tempat pendidikan dan perkembangan dalam moral 

remaja, karena pergaulan yang baik akan mencerminkan perilaku yang baik 

pula dalam diri remaja tersebut. Sementara itu, pendidikan formal merupakan 

sebuah cara pembelajaran moral yang telah dirancang sedemikian rupa, agar 

peserta didik memiliki moral yang lebih baik. 

 



2 

 

Melihat kondisi banyaknya penyimpangan moral di kalangan remaja saat ini, 

menjadi tugas yang rumit bagi pendidik dan perancang di bidang pendidikan 

moral untuk mengajarkan kepada peserta didik dengan cara yang tepat. Apa 

pun model pembelajaran yang digunakan, pendidik akan dihadapkan pada 

sejumlah rintangan yang berada di luar kontrolnya dan harus diterima apa 

adanya. Satu rintangan yang tidak dapat dimanipulasi oleh pendidik maupun 

perancang pendidikan moral adalah karakteristik peserta didik dan budayanya. 

Upaya apa pun yang dilakukan oleh pendidik atau perancang pembelajaran, 

harus bertumpu pada karakteristik peserta didik sebagai subjek belajar dan 

budaya di mana peserta didik berada.  

 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, membuat remaja 

mampu untuk mengakses apa pun yang ingin dicarinya. Melihat seberapa 

krisisnya moral remaja saat ini, membuat pemerintah sebagai pihak yang 

berwenang mengeluarkan sebuah kebijakan tentang pembelajaran moral yang 

dikaitkan dalam pembelajaran. Salah satunya yaitu pembelajaran bahasa 

Indonesia yang membahas tentang novel dapat dijadikan sebagai pendukung 

bahan ajar bagi pendidik untuk mengajarkan pendidikan moral kepada peserta 

didik melalui karya sastra.  

 

Penyampaian moral dalam karya sastra dapat disampaikan melalui penalaran 

pengarang secara langsung. Penalaran moral tidak dapat dipandang sebagai 

penilaian baik atau buruk, tetapi penalaran moral adalah cara seseorang untuk 

mengambil suatu keputusan antara baik atau buruk. Oleh karena itu, penalaran 

moral harus diterapkan dalam dunia  pendidikan untuk pengembangkan sebuah 

pola perilaku yang sesuai dengan kehendak masyarakatnya. Pengembangan ini 

berwujud pada moralitas atau kesusilaan yang mengangkat nilai-nilai dalam 

suatu masyarakat. 

 

Pendidikan moral diajarkan agar manusia belajar untuk bermoral sehingga 

seseorang dapat menilai dan mengambil keputusan dengan tepat. Pendidikan 

moral hampir sama dengan rasional, karena penalaran moral dipersiapkan sebagai 

prinsip berpikir kritis untuk sampai pada pilihan dan penilaian moral (moral 
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choice and moral judgment) yang dianggap sebagai pikiran dan sikap terbaiknya 

(Dewey dalam Zuriah, 2015). Nilai-nilai moral dalam masyarakat sangat banyak 

jumlahnya sehingga pendidikan berusaha untuk membantu dengan memilih, 

mengenali, dan menetapkan nilai-nilai tertentu yang menjadi            landasan dalam 

pengambilan keputusan. 

 

Seorang pendidik tentu harus berhati-hati dalam memilih dan menentukan bahan 

ajar untuk diberikan kepada peserta didik  sehingga nilai-nilai moral yang 

terdapat pada bahan ajar dapat tersampaikan dengan baik. Sesuai dengan 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 mengemukakan 

bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana  untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, pendidikan yang 

mengkaji tentang moral harus diterapkan dalam pelaksanaan pendidikan untuk 

mengembangkan potensi dan membentuk watak peserta didik menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

dan bertanggung jawab. 

 

Terkait dengan keadaan yang terjadi di masyarakat dan sekolah, penelitian yang 

berkaitan dengan nilai moral juga pernah diteliti oleh, Aprianti (2020) yang 

mengkaji novel Merindu Baginda Nabi. Herman (2020) mengkaji novel 

Selembar Itu Berarti. Hasil kajiannya dapat disimpulkan bahwa novel-novel 

tersebut terdapat nilai-nilai moral yang menghasilkan produk bahan ajar berupa 

lembar kegiatan siswa (LKS) dan relevansi nilai moral dengan pembelajaran 

sastra di SMA. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya, dari segi subjek penelitian peneliti menggunakan novel Kiamat 

Masih Lama cetakan pertama Juni 2017 karya Langlang Randhawa, dengan data 

penelitian yaitu berupa nilai-nilai moral dalam novel Kiamat Masih Lama karya 

Langlang Randhawa. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 

pendekatan moral untuk menemukan dan menganalisis data, dan teori Paul 

Suparno, dkk. menjadi instrumen penelitiannya. 
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Pembelajaran yang berkaitan dengan moral salah satunya terdapat dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia  yang membahas tentang novel terdapat pada 

kelas XI dengan kompetensi dasar (KD) 3.7 menganalisis nilai-nilai (budaya, 

sosial, moral, agama, dan pendidikan) dalam novel, dan 4.7 mengungkapkan 

nilai-nilai (budaya, sosial, moral, agama, dan pendidikan) dalam novel secara 

lisan dan tulis. Novel adalah cerita tentang perjalanan hidup seseorang yang 

biasanya dimulai dengan perkenalan, konflik, dan penyelesaiannya dan dibuat 

berdasarkan nilai-nilai moral yang dapat dijadikan pelajaran setelah membaca 

novel tersebut. Nilai-nilai moral yang terdapat dalam cerita novel biasanya 

ditampilkan secara tersirat oleh penulis lewat tokoh-tokoh atau konflik yang 

menjadi jalan ceritanya. 

Alasan peneliti memilih mengkaji nilai-nilai moral karena sesuai dengan 

pengalaman yang ditemui peneliti, terdapat banyak kesenjangan yang melibatkan 

nilai moral. Hal ini terjadi karena kurangnya pembelajaran moral yang 

disinggung dalam pembelajaran sehingga moral yang dimiliki oleh peserta didik 

menjadi kurang baik dan kerusakan moral pada remaja semakin memprihatinkan. 

Mulai dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa sudah mulai mengalami 

kerusakan moral.  

Pergaulan remaja yang memprihatinkan menyebabkan kerusakan moral seperti 

tawuran, pergaulan bebas, miras, dan berbagai kenakalan remaja lainnya adalah 

bukti sudah menyebarkan kerusakan moral dikalangan remaja. Dari berbagai 

kerusakan moral yang terjadi dikalangan remaja tersebut, pemerintah sebagai 

pembuat kebijakan di Indonesia dan berperan untuk melindungi masyarakatnya 

juga melakukan beberapa upaya untuk menanggulanginya. Salah satu cara yang 

coba dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan pelarangan terhadap pornografi 

dan pornoaksi, larangan terhadap penggunaan narkoba, pemberantasan korupsi, 

dan lainnya. 

Selain larangan-larangan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk 

memberantas kerusakan moral dikalangan remaja tersebut, pemerintah juga 

mengupayakan penyebaran pemberantasan moral  melalui jalur pendidikan, yaitu 
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melalui pembelajaran di sekolah. Sekolah menjadi sarana untuk mengajarkan 

kepada peserta didik tentang bahayanya kerusakan moral pada remaja. Salah satu 

pengajaran yang dapat dilakukan dengan menyelipkan dalam pembelajaran di 

kelas melalui materi pembelajaran. Pembelajaran tentang moral tersebut sejalan 

dengan  Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan 

Karakter pada Satuan Pendidikan yang menjelaskan bahwa PPK dalam satuan 

pendidikan formal dilakukan dengan menggunakan prinsip orientasi pada 

berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu, dan 

keteladanan dalam pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan 

pendidikan.  

Oleh karena itu, salah satu novel yang dapat dijadikan sebagai bahan ajar untuk 

pengajaran moral yaitu novel Kiamat Masih Lama karya Langlang Randhawa. 

Dalam novel Kiamat Masih Lama karya Langlang Rhandawa, peneliti banyak 

menemukan nilai-nilai moral yang dapat dipelajari dan memberikan inspirasi 

yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Sikap baik dan buruk yang 

ditampilkan oleh tokoh Boim dan Bojes dapat dijadikan sebagai bahan 

perbandikan kepada peserta didik, bahwa ketika kita mengambil keputusan yang 

salah akan ada sanksinya. Selain itu, persoalan hidup yang menarik dan bahasa 

yang mudah dipahami akan memudahkan pembaca dalam memahami nilai-nilai 

moral yang terdapat dalam novel tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pemilihan 

novel Kiamat Masih Lama sebagai bahan penelitian merupakan langkah yang 

tepat untuk menyampaikan informasi tentang nilai moral kepada pembaca. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang nilai moral 

yang terdapat pada novel tersebut. Dengan demikian, memahami nilai moral 

yang telah disajikan pengarang dalam karya novel yang hadir secara tersurat atau 

tersirat, dapat membantu pembaca atau penikmat karya sastra dengan lebih 

mudah ketika memahami nilai moral yang terkandung dalam novel tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah nilai-nilai moral yang terdapat dalam novel Kiamat 

Masih Lama  karya  Langlang Randhawa? 

2. Bagaimanakah implikasi nilai-nilai moral dalam novel Kiamat Masih 

Lama  karya Langlang Randhawa terhadap pembelajaran Bahasa 

Indonesia di SMA? 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti 

merumuskan  tujuan penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan nilai-nilai moral dalam novel Kiamat Masih 

Lama karya  Langlang Randhawa ditinjau dari aspek pendekatan 

moral. 

2. Mendeskripsikan implikasi novel Kiamat Masih Lama karya Langlang 

Randhawa  sebagai pendukung bahan ajar pembelajaran Bahasa Indonesia 

di SMA. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian “Nilai-nilai Moral dalam Novel Kiamat Masih Lama 

Karya Langlang Randhawa dan Implikasinya terhadap Pembelajaran Bahasa 

Indonesia di SMA  ” diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca. 

a. Bagi pendidik, penelitian ini dapat memperluas ilmu pengetahuan terutama 

dalam bidang sastra indonesia, khususnya dalam menganalisis novel 

dengan pendekatan moralnya.  

b. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, 

pengetahuan atau informasi baru kepada pembaca, baik siswa, mahasiswa, 

guru, maupun masyarakat tentang nilai-nilai moral yang terkandung dalam 



7 

 

novel Kiamat Masih Lama karya Langlang Randhawa, untuk mengkaji dan 

menelaah novel sebagai bahan ajar pembelajaran sastra di SMA. 

c. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan tentang 

sastra sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan sastra Indonesia.  

 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian merupakan batasan dari permasalahan-permasalahan 

yang akan diteliti oleh peneliti. Ruang lingkup pada penelitian ini terdapat pada 

nilai-nilai moral dalam novel Kiamat Masih Lama karya Langlang Randhawa, dan 

implikasinya pada rancangan pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. 

 

 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Hakikat Nilai Moral 

2.1.1 Nilai 

 

Nilai atau “Value” termasuk dalam kajian filsafat. Salah satu cabang filsafat 

yang mempelajari tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan nilai 

yaitu filsafat nilai (Axiology, Theory of Value). Istilah nilai dalam bidang 

filsafat dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya 

‘keberhargaan’ (worth) atau ‘kebaikan’ (goodness), dan kata kerja yang 

artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan 

penilaian (Frankena dalam Kaelan, 2017). 

Dalam Dictionary of Sosciology and Related Sciences mengemukakan 

bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai ada pada suatu benda 

untuk memuaskan manusia. Jadi, nilai pada hakikatnya merupakan sifat 

atau kualitas yang melekat pada suatu objek, tetapi bukan objek itu sendiri. 

Menilai sama dengan menimbang, suatu kegiatan manusia untuk 

menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemudian  diambil 

sebuah keputusan akhir. 

Max Sceler (dalam Kaelan, 2017), mengemukakan bahwa nilai-nilai yang 

ada tidak sama luhurnya dan sama tingginya. Nilai-nilai dalam kehidupan 

senyatanya ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah, jika 

dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya. 
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2.1.2 Moral 

a. Pengertian Moral 

 

Menurut Hurlock (dalam Muryono, 2009), moral berasal dari bahasa latin 

mores yang berarti tata cara, kebiasaan, dan adat istiadat. Sementara Tafsir, 

dkk. (dalam Muryono, 2009) memahami moral sebagai ajaran-ajaran, 

wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, dan patokan-patokan tentang 

bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang 

baik. 

Dalam Webster’s New Word Dicrionary of The American Language, 

pengertian moral dibatasi sebagai sesuatu yang berkaitan, atau ada 

hubungannya dengan kemampuan menentukan benar salahnya sesuatu 

tingkah laku. Selain itu, moral juga dapat diartikan adanya kesesuaian 

dengan ukuran baik-buruknya suatu tingkah laku atau karakter yang telah 

diterima oleh suatu masyarakat (Hericahyono dalam Muryono, 2009). 

Moral merupakan suatu keyakinan mengenai apa yang baik dan buruk, 

serta keyakinan akan norma-norma untuk menentukan apakah suatu  

tindakan atau sikap itu benar atau salah. 

 

Mappiare (dalam Muryono, 2009) mengatakan bahwa moral sebagai 

standar yang muncul dari agama dan lingkungan sosial, yang memberikan 

konsep-konsep yang baik dan buruk, patut dan tak patut, layak dan tak 

layak secara mutlak. Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa moral merupakan keyakinan tentang aturan-aturan atau ajaran-

ajaran yang baik dan buruk, benar dan salah, layak dan tidak layak, patut 

dan tidak patut yang bersumber dari agama, nasihat orang tua/orang bijak, 

maupun lingkungan sosial dan mempengaruhi manusia dalam bertingkah 

laku sehari-hari. Jika dikaitkan dengan individu, moral merupakan sebuah 

ajaran-ajaran atau aturan yang mempengaruhi tingkah laku manusia. 

Pengertian moral secara umum mengarah pada ajaran tentang baik dan 

buruk yang diterima, baik berupa perbuatan, sikap, kewajiban, budi 

pekerti, etika, dan sebagainya. Orang yang bermoral akan terlihat dari 
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perilaku dan penalaran moralnya yang sesuai dengan etika. Seseorang akan 

melakukan perbuatan baik atau buruk dalam kehidupan  sehari-harinya 

bergantung pada penalaran moral orang tersebut. Maka dari itu, pendidikan 

moral dapat mengembangkan penalaran moral, perasaan moral, dan juga 

perilaku moral serta dapat mengembangkan ilmu eksistensialnya. 

Tindakan moral adalah kemampuan untuk melakukan keputusan dan 

perasaan moral ke dalam perilaku-perilaku nyata. Tindakan-tindakan 

tersebut perlu difasilitasi agar berkembang dengan baik dalam kehidupan 

sehari-harinya. Lingkungan sosial yang baik, akan sangat berguna untuk 

melakukan pembelajaran moral. Masyarakat biasanya  lebih menekankan 

pada keimanan atau kepercayaan eksistensial dalam meningkatkan 

moralitas. 

Moralitas remaja harus diperhatikan karena akan menentukan masa depan 

mereka ke depannya. Apabila moral remaja telah tertata dan tertanggulangi 

dengan baik, maka masa depan dan kelangsungan kehidupannya pun akan 

tertata dengan rapih. Menurut Buchori (dalam Budiningsih, 2013), 

menyatakkan bahwa di masa mendatang ini akan ada dua tantangan zaman 

yang harus dihadapi oleh generasi muda Indonesia. Pertama, tantangan 

untuk memulihkan kehidupan bangsa dari kekacauan yang terjadi sekarang 

ini. Kedua, tantangan cara menghadapi persoalan-persoalan yang lahir dari 

situasi global dan berkembang pada saat ini dan di masa-masa yang akan 

datang. 

 

Oleh karena itu, agar persoalan-persoalan yang dihadapi oleh generasi muda 

tidak semakin banyak, maka diperlukan sebuah program pembelajaran moral. 

Program pembelajaran moral seharusnya dapat disesuaikan dengan 

karakteristik siswa yang mencakup penalaran moral, perasaan dan perilaku 

moral, serta kepercayaan eksistentsi/iman. Maka, model pembelajaran moral 

dapat dideskripsikan sesuai dengan  karakteristik siswa dan budayanya.  

 

Dari berbagai pendapat mengenai pengertian moral tersebut, peneliti 

mengacu pada pendapat Mappiare karena sejalan dengan penelitian yang 
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peneliti lakukan. Moral merupakan sebuah ajaran baik atau buruk, layak dan 

tidak layak, serta salah dan benar. Selain itu, moral merupakan aturan atau 

ajaran yang dapat mempengaruhi tingkah laku manusia dalam bersikap.  

 

b. Pendekatan Moral 

Pendekatan moral berangkat dari asumsi dasar tentang salah satu tujuan  

kehadiran sastra di tengah-tengah masyarakat pembacanya, yaitu berupaya 

untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk 

berbudaya, berpikir, dan berketuhanan. Melalui pendekatan moral, penulis 

hendak melihat sejauh mana sebuah karya sastra mempunyai nilai moral.  

Pengertian moral secara filsafat adalah suatu konsep yang dirumuskan oleh 

masyarakat untuk menentukan kebaikan atau keburukan. Oleh sebab itu, 

moral adalah suatu norma tentang kehidupan yang telah diberikan kedudukan 

istimewa dalam kegiatan atau kehidupan masyarakat (Semi, 2012). Menurut 

Semi (2012), konsepsi, kriteria, metode, dan langkah kerja pendekatan moral 

dalam sebuah karya sastra adalah sebagai berikut.    

1) Konsepsi dan Kriteria 

Pendekatan moral memiliki konsepsi dan kriteria sebagai berikut.  

(a) Karya sastra yang memiliki nilai tinggi ialah karya sastra yang 

mengandung moral yang tinggi, dan dapat mengangkat harkat dan 

martabat umat manusia. Karya sastra diciptakan oleh penulis tidak 

hanya mengandalkan bakat saja, tetapi seorang menulis menciptakan 

karya sastranya karena mempunyai visi, aspirasi, itikad baik, dan 

perjuangan sehingga karya sastra yang diciptakan pun memiliki nilai 

yang tinggi. Karya sastra yang hanya mementingkan nilai seni dan 

tidak memperhatikan nilai moral dapat dinilai sebagai karya yang 

tidak bermutu. 

(b) Ketika memberikan ukuran baik atau buruk, dapat dilihat dari isi 

masalahnya seperti tema, pemikiran, falsafah, dan pesan-pesan yang 

ingin disampaikan penulis dibandingkan dengan masalah bentuk. 

Masalah bentuk dalam pendekatan moral memang sedikit diabaikan, 

karena pandangan mutu sebuah karya sastra tidak ditentukan dari 
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bagaimana gagasan itu disajikan, tetapi dilihat bagaimana 

kemampuan karya sastra tersebut dapat memotivasi masyarakat ke 

arah yang lebih baik.  

(c) Masalah didaktis, yaitu pendidikan dan pengajaran yang dapat 

mengantarkan pembaca ke arah tertentu. Oleh karena itu, karya 

sastra yang baik ialah karya sastra yang dapat menampilkan tokoh-

tokoh yang mempunyai sifat kebijaksanaan dan kearifan sehingga 

pembaca dapat mengambil hikmah dari karya sastra yang dibacanya. 

(d) Pendekatan moral menuntut karya sastra menjadi medium 

perekaman untuk keperluan zaman  sehingga dapat memberikan 

semangat kepada masyarakat untuk memiliki sifat yang terpuji.  

(e) Pendekatan moral mempercayai bahwa masyarakat tidak dapat 

meningkatkan kualitas hidupnya jika tidak dibantu oleh para 

pemikir, ilmuan, budayawan, dan sastrawan. Oleh sebab itu, 

pendekatan moral menempatkan karya sastra lebih dari sebuah karya 

seni, melainkan dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. 

(f) Pendekatan moral dalam karya sastra dapat dijadikan aspek 

kesejarahan pergerakan kemajuan masyarakat dari suatu zaman ke 

zaman lain. Artinya, pendekatan moral juga menganalisis masalah 

perjuangan umat manusia yang melepaskan diri dari keterbelakangan 

dan kebodohan.  

 

2) Metode dan Langkah Kerja 

Dari kriteria pendekatan moral yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa pendekatan moral menitikberatkan pada misi sastra 

sebagai alat perjuangan untuk meningkatkan mutu kehidupan manusia 

dan meningkatkan budi pekerti masyarakat. Adapun metode dan langkah 

kerja pendekatan moral adalah sebagai berikut.  

(a) Dalam melihat karya sastra yang harus diperhatikan adalah isinya 

yang terdiri atas pemikiran, falsafah, dan nilai-nilai. Selain itu, 

diperhatikan pula tujuan dan pesan-pesan penulis.  

(b) Aspek didaktis mendapat kajian secara kritis. Hal ini dapat dilihat 

dari kajian perwatakan peran dari tokoh-tokoh dalam ceritanya.  
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(c) Pembahasan aspek moral seharusnya dapat dibedakan dengan 

pembahasan moral yang ada dalam buku teks di sekolah. Masalah 

moral seharusnya menjadi titik perhatian utama, namun aspek 

kesastraan juga tidak dapat diabaikan. Karya sastra yang diciptakan 

harus menjadi karya sastra itu sendiri, agar tidak terjadi kekakuan 

dalam pendekatan moralnya. Moral yang ditampilkan dalam karya 

sastra tidak hanya sifat yang baik saja, tetapi nilai moral yang kurang 

baik pun harus ditampilkan supaya menjadi perbandingan. Karena 

dialektika menjadi sebuah kekhasan dalam karya sastra.  

(d) Pendekatan moral juga harus memperhatikan masalah kesan dan 

resepsi pembaca yang dapat menentukan baik atau tidaknya karya 

sastra tersebut. Sebuah karya sastra dapat pula membawa misi yang 

besar jika ditinjau dari aspek moralitasnya, namun tidak akan 

berguna juga jika pembaca tidak dapat menangkap atau memahami 

misi yang ingin disampaikan penulis lewat karya sastranya. 

 

 

 

2.1.3 Nilai Moral dalam Karya Sastra 

 

Menurut Paul Suparno, dkk. (2015), untuk memiliki moralitas yang baik 

dan benar, seseorang tidak cukup sekadar telah melakukan tindakan yang 

dapat dinilai baik dan benar. Jika seseorang dapat dikatakan benar-benar 

bermoral yaitu ketika tindakannya disertai dengan keyakinan dan 

pemahaman akan kebaikan yang tertanam dalam tindakan  

tersebut. Moral dalam sebuah karya sastra mencerminkan pandangan 

pengarang terhadap sesuatu. Pandangannya bisa berwujud nilai-nilai 

kebenaran, atau pandangan dari sudut pandang pengarang sendiri, dan hal 

itulah yang akan disampaikan kepada pembaca. 

Moral dalam sebuah karya sastra dapat dipandang sebagai amanat atau pesan. 

Bahkan,  dapat dikatakan unsur amanat merupakan sebuah gagasan yang 

menjadi dasar terbentuknya karya sastra tersebut. Cerita fiksi yang 

menampilkan pesan moral akan berkaitan dengan sifat-sifat luhur 
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kemanusiaan, dan memperjuangkan hak dan martabat manusia. Sifat-sifat 

tersebut pada hakikatnya bersifat universal. 

 

Jadi, moral adalah representasi dari ideologi pengarang. Ideologi yang 

ditulis oleh pengarang dalam sebuah cerita fiksinya menawarkan model 

kehidupan. Setiap cerita  fiksi pasti mengandung penerapan moral dalam 

sikap dan tingkah laku yang disampaikan oleh para tokohnya. Dengan 

cerita, sikap, dan tingkah laku tokoh-tokoh  itu, pembaca diharapkan dapat 

memetik hikmah dan pesan-pesan moral yang disampaikan atau 

diamanatkan oleh pengarang. 

 

 

 

2.1.4 Bentuk-bentuk Nilai Moral 

 

Aspek penalaran dan pertanggungjawaban atas aturan harus ditanamkan dan 

menjadi stressing kegiatan. Sikap-sikap yang terbentuk dari sebuah kebiasaan 

dan nilai dapat menjadi kebiasaan yang perlu dikaji lebih dalam dan 

diperkenalkan akan nilai-nilai kehidupan yang menjadi dasar. Remaja akan 

mengenal dengan jelas bahwa hal baik yang dilakukan dalam masyarakat 

secara bersama-sama akan membawa kebahagiaan bagi semua orang. 

Kebiasaan untuk berbuat baik terhadap semua orang harus menjadi    cerminan 

dalam bertingkah laku sehari-hari. Adapun nilai-nilai moral yang tercermin 

pada kehidupan sehari-hari menurut Paul Suparno, dkk. (2015) adalah 

sebagai berikut.  

 

a) Religiositas 

 

Menurut Drikarya, kata religi berasal dari bahasa latin religio yang akar 

katanya religare yang berarti mengikat. Maksudnya adalah suatu 

kewajiban-kewajiban atau aturan-aturan yang harus dilaksanakan, yang  

berfungsi untuk mengikat dan mengutuhkan diri seseorang atau 

sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan atau sesama 

manusia, dan alam sekitar. Keterlibatan dan kepekaan sosial dapat 

menjadi sarana untuk mengembangkan sikap religiositas. Dengan melihat 
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keprihatinan dan penderitaan hidup manusia, ajaran agama apapun akan 

mengajak dan mendekatkan umatnya untuk berbuat baik. Kegiatan sosial 

kemanusiaan menjadi tempat untuk mewujudkan religiositas anak secara 

bersama-sama dari berbagai macam kepercayaan yang ada dan dianut 

manusia. Kepekaan dan keterlibatan untuk membantu orang yang 

menderita merupakan panggilan bersama untuk beragama. 

 

Perwujudan dari ajaran agama akan menjadi tindakan yang juga 

menyatukan semua orang dalam keprihatinan yang sama. Perbuatan baik 

semacam itu merupakan amal baik kepada semua orang yang menjadi 

ajaran dan tuntutan semua agama untuk dilaksanakan oleh para 

penganutnya. 

b) Sosialitas 

 
Sosialitas adalah sebuah sarana untuk mengembangkan sosialitas manusia secara 

sehat dan terarah. Sosialitas manusia merupakan salah satu struktur yang tidak 

selalu ada pada kodrat manusia. Kenyataan bahwa adanya manusia, atau 

keberadaan manusia ditandai dengan kebersamaannya dengan yang-lain 

adalah sebuah kenyataan manusia yang tak dapat dibantah lagi, bahwa 

manusia sudah bersosialisasi sejak awal hadir di dunia (dilahirkan).  

 

Salah satu sarana yang dapat mencerminkan manusia dalam bersosialisasi 

adalah  pembinaan kelas bersama dapat menjadi sarana untuk mengembangkan 

sosial anak, dan lebih baik jika diselenggarakan di rumah salah satu siswa. Dari sisi 

etika dan sopan santun hidup bersama, dapat disampaikan bagaimana sopan santun 

untuk meminta izin kepada orang yang lebih tua, bercengkrama dengan teman, atau 

mengikuti kegiatan kelas secara bersama-sama dapat menjadi pelajaran bagi anak 

untuk bersikap sopan dan saling menghargai apabila datang atau berkunjung ke 

rumah teman. Secara organisator, anak diajak untuk terlibat mulai dari fase 

perencanaan, pelaksanaan, dan persiapan tempat sampai dengan kegiatan 

dilaksanakan, serta mengevaluasinya. 

 

Dalam kegiatan semacam ini, anak diajak untuk membuat acara kelas sebagai acara 

anak muda yang energik, menarik, dan menyenangkan, juga bernilai dan mempunyai 
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arti, tidak hanya sekadar huru-hara atau sekadar pesta dan makan bersama. Melalui 

aktivitas dan dinamika kelompok yang terencana dan terorganisasi dengan baik, 

siswa diajak bermain sekaligus merefleksikannya dalam kegiatan kehidupan 

kesehariannya, baik sebagai individu, anggota kelas, maupun sebagai anggota 

masyarakat.  

c) Kejujuran 

 

Suparman (2011) mendefinisikan kata jujur sebagai kecenderungan untuk 

berbuat atau berperilaku yang sesunguhnya dengan apa adanya, tidak 

berbohong, tidak mengada-ada, tidak menambah dan tidak mengurangi, serta 

tidak menyembunyikan informasi. Sementara menurut Lestari dan Adiyanti 

(2012), jujur adalah menyampaikan fakta dengan benar dan berupaya 

mendapatkan sesuatu dengan cara yang benar sehingga bentuk dari perilaku 

jujur adalah menyampaikan kebenaran dan bertindak fair atau adil. 

Tujuan utama sebuah pendidikan adalah membantuk kejujuran, sebab 

kejujuran  adalah modal dasar kehidupan bersama, dan kunci menuju 

keberhasilan. Dengan bersikap jujur, siswa dapat mempelajari, memahami, 

dan mengerti tentang keseimbangan dan keharmonisan. Salah satu mata 

pelajaran yang bisa dijadikan sebagai cara dan sarana untuk mengajarkan 

nilai-nilai kejujuran pada anak adalah mata pelajaran akuntansi. Mata 

pelajaran ini dapat dijadikan sebagai cara bagi peserta didik dalam bidang 

keuangan untuk penyampaian laporan pertanggungjawaban secara benar dan 

transparan. 

 

d) Demokrasi 

 

Demokrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah 

sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah 

dengan perantaraan wakilnya, dan pemerintahan rakyat. Demokrasi 

berasal dari bahasa Yunani “demos” yang berarti rakyat, dan 

“cratos/createin” yang berarti kekuasaan sehingga konsep dasar 

demokrasi adalah “rakyat berkuasa” (government of rule by the people). 

Demokrasi adalah “pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada 
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di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil 

yang mereka pilih di bawah sistem pemerintah bebas” (Prayitno, 2008). 

Dalam konsep demokrasi, banyak kasus yang menarik untuk dijadikan 

contoh bagaimana makna demokrasi kepada siswa. Kasus keributan yang 

sering terjadi di lembaga DPR maupun DPRD berkaitan dengan 

pembukaan sidang maupun pembahasan terdapat suatu aturan atau 

perundang-undangan yang banyak terjadi akhir-akhir ini, dan bisa kita 

saksikan dengan mudah melalui siaran televisi, radio,   maupun surat kabar.  

 

Dengan melihat dan menyikapi tayangan-tayangan tersebut, siswa diajak 

untuk membuka pemikiran dan kesadarannya tentang perbedaan yang 

mendasar antara demokrasi dalam teori ilmiah dengan demokrasi dalam 

realita kehidupan sehari-hari. Dari berbagai kasus penyimpangan yang 

disajikan tersebut, dapat menjadi wahana yang tepat untuk membimbing 

dan mengenalkan anak terhadap makna demokrasi yang sesungguhnya. 

Anak akan diajak untuk bersikap secara bijak di masa yang akan datang 

ketika mereka berperan dan hidup di masyarakat kelak. 

 

Dengan pembahasan kasus-kasus yang muncul, anak diajak untuk berpikir 

kritis dan bagaimana menentukan sikap dalam hidupnya. Melalui diskusi-

diskusi semacam ini, anak diarahkan agar tidak mengambil langkah yang 

salah. Demokrasi  tidak hanya tentang banyaknya suara, namun demokrasi 

adalah sebuah kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya untuk mencapai kesejahteraan bersama. 

e) Tanggung jawab 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian tanggung jawab 

adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa 

boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Sementara itu, 

dalam hukum, pengertian tanggung jawab adalah fungsi menerima beban, 

sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Tanggung jawab adalah 

bentuk sikap manusia terhadap segala tingkah laku dan perbuatannya. 

Tanggung jawab adalah bentuk kesanggupan untuk memikul risiko perbuatan. 
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Wujud dari tanggung jawab yaitu dapat dibuktikan dengan konsistensi 

perbuatan. Manusia yang hidup di dunia sejak lahir pada dasarnya memiliki 

tanggung jawab atas dirinya sendiri. Tanggung jawab adalah wujud 

memerdekakan diri sendiri dan orang-orang yang ditanggungnya. Seperti 

yang sudah disebutkan sebelumnya, tanggung jawab adalah bagian dari 

risiko. Tak mengherankan bila tanggung jawab adalah hal paling berpengaruh 

terhadap keseimbangan kehidupan di dunia.  

Kegiatan eksktrakurikuler yang beraneka ragam merupakan sebuah cara dan 

sarana         yang tepat untuk mengembangkan sikap tanggung jawab pada diri 

siswa. Kegiatan yang dipilih pasti memiliki risiko, seperti masalah 

pembagaian waktu yang berkaitan dengan multiperan yang disandang setiap 

orang. Apabila siswa terlalu bersemangat untuk mengikuti banyak kegiatan, 

maka ada konsekuensi yang dipikul, yaitu waktu untuk belajar, mengerjakan 

tugas rumah, dan mempersiapkan ulangan akan terbagi-bagi. Dari kegiatan-

kegiatan inilah, siswa dituntut untuk memiliki tanggung jawab sendiri atas 

keputusan yang telah dipilihnya. 

 

f) Gender 

 
Peran Gender adalah perilaku yang dipelajari di dalam suatu 

masyarakat/komunitas yang dikondisikan bahwa kegiatan, tugas-tugas atau 

tanggung jawab patut diterima baik oleh laki-laki maupun perempuan. 

Peran gender dapat berubah, dan dipengaruhi oleh umur, kelas, ras, etnik, 

agama dan lingkungan geografi, ekonomi dan politik. Baik perempuan 

maupun laki-laki memiliki peran ganda di dalam masyarakat. Perempuan 

kerap mempunyai peran dalam mengatur reproduksi, produksi dan 

kemasyarakatan. Laki-laki lebih terfokus pada produksi dan politik 

kemasyarakatan. 

 

Dalam bidang ilmu sosial kemasyarakatan, tuntutan akan kesadaran dan 

kesetaraan     gender menjadi lebih mengemuka dan terbuka untuk 

diperbincangkan. Kasus yang muncul dan mengemuka di tengah-tengah 
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masyarakat sangat luas dan bervariasi serta dapat digunakan untuk bahan 

diskusi tentang bagaimana penghargaan terhadap perempuan di masyarakat 

dalam kultur yang sangat patriarkis masih sangat rendah. Kesadaran untuk 

menghargai dan menghormati perempuan harus tumbuh pada diri setiap 

manusia, baik laki-laki maupun perempuan. 

 

Berbagai produk iklan yang ada di media massa, baik TV, radio, dan surat 

kabar yang cenderung mengeksploitasi dan merendahkan martabat 

perempuan menjadi topik diskusi untuk menyadarkan akan hakikat dan 

harga diri perempuan. Siswa mulai diajak untuk berdiskusi dan mencermati 

secara kritis perkembangan yang terjadi dalam masyarakat yang tentu akan 

menggugah kesadaran untuk memperbaikinya secara bersama-sama sebagai 

bagian dari komunitas masyarakat. Dalam konteks ini, kesadaran terhadap 

kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupannya perlu ditanamkan 

secara baik, kontinu, dan realitas dalam kehidupan  siswa. 

g) Keadilan 

 
Secara umum keadilan dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang ideal dan 

benar secara moral terhadap satu hal, baik itu orang ataupun benda. Dengan 

kata lain keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, dalam hal ini 

tidak harus disamaratakan, melainkan dikondisikan sesuai dengan subjeknya. 

Aristoteles mengemukakan dua pendapat mengenai keadilan. Pertama 

keadilan adalah suatu tindakan yang memberikan satu hal kepada seseorang, 

dimana sesuatu itu memang merupakan hal dari orang tersebut. Pengertian 

kedua dari keadilan adalah kelayakan dalam perbuatan manusia. Kelayakan 

tersebut berada pada titik tengah di antara kedua ujung yang cukup ekstrem, 

sehingga hasilnya tidak berat sebelah dan juga tidak memihak salah satu 

ujungnya. 

Konsep keadilan secara lebih luas dan konseptual harus diperkenalkan pada 

siswa. Prinsip adil bukan hanya sekadar sama rata dan sama rasa, karena 

keadilan pada kenyataannya memiliki banyak kemungkinan. Namun, pada 

dasarnya keadilan memiliki tujuan dan dasar nilai-nilai dalam hidup, yaitu 
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untuk perkembangan dan kesejahteraan kehidupan manusia. Adil secara 

hukum, akan sejalan dengan “rasa” keadilan dalam masyarakat luas. Banyak 

kasus keadilan yang dapat dijadikan contoh di negara ini. Siswa diajak untuk 

memperluas wawasannya tentang keadilan, akan tetapi dasar dari semua hal 

itu berasal pada hati nurani manusia. Mendiskusikan kasus-kasus yang sedang 

hangat dan mengajak siswa untuk mengasah hati nurani adalah sebuah 

kesempatan untuk menanamkan nilai keadilan   secara mendasar dan 

manusiawi pada siswa sehingga mereka akan memahami nilai dari keadilan 

yang sebenarnya. 

h) Kemandirian 

 
Menurut Masrun (1986) kemandirian adalah suatu sikap yang 

memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas 

dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang 

lain. Pengertian mandiri berarti mampu bertindak sesuai keadaan tanpa 

meminta atau bergantung pada orang lain. Mandiri adalah di mana seseorang 

mau dan mampu mewujudkan kehendak/keinginan dirinya yang terlihat 

dalam perbuatan nyata guna menghasilkan sesuatu, untuk kebutuhan 

hidupnya (Antonius, 2002). Kemandirian secara psikologis dan mentalis 

yaitu keadaan seseorang yang dalam kehidupannya mampu memutuskan dan 

mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain. 

 

Salah satu bentuk kemandirian yang dapat diajarkan kepada peserta didik  

adalah kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan pihak sekolah menjadi 

sebuah sarana yang penting untuk melatih kemandirian anak. Bukan hanya 

sekadar kegiatan yang  tidak terikat peraturan formal atau diawasi saja, tetapi 

dengan mengikuti ekstrakurikuler anak dilatih kemampuannya dalam 

berorganisasi, pengenalan kemampuan diri, dan kemampuan untuk setia 

pada pilihannya. Proses seperti ini akan membentuk dan menggali potensi 

yang dimiliki siswa secara lebih dalam. 
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Keberanian siswa dalam membuat keputusan serta kedisiplinan dalam 

melaksanakan pilihan merupakan bagian dari kemandirian. Dengan kegiatan 

pelatihan dan pembiasaan anak akan terbiasa untuk membuat keputusan 

dengan berbagai tantangan yang dihadapinya akan membentuk kemandirian 

dalam diri anak. Untuk sampai pada pilihan yang baik dan benar, anak tentu 

harus mengumpulkan informasi secara lengkap dan jelas tentang kegiatan 

ekstrakurikuler yang hendak diikutinya, agar proses pengembangan dirinya 

menjadi maksimal dengan bidang yang disukai dan diminati. 

i) Daya Juang 

 
Nashori (2007) berpendapat bahwa daya juang merupakan kemampuan 

seseorang dalam menggunakan kecerdasan untuk mengarahkan , mengubah 

cara berfikir dan tindakannya ketika menghadapi hambatan dan kesulitan 

yang bisa menyengsarakan dirinya. Leman (2007) mendefinisikan daya juang 

sacara ringkas, yaitu sebagai kemampuan seseorang untuk menghadapi 

masalah. Daya juang membantu individu memperkuat kemampuan dan 

ketekunan dalam menghadapi tantangan  hidup sehari-hari seraya tetap 

berpegang teguh pada prinsip dan impian tanpa memperdulikan apa yang 

sedang terjadi. Daya juang adalah kemampuan seseorang untuk melakukan 

tindakan dan upaya bergerak ke depan secara maksimal dan mengatasi segala 

kesulitan untuk mencapai tujuan tertentu. 

 

Mengenalkan bakat dan kemampuan diri untuk dikembangkan secara optimal 

tanpa         meninggalkan potensi tentu harus dimiliki oleh siswa. Dengan 

menumbuhkan sikap optimalisasi, maka akan tumbuh daya juang dan 

berkembang secara terus menerus. Siswa tidak hanya merasa puas dengan apa 

yang telah dicapainya, tetapi memiliki kemauan untuk terus berkembang, 

khususnya pada potensi dan kemampuan yang telah dimilikinya. Dengan cara 

seperti ini, anak akan  berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuannya, 

dan bangga dengan keunikan serta kemampuan dirinya. Dengan 

berkembangnya potensi serta kemampuan anak, diharapkan anak tidak iri hati 

atau rendah diri di hadapan orang lain. Pengembangan dan optimalisasi tidak 

hanya tertuju pada pembelajaran secara      formal, tetapi juga pada bidang non-
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akademis seperti kesenian dan olahraga. Dengan menyadari kemampuan yang 

dimiliki oleh siswa, maka akan muncul sikap percaya diri untuk berkembang 

dan mengasah kemampuan yang telah dimilikinya. 

j) Penghargaan terhadap Lingkungan Alam 

 
Kegiatan dan kelompok pecinta alam merupakan suatu wadah yang cocok 

untuk mengembangkan sikap mencintai lingakungan alam. Dalam banyak 

versi, pecinta alam sering dimaknai dan dikonotasikan sebagai kegiatan 

petualangan belaka, kegiatan untuk menaklukan tantangan alam, 

petualangan untuk menunjukan ciri kejantanan, kegagahan, dan keberanian. 

Pecinta alam adalah suatu kegiatan yang sungguh-sungguh mencintai alam 

dalam berbagai bentuk kemungkinan. Untuk mendukung kecintaan 

terhadap alam, maka dibutuhkan sikap berani berpetualang sehingga dapat 

mengenali kehidupan secara luas. Namun demikian, mencintai alam  pada 

dasarnya adalah kesadaran bahwa manusia adalah bagian dari alam, maka 

mencintai alam semesta berarti mencintai kehidupan manusia. 

 

 

 

2.2 Hakikat Novel 

2.2.1 Pengertian Novel 

 

Novel adalah karya imajinasi yang mengisahkah sisi utuh atau problematika 

kehidupan seseorang atau beberapa orang tokoh. Novel sebagai suatu karya 

imajinatif yang menceritakan tentang fiksi dan menawarkan permasalahan 

manusia dalam kehidupannya. Karya sastra yang berbentuk fiksi 

mengisahkan permasalahan kehidupan manusia dalam berintraksi dengan 

lingkungan dan diri sendiri, serta intraksi    dengan Tuhan. Seorang pengarang 

ketika menciptakan sebuah karya sastra dapat menghayati berbagai 

permasalahan dengan bersungguh-sungguh dan diungkapkan kembali 

melalui sarana fiksi sesuai dengan pandangan pengarangnya. 

Mulyono (dalam Amelia, 2021) mengemukakan novel yaitu jenis dari 

sebuah karya. Novel dihasilkan dari realita kehidupan yang dikemas 
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seunik mungkin dan menciptakan hal-hal baru melalui cerita-cerita yang 

ditampilkan dalam karya sastranya. Novel dapat memberikan pengalaman 

tidak langsung kepada para pembacanya dengan pesan-pesan yang ingin 

disampaikan pengarang. Melalui pengalaman tersebut diharapkan dapat 

mengubah cara berperilaku pembaca agar menjadi lebih baik. 

Ciri khas dari novel adalah kemampuannya untuk menyampaikan 

permasalahan yang kompleks secara tepat. Namun, yang harus diketahui dari 

dunia kesastraan ialah bentuk  karya sastra yang berdasar pada fakta. Wellek 

& Warren (dalam Nurgiyantoro, 2015) mengemukakan bahwa realitas dalam 

karya fiksi merupakan ilusi kenyataan dan kesan  meyakinkan yang 

ditampilkan, namun tidak selalu merupakan kenyataan sehari- hari. 

 

 

2.2.2 Ciri-ciri Novel 

 

Novel merupakan salah satu karya sastra yang mempunyai ciri khas 

tersendiri jika dibandingkan dengan karya sastra lainnya. Dari jumlah kata 

atau kalimatnya, novel lebih banyak mengandung kata dan kalimat 

sehingga proses pemaknaannya dapat lebih mudah jika dibandingkan 

dengan memaknai karya sastra puisi yang banyak mengandung bahasa 

kiasnya. Jika ditinjau dari segi kata-katanya, novel biasanya mengandung 

kata-kata yang berkisar antara 3500 kata sampai tidak terbatas. 

Dilihat dari masalah tersebut, Sumardjo (dalam Herman, 2020) 

mengemukakan ciri- ciri novel sebagai berikut. 

a. Plot dalam sebuah cerita berbentuk tubuh cerita, dirangkai dengan plot-

plot kecil yang lain, karena struktur bentuk yang luas ini maka novel 

dapat bercerita panjang  dengan persoalan yang luas. 

b. Tema dalam sebuah novel terdapat tema utama dan pendukung    

sehingga novel      dapat mencakup semua persoalan. 

c. Dari segi karakter, terdapat pengembangan karakter yang beragam dari 

tokoh- tokoh sehingga terjalin sebuah cerita yang menarik. 
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2.2.3 Unsur Intrinsik Novel 

a) Tema 

 

Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema suatu 

cerita menyangkut suatu persoalan, baik itu berupa masalah 

kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. 

Untuk mengetahui tema suatu cerita, diperlukan apresiasi menyeluruh 

terhadap berbagai unsur karangan. Bisa saja tema dimainkan pada 

unsur penokohan, alur, atau latar. Tema biasanya ditulis secara tersirat 

oleh pengarang. Oleh karena itu, untuk dapat menemukan tema dari 

sebuah cerita fiksi, seorang pembaca harus mengenali terlebih dulu 

unsur-unsur intrinsik yang digunakan oleh pengarang dalam 

mengembangkan cerita fiksinya. 

 

Tema-tema dalam karya sastra banyak dipengaruhi oleh kehidupan 

pada setiap zamannya. Karya sastra yang lahir sebelum kemerdekaan 

misalnya, lebih banyak mengangkat tema tentang adat dan romantisme 

budaya, sedangkan pada zaman kemerdekaan karya sastra yang tercipta 

banyak mengangkat tema kebebasan dan individualitas. Ada empat 

unsur intrinsik yang digunakan oleh pengarang untuk menempatkan 

tema dalam ceritanya, yaitu melalui alur, penokohan, bahasa, dan 

simbol-simbol yang dipakai oleh pengarang. Melalui kalimat-kalimat, 

dialog antar tokoh, dan komentar pengarang terhadap cerita, pengarang 

dapat menciptakan sebuah pernyataan-pernyataan yang dibuat untuk 

merumuskan tema. 

b) Alur 

Alur (plot) merupakan bagian dari unsur intrinsik sebuah karya sastra. 

Alur merupakan pola pengembangan cerita yang bentuknya 

berhubungan dengan sebab akibat. Pola pengembangan suatu novel 

tidak akan sama. Pola pengembangan yang biasanya muncul dalam 

sebuah cerita terkadang berbelit-belit dan penuh dengan kejutan, namun 
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terkadang juga sederhana. Akan tetapi,  kesederhanaan alur suatu novel 

tidak akan sama dengan kesederhanaan alur dalam cerpen. Novel tentu 

akan memiliki alur cerita yang lebih panjang. Hal ini karena alur yang 

dikisahkan lebih kompleks dengan masalah yang rumit. Secara umum, 

jalan cerita terbagi ke dalam bagian-bagian berikut ini. 

1)  Pengenalan situasi cerita (exposition), pengarang 

memperkenalkan tokoh  dengan menata adegan di antara 

tokohnya. 

2)  Pengungkapan peristiwa, pada bagian ini disajikan peristiwa     

awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau 

kesukaran bagi para tokohnya. 

3) Menuju pada adanya konflik (rising action), terjadi peningkatan 

perhatian kegembiraan, kehebohan, atau keterlibatan berbagai 

situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. 

4)  Puncak konflik (turning point), bagian ini dapat disebut dengan 

klimaks, dan inilah bagian cerita yang paling mendebarkan. 

Dibagian ini pula ditentukan pembagian nasib beberapa tokoh. 

Contohnya, apakah tokoh utama mampu menyelesaikan 

masalahnya atau malah gagal. 

5) Penyelesaian (ending), bagian ini berisi penjelasan tentang nasib-

nasib yang dialami oleh para tokohnya setelah mengalami 

peristiwa-peristiwa puncak konflik. Akan tetapi, ada juga novel 

yang penyelesaian akhir ceritanya diserahkan kepada imaji 

pembaca. Jadi, dapat dikatakan bahwa akhir ceritanya 

menggantung, tanpa ada penyelesaian. 

 

c) Latar 

 

Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan budaya yang biasanya 

digunakan dalam suatu cerita. Latar yang ditampilkan dalam sebuah 

cerita dapat berupa faktual, atau dapat pula bersifat imajiner. Latar 

berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca 

terhadap jalannya sebuah cerita. Maka dari itu, apabila pembaca telah 
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menerima latar dalam suatu cerita,  maka ia cenderung lebih siap dalam 

menerima pelaku atau kejadian-kejadian yang ada dalam latar tersebut. 

d) Penokohan 

 

Penokohan menjadi salah satu unsur intrinsik karya sastra. Penokohan 

adalah   cara pengarang untuk menggambarkan dan mengembangkan 

karakter tokoh-tokohnya dalam sebuah cerita. Untuk dapat 

menggambarkan karakter sebuah  tokoh, pengarang dapat menggunakan 

teknik berikut ini. 

1)  Teknik analitik, karakter tokoh diceritakan secara langsung 

oleh pengarang. 

2)  Teknik dramatik, karakter tokoh dikemukakan melalui 

penggambaran fisik dan perilaku tokoh, penggambaran 

lingkungan kehidupan tokoh, penggambaran tata kebahasaan 

tokoh, pengungkapan jalan pikiran tokoh, dan penggambaran oleh 

tokoh lain. 

 

e) Sudut Pandang 

 

Sudut pandang atau point of view merupakan posisi pengarang dalam 

membawakan sebuah cerita. Posisi pengarang ini terdiri atas dua macam, 

yaitu sebagai berikut. 

1)  Berperan sebagai orang pertama, sebagai tokoh terlihat dalam cerita 

yang bersangkutan. Pengarang yang menggunakan istilah ‘aku’ 

dalam ceritanya berarti ia menjadi tokoh dalam cerita tersebut. 

Pengarang yang menempatkan diri sebagai tokoh utamanya berarti 

menggunakan sudut pandang atau cara bercerita orang pertama. 

Tokoh ‘aku’ atau ‘saya’ dalam sebuah cerita dapat menceritakan 

pengalamannya yang dapat ditampilkan sebagai bahan cerita, atau 

hanya merupakan angan-angan belaka. Namun, ada pula pengarang 

yang menggunakan istilan ‘aku’ atau ‘saya’, tetapi ia bukan tokoh 

utamanya, melainkan hanya tokoh pembantu atau dapat dikatakan 
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hanya memegang peranan kecil saja. 

2) Hanya sebagai orang ketiga yang berperan sebagai pengamat. 

Dalam sebuah cerita, pengarang yang menggunakan sudut pandang 

orang ketiga menggunakan istilah ‘ia, dia, atau memakai pengarang 

lain’. Pengarang seakan-akan berdiri di luar cerita, dan tidak 

memegang peranan apapun. Ia hanya menceritakan apa yang terjadi 

dan dialami oleh tokoh-tokohnya. 

f) Amanat 

  

Amanat merupakan ajaran moral atau pesan didaktis yang akan 

disampaikan oleh pengarang kepada pembaca ceritanya. Seperti cerita 

pada umumnya, amanat dalam sebuah cerita akan disimpan rapih dan 

disembunyikan pengarang dalam keseluruhan isi cerita. Untuk 

menemukan amanat dalam sebuah cerita, pembaca tidak dapat membaca 

hanya dua atau tiga paragraf saja, tetapi pembaca harus membaca 

keseluruhan cerita agar dapat memahami pesan yang ingin disampaikan 

oleh pengarang lewat karyanya. 

g) Gaya Bahasa 

 

Dalam suatu cerita, penggunaan gaya bahasa berfungsi untuk 

menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan 

dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara 

sesama tokoh. Kemampuan penulis dalam menggunakan bahasanya 

secara cermat dapat menciptakan suasana yang sampai kepada 

perasaan pembacanya, seperti perasaan sedih, senang, simpatik, 

emosional, keputusasaan, harapan, dan lainnya. Bahasa dalam 

penciptaan sebuah cerita dapat digunakan untuk menandai karakter 

seorang tokoh. Karakter jahat atau baik dapat digambarkan dengan 

jelas lewat bahasa dan kata-kata yang digunakan oleh penulis. 

Demikian pula, dengan tokoh yang diciptakan seperti tokoh anak-

anak, dewasa, orang tua, semua dapat tergambarkan dengan jelas dan 

merasuk pada imaji pembaca lewat bahasa yang digunakan oleh 

penulis. 
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2.3 Rancangan Rencana Pembelajaran (RPP) 

Dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016 yang 

membahas  tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah 

mendefinisikan Rancana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan rencana 

kegiatan pembelajaran tatap muka satu kali pertemuan atau lebih. RPP dapat 

dikembangkan berdasarkan silabus dan bertujuan untuk memberikan panduan 

dalam kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya untuk mencapai 

Kompetensi Dasar (KD). Perencanaan pembelajaran harus dirancang dalam 

bentuk silabus dan rencana pembeajaran yang mengacu pada standar isi. 

Perencanaan pembelajaran dapat meliputi penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran dan menyiapkan media dan sumber belajarnya, perangkat penilaian 

pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Berdasarkan permendikbud nomor 22 

tahun 2016, penyusunan kerangka pembelajaran adalah sebagai berikut. 

a. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan. 

b. Identitas mata pelajaran atau tema/subtema. 

c. Kelas/semester. 

d. Materi pokok. 

e. Alokasi waktu dapat ditentukan sesuai dengan keperluan pencapaian KD 

dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang 

tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. 

f. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan 

menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

g. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. 

h. Materi pembelajaran dapat memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur 

yang relavan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan 

indikator ketercapaian kompetensi. 

i. Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD 

yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan 

dicapai. 

j. Media pembelajaran dapat berupa alat bantu proses pembelajaran untuk 
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menyampaikan media pelajaran. 

k. Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam 

sekitar, atau sumber belajar lain yang relavan. 

l. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan,  

inti, dan penutup. 

m. Penilaian hasil pembelajaran. 

 

 

2.4 Implikasi Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA 

 

Pengajaran sastra pada mata pelajaran bahasa Indonesia akan bermanfaat, 

karena sastra sebagai sebuah karya seni memiliki kaidah-kaidah yang 

terkadang sulit untuk didefinisikan. Pengajaran sastra merupakan sebuah 

proses interaksi antara pendidik dan peserta didik dengan sastra. Pengajaran 

sastra merupakan pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi apresiasi 

sastra, kritik sastra, dan proses sastra. Dengan pembelajaran semacam ini, 

peserta didik diajak untuk membaca, memahami, menganalisis, dan 

menikmati karya sastra secara langsung  sehingga mampu memetik 

pembelajaran dari karya sastra yang dianalisisnya. 

Bahan ajar adalah bentuk yang digunakan untuk membantu pendidik dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga dalam menentukan bahan 

ajar harus sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Penelitian ini memuat 

rujukan untuk materi mengenai nilai moral yang terkandung dalam sebuah 

karya sastra (novel). Pada penelitian ini, penulis                memaparkan hasil 

penelitiannya menggunakan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) 

yang sesuai dengan pembelajaran di SMA. Pemilihan materi atau bahan ajar 

yang tepat dapat bermanfaat terhadap hasil belajar peserta didik melalui 

pembelajaran yang efektif. Penelitian ini akan fokus pada nilai moral yang 

terdapat dalam buku fiksi yaitu menggunakan novel Kiamat Masih Lama  karya 

Langlang Randhawa. 

 

Nilai moral dalam karya sastra dapat diimplikasikan di sekolah pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia Kurikulum 2013 sehingga peserta didik dapat 
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mengapresiasi dan menciptakan karya sastranya. Kegiatan apresiasi sastra di 

sekolah dapat mengenalkan peserta didik terhadap karya sastra dalam 

kegiatan sehari-hari. Melalui novel ini, peserta didik diharapkan mempunyai 

pengetahuan tentang nilai moral sehingga dapat menumbuhkan  sikap positif 

serta dapat menjadi contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 

Kompetensi dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3.7 dan 4.7. 

Kompetensi dasar 3.7 Menganalisis niai-nilai (budaya, sosial, moral, agama, 

dan pendidikan) dalam novel, dan 4.7 Mengungkapkan nilai-nilai (budaya, 

sosial, moral, agama, dan pendidikan) dalam novel secara lisan dan tulis. 

Kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum 2013 kelas XI SMA Peminatan. 

Berdasarkan kompetensi dasar tersebut, materi yang diperlukan pendidik dalam 

proses       pengajaran adalah nilai-nilai yang dapat diambil dari novel yang dibaca, 

khususnya nilai moral. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA, 

diharapkan peserta didik mampu        untuk menafsirkan dan menginterpretasi novel 

baik secara lisan maupun tulisan. 

Bahan pembelajaran digunakan sebagai alat dan sarana untuk mencapai 

kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dalam penyusunan bahan ajar, seorang 

pendidik harus berpedoman pada standar kompetensi (SK), kompetensi dasar 

(KD), dan tujuan pembelajaran. Bahan ajar yang tidak berpedoman pada SK, KD 

dan tujuan pembelajaran, maka tidak akan bermanfaat bagi peserta didik yang 

menerima transfer ilmunya. Dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2020 

melakukan penguatan karakter pada peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan 

Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. 

Dalam pelaksanaan pendidikan karakter terdapat empat aspek filosofi pendidikan 

yang ditanamkan seperti olah hati, olah raga, olah karsa, dan olah pikir dan lima 

nilai utamanya yaitu religiositas, integritas, nasionalisme, gotong royong, dan 

kemandirian. 

Penguatan pendidikan karakter merupakan sebuah gerakan pendidikan di sekolah 

untuk memperkuat karakter peserta didik dengan dukungan melibatkan publik 

dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Penguatan pendidikan 

karakter dilaksanakan dengan pendekatan antara pendidik dan peserta didik 
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secara langsung melalui kegiatan intra-kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra-

kurikuler pada setiap jenjang pendidikannya. Selain itu PPK juga dapat 

dilakukan dalam pendidikan budaya.  



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif 

kualitatif.  Menurut Sugiyono (2016), metode kualitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek yang alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci, dan analisis datanya 

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna.  

Pada penelitian kualitatif, instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Untuk 

menjadi sebuah instrumen, maka peneliti harus memiliki wawasan yang luas 

sehingga dapat menganalisis, meneliti, mengontruksi situasi sosial yang diteliti, 

serta mampu mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan data yang lebih jelas. 

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan  data yang mendalam dan 

memiliki makna, maka dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada 

generalisasi, tetapi lebih pada makna. Oleh karena itu, penelitian dengan metode 

deskriptif kualitatif ini dapat mendeskripsikan nilai-nilai moral yang terdapat 

pada novel Kiamat Masih Lama karya Langlang Randhawa dan implikasinya 

terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. 

 

 

3.2 Data dan Sumber Data  

Data dalam penelitian ini berupa kutipan-kutipan yang terdapat pada novel 

Kiamat Masih Lama karya Langlang Randhawa yang berkaitan dengan nilai-

nilai moral. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Kiamat Masih Lama 

dengan tebal 302  halaman, diterbitkan pada tahun 2017 oleh Gong Publisher di 

Banten. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik analisis isi teks  novel. 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menganalisis penelitian sebagai 

berikut. 

1. Membaca novel Kiamat Masih Lama secara cermat dan berulang-ulang. 

2. Memberikan tanda, mencatat secara rinci, dan memberikan kode pada 

setiap kata,    frasa, kalimat, dan pernyataan-pernyataan yang mengandung 

aspek penelitian sesuai dengan subindikator penelitian nilai-nilai moral. 

3. Data yang sudah diberikan tanda kemudian dikelompokan secara 

teratur agar  mudah dipahami. 

4. Menganalisis data yang mengandung nilai-nilai moral dalam novel 

Kiamat Masih  Lama. 

5. Mengimplikasikan hasil analisis dengan KD 3.7 dan 4.7 dengan 

pembelajaran sastra di SMA. 

6. Menyimpulkan hasil penelitian. 

 

 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

 

Dalam data penelitian dapat dianalisis dengan mudah dengan indikator untuk 

menentukannya. Analisis data ini dilakukan untuk mengetahui aspek nilai-nilai 

moral yang terdapat dalam novel Kiamat Masih Lama karya Langlang Randhawa. 

Adapun indikator yang dimaksud adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Instrumen Penelitian Nilai-nilai Moral 

No Indikator Subindikator 

1 Religiositas 1. Beribadah 

2. Sabar  

3. Mendalami agama 

4. Berusaha mengajak berbuat 

baik 

5. Ikhlas 

 

2 Demokrasi 1. Menghargai pendapat 

2. Berani mengutarakan pendapat 

3. Saling menghormati 
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4. Memiliki jiwa nasionalisme 

5. Menerima perbedaan 

6. Berdiskusi ketika ada masalah 

 

3 Sosialitas 1. Saling membantu 

2. Tidak menyebarkan berita bohong 

3. Saling peduli terhadap sesama 

manusia 

4. Memiliki solidaritas yang tinggi 

5. Bekerja sama 

 

4 Kejujuran 1. Tidak berbohong 
2. Amanah 
3. Dapat dipercaya 
4. Tidak curang 

 

5 Tanggung jawab 1. Berani menghadapi konsekuensi 

2. Menjalankan tanggung jawab 

yang didapat 

3. Memiliki pendirian 

4. Teguh pada prinsip 

5. Rela berkorban 

6. Tidak melanggar hak dan 

kewajiban orang lain 

7. Bersama-sama berjuang 

  

6 Gender  1. Menghargai perempuan 

2. Tidak membatasi hak laki-laki 

atau perempuan 

3. Menghargai kepemimpinan 

perempuan ataupun laki-laki 

 

7 Keadilan  1. Menggunakan hak dan 
melaksanakan kewajiban secara 
benar dan seimbang 

2. Tidak membeda-bedakan sesuatu 
3. Tidak memihak yang salah 
4. Mau mendengarkan semua pihak 

 

8 Kemandirian  1. Keberanian untuk mengambil 

keputusan secara jernih  

2. mengenal kemampuan diri 

3. membangun kepercayaan diri  

4. Bejuang dengan kemampuan 

sendiri 

5. Tidak bergantung kepada orang 

lain 

9 Daya juang 1. Tidak mudah menyerah 
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2. Rela berkorban 
3. Konsisten terhadap kemauan  
4. Berusaha mencapai tujuan 

 

10 Penghargaan terhadap 

lingkungan alam 

1. Menggunakan alam sesuai dengan 

kebutuhan secara wajar dan 

seimbang, mencintai kehidupan 

2. Menjaga kebersihan diri dan 

lingkungan 

3. Tidak merusak tanaman atau 

pohon-pohon 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada novel Kiamat Masih Lama 

karya Langlang Randhawa dapat disimpulkan bahwa terdapat sepuluh macam 

nilai moral berdasarkan teori Paul Suparno, dkk. yaitu: nilai moral religiositas, 

demoktrasi, sosialitas, kejujuran, tanggung jawab, gender, keadilan, 

kemandirian, daya juang, dan penghargaan terhadap lingkungan alam. Maka, 

dapat disimpulkan beberapa hal antara lain sebagai berikut.  

1. Nilai moral yang ditemukan dalam novel Kiamat Masih Lama karya 

Langlang Randhawa meliputi nilai religiositas, demokrasi, sosialitas, 

kejujuran, tanggung jawab, gender, keadilan, kemandirian, dan daya 

juang. Dari nilai moral yang ada dalam novel Kiamat Masih Lama, nilai 

moral yang paling mendominasi adalah nilai moral religiositas, 

sosialitas, dan daya juang. Hal tersebut ditandai dengan kemunculan 

tokoh-tokohnya yang lebih menekankan pada aspek nilai-nilai tersebut.  

2. Hasil penelitian ini dapat diimplikasikan pada pembelajaran bahasa 

indonesia di SMA kelas XI  dengan kompetensi dasar 3.7 Menganalisis 

nilai-nilai (budaya, sosial, moral, agama, dan pendidikan) dalam novel, 

dan 4.7 Mengungkapkan nilai-nilai (budaya, sosial, moral, agama, dan 

pendidikan) dalam novel secara lisan dan tulis berupa rancangan 

pembelajaran. Data dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk 

mendukung bahan ajar pendidik ketika mengajar di kelas.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyarankan 

beberapa hal, yaitu sebagai berikut. 

1. Bagi pendidik, novel Kiamat Masih Lama karya Langlang Randhawa 

diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu contoh bahan ajar ketika 

pendidik mengajar di kelas, karena banyak nilai-nilai moral yang 

terdapat di dalamnya.  

2. Bagi pembaca, hasil penelitian nilai moral dalam novel Kiamat Masih 

Lama karya Langlang Randhawa dapat memberikan wawasan yang lebih 

luas kepada pembaca sehingga pembaca dapat memahami dan 

menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Bagi peneliti, diharapkan mampu mengkaji lebih banyak sumber dan 

referensi yang berkaitan dengan nilai moral dalam novel  sehingga hasil 

penelitian menjadi lebih baik lagi.  
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