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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sastra merupakan salah satu cabang kesenian yang selalu berada dalam 

peradaban manusia semenjak ribuan tahun yang lalu. Kehadiran sastra di tengah 

peradaban manusia tidak dapat ditolak, bahkan kehadiran tersebut diterima sebagai 

salah satu realitas sosial budaya (Semi, 1993: 1). Karya sastra adalah realita 

masyarakat pada zamannya. Selain itu, karya sastra adalah ide atau gagasan pengarang 

yang dituangkan dalam suatu karangan. Ide atau gagasan tersebut dapat 

mencerminkan pikiran, emosi, perasaan, dan tingkah laku yang dilakukan pengarang 

dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah karya sastra sangat berhubungan dengan 

moralitas. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat menghendaki bahwa sastra 

adalah medium perekonomian keperluan zaman, yang memiliki semangat 

menggerakkan masyarakat ke arah budi pekerti yang terpuji. 

Novel termasuk salah satu karya sastra yang banyak digemari pembaca. Novel 

itu sendiri adalah kisahan atau cerita fiksi. Novel dalam sebuah karya fiksi 

menawarkan sebuah dunia yang berisi model kehidupan yang diidealkan, dunia 

imajinatif, yang dibangun melalui berbagai unsur intrinsiknya seperti alur, tema, tokoh 

dan penokohan, latar, sudut pandang, serta amanat. Unsur ekstrinsik sebuah karya 

sastra dapat berupa latar belakang sosial, latar belakang pendidikan, serta latar 

belakang budaya pengarang, yang memberikan pengaruh besar terhadap nilai sosial, 

nilai budaya, serta nilai moral dalam sebuah karya sastra yang dihasilkan. Semuanya 

bersifat imajinatif  hingga menjalin suatu cerita yang detail dari satu peristiwa ke 
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peristiwa lainnya (Nurgiyantoro, 2010:4). Di dalam sebuah novel terdapat tokoh 

cerita. Tokoh cerita menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2010:165) adalah orang-

orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif, atau drama yang oleh pembaca 

ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang 

diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Masing-masing 

tokoh memiliki sifat yang berbeda-beda. Dari situlah pembaca akan dapat mengetahui 

watak dan sifat-sifat dari masing-masing tokoh. 

Dari setiap tokoh yang terdapat dalam novel, kita akan mengetahui nilai-nilai 

moral yang ada di dalamnya. Dengan membaca novel maka pembaca secara tidak 

langsung mengetahui nilai-nilai moral yang ada dalam cerita tersebut. Secara tidak 

langsung pembaca dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk 

berbudaya, berpikir, dan berketuhanan. Secara umum moral menunjuk kepada 

perbuatan yang baik atau benar dan yang salah (Tirtarahardja, 2008:7). Jadi, moral 

merupakan suatu norma kegiatan yang hidup dan berkembang dalam sebuah 

masyarakat. 

Abidah El Khalieqy adalah sastrawati yang berasal dari Jombang, Jawa Timur. 

Ia dibesarkan di lingkungan agama yang kuat. Abidah El Khalieqy bersekolah di 

Madrasah Ibtidaiyah kemudian melanjutkan ke Pesantren Putri Modern PERSIS dan 

kuliah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dari novel yang telah diterbitkan 

sebelumnya, novel Menebus Impian merupakan novel inspiratif yang berisi ajaran 

moral dan agama yang memberikan semangat baru bagi pembacanya. 

Novel Menebus Impian karya Abidah El Khalieqy merupakan salah satu 

contoh novel Indonesia yang memiliki banyak nilai moral yaitu menaati ajaran agama, 
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sikap toleransi, tumbuhnya disiplin diri, mengembangkan etos kerja dan belajar, 

mampu berpikir positif, menumbuhkan cinta dan kasih sayang, memiliki rasa 

kesetiakawanan, saling menghormati, tanggung jawab, serta memiliki tata krama dan 

sopan santun. 

Tokoh-tokoh dalam novel Menebus Impian menaati ajaran agama pada novel 

Menebus Impian dapat dilihat dari rajin menjalankan shalat, selalu berdoa, dan 

bersyukur. Novel Menebus Impian ini juga mengandung nilai moral berupa toleransi 

yang dapat tergambar pada sikap saling menghargai, saling mencoba dan mengerti 

pandangan orang lain. Nilai moral kedisiplinan juga terdapat dalam novel ini, yaitu 

kedisiplinan dalam menaati setiap peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Novel ini juga menunjukkan adanya nilai etos kerja dan berpikir positif yang dimiliki 

oleh Sekar, Nur dan Dian dalam mewujudkan setiap impian mereka. Cerita pada novel 

ini berisi tentang nilai moral cinta kasih seorang anak kepada orang tua dan cinta kasih 

sesama manusia antara Nur dengan Dian, Sekar kepada Nur, serta seorang guru 

kepada muridnya. 

Adanya kesetiakawanan sosial yang diperlihatkan oleh Nur dan Rohmat juga 

menambah nilai moral yang ada dalam novel ini. Sikap tangung jawab yang 

ditampilkan oleh tokoh Nur. Saling menghormati yang terdapat dalam novel ini adalah 

sikap dan perilaku untuk menghargai orang lain terutama orang yang lebih tua. Setiap 

tokoh dalam novel ini juga menunjukkan adanya nilai tata krama dalam setiap 

pergaulan yang mereka lakukan. 

Cerita dalam novel ini berawal dari keinginan Sekar untuk menjadikan anaknya 

Nur menjadi orang yang sukses dan mapan. Perjuangan yang dilakukan pun tidak 
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hanya dari segi etos kerja dan belajar yang tinggi, namun juga mendekatkan diri 

kepada Allah SWT dengan menaati ajaran agama mulai dari rajin menjalankan shalat, 

selalu berdoa, dan bersyukur, serta dengan selalu membiasakan disiplin pada diri 

mereka. Nur tumbuh menjadi gadis yang sholehah, berbakti kepada orang tua, pekerja 

keras, serta memiliki tata karma dan sopan santun. Sehingga setiap permasalahan yang 

mereka alami selalu dihadapi dengan pikiran yang positif, penuh percaya diri dan 

bersemangat. 

Sekar dan Nur memiliki hubungan yang sangat akrab dan saling menumbuhkan 

cinta dan kasih sayang diantara mereka, serta saling menghormati satu sama lain. 

Meskipun hidup mereka serba kekurangan, namun mereka selalu membawa diri 

dengan penuh kesabaran dan kegigihan disetiap hari-harinya. Kerena mereka hanyalah 

sebuah keluarga kecil, sejak Nur masih kecil ia sudah ditinggal oleh ayahnya. Oleh 

sebab itulah hubungan diantara Nur dan Sekar terjalin dengan harmonis. 

Pada suatu hari Sekar menderita kanker kelenjar getah bening, sehingga ia harus 

dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di sana tim dokter langsung melihat kondisi 

Sekar. Setelah melewati fase pemeriksaan dan keputusan yang diambil guna 

menyelamatkan jiwa Sekar adalah dengan melakukan operasi. Nur yang sebagai anak 

semata wayang Sekar, memiliki rasa tanggung jawab penuh terhadap kesembuhan  

Sekar Ibunya, dan tanpa pikir panjang Nur langsung mengiyakan kepada dokter yang 

menangani Sekar untuk melakukan tindakan operasi, tanpa memikirkan biaya yang 

nantinya harus dikeluarkan. 

Untuk mengobati ibunya, Nur mencari pinjaman ke sana ke mari. Di sisi lain, 

Nur juga membutuhkan uang untuk membayar SPP. Pada situasi inilah, Nur 
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menggadaikan kalungnya kepada Dian, meskipun awalnya ditolak tapi kemauan Nur 

untuk menggadaikannya sangat besar. Akhirnya Dian mau menerima kalung itu 

sebagai jaminan. Kalung itu merupakan pemberian Sekar ibunya sebagai harta yang 

paling berharga baginya.  

Dian adalah rekan kerja Nur dalam sebuah bisnis Multi Level Marketing (MLM)  

sekaligus orang yang ikut membawa Sekar dan menemani Nur di rumah sakit tempat 

Sekar dirawat. Meskipun perkenalan antara Dian dan Nur masih seumur jagung tapi 

karena keadaan yang memaksa Nur harus meminta pertolongan dari Dian, disebabkan 

karena keluarga besar Nur berada di kampung dan sudah tidak memiliki komunikasi 

yang baik. 

Berkat Dian, Nur pun akhirnya terjun ke dalam bisnis Multi Level Marketing 

(MLM). Dengan meniti karir mulai dari yang terendah, menawarkan ke sana ke mari 

guna ada yang mempercayai bisnis yang sedang dijalankan oleh Nur dan mendapat 

anggota yang banyak. Penolakan demi penolakan dihadapi oleh Nur dengan sabar, 

lama kelamaan kemahiran Nur membuahkan hasil yang mengejutkan. Dengan bisnis 

tersebut Nur bisa membayar semua hutang ibunya, mengontrak rumah yang lebih 

besar, membeli mobil, serta memperbesar usaha laundry milik ibunya, melihat 

sewaktu dulu ketika usaha laundry yang dimiliki oleh keluarganya sebagai sektor 

penghasilan satu-satunya, yang baru dirintis kecil-kecilan dan belum dapat 

memberikan pelayanan yang maksimal. Suatu ketika Nur hendak mengantarkan hasil 

laundryan kepada Bu. Maryani, namun karena cuaca yang kurang mendukung serta 

keterbatasan alat yang dimiliki, baju yang diberikan belum semuanya karena belum 

kering, untungnya Bu. Maryani mentolerir dan memaklumi kejadian tersebut. Hal 

inilah yang memotivasi Nur untuk lebih memajukan usaha laundry meski Nur telah 
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sukses. Semua yang Nur impikan telah menjadi kenyataan berkat kerja keras yang ia 

tekuni selama ini. 

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa cerita dalam novel Menebus 

Impian ini memiliki banyak nilai moral. Mengacu pada banyaknya nilai moral yang 

terdapat dalam novel Menebus Impian ini maka peneliti merelevansikannya dengan 

pembelajaran sastra di SMA. Materi pengajaran sastra di SMA dapat diajarkan dengan 

cara membaca novel dan memahami unsur-unsur ekstrinsik dalam sebuah novel. 

Unsur-unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, meliputi 

penyampaian nilai moral. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai nilai-nilai moral dalam novel Menebus Impian 

karya Abidah El Khalieqy dan relevansinya dalam pembelajaran sastra di SMA.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Nilai-nilai moral apa sajakah yang terdapat dalam novel Menebus Impian karya 

Abidah El Khalieqy? 

2. Bagaimana relevansi nilai-nilai moral pada novel Menebus Impian karya Abidah 

El Khalieqy dengan pembelajaran sastra di SMA? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 
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1. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai moral yang terdapat dalam novel Menebus 

Impian karya Abidah El Khalieqy. 

2. Untuk mendeskripsikan relevansi nilai-nilai moral dalam novel Menebus Impian 

karya Abidah El Khalieqy dengan pembelajaran sastra di SMA. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian terhadap novel Menebus Impian karya Abidah El Khalieqy 

diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut. 

1. Secara teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi 

pembaca, tenaga pengajar, dan siswa supaya lebih memiliki jiwa budi pekerti dan 

moral yang lebih baik. 

 

2. Secara praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi 

penelitian selanjutnya dan menambah referensi bagi dunia pendidikan terutama 

pembelajaran sastra. 
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