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ANALISIS WUJUD BUDAYA BIMA (MBOJO) DAN NILAI-NILAI 
PENDIDIKAN DALAM NOVEL LA HAMI KARYA MARAH RUSLI 

 
 

ABSTRAK 

Skripsi ini membahas “Analisis Wujud Budaya Bima (Mbojo) dan Nilai-Nilai 
Pendidikan dalam Novel La Hami Karya Marah Rusli”. Penelitian ini memiliki dua 
Rumusan masalah yaitu: (1) bagaimanakan wujud budaya Bima (Mbojo) dalam novel 
La Hami karya Marah Rusli? dan (2) bagaimanakan nilai-nilai pendidikan dalam 
novel La Hami karya Marah Rusli. Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan 
wujud budaya Bima (Mbojo) dalam novel La Hami karya Marah Rusli dan (2) 
mendeskripsiakan nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil dari pembaca untuk 
mengetahui kandungan nilai pendidikan dalam novel La Hami karya Marah Rusli. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena berusaha menjelaskan wujud budaya 
Bima (Mbojo) dan nilai-nilai pendidikan dengan bertolak dengan kata-kata, kalimat 
yang terdapat dalam novel La Hami karya Marah Rusli tersebut. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode keputakaan dan metode catat.  
Metode analisis data yang digunakan yaitu dengan mengidentifikasi, 
mendeskripsikan, mengklasisfikasikan, dan menganalisis data tersebut kemudian 
disimpulkan hasilnya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah terdapat wujud budaya 
Bima (Mbojo) dan nilai-nilai pendidikan. wujud budaya Mbojo meliputi: wujud ideal, 
aktivitas, dan artefak. Wujud  ideal yang dapat ditemukan yaitu supranatural dan 
tahayul. Terdapat pula Aktivitas budaya yaitu: sirih puan, permainan dan 
pertandingan, berburu, sistem sapaan dan kekerabatan serta adat perkawianan pada 
golongan bangsawan. Sebagai wujud budaya artefaknya adalah  istana/asi,  rumah, 
dan pakaian. Nilai pendidikan yang terkandung dalam novel La Hami ada tiga yaitu 
nilai agama, nilai moral, dan nilai sosial. Nilai agama dalam novel La Hami yaitu: (1) 
memohon pertolongan kepada Allah, (2) bersyukur kepada Allah, (3), dan Allah 
Pemberi Karunia dan Kebahagiaan. Nilai moral yaitu (1) menyayangi dan mengasih 
anggota keluarga, (2) pengorbanan dan keikhlasan, (3) rendah hati, (4) menasehatkan 
kebaikan, (5) tidak berbuat kejahatan, dan (6) tidak serakah. Nilai sosial dalam novel 
La Hami yaitu:  (1) tolong menolong, (2) kerjasama, dan (3) sikap sosial terhadap 
lingkungan. 

 

Kata kunci: wujud budaya, nilai pendidikan, dan novel. 
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AN ANALYSIS CULTURAL FORM OF BIMA (MBOJO) AND EDUCATION 
VALUES IN THE NOVEL LA HAMI BY MARAH RUSLI 

 

ABSTRACT 

 

This thesis discussed about "An analysis Cultural Form of Bima (Mbojo) and 
Education Values in the Novel La Hami by Marah Rusli". This research had two 
statement of problems  they are: (1) how cultural form of Bima (Mbojo) in novel La 
Hami by Marah Rusli? and (2) how education values in novel La Hami by Marah 
Rusli. The purpose of this research are (1) Describing cultural form of Bima (Mbojo) 
in the novel La Hami by Marah Rusli and (2) Describing the education values that 
can be learn from the readers to know the content of  education values in novel La 
Hami by Marah Rusli. This research was qualitative  research because this study try 
to explain the cultural form of Bima (Mbojo) and education values by using the 
words, sentences which found in the novel La Hami by Marah Rusli. The data 
collection method which used in this research was the documentation and note 
method. The data analysis method which used in this research is by identification, 
description, clasification,  and analysis then, the researcher concluded the result of the 
data it self. the end of this research the researcher found  some cultural forms of Bima 
(Mbojo) and education values in the novel La Hami. The cultural form of Mbojo were 
: ideals form, activities, and creations. Ideals form which  can be found  were 
supranatural and takhayul. There were also cultural activities such as: sirih puan, 
contest and game, hunting, greeting and consanquinity system and also the custom of 
married at nob faction. As its creations cultural form was the palace / asi, houses, and 
clothes. there were three education values which implied in novel of La Hami, they 
were: religion value, moral value, and social value. Religion values in the novel of La 
Hami such as: (1) resorting to Allah  (2) grateful to Allah, (3), and Allah is giver of 
grant and happiness/pleasure. Moral values were (1) loving each other in the family 
members, (2) candidness and sacrifice, (3) kindliness, (4) advising kindliness, (5) no 
criminal activities or badness action, and ( 6) no avaricious. Meanwhile, social values 
in novel of La Hami were: (1) helping each other, (2) cooperation, and (3) social 
attitude in the environment. 

 

Keyword: cultural form, education value, and novel. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebudayaan adalah produk manusia. Manusia dalam kehidupan sosial 

ingin menampakan keberadaanya, karenanya kebudayaan menjadi ekspresi 

eksistensi (Maran, 2007: 74). Maksudnya, tidak ada masyarakat-bangsa yang 

memiliki karakteristik-karakteristik dasar yang sama. Semua masyarakat-

bangsa ingin menampakan keberadaan dan membedakan diri dengan 

masyarakat lainya. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk kebudayaan. 

Budaya tiap masyarakat mencakup pengetahuan, kepercayaan, keyakinan, 

cara berpikir, kelakuan dan berbagai kebiasaan lainya. Menurut Lowie bahwa 

kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu dari masyarakat, 

mencakup keparcayaan, adat-istiadat, norma-norma artistik, kebiasaan 

makan, keahlian yang diperoleh masa lampau yang didapat melalui 

pendidikan formal atau informal (Maran, 2007: 35). 

Budaya tiap masyarakat-bangsa tentu berbeda-beda, bergantung 

masyarakat itu berada. Budaya masyarakat Sasak berbeda dengan budaya 

masyarakat Mbojo. Contoh dalam hal khitanan, pernikahan, cara berpikir, dan 

adat-istiadat lainya. Adat pernikahan di Lombok berbeda dengan adat 

pernikahan di Mbojo. Perbedaan ini terlihat pada rangkain prosesi, tata cara, 

pakaian yang digunakan dan lain sebagainya. Maka, kebudayaan dapat 

menjadi ciri khas atau identitas diri dari suatu peradaban bangsa atau 

kelompok masyarakat. Maran (2007: 37) Peradaban ini adalah wujud nyata 

dari kebudayaan. Pada peradaban, suatu kebudayaan secara nyata 
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menampakkan diri yaitu seluruh aspek (material dan spiritual) dari suatu 

kebudayan. 

Salah satu bagian dari kebudayaan adalah sastra. Sastra hadir dan 

mampu berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sastra termasuk wujud 

gagasan seseorang melalui pandangan terhadap lingkungan sosial yang 

berada di sekelilingnya. Sastra hadir sebagai hasil perenungan pengarang 

terhadap fenomena yang ada. Sastra sebagai karya sastra yang memiliki 

pemahaman yang lebih mendalam, bukan hanya sekadar cerita hayalan, 

imajinasi, atau angan-angan dari pengarang dalam menggali dan mengelola 

gagasan dalam pikiranya. 

Sastra merupakan suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang 

objeknya adalah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan bahasa 

sebagai medianya. Bahasa dalam karya sastra memiliki makna yang tersirat 

dan memiliki nilai estetik. Menurut  Wellek dan Warent bahwa sastra 

merupakan karya manusia yang berunsur kreatif dan bernilai seni. Selain itu 

sastra yang dikenal sebagai karya imajinatif yang dipandang lebih luas 

pengertianya daripada fiksi (dalam Mainun, 2013 :1). 

Terkait dengan penjelasan di atas, karya sastra yang berbentuk novel 

menjadi salah satu jenis sastra tulis yang sangat populer di tengah 

masyarakat. Novel adalah suatu karangan prosa yang menceritakan suatu 

kejadian yang luar biasa dari kehidupan orang-orang (tokoh cerita). 

Dikatakan kejadian yang luar biasa karena dari kejadian ini lahir suatu 

konflik, suatu pertikaian yan mengalihkan jurusan nasib para tokoh. Novel 

hanya menceritakan salah satu segi kehidupan sang tokoh yang benar-benar 
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istimewa, yang mengakibatkan terjadinya perubahan nasib. Menurut Stanton 

(dalam Febriani, 2016: 3) bahwa novel mampu menghadirkan perkembangan 

satu karakter, situasi sosial yang rumit, hubungan yang melibatkan banyak 

atau sedikit karakter, dan berbagai peristiwa rumit yang terjadi beberapa 

waktu silam secara lebih mendetail. Dengan demikian dalam novel pelukisan 

tentang tokoh digambarkan secara lebih lengkap. 

Novel La Hami terbit tahun 1953 oleh Balai Pustaka.  Novel  angkatan 

Balai Pustaka ini merupakan salah satu novel karya Marah Rusli. Marah Rusli 

ialah penulis prosa yang sangat terkenal. Dia telah menulis beberapa karya 

sastra yang sangat fenomenal seperti: Siti Nurbaya, Anak dan Kemenakan,dan  

Memang Jodoh. Marah Rusli lahir pada 7 Agustus 1889 di Padang, Sumatra 

Barat dengan nama lengkap Marah Halim bin Sutan Abu Bakar. Marah Rusli 

memiliki pengalaman kerja sebagai dokter hewah tahun 1915-1922 di Nusa 

Tenggara Barat dan Jawa Barat. Pengalaman kerja yang cukup lama di Pulau 

Sumbawa membuatnya memahami kebudayaan dan cara hidup masyarakat 

setempat. Hal tersebutlah mendorong Marah Rusli menciptakan novel La 

Hami yang berisi kehidupan masyarakat pulau Sumbawa dengan sangat baik. 

La Hami merupakan karya sastra angkatan Balai Pustaka yang 

menceritakan tentang kehidupan di Pulau Sumbawa. Kahadiran novel La 

Hami melengkapi deretan karya Marah Rusli yang banyak menceritakan  

kehidupan masyarakat dengan cara berpikir, kebiasaan dan hal-hal yang 

bersifat tradisional dan kedaerahan. 

Novel La Hami berhasil mengangkat warna budaya lokal suku Mbojo. 

Penggambaran peristiwa-peristiwa yang ada dalam kehidupan nyata di 
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masyarakat Mbojo membantu pembaca untuk mengenal budaya Suku Mbojo. 

Adat istiadat yang dijaga dan dipertahankan kearifannya oleh Suku Mbojo 

yang agung hingga sekarang. Novel La Hami karya Marah Rusli adalah salah 

satu novel yang menaikan budaya lokal masyarakat Mbojo dengan 

kandunggan nilai pendidikan ke dalam wujud novel. Novel ini menggunakan 

nama-nama tokoh, latar, penokohan, dan lainnya yang syarat akan nuansa 

kedaerahan budaya Mbojo. 

Penggambaran wujud budaya Bima (Mbojo) dalam novel La Hami 

dapat dilihat ketika tokoh La Hami melakukan perjalanan mencari jadi 

dirinya hingga membawa ia sampai di kerajaan Bima dan kerajaan Dompu 

yang kental dengan nuansa budaya lokal masyarakat suku Mbojo. Hal ini 

terlukiskan dari cara berpikir, cara berpakaian, adat istiadat, sistem sosial, 

kepercayaan, bahasa, dan tingkah laku masyarakat suku Mbojo dalam cerita. 

Tidak hanya itu, novel La Hami di dalamnya terkandung nilai-nilai 

pendidikan yang dapat dipetik. Nilai-nilai ini seperti nilai moral, nilai agama, 

dan nilai sosial. Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam suatu karya dapat 

menjadi alat untuk memberikan pendidikan yang positif kepada masyarakat, 

khususnya penikmat karya sastra (Michel dalam Mainun, 2013: 1). Sehingga 

nilai menjadi sesuatu yang dijunjung tinggi yang dapat mewarnai dan 

menjiwai tindakan seseorang. Maka, penggambaran budaya dan kandungan 

nilai-nilai pendidikan yang terdapat di dalam novel La Hami mendorong 

peneliti untuk melakukan kajian tersebut. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka alasan peneliti mengangkat kajian 

wujud budaya Bima (Mbojo) dalam novel La Hami karya Marah Rusli karena 
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di dalamnya banyak menyajikan wujud budaya masyarakat suku Bima 

(Mbojo). Novel ini syarat akan kandungan nilai pendidikan sehinga dapat 

memberikan pendidikan yang positif bagi pembaca. Ceritanya mengajarkan 

tentang keberanian, kegigihan, keteguhan, kasih sayang dan kesabaran untuk 

meraih sesuatu yang kita inginkan dan pembaca dapat memetik hikmah. 

Selain itu, novel La Hami adalah salah satu novel angkatan Balai Pustaka 

yang mengangkat cerita nuansa kedaerahan dengan penggambaran yang 

sangat baik dan deskripsi cerita yang sangat jelas. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakan wujud budaya Bima (Mbojo) dalam novel La Hami karya 

Marah Rusli? 

2. Bagaimanakan nilai-nilai pendidikan dalam novel La Hami karya Marah 

Rusli? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan wujud budaya Bima (Mbojo) dalam novel La Hami 

karya Marah Rusli. 

2. Mendeskripsiakan nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil dari 

pembaca untuk mengetahui kandungan nilai pendidikan dalam novel La 

Hami karya Marah Rusli. 

1.4 Manfaat Penelitian 
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Suatu penelitian yang baik haruslah memberikan manfaat bagi 

khalayak, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kedua manfaat 

tersebut diuraikan sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat : 

1. Dijadikan sumber informasi dan bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan kajian sastra, khususnya analisis 

wujud budaya dan nilai-nilai pendidikan dalam karya sastra. 

2. Menjadi sumber untuk menggali nilai-nilai tentang wujud budaya 

Bima (Mbojo) yang sifatnya masih tradisional. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat: 

1. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap karya sastra sehingga 

memperluas ilmu tentang pengetahuan sastra. 

2. Dijadikan bahan ajar dalam pembelajaran sastra yang berkaitan 

dengan nilai-nilai pendidikan. 

3. Menambah pengetahuan tentang wujud budaya Bima (Mbojo) dalam 

karya sastra novel. 

4. Peneliti dan pembaca dapat mengenali pribadi dirinya agar menjadi 

manusia yang baik, berbudi luhur, berbudaya, dan memegang teguh 

nilai-nilai yang baik dalam kehidupan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relevan 

Penelitian yang terkait dengan  budaya dan nilai pendidikan dalam novel 

memang telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Akan tetapi, 

ditemukan beberapa perbedaan antara penelitian-penelitian yang dilakukan 

sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Berikut diuraikan 

mengenai beberapa perbandingan antara penelitian-penelitian sebelumnya 

dengan penelitian yang akan dilakukan ini. 

Penelitian yang dilakukan Westy Indah Febriani (2016) yang berjudul 

Analisis Wujud Budaya Sasak dan Nilai-Nilai Pendidikan dalam Novel 

Merpati Kembar di Lombok Karya Nuriadi. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Peneitian yang mengangkat masalah terkait dengan wujud 

budaya Sasak dan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam novel 

tersebut. Wujud budaya yang dapat ditemukan dalam novel Merpati Kembar 

di Lombok berupa  wujud ideal (gagasan), aktivitas (tindakan), dan artefak 

atau karya yang ditemukan. Pengangkatan nilai pendidikan dalam novel ini 

dilakukan dengan mengambil berbagai macam nilai yang ada seperti: nilai 

agama, nilai moral, dan nilai sosial. 

Penelitian yang dilakukan oleh Farida Yani (2011) yang berjudul Nilai-

Nilai Pendidikan Sosial Budaya dalam Novel Merpati Kembar di Lombok 

Karya Nuriadi dan Kaitannya dengan Pembelajaran Apresiasi Sastra  di SMA. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini mengkaji nilai 

sosial budaya yang terdapat dalam novel tersebut. Selain itu, penelitian ini 
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juga mengangkat kaitan sosial budaya dengan pembelajaran apresiaisi sastra di 

SMA. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis isi (content 

analysis) untuk pemecahan masalah. Penelitian ini menggambarkan 

masyarakat Sasak yang masih kental dengan nilai-nilai budaya sehingga adat 

istiadat, sopan santun, dan pandangam hidup seesorang masih dikaitkan 

dengan nilai-nilai dalam kebudayaan setempat. 

Habiburahman (2008) dalam penelitian yang berjudul Nilai-Nilai 

Pendidikan dalam Naskah  Drama Egon Karya Saini K.M dan Korelasinya 

dengan Pengajaran Sastra SMU. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa drama Egon mengandung nilai-

nilai pendidikan moral yang disampaikan kepada pembaca supaya menjadi 

individu yang berkepribadian baik, bermoral, bertanggung jawab, dan 

berbudaya. Nilai pendidikan yang terkandung dalam drama Egon ini 

berkorelasi dengan pengajaran sastra di SMU kerana sesuai dengan tujuan 

pengajaran sastra. 

Penelitian Jauhana Handayani (2007) yang berjudul Menguak Nilai 

Budaya Bali dalam Novel Kenanga Karya Oka Rusmini. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menganalisis tujuh unsur budaya 

Bali yang tedapat dalam novel tersebut sesuai dengan pembagian yang 

diberikan oleh Koenjaraningrat. Penelitian ini juga mengangkat kondisi 

budaya Bali yang masih dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya serta 

bagaimana sistem stratifikasi sosial masyarakat Bali yang masih diterapkan 

sampai sekarang seperti yang digambarkan dalam novel Kenanga karya Oka 

Rusmini. Penelitian ini menerapkan metode pengumpulan data berupa metode 
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kepustakaan dan metode catat. Dari penelitian ini ditemukan tujuh unsur 

kebudayaan yaitu: sistem religi atau keagamaan, sistem organisasi 

kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata 

pencaharian, dan sistem teknologi. Dalam novel tersebut terggambar kondisi 

adat Bali masih sangat kental dan kuat dipertahankan kelestarianya. Terlihat 

pula sistem staratifikasi sosial tertutup dalam bentuk kasta masih diterapkan 

sampai sekarang oleh masyarakat Bali terbukti dengan gelar-gelar yang masih 

digunakan hingga sekarang. 

Berdasarkan uraian di atas, persamaan penelitian-penelitian tersebut 

dengan penelitian yang dilakukan ini adalah sama-sama mengkaji budaya dan 

nilai pendidikan. Sementara, perbedaan terletak pada objek kajian yang 

digunakan. Tiap-tiap penelitian menggunakan novel yang berbeda dan 

penelitian ketiga, objek kajiannya berupa naskah drama. Perbedaan juga 

tedapat pada kajian budaya daerah, budaya yang kajian pada penelitian 

tedahulu adalah budaya Sasak dan Bali sedangkan penelitian ini mengkajian 

wujud budaya Bima (Mbojo). Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian wujud 

budaya Bima (Mbojo) dan nilai-nilai pendidikan dalam novel La Hami karya 

Marah Rusli belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya. 

2.2 Kajian Teori 

Teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan ini 

diuraikan sebagai berikut. 

2.2.1 Novel 

Novel adalah salah satu bentuk dari sebuah karya sastra. Novel 

berasal dari bahasa Italia novella, yang dalam bahasa Jerman novelle, 
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dan dalam bahasa Yunani novellus. Sebutan novel dalam bahasa Inggris 

dan inilah kemudian masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi novel. 

Secara harfiah, novella berarti ‘sebuah barang yang kecil, dan kemudian 

yang diartikan sebagai ‘cerita pendek dalam bentuk prosa’. 

Batos (dalam Febriani, 2016: 10) menyatakan bahwa novel 

merupakan sebuah roman, pelaku-pelaku mulai dengan waktu muda, 

menjadi tua, bergerak dari sebuah adegan yang lain dari suatu tempat ke 

tempat yang lain.  

Jassin (dalam Febriani, 2016: 10) membatasi novel sebagai suatu 

cerita yang bermain dalam dunia manusia dan benda di sekitar kita, 

tidak mendalam lebih banyak melukiskan suatu saat dari kehidupan 

seseorang dan lebih mengenal sesuatu episode. Mencermati peryataan 

tersebut, pada kenyataannya banyak novel Indonesia yang digarap 

secara mendalam, baik itu penokohan maupun unsur-unsur intrinsik 

lain. 

Novel merupakan karya fiksi yang mengungkapkan aspek-aspek 

kemanusiaan yang lebih mendalam dan disajikan dengan halus (Abrams 

dalam Nurgiyantoro, 2007: 9). Umumnya aspek-aspek yang diceritakan 

dalam novel lebih kompleks daripada cerpen dan tidak dibatasi oleh 

macam-macam bentuk permasalahan. Akibatnya, cerita tentang tokoh-

tokoh dan perwatakannya serta kehidupannya dapat dibuat semirip 

mungkin dengan kehidupan sehari-hari atau sesuai kenyataan. 

Sejalan dengan itu, Nurgiyantoro (2007:11) menyatakan novel 

mempunyai cerita yang panjang. Oleh karena itu, novel dapat 
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mengemukakan sesuatu secara bebas, menyajikan sesuatu secara lebih 

banyak, lebih rinci, lebih detail, dan lebih banyak melibatkan berbagai 

permasalahan yang lebih kompleks. 

Macam-macam novel menurut Lubis (dalam Nurdin, 2013: 22) 

antara lain roman avontur, roman psikologi, roman detektif, roman 

sosial, roman politik, dan roman kolektif. Lebih lanjut lubis 

mengemukakan bahwa novel memiliki ciri-ciri yang khas yaitu sifat 

perubahan para pelakunya tidak diceritakan panjang lebar, kejadiannya 

berakhir dengan lancar sebab berpusat dalam kehidupan suatu saat dan 

hanya diceritakan sebagian dari kehidupan manusia yang dianggap 

penting. 

Novel memiliki ciri sebagai berikut: 

1. menceritakan sebagian kehidupan yang luar biasa; 

2. terjadinya konflik sehingga menimbulkan perubahan nasib; 

3. terdapat beberapa alur atau jalan cerita; 

4. terdapat beberapa insiden atau konflik yang mempengaruhi 

jalan cerita; 

5. perwatakan atau penokohan dilukiskan secara mendalam. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

novel merupakan cerita fiktif hasil imajinasi pengarang yang berusaha 

menggambarkan kehidupan tokoh-tokohnya dan banyak melibatkan 

permasalahan atau konflik antartokoh. 

2.2.2 Budaya 
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Kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta buddhaya. Kata 

buddhaya adalah adalah bentuk jamak dari buddi yang berarti budi atau 

akal. Secara etimologi, kata kebudayaan berarti hal-hal yang berkaitan 

dengan akal. Namun ada pula anggapan bahwa kata budaya berasal dari 

kata majemuk budi-daya yang berarti daya dari budi atau daya dari akal 

yang berupa cipta, karsa, dan rasa (Maran, 2007: 24). 

Sementara Clyde Kluckhohn, pakar antropologi Amerika Serikat, 

mendefinisikan kebudayaan sebagai total dari cara hidup suatu bangsa, 

warisan sosial yang diperoleh individu dari grupnya. Seperti halnya 

Clyde Kluckhohn, Gillin beranggapan bahwa kebudayaan terdiri dari 

kebiasaan-kebiasaan yang terpola dan secara fungsional saling 

bertautan dengan individu tertentu yang berbentuk grup-grup atau 

kategori sosial tetentu (dalam Maran, 2007: 26). 

Sedikit berbeda dengan Gillin, Menurut Keesing kebudayaan 

adalah totalitas pengetahuan manusia, pengalaman yang terakumulasi 

dan ditrasmisikan secara sosial atau singkatnya kebudayaan adalah 

tingkah laku yang diperoleh melaui proses sosial (dalam Maran, 2007: 

26). 

Louis J. Luzbetak mencoba merumuskan karakteristik-

karakteristik umum kebudayaan. Pertama, kebudayaa adalah suatu cara 

hidup. Kedua, kebudayaan adalah total dari rencana atau rancangan 

hidup. Ketiga, secara fungsional kebudayaan diorganisasikan dalam 

suatu sistem. Keempat, kebudayaan itu diperoleh melalui proses belajar. 

Dan kelima, kebudayaan adalah cara hidup dari suatu grup atau 
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kelompok sosial, bukan cara hidup individual atau perorangan (dalam 

Maran, 2007: 27). 

Koentjaraningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan 

sistem gagasan, milik diri manusia dengan belajar (dalam Sudikin, dkk. 

2003: 4). 

Menurut R. Linton, kebudayaan dapat dipandang sebagai 

konfigurasi tingkah laku yang dapat dipelajari dan hasil tingkah laku 

yang dipelajari, di mana unsur-unsur pembentukanya didukung dan 

diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya (dalam Setiadi, dkk. 2012: 

27). Sedangkan ahli atropologi yang memberikan definisi tentang 

kebudayaan secara sistematis dan ilmiah adalah E.B Tylor dalam 

bukunya yang berjudul Primitive Culture, bahwa kebudayaan adalah 

keseluruhan kompleks yang terkandung ilmu pengetahuan lain, serta 

kebiasaan yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat (dalam 

Sudikin, dkk. 2003: 4). 

Haji Agus Salim mengatakan kebudayaan merupakan persatuan 

istilah budi dan daya menjadi makna sejiwa dan tidak dapat dipisah-

pisahkan (dalam Prasetya, dkk. 2013: 30). 

Berdasarkan beberapa penjelasan ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa kebudayaan merupakan cara berperilaku dan beradaptasi yang 

dipelajari, sebagai pola-pola perilaku yang diwariskan turun-temurun.  

2.2.3 Ciri-Ciri Kebudayaan 

Ciri-ciri kebudayaan menurut Maran (2007: 49) sebagai berikut. 

a. Kebudayaan adalah produk manusia.  
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b. Kebudayaan selalu bersifat sosial. 

c. Kebudayaan diteruskan lewat proses belajar. 

d. Kebudayaan bersifat simbolik, sebab kebudayaan merupakan 

ekspresi, ungkapan kehadiran manusia. Contohnya: bahasa, 

aktivitas, adat-istiadat, dan karya yang dihasilkan dari kebudayaan 

tersebut. 

e. Kebudayaan adalah sistem pemenuhan berbagai kebutuhan 

manusia. 

2.2.4 Wujud Kebudayaan 

 Kebudayaan hasil produk manusia. Kebudayaan menjadi cara 

ekspresi eksisistensi manusia sebagai mahluk historis. Sebagai ekspresi 

eksistensi manusia, kebudayaan pun berwujud sesuai dengan corak 

dasar keberadaan manusia. Wujud materi dari suatu kebudayaan 

misalnya karya-karya yang dihasilkan (bagunan, pakain, keris dan lain 

sebagainya). Dari modus eksistensi atau cara beradanya, manusia 

adalah makhluk yang berpikir, yang melakukan aktifitas-aktifitas sosial, 

dan menghasilkan produk-produk berupa benda-benda tetentu (Maran, 

2007: 47). Modus eksistensi manusia yang demikian terjelma dalam 

wujud kebudayaan. Koenjaraningrat (dalam Maran, 2007: 47) 

berpendapat bahwa kebudayaan itu memiliki tiga wujud yaitu sebagai 

berikut. 

1. Gagasan (Wujud Ideal) 

Wujud ideal adalah wujud kebudayaan sebagai suatu 

kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, 
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peraturan, dan sebagainya. Wujud ini disebut ideal, karena sifatnya 

yang abstrak, tak dapat diraba atau difoto.  

Wujud ideal menurut Koentjaraningrat (dalam Maran, 

2007: 48) dinyatakan sebagai berikut. 

“Wujud ideal kebudayaan disebut juga adat tata kelakuan 
atau disingkat saja dengan adat atau dalam bentuk jamaknya 
adat-istiadat. Disebut tata kelakuan, karena fungsinya 
sebagai pengatur, pengendali, dan pemberi arah bagi 
kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat. Adat 
mempunyai beberapa lapisan, yakni: sistem nilai budaya, 
norma-norma, sistem hukum, dan peraturan-peraturan 
khusus. Sistem nilai budaya merupakan tingkat paling 
abstrak dari adat. Yang dimaksud dengan sistem nilai 
budaya adalah konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam 
pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal 
yang mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Sitem nilai 
budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan 
manusia”. 
 
Wujud budaya ideal sifatnya abstrak, tidak dapat diraba dan 

difoto. Letaknya dalam alam pikiran manusia. Ide-ide dan gagasan 

manusia ini banyak yang hidup dalam masyarakat dan memberi 

jiwa pada masyarakat. Alasan itu tidak terlepas satu sama lain 

melainkan saling berkaitan menjadi suatu sistem. Disebut sistem 

budaya atau cultural system, yang dalam bahasa Indonesia disebut 

adat istiadat (Prasetya, dkk. 2013: 32). 

2. Aktivitas  

Manusia berusaha mewujudkan apa yang dipikirkan dan 

dicita-citakan. Untuk itu manusia harus melakukan berbagai 

aktivitas. Manusia tidak melakukan aktivitas-aktivitas secara 

individu, melainkan secara sosial. Hanya melalui kerja sama 

15 
 



dengan orang lain, manusia berhasil mewujudkan cita-cita 

individual dan sosial. 

Masyarakat  dengan segala norma yang dimilikinya 

merupakan dasar aktivitas manusia. Dalam suatu tatanan sosial, 

manusia melakukan berbagai aktivitas budaya. Dibandingkan 

dengan wujud ideal, wujud kebudayaan yang disebut sistem sosial 

itu lebih konkret. 

Koentjaraningrat mengatakan wujud budaya sistem sosial 

yaitu mengenai tindakan berpola manusia itu sendiri. Sitem sosial 

ini terisi dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi satu 

dengan lainya dari waktu ke waktu, yang selalu menurut pola 

tertentu. Sitem sosial ini bersifat konkret sehingga bisa diobservasi, 

difoto dan didokumentir (dalam Prasetya, dkk. 2013: 33). 

3. Artefak (karya) 

Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil 

aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat 

berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan 

didokumentasikan. Kebudayaan fisik meneliti semua benda atau 

objek fisik hasil karya manusia, seperti rumah, gedung-gedung 

perkantoran, jalan, jembatan, mesin-mesin, dan sebagainya. Karena 

itu sifatnya pun paling konkret, mudah diobservasi, diraba. 

Kebudayaan fisik merupakan hasil dari aktivitas sosial manusia. 

Pendapat Koentjaraningrat mengenai wujud fisik yaitu, 

seluruh hasil fisik karya manusia dalam masyarakat. sifatnya 
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sangat konkrit berupa benda-benda yang bisa diraba, difoto dan 

dilihat. Ketiga wujud kebudayaan tesebut di atas dalam kehidupan 

masyarakat tidak tepisahkan satu dengan yang lainya. Kebudayaan 

manusia baik gagasan, tindakan, dan karya manusia, menghasilkan 

benda-benda kebudayaan secara fisik. Sebaliknya kebudayaan fisik 

membentuk lingkungan hidup tertentu yang makin menjauhkan 

manusia dari lingkungan alamnya sehingga bisa mempengaruhi 

pola pikir dan berbuatnya (dalam Prasetya, dkk. 2013: 33). 

2.2.5 Nilai Pendidikan 

Kata nilai berasal dari bahasa latin valé rê yang artinya berguna, 

mampun akan, berdaya, berlaku, sehingga nilai diartikan sebagai 

sesuatu yang dipandang baik, bermanfat dan paling benar menurut 

keyakinan seseorang atau menjadikan itu disukai, diinginkan, dikejar, 

dihargai, berguna, dan dapat membuat orang yang menghayatinya 

menjadi bermartabat (Adisusilo, 2013: 56). 

Menurut Steeman (dalam Adisusilo, 2013: 56) nilai adalah 

sesuatu yang memberi makna pada hidup, yang memberi acuan, titik 

tolak dan tujuan hidup. Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, yang 

dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang.   

Menurut Maran (2007: 40) nilai mengacu pada apa atau sesuatu 

yang oleh manusia dan masyarakat dipandang sebagai yang paling 

berharga. Dengan kata lain, nilai itu berasal dari pandangan hidup suatu 

masyarakat. pandangan hidup itu berasal dari sikap manusia terhadap 

tuhan, terhadap alam semesta, dan terhadap sesamanya. Sikap itu 
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dibentuk melalui berbagai pengalaman yang menandai sejarah 

kehidupan masyarakat yang bersangkutan. 

Nilai sebagai sesuatu yang abstrak menurut Raths, et al (dalam 

Adisusilo, 2013: 58) mempunyai sejumlah indikator yang dapat kita 

cermati, sebagai berikut. 

1. Nilai memberi tujuan atau arahan (goals or purpose) ke mana 
kehidupan harus menuju, harus dikembangkan atau harus 
diarahkan. 

2. Nilai memberi aspirasi (aspirations) atau inspirasi kepada 
seseorang untuk hal yang berguna, yang baik, yang posistif 
bagi kehidupan. 

3. Nilai mengarahkan seseorang untuk bertingkah laku 
(ettitudes), atau bersikap sesuai dengan moralitas masyarakat, 
jadi nilai itu memberi acuan atau pedoman bagaimana 
seseorang seharusnya bertingkah laku.  

4. Nilai itu menarik (interest), memikat hati seseorang untuk 
dipikirkan, untuk direnungkan, untuk dimiliki, untuk 
diperjuangkan dan untuk dihayati. 

5. Nilai mengusik perasaan (feelings), hati nurani seseorang 
ketika ketika sedang mengalami berbagai perasaan, atau 
suasana hati, seperti senang, sedih, tertekan, bergembira, 
bersemangat, dan lain-lain. 

6. Nilai terkait dengan keyakinan atau kepercayaan ( beliefs and 
convition) seseorang, suatu kepercayaan atau keyakinan terkait 
dengan nilai-nilai tertentu. 

7. Suatu nilai menuntut adanya aktivitas (activities) perbuatan 
atau tingkah laku tertentu sesuai dengan nilai tersebut. 

8. Nilai biasanya muncul dalam kesadaran, hati nurani atau 
pikiran seseorang ketika yang bersangkutan dalam situasi 
kebingungan, mengalami dilema atau menghadapi berbagai 
persoalan hidup (worries, problems, obstacles). 
 

Nilai menurut Setiadi, dkk. (2012: 27) adalah sesuatu yang baik 

yang selalu diinginkan, dicita-citakan dan dianggap penting oleh 

seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Karena itu, sesuatu 

dikatakan memiliki nilai apabila berguna dan berharga (nilai 

kebenaran), indah (nilai estetika), baik (nilai moral atau etis), religius 

(nilai agama).  
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Tarigan (dalam Febriani, 2016: 18) mengatakan nilai-nilai dalam 

karya sastra dapat berupa: (1) nilai hedonik, yaitu apabila karya sastra 

dapat memberi kesenagan secara langsung kepada kita, (2) nilai artistik 

yaitu perwujudan keterampilan sesesorang, (3) nilai kurtural 

mengandung hubungan apabila suatu karya sastra yang mendalam 

dengan suatu masyarakat atau suatu peradaban. (4) nilai etika-moral-

religius yaitu apabila suatu karya sastra terpencar ajaran-ajaran yang 

ada sangkut-pautnya dengan etika, moral, dan agama, dan (5) nilai 

praktis yaitu karya sastra yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Kata “pendidikan” berasal dari kata “paedagogi” dan 

“paedagogia” berasal dari kata Yunani “paedagogike” kata turunan dari 

“paedagogia” yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Sekarang kata 

“paedagogik” berarti ilmu pendidikan. “paedagogi” berarti perbuatan 

mendidik “paedagoog” berarti ahli ilmu pendidikan. Pengertian kata 

pendidikan cukup luas, karena itu perlu dibatasi agar jelas maksudnya 

dan tidak menimbulkan salah tafsir. Pendidikan adalah substansi dari 

tindakan mendidik. Mendidik dalam pengertian umum adalah 

memelihara dan memberi latihan (ajaran pimpinan) mengenai akhlak 

dan kecerdasan pikiran. 

Definisi John Dewey (dalam Hasbullah. 1999: 2) tentang 

pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan 

fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama 

manusia. Hampir sama, Driyarkara mengatakan pendidikan adalah 
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pemanusiaan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf 

insani (dalam Hasbullah, 1999: 2). 

Menurut UU nomor 2 tahun 1989 pendidikan adalah usaha sadar 

untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, atau latihan baik perananya di masa yang akan datang 

(dalam Hasbullah, 1999: 2). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai 

pendidikan adalah sesuatu yang diyakini kebenaranya dan mendorong 

orang untuk berbuat positif atau baik dalam kehidupan sendiri atau 

bermasyarakat. Sehingga nilai pendidikan dalam karya sastra disini 

yang dimaksud adalah nili-nilai yang bertujuan mendidik seseorang 

atau individu agar menjadi manusia yang baik, yang artinya manusia 

yang memiliki sikap dan perilaku layaknya insan yang terdidik. 

2.2.6 Jenis-Jenis Nilai Pendidikan 

Para ahli mengelompokan jenis-jenis nilai pendidikan yang 

berbeda-beda adapun penjelasan para ahli sebagai berikut. 

Tirtaraharja dan Sulo (dalam Febriani, 2016: 17) dalam 

pemahaman dan pelaksanaan nilai membagi dua dimensi atau nilai 

pendidikan, yaitu: (1) nilai pendidikan kesusilaan, kesadaran, dan 

kesediaan melakukan kewajiban disamping menerima hak ada peserta 

didik. (2) nilai pendidikan agama, merupakan kebutuhan manusia 

adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat bertopang. 

Manusia memerlukan agama demi keselamatan hidupnya dapat 

diikatkan bahwa agama menjadi sandaran vertikal manusia. 
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Hal serupa juga dikatakann oleh Noor Syam (dalam Febriani, 

2016: 18) yang membagi jenis nilai pendidikan meliputi: (a) nilai 

moral, (b) nilai ilmiah, (c) nilai sosial, dan (d) nilai agama. 

Bedasarkan beberapa penjelasan teori di atas, penelitian ini hanya 

akan memfokuskan analisis tentang nilai agama, nilai moral, dan nilai 

sosial yang terkandung dalam novel La Hami karya Marah Rusli. Hal 

disebabkan banyaknya jenis nilai pendidikan maka peneliti mengambil 

tiga kajian nilai pendidikan yang paling relevan dengan cerita. Berikut 

diuraikan jenis-jenis nilai pendidikan yang dianalisis. 

1. Nilai Pendidikan Agama (Religius) 

Kata agama adalah terjemahan dari kata Inggris religion 

yang berasal dari bahasa latin religio. Kata ini terdiri dari dua patah 

kata, yakni re dan ligare. Re berarti kembali dan ligare berarti 

mengikat. Jadi kata religio berarti ikatan atau pengikatan dari. 

Maksudnya, kehidupan beragama itu mempunyai tata aturan serta 

kewajiban yang harus ditaati oleh para pemelukan. Tata aturan 

serta kewajiban termaksud diyakini sebagai sesuatu yang sesuai 

dengan kehendak Ilahi (Maran, 2007: 70). 

Menurut Wieman, agama adalah komitmen tertinggi tehadap 

sesuatu yang memiliki kekuatan untuk mengubah makhluk 

manusia karena meraka tak dapat merubah diri mereka sendiri 

(dalam Maran, 2007: 70). 

Sedikit berbeda, Wiliam James mengatakan agama adalah 

perasaan-perasaan, tindakan-tindakan, dan pengalaman manusia 
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perorangan dalam kesendiriannya, sejauh mereka memahami 

dirinya sendiri berada dalam hubungan dengan apa saja yangg 

mereka angggap Ilahi (dalam Maran, 2007: 70). 

Berdasarkan definisi-definsi di atas, dapat disimpulkan 

bahwa agama adalah mengacu pada kepercayaan, perasaan, 

perkataan, dan tindakan manusia bahwa nilai-nilai mereka berakar 

dalam suatu realitas Ilahi. Inti kehidupan orang beragama adalah 

penyerahan hidupnya kepada yang Ilahi. 

Unsur-unsur religi menurut Koentjaraningrat (dalam 

Febriani, 2016: 19) terdiri sebagai berikut. 

1. Emosi keagamaan (religious emotion) adalah getaran jiwa 

yang pernah menghinggapi perasan manusia dalam hidupnya, 

walaupun getaran itu hanya berlangsung beberapa detik untuk 

kemudian menghilang. 

2. Sistem keyakinan dalam keagamaan, dapat berwujud pikiran 

dan gagasan manusia yang menyangkut keyakinan dan 

konsepsi tentang sifat-sifat tuhan. 

3. Upacara keagamaan atau ritual dapat berwujud aktivitas atau 

tindakan manusia dalam melaksanakan persembahan 

terhadap tuhan, dewa-dewa, roh nenek moyang, dan makhluk 

halus lainya dalm upayanya untuk berkomunikasi dengan 

tuhan atau penghuni dunia gaib lainya. 

Perlu dibedakan antara spritual kaitanya dengan religi dengan 

supranatural. Perbedaan mendasar spiritual dengan supranatural 
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adalah supranatural lebih tertuju untuk mendapatkan kekuatan 

ataupun kemampuan khusus (agar menjadi lebih teguh, lebih 

percaya diri, lebih sakti, sukses). Sedangkan spiritual lebih tertuju 

sebuah usaha untuk kembali kepada Sang Pencipta. 

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa 

menciptakan. Manusia diciptakan oleh Tuhan agar beribadah, 

bertakwa, taat, patuh dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi 

segala larangannya dengan ajaran agama masing-masing. 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, bahwa nilai agama 

atau ketuhanan adalah nilai dari segala keyakinan, perkataan, dan 

perbuatan manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha 

Esa. Tuhan Yang Maha Kuasa  menciptakan semua mahluk hidup 

di dunia ini mengharapkan manusia menjalankan perintahnya dan 

menjauhi segala larangannya. 

2. Nilai Pendidikan Moral 

  Secara etimologi moral dari bahasa latin yaitu moes yang 

berasal dari suku data mos. Mores berarti adat istidat, kelakuan, 

tabiat, watak akhlak yang kemudian artinya berkembang menjadi 

sebagai kebiasaan dalam bertingkah laku yang baik (Desimuliana, 

2014: 20). 

  Perilaku moral tidaklah stagnam, tetapi perilaku moral 

seseorang dapat berubah dan berkembang dari waktu ke waktu 

karena perilaku moral sangat erat dengan emosi seseorang yang 

amat situasional dan tidak konsisten. Maka, perilaku moral lebih 
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banyak disebabkan oleh situasi sesaat dan bukan hanya didasarkan 

pada pertimbangan moral yang mapan (eksidental). 

  Moral (moral identity) Hasbullah (1999: 192) merupakan 

kemampuan seseorang untuk menbedakan antara yang baik dan 

yang buruk. Moral dalam karya sastra biasanya mencerminkan 

pandangan pengarang yang bersangkutan, pandangan nilai-nlai 

kebenaran, dan hal itulah yang ingin disampaikan kepada pembaca. 

 Menurut Chulsum dan Novia menyatakan nilai moral adalah 

ajaran tentang baik buruk mengenai akhlak, budi pekerti, ajaran, 

etika, atau sopan santun, kebaikan terhadap sesama, berani, disiplin 

dan sebagainya (dalam Febriani, 2016: 21). 

  Konsep moral atau etika diartikan sebagai kesusilaaan yang 

berarti antara norma, kaidah peraturan hidup, dan perintah. Tetapi 

kesusilaan dapat pula diartiakan sebagai menyatakan keadaan batin 

tehadap peraturan hidup, sikap keadaban, sikap batin, perilaku, dan 

sopan satun (Supriadi dalam Febriani, 2016: 21). 

 Adisusilo (2013: 54) nilai moral adalah nilai yang berkaitan 

erat dengan  nilai baik-buruk yang menuntut jawaban seseorang, 

yang biasanya lebih berdasarkan kepada nilai fundamental dalam 

hidupnya. Moral mempunyai peranan yaitu memberi orientasi atau 

pegangan hidup bagaimana seseorang harus melangkah dalam 

hidup ini.   

 Menurut Kenny moral dalam cerita biasanya dimaksudkan 

sebagai suatu sarana yang berhubungan dengan ajaran moral 
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tertentu yang bersifat praktis, yang dapat diambil dan (ditafsirkan) 

lewat cerita yang bersangkutan oleh pembaca. Ia merupakan 

“petunjuk” yang sengaja diberikan oleh pengarang tentang berbagai 

hal yang berhubungan dengan masalah kehidupan seperti sikap, 

tingkah laku, dan sopan santun pergaulan (dalam Desimuliana, 

2014: 21). 

  Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan 

bahwa nilai moral  adalah nilai yang erat kaitanya dengan nilai 

baik-buruk, yang memberi pegangan hidup seseorang baik berupa 

sikap, perilaku, sopan santun, dan sebagainya. 

  Nilai-nilai moral (yang menjadi tuntutan) dapat dibagi 

menjadi dua kategori (Lickona, 2012: 62), sebagai berikut. 

1. Nilai-nilai moral universal. Nilai-nilai moral universal seperti 

memperlakukan orang dengan baik, serta menghormati pilihan 

hidup, kemerdekaan, dan kesetaraan dapat menyatukan semua 

orang di mana pun mereka. Kita tentunya menjunjung tinggi 

dasar-dasar nilai kemanusian dan penghargaan diri. Kita 

memiliki hak dan kewajiban untuk menuntut  agar kita semua 

dapat berperilakaku sejalan dengan nilai-nlai moral yang 

berlaku secara universal ini. 

2. Nilai-nilai moral nonuniversal. Nilai-nilai moral yang bersifat 

nonuniversal tidak membawa tuntutan moral yang bersifat 

universal. Ini adalah nilai-nilai seperti kewajiban yang berlaku 

pada agama-agama tetentu (ketaantan, berpuasa, dan 
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memperingati hahri besar keagamaan) yang secara individu 

menjadi sebuah tuntutan yang cukup penting. Namun hal 

tersebut belum tentu dirasakan sama denggan individu lain. 

3. Nilai Pendidikan Sosial 

Istilah sosial berasal bahasa latin sociius dan berarti kawan 

atau teman. Manusia lahir dengan apa adanya, kemudian memulai 

hidup saling berkawan dan saling membina kesetiakawanan. 

Menurut drs. J. A. Ponsioen (dalam Nurdin, 1990: 27), istilah 

sosial mempunyai arti yang berbeda. 

1. Sosial diartikan sebagai suatu indikasi daripada kehidupan 
bersama makhluk manusia, umpamanya dalam 
kebersamaan rasa, berfikir, bertindak, dan dalam 
hubungan antarmanusia. 

2. Istilah sosial pada abad ke 19 mempunyai konotasi yang 
berbeda, lebih sentimental dan karena itu menjadi agak 
kabur seperti beberapa istilah yang agak serupa yang 
dikaitan dengan persoalan kemiskinan dan keterlantaran 
orang (misalanya: pekerjaan sosial, pelayanan sosial, aksi 
sosial). Meskipun demikain konotasi ini kemudian 
berkembang dalam segala arah yang bersangkut paut 
dengan pembaharuan masyarakat yang bertujuan 
menggulangi kemiskinan dan ketelantaran. 
 

Nurgiyanto menyatakan nilai sosial adalah perilaku-perilaku, 

sikap atau perbuatan seseorang dalam kehidupan masyarakat yang 

berguna bagi orang lain atau sekelompok manusia yang 

direfleksikan dalam berbagai bentuk (dalam Febriani, 2016: 22). 

Nilai sosial menurut Hasbullah (1999: 192) adalah nilai yang 

erat kaitanya dengan kemampuan seseorang untuk berhubungan 

dan kerja sama dengan orang lain (social identity). 
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Sosial berarti hal-hal yang berkenaan dengan 

masyarakat/kepentingan umum. Langevenld (dalam Desimuliana, 

2014: 22) menjelaskan adanya dimensi sosial pada diri manusia 

tampak lebih jelas pada dorongan untuk bergaul, setiap orang ingin 

bertemu dengan sesamanya. 

Umasih dan Dwi Sukanti (2005:16 ) nilai sosial didefinisikan 

sebagai sesuatu yang baik, yang diinginkan, dicita-citakan dan 

dianggap penting oleh warga masyarakat dan dijadikan dasar 

dalam menentukan apa yang baik, bernilai, dan berharga. Nilai 

sosial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 

1. Merupakan hasil interaksi antarwarga masyarakat. 
2. Disebarkan orang yang satu ke orang lain, yang 

semuanya warga masyarakat (nilai sosial bukan bawaan 
lahir). 

3. Dipelajari melalui sosialisasi. 
4. Berbeda antara kebudayaan yang satu dengan 

kebudayaan yang lain. 
5. Mempengaruhi perkembangan diri seseorang. 
6. Mempunya pengaruh yang berbeda terhadap setiap 

anggota masyarakat. 
7. Cenderung berkaitan antara satu dengan yang lain  dan 

membentuk kesatuan nilai. 
8. Merupakan bagian dari usaha manusia dalam memenuhi 

kebutuhanya. 
 
Berdasarkan beberapa definisi di atas, bahwa nilai sosial 

adalah perbuatan dan perilaku seseorang untuk berinteraksi dengan 

sesama atau bekerja sama dalam masyarakat, yang berguna bagi 

orang lain yang tercermin dalam berbagai bentuk. 

Menurut Umasih dan Dwi Sukanti (2005:16 ) secara umum 

nilai sosial mempunyai fungsi  yaitu sebagai berikut: 

1. Sebagai petunjuk arah dan pemersatu yaitu: 
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a. membentuk seseorang mengetahui kedudukannya 

(posisi) di dalam masyarakat; 

b. membantu mengarahkan cara berpikir, bersikap, dan 

bertinggkah laku yang baik dalam masyarakat; 

c. membantu seseorang dalam mengambil keputusan; 

d. menjadi alat kontrol atau pengatur yang mengikat agar 

seesorang berperilaku baik; 

e. menjadi alat solidaritas antarwarga kelompok. 

2. Sebagai pelindung 

Nilai sosial berfungsi sebagai pelindung, dalam hal ini 

hanya nilai-nilai pokok yang daya pelindungnya sangat besar 

sehingga para pemiliknya berusaha mati-matian untuk 

mempertahakan nilai-nilai inti tersebut. Kesediaan 

masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut 

muncul secara spontan ketika ada usaha untuk 

menghancurkan nilai-nilai sosial, karena hancurnya nilai 

sosial berarti hancur pula para pendukung. 

3. Sebagai motivator (pendorong)  

Nilai sosial dapat mendorong dan menuntun 

masyarakat untuk berbuat baik, karena nilai sosial yang luhur 

itu telah memunculkan harapan baik dalam diri manusia.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian adalah suatu kegiatan atau proses sistematika untuk 

memecahkan data dengan dukungan data landasan dalam mengambil 

kesimpulan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, 

yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan dengan angka-angka. 

Jenis penelitian kualitatif merupakan prosedur dan perilaku yang diamati. 

Penelitian data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati. 

Menurut Moleong (dalam dalam Febriani, 2016: 23) metode kualitatif 

yang bersifat deskriptif dimaksudkan adalah bahwa data yang dikumpulkan 

berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. 

Berdasarkan penjelasan di atas,  penelitian kualitatif adalah penelitian 

tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis 

data yang digunakan berupa kata-kata dalam bentuk kutipan. Dalam hal ini, 

penelitian kualitatif akan dipergunakan untuk memperoleh deskripsi tentang 

wujud budaya Bima (Mbojo) dan nilai-nilai pendidikan yang terkandung 

dalam novel La Hami karya Marah Rusli sesuai yang digambarkan 

pengarangnya. 

3.2 Data dan Sumber Data 

3.2.1 Data 

Data mempunyai peranan yang penting dalam sebuah penelitian. 

Penelitian sastra juga berbasis data, akan tetapi datanya berupa kata 
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bukan angka atau numeralia data (Siswanto, 2004 dalam Febriani, 

2016: 23). 

Data penelitian ini adalah kata, kalimat atau paragraf berupa 

uraian cerita, ungkapan, pernyataan, kata-kata tertulis, dan perilaku 

yang diamati. Data penelitian berupa wujud budaya Bima (Mbojo) dan 

nilai-nilai pendidikan dalam novel La Hami karya Marah Rusli. 

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah novel La Hami karya 

Marah Rusli. Sumber data dapat dilihat dari identitas novel sebagai 

berikut.  

 

a. Judul   : La Hami 

b. Pengarang   : Marah Rusli 

c. Penerbit   : Bakai Pustaka 

d. Kota terbit   : Jakarta 

e. Tahun terbit  : 2001 

f. Ukuran    : 21 x 15 cm 

g. Jumlah halaman buku : 170 halaman 

h. Jumlah bab   : 11 BAB 
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i. No. ISBN   : 979-407-286-9 

j. Cetakan   : cetakan kesembilan 

k. Desain sampul  : Tim Desain Balai Pustaka 

l. Warna sampul  : krim dan coklat 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2013: 2) metode penelitian merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut. 

3.3.1 Metode Kepustakaan 

Metode ini diterapkan untuk mempelajari kepustakaan yang 

berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Studi kepustakaan 

adalah metode yang menggunakan sumber-sumber tertulis untuk 

memperoleh data. Data diperoleh dalam bentuk tulisan, yang harus 

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

dan mempelajari sumber tulisan yang dapat dijadikan sebagai 

landasan teori dan acuan dalam hubungan dengan objek yang akan 

diteliti. Salah satunya yaitu dengan membaca novel yang menjadi 

objek kajian dengan cermat dan mengetahui wujud budaya Bima 

(Mbojo) dan nilai-nilai pendidikan dalam novel La Hami karya 

Marah Rusli. 

3.3.2 Metode Catat 

Metode catat adalah metode yang digunakan untuk 

memperoleh data dengan membaca seluruh isi  novel secara 

berulang-ulang kemudian dicatat. Metode ini bertujuan untuk 

31 
 



mencatat hal-hal penting yang berkenaan dengan objek kajian agar 

memperoleh proses pengolahan data dan menarik kesimpulan dari 

data yang telah diolah. Data yang dicatat berupa wujud budaya Bima 

(Mbojo) dan nilai-nilai pendidikan dalam novel La Hami karya 

Marah Rusli. 

3.4 Motode Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Metode ini 

digunakan dalam menganalisis data-data yang ada  dalam novel La Hami 

karya Marah Rusli. 

Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode kualitatif, maka data yang tekumpulkan melalui metode 

kepustakaan dan catat akan dianalisis menggunakan metode deskriptif 

untuk mengetahui wujud budaya Bima (Mbojo) dan nilai-nilai pendidikan 

dalam novel La Hami karya Marah Rusli. Langkah-langkah analisis data 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi data berdasarkan butir-butir masalah dan tujuan 

penelitian yang ditemukan dalam novel La Hami karya Marah Rusli 

yang berkaitan dengan wujud budaya Bima (Mbojo) dan nilai-nilai 

pendidikan. 

2. Mendeskripsikan data (kata/kalimat/paragraf) yang berkaitan wujud 

budaya Bima (Mbojo) dan nilai-nilai pendidikan novel La Hami karya 

Marah Rusli. 

3. Mengklasifikasi data sesuai dengan kajian wujud budaya dan nilai 

pendidikan berupa: nilai agama, nilai moral, dan nilai sosial. 
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4. Menganalisis wujud budaya Bima (Mbojo) dan nilai-nilai pendidikan 

dalam novel La Hami karya Marah Rusli. 

5. Menyimpulkan hasil yang didasarkan pada analisis data secara 

keseluruhan. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1  Wujud Budaya dalam Novel La Hami Karya Marah Rusli 

4.1.1 Wujud Ideal Budaya Mbojo dalam La Hami Karya  Marah Rusli 

Novel La Hami menggambarkan beberapa wujud ideal 

(gagasan) dari masyarakat Bima (Mbojo) yang sejak lama mengatur 

tindakan atau perilaku masyarakat secara turun-temurun. Adapun 

kutipan dan penjelasan yang menunjukan adanya wujud ideal 

(gagasan) budaya Mbojo dalam novel La Hami karya Marah Rusli 

akan dipaparkan sebagai berikut. 

1. Supranatural 

Banyak masyarakat sederhana maupun beradab yang dalam 

kehidupannya masih mengeratkan diri dengan hal-hal yang 

bersifat supranatural. Supranatural adalah kekuatan yang luar 

biasa. Orang-orang yang mendalami dan mempelajarinya 

betujuan untuk memperoleh kesaktian. Kesaktian adalah 

kemampuan melakukan sesuatu di luar kodrat alam atau memiliki 

kekuatan gaib. Dalam novel La Hami karya Marah Rusli 

pengarang menjelaskan mengenai masyarakat Mbojo yang masih 

mengeratkan diri dengan sesuatu yang bersifat supranatural. Hal 

tersebut meliputi cara berpikir masyarakat terhadap benda-benda 

sakti, dan mantra-mantra. 

 Adanya kebiasaan masyarakat memandang benda-benda 

tertentu yang memiliki kekuatan luar biasa merupakan wujud 

budaya ideal (gagasan) budaya Mbojo. Wujud budaya ini sifatnya 
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masih abstrak. Setiap daerah memiliki cara dan perilaku sendiri 

mengenai hal ini, bergantung daerah mereka berada. Cara 

pandang masyarakat Mbojo mengenai hal ini, tidak jauh berbeda 

dengan cara pandang masyarakat Indonesia lainnya. Mereka 

mengakui akan adanya roh-roh sakti yang berada di gunung-

gunung, ilmu kesaktian, ilmu gaib, dan ilmu penjagaan diri. Ilmu-

ilmu ini dipercayai mampu menolongnya dalam kesusahan, 

kekebalan tubuh, membantu mencapai tujuan, perlindungan, alat 

keselamatan, dan lainnya. Seperti halnya dalam novel La Hami 

karya Marah Rusli, pengarang menggambarkan kebiasaan 

masyarakatnya akan hal-hal itu. Hal tersebut dapat ditunjukan 

melalui kutipan di bawah ini. 

 “Ilmu kesaktian, ilmu gaib dan ilmu penjaga diri,” 
sahut La Hami. 
“Cukup. Ditambah dengan ilmu kepandaian yang kau 
peroleh dari aku, cukuplah bekalmu, untuk hidup di 
pulau Sumbawa ini, walaupun dalam kota yang besar 
sekalipun dan dalam percaturan negara yang hebat,” 
kata Ompu Keli, yang puas rasa hatinya, atas hasil 
perjalanan anaknya ke Donggo (Rusli, 2001: 31). 
 
“Hamba menahan sekuat tenaga hamba dengan 
mempergunakan ilmu yang hamba peroleh dari Ompu 
Su...” (Rusli, 2001: 39). 

 
Sebagian masyarakat Mbojo mengakui bahwa benda-benda 

tertentu memiliki kekuatan gaib yang dianggap sakti dan betuah. 

Benda-benda itu seperti batu permata, keris, tombak, tongkat, dan 

lain sebagainya. Bila memiliki dan memakai benda-benda itu, 

mereka berpikir akan terhindar dari malapetaka. Benda tersebut 

dibawa kemana-mana untuk dijadikan ai jima (jimat) yang 
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mampu menangkal bahaya. Biasanya setiap benda pusaka yang 

dianggap baik, dijadikan benda yang harus dijaga dan dipelihara 

oleh keturunannnya. Hal tersebut dapat ditunjukan melalui 

kutipan berikut ini. 

“Tatkala hamba hendak berangkat, diberikannya suatu batu 
guliga kepada hamba, penangkal bahaya binatang buas, 
tetapi tiada diberi cedera kepada hamba” (Rusli, 2001: 31). 
 
“Tentulah kerena mestika yang dengan sengaja telah 
diberikan Ompu Su kepadamu untuk penangkal bahaya ini,” 
kata Ompu Keli dengan yakinya (Rusli, 2001: 54). 

 
Tidak hanya anggapan kepada benda-benda sakti, sebagian 

besar masyarakat Mbojo juga mengakui akan mantra-mantra yang 

memiliki daya magis. Mantra di dalam KBBI adalah perkataan 

atau ucapan yang memiliki kekuatan gaib (misal dapat 

menyembuhkan, mendatangkan celaka, dan lainnya). Mantra 

terdiri atas beberapa jenis diantarannya mantra kejahatan, mantra 

keselamatan, mantra penawar, dan mantra pengasih. Seperti 

dalam novel La Hami pengarang menggambarkan tokoh La Hami 

yang menggunakan mantra untuk mengalahkan lawan dan 

keselamatan. Berikut kutipan yang menunjukan hal tersebut. 

Tatkala petanding ini dimantrai oleh gurunya, murid-murid 
guru ini berjalan dalam suatu lingkaran, mengelilingi guru  
dan petandingnya. Setelah cukup dimantrai kedua 
petanding ini, lalu disambung di tengah-tengah 
gelanggang... (Rusli, 2001: 36). 

“Hamba berdiri sekuat-kuatnya di tanah dengan 
menekankan kedua lutut hamba sedikit, lalu hamba 
bacalah pula sekalian mantera Ompu Su” (Rusli, 2001: 
42). 
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2. Takhayul 

Salah satu wujud ideal budaya masyarakat Mbojo adalah 

takhayul. Takhayul di dalam KBBI adalah kepercayaan kepada 

sesuatu yang dianggap ada atau sakti, tetapi sebenarnya tidak ada 

atau tidak sakti. Salah satu takhayul di masyarakat Mbojo yang 

dijelaskan dalam novel La Hami adalah adanya keyakinan 

masyarakat tentang pertanda atau alamat. Alamat yang 

dimaksudkan adalah petunjuk yang dianggap ada dan benar. 

Tokoh Ompu Keli dalam novel La Hami yang mendengar suara 

ketika berkhalawat di puncak bukit. Suara yang menyerukan 

tentang kebaikan yang akan didapatkan anaknya. Suara tersebut 

dianggap sebagai suatu alamat yang menjadi petunjuk untuk 

kebaikan. takhayul ini adalah salah satu takhayul yang masih ada 

dan berkembang di masyarakat Mbojo. Berikut kutipan yang 

menunjukan hal tersebut.  

“Sebab kanda mendapat alamat, ia harus ke sana,” sahut 
Ompu Keli. “Dengarlah! Tatkala kanda pada suatu malam 
duduk berkhalawat di puncak bukit ini, tiba-tiba terdengar 
oleh kanda suara yang berkata, kalau La Hami harus pergi 
ke Donggo, niscaya terbukalah pintu derajatnya, entah dari 
mana datangnya suara itu, tak dapat kanda katakan, tetapi 
nyata maksudnya baik, karena tujuannnya derajat La Hami” 
(Rusli, 2001: 15). 
 
 

4.1.2 Aktivitas Budaya Mbojo dalam La Hami Karya  Marah Rusli 

  Aktivitas budaya yang ada dalam novel La Hami karya Marah 

Rusli merupakan wujud budaya Mbojo berupa tindakan masyarakat. 

Wujud budaya aktivitas memiliki sifat yang lebih konkret karena dapat 
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difoto dan didokumentasi. Dalam hal ini adalah aktivitas yang turun-

terumurun dilakukan oleh masyarakat Mbojo. Wujud budaya ini sering 

juga disebut sebagai sistem sosial yaitu tingkah laku yang menyangkut 

hak dan kewajiban yang ditentukan oleh masyarakat. Masyarakat  

dengan segala norma yang dimilikinya merupakan dasar aktivitas 

manusia. Dalam suatu tatanan sosial, manusia melakukan berbagai 

aktivitas budaya. Berikut aktivitas budaya Mbojo yang terdapat dalam 

novel La Hami karya Marah Rusli.  

1. Sirih Puan 
 

Sirih puan adalah upacara mengantarkan sirih dalam puan, 

yang dilakukan oleh Bangsa Melayu yang ada di Bima, kepada 

Ruma Sultan Bima. Perayaan ini hanya terdapat di Bima. Perayaan 

dilaksanakan pada bulan Maulud (Rabi’ul Awal) setiap tahun. Pada 

bulan ini orang-orang Melayu yang berada di Bima berkumpul di 

kampung melayu untuk merayakan dan meramaikan acara tersebut. 

Dahulu Ruma Sultan Bima mempunyai guru dalam agama 

Islam dan ilmu yang lain, seorang Minagkabau yang kemudian 

menetap tinggal di Bima, sehingga di sana terjadi Kampung 

Melayu, yang pada mulanya sebidang tanah, yang diberikan Ruma 

Sultan kepada gurunya, untuk tempat kediamanya dengan anak 

istrinya. Setiap tahun, dalam bulan maulud, guru ini membawakan 

sirih dalam puan, sebagai persembahan kepada rajanya. Sirih dan 

puan ini dibawa kepada Ruma Sultan Bima dalam suatu usung-

usungan yang besar, bulat bentuknya dan dihiasi dengan 
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bermacam-macam perhiasan dan kembang-kembang kertas, yang 

indah buatannya. Persembahan ini disambut oleh Ruma Sultan 

Bima dengan pembesar-pembesarnya diiringi upacara dan bunyi-

bunyian.  

Acara Sirih puan terdapat iring-iringan Uma Lige. Uma Lige 

adalah semacam mahligai persegi empat yang dijadikan sebagai 

tandu untuk membawa penghulu Melayu dari Kampung Melayu 

hingga serambi Istana Kerajaan Bima. Penghulu Melayu tersebut 

didampingi oleh empat orang penari perempuan Lenggo Mbojo 

dan empat orang penari laki-laki Lenggo Melayu. Selain penghulu 

Melayu dan para penari, di dalam Uma Lige juga terdapat sebuah 

kitab suci Al-Qur’an dan Ua Pua (Sirih Puan). Al-Qur’an ini 

melambangkan bahwa Kesultanan Bima senantiasa teguh memeluk 

agama Islam hingga akhir zaman. Masyarakat Bima harus 

mengamalkan kandungan Al-Qur’an dalam kehidupan mereka 

sehari-hari. Dalam Uma Lige terdapat pula 99 tangkai bunga telur 

aneka warna dan hiasan yang dilengkapi dengan sirih dan pinang. 

99 tangkai bunga telur itu melukiskan 99 nama Asmaul Husna. 

Uma Lige ini digotong oleh 44 orang pemuda dari berbagai 

kampung di Kota Bima, tiap-tiap sudut Uma Lige akan digotong 

oleh 11 orang. Ua Pua ini nantinya akan diperebutkan oleh para 

pengunjung. Mereka meyakini, bahwa bunga-bunga telur tersebut 

dapat membawah berkah, seperti dimudahkan rezeki oleh Allah 

SWT dan cepat mendapat jodoh.  
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 Pada keesokan harinya diadakan sirih puan. 
 “Ya, coba ceritakan perayaan ini! Aku telah mendengar 

ceritannya, tetapi belum pernah melihatnya. Karena 
perayaan hanya diadakan di Bima saja,” menyela Ina 
Rinda (Rusli, 2001: 35). 

 
 “Bukan sedikit orang yang datang menonton perarakan 

pembawaan sirih puan ini. Dari kampung melayu sampai ke 
istana Ruma Sultan Bima, penuh dengan orang yang 
menonton di pinggir jalan” (Rusli, 2001: 36). 

 
2. Permainan dan Pertandingan 

Perayaan sirih puan disambut dengan berbagai macam 

permainan dan pertandingan yang menarik. Pertandingan tersebut 

seperti kuraci, bersepak kaki, dan mengangkat badan.  

a. Kuraci 

Kuraci ialah pertandingan pukul-pukulan badan dengan 

rotan, yang besarnya sebesar pangkal lengan, yang dikaitkan 

ke tangan kanan supaya jangan lepas, antara dua orang laki-

laki. Seluruh badan petanding dibungkus dengan kasur, kecuali 

muka, tangan, dan kaki. Kedua petanding ini lebih dulu 

dimanterai oleh gurunya masing-masing. Di ujung lingkaran 

gelanggan dijadikan tempat menonton. Tatkala petanding 

dimanterai oleh gurunya, murid-murid guru ini berjalan suatu 

lingkaran, mengelilingi guru dan petandingnya. Setelah saling 

pukul, kemudian kedua membuka penutup tubuhnya, lalu 

memperlihatkanya kepada khalayak, bahwa pukulan lawanya 

memberi bekas apa tidak pada kulitnya. 

b. Sepak Kaki/ Lanca 
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Mpa’a Lanca atau yang dikenal juga dengan atraksi adu 

betis (sepak kaki) adalah salah satu atraksi ketangkasan yang 

bisa digolongkan dengan atraksi paling tua di tanah Bima. 

Sepak kaki merupakan pertandingan yang seorang berdiri 

mengajurkan kakinya ke depan untuk disepak kakinya oleh 

lawan sehingga terangkat. Jika terangkat maka lawannya 

tersebut menang, jika tidak maka lawanya tersebut kalah. 

Kecuali kakinyapun dapat disepak sampai terangkat oleh 

lawan. 

Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memainkan 

atraksi ini karena dalam atraksi ini membutuhkan keahlian dan 

kekebalan khusus bagi para pemainnya. Sebelum atraksi 

dilangsungkan, para pemain Lanca harus diberi mantera-

mantera dan ilmu kebal. Sebelum atraksi berakhir, para pemain 

bersalaman dan memberi hormat kepada para penonton. 

c. Mengangkat Badan  

Mengangkat badan adalah pertandingan  yang seorang 

harus mampu mengangkat badan lawannya, jika dia mampu 

mengakatnya badan lawanya maka dia menang. Jika dia tidak 

mampu mengangkat badan lawanya maka dia kalah, kecual 

lawannya juga tidak mampu mengangkat badan dia.  

“Keramaian sirih puan ini disambung dengan 
keramaian bermacam-macam permainan dan 
pertandingan, yang diadakan di tanah lapang, dekat 
istanah rumah Sultan Bima. Yang menarik hati 
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hamba ialah pertandingan kuraci, bersepak kaki 
dan mengangkat badan” (Rusli, 2001: 36). 

“Hendak disepak lebih dahulu atau menyepak lebih 
dahulu?” 

“Disepak lebih dahulu,” jawab hamba. 

“Jawaban hamba ini rupanya menambah keyakinannya, 
bahwa hamba sama sekali tidak mengerti pertandingan 
sepak kaki ini dan tidak tahu pula kekuatan lawan 
hamba”. (Rusli, 2001: 38). 

3.  Berburu 
 
 Dalam novel La Hami, pengarang mengambarkan kebiasaan 

masyarakat Pulau Sumbawa khususnya masyarakat Suku Mbojo 

untuk  berburu. Cara hidup sekelompok orang yang dilakukan dan 

menjadikan suatu kebiasaan juga merupakan suatu kebudayaan. 

Hal tersebut meliputi: cara makan, cara berpakaian, bercocok 

tanam, cara melakukan pekerjaan dan lain sebagainya. Salah 

satunya adalah berburu. Kebiasaan masyarakat Pulau Sumbawa 

terutama Suku Mbojo terjadi karena banyaknya binatang buruan 

seperti rusa, kijang, ayam hutan, dan lainnya. Banyaknya binatang 

buruan di pulau sumbawa disebabkan padang rumput masih luas 

yang baik untuk pembiakkan binatang, binatang buas yang tidak 

ada sehinga tidak ada yang memakan rusa dan kijang. Walaupun 

hewan-hewan seperti kijang dan rusa itu sudah sangat jarang dan 

dilindungi keberadaannya. 

 Berburu kijang dan binatang lainnya dilakukan oleh 

masyarakat Pulau Sumbawa terutama Suku Mbojo dilakukan 

dengan beberapa cara antara lain. 
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a. Dipanah atau ditembak dengan bedil. 

b. Pahangga. Berburu memakai pagar tali daun jontal (lontar).  

c. Memakai lampu kilau, yaitu yang memancarkan sinar terang 

ke muka dan mengelapkan apa yang ada dibelakangnya. 

Setelah itu, buruan dapat dipanah atau ditombak. 

d. Pemburuan di laut. Binatang buruan dihalau ke laut 

menggunakan kuda pemburu. Kemudian binatang panah atau 

ditombak di dalam air. 

Memang itulah Lalu Jala, putra Sultan Sanggar, yang pada 
waktu itu sedang bersuka-sukaan, berburu rusa dan 
kijang dengan sahab-sahabatnya, anak pembesar dan orang 
kaya-kaya, dalam Kerajaan Sanggar, di Rantau Kambo, dan 
Teluk Sanggar (Rusli, 2001: 71).  
 
Tiba-tiba dilihatnya di luar pagar jontalnya, seorang pemuda 
yang gagah sikapnya datang dari selatan, mengendarai seekor 
kuda hitam, yang amat tangkasnya, memburu seekor rusa 
yang sangat besar. Hampir dapat rusa ini dijeratnya, tetapi 
binatang ini tiba-tiba terjun ke dalam air dan berenang ke 
tengah dengan cepatnya. Pemuda itu mengambil panahnya, 
lalu memanah rusa itu di atas kudanya (Rusli, 2001: 73). 
 

4. Sistem Sapaan dan Kekerabatan 

Sapaan di dalam KKBI yaitu kata untuk saling merujuk 

dalam pembicaraan yang bebeda-beda menurut sifat hubungan 

antar pembicara. Bila seseorang berasal dari golongan bangsawan 

maka ia akan memiliki sapaan yang berbeda dengan seorang yang 

berasal dari golongan biasa. Beberapa sapaan yang sama antara 

keduanya, hal ini biasa disebut sistem sapaan. Ada pula Bentuk 

istilah kekerabatan yang merupakan bentuk sebutan yang dapat 
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dipakai sebagai bentuk sapaan, dalam sekelompok orang yang 

mempunyai ikatan hubungan darah/biologis atau kerabat.  

Sistem sapaan dan kekerabatan dapat digolongkan ke dalam 

wujud aktivitas budaya Mbojo karena bersifat konket. Terwujud 

dalam aktivitas sehari-hari untuk menyapa atau memanggil 

sesama sebagai bentuk menghargai. Aktivitas ini ada dan 

memberi jiwa pada masyarakat. Dalam novel La Hami karya 

Marah Rusli terdapat beberapa sapaan seperti kutipan-kutipan di 

bawah ini. 

“Pada waktu itu Ruma Bima yang bernama Sultan 
Kamaruddin sedang bersemayam di atas singgasananya di 
Balariung...” (Rusli, 2001: 17). 
 
“Mengapa Ruma tidak bersiram?” tanya Wila. 
“Tak ingin lagi,” sahut dengan pendek, lalu termenung pula. 
“Sakitkah Ruma?” tanya Wila pula, yang mulai khawatir 
dengan tuannya. (Rusli, 2001: 83). 
 
“Ampun Ruma, kuda Ruma tak dapat ditanggung, karena 
kak mukanya tiba-tiba pincang. Inilah kuda yang amat 
kencang larinya, sesudah kuda Ruma yang sakit itu. Hanya 
ia agak pengejut sedikit” (Rusli, 2001: 72). 
 
Kutipan di atas terdapat sapaan Ruma. Ruma adalah 

sapaan kepada kasta tertinggi yang merupakan keteurunan 

langsung dari raja atau sultan. Disebut Londo Ruma: (i) 

golongan masyarakat yang memiliki garis keturunan bangsawan 

atau kerajaan. (ii) dan kalangan alim ulama yang ditugaskan 

menyiarkan agama Islam dan memegang jabatan-jabatan 

keagamaan dalam pemerintahan kerajaan. Kalangan ini biasanya 
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dikawinkan dengan puteri-puteri raja dan akhirnya ikut berdarah 

bangsawan. 

Terdapat pula kutipan yang menunjukan sapaan atau 

panggilan kepada masyarakat biasa dengan disematkannya kata 

La di depan namanya. La dalam bahasa Bima berarti Si dalam 

bahasa Indonesia. La atau Si adalah kata yang menyandang kata 

ganti orang ketiga tunggal yang memerlukan kehadiran nomina 

setelahnya. Seperti La Hami, La Soka, La Siki, dan La Haki. La 

dalam bahasa Bima hanya dapat digunakan untuk menyebut orang 

yang usianya sebaya atau memiliki usia lebih muda.  Hal tersebut 

dapat dilihat melalui kutipan berikut ini. 

 
“La Hami, ya tuanku,” sahut hamba dengan mnyembah 
pula (Rusli, 2001: 45). 
 
...di Selat Sape hamba bertemu perahu La Soka dan La 
Siki, kembali dari sini... (Rusli, 2001: 55). 
 
“Sudah siap sekalian, La Haki?” Tanya Lalu Jala kepada 
seorang bentaranya, yang muda (Rusli, 2001: 72). 
 
 
Terdapat sapaan untuk seorang laki-laki yaitu Ompu. 

Ompu berarti ‘kakek’ dalam bahasa Bima. Sapaan ini dipakai 

pula karena ada hubungan darah atau kerabat. Sapaan Ompu biasa 

ditunjukan untuk memanggil kakek atau laki-laki yang sudah tua 

dan dituakan. Dituakan dalam hal ini meliputi dua hal yaitu 

dituakan karena umur dan dituakan karena jabatan. Jabatan 

tersebut seperti jabatan kepala desa sehingga dipanggil ompu. 
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Halnya dalam novel La Hami terdapat sapaan ompu digunakan 

untuk orang yang tua dan dituakan. Berikut kutipan yang 

menunjukan hal tersebut. 

“Lihat, ia telah mengangkat tangannya, memberi tanda 
kepada kita, bahwa ia telah melihat kita,” kata Ompu Keli 
(Rusli, 2001: 17). 
 
Hanya singgah sebentar ke rumah Ompu Ito, untuk menilik 
keadaannya (Rusli, 2001: 17). 
 
Setelah duduk kami di tanah, di hadapan Ompu Su dengan 
khidmatnya, lalu berkata petunjuk jalan Donggo, “Seorang 
Sanggar, datang meminta pertolongan Ompu.” (Rusli, 
2001: 30). 
 

Seorang wanita yang memiliki anak (ibu) dari golongan 

rakyat biasa disapaan dengan Ina. Sapaan ini tidak hanya dipakai 

karena ada hubungan darah atau kerabat saja, tetapi juga 

panggilan oleh orang yang usia berada pada tingkat di bawahnya. 

Hal ini berarti bahwa antara penyapa dan yang disapa tampak 

akrab, seperti orang yang sedarah atau sekerabat. Hal yang sama 

juga terdapat novel La Hami. Berikut kutipan yang menunjukan 

hal tersebut. 

“Siapa gerangan yang berkuda itu?” tanya Ina Rinda 
dengan berdebar hatinya (Rusli, 2001: 17).  

 
 

5. Adat Perkawianan pada Golongan Bangsawan 

Adat pernikahan adalah salah satu wujud aktivitas budaya 

Mbojo dalam novel La Hami karya Marah Rusli. Pernikahan 

adalah ikatan (akad) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan 

hukum dan ajaran agama. Setiap daerah biasanya memiliki aturan 
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atau hukum adat tetentu yang mengatur pernikahan di daerah 

masing-masing.  

 
Karena mustahillah, ia seorang anak buangan yang 
hina dina, akan dapat didudukan dengan seorang putri 
dari kayangan. Biarpun andai kata Putri Nila Kanti 
sendiri pun cinta pula pada dirinya, tiadalah juga boleh ia 
menerima percintaan itu, karena dalam hal itu ia akan 
meninggikan derajatnya, tetapi menurunkan derajat 
Putri Nila Kanti. Ini sekali-kali tiada dikehendakinya. 
Lebih baik ia menanggung rindu dendam sampai kepada 
ajalnya, daripada menyebabkan kekasihnya menjadi hina 
dan papa. Inilah tanda pencintaanya yang sejati, kepada 
perempuan seorang itu yang dikasihinya (Rusli, 2001: 94). 
 

Melalui kutipan di atas, pangarang menggambarkan budaya 

pernikahan keluarga kerajaan dan bangsawan yang harus menikah 

dengan keturunan bangsawan pula. Pada golongan bangsawan 

terutama pada keturunan kerajaan (Londo Ruma), seorang putri 

yang bergolongan bangsawan harus menikah pula dengan laki-laki 

yang bergolongan bangsawan begitupun sebaliknya. Seperti yang 

ditunjukan pada kutipan di atas bahwa menikahkan golongan tinggi 

dengan yang golongan rendah adalah suatu tindakan yang 

menghinakan. Hal ini bertentangan dengan aturan pernikahan 

keluarga kerajaan dan bangsawan. 

4.1.3 Artefak Budaya Mbojo dalam La Hami Karya Marah Rusli 

  Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari 

aktivitas, perbuatan, karya manusia dalam masyarakat berupa benda-

benda atau hal- hal yang dapat diraba, dilihat dan didokumentasikan. 

Benda-benda ini seperti bangunan, pakaian, peralatan dan lain 

sebagainya. Sifatnya paling konkret diantara tiga wujud kebudayaan 
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kerana merupakan seluruh total dari aktivitas manusia. Karya yang 

dihasilkan sesama manusia dalam masyarakat dan sistemnya. Wujudnya 

dalam novel La Hami karya Marah Rusli dapat digolongkan menjadi 

wujud kebudayaan artefak sebagai berikut. 

 1. Istana/Asi 

Istana di dalam KBBI adalah sebuah bangunan besar dan 

mewah yang biasanya didiami oleh keluarga kerajaan, keluarga 

kepala negara atau petinggi lainya. Istana Mbojo dinamakan Asi 

Mbojo. Pembangunan Asi dilaksanakan dengan cara ”Karawi 

Kaboro” atau disebut gotong royong. Gotong royong dilakukan oleh 

rakyat di bawah pimpinan Bumi Jéro sebagai Kepala Bagian 

Pembangunan dan Pertukangan. Fungsi Asi Mbojo pada masa lalu, 

terutama pada masa kesultanan adalah sebagai tempat tinggal, pusat 

pemerintahan, pusat penyiaran agama Islam, pusat pengembangan 

kesenian dan kebudayaan, serta pusat peradilan. 

Asi Mbojo terdari dari dua asi yaitu Asi ari atau dalam bahasa 

Indonesia dinamakan istana luar dan Asi dei atau istana dalam. Asi 

ari sekarang dijadikan pandopo dan tempat tinggal sedangkan asi dei 

dijadikan musium yang dulunya merupakan tempat pusat 

pemerintahan.  

Ada dua asi yang masih bisa disaksikan hingga sekarang yaitu 

asi mpasa dan asi bou. masyarakat Bima menyebut asi mpasa 

sebagai istana kayu. Asi mpasa berarti istana lama. Dalam bahasa 

Bima, Asi berarti istana, mpasa berarti lama. Sebagian besar 
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bangunan asi lama terbuat dari bahan kayu jati alam yang berkualitas 

sangat baik. Itu sebabnya disebut sebagai Istana Kayu. 

Konstruksinya seperti lazimnya rumah panggung di Bima.  

Ada pula asi bou yang sekarang masih berdiri dengan 

megahnya. Asi permanen adalah sebuah bangunan permanen 

berlantai dua yang merupakan panduan arsitektur asli Bima dan 

Belanda. 

Istana yang dijelaskan dalam novel La Hami berupa asi yang 

berdiri dengan kokoh. Isi istananya berupa barang-barang berkualitas 

baik.  Barang-barang ini sebagian ditangkan khusus. Istana ini tidak 

hanya dijadikan tempat tinggal bagi keluarga kerajaan tetapi 

dijadikan pula untuk kegiatan pemerintahan (pusat pemerintahan). 

Berikut kutipan yang menunjukan hal tersebut. 

Sultan Kamaruddin yang memerintah Kerajaan Bima, yaitu 
suatu kerajaan yang besar, yang meliputi seluruh Sumbawa 
Timur, sampai ke Manggarai ke Pulau Flores, sedang duduk 
dengan Permaisuri Cahya Amin dan Ananda Putri Sari 
Langkas dalam mahligai istana Bima, di atas hamparan yang 
amat permai pembuatannya dan mahal harganya yang 
didatangkan dari negeri asuh dan biti-biti perwara, ringkasnya 
sekalian isi istana, karena hari itu tidak ada rapat (Rusli, 
2001: 138). 
 

2.  Rumah / Uma  

Rumah menjadi salah satu wujud kebudayaan. Rumah adalah 

kebutuhan paling pokok dalam kehidupan keluarga. Rumah 

merupakan kebutuhan yang tidak boleh diabaikan. Rumah menjadi 

salah satu wujud budaya artefak suku Mbojo kerena sifatnya sangat 
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konkret yaitu dapat dilihat dan didokumentasi. Hal ini tentu karena 

wujud fisiknya. 

Rumah tempat tinggal Mbojo adalah rumah bertiang. Bentuk 

dan jenis rumah bima hampir sama dengan rumah tradisional 

Makasar dan Bugis. Rumah-rumah bertiang terbuat dari kayu atau 

bambu sehingga dapat diusung atau dipindahkan. Di Bima dikenal 

dua jenis rumah yaitu rumah bertiang ceko dan rumah bertiang pa’a. 

Dari dua jenis rumah ini tidak ada perbedaan mendasar. Pada tiang 

uma ceko dipasang dua buah ceko (siku) untuk menunjang kekuatan 

pengapit sedang pada tiang uma pa’a tidak dipasang ceko (siku). 

Pengapit pada uma pa’a terdiri dari sepasang kayu. Ukuran atau 

jumlah bilik rumah Mbojo tergantung jumlah tiangnya. Ada rumah 

yang terdiri yang enam belas tiang, dua belas tiang, sembilan tiang, 

dan enam tiang.  Jumlah tiang pada tiap-tiap rumah juga menentukan 

kelas sosial seesorang dalam masyarakat, baik itu kaya, miskin, 

bangsawan dan tidaknya.  

Pada umumnya rumah panggung terbuat dari kayu jati dan 

kayu hutan yang bermutu. Dinding terbuat pula dari kayu bahkan 

bambu. Atap rumah cukup beragam, disesuaikan dengan status sosial 

ekonomi para pemilikinya. Ada yang terbuat dari alang-alang yang 

dirajut tebal. Ada pula atap yang dibuat dari ilalang, bambu, genteng, 

dan seng. Sudah menjadi ketentuan adat, bahwa setiap rumah di  

Mbojo memiliki sancaka (serambi atau beranda) yang terdiri dari 

sancaka tando, Sangcaka riha, dan Sancaka wela. Sancaka tando 
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(serambi depan) yang berfungsi sebagai tempat tamu dan  istirahat. 

Sangcaka riha (dapur) berfungsi sebagai tempat masak dan 

penyimpanan barang pecah belah. Sancaka wela (serambi samping), 

berfungsi sebagai tempat tidur atau tempat istirahat anggota 

keluarga.  

Negeri Dompu ini jauh lebih besar dari negeri Sanggar dan 
lebih ramai dari negeri Kempo. Rumahnya besar-besar dan 
tingi-tinggi, lebih baik buatannya dan lebih teratur 
letaknya... (Rusli, 2001: 26). 

Di pegunungan Donggo, mereka diam berkampung-kampung 
atau sendiri-sendiri dalam rumah yang empat persegi yang 
sisinya 5 atau 6 meter panjangnya, dan seluruhnya, dari 
lantai sampai ke atapnya terbuat dari bambu, sehingga 
rumah ini dapat diusung ke sana ke mari kalau mereka 
pindah. Dalam rumah ini, yang tak ada perkakasnya, tak boleh 
diadakan atau dimasukan cahaya lampu atau cahaya matahari.  
Bantal dan kasur tak ada dalam bilik mereka, karena pantang. 
Pengalang hulu terbuat dari kayu (Rusli, 2001: 27). 

3.  Pakaian  

Pakaian Mbojo adalah busana yang dibuat, dipakai dan 

didukung oleh masyarakat setempat. Berbeda pakaian pada masa 

kerajaan dan kesultanan. Pakaian pada masa kejayaan kesultanan 

sudah lebih tertutup karena masuknya pengaruh agama Islam. Jenis 

pakain yang digambarkan dalam novel La Hami karya Marah Rusli 

adalah jenis pakaian untuk laki-laki dan perempuan dalam sehari-

hari, yang belum mengikuti pakaian syar’i secara Islam. Pakaian ini 

masih mengikuti pakaian masyarakat masa  kerajaan. Pakaian itu 

terdiri dari sebagai berikut. 

a. Sarung/ Tembe 
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Sarung yang dijelaskan dalam novel La Hami adalah sarung 

kafa na’e. Kafa berarti benang dan na’e berarti besar. Tembe 

kafa na’e (sarung dari benang besar) adalah sarung yang di 

tenun oleh penenun dari benang asli masyarakat setempat di 

Bima. Tidak seperti bahan kain sarung tenun lainnya berasal 

dari luar daerahnya. Sarung yang digambarkan dalam novel La 

Hami adalah tembe meé (sarung hitam). Tembe meé termaksud 

jenis kafa na’e yang warna dasarnya meé (hitam) tanpa motif. 

Suku Mbojo tidak hanya memiliki sarung kafa na’e sebagai 

sarung tenun khasnya namun ada pula sarung lainya seperti 

sarung nggoli. Sarung yang biasa digunakan untuk rimpu. 

Rimpu adalah pakain yang menutup seluruh tubuh dengan dua 

helai sarung. bagian atas sebagai jilbab dan satunya sebagai 

bawahanya. Sarung nggoli Berupa sarung tenun tangan khas 

Bima yang dibuat dari benang khusus buatan pabrik yang 

disebut dengan kafa (benang) nggoli yang memiliki berbagai 

macam warna dan bermotif khas sarung tenun tangan. Benang 

ini kemudian ditenun (muna) membentuk sarung. Keistimewaan 

sarung ini antara lain terasa hangat, halus, dan tidak mudah 

kusut.  

Cara memakai sarung untuk laki-laki yaitu dengan cara 

digulung ketat di bagian perut atau pinggang yang dalam bahasa 

Bima disebut  Katente. Biasanya untuk laki-laki akan 

menggunakan celana pendek didalamnya. Sedangkan bagi 
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perempuan sarung dipakai sebagai bawahan dengan cara dilipat 

dan diselipkan ujungnya (dijepit agar tidak terlepas) disebut 

Sanggentu. Keistimewaan sarung ini ketika digunakan adalah 

bahanya yang melekat pada kulit sehingga tidak mudah jatuh 

dan melorot.  

b. Penutup Kepala 

Penutup kepala zaman dulu di masyarakat Mbojo disebut 

jongko. Jongko terbuat dari anyaman daun lontar, bambu, dan 

pandan. Penutup kepala ini digunakan oleh laki-laki.  

c. Baju Kurung 

Baju kurung adalah baju yang biasa digunakan masyarakat 

dulu hingga sekarang. Baju yang digambarkan dalam novel La 

Hami adalah baju kurung yang berlengan pendek. Baju ini biasa 

dipasangkan dengan sarung tenun sebagai bawahannya. 

Pakaian mereka sama dengan pakaian orang Bima biasa, 
yaitu celana pendek dan kain sarung, tetapi tak memakai 
dester. Songkok kepalanya, untuk penutup rambutnya 
yang panjang. Diikat dengan daun lontar, diperbuatnya 
dari daun-daunan. Perempuanya memakai baju kurung 
pendek yang pendek tanganya dan sehelai kain sarung. 
Sekalian pakaian mereka, tenunan sendiri dan hitam 
warnanya (Rusli, 2001: 28). 
 

4.2  Nilai Pendidikan dalam Novel La Hami Karya Marah Rusli 

Mengkaji nilai yang terkandung dalam karya sastra artinya berusaha 

mengungkap aspek muatannya. Letak nilai dalam karya sastra adalah pada 

tokoh protagosi yang sifatnya baik hingga menyenangkan atau tokoh 

antagonis yang sifatnya tidak baik sehingga tidak menyenangkan. Berikut 
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nilai pendidikan agama, moral, dan sosial yang terkandung dalam novel La 

Hami. 

4.2.1 Nilai Agama 

Nilai agama menjadi nilai yang barkaitan dengan rasa keimanan 

atau keagamaan. Keyakinan yang dimaksud adalah ketepatan dan 

ketetapan hati tentang -nilai-nilai ketuhanan. Nilai keagamaan 

merupakan perasaan batin manusia yang berhubungan dengan hukum 

agama, sikap seseorang yang ada hubungannya dengan Tuhan. Novel 

La Hami terdapat kandungan nilai tersebut, meskipun novel ini bukan 

novel religi. Terdapat berapa nilai agama yaitu: 

1. Memohon Pertolongan kepada Allah  

La Hami dan keluargannya memeluk agama Islam sebagai 

ajaran yang diyakininya. Ibunda La Hami, Ina Rinda meyakini 

bahwa Allah Maha Penolong. Ketika mengalami kesusahan maka 

Ina Rinda memohon pertolongan kepada Allah seraya menangis dan 

berderai air mata agar anaknya La Hami kembali dan tidak 

berpisalah lagi dengannya. Ia berdoa dan merendahkan diri pada-

Nya. Ia mengharap kepada Allah dengan sungguh-sungguh karena 

yakin bahwa Allah yang dapat menolong anaknya yang telah lama 

pergi. Hal ini dapat dilihat melalui kutipan di bawah ini. 

...Ya Allah...” Kata Ina Rinda dengan berlinang-linang air 
matanya,“ Kembalikanlah juga biji mata dan jantung hati 
hambamu itu kepada hamba. Janganlah ia sampai 
dipisahkan lagi dari hamba, yang menanggung kesengsaraan 
sedemikian ini” (Rusli, 2001: 15). 
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 Allah sebagai pemberi pertolongan merupakan sifat yang 

melekat padanya-Nya. Keyakinan Allah sebagai penolong adalah 

wujud keimanan seseorang kepada tuhannya.  Begitupun yang 

ditunjukan oleh La Hami. La Hami yang merasa dirinya tidak akan 

selamat dari musibah yang dialaminya pun pasrah. Bahkan La Hami 

menyangka ajalnya akan tiba akibat besarnya kemalangan yang ia 

rasakan.  Namun akhirnya ada seseorang yang menolongnya dari 

kemalangan itu. Terdengar seesorang datang untuk melihatnya dan 

memastikan keadaannya. Pertolongan itu dianggapnya adalah 

pertolongan Allah lewat perantara manusia. Tokoh La Hami sadar 

bahwa tiada satu hal pun dapat terjadi melainkan atas kehendak-Nya. 

Berikut kutipannya. 

Beberapa lamanya hamba berbaring seorang diri di  karang, 
tiada pada hamba ketahui dan tidak pula hendak hamba 
indahkan, karena pada sangka hamba di sanalah ajal hamba 
akan sampai. Tetapi di situlah  rupanya pertolongan Allah 
telah dekat; karena tiba-tiba kedengaran oleh hamba orang 
berkata, “Siapa ini? Orang mati,” Tiada beberapa jauh dari 
hamba. Dan ada yang menjawab, “Siapa” (Rusli, 2001: 58).  

 
2. Bersyukur kepada Allah 

Diberikanya akal dan pikiran oleh Allah kepada manusia 

mencirikannya mahluk yang paling sempuna diantara makhluk yang 

lain. Akal dan pikiran digunakan untuk membedakan yang benar 

dengan yang salah. Akan tetapi kelebihan yang didapat tidak 

menjadi alasan untuk membuat seseorang sombong dan melupakan 

bahwa Allahlah yang memberikan kelebihan itu. 
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Atas Kebaikan dan kebahagiaan yang kita dapatkan sudah 

sepatutnya kita bersyukur kepada Allah. Kebahagiaan datang atas 

pemberian dan izinnya. Seperti yang dilakukan oleh tokoh Ina Rinda 

ketika anaknya kembali dengan selamat. Sekian lama ia menahan 

rindu dan Allah mempertemukan meraka kembali. Maliki dan ute 

yang merupakan orang kepercayaan yang selalu setia kepada 

keluargga meraka juga ikut bersyukur dan turut berbahagia atas 

kedatangan tuannya. Hal ini menunjukan bahwa Ina Rinda ialah 

tokoh yang digambarkan pengarang sebagai seorang yang paham 

bahwa petolonang datang dari tuhannya serta ia bersyukur atas hal 

itu. Berikut kutipan yang menunjukan hal tersebut.  

“Syukur Alhamdulillah! Ia kembali dengan selamatnya. 
Maliki, Ute, lekas kemari! Itu dewamu telah datang,” berseru 
Ina Rinda memanggil kedua bujangnya, yang sangat setia 
padanya, sehingga mengikuti bersama-sama, untuk membela 
tuanya , dalam kemalangan (Rusli, 2001: 17). 

Kesyukuran Ina Rinda tidak henti-hentinya kepada Allah. Air 

matanya terus mengalir karena bahagia atas kedatangan putrannya.  

Ia mencium dan memeluk La Hami dengan bahagia seraya berdoa 

kepada Allah agar mereka tidak dipisahkan lagi. Hal ini dapat dilihat 

melalui kutipan di bawah ini. 

“Anakku! Telah lama kurindukan engkau,” kata Ina Rinda 
lalu datang memeluk La Hami dengan air matanya yang 
berlinang-linang. “Sekarang engkau kembali di hadapanku. 
Syukur Alhamdulillah! Semoga Allah tiada menceraikan 
kita lagi” (Rusli, 2001: 18). 

Hal serupa juga dilakukan oleh Ompo Keli, ayah La Hami. Ia  

bersyukur kepada Allah dan merasakan kebahagiaan atas kepulangan 
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putranya. Bahkan Ompu Keli sangat yakin akan kembalinya La 

Hami dengan selamat. Sebagai seorang hamba yang meyakini 

pertolongan datang dari Allah, Ompu Keli mengucap syukur pada 

Yang Maha Kuasa. Ompu Keli digambarkan sebagai seorang yang 

dekat hatinya dengan tuhan. Hal ini dapat dilihat melalui kutipan di 

bawah ini. 

“Kami tidak gusar, bahkan bersuka cita dan bersyukur 
kepada Allah, engkau telah selamat pulang kembali, ” sahut 
Ompu Keli dengan suara yang terharu, lalu mengusap-usap 
kepala anaknya.” Memang kami telah lama menunggu-
nunggu kedatanganmu” (Rusli, 2001: 18). 

 

Sebagai insan manusia yang beragama. Yang mengerti cara 

bersyukur dan berterima kasih kepada tuhanya yang memberikan 

pertolongan. Bersyukur tidak hanya dapat dilakukan dengan 

perkataan tetapi juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Seperti 

gambaran yang terdapat dalam novel La Hami. Pengarang 

menggambarkan cara salah seorang tokoh dalam cerita bersyukur 

dalam bentuk perbuatan. Raja Dompu Sultan Abdul Aziz telah 

kehilangan putri semata wayangnya sebab diculik oleh pembegal. 

raja merasa sangat bersyukur atas kembalinya Putri Nila Kanti itu. 

Atas kesukurannya kepada Allah maka Raja Abdul Aziz memberi 

sedekah kepada fakir miskin dan diadakan pula doa selamatan. . 

Sedekah yang diberikan kepada fakir miskin menjadi bentuk 

kebahagiaan Raja Abdul Aziz. Harapannya kebahagiaan itu dapat 

dirasakan pula oleh orang lain teutama bagi kaum fakir miskin. Cara 
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sepeti ini adalah cara bersyukur dengan memberikan kebaikan 

kepada orang lain atas pertolongan Allah. Hal ini dapat dilihat 

melalui kutipan berikut. 

Pada hari itu juga diberikan sedekah kepada fakir miskin 
dan diadakan doa selamat untuk bersyukur kepada 
Rabba’alamin (Rusli, 2001: 110). 

3. Allah Pemberi Karunia dan Kebahagiaan 

Derita yang dialami oleh Ina Rinda dan Ompu Keli memberi 

bekas luka yang mendalam di hatinya. Hidup sebagai seoarang raja 

dengan bergelimang kemudahan sudah dirasakannya. Hal ini 

berubah ketika pembajak menyerang kerajaannya dan memaksa 

mereka hidup menyendiri di pinggiran Sanggar. Menyepi jauh dari 

khalayak dan kehidupan kota. Banyaknya kesulitan dan 

kesengsaraan hidup yang dirasakan kedua pasangan suami-istri ini 

membuatnya sedih. Terlebih mereka tidak dikaruniai seoarang anak 

pun. Ditengah kesedihan yang melanda mereka, Allah berikan 

penghibur diantara mereka. Allah memberikan karunia terbesar 

dengan menghadirkan seorang bayi laki-laki yang mereka temukan 

terhanyut di laut. Kehadiran bayi laki-laki ini memberikan 

kebahagiaan bagi mereka. Allah menitipkan anak ini sebagai 

penghibur hati dan amanah yang harus dijaganya. Ina Rinda dan 

Ompu Keli meyakini Allah pemberi karunia kepada setiap 

hambanya. Hal ini dapat dilihat melalui kutipan berikut. 

“Tak usah kunyatakan kepadamu, bahwa pertukaran 
kehidupan kami yang besar itu, sangat kami deritakan. 
Sampai kepada waktu ini, rasanya belum dapat kami 
hilangkan sakit penderitan itu, karena aniaya orang atas diri 
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kami karena kesukaran dan penyekatan atas di sini. 
Untunglah dalam kesusahan dan kesulitan itu di masa kami 
akan putus asa. Tuhan telah melimpahkan karunianya 
kepada kami, seorang anak laki-laki, yang memang telah 
bertahun-tahun kami idamkan. Jika tiada, niscaya 
tenggelamlah kami dalam laut kesedihan dan kesalahan” 
(Rusli, 2001: 63).  

4.2.2 Nilai Moral 

Nilai moral dalam cerita dikenalkan sebagai suatu yang berhubungan 

dengan ajaran moral yang bersifat praktis, yang dapat diambil dan 

ditafsirkan lewat cerita yang bersangkutan oleh pembaca. Nilai moral 

dipandang sebagai ajaran yang berkaitan tentang baik dan buruk mengenai 

akhlak, budi pekerti, ajaran, etika, atau sopan santun, kebaikan terhadap 

sesama, keberanian, disiplin, dan lain sebagainya. 

Nilai moral yang terkandung dalam novel La Hami karya Marah 

Rusli tercermin dalam perilaku tokoh dalam cerita. Nilai-nilai ini melekat 

pada sifat dan perbuatan  tokoh-tokoh dalam cerita. Berikut nilai moral yang 

terdapat dalam novel La Hami karya Marah Rusli. 

1. Menyayangi dan Mengasih Anggota Keluarga 

Setiap anggota keluarga adalah bagian terpeting dan berharga 

dalam rumah tangga, baik itu ayah, ibu maupun anak. Menghargai, 

menyayangi, dan saling peduli kepada setiap anggota keluarga adalah 

suatu keharusan. Orang tua adalah sumber kasih sayang yang tak pernah 

habis. Kasih sayang keduanya tak pernah bisa disamakan dengan kasih 

sayang yang diberikan orang lain. Mereka membesarkann anaknya 

dengan penuh kasih sayang dan memberikan pengajaran yang baik di 

waktu muda dan berharap bekal itu dapat dijadikan pegangan hidup 

setelah anak-anaknya dewasa. Mereka bahagia bila anaknya bisa tegak 
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dengan usahanya sendiri. Melihat anaknya menderita adalah suatu 

kesusahan dan kesedihan. Seperti yang dilakuakan oleh Ina Rinda dan 

Ompu Keli terhadap anaknya La Hami dalam cerita. 

Ina Rinda sangat mencintai anaknya La Hami. Kepergian La Hami 

yang dirasa cukup lama membuatnya khawatir kerana takut terjadi hal 

yang tidak diinginkan di jalan. Kerinduan Ina Rinda kepada La Hami 

membuatnya mempertanyakan banyak hal tentang rintangan yang 

dihadapinya. Sebagai seorang ibu yang telah merawat dan mengasuhnya, 

hati Ina Rinda seakan sudah menyatu dengan hati anaknya sehingga 

dapat merasakan apa yang dirasakan La Hami. Hal tersebut menunjukan 

kecintaan Ina Rinda kepada putranya. Berikut kutipan yang menunjukan 

hal tersebut. 

“Belum juga ia kembali,” keluar suara yang sedih kwatir dari 
mulutnya. “ Telah hampir dua bulan aku setiap hari menunggu 
kedatangnya di sini, tetapi sia-sia belaka. Mengapa sekian lama dan 
ke manakah ia pergi? Apa aral yang melintang di jalan? Sekalian 
pertanyaan ingin kujawab tetapi tak mudah kuketahui” (Rusli, 
2001: 14). 
 
Hal serupa juga ditunjukan Ina Rinda ketika La Hami mengatakan 

bahwa La Hami akan bersama kedua orang tuanya Ia Rinda dan Ompu 

Keli selama-lamanya. La Hami yang tak akan meninggalkan orang 

tuanya hanya demi mendapatkan derajat yang diinginkannya. Karena 

bagi La Hami hidup senang, bebas, aman, tidak kurang suatu apap pun, 

dan terpelihara baik oleh ibu bapak yang sudah membesarkannya 

melibihi kasih sayang ibu dan bapak kandungnya adalah suatu 

kebahagiaan. La Hami tak akan pergi kemanan-mana tanpa kedua orang 

tuanya ini. Perkataan La Hami membuat Ina Rinda sangat bahagia dan 
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berlinang air mata. Suatu kesyukuran yang besar memiliki anak yang 

mencintainya dan dicintainya seperti kasih sayang anak dan ibu kandung. 

Ini menunjukan La Hami adalah anak yang baik dan Ina Rinda adalah ibu 

yang baik baginya. Hal ini dapat dilihat melalui kutipan berikut. 

Anakku! Anakku! Kata ina rinda, lalu memeluk dan mencium La 
Hami dengan air matanya yang berlinang-linang. “ Hanya inilah 
pengharapanku pada hari tuaku. Terima kasih akan 
kesayanganmu kepada kami berdua. Aku pun berdoa siang 
dan malam kepada Rabbal’alamin supaya dipergaulkan juga 
kita selama-lamanya” (Rusli, 2001: 67).  
 

Tokoh Ompu Keli, ayah La Hami juga memiliki kepedulian kepada 

keluarga terutama kepada anaknya. Hal ini menunjukan Ompu Keli 

memiliki sifat penyayang. Keluarga merupakan perioritas utama baginya. 

Seorang ayah yang merasa berat berpisah dengan anaknya. Baginya La 

Hami ialah tempat betumpu kebahagiaannya dan penghibur 

kesedihannya. Bahkan Ompu Keli sebagai seorang ayah  rela menderita 

asalkan anaknya bahagia, selamat dan memperoleh kemuliaan. Kehadiran 

La Hami dalam hidupnya merupakan karunia terbesar bagi Ompu Keli. 

Menahan kesedihan siap dirasakanya sebagai tanda terima kasihnya atas 

kebaiknya menjadi anak Ompu Keli dan Ia Rinda. Hal ini dapat dilihat 

pada kutipan berikut ini. 

“Bukan adinda saja yang merasa berat bercerai dengan dia, 
kakanda pun demikian pula. Karena bagi kakanda pula ia tempat 
bertinjak, tatkala kakanda akan lurus ke jurang dalam, karena 
ditimpa kecelakaan yang tak terderita ini.  Sungguhpun demikian, 
harus kita pikirkan juga keselamatan La Hami, biarpun hanya 
sebagai balasan terima kasih kita akan kedatangannya kemari. 
Biarlah kita sengsara, tetapi kekasih dan penolong kita ini 
hendak mendapat juga derajat, kesenangan dan kemuliaan, 
yang harus diperolehnya. Jangan hendak menyebabkan dia hina, 
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bodoh dan terasing, sebagai kita. Inilah tanda kesayangan dan 
terima kasih kita padanya. Kanda rela hilang seyap sekalipun, 
asal ia selamat dan jaya” (Rusli, 2001: 16).  
 
La Hami adalah seorang anak yang ditemukan terhanyut di laut 

kemudian dibesarkan oleh Ina Rinda dan  Ompu Keli. Setelah dewasa ia 

beusaha mencari jati diri yang sebenarnya. Setelah sekian lama berusaha 

dan berdoa akhirnya ia berhasil bertemu dengan keluarga kandungnya. 

La Hami sangat bahagia dapat bertemu dengan ibu kandunya yaitu 

Permaisuri Cahya Amin.  

Dalam novel La Hami Karya Marah Rusli La Hami digambarkan 

sebagai tokoh yang mencintai keluarganya, yang menerima takdirnya 

sebagai anak yang tidak diketahui identitasnya. La Hami tidak putus asa 

dan berdiam diri dengan apa yan sudah digariskan untuknya. Sampai dia 

bertemu dengan ibu kandungnya pun yang dia kira mungkin ia sengaja 

dibuang atau tidak diinginkan, La Hami tetap bahagia dan bersyukur. 

Pengarang menggambarkan La Hami sebagai sosok yang mencintai 

keluarganya dan tidak menyalahkan siapa pun apa lagi menyalahkan 

takdir atas masalah yang menimpanya. Hal ini dibuktikan dengan kutipan 

di bawah ini. 

“Bunda! Bunda yang tercinta! Syukur kepada Allah yang telah 
mempertemukan kita kembali, setelah bercarai sekian 
lamanya,” Kata lalu Abdul Hamid dengan berlinang-linang air 
matanya, seraya memeluk pula Permaisuri Cahya Amin (Rusli, 
2001: 162).  
 

2.  Pengorbanan dan Keikhlasan 
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La Hami juga digambarkan sebagai seseorang yang berhati lapang. 

Dia memiliki kepribadian dan hati yang kuat. Hal ini ditunjukan ketika 

La Hami jatuh hati kepada seseorang. La Hami mencintai seorang putri, 

tepatnya Putri Nila Kanti. Nila Kanti merupakan seorang putri dari Raja 

Abdul Aziz di Kerajaan Dompu. Kedudukannya yang tinggi sebagai 

seorang putri membuat La Hami merasa tidak pantas bersanding bersama 

gadis pujaannya itu. Terlebih lagi asal-usul yang La Hami yang samar. 

Walau pun diketahui meraka memiliki perasaan yang sama.  

Sebab cintanya kepada Putri Nila Kanti, La Hami rela meyambung 

nyawa bertarung dengan ular besar yang memiliki mestika di kepalanya. 

Mustika itulah yang menjadi syarat bagi orang yang hendak 

menikahinya, yang ia haruslah seorang pangeran. 

 La Hami hanya seorang anak petani di pinggiran Negeri Sanggar 

tak pantas beranding dengan seorang putri. Walau pun La Hami sudah 

memiliki pangkat tinggi di Sanggar karena berkat jasa besar yang 

dilakukanya. Namun, hal itu tidaklah cukup  menyandingkannya dengan 

seorang putri. Raja Abdul Aziz dan rakyatnya berpikir bahwa puri hanya 

pantas bersanding dengan pangeran. Berikut kutipan yang menunjukan 

hal tersebut. 

Karena kuatir kecintaannya akan akan jatuh ketangan orang 
lain, disambungnya nyawanya dengan ular yang besar ini, 
supaya dapat diberikanya mestika kepadanya, tanda keberanian 
yang diminta oleh Pintu Nila Kanti. Bagaimana akalnya hendak 
mendudukan kedua pemuda yang berkasih-kasihan ini? 
Karena alangan besar yang tak mudah disingkirkan melintang di 
jalan, yaitu asal Lalu Abdul Hamid, yang samar. Jasanya yang 
besar, pangkatnya yang tinggi sekarang dan namanya yang 
bersinar, memang belum dapat menundukan hati Sultan 
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Abdul Aziz, untuk memberikan Putri Nila Kanti dengan rela 
kepadanya... (Rusli, 2001: 115). 
 
La Hami merasa cintanya kepada Putri Nila Kanti akan 

meninggikan derajatnya namun akan menurunkan derajat kekasihnya. 

Meski Nila Kanti mencintainya pula. La Hami lebih rela menahan rindu 

dan cintanya sendiri di dalam hati dibanding melihat Putri Nila Kanti 

bersedih dan terhina jikalau harus menikah denganya yang hanya seorang 

anak petani. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. 

Ia khawatir percintaannya ini tiada akan dapat dibenarkan oleh 
orang tuanya, biarpun bagaimana sayang mereka kepada La Hami. 
Karena mustahillah, ia seorang anak buangan yang hina dina, 
akan dapat didudukan dengan seorang putri dari kayangan. 
Biarpun andai kata Putri Nila Kanti sendiri pun cinta pula pada 
dirinya, tiadalah juga boleh ia menerima percintaan itu, karena 
dalam hal itu ia akan meninggikan derajatnya, tetapi 
menurunkan derajat Putri Nila Kanti. Ini sekali-kali tiada 
dikehendakinya. Lebih baik ia menanggung rindu dendam 
sampai kepada ajalnya, daripada menyebabkan kekasihnya 
menjadi hina dan papa. Inilah tanda pencintaanya yang sejati, 
kepada perempuan seorang itu yang dikasihinya (Rusli, 2001: 94). 

 
La Hami merelakan kekasihnya jatuh ketangan sahabatnya seorang 

pangeran  yang merupakan anak rajanya sendiri. Laki-laki yang sudah 

dikenalnya baik. Dengan membiarkannya bersama dengan anak rajanya 

sendiri akan membuatnya mudah membantunya jika dalam kesulitan. 

Bahkan La Hami Rela membunuh ular yang dijadikan syarat untuk 

menikahinya dengan memberikan mestika ular itu kepada sahabatnya 

untuk diberikan kepada Putri Nila Kanti. Kebesaran hati tokoh La Hami 

yang digambarkan oleh pengarang begitu luar biasa. Berkat kebesaran 

hatinya ia rela mengikhlaskan perasaanya demi kebaikan orang lain. 

Berikut kutipan yang menunjukan hal tersebut. 
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Daripada kekasihnya ini jatuh ke tangan anak raja lain, lebih baik 
jatuh ke tangan anak rajanya sendiri dan sahabatnya. Kalau 
perlu, suka ia membunuh ular mestika itu dan memberikan 
mestikanya kepada sahabatnya ini... (Rusli, 2001: 95). 
 

3.    Rendah Hati  

 
Mengakui kekalahan adalah bentuk sportifitas. rendah hati atas 

kemenangan adalah wujud dari kebaikkan yang harus dijaga dan 

dipelihara  seperti ilmu padi “Semakin berisi semakin merunduk”. 

Terdapat tokoh Kapempe dalam cerita. Kapempe ialah lawan La Hami 

bertanding sepak kaki. Ia terlihat marah karena kekalahannya terhadap 

La Hami. Namun, berkat kerendahan hati La Hami meminta maaf karena 

keberaniannya mengalahkannya, Kapempe menerimanya dengan senang 

hati. Pengarang menggambarkan La Hami sebagai seorang yang rendah 

hati atas kelebihan dan tidak sombong terhadap kemenangan. Tidak 

hanya itu, sikapnya meminta maaf menunjukan dia orang yang 

menghargai yang tua sekaligus sebagai lawannya. 

Sikap positif juga ditunjukan oleh Kampepe ketika La Hami 

meminta maaf kepadanya. Kampepe pun mengakui kekalahan, sebab 

sudah sepantasnya yang muda mengalahkan yang tua. Sehingga sikap 

keduanya mengajarkan untuk tidak menaruh dendam, menjujung tinggi 

sportifitas dan rasa persaudaraan. Hal tersebut dibuktikan dengan kutipan 

berikut. 

“Lawan hamba berdiri beberapa lamanya, tiada berkata-kata; 
mukanya pucat dan badanya gemetar. Hamba khawatir kalau-
kalau ia menjadi mata gelap dan mengamuk di sana, karena 
malu yang amat sangat. Jika demikian, niscaya akan gugurlah 
beberapa korban  yang tidak bersalah. Oleh sebab itu pergilah 
hamba kepadanya, meminta maaf akan keberanian hamba 
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mengalahkanya. Lama dipangdanya muka hamba, tetapi dengan 
menyerah rupanya; kemudian ia berkata, “Memang seharusnya 
yang tua dikalahkan oleh yang muda. Aku tak menaruh 
dendam kepadamu. Siapa namamu?” Tanyanya. 
“La Hami,” sahut hamba. 
“Dari Sanggar, bukan?” 
“Dari pinggir laut Sanggar.” 
“Baikalah, mungkin kita berjumpa pula. Namaku Kepempe, 
tempatku kau dengar tadi, Wera. Selamat tinggal.” 
“Sejak waktu ini kita bersaudara. Selamat tinggal” (Rusli, 
2001:40). 
 
Hal sebaliknya justru dilakukan oleh lawan La Hami yang lain. 

Jagoan Sape datang mengajak La Hami bertanding  mengangkat badan 

dengan menyombongkan dirinya. Sikap yang tidak sepatutnya untuk 

ditunjukan kepada sesama petanding. Merasa bangga dengan 

kemampuanya, laki-laki ini meremehkan La Hami. Pengarang 

menggambarkan Jagoan Sape ini sebagai seorang yang sombong dan 

berkata kasar. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. 

Setelah memberi selamat tinggal kepada hamba, Kepempe segera 
meninggalkan gelanggang pertandingan.  Hamba pun segera pula 
hendak ke luar, untuk menghindarkan sekalian puji-pujian yang 
masih hamba dengar ditunjukan kepada hamba.  Kifa yang rupanya 
masih hendak tinggal di sana, hamba tarik. Tetapi waktu itu, tiba-
tiba datang seorang laki-laki yang besar panjang pula, dan 
gemuk badanyanya, menghampiri hamba dengan menguakkan 
orang-orang kepada hamba dengan sombongnya, “bersepak 
kaki engkau  menang, tetapi dapatkah pula engkau 
mengalahkan aku dalam berangkat badan?” (Rusli, 2001:41). 

 

Sikap yang tidak baik terlebih-lebih ditunjukan oleh Jagoan Sape 

ketika mengajak La Hami bertanding dan La Hami menolaknya. 

Direndahkanya La Hami seperti seorang pengecut. Tidak hanya itu, 
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perkataan kotor pun terlontar dari mulutnya. Dalam novel La Hami, 

pengarang menggambarkan watak Jagoan Sape sebagai seorang yang 

sombong dan mudah berkata kotor serta tidak menjujung rasa 

persaudaraan. Berikut kutipan yang menunjukan penjelasan tersebut. 

“Aku tiada hendak mencari kemenangang di sini. Oleh sebab 
itu maafkanlah aku pulang saja,” kata hamba, karena kelihatan 
oleh hamba orang ini hendak mencari persengkatan, yang telah 
dapat hamba hindarkan dari Kapempe (Rusli, 2001:41). 

“Kalau engkau tak mau bertanding, nyatalah engkau pengecut 
dan orang pengecut harus diajar sebagai anjing,” katanya (Rusli, 
2001:42). 

4.  Menasehatkan Kebaikan 

Mengajarkan dan menasehati kebaikan kepada anak adalah salah 

satu tanggung jawab orang tua. Mengarahkan kebaikan kepadanya agar 

menjadi seorang yang berpikir lurus adalah suatu keharusan. Hal itulah 

yang dilakukan oleh Ompu Keli tak kala menasehatkan kepada anak 

tentang sikap rendah hati dan menghargai orang lain. Menasehatkan agar 

anaknya tidak membuat permusuhan dengan sesama saudara dan 

membiasakan meminta maaf bila berbuat salah.  Hal tersebut dapat dilihat 

pada kutipan di bawah ini. 

“Pegang teguh-teguh sifat yang baik seperti ini, karena lawan 
dapat dijadikan kawan dan kawan selalu berguna di mana- 
mana. Sini suka berdendam-dendam, terkadang-kadang  diturunkan 
sebagai pustaka, sampai kepada anak cucu. Jika engkau tak pergi 
kepada Kapempe ini, tetapi kau sombongkan kemenanganmu 
dan kau hinakan kekalahanya, mungkin sekali terjadi apa yang 
kau katakan tadi. Karena malu, ia mengamuk. Dan mungkin 
penonton yang tak bersalah, menjadi korban. Kekalahan yang 
diterimanya, sebagai jago yang kenamaan, dari seorang muda yang 
tiada dikenal orang, bukan sedikit memberi aib. Sekarang nyata 
kepada khalayak, bahwa engkau bertanding bukan hendak 
mencari kemenangan, sebagai katamu tadi, tetapi semata-mata 
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karena hendak bertanding, hendak mencoba kekuatanmu. Oleh 
sebab itu dapat diterimanya permintaan maafku. Jika tidak sekurang-
kurangnya engkau akan dipandangnya sebagai musuhnya yang telah 
menghinakannya dan melenyapkanya nama baiknya. Sekarang 
teruskanlah ceritamu! Rupanya ia kian menarik hati,” kata Ompu 
Keli (Rusli, 2001:41). 
 

5.  Tidak Berbuat Kejahatan  

 
Kejahatan adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri terlebih lagi 

merugikan orang lain. Pelakunya pantas mendapat hukuman atas 

pebuatanya itu. Hal tersebut seperti yang digambarkan pengarang tentang 

tokoh Manderu dalam novel La Hami. Manderu  ialah seorang pemimpin 

pembegal yang melakukan kejahatan dengan merampas harta orang, 

menganiaya para tawanannya bahkan mengacam kehormatan orang lain. 

Tokoh ini berwatak jahat dan licik. Hal buruk tidak segan-segan 

dilakukannya demi mewujudkan keinginannya. Hal tersebut dapat dilihat 

melalui kutipan berikut. 

    
Sekalian orang Sanggar diikat dan dan dibawa masuk ke dalam 
sarang kaum pembegal ini, lalu dipenjarakan dalam suatu lubang, 
sedang harta bendanya dan semua kudanya dirampas sekalian. 
(Rusli, 2001:87).  

 
Manderu digambarkan memiliki akal yang licik. Ia dapat Menyakiti 

jiwa dan raga orang lain dengan tidak mempedulikan dampak yang akan 

terjadi. Merencanakan hal-hal yang tidak baik sudah menjadi keahliannya. 

Berikut kutipan yang menjukan hal tersebut. 

“Akalku memang baik; aku turut. Dan sesudah kita kawini gadis 
Dompu ini, kita juallah ia bersama-sama tunangannya Lalu 
Jala. Bila engkau berangkat ke Dompu?” (Rusli, 2001:90).  
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6. Tidak Serakah 

Menghalakan segala cara untuk mendapatkan sesuatu adalah sifat 

rakus, tanda ketidakbersyukuran, dan keserakahan seseorang tehadap yang 

telah dimilikinya. Pengarang menggambarkan sifat salah seorang tokoh 

dalam novel La Hami seperti itu. Tokoh tesebut adalah Juru Bicara 

Kerajaan Bima yang bernama Lalu Safiri. Lalu Safiri tega membuang La 

Hami yang merupakan Putra Raja Sultan Kamaruddin Kerajaan Bima. Hal 

ini dilakukannya agar raja tidak memiliki keturunan laki-laki, sehingga 

diwariskanlah tahtanya kepada dia yang masih memiliki hubungan 

keluarga dengan Raja Sultan Kamaruddin. Dalam kutipan, sifat yang haus 

akan kekuasaan ini membuatnya gelap mata hingga keluarganya sendiri 

rela dibuangnnya. Berikut kutipan yang menunjukan hal tersebut.   

“Sebab ia ingin menjadi raja, memerintah negeri Bima ini. 
Katanya jika baginda tiada mempunyai putra laki-laki, 
mungkin tahta kerajaan Bima jatuh ke dalam tangannya, 
karena ia masih berkeluarga dengan baginda” (Rusli, 2001:150).  

 

Setelah diketahui oleh Bagianda Raja Sultan Kamaruddin tentang 

kejahatannya, Lalu Safiri kabur dari Bima. Dia meninggalkan istrinya 

sendiri. Kepergiannya dari Bima hendak melarikan diri dari kejahatan 

yang dillakukanya agar dia tidak bertanggung jawab dan tidak dihukum 

atas kejahatannya. Berikut kutipan yang menunjukan hal tesebut. 

“Walaupun tiada dikatakan suami patik kepada patik, apa 
sebabnya yang sebenarnya ia meninggalkan Bima, tetapi pada 
rasa patik suami patik melarikan diri dari Bima ini” (Rusli, 
2001:149).  
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Sangat disayangkan kepergian Lalu Safiri membawa bencana. Di 

tengah laut terjadi gelombang topan dasyat sehingga perahu yang 

ditumapanginya bercerai-berai. Mayat Lalu Safiri sudah hancur dan hanya 

bisa dikenali lewat pakaian yang ia kenakan. Perbuatanya telah membawa 

karma bagi dirinya. Berikut kutipan yang menunjukan hal tersebut. 

“Jenazah pacal tuanku Lalu Safiri yang telah cerai-berai dan 
hanya dikenali pada pakaian dan senjata beliau yang dipakai 
waktu pergi dari rumah, sedang mayatnya kedua pengawal beliau 
tak bersua. Hanya dester dan parangnya yang tersiar-siar di pantai” 
(Rusli, 2001:148). 
 

4.2.3    Nilai Sosial 

Nilai sosial merupakan landasan bagai masyarakat untuk 

menentukan yang benar dan peting. Nilai ini memiliki nilai tersendiri 

untuk membuat individu berbuat sesuai norma dan peraturan yang berlaku 

dalam masyarakat. Manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain. 

Sehingga, sosialisasi menjadi sesuatu yang sangat penting dalam 

kehidupan kita di dunia ini. Sosialisasi sangat dibutuhkan dalam 

lingkungan keluarga, masyarakat bahkan negara.  

Manusia adalah mahluk sosial dan budaya. Sebagai mahluk sosial 

manusia hidup bersama dalam arti manusia hidup dalam interaksi 

sesamanyaa. Kehidupam sosial memerlukan nilai-nilai yang mengikatnya. 

Hubungan sosial ini berkaitan dengan adanya rasa saling memahami, 

tolong menolong, saling simpati, menghargai, saling menghormati, saling 

mencintai, bahkan watak manusia yang salah paham, antipati dan saling 

membenci. Dengan demikian tidaka ada hubungan sosial tampa nilai-nilai 
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atau norma dan tiada nilai-nilai tampa hubungan sosial. Berikut nilai sosial 

yang dapat ditemukan dalam novel La Hami karya Marah Rusli. 

1. Tolong Menolong  

Tolong menolong adalah sikap positif yang dapat kita tunjukan 

kepada orang yang sedang mendapat kesulitan. Seorang terkadang 

sangat membutuhkan bantuan orang lain ketika senang dan susah. 

Sudah sepatutnya sikap tolong menolong menjadi nilai yang dijaga 

dan dipelihara dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya kepada 

orang yang dikenal tetapi juga kepada orang yang tidak dikenal, 

apabila memungkinkan kita dapat menolongnya. Hal tersebut juga 

dilakuakan oleh seorang tokoh yang bernama Kifa yang digambarkan 

oleh pengarang sebagai nelayan. Laki-laki ini ramah, mudah 

bersahabat dan menolong dengan ikhlas. La Hami yang hendak 

menyeberang ke Bima meminta tumpangan kepadanya. Kifa 

membantunya dengan iklas dengan tidak dimintanya bayaran sepeser 

pun.  

Setelah bulat pikiran hamba, turunlah hamba ke Teluk Bima. 
Tengah hari sampailah hamba ke pantai. Kebetulan di sana ada 
sebuah perahu nelayan, kepunyaan Kifa, yang hendak kembali 
ke Bima, lalu hamba minta menumpang. Permintaanya ini 
diterimanya dengan ikhlas dan tidak pula dimintanya 
pembayaran dari hamba, asal hamba suka menolongnya 
berdayung, katanya sambil tersenyum. Tapi tatkala kami 
telah tertolak, nyata pertolongan hamba itu tidak perlu, sebab 
perahunya mempunyai layar dan mendapat angin turutan. (Rusli, 
2001:33). 

 

Tidak hanya itu, Kifa seorang yang digambarkan suka menolong 

dan mudah menjalin persahabatan. Hal ini dibuktikan dengan 
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diajaknya La Hami menginap dirumahnya  ketika diketahuinya La 

Hami tidak memiliki kenalan di Bima. Hal tersebut dapat dilihat 

melalui kutipan berikut. 

Pada malam itu juga sampailah kami kepelabuhan Bima. 
Hamba diajak oleh Kifa menumpang di rumahnya, tatkala 
didengarnya, bahwa hamba tak mempunyai sahabat atau 
kenalan di Bima (Rusli, 2001:33). 
 
Hal serupa juga digambarkan oleh pengarang tentang beberapa 

orang yang baik hati dan menolong La Hami ketika ditimpa musibah. 

Mereka menolong La Hami yang terdampar dan terluka. La Hami 

dirawat dan diberikannya makan sampai keadaannya membaik. 

Kutipan di bawah ini menunjukan bahwa masyarakat yang membantu 

memiliki rasa simpati dan rasa tolong menolong kepada sesama. 

Berikut kutiapan yang menujukan hal tersebut. 

“Tolonglah hamba!” 

“Mari  kita bawa pulang ke rumah!” Kata seorang dari 
mereka. 

Tiada berapa lama kemudian, diusung merekalah hamba kepada 
suatu dangau dan dibaringkannya hamba di atas sebuah balai-
balai. Badan hamba dikeringkan, lalu ditutupnya dengan 
kain dan luka hamba diobatinya dengan setawar sedingin. 
Barulah badan hamba berasa segar sekali dan hamba minta 
makan dan minum. Diberi mereka hamba kahwa dan bubur 
sagu. Setelah makan, tertidurlah hamba dengan nyenyaknya 
sampai keesokan harinya. Barulah dapat hamba duduk dan 
berjalan-jalan perlahan-lahan (Rusli, 2001:58) 

Sikap yang sama juga harus ditunjukan oleh orang yang 

ditolong. Mengucap terima kasih kepada orang yang menolong 

merupakan bentuk kesyukuran dan sikap baik kepadanya. Kata terima 
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kasih adalah penghargaan bagi orang yang menolong oran lain. Kata 

itu menandakan pula bahwa seseorang membutuhkan bantuan orang 

lain dalam kehidupannya. Seperti halnya yang dilakukan seorang 

tokoh yang bernama Lalu Jala dalam novel La Hami. Lalu Jala 

ditolong oleh La Hami dari maut. Ia hendak jatuh dari jurang yang 

kemudian berhasil diselamatkan oleh La Hami.  Lalu Jala 

mengucapkan terima kasih dengan sedalam-dalamnya. Sebuah sikap 

yang sepantasnya dilakukan kepada orang yang telah menolongnya. 

Pengarang menggambarkan sosok Lalu Jala sebagai seorang yang baik 

dan berbalas budi atas kebaikan orang lain. Berikut kutipan yang 

menunjukan hal tersebut. 

Lalu Jala memegang kedua bahu La Hami, seraya berkata 
dengan suara yang terharu, “Terima kasih La Hami! 
Engkau telah melepaskan aku dari bahaya maut. Jika tak ada 
engkau niscaya hancur luluhlah aku dalam jurang itu, bersama-
sama-sama kudaku.” 
“Patik bersyukur kepada Allah, karena Ruma telah selamat. 
Semoga demikianlah hendak selamanya-lamanya,” sembah La 
Hami (Rusli, 2001: 75). 

  
2. Kerjasama 

 Bekerjasama dalam melakukan sesuatu dapat menyelesakan 

pekerjaan dengan lebih mudah. Hal ini menandakan kita makluk sosial 

yang membutuhkan kehadiran orang lain dalam hidup.  Terutama 

disaat darurat dan dirasa penting. Hal tesebut seperti situasi yang 

dijelaskan dalam cerita La Hami. Negeri Sanggar diserang oleh 

pembajak dan pemimpin negeri Sumbawa yang lalim. Kerajaan 

Sanggar mengalami kesulitan dalam melawan musuh, namun berkat 

bantuan dan kerjasamanya dengan laskar Dompu, musuh dapat 

73 
 



dipukul mundur.  Terbuktilah bahwa kerjasama dan sifat membantu 

dapat menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan lebih baik daripada 

sendiri. Berikut kutipan yang menunjukan hal tersebut. 

“Dompu datang membantu Sanggar! Dompu datang 
membantu Sanggar!” berseru laskar Sanggar. “di sini Sanggar. 
Maju Sanggar! Musnahkan Sumbawa!”  
Karena kedatangan bantuan ini, terkejutlah tentara 
Sumbawa, lalu hendak mundur mencari tempat 
perlindungan...(Rusli, 2001: 130). 
 

3. Sikap Sosial terhadap Lingkungan 

Terkadang seseorang menahan kesedihan untuk tidak 

berhubungan dengan lingkungan di sekitarnya. Sebuah sikap yang 

harus diambil apabila hal tersebut mendatangkan manfaat. Hal ini 

seperti yang dilakukan oleh Ompu Keli. Tokoh yang digambarkan 

sebagai seorang yang tidak ingin menjalani kehidupan di kota dan 

khalayak. Padahal sebelumnya Ompu Keli ialah seorang yang 

memiliki jabatan Mangkubumi, disegani, dekat dengan rakyatnya dan 

rakyatnya begitu mencintai  pemimpinnya ini. Ketidakinginannya 

untuk berhubungan dengan orang kota atau khalayak ini disebabkan 

karena dia pernah mengalami masa sulit ketika ia harus kabur dari 

Daeng Matita, panglima negeri Sumbawa dan pembajak Ponto 

Wanike yang ingin memusnahkanya. Daeng Matita ialah seorang yang 

tamak harta, pangkat, dan kekuasaan. Tidak heran dia sering menindas 

dan menganiaya rakyat dengan zalim. Dia juga bekerjasama dengan 

pembajak Ponto Wanike. Pembajak yang memiliki kekuasaan dan 

suka menganggu keamanan negeri. Mereka ingin menguasai 

menghancurkan negeri Sumbawa dan kepemimpinan Ompu Keli.  
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Daeng Matita dan Ponto Wanike ingin membunuh Ompu Keli 

yang waktu itu berkedudukan sebagai Datu Rangga (Mangkubumi). 

Dikarenakan besarnya kekutan pemberontak dan takut rakyat akan  

sengsara akibat perang maka dengan terpaksa Ompu Keli harus 

mengasingkan diri dan bersembunyi. Menjauh dari negeri Sumbawa 

adalah pilihan terbaik bagi dia dan istrinya sebab tidak hanya 

berbahaya bagi keluarganya tetapi juga bagi penduduk negeri 

Sumbawa karena takut akan diserang oleh Daeng Matita dan Ponto 

Wanike. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. 

Sekarang apa yang akan diperbuat Datu Rangga Sumbawa ini? 
Sebab tinggal di Sumbawa artinya bahaya maut baginya 
dan karena ia, tentulah kota Sumbawa dan penduduknya 
akan diserang dan dirampas oleh kaum bajak ini; sedang ia 
sendiri dengan tentara yang tiada seberapa, yang suka menurut 
perintahnya, tak dapat mempertahankan Sumbawa dari serangan 
Ponto Wanike dari laut Daeng Matita dari darat. Kerena tak 
ada jalan lain baginya, diputuskanlah, untuk 
mengundurkan dirinya dan meninggalkan kota Sumbawa, 
membuang dirinya di tempat yang jauh dari sana (Rusli, 
2001: 62). 
 
 “Bagiku dunia luar telah tertutup. Aku orang sekatan, yang 
lebih baik jangan berhubungan lagi dengan orang kota,” 
sahut Ompu Keli dengan suara yang sedih, lalu ia berdiam diri 
beberapa lamanya. Pada air mukanya nyata kelihatan kepiluan 
hatinya, yang hampir tak dapat ditahanya (Rusli, 2001: 22). 

 
 

Sikap Ompu Keli ini adalah bentuk usaha yang bisa 

dilakukannya untuk melindungi keluarga dan penduduk negeri 

sumbawa. Dia rela menahan rasa sedihnya untuk tidak bertemu orang-

orang lain demi kebaikan bersama. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada novel La 

Hami karya Marah Rusli, dapat disimpulkan bahwa dalam novel ini 

terdapat kandungan wujud budaya Mbojo yang meliputi wujud ideal, 

aktivitas, dan artefak. Wujud  ideal yang dapat ditemukan dalam novel 

La Hami yaitu supranatural dan tahayul. Terdapat pula Aktivitas 

budaya yaitu:  sirih puan, permainan dan pertandingan, berburu, sistem 

sapaan dan kekerabatan serta adat perkawianan pada golongan 

bangsawan. Sebagai wujud budaya artefaknya adalah  istana/asi,  

rumah, dan pakaian. 

Tidak hanya terdapap wujud budaya Mbojo dalam novel La 

Hami tetapi juga terkandungan  nilai pendidikan. Nilai pendidikan yang 

melekat dan berlaku pada jiwa manusia dalam menjalani kehidupannya 

sehari-hari. Nilai tersebut diharapkan dapat diaplikasikan dalam 

kehidupan sehingga dapat mewujudkan ketentraman. Nilai pendidikan 

yang terkadung dalam novel tersebut meliputi nilai agama, nilai moral, 

dan nilai sosial. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Nilai agama dalam novel La Hami yaitu (1) memohon 

pertolongan kepada Allah, (2) bersyukur kepada Allah, (3), dan 

Allah pemberi karunia dan kebahagiaan. 

2. Nilai moral dalam novel La Hami yaitu (1) menyayangi dan 

mengasih anggota keluarga, (2) pengorbanan dan keikhlasan, (3) 
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rendah hati, (4) menasehatkan kebaikan, (5) tidak berbuat 

kejahatan, dan (6) tidak serakah. 

3. Nilai sosial dalam novel La Hami yaitu  (1) tolong menolong 

dan (2) kerjasama, (3) sikap sosial terhadap lingkungan. 

5.2 Saran-saran 

saran-saran yang perlu diperhatikan pembaca adalah sebagai berikut :  

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan 

pengetahuan bagi masyarakat umum untuk selalu menjaga dan 

melestarikan kebudayaan daerah. 

2. Setiap karya sastra pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang dapat 

memberikan manfaat sebagai pedoman hidup pembacanya sehingga 

hendaknya karya sastra dapat  diapresiasi secara maksimal. 

3. Diharapkan nilai-nilai pendidikan yang dianalisis dapat dijadikan 

bahan perenungan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. 

4. Guru diharapkan dapat memanfaatkan kandungan wujud budaya dan 

nilai pendidikan dalam novel La Hami sebagai bahan ajar sastra di 

sekolah. 

5. Masyarakat Suku Mbojo diharapkan dapat mengenal budaya 

daerahnya. Melestarikan budaya tersebut sehingga terjaga 

keberadaannya dan menghayati kandungan nilai-nilainya dalam 

kehidupan. 
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Lampiran 1 

Sinopsis Novel 

 

Dua bulan lamanya, Ompu Keli dan istrinya menunggu dengan cemas 

kedatangan anaknya La Hami yang telah disuruh pergi bertandang ke Donggo. 

Kepergiannya bertujuan untuk menaikkan derajatnya. Ompu Keli mendapat 

petunjuk bahwa La Hami harus pergi ke sana guna mewujudkan hal tersebut. 

Perjalanannya mengendarai kuda Sumba dengan senjata parang, tombak, 

panah,  jerat, dan tanpa membawa bekal makanan. Perjalanannya dari ke Kempo 

melalui Sanggar, Dompo, Padende, lalu ke Gunung Soromandi. Di Sanggar, La 

Hami disambut senang oleh Ompu Ito, bahkan La Hami diberi bekal makanan 

olehnya.  

La Hami langsung ke Kempo tampa bermalam di rumah Ompu Ito. Selama 

perjalanan di Kempo, dia melewati jalan mendaki, menurun   dan banyak 

bebatuan. Dilihatnya pula pemandangan kebun, sungai, dan lembah. Tidak 

ketinggalan pula matanya dimanjakan dengan pemandangan rumah-rumah 

masyarakat setempat yang unik dan tradisional. Pada saat di Kempo, La Hami 

menghadapi sedikit rintangan yaitu ganguan dari kerbau jantan liar yang hendak 

menandukinya. Beruntung La Hami dapat melawanya dengan memanah kerbau 

itu tepat di dadanya. 

Tibahlah Hami melanjutkan perjalanannya ke Dompu. Di Dompu La Hami 

mendapati jalan yang rata dan sunyi. Dia melihat keadaan istana Sultan Dompu 

dan bangunan yang ada di sana. Rumah-rumah dan masjid tertata dengan rapi dan 

tinggi menjulang. sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah 

berdagang dan nelayan. La Hami tidak langsung meninggalkan Dompu karena 

hendak mencari tahu keterangan tentang perjalannya ke gunung Donggo dan ingin 

mengetahui tentang adat-istiadat dou Donggo yang berlainan dengan Bima dan 

Sumbawa. Dia  menginap di rumah Kepala Desa Dompu yang disambut ramah 

dan hangat oleh penghuninya. 

Kepala desa Dompu menyuruhnya meminta bantuan kepada kepala bangsa 

Donggo yang ada di Pandede untuk memberikan jalan untuk mencapai tujuannya. 

Setelah bertemu dengan kepala bangsa Donggo yang menasehatkannya bertemu 

80 
 



dengan Ompu Su. Ompu Su ialah seorang yang sakti di Soromandi. Pergilah La 

Hami ke Soromandi dengan meninggalkan kuda sumbanya kerena jalanya yang 

sulit untuk dilalui kuda. Setelah pertemuanya denan Ompu Su, La Hami 

menceritakan alasanya mengapa bisa sampai ke datang ke sana. Ompu Su paham 

dengan tujuan La Hami yang mencari jalan untuk mencapai derajat yang tinggi. 

Ompu Su menyuruh La Hami untuk tinggal bersamanya selama 41 hari guna 

memberinya bekal ilmu kesaktian, ilmu gaib dan ilmu penjagaan diri sebagai 

bekal untuk mencapai tujuanya. La Hami bejanji tidak akan melupakan kebaikan 

Ompu Su yang telah mengajarkanya banyak hal. Ompu meminta La Hami untuk 

pergi ke Bima karena di sanalah derajat akan didapatkanya. 

La Hami akhinya melakukan perjalanan ke Bima. Ketika perjalanan ke 

Bima La Hami mendapatkan beberapa halangan. La Hami turun dari Gunung 

Soromandi ke Bima tanpa menunggang Sumba. Ketika menyeberang menuju 

Bima, ikutlah nelayan yang bernama Kifa dan dia menginap di rumahnya. Di 

tempat tinggal Kifa kebetulan sedang ada perayaan Maulid Nabi dan upacara 

perayaan Sirih Puan yang diramaikan dengan permainan kuraci (berpukul-pukulan 

badan dengan rotan) dan permainan bersepak kaki. Melihat permainan bersepak 

kaki La Hami tanpaknya ingin mencoba, setelah diladeni jago Wera ternyata 

roboh oleh La Hami. Datanglah orang tinggi besar menahannya untuk 

berlawanan, dengan terpaksa karena La Hami dilecehkan. Akhirnya dia menuruti 

tantangan jago dari Sape tersebut dan akhirnya Jago Sape tersebut kalah. La hami 

tidak henti-hentinya memperoleh pujian dan sanjunggan dari penoton yang hadir 

dari berbagai penjuru daerah seperti Nanganae, Tololai, Wera, Wawo, Sape, Belo, 

Semili, Tente dan Ngali. La Hami dipanggil Sultan Bima yakni Sultan 

Kamarudin. Di depan permaisuri Sultan, putri-putrinya, dan para punggawa La 

Hami diberi pekerjaan. Namun, La Hami mohon untuk pulang kampung Sanggar 

untuk memberitahukan pada kedua orang tuanya dan mengajak mereka untuk ikut 

ke Bima. 

Ketika La Hami hendak pulang ke Sanggar. Datanglah dua orang bantara 

dari Ruma Raja. La Hami diminta menghadap Ruma Raja karena adahal yang 

ingin diberitahukan. Ruma Raja meminta La Hami untuk memberantas Kaba. 

Kaba adalah seorang yang sering membuat onar, menganianya, dan merampas 
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harta rakyat negeri Mangarai, di Pulau Flores. Berangkatlah La Hami dengan dua 

orang prajurit menuju Manggarai untuk memberantas Kaba agar penderitaan 

rakyat di sana dapat usai. Malam mulai merayap, sampailah mereka di sebuah 

pulau yang tidak dihuni oleh seorang pun. La Hami diminta menunggu oleh para 

prajurit di pinggir hutan sebab mereka akan mengambil panah yan tertinggal di 

perahu. Lama La Hami menanti mereka. Hari telah sangat gelap dan malam. Rasa 

khawatir mulai menggeroggoti hatinya karena dua prajurit tadi masih belum 

kembali. Ditengoknya tempat mereka mengikat perahu tadi dan begitu kagetnya 

la, perahu itu telah berangsur menjauhi bibir pantai dan dia ditinggalkan seorang 

diri di pulau tak berpenghuni. Lama La Hami bepikir apa yang sebenarnya terjadi 

sehingga dia diperlakukan seperti ini. Dia mencari tempat perlindungan di lubang-

lubang batu untuk menjaga dirinya dari hujan dan kedinginan, jika untuk 

menyusuri pulau itu dia tidak berani kerana belum mengenal medannya. 

Keesokan harinya La Hami berjalan menyusuri pulau itu hendak mencari  

makan. Sampailah dia di sebuah tempat yang berbukit-bukit kecil. Di sana dia 

melihat perkelahiaan yang dasyat antara seekor ular dengan seekor binatang yang 

mirip buaya  yang ternyata itu adalah komodo. La Hami menyadari dirinya tidak 

berada di Manggarai melainkan di Pulau Komodo. Beberapa ingin Komodo 

menyerang La Hami yang menandakan pertarungan sengit akan tejadi. Berkat 

pertolongan Yang Maha Kuasa kemudian bekal mustika dari Ompu Su membuat 

komodo itu perlahan mundur dan tidak  jadi menyerangnya. La Hami pun kembali 

ke tepi pantai dan dari arah lautan terlihat dua buah perahu yang datang 

menjemputnya. La Hami pun kembali pulang ke Sanggar setelah bertemu dahulu 

dengan Ruma Permaisuri. Dia menceritakan semua kejadian yang dia sendiri tidak 

mengerti alasan dia diperlakukan seperti itu. 

Kembalilah La Hami setelah dua bulan kepergianya, Malam hari Ompu Keli 

bercerita kepada La Hami tentang asal-usulnya. Diceritakan pada 24 tahun yang 

lalu, yang menjadi Datuk Rangga di negeri Sumbawa adalah Raja Ajong atau 

Ompu Keli dan didampingi sang istri Putri Nakia. Saat itu Raja Sumbawa adalah 

Sultan Badrunsyah. Kepergiannya karena keadaan pemerintahan saat itu tidak 

stabil. Terjadilah fitnah dari Daeng Matita yang haus jabatan. Ia bekerja sama 

dengan Ponto Wanike, seorang pimpinan bajak dari pulau Ragi. Sekarang Raja 
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Ajong dan istrinya beserta dua orang kepercayaannya bermukim menyendiri di 

Sanggar sampai sekarang. 

Pada suatu hari, Ompu Keli pergi memancing ke pantai, di situlah, Dewa 

mendengar tangisan bayi. Setelah didekati ternyata seorang bayi laki-laki yang 

berumur sekitar satu bulan. Diletakan di atas sampan beralaskan tikar jontal 

yang  baik anyamannya, berkalung dokoh yang terbuat dari mas, berselimutkan 

sutera bertekad emas dan semuanya berciri dari Bima. Lalu dibawanya pulang dan 

di beri nama La Hami, Ina Rinda atau Putri Nakia merasakan senang  karena 

selama ini tak berketurunan. 

Terdengar kabar oleh Daeng Matita bahwa Raja Ajong yang menyingkirkan 

diri dari Sumbawa kini ada di pantai Sanggar dengan mengganti nama Ompu Keli 

dan akhirnya timbul kembali dendam lamanya yang sudah 24 tahun. Daeng 

Matita  akan segera menyerang Sanggar. Di bagilah tugas mereka dengan Ponto 

Wanike menyerang  pantai Sanggar dan Daeng Matita menyerang dari arah darat 

yakni di Lembah Jambu. Perang belum dimulai namun rencana serangan pasukan 

sumba telah tercium oleh pasukan Sanggar sehingga Sanggar telah bersiap-siap. 

Di kedua belah pihak terdapat pasukan yang mati dan luka-luka, namun jumlah 

yang celaka lebih banyak di pihak Sumba. Dengan gagah berani, Ponto Wanike 

bisa dibunuh oleh La Hami. Kemudian pasukan Sanggar menuju lembah Jambu 

untuk membantu Raja Ajong dan Lalu Jala, di tengah perjalanan pasukan yang 

dipimpin Daeng Matita dihadang oleh pasukan Sanggar dan peperangan terjadi 

dengan dahsyatnya. Pasukan Sumba terlihat kewalahan karena harapan bantuan 

dari pasukan lain tidak kunjung datang sementara pasukan Sanggar mendapat 

bantuan dari Dompo dan Kempo. Semakin paniklah Daeng Matita. Datanglah 

pasukan La Hami tambahlah kacau pasukan Sumba. Sebagian besar pasukan 

Sumba terbunuh, Daeng Matita melarikan diri setelah menebas rusuk Raja Ajong. 

Namun setelah dikejar oleh pasukan Sanggar yang terpencar. Akhirnya Daeng 

Matita bisa dilumpuhkan, sedangkan pasukan yang tersisa diampuni dan kembali 

ke Sumba. 

Sultan Kamarudin yang sedang asik bercengkerama dengan permaisuri 

Cahya Amin dan putrinya Putri Sari Langkas, teringatlah bahwa suatu saat tak ada 

lagi yang bisa menggantikan baginda karena tak punya anak putra. Anak 
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sulungnya telah diculiknya 24 tahun yang lalu, sedangkan Putri Sari Langkas 

adalah anak kedua. Akhirnya teringatlah sang permaisuri kepada pemuda yang 

bernama La Hami karena umur dan perawakannya mirip dengan putra sulungnya 

bahkan mirip dengan Sultan Kamarudin. Khayalannya dengan La Hami akhirnya 

membuat penasaran yang semakin mendalam. Namun, permaisuri tidaklah yakin 

karena pemuda itu bernama La Hami yang telah membinasakan Daeng Matita dan 

Ponto Wanike dari Sumbawa. Cahya Amin lalu membayangkan dan mencari-cari 

sebab Ompu Keli ternyata Raja Ajong  atau Datu Ranga Sumbawa dulu yang 

menyingkir ke pantai Sanggar 24 tahun lalu. Namun, permaisuri ragu karena Raja 

Ajong seingat permaisuri tidak punya anak. Akhirnya permaisuri mengutus 

pengawal untuk mencari tahu tentang La Hami ke Sanggar. Beberapa hari 

kemudian, utusan itu pulang memberi kabar bahwa yang sebenarnya La Hami 

adalah anak Ompu keli, Raja Ajong Sanggar yang dulu adalah Datu Ranga 

Sumbawa. La Hami adalah anak angkat yang ditemukan di pantai Sanggar ketika 

masih berumur sekitar satu bulan dengan tanda-tanda ada sehelai tilam daun 

jontal, sehelai selimut buatan Bima, dan dokoh mas yang amat permainya. 

Mendengar kabar Cahya Amin sangat gembira karena pastilah La Hami itu 

putranya dan dengan segera beberapa hari kemudian menyuruh utusan untuk 

menjemput La Hami. 

Kabar yang menyenangkan seisi istana Sanggar. Hal ini membuat Raja 

Sanggar, Sultan Amarullah, Raja Ajong, Lalu Jala, La Hami, dan Putri Nakia 

datang menghadap Sultan Abdul Azis untuk mengabarkan perihal yang 

sebenarnya. Sebelum datang rombongan dari Sanggar, terdengarlah kabar kalau 

Sultan Bima Sultan Kamaruddin akan datang ke Dompo untuk menjemput 

putranya La Hami. Perjalanan dari Dompo ke Sanggar, Sultan Kamaruddin diiring 

oleh Raja Ajong, Permaisuri Cahya Amin dan Putri Sari Langkas diiring oleh 

Putri Nakia, dan La Hami dengan Lalu Jala. Dalam perjalanan menuju Sanggar 

terlihatlah pula kalau Lalu Jala menyukai adik La Hami yakni Putri Sari Langkas. 

Pada suatu hari, Sultan Bima menyampaikan maksudnya melamar Putri Nila 

Kanti untuk La Hami dan Raja Sanggar Sultan Amarullah melamar Putri Sari 

Langkas kepada Sultan Bima Sultan Kamaruddin untuk Lalu Jala. Pada hari yang 

telah ditentukan, dilangsungkanlah perkawinan keempat sejoli ini dengan meriah. 
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Beberapa bulan kemudian, La Hami dinobatkan menjadi Sultan Bima dengan 

gelar Sultan Abdul Hamid dan Lalu Jala dinobatkan menjadi Sultan Sanggar 

dengan gelar Sultan Abdul Jalal. 

La Hami akhirnya telah menikah dengan Putri Nila Kanti seorang putri dari 

kerajaan Dompu. Wanita yang ditemuinya ketika melakukan perjalan ke Donggo. 

Pertemuan pertamanya di sebuah sungai tampa sengaja ternyata menimbulkan 

persaan cinta antara keduanya. Perjalanan cinta yang rumit membuat mereka sulit 

disatukan karena perbedaan status sosial. Nilai Kanti yang merupakan seorang 

putri raja Dompu sedangkan La Hami adalah anak seorang petani pinggiran di 

Sanggar. Namun takdir akhirnya membukakan jalan dan menunjukan kebenaran 

tentang identitas dirinya yang sesunggguhnya. La Hami adalah anak raja Bima 

yang dibuang dan telah lama hilang. La Hami akhirnya menggantikan kedudukan 

ayahnya sebagai raja di Bima. Perjuangan yang dilaluinya sangatlah panjang 

dengan melewati berbagai rintangan. Keberanian, kegigihan, keikhlasan, dan 

kesabarannya membawa dirinya pada derajat yang tinggi seperti yang diinginkan. 
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