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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Sastra dari akar kata sas (Sansekerta) yang berarti mengarahkan, 

mengajar, memberi petunjuk dan instruksi, dan akhiran tra berarti alat, dan 

sarana. Jadi, sastra merupakan kumpulan alat untuk mengajar, buku petunjuk, 

atau buku pengajaran yang baik (Ratna, 2009;1).  

Sastra telah menjadi bagian dari pengalaman manusia, baik dari aspek 

manusia yang memanfaatkannya bagi pengalaman hidupnya, maupun dari 

aspek penciptanya, mengekspresikan pengalaman batinnya ke dalam karya 

sastra. Ditinjau dari segi penciptanya (pengarang dalam sastra tulis dan sastra 

lisan), karya sastra merupakan pengalaman batin penciptanya mengenai 

kehidupan masyarakat dalam kurun waktu dan situasi budaya tertentu. Di 

dalam karya sastra dilukiskan  keadaan dan kehidupan sosial suatu masyarakat, 

peristiwa-peristiwa, ide dan gagasan, serta nilai-nilai yang diamanatkan 

pencipta lewat tokoh-tokoh cerita. Sastra mempersoalkan manusia dalam 

berbagai kehidupannya. Karya sastra berguna untuk mengenal manusia, 

kebudayaan serta zamannya.  

Karya sastra sebagai karya imajinasi dan kreatifitas pengarang, pada 

hakekatnya dalam rangka memahaminya tidak hanya dibutuhkan logika tetapi 

juga perasaan sehingga memerlukan pemahaman yang sama sekali berbeda 

dengan ilmu sosial yang lain. Dikatakan sebagai hasil kreatif karena karya 
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sastra merupakan suatu penjelmaan perasaan dan pikiran tentang segala ragam 

aspek kehidupan.  

Salah satu genre sastra adalah prosa fiksi atau yang biasa disebut karya 

fiksi. Pengertian prosa fiksi adalah kisahan atau cerita yang diemban oleh 

pelaku tertentu yang bertolak dari hasil imajinasi pengarangnya, sehingga 

menjalin suatu cerita (Aminuddin, 2011; 66). Karya sastra atau fiksi dibedakan 

dalam berbagai bentuk baik novel, novelet, dan cerpen. Dari ketiga jenis prosa 

tadi memiliki beberapa perbedaan diantaranya, novel lebih panjang dari cerpen. 

Nurgiantoro (2012; 10) mengemukakan bahwa perbedaan novel dan cerpen 

yaitu bisa dilihat segi formalitas bentuk dan segi panjang cerita. Sebuah cerita 

yang panjang, katakanlah berjumlah ratusan halaman, jelas tidak dapat disebut 

sebagai cerpen, melainkan lebih tepat disebut novel.  

Novel dapat mengemukakan sesuatu secara bebas, menyajikan sesuatu 

secara lebih banyak, dan secara rinci. Cerpen atau novel merupakan karya 

sastra yang memberikan gambaran kehidupan sosial manusia, antara lain dapat 

berupa perilaku manusia dalam masyarakat, pola hubungan antara yang satu 

dengan yang lain antar status sosial seseorang. Selain itu juga, sastra 

menampilkan gambaran pola pikir, perubahan tingkah laku, tata nilai budaya 

dan sebagainya.  

Novel merupakan salah satu bentuk karya sastra yang di dalamnya 

terdapat bermacam-macam cerita tentang berbagai persoalan kehidupan, 

masalah budaya, ekonomi, sosial, maupun politik. Semua itu merupakan hasil 

imajinatif sastrawan dari renungan dalam kehidupan nyata yang kemudian 
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menafsirkannya, menjelaskan dalam salah satu karya imajinatifnya. Dengan 

kata lain pandangan dunia pengarang akan berpengaruh pada penciptaan karya 

sastra.  

Novel Wadu Ntanda Rahi versi Alan Malingi ini menceritakan tentang 

kesetiaan seorang perempuan yang rela menunggu suaminya  sampai dia 

menjadi batu. Batu tersebut dikenal dengan nama Wadu Ntanda Rahi yang 

berarti batu yang memandang suaminya. Wadu Ntanda Rahi adalah episode 

cinta yang pernah terjadi di tanah Bima. Namun Inti atau hakikat ceritanya 

hanyalah satu yaitu tentang kesetiaan seorang istri dalam mengarungi bahtera 

hidup berumah tangga. Ia menjadi batu karena ingin mengabadikan cinta dan 

kesetiaannnya kepada sang suami yang telah merantau dan tenggelam di lautan 

luas. Kisah ini semakin memperkuat bahwa cinta adalah kesetiaan, cinta adalah 

kejujuran, cinta adalah pengorbanan, dan cinta memerlukan keteguhan hati, 

tapi kadang cinta tidak mesti bersatu. Singkatnya ia memenuhi seluruh lubuk 

hati tanpa sempat berpikir yang lain.  

Kaitannya di dalam apresiasi sastra di SMA, KTSP menuntut siswa jauh 

lebih aktif dalam belajar, yang tidak hanya ditekankan di pendidikan formal 

saja. Tetapi, pendidikan informal pun sangat menentukan perilaku dan 

kepribadian siswa, terutama di lingkungan keluarganya. Orang tua sebagai 

orang pertama yang menyentuh kepribadian dan mental seorang anak, dituntut 

untuk mampu memberikan dan menanamkan nilai-nilai luhur yang diajarkan 

nenek moyang tanpa mengesampingkan agama. Dari novel Wadu Ntanda Rahi 
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ini, itu semua bisa didapatkan, diolah dan diaplikasikan, karena novel ini sarat 

dengan nilai-nilai pendidikan sosial yang mencerahkan anak bangsa.  

Oleh karena itu, dirasa sangat perlu dan sangat menarik untuk menguak 

ke permukaan semua sisi-sisi yang masih tersembunyi dari novel Wadu Ntanda 

Rahi  yang mengusung begitu banyak manfaat yang bisa dipetik pembaca. 

Sehingga generasi-generasi penerus bangsa, bisa belajar dari semua peristiwa 

yang termuat di dalam novel Wadu Ntanda Rahi ini. Berpijak pada persoalan di 

atas, maka peneliti memustuskan untuk memfokuskan objek kajiannya pada 

“Nilai Sosial dalam Novel Wadu Ntanda Rahi versi Alan Malingi dan 

Kaitannya dengan Pembelajaran Sastra di SMA”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah-masalah yang di analisis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah nilai sosial yang ada dalam novel Wadu Ntanda Rahi versi 

Alan Malingi? 

2. Bagaimanakah sistem kekerabatan yang terkandung dalam novel Wadu 

Ntanda Rahi versi Alan Malingi? 

3. Bagaimanakah kaitannya novel Wadu Ntanda Rahi versi Alan Malingi 

terhadap pembelajaran Sastra di SMA? 
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C. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :  

1. Mendeskripsikan nilai sosial yang ada dalam novel Wadu Ntanda Rahi versi 

Alan Malingi. 

2. Mendeskripsikan sistem kekerabatan yang terkandung dalam novel Wadu 

Ntanda Rahi versi Alan Malingi. 

3. Mendeskripsikan kaitannya novel Wadu Ntanda Rahi verrsi Alan Malingi 

terhadap pembelajaran sastra di SMA.  

 

D. Manfaat penelitian 

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan di atas, manfaat yang 

diharapkan dalam penelitian ini diharapkan dapat : 

1. Memberikan sumbangan atau konsep dalam rangka mengenal perwujudan 

nilai sosial dalam novel Wadu Ntanda Rahi yang mengangkat cerita tentang 

cerita rakyat Bima pada masa lampau terhadap masa sekarang. 

2. Menambah khasanah dunia kesastraan dalam bidang kebudayaan, serta ikut 

menunjang sifat kemantapan dalam mengenal legenda Bima.  

3. Menambah wawasan kesastraan bagi peneliti khususnya, sehingga pada 

masa-masa mendatang minat terhadap dunia sastra lebih meningkat.  

4. Dengan adanya penelitian ini siswa mendapat pemahaman dan menambah 

pengetahuan pada pembelajaran sastra di SMA mengenai niai sosial yang 

terkandung dalam karya sastra khususnya dalam novel Wadu Ntanda Rahi 

versi Alan Malingi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yakni Analisis Struktural 

dan Nilai-Nilai Pendidikan dalam Novel Labirin Lazuardi Pusaran Arus 

Waktu Karya Gola Gong serta Hubungannya dengan Pembelajaran Sastra di 

SMA oleh Ahmad Nurussobah (2010). Nurussobah menganalisis struktur dalam 

novel Labirin Lazuardi Pusaran Arus Waktu karya Gola Gong, dalam 

penelitian ini juga menganalisis struktur hanya saja jumlah analisis struktur 

dalam penelitian ini lebih sedikit dari pada analisis yang  dilakukan oleh 

Nurusshobah. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Nurussobah (2010) 

yakni: (1) analisis struktural yang terdapat dalam novel ini berupa: (a) tema 

novel ini adalah rasa kasih saying yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang, 

(b) alur novel ini jika ditinjau dari hubungan bagian cerita, maka novel ini 

berplot renggang atau longgar dan jika dilihat dari segi kuantitatif, maka novel 

ini beralur tunggal, yaitu berplot lurus. (c) penokohan dalam novel ini 

menggunakan teknik analitik atau teknik langsung pada pemunculan watak 

tokoh cerita. Namun yang dominan digunakan adalah teknik analitik yang tidak 

langsung atau teknik daramatik. (d) latar dalam novel ini adalah latar waktu, 

seperti pagi hari. Latar tempat, seperti: di sebuah mesjid, di sebuah kendaraan, 

dan lain-lain. (e) sudut pandang dalam novel ini adalah pengarang 

menempatkan dirinya sebagai orang yang maha tahu atau pengarang 
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menggunakan teknik bercerita “diaan”. (f) gaya bahasa yang digunakan adalah 

majas-majas yang meliputi: majas retorika, personifikasi, metafora, dan 

klimaks.   

Pipit Aprilia Susanti (2012) melalui penelitiannya yang berjudul Analisis 

Unsur Instrinsik dan Pragmatik Cerita Rakyat Suku Sasak Tiwoq-Iwoq serta 

Implikasinya terhadap Pembelajaran Sastra Lama di SMP.  Penelitian ini 

relevan dengan penelitian nilai sosial pada novel Wadu Ntanda Rahi versi Alan 

Malingi karena sama-sama bertujuan untuk menemukan unsur pragmatik 

dalam karya sastra. Hanya saja jumlah analisisnya dalam penelitian ini lebih 

sedikit dari pada analisis yang dilakukan oleh Pipit. Selain itu juga, Pipit dalam 

penelitiannya menganalisis cerita rakyat sedangkan penelitian ini menjadikan 

novel sebagai objek penelitian.  

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuningsih (2002) yang berjudul 

Kajian Psikologis Tokoh Utama dan Nilai Budaya Bima dalam Novel “La 

Hami” Karya Marah Rusli, mendeskripsikan tingkah laku tokoh utama yang 

menunjukkan suatu kesempurnaan sikap dan selalu menguntungkan orang lain 

seperti peramah, lemah lembut, sopan santun, tenggang rasa dan selalu 

menolong orang lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi C.G. 

Jung bahwa seorang individu akan melakukan adaptasi dengan lingkungannya. 

Penelitian Sri Wahyuningsih ini berkaitan dengan penelitian yang akan 

dilakukan karena hal-hal yang diteliti termasuk perilaku sosial. Novel Wadu 

Ntanda Rahi ini membahas tentang nilai sosial yaitu bekerja sama, tolong-

menolong, kesetiaan, dan lain sebagainya.  
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Baiq Lely Febriani (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Nilai Sosial 

Budaya dalam Novel Saraswati Karya AA. Navis, mendeskripsikan tentang 

unsur instrinsik dan unsur ekstrinsik novel tersebut. Unsur instrinsik yang 

diteliti adalah tema, alur/plot, penokohan, latar/setting, amanat dan sudut 

pandang. Sedangkan unsur ekstrinsik berupa nilai sosial budaya seperti : (1) 

ramah-tamah, (2) tolong menolong, (3) kekeluargaan, (4) balas budi, (5) 

gotong royong. Penelitian yang dilakukan oleh Baiq Lely Febriani relevan 

dengan penelitian penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama 

membahas tentang nilai sosial. Penelitian ini relevan karena sama-sama 

membahas tentang sosiologi sastra.  

Baiq Wahidah (2002) dalam penelitian Studi Komparatif Nilai Sosial 

Cerpen Nyonya Kathy Karya Gegar Prahara dengan Cerpen Nyonya Muller 

Karya N. Marewo membandingkan (persamaan dan perbedaan) nilai sosial 

kedua cerpen dengan pendekatan sosiologis. Persamaan nilai sosial kedua 

cerpen tersebut adalah bidang ekonomi, pendidikan, budaya, agama, dan 

perilaku sosial. Penelitian yang dilakukan Baiq Wahidah relavan dengan 

penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama membahas tentang perilaku 

sosial dengan menggunakan pendekatan sosiologis.  

Penelitian yang dilakukan oleh Zulaeli (2004) yang berjudul Nilai Sosial 

Novel Mekar Karena Memar Karya Alex L. Tobing, pada penelitiannya peneliti 

membahas tentang nilai-nilai sosial yang terdapat dalam novel tersebut seperti 

nilai ekonomi, nilai moral, dan nilai agama.  
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Berdasarkan hasil-hasil penelitian di atas, terlihat adanya kaitan antara 

penelitian ini dengan penelitian terdahulunya. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah penggunaan kajian yang sama yaitu kajian 

sosiologi sastra dan mengangkat masalah-masalah sosial dalam masyarakat. 

Kelima penelitian di atas dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk 

menyempurnakan penelitian yang berjudul “Nilai sosial dalam novel Wadu 

Ntanda Rahi versi Alan Malingi: Kajian Sosiologi Sastra dan Kaitannya 

dengan Pembelajaran Sastra di SMA” 

 

B. Kerangka Teori 

1. Nilai Sosial Wadu Ntanda Rahi  

a.  Nilai  

Nilai adalah ukuran umum yang dipandang baik oleh masyarakat 

dan menjadi pedoman dari tingkah laku manusia tentang cara hidup yang 

sebaik-baiknya (Oemar Hamalik, 2009: 75).  

Nilai juga diartikan sebagai kemampuan yang dipercayai yang ada 

pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai pada hakikatnya adalah 

sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek bukan objek itu sendiri 

(Kaelan, 2010: 87).  

Menurut Alwi (2002: 782) nilai merupakan sifat (hal-hal yang 

penting atau berguna bagi kemanusiaan). Sedangkan menurut filsuf A. 

Lalanda dalam Soelaeman (2007;28) membagi arti nilai dalam dua garis 

besar yakni : 
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a) Arti nilai secara objektif yakni nilai bersifat khas, watak khusus, hal 

benda atau apa saja yang membuat hal tersebut lebih/kurang layak 

dihargai dan dimuliakan. 

b) Arti nilai secara subjektif yakni ciri khas hal tersebut yang membuatnya 

lebih atau kurang dihargai oleh si subjek atau sekelompok (yang sedang 

menilai hal tersebut).  

Beberapa pendapat para ahli tentang makna nilai adalah sebagai 

berikut (dalam Soelaeman, 2007;35) :  

1) Menurut Papper, mengatakan bahwa nilai adalah segala sesuatu tentang 

yang baik atau yang buruk.  

2) Perry mengatakan bahwa nilai adalah segala sesuatu yang menarik bagi 

manusia sebagai subjek. 

3) Kohler mengatakan bahwa nilai dimaknakan bahwa manusia tidak 

berbeda di dunia, semua tidak dapat berhenti hanya dengan sebuah 

pandangan (maksud) faktual dari pengalaman yang berlaku. 

4) Kluckhohn mengatakan bahwa nilai adalah hasil pengaruh seleksi 

perilaku. Batasan nilai yang sempit adalah adanya suatu perbedaan 

penyusunan antara apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan dengan 

apa yang seharusnya dibutuhkan; nilai-nilai tersusun secara hierarkis dan 

mengatur rangsangan kepuasan hati dalam mencapai tujuan 

kepribadiannya. Kepribadiannya dari sistem sosio budaya merupakan 

syarat dalam susunan kebutuhan rasa hormat terhadap keinginan yang 

lain atau kelompok sebagai suatu kehidupan sosial yang besar. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai adalah 

sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subjek, menyangkut segala 

sesuatu yang baik atau buruk sebagai abstraksi, pandangan, atau maksud 

dari berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat. Nilai juga 

merupakan suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan tujuan akhir 

yang diinginkan individu, dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam 

hidupnya.  

b.  Sosial    

Menurut Rosyadi dalam Amalia (2010; 35), kata “sosial” berarti 

hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat/kepentingan umum. Sama 

halnya dengan yang dikemukakan oleh Alwi (2002; 1085), bahwa sosial  

merupakan yang berkenaan dengan masyarakat dan suka memperhatikan 

kepentingan umum, seperti tolong menolong, menderma, dan sebagainya. 

Saling tolong menolong pada waktu terjadinya musibah (kematian, sakit, 

kecelakaa, dan lain sebagainya), umumnya dilakukan dengan sangat ikhlas, 

karena terdorong oleh rasa bela sungkawa (Koentjaraningrat dalam Zulaeli, 

2004; 9).  

Menurut Soekanto (dalam Supardan, 2009; 27), apabila istilah 

sosial pada ilmu sosial menunjuk pad objeknya, yaitu masyarakat. 

Sedangkan istilah sosial pada departemen sosial, menunjukkan pada 

kegiatan-kegiatan di lapangan, artinya kegiatan-kegiatan yang ditujukan 

untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dalam 

bidang kesejahteraan.  
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Yani (2011; 10) mengemukakan bahwa sosial biasa diartikan 

sebagai berbicara tentang manusia, berteman atau bermasyarakat. Manusia 

sebagai individu tak mampu hidup sendiri. Dalam menjalani kehidupannya 

akan senantiasa bersama dan bergantung pada manusia lainnya. Manusia 

saling membutuhkan dan harus bersosialisasi dengan manusia lainnya.  

c. Nilai Sosial  

Dhohiri (2000; 41) mengemukakan bahwa nilai sosial merupakan 

sikap dan perasaan yang diterima oleh masyarakat sebagai dasar untuk 

merumuskan apa yang benar dan penting. Selain itu, terdapat juga beberapa 

definisi nilai sosial dari beberapa ahli sosiologi antara lain : 

1. Kimball Young: Nilai sosial adalah asumsi (anggapan) yang abstrak dan 

sering tidak disadari tentang apa yang benar dan apa yang penting.  

2. A.W. Green : Nilai sosial adalah kesadaran yang secara relatif 

berlangsung disertai emosi terhadap objek, ide dari individu. 

3. Woods : Nilai sosial merupakan petunjuk-petunjuk umum yang telah 

berlangsung lama yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Nilai sosial merupakan hikmah yang dapat diambil dari perilaku 

sosial dan tata cara hidup sosial. Perilaku sosial berupa sikap seseorang 

terhadap peristiwa yang terjadi di sekitarnya yang ada hubungannya dengan 

orang lain, cara berpikir, dan hubungan sosial bermasyarakat antar individu. 

Nilai sosial yang ada dalam karya sastra dapat dilihat dari cerminan 

kehidupan masyarakat yang diinterpretasikan. Manusia adalah makhluk 
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sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri sehingga 

memerlukan orang lain dalam berinteraksi. Interaksi sosial seperti inilah 

diperlukan nilai-nilai yang merupakan intern dengan antar sosial, nilai-nilai 

sosial ini berkaitan dengan adanya rasa saling memahami, saling simpati, 

saling menghargai, saling menghormati, dan saling mencintai, bahkan juga 

sikap atau watak manusiawi yang antipasti, salah paham, dan saling 

membenci (Susanti, 2012: 16).  

Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai sosial merupakan perilaku 

seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang berguna bagi orang lain  

atau sekelompok orang yang direfleksikan dalam bentuk saling menolong, 

suka memperhatikan kepentingan umum, dan perilaku lainnya yang 

menunjukkan kualitas kepribadian manusia.  segala sesuatu yang dianggap 

baik dan benar yang diidamkan masyarakat.  

d. Sistem Kekerabatan 

Istilah kekerabatan (kinship term) adalah yang didasarkan atau 

dibentuk atas dasar hubungan yang diakui oleh kebudayaan antar orangtua 

dan anak serta diperluas dengan saudara-saudara sekandung melalui 

orangtua kepada kerabat-kerabat yang lebih jauh (Roger dalam Ulfa, 2005; 

8).   

Kekerabatan adalah unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga 

yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota 

kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, 
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bibi, nenek, dan seterusnya (lubaicommunity.wordpress. 

com/2010/01/31/sistem-kekerabatan/).  

Menurut Keesing dan Keesing (dalam Ulfa, 2005; 8), sistem 

kekerabatan adalah hubungan kekeluargaan melalui perkawinan. Sistem 

kekerabatan merupakan konsep atau sistem budaya yang diwujudkan dalam 

pengertian dalam hubungan perkawinan  

Menurut Koentjaraningrat (dalam Zulaeli, 2004: 15) mengatakan 

yang termasuk keluarga inti adalah suami, istri, dan anak-anak mereka yang 

belum menikah. Anak tiri dan anak angkat memiliki hak yang sama dengan 

anak kandung. Oleh karena itu, dapat dianggap pula sebagai anggota 

keluarga inti. Keluarga yang lebih kompleks adalah apabila sebuah keluarga 

terdiri lebih dari satu keluarga inti.  

Menurut Koentjaraningrat (dalam Zulaeli, 2004; 16-17), suatu 

kelompok adalah suatu kesatuan individu yang terikat oleh paling sedikit 

enam unsur, ialah: 

1. Suatu sistem norma-norma yang mengatur kelakuan warga kelompok. 

2. Suatu rasa kepribadian kelompok yang disadari semua warganya. 

3. Interaksi yang intensif antar warga kelompok. 

4. Suatu sistem hak dan kewajiban yang mengatur interaksi antara warga 

kelompok. 

5. Suatu pimpinan atau pengurus  yang mengorganisasi aktivitet-aktivitet 

kelompok. 
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6. Suatu sistem hak dan kewajiban bagi para individunya terhadap sejumlah 

harta produktif, harta konsumptif, atau harta pusaka yang tertentu. 

Biasanya tidak semua kelompok memiliki ke-6 unsur di atas. G. P. 

Murdrock telah membedakan adanya tiga kategori kelompok kekerabatan, 

yaitu: 

1.  Kelompok kekerabatan berkorporasi, atau dengan istilah Murdock, 

corporate kingroups, kelompok semacan ini biasanya mempunyai semua 

keenam ciri tersebut dan bersifat eksklusif. Biasanya kelompok serupa ini 

kecil, artinya jumlah warganya tidak banyak. 

2.  Keompok kekerabatan kadang kala, atau dengan istilah Murdock, 

occasional kinggroups. Kelompok semacam ini sering tidak mempunya 

unsur yang tersebut dalam sub 6. Sifatnya besar, dengan banyak anggota, 

sehingga pergaulannya secara terus menerus dan intensif juga tidak 

mungkin lagi. 

3. Kelompok kekerabatan menurut adat, dengan istilah murdock, 

circumscriptitve kinggroups. Kelompok seperti ini biasanya tidak 

mempunyai unsur yang terdapat dalam sub 6, 5, 4, 3. Kelompok ini 

sedemikian besarnya sehingga para warganya tidak lagi kenal 

menggenal, apalagi berada dalam suatu hubungan pergaulan terus 

menerus dan intensif. 
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2. Novel Wadu Ntanda Rahi 

a. Novel  

Kata novel berasal dari kata latin novellus yang diturunkan pula dari 

kata novies yang berarti “baru”. Dikatakan baru karena kalau dibandingkan 

dengan jenis-jenis sastra lainnya seperti puisi, drama, dan lain-lain, maka 

jenis novel ini muncul kemudian. Menurut Robert Liddell “novel inggris 

yang pertama kali lahir adalah Famel a pada tahun 1740” (Tarigan dalam 

Nurusshobah, 2010: 17).  

Kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan novel sebagai 

karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan 

seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan 

sifat setiap pelakunya.  

Menurut Jassin dalam Nurgiantoro (2012; 16), novel adalah suatu 

cerita yang bermain dalam dunia manusia, manusia yang ada di sekitar kita, 

tidak mendalam, lebih banyak melukiskan suatu saat dari kehidupan 

seseorang dan lebih mengenang sesuatu episode. Dapat dikatakan novel 

bersifat realitas dan lebih mengacu pada realitas yang lebih tinggi dan 

psikologi yang mendalam. Sehingga kenyataannya novel merupakan realitas 

imajinasi yang beraneka ragam dan dapat muncul terutama pengalaman, 

baik pengalaman pribadi maupun orang lain.  

Novel sebagai sebuah karya fiksi menawarkan sebuah dunia, dunia 

yang berisi suatu model yang diidealkan, dunia imajinatif, yang dibangun 

melalui berbagai sistem instrinsiknya, seperti peristiwa, plot, tokoh 
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(penokohan), latar, sudut pandang dan nilai-nilai yang semuanya tentu 

bersifat imajinatif (Nurgiyantoro, 2012: 4).  

Menurut Nurgiyantoro (2012: 17-21), novel dapat dibedakan 

menjadi novel popular dan novel serius. Novel popular pada umumnya 

bersifat artificial, hanya bersifat sementara, cepat ketinggalan zaman, dan 

tidak memaksa orang untuk membaca sekali lagi. Ia, biasanya cepat 

dilupakan orang, apalagi dengan munculnya novel-novel yang baru yang 

lebih populer pada masa sesudahnya. Novel popular lebih mudah dibaca dan 

lebih lebih mudah dinikmati karena ia memang semata-mata menyampaikan 

cerita. Oleh karena itu, agar mudah dipahami, plot sengaja dibuat lancar dan 

sederhana. Perwatakan tidak berkembang, tunduk begitu saja pada kemauan 

yang bertujuan memuaskan pembaca. Dengan kata lain, dapat disimpulkan 

bahwa novel popular bercirikan: 1) unsur cerita menekankan pada alur, 2) 

tema kebanyakan tentang kasih asmara, 3) tersusun dengan gaya emosi, 4) 

artifisial, 5) kurang ada pembaharuan, 6) bahasanya popular dan aktual, 7) 

untuk menghibur, 8) berfungsi personal, 9) dibaca sekali. Novel serius di 

samping memberikan hiburan, juga terimplisit tujuan memberikan 

pengalaman yang berharga kepada pembaca, atau paling tidak, mengajaknya 

untuk meresapi dan merenungkan secara sungguh-sungguh tentang 

permasalahan yang dikemukakan.  

Novel serius biasanya berusaha mengungkapkan sesuatu yang baru 

dengan cara pengucapan yang baru pula, oleh karenanya dalam novel serius 

tidak  akan terjadi sesuatu yang bersifat stereotip, atau paling tidak 
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pengarang berusaha untuk menghindarinya. Novel serius mengambil realitas 

kehidupan ini sebagai model, kemudian menciptakan sebuah “dunia baru” 

lewat penampilan cerita dan tokoh-tokoh dalam situasi yang khusus. 

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa novel serius bercirikan: 1) unsur 

cerita digarap secara baik, 2) tema tentang kehidupan yang mendalam, 3) 

universal, 4) ada pembaruan, 5) bahasa standar, 6) untuk penyempurnaan 

diri, 7) berfungsi sosial.  

Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa novel 

adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa dalam ukuran yang 

luas, yang di dalamnya menceritakan keehidupan tokoh-tokoh dengan 

berbagai konflik sesuai peran dan watak yang diemban masing-masing 

tokoh.      

 Surianto (dalam Murbandari dalam Azhare, 2011: 10) membedakan 

novel atas :  

1.  Novel bertendens 

Novel ini sering disebut novel bertujuan, karena tujuan yang 

dimaksudkan pengarangnya amat terasa mewarnai novel ini misalnya 

untuk mendidik, untuk membuka mata masyarakat akan kepincangan-

kepincangan dalam kehidupan dan sebagainya. Contoh novel ini antara 

lain; Salah Asuhan karangan Abdul Muis, dan Neraka Dunia karangan 

Nur Sutan Iskandar.  
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2.  Novel sejarah 

Isi novel ini berkaitan sekali dengan peristiwa-peristiwa sejarah, 

tetapi apa yang terdapat di dalam novel ini telah diwarnai dengan 

pandangan dan penilaian pengarang. Tokoh-tokoh cerita yang terdapat di 

dalam novel ini adalah hasil imajinasi pengarang dan telah disesuaikan 

dengan sikap dan pandangan hidupnya. Contoh novel jenis ini misalnya: 

Untung Surapati karangan Abdul Muis, dan Jatuhnya Bentenh Batu Putih 

karangan Musytari Yusuf.  

3. Novel adat 

Di dalam novel ini, persoalan adat merupakan masalah pokok tempat 

pengarang mengembangkan imajinasinya. Melalui novel ini pembaca 

dapat memperoleh informasi yang agak memadai mengenai adat istiadat 

suatu daerah tempat cerita itu bermain. Contoh novel jenis ini misalnya: 

Siti Nurbaya karangan Marah Rusli, dan Upacara karangan Korrie Layun 

Rampan.  

4. Novel anak-anak 

Ialah suatu jenis novel yang menceritakan anak-anak. Sehingga 

persoalan maupun garapannya disesuaikan dengan daya pikir anak-anak. 

Umumnya bahasanya sederhana baik pilihan katanya maupun susunan 

kalimatnya. Contoh novel ini misalnya: Si Dul Anak Betawi karangan 

Aman Dt Majoindo, dan Karena kasih Sayangmu karangan Aam Amilia. 
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5. Novel politik 

Ialah novel yang berlatarbelakang politik, umumnya jenis novel ini 

digunakan pengarangnya untuk memperjuangkan gagasan politiknya atau 

dapat pula sasaran pembakar semangat berjuang masyarakat dalam 

mencapai cita-cita politiknya. Contoh novel jenis ini misalnya: 

Pembayaran karangan Sinansari Ecip, dan Mata-mata karangan Suparto 

Broto. 

6. Novel psikologis 

Di dalam novel ini, biasanya pengarang lebih bertumpah kepada 

perkembangan jiwa para tokohnya. Dengan demikian melalui novel jenis 

ini pembaca akan dapat memperoleh pengetahuan mengenai sifat dan 

watak manusia umumnya, pergolakan-pergolakan pikiran, hubungan 

antara perbuatan manusia dengan watak-watak dasarnya dan sebagainya. 

Contoh novel ini misalnya: Belenggu karangan Armyn Pane, dan Atheis 

karangan Akhdiat Kartamiharja.  

7. Novel percintaan 

Yaitu isi novel yang lebih banyak membicarakan masalah hubungan 

antara laki-laki dan wanita. Umumnya kemampuan novel ini hanya 

sampai pada taraf sebagai bacaan hiburan belaka.  

Dalam penelitian ini, penjelasan beberapa jenis novel tersebut menjadi 

landasan pemahaman tentang ciri dan karakter sebuah novel. Oleh karena 

itu, novel Wadu Ntanda Rahi versi Alan Malingi termasuk dalam kelompok 

novel sejarah.  
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b. Wadu Ntanda Rahi 

 Cerita Wadu Ntanda Rahi adalah salah satu cerita rakyat di dana 

Mbojo (Bima). “Wadu = batu”,  “ntanda = melihat/memandang”, “rahi = 

suami”. Jadi, Wadu Ntanda Rahi diartikan batu yang memandang suaminya. 

Novel ini merupakan salah satu karya Alan Malingi yang mengurai 

hubungan kekerabatan antara Bima dengan Gowa dan Makasar. Novel yang 

mengisahkan tentang kesetiaan seorang istri hingga ia menjadi batu untuk 

mengabadikan cinta dan kesetiaannya kepada sang suami diangkat dari 

legenda masyarakat Bima yang telah turun temurun diyakini sebagai 

lambang hubungan Bima-Makassar.  

3.  Pendekatan Sosiologi Sastra 

a.  Sosiologi Sastra 

Sosiologi sastra berasal dari kata sosiologi dan sastra. Sosiologi 

berasal dari akar kata sosio (Yunani) (socius berarti bersama-sama, bersatu, 

kawan, teman) dan logi (logos berarti sabda, perkataan, perumpamaan). 

Perkembangan berikutnya mengalami perubahan makna, soio/socius berarti 

masyarakat, logi/logos berarti ilmu. Jadi sosiologi berarti ilmu mengenai 

asal-usul dan pertumbuhan (evolusi) masyarakat, ilmu pengetahuan yang 

mempelajari keseluruhan jaringan hubungan antarmanusia dalam 

masyarakatnya, sifat umumnya, rasional, dan empiris. Sedangkan sastra dari 

akar kata sas (Sansekerta) berarti mengarahkan, mengajar, memberi 

petunjuk dan instruksi. Akhiran kata tra berarti alat, sarana. Jadi, sastra 
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berarti kumpulan alat untuk mengajar, buku petunjuk atau buku pelajaran 

yang baik.  

Menurut Ratna (2009; 2) ada sejumlah definisi mengenai sosiologi 

sastra yang perlu dipertimbangkan dalam rangka menemukan objektivitas 

hubungan antara karya sastra dengan masyarakat, antara lain :  

1. Pemahaman terhadap karya sastra dengan mempertimbangkan aspek-

aspek kemasyarakatan. 

2. Pemahaman terhadap totalitas karya yang disertai dengan aspek-aspek 

kemasyarakatan yan terkandung di dalamnya. 

3. Pemahaman terhadap karya sastra sekaligus hubungannya dengan 

masyarakat yang melatarbelakanginya. 

4. Sosiologi sastra adalah hubungan dwiarah (dialektik) antara sastra 

dengan masyarakat. 

5. Sosiologi sastra berusaha menemukan kualitas interdependensi antara 

sastra dengan masyarakat.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sosiologi sastra tidak 

terlepas dari manusia dan masyarakat yang bertumpu pada karya sastra 

sebagai objek yang dibicarakan.  

b. Pendekatan Sosiologi Sastra 

Menurut Jabrohim (dalam Syahrizal, 2013;55), pendekatan 

terhadap sastra yang mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan oleh 

beberapa penulis disebut sosiologi sastra.  
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Pendapat yang lebih rinci disampaikan oleh Junus (dalam Sangidu, 

dalam Syahrizal, 2013; 56), mengungkapkan bahwa dalam penelitian 

sosiologi sastra terdapat dua corak, yaitu (1) pendekatan sociology of 

literature (sosiologi sastra) yang bergerak dan melihat faktor sosial yang 

menghasilkan karya sastra pada suatu masa tertentu. Jadi, pendekatan ini 

melihat faktor sosial sebagai mayornya dan sastra sebagai minornya; (2) 

pendekatan literary sociology (sosiologi sastra) yang bergerak dari faktor-

faktor sosial yang terdapat di dalam karya sastra dan selanjutnya digunakan 

untuk memahami fenomena sosial yang ada di luar teks sastra. Jadi, 

pendekatan ini melihat dunia sastra atau karya sastra sebagai mayornya dan 

fenomena sosial sebagai minornya.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiologi 

sastra merupakan pendekatan yang menelaah tentang hubungan antara 

realitas sosial yang ada dalam masyarakat dengan realitas literer yang ada 

dalam teks sastra.  

4. Pembelajaran Sastra di SMA 

a.  Batasan Pembelajaran Sastra 

Batasan pembelajaran sastra dapat dilihat dari kegiatan pembelajaran 

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) di sekolah yang meliputi : 

1. Membaca novel Indonesia dan novel terjemahan. 

2. Menganalisis unsur-unsur ekstrinsik dan instrinsik (alur, tema, 

penokohan, sudut pandang, latar dan amanat) novel Indonesia dan 

terjemahan.  
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3. Membandingkan  unsur ekstrinsik dan instrinsik novel terjemahan 

dengan novel Indonesia.  

b. Tujuan Pembelajaran Sastra 

Pelaksanaan pembelajaran sastra mempunyai tujuan-tujuan khusus, 

yaitu; (1) pengembangan kenikmatan dan keterampilan membaca dan  

menafsirkan karya sastra, dan memperkenalkan siswa dengan sejumlah 

karya sastra yang signifikan; (2) pengenalan tradisi karya sastra, dan 

perananyadalam sejarah kemanusiaan; (3) pengembangan standard an cipta 

rasa terhadap karya sastra; (4) perangsangan terhadap potensi-potensi karya 

sastra yang sesuai dengan selera masyarakat; dan (5) peningkatan pengertian 

siswa tentang pentingnya karya sastra sebagai sumber pemekaran wawasan 

terhadap masalah-masalah pribadi dan sosial, Gani dalam (Nurusshobah, 

2010;31).   

Sedangkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, dilihat dari 

kompetensi dasar (1) menemukan nilai-nilai cerita pendek dan (2) 

menganalisis unsur-unsur instrinsik dan ekstrinsik novel 

Indonesia/terjemahan, pelaksanaan pembelajaran sastra mempunyai tujuan-

tujuan khusus yaitu terbinanya apresiasi dan kegemaran terhadap sastra 

yang didasari oleh pengetahuan dan keterampilan di bidang sastra.  

c. Bahan Ajar Sastra 

Pemilihan bahan ajar harus sesuai dengan tingkatan siswa SMA agar 

tujuan dan manfaat yang dijelaskan di atas dapat tercapai dengan maksimal. 

Maksudnya adalah bahan pengajaran yang disajikan kepada para siswa 
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harus sesuai dengan kemampuan, dan merupakan  usaha yang memakan 

waktu cukup lama, dari kondisi tidak tahu menjadi tahu, dan dari yang 

sederhana sampai yang rumit, singkatnya memerlukan suatu harapan. Oleh 

karena itu hal tersebut diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesukaran dan 

kriteria tertentu lainnya. Apabila tidak adanya kesesuaian antara siswa 

dengan bahan yang diajarkan, maka pelajaran atau materi yang disampaikan 

akan tidak tercapai.  

Di SMA, bahan ajar yang diterapkan dapat berupa: naskah drama, 

puisi, cerpen, dan novel. Apa yang diterapkan tersebut telah sesuai dengan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tingkat SMA yaitu 

kompetensi dasar menemukan unsure-unsur instrinsik dan ekstrinsik 

(naskah drama, cerpen, puisi, dan novel).  

d. Kriteria Pemilihan Karya Sastra Sebagai Bahan Ajar di SMA 

Seorang pengajar atau subyek didik tentunya harus melakukan 

pemilihan bahan ajar sebelum melakukan pembelajaran. Pemilihan bahan 

merupakan suatu langkah apresiasi sastra yang memiliki kriteria. Untuk 

mengatasi kesulitan guru, dalam proses pemilihan karya sastra sebagai 

bahan ajar, tentunya memiliki kriteria yang tepat, setidaknya memenuhi 

kriteria sebagai berikut : 

Littlewood (dalam Mastuti, 2012;37) memberikan lima catatan seleksi 

bahan karya sastra untuk pengajaran, yaitu: 1) sastra dipandang sebagai 

bahan penyedia struktur bahasa, 2) teks sastra sebagai penyedia bahan 

stilistika, 3) kriteria sastra yang diambil semestinya menciptakan dunia yang 
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sesuai/relevan dengan subjek didik dan sejalan dengan latar belakang sosial 

budaya, 4) kontak hubungan antara domaian pengalaman pada karya, subjek 

didik, tempat, tak hanya level luar saja, tetapi pada level di balik tema itu, 5) 

selalu memperhatikan fakta yang memuat interes dan penalaran.  

Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan, dilihat dari materi 

pembelajaran yang meliputi analisis unsur-unsur instrinsik dan ekstrinsik 

serta nilai-nilai dalam sastra (budaya, moral, agama, dan politik), dapat 

diketahui bahwa kriteria karya sastra yang dapat dijadikan bahan ajar adalah 

karya sastra dengan unsur instrinsik dan ekstrinsik yang mudah diteliti atau 

dianalisis oleh siswa dan karya sastra yang memiliki nilai-nilai budaya, 

agama, politik, dan moral.  

Dari beberapa kriteria pemilihan bahan ajar apresiasi sastra di atas, 

maka karya sastra harus mengandung estetik yaitu karya sastra yang 

mengandung nilai seni, bersifat kejiwaan yaitu karya sastra yang sesuai 

dengan tingkat perkembangan jiwa siswa, dan pedagogis atau bersifat 

mendidik yaitu karya sastra yang tidak bertentangan dengan dasar dan 

tujuan pendidikan nasional.  

Pada penelitian ini akan dianalisis nilai-nilai sosial yang terkandung 

dalam novel Wadu Ntanda Rahi versi Alan Malingi dan kesesuaiannya 

sebagai bahan ajar SMA, sehingga kriteria pemilihan bahan ajar akan 

ditinjau dari segi sosial.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

1.  Data dan Sumber Data 

a.  Data  

Ratna (2012: 47) menyatakan bahwa data penelitian itu sebagai data 

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

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

Wujud data dalam penelitian ini adalah berupa kata-kata, frase, kalimat, dan 

wacana yang terdapat dalam novel Wadu Ntanda Rahi versi Alan Malingi 

dan kaitannya dengan pembelajaran sastra di SMA. 

b.  Sumber Data 

Ratna (2012: 47) mengemukakan bahwa sumber data adalah berupa 

naskah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kepustakaan yaitu berupa novel.  

1).  Sumber Data Primer  

Novel  : Wadu Ntanda Rahi 

Pengarang  : Alan Malingi 

Penerbit  : CV. Mahani Persada 

Sampul/Cover  :  Keseluruhan sampul novel ini didominasi oleh 

warna putih dengan tambahan warna biru dibagian 

bawah sampul depan, dengan gambar seorang 
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wanita yang sedang memakaikan tudung berwarna 

di kepalanya.  

Cetakan  : Ke-2  

Terdiri atas  : 273 halaman, 9 bab 

2). Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua. Sumber data 

sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang bersumber dari 

buku-buku acuan (referensi) yang ada kaitannya dengan penelitian.  

 

B.  Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang berdasarkan literature, yakni 

mempelajari kepustakaan dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah 

ada dan mengacu pada satu relasi di antara unsur-unsur itu. Data-data itu 

tentunya diperoleh dengan cara membaca novel yang menjadi objek kajian 

dengan cermat dan semendalam mungkin, kemudian data-data itu dicatat dan 

dijadikan landasan teori yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat 

sebagai objek kajian.  

Teknik yang lain adalah teknik catat, yaitu mencatat sumber data yang 

diteliti. Teknik ini digunakan untuk mencatat semua data yang diperoleh dari 

pemahaman novel yang diangkat, yaitu novel Wadu Ntanda Rahi versi Alan 

Malingi, guna mendapatkan data yang sesuai dengan objek yang dikaji. 
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Untuk lebih jelasnya berikut langkah-langkah yang ditempuh dalam 

penelitian ini: 

Langkah  1 : Membaca novel Wadu Ntanda Rahi versi Alan Malingi untuk 

memahami struktur global novel tersebut secara berulang-

ulang dan cermat, kata demi kata dan kalimat demi kalimat. 

Langkah  2 :  Mengambil data yang berkaitan dengan nilai sosial dalam 

novel Wadu Ntanda Rahi versi Alan Malingi.  

Langkah  3 : Menganalisis data yang telah diklasifikasikan sesuai dengan 

rumusan masalah seperti nilai sosial dan sistem kekerabatan 

yang terdapat dalam novel Wadu Ntanda Rahi versi Alan 

Malingi.  

Langkah  4 : Data yang berupa aspek nilai sosial novel Wadu Ntanda Rahi 

kemudian dikaitkan dengan pembelajaran sastra di SMA 

Langkah  5  : Menarik kesimpulan. 

 

C. Instrumen Penelitian  

Instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data-data. Dalam penelitian ini akan menggunakan 

instrument penelitian sebagai berikut. 
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Tabel 3.1 : Nilai Sosial  

No Kutipan Hal 

Nilai Sosial 
Gotong 

- 

royong 

Peduli 

terhadap 

sesame 

Kesetiaan  
Tolong-

menolong 
kekeluargaan 

Rasa 

Malu 
Persahabatan  Saling 

memaafkan 
Cinta 
kasih 

          

 

 

 

 

 

  

 

Tabel 3.2 : Sistem Kekerabatan 

No Kutipan Hal Sistem Kekerabatan 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis 

deskriptif. Metode analitik digunakan dalam rangka menganalisis data-data di 

dalamnya. Analisis berasal dari bahasa Yunani, “analyein (‘ana’ = atas, 
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‘lyein’ = lepas, urai), telah diberikan arti tambahan, tidak semata-mata 

menguraikan melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan 

secukupnya (Ratna, 2004: 53).  

Tujuan metode analisis data deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan nilai-

nilai sosial yang ada dalam novel Wadu Ntanda Rahi versi Alan Malingi, 

yang di dalamnya terdapat upaya mengklasifikasikan data, mendeskripsikan, 

dan menganalisis kondisi yang terkandung dalam novel tersebut.  

Dalam penelitian ini, teknik analisis deskriptif digunakan untuk 

menganalisis nilai-nilai sosial. Berdasarkan nilai-nilai sosial tersebut, 

kemudian ditentukan kemungkinan nilai-nilai dalam novel Wadu Ntanda 

Rahi versi Alan Malingi tersebut menjadi bahan ajar tingkat SMA. 

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini, sebagai 

berikut:  

Langkah 1  :  Pengklasifikasian data, data yang diperoleh dari hasil analisis 

nilai sosial yang terdapat dalam novel Wadu Ntanda Rahi versi 

Alan Malingi, yaitu berupa nilai sosial gotong-royong, 

kesetiaan, tolong-menolong, saling memaafkan, kekeluargaan, 

rasa malu, persahabatan, peduli sesama, dan cinta kasih.  

Langkah 2 : Data yang berupa nilai sosial seperti: gotong-royong, kesetiaan, 

tolong-menolong, saling memaafkan, kekeluargaan, rasa malu, 

persahabatan, peduli sesama, dan cinta kasih tersebut akan 

dianalisis pula sistem kekerabatan yang terdapat di dalamnya.  
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Langkah 3 : Menarik kesimpulan sebagai jawaban atas  permasalahan dalam 

penelitian.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN  

 

A. Sinopsis Cerita 

Novel Wadu Ntanda Rahi merupakan novel yang menceritakan tentang  

legenda dari tanah Bima. Novel ini berkisah tentang sepasang kekasih yakni 

La Nggini dan La Nggusu. La Nggusu seorang laki-laki yang memiliki budi 

pekerti yang luhur yang dilahirkan dari rahim seorang wanita agung yang 

tiada pernah kenal menyerah dan seorang lelaki perkasa yang legam oleh terik 

matahari yakni Ina Male dan Ompu Nggaro. La Nggini merupakan 

perempuan yang diidam-idamkan oleh kaum adam, sosok yang memiliki 

wajah bulat, rambut panjang, putih bersih, laksana bidadari yang turun dari 

kayangan, dilahirkan dari rahim seorang ibu yang telah lebih dahulu 

meninggalkannya untuk selama-lamanya. Mereka mencintai satu sama lain. 

Pertemuan La Nggini dan La Nggusu berawal saat musim panen, waktu itu 

La Nggusu dan ibu bapaknya yakni Ompu Nggaro dan Ina Male membantu 

La Wila paman La Nggini di ladangnya.  

Pertemuan pertama di ladang itu membuat hati La Nggini dan La Nggusu 

merasakan sesuatu yang lain, sesuatu yang indah yang kita kenal dengan 

sebutan cinta. Setiap La Nggini datang, mata La Nggusu selalu tertuju 

padanya. Dan debaran jantung  La Nggusu terpancar dari raut wajahnya. Hal 

ini dapat ditanggap oleh Ompu Nggaro yang selalu memperhatikan gerak-

gerik putra semata wayangnya ini. Karena keluarga sudah saling kenal 
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karakter dua sejoli ini, maka dinikahkanlah La Nggini dan La Nggusu. 

Setelah melalui upacara pernikahan menurut tradisi masyarakat Bima, mereka 

tinggal di sebuah gubuk yang dibuat sendiri oleh La Nggusu. Keduanya hidup 

dengan saling mengasihi serta menyayangi.  

Seperti kodratnya, hidup tak selamanya bahagia, hidup tak selamanya 

berjalan sesuai yang kita inginkan. Begitu pula yang dialami oleh La Nggini 

dalam rumah tangganya. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang lain pada 

suaminya La Nggusu, sesuatu yang membuat dia gelisah. Dan kegelisahan itu 

terjawab ketika La Nggusu mengutarakan cita-cita yang sangat ingin 

diwujudkannya, yakni merantau ke negeri seberang, negeri Gowa. Sebagai 

seorang perempuan, La Nggini merasa khawatir dan sedih karena akan jauh 

dari sang suami, namun tak kuasa menahan keinginan besar suaminya, 

akhirnya ia pun merelakan suaminya merantau ke negeri yang jauh itu, negri 

Gowa. Sebelum berpisah keduanya mengikat janji di depan gubuknya, 

mereka berikrar bahwa jika ada keraguan yang muncul dalam benak mereka 

selama berpisah maka La Nggusu akan tertelan oleh badai di samudra yang ia 

arungi, sementara La Nggini akan menjadi batu. Ikrar ini disusul dengan 

hujan besar serta petir yang menandakan betapa sakralnya sumpah kedua 

insan yang saling mencintai ini.  

Lama sudah La Nggusu meninggalkan kampung halamannya, kedua 

orangtuanya meninggal dan paman La Nggini pun telah tiada. La Nggini 

hidup seorang diri, sedih dan resah menemaninya sebab kabar dari sang 

suami tak kunjung tiba. Genap sepuluh tahun La Nggusu meninggalkan 
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kampung halaman, La Nggini melalui hidup dengan sangat sulit yakni 

kehilangan orang-orang terkasih, dikucilkan oleh masyarakat karena dituduh 

berbuat serong dengan saudagar kaya oleh sahabatnya sendiri, La Bandi. 

Meski kebenaran terungkap juga dan La Bandi menerima akibat dari 

perbuatannya namun La Nggini tetap mengasingkan diri dari bukit tempat 

terakhir dia menatap kepergian suaminya.  

Sementara di negeri nun jauh di sana, di negei Gowa, La Nggusu sudah 

menjadi orang yang hebat. Dia bahkan memiliki kapal sendiri, namun dia 

telah berkhianat pada cinta pertamanya, ia lupa pada perempuan yang setia 

menunggu kepulangannya di tanah Bima. Namun suatu ketika, saat dia 

berjumpa dengan teman sepermainannya dulu yang juga merantau ke tanah 

Gowa, ia menyesal, menangis mendengar kabar tentang kehidupan sang istri 

yang begitu pilu tanpa dia. La Nggusu  pun memutuskan untuk kembali dan 

meninggalkan anak saudagar Gowa, La Nggusu memutuskan untuk kembali 

pada cinta pertamanya yaitu La Nggini. Akan tetapi, pengkhinatan tetaplah 

pengkhianatan, tidak bisa mengubah sumpah yang mereka ikrarkan dulu, 

bahwa jika ada keraguan sebesar biji Zarah pun yang terlintas dalam hati 

meraka maka akan ditelan badai di samudera luas dan yang satunya akan 

menjadi batu. Dalam perjalanan pulang ke tanah Bima, kapal La Nggusu 

diterpa badai akibat hujan semalaman dan seperti sumpah mereka La Nggusu 

hilang ditelan lautan luas. Mendengar kabar itu La Nggini pun mengutuk 

dirinya menjadi batu, batu itu dikenal dengan naman Wadu Ntanda Rahi.  
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B. Nilai Sosial Novel Wadu Ntanda Rahi  

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa nilai sosial 

merupakan hikmah yang dapat diambil dari perilaku sosial dan tata cara hidup 

sosial. Perilaku sosial berupa sikap seseorang terhadap peristiwa yang terjadi 

di sekitarnya yang ada hubungannya dengan orang lain, cara berpikir, dan 

hubungan sosial bermasyarakat antar individu (Susanti, 2012;16).  Nilai sosial 

yang terdapat dalam novel Wadu Ntanda Rahi yang akan dianalisis secara 

rinci melalui perilaku tokoh yang satu dengan perilaku tokoh yang lainya, 

berikut uraiannya :  

1. Gotong Royong 

Perilaku sosial yang berbentuk kerjasama atau gotong royong  

merupakan wujud saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan 

manusia yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk untuk memudahkan 

terselesainya pekerjaan. Kerjasama atau gotong royong sudah menjadi 

kebiasaan masyarakat di Bima.  

Istilah Kese Tahopu Dua, dua Tahopu Tolu merupakan perumpaan 

yang memiliki dua makna yaitu makna konotatif dan makna denotatif. 

Makna denotatif  dari kata di atas yaitu satu lebih baik dari dua, dua lebih 

baik dari 3, sedangkan makna secara konotatifnya dapat berarti sesuatu hal 

yang dikerjakan bersama-sama akan membuahkan hasil yang lebih baik. 

Mengacu pada nilai bahasa sendiri, masyarakat Bima menggunakan istilah 

tersebut dalam melakukan kegiatan gotong royong dalam kehidupan 

mereka sehari-hari baik dalam hal-hal kecil maupun peristiwa-peristiwa 
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besar seperti acara adat dan acara keagamaan. Hal ini bisa dilihat dalam 

kutipan berikut :  

Suasana kekelurgaan dan kegotong royongan merupakan pemandangan 
yang cukup menarik dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Tua-
muda, laki-perempuan, bahkan anak-anak bahu-membahu membantu 
sesama. Seberat apapun beban yang mereka kerjakan akan menjadi 
ringin. Karena kegotong royongan telah tumbuh bersemi dalam denyut 
nadi kehidupan meraka. Yang diilhami oleh semua prinsip hidup Kese 
Tahopu Dua, Dua Tahopu Tolu yang menyiratkan bahwa kebersamaan 
merupakan sesuatu yang mutlak dan manusia tidak mempunyai arti 
tanpa berhubungan dengan manusia lain (Malingi, 2007; 4).  

 
Masyarakat Bima merupakan masyarakat yang sangat menjunjung 

tinggi nilai kegotong-royongan. Dalam perbendaharaan bahasa Bima, 

mereka mengenal istilah Karawi Kaboju untuk merepresentasikan hal 

tersebut. Karawi Kaboju itu sendiri merupakan istilah yang terdiri dari dua 

suku kata yang dapat dijabarkan sebagai Karawi (bekerja) dan Kaboju 

(bersama-sama). Berikut kutipannya :  

 
Dan satu hal yang harus kau ingat, bahwa Karawi Kabujo (Gotong 
royong) telah turun temurun dilakukan di tengah-tengah masyarakat 
kita. Karena manusia itu tidak aka nada artinya tanpa uluran tangan 
yang lain (Malingi, 2007; 5)  
 

Kutipan di atas mencerminkan bahwa kerjasama sangatlah penting, 

selain itu juga kerja sama sudah menjadi tradisi serta kebiasaan yang 

dilakukan oleh masyarakat Bima karena  dalam kehidupan bermasyarakat 

manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia membutuhkan bantuan orang 

lain.  

Kerja sama atau gotong royong juga terjadi pada saat upacara adat 

yakni upacara pernikahan. Dalam sebuah pernikahan tidak hanya keluarga 
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kedua mempelai saja yang terlibat, akan tetapi masyarakat yang ada 

disekitarnya. Dalam budaya bergotong royong pasa masyarakat Bima, 

tidak hanya menyumbangkan tenaga sebagai bentuk kepedulian dan 

kebersamaannya. Mereka pun menunjukkan kebersamaannya dengan cara 

Teka Ra Ne’e dengan membawa kue, buah-buahan, sayur-sayuran, dan 

lain-lain. Istilah Teka Ra Ne’e secara harfiah berarti mendaki dan naik 

karena pada umumnya kehidupan masyarakat Bima jaman dahulu masih 

menetap di rumah-rumah yang memiliki pilar tinggi (rumah panggung) 

sehingga hasil bumi yang diperuntukkan bagi yang berhajat harus dibawa 

menaiki tangga agar sampai di atas rumah.   

Berduyun-duyunlah orang-orang baik yang dekat maupun yang jauh 
dating ke rumah La Wila. Karena pesta akan dilangsungkan di rumah 
pihak perempuan. Para ibu rumah tangga dan gadis-gadis membawa 
berbagai macam keperluan. Ada yang membawa kue, buah-buahan, 
sayur-sayuran, beberapa ikat padi dan tak ketinggalan pula kain-kain 
yang bagus-bagus rupa dan warnanya (Malingi, 2007; 83).  
 

Pada upacara pernikahan, nilai luhur kegotong-royongan pun 

ditunjukkan dengan orang-orang yang saling bahu-membahu, membantu 

sang pengantin dalam acara Oto Co’I (Antar Mahar). Acara Oto Co’I ini 

dilakukan dengan cara berjalan beriring-iringan dari rumah pengantin pria 

menuju rumah pengantin wanita dengan membawa bahan-bahan yang 

diperlukan untuk prosesi pernikahan. Hal ini terlihat pada kutipan berikut : 

Tua muda, laki-laki perempuan serta anak-anak mengenakan pakaian 
yang bagus-bagus. Para wanita dan gadis-gadis desa membawa 
keranjang anyaman dari rotandan menjunjung bakul yang bagus-bagus 
pula bentuk dan jenisnya. Di dalamnya  terdapat berbagai jenis buah-
buahan, sayur-sayuran, umbi-umbi-umbian, dan lain-lain. Sedangkan 
kaum lelaki memikul berpuluh-puluh ikat padi yang siap untuk 
ditumbuk. Buah nagka yang besar-besar, serta berpuluh-puluh buah 
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kelapa. Ada yang memikul berpuluh-puluh ikat kayu bakar. Ada pula 
yang menuntu empat ekor kambing dan seekor kerbau jantaan. 
Sementara anak-anak membawa pula sepasang ayam jantan dan betina. 
Hampir semua orang tidak ada yang bertangan kosong (Malingi, 
2007;75).  

 
Dalam sebuah prosesi pernikahan adat Bima, kerjasama atau 

gotong royong sangat diperlukan dalam hal mempersiapkan calon 

pengantin dan jalannya acara. Hal ini dapat dilihat dari kesungguhan para 

wanita baik ibu-ibu maupun yang masih gadis dalam membantu 

membersihkan, menghias, dan mengatur rumah pengantin wanita yang 

dalam bahasa Bima dikenal dengan cara Cafi Hambu Maru Kai. Selain itu, 

ibu-ibu dan para gadis membantu merias pengantin wanita dan memakaian 

daun pacar pada kedua telapak tangan dan kaki yang dikenal dengan ritual 

Kapanca sebagai tanda bahwa dia akan menjadi milik orang. Berikut 

kutipannya :  

 
Sementara ibu-ibu dan para gadis sibuk membersihkan, menata dan 
merias bilik La Nggini. La Nggini mengenakan baju kebesarannya. Ibu-
ibu dan para gadis merias wajahnya agar tanpak cantik dan indah 
dipandang mata ( Na Ambi  Ra Ntika ku di ntanda ba dou ma mboto). 
Tujuh orang ibu secara bergiliran meletakkan lumatan daun pacar pada 
telapak kaki dan tanggannya (Malingi, 2007; 85-86).  

 

Kutipan di atas menunjukkan tentang sikap para tetangga yang ikut 

bergotong royong apabila tetangganya mengadakan acara apapun, 

khususnya untuk tetangga perempuan biasanya datang membawa 

kebutuhan-kebutuhan yang diperlukaan dalam acara pernikahan. Sifat 

tetangga-tetangga yang masih membudayakan semangat gotong royong 

dalam kesehariaanya sangat patut diteladani.  
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2. Kesetiaan 

Kesetiaan adalah keteguhan hati untuk tetap yakin dan percaya 

kepada seseorang, seperti yang terdapat dalam kutipan berikut :  

Kini tinggallah dua wanita dalam lingkungan keluarga itu. Yang satu 
sudah beranjak senja, dan yang satu masih muda belia. Yang beranjak 
senja mulai berjalan tertatih-tatih. Sementara yang muda belia selalu 
menuntun dan membimbingnya. Ketaatan dan kesetiaan yang 
ditunjukan wanita muda itu tidak pernah surut sedikitpun. Sebagai buih 
di lautan yang tetap setia menemani sang ombak dikala pasang dan 
surut (Malingi, 2007; 142).  

 
Ina Male merupakan keluarga satu-satunya yang dimiliki La Nggini 

sekarang setelah pamannya La Wila meninggalkannya dan suaminya pergi 

merantau ke negeri Gowa sehingga apapun akan ia lakukan agar ia bisa 

merawat dan menafkahi Ina Male. Meskipun Ina Male bukan ibu 

kandungnya, La Nggini tetap setia merawat dan mau hidup bersamanya 

dengan semua keterbatasannya hingga Ina Male menghembuskan nafas 

terkahir.  

Setelah Ina Male meninggal, kini La Nggini hidup sebatang kara. 

La Nggini sangat sedih, sebab belum beberapa bulan paman pamannya 

meninggal dan disusul oleh mertuanya Ompu Nggaro dan Ina Male. 

Kemalangan selalu menimpanya, sejak kecil dia sudah menjadi anak yatim 

piatu dan setelah dia menikah pun, dia harus ditinggal pergi oleh orang-

orang yang dia sayangi. Satu-satunya harapan La Nggini sekarang yaitu 

suami yang pergi merantau yang tak kunjung memberikan kabar kepada 

La Nggini. Akan tetapi La Nggini akan selalu setia menantinya, seperti 

yang terdapat dalam kutipan berikut :  
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“Wahai angin yang mendesir, bawalah suaraku yang lemah ini kepada 
kakandaku yang jauh di sana. Bisikanlah kepadanya, bahwa di atas 
puncak bukit ini, istrinya tetap setia menanti kedatangannya sampai 
darah penghabisan. Bisikanlah pula kepadanya bahwa kini aku hidup 
sebatang karang.” (Maling, 2007; 153-154) 

 
Keadaan tersebut diperkuat oleh kutipan berikut :  

“Dari beberapa negeri yang pernah aku kunjungi, barulah aku 
menemukan sosok wanita seperti kau. Sosok wanita yang tetap setia 
dan tabah menghadapi cobaan hidup yang tak kunjung surut. Aku akui 
betapa dalamnya cinta dan kesetiaanmu terhadap suamimu. Namun 
dibalik itu, kalau boleh aku berkesimpulan.” (Malingi, 2007; 167-168) 

 
Kesetiaanya La Nggini kepada suaminya duji dengan munculnya 

saudagar yang ingin melamarnya. Saudagar tersebut berusaha meyakinkan 

La Nggini bahwa kesetiaannya hanyalah bertepuk sebelah tangan sebab 

selama bertahun-tahun suaminya tidak pernah memberinya kabar. Akan 

tetapi La Nggini menolak lamaran saudagar itu, ia tidak mau mengingkari 

sumpah setianya dan ia yakin suaminya pun tetap setia kepadanya. Berikut 

kutipannya :  

“Tidak tuan, aku tidak ingin mengingkari kata hatiku. Ketika aku 
menjalani pahit dan manis kenangan bersamanya. Aku tetap yakin dan 
percaya bahwa ia tetap cinta dan setia kepadaku.” (Malingi, 2007; 173-
174) 

 
Keteguhan hati dan kenangan akan suaminyalah yang akan 

membuat hati La Nggini yakin dan percaya akan satu hal. Hal yang akan 

membawa pasangan hidupnya kembali ke pangkuannya yaitu 

kesetiaannya. Berikut fragmennya :   

“Tidak Bandi, cinta dan kesetiaan itu tidak tumbuh dari luar, tetapi dia 
tumbuh dari dalam. Jika akarnya telah tumbuh kuat, maka ia akan 
tumbuh mekar untuk selamanya. Sampaikanlah kepada saudagar itu, 
bahwa aku tidak akan berpaling dari pendirianku.” (Malingi, 2007; 177-
178) 
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 Pernyataan berikut ini juga menunjukkan bahwa La Nggini 

mengutarakan janji setia yang ia pegang teguh merupakan suatu hal yang 

sangat penting antara dia dengan suaminya La Nggusu. Tidak ada seorang 

pun yang mampu merubah prinsip hidupnya tersebut.  

“Yaah. Aku akan tetap berusaha untuk selalu memegang erat janji di 
hadapan kakandaku”. (Malingi, 2007; 182).  

 
Sepuluh tahun sudah La Nggusu pergi meninggalkan kampung 

halaman serta orang-orang yang ia sanyangi. Selama sepuluh tahun itu dia 

tidak pernah memberikan kabar kepada istrinya hingga ia bertemu dengan 

sahabat masa kecilnya La Mone. La Mone menceritakan semua kejadian 

yang dialam orang-orang yang ia sayangi selama sepuluh tahun tersebut, 

sehingga ia memutuskan untuk pulang. La Nggini sangat senang 

mendengar kabar bahwa suaminya sekarang sudah menjadi orang sukse 

dan akan segera pulang menemunyai. Akan tetapi kebahagiaannya tidak 

berlangsung lama sebab dalam perjalanan pulang kapal yang milik 

suaminya tenggelam dan suaminya pun meninggal ditelan ombak. Setelah 

mendengar kabarnya buruk yang menimpa suaminya, sebagai bukti 

kesetiaannya La Nggini memohan kepada Yang Maha Kuasa untuk 

mengakhiri penderitaan dalam wujud lain, bak gayung bersambut Tuhan 

Yang Maha Kuasa mendengarkan do’anya dan memenuhi keinginannya. 

Dan lahirlah takdirnya untuk menjalani hidup sebagai sebongkah batu di 

tepi puncak bukit. Berikut kutipannya :  

Akhirnya La Nggini mengambil keputusan untuk mengakhiri 
penantiannya yang panjang itu.  Ia berlari sekuat tenaga menuju puncak 
bukit itu. Memenuhi ikrar yang pernah ia ucapkan. Sesampaiya di atas 
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puncak, ia berteriak sekeras-kerasnya, lalu ia berdiri menghadap ke 
segala penjuru, menengadahkan kedua tangannya ke arah langit. 
“Wahai Tuhan pencipta segala yang ada dan tiada. Hanya kepadamu 
tumpuan harapanku yang terakhir. Abadikanlah diriku dalam wujud 
yang lain sesuai kehendakMu.” (Malingi, 2007: 270-271) 

 
Hal tersebut juga diperkuat dengan kutipan berikut :  

Beberapa hari kemudian badaipun reda. Langit cerah. Seluruh 
penduduk di kaki bukit berbondong-bondong naik ke puncak. Tiap 
pasang mata mencari La Nggini. Namun mereka tak menemukan wanita 
itu. Yang mereka temui hanyalah sebua batu besar laksana seorang 
manusia yang duduk ditepi puncak bukit. Orang-orang terhenyak. La 
Nggini telah menjadi batu (Malingi, 2007; 272).  

 
Terpatrilah dalam hati orang-orang di kampungnya akan kegigihan 

cinta dan kesetiaannya ia buktikan hingga akhir hayatnya dengan menjadi 

sebongkah batu. Batu yang selalu diam dan membisu tanpa mengaduh 

menunggu pasangan hidupnya kembali ke dalam pelukannya.  

3. Tolong-menolong 

Tolong-menolong merupakan sikap saling membantu. Tolong-

menolong merupakan kewajiban bagi setiap umat manusia, sebab dengan 

adanya sikap ini manusia tidak akan merasa kesulitan. Sikap tolong-

menolong juga akan memupuk rasa kasih sayang antar tetangga, antar 

teman, antar keluarga, dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan gotong 

royong atau kerjasama, budaya tolong-menolong merupakan suatu budaya 

luhur tanpa pamrih antara satu individu kepada individu lainnya. Hal ini 

terdapat dalam kutipan :  

Keesokan harinya, badaipun reda. Orang-orang berdatangan ke tempat 
itu. Mereka memotong batang pohon asam yang menimpa La Wila. 
Dalam suasana duka yang mendalam perlahan mereka mengeluarkan 
tubuh La Wila dari celah batang pohon itu. Kemudian mengangkat 
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jenazahnya untuk disemayamkan di dalam gubuknya (Malingi, 2007; 
133-134).  

 
Kutipan di atas juga menunjukkan hal yang serupa, sebagaimana dalam 

kutipan novel berikut ini :  

Seisi gubuk itu tersentak melihat Ina Male yang terkapar di tanah. Salah 
seorang pemuda segera mengambil daun-daun bidara yang tidak jauh 
dari ladang itu. Kemudian diletakkan di atas tubuh Ina Male. Sebab 
itulah kebiasaan orang Bima dalam menangani seseorang yang 
tersambar petir. La Nggini menangis dan meronta. Ia duduk bersimpuh 
di dekat jasad Ina Male yang telah terbujur kaku. Dan beberapa saat 
kemudian para pemuda desa mengangkat tubuh Ina Male untuk 
sementara di semayamkan di dangau di tepi ladangnya. Jenazah Ina 
Male diusung oleh para pemuda desa menuju kampung. Sementara La 
Nggini menuntun dari belakang (Malingi, 2007; 150).  

 
Kutipan di atas menunjukkan bahwa nilai sosial tolong-menolong 

masih kental dalam masyarakat Bima pada masa itu, tidak hanya pada saat 

suka saja, pada saat duka pun orang-orang masih mengurakan niat baik 

mereka untuk saling tolong-menolong seperti yang dilakukan para 

tetangga menolong dan orang-orang yang ada pada saat kejadian duka 

yang menimpa keluarga Ina Male.  

4. Saling Memaafkan 

Saling memaafkan merupakan sikap memberi ampun karena 

sesuatu kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. 

Selain itu, memaafkan adalah kesediaan hati untuk menerima kesalahan 

masa lalu serta keinginan untuk hidup tanpa menaruh rasa benci dan 

dendam pada seseorang. Memaafkan bukan hanya mengucapkan kata maaf 

saja tetapi harus disertai dengan ketulusan hati dan alangkah lebih baik 

jika kita bisa memaafkan orang lain sebelum ia meminta maaf.  
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 Fitnah yang telah disebarkan oleh La Bandi telah melahirkan 

ketegangan dan kesalahpahaman  antara kaum pendatang dan orang-orang 

pribumi. Orang-orang pribumi berbondong-bondong mendatangi kapal 

saudagar dengan membawa senjata tajam degan maksud menyerang para 

pendatang. Akan tetapi berkat kearifan dan kebijaksaan seorang kepala 

kampung (Ompu) dalam menyelasaikan masalah-masalah yang dihadapi 

warganya, kedua belah pihak akhirnya bisa harmonis kembali dan tidak 

ada kesalahpahaman lagi. Sebagaimana kutipan dalam novel berikut:  

Demikianlah keputusan yang diambil oleh kepala kampung itu. Kedua 
belah pihak menganggukkan kepala. Lalu mereka saing berjabat tangan 
dan berangkulan. Saling meminta dan memberi maaf. Suasana yang 
sejak tadi menegang berubah menjadi suasana keakraban. Kepala 
kampung itu telah mampu menjadikan dirinya sebagai seorang tokoh 
yang arif dan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang 
dihadapi warganya (Malingi, 2007; 204).  

 
Sikap saling memaafkan dapat berlaku secara universal, bukan 

hanya dari yang kecil terdahap yang besar, tetapi bisa juga dari yang tua ke 

yang muda, maupun antar teman. Permintaan maaf dan memaafkan dapat 

menunjukkan keterbukaan hati, sikap memaafkan untuk mengalah bukan 

berarti kita akan dikalahkan tetapi mengalah untuk sebuah rasa cinta, kasih 

sayang, dan ketulusan terhadap sesama. Demikian pun yang dilakukan La 

Nggini terhadap sahabatnya La Bandi seperti yang tunjukkan pada hal 

212-214 berikut :  

“Sahabatku. Maafkan aku……” Ia berkata lirih di dalam pelukan La 
Nggini.  
“Sebelum kata itu terucap dari bibirmu, aku telah lebih dulu 
memaafkanmu.” 
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Tangisan kedua anak manusia itu semakin menggema. Dan pelukan 
mereka pun semakin erat. Lalu perlahan-lahan La Nggini keluar dari 
pelukan La Bandi (Malingi, 2007; 213-214).  

 
Kutipan di atas menujukkan bahwa betapa mulianya seorang La 

Nggini. Dengan hati yang ikhlas ia memaafkan temannya La Bandi yang 

telah menyebarkan fitnah sehingga ia dicaci maki, di arak keliling 

kampung, dikucilkan. Fitnah tersebut juga menyebabkan La Nggini  diusir 

dari kampungnya sebab ia dituduh telah melanggar adat serta 

menimbulkan aib bagi kampung halamannya .  

5. Kekeluargaan 

Kekeluargaan merupakan perihal yang berkaitan dengan kelurga 

(sanak saudara dan kaum kerabat), misalnya dengan menyelesaikan 

masalah secara mufakat. Kekeluargaan merupakan sebuah hubungan yang 

dibangun atas dasar pengertian, kasih sayang, serta kebaikan yang 

terbentuk oleh ikatan darah maupun ikatan yang terbentuk secara 

emosional. Sifat ini ditunjukkan oleh sikap  La Wila sebagai seorang 

paman dengan segala keterbatasannya mau membesarkan La Nggini 

setelah kedua orangtunya meninggal dalam banjir besar yang melanda 

kampungnya. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut :  

“Tumben kau berdandan serapi ini.” La Wila menyapa keponakannya.  
“Ori (Paman) sepertinya tidak tahu saja. Inikan saat-saat panen.” 
“Karena panen kau mesti berdandan seperti ini. Aku curiga jangan-
jangan…..” La Wila mengganggu.  
“Ada kumbang yang akan menghampiri bunga yang aku tanam.” 
“Ah….. Ori bias-bisa saja bersajak.” (Malingi, 2007; 26-27).  

 
Percakapan yang terjadi diantara La Nggini dan pamannya 

menunjukkan sebuah harmoni yang sering kali terjadi di dalam sebuah 
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keluarga dimana hal ini tidak dapat dibuat-buat. Percakapan tersebut juga 

mengindikasikan bahwa La Wila sebagai paman sangat sangat 

memperhatikan keponakannya La Nggini.  

 “Sejak ayah bundanya tiada, aku besarkan dia dengan segala 
keterbatasanku. Kebetulan aku tidak punya anak”. 
“Mohon maaf Ama. Dari tadi saya tidak melihat istri Ama. La Nggusu 
memotong.  
“Kami hanya tinggal berdua. Isrtiku telah meninggal dunia beberapa 
bulan yang lalu.” La Wila menunduk sedih. Lalu ia melanjutkan 
perkataannya.  
La Nggini bagiku adalah teman dalam suka dan duka. Dia sangat taat 
dan penurut. Untuk itu ku harus memilih perjaka yang tepat untuk 
menjadi suaminya. (Malingi, 2007; 41) 

 
Penggalan cerita di atas menujukkan betapa beruntungnya La 

Nggini memiliki seorang paman yang sangat mengasihi dan 

menyayanginya. Meskipun La Nggini bukan anak kandungnya, La Wila 

selalu menginginkan yang terbaik untuk La Nggini termasuk pasangan 

hidupnya karena bagi La Wila kebahagiaannya adalah ketika dia bisa   

melihat La Nggini bahagia.  

Selain itu sikap kekeluargan ditunjukkan oleh bandar tempat La 

Nggusu bekerja selama sepuluh tahun ia merantau ke tanah Gowa kepada 

La Nggusu. Bandar tersebut telah menggangap La Nggusu sebagai 

anaknya sendiri bahkan bandar tersebut berniat menikahkan La Nggusu 

dengan putri semata wayangnya Bice. Akan tetapi keinginan itu sirna 

ketika ia mengetahui bahwa La Nggusu telah beristri. Sebagaimana dalam 

kutipan novel berikut ini :  

“Akhir-akhir ini pikiran dan perasaan saya selalu tertuju pada kampung 
halaman.”  
“Jadi kau ingin pulang?” 
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“Begitulah tuan.” 
“Sejak kau membantu dan mengikuti setiap pelayaranku, kau sudah aku 
anggap seperti anakku. Alangkah rindunya ku dan adikmu Bice jika kau 
harus pulang.” 
“Entahlah tuan. Tanah Bima selalu berdiri dalam semangatku. Membara 
dalam setiap derap langkahku, membayang di pelupuk mata.”  
“Aku tahu semua itu. Aku tidak dapat memaksamu. Tetapi kalau boleh 
aku berharap kau tetap saja di sini.” (Malingi, 2007; 226) 

 

Di atas dijelaskan hubungan kekerabatan yang dibangun oleh La 

Nggusu dengan keluarga bandar di tanah Gowa. Budi pekerti luhur yang 

dimikili La Nggusu dapat meyakinkan sang Bandar bahwa ia tidak salah 

menganggap La Nggusu sebagai anaknya sendiri bahkan ia berniat 

menjadikan La Nggusu sebagai menantunya.  

6. Rasa Malu 

Malu merupakan perasaan tidak enak hati atau merasa hina, rendah 

karena berbuat sesuatu yang kurang baik. Rasa malu merupakan suatu 

kemampuan di dalam jiwa setiap insan yang dapat berfungsi sebagai 

penghalang bagi seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang 

tidak terpuji.  Hal itu terdapat dalam kutipan :  

Sementara suara kentongan serta teriakan orang-orang semakin lantang. 
Memecah kebisuan malam itu. Dengan langkah yang semakin tak pasti 
La Bandi menuruni bukit itu. Sejenak ia berpikir. Haruskah ia 
meyerahkan diri kepada orang-orang yang tengah sibuk mencarinya? 
Atau kembali berada bersama La Nggini di puncak bukit.  
Dua pertanyaan itu belum dapat ia temukan jawabannya. Terpaksa ia 
harus kembali duduk di bawah pohon yang rindang itu. Menangis dan 
meratapi nasibnya. Sesaat kemudian tatapannya tertuju kepada ranting 
pohon yang tepat berjarak dua jengkal di atas kepalanya. Kemudian 
kepada akar-akar dan serat pohon yang digunakan orang-orang sebagai 
tali (Malingi, 2007; 217-218) 

 



49 
 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa La Bandi telah menyadari 

kesalahannya. Ia merasa malu atas perbuatannya yang dilakukannya 

terhadap La Nggini sehingga ia pergi dari kampung dan menyendiri di 

sebuah bukit. Perasaan bersalah selalu menghantuinya sehingga ia 

meminta maaf bahkan membujuk La Nggini untuk ikut turun dari bukit 

tersebut bersamanya. Akan tetapi La Nggini tetap pada pendirian untuk 

tetap berada di bukit sampai La Nggusu datang menjemputnya. La Bandi 

semakin bingung sehingga ia memilih mengakhiri hidunya dengan cara 

yang tidak wajar yaitu bunuh diri. 

7. Persahabatan 

Persahabatan merupakan perilaku saling mendukung antara dua 

orang atau lebih dalam bermasyarakat. Sahabat  akan menyambut 

kehadiran sesamanya dan menunjukkan kesetiakawanan satu sama lain dan 

sahabat sejati adalah ketika mereka ada baik saat suka maupun duka. 

Seperti yang terlihat dalam kutipan novel berikut :   

Dari luar pagar bambu yang mengelilingi gubuk itu muncullah beberapa 
gadis remaja. Mereka adalah La Mpodi Roka, La Bandi, La Ajo 
Honggo, dan La Moso Rawe. Teman sepermainan sejak kecil. Seiring 
dan sejalan. Bagai sekuntum bunga yang sedang mekar di tanam desa 
itu (Malingi, 2007;27).  

 
Kutipan di atas menunjukkan bahwa La Nggini memiliki lebih dari 

seorang sahabat dan mereka selalu bersama-sama sejak mereka kecil, hari 

demi hari mereka lalui bersama baik dalam keadaa suka maupun duka. 

Untuk lebih jelasya dapat dilihat pada kutipan novel berikut ini:  

“Aku kawatir jika di dalam kesendirianmu, engkau terus menerus 
seperti ini. Aku pun pernah mengalami tekanan batin yang hebat seperti 
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kau. Cuma bedanya aku masih mempunyai ayah dan bunda serta sanak 
saudara yang lain untuk bersandar. Dan setelah aku mendapatkan kabar 
bahwa suamiku telah tenggalam beberapa tahun silam, aku nyaris 
menjadi orang gila. Namun lama-kelamaan, sedkit demi sedikit, 
goncangan batinku menghilang dengan sendirinya.” Bandi 
menceritakan pengalamannya (Malingi, 2007: 160).  
 

Kutipan di atas menjukkan rasa pedulinya seorang sabahat (La 

Bandi) terhadap La Nggini. La Bandi kawatir dengan kejadian yang 

menimpanya dulu juga dialami oleh sahabatnya La Nggini. La Bandi tidak 

mau apa yang dia alami dulu, dialami juga oleh La Nggini.  

Hal yang sama juga dilakukan oleh La Mpodi Roka. La Mpodi 

Roka prihatin terhadap kondisi La Nggini yang hanya tinggal sebatang 

kara sehingga ia mengajak La Nggini tinggal bersamanya karena ia akan 

menikah. Mendengar sahabatnya akan menikah La Nggini sangat bahagia 

bahkan ia menasehati sahabatnya agar kelak rumah tangganya bahagia. 

karena bagi La Nggini kebahagiaan sahabatnya juga kebahagiaany dia 

juga. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut :  

Sementara itu La Nggini sedang merapikan tempat tidurnya. Ia 
ditemani oleh La Mpodi Roka. Sahabat Karibnya yang ingin mengajak 
La Nggini ke gubuknya. Karena ia telah dilamar oleh La Mone. Teman 
sepermainan La Nggusu. 
“Kapan kau kawin ? 
“Bulan depan. 
“Aku bahagia sekali. Semoga kalian hidup bahagia dalam mengarungi 
bahtera rumah tangga. Jika kau tidak berhati-hati mengayuh perahu, 
memegang kemudi dan menjaga layar, maka kau akan tenggelam dan 
selamanya tidak akan pernah kau temukan tanah tepi.” La Nggini 
mengungkapkan kebahagiaannya. 
“Doa dan harapanmu adalah harapan kami. Meskipun sat ini 
kesetiaanmu sedang diuji sahabat.” 
“Yaah. Aku akan tetap berusaha untuk selalu memegang erat janji 
dihadapan kakandaku.” 
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“Aku akan tetap mendoakan pula semoga janjimu itu dapat kau 
genggam sampai ke tepi pantai penantianmu.” La Mpodi Roka berharap 
(Malingi, 2007;182-183).  

 
Setali tiga uang dengan La Nggini, La Nggusu pun memiliki 

sahabat-sahabat yang senantiasa mendukung dan menasehatinya, sahabat-

sahabat yang mau mendengarkan keluh kesahnya, sahabat-sahabat yang 

selalu perhatiannya padanya. Hal ini bisa dilihat dalam kutipan berikut :  

“Dari tadi abang terlihat termenung saja.” La Mone menyapa.  
“Abang sakit ?” La Monca menyambung. 
“Tidak.” La Nggusu menjawab malas.  
“Mungkin lagi mikir yang di gubuk. Maklum penganten baru.” La 
Katupa menggoda.  
“Ah, kalin bisa-bisa saja.”  
“Habis apa yang direnungkan lagi. Istri sudah punya.” La Katupa 
menyambung. (Malingi, 2007: 104-105).   
 

Perhatian yang diberikan oleh teman-temannya sedikit banyak 

dapat meringankan beban yang dipikulnya. Dalam sebuah hubungan 

persahabatan berbagai kebahagiaan dan kesedihan merupakan hal yang 

umum. Sahabat dapat menjadi pelipur lara, berbagi di saat suka dan duka 

serta menjadi rekan seperjuangan.  

8. Peduli terhadap Sesama 

Dalam hidup bermasyarakat, manusia tidak boleh mementingkan 

diri sendiri, rasa peduli terhadap sesama itu harus ada sebab manusia tidak 

mungkin bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Peduli 

terhadap sesama juga akan membangun suatu  masyarakat yang memiliki 

tingkat sosial tinggi serta akan mewujudkan hubungan yang harmonis.  
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Hal ini bisa dilihat dalam kutipan berikut :  

Semua tetangga berdatangan ke gubuk itu. Mereka heran seketika 
melihat keadaan La Nggini. Ada yang membuat air gula dan 
memasukkan ke kerongkongan. Ada pula yang berusaha mencari dukun 
dan tabib untuk mengobatinya. Kemudian sesaat setelah dua tiga teguk 
air gula masuk ke kerongkongannya La Nggini mulai perlahan 
membuka matanya. Dalam pandagan yang masih samar. Ia terkejut 
melihat banyak yang berkumpul di sekelilingnya. Barulah ia sadar atas 
apa yang telah terjadi pada dirinya (Malingi, 2007: 159).  

 
Kutipan di atas menunjukkan rasa peduli yang tinggi dalam 

kehidupan bermasyarakat. Di saat La Nggini sendirian dalam keadaan tak 

sadarkan diri, para tetangga datang menolongnya tanpa pamrih. Tolong 

menolong itu terjadi karena adanya kepedulian. Kepedulian yang sama pun 

ditunjukkan oleh kepala adat di desa tersebut dengan cara menjemput La 

Nggini di tempat pengasingannya. Berikut kutipannya :  

“Semua persoalan sudah jelas.” Katanya. “La Bandi telah menghukum 
dirinya dengan cara yang tidak sesuai dengan adat dan norma yang 
berlaku di negeri kita. Untuk itu saya datang menjemputmu.” 
“Ompu.” Kata La Nggini, lemas. “Biarlah saya tetap di sini.” 
“Tidak bisa anakku. Selama engkau tetap berada di sini, selama itu pula 
saya tidak bisa tidur mengingat keadaannmu. Saya menjadi merasa 
bersalah.”  
“Tidak Ompu. Mereka membuatku sakit. Saya sudah trauma melihat 
masyarakat kampung mengamuk.” 
“Itu tidak perlu kamu pikirkan. Mereka sangat menyesali tindakan 
cerobohnya terhadapmu.  
“Biarlah. Saya senang di sini. Tak tahu kenapa tiba-tiba saja 
kebahagiaanku hadir justru di atas bukit ini.” 
“Engkau tidak boleh begitu. Apapun yang terjadi di kampung adalah 
tanggungjawabku. Tangisan bayi di tetek ibunya yang kelaparan, 
keluhan dan rintihan kakek dan nenek di dalam gubuk yang tidak 
mempunyai makanan untuk dimasak adalah tanggungjawabku. 
Demikian pula penantianmu yang panjang ini. Aku belum bisa tidur 
sebelum seluruh masyarakatku merasa kenyang.” (Malingi, 2007; 251-
252) 
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Sebagai seorang kepala adat yang bertanggungjawab atas semua 

kejadian yang terjadi di kampungnya, Ompu membujuk datang menemui 

La Nggini dengan tujuan membujuk La Nggini untuk ikut bersamanya 

kembali ke kampung. Selain karena tanggungjawabnya itu juga terjadi 

karena dia peduli terhadap La Nggini. Ia kawatir dengan keaadan La 

Nggini yang tinggal di bukit seorang diri dengan memakai baju compang-

camping dan hanya dedauan yang makan sehari-hari. Ompu takut terjadi 

apa-apa terhadap La Nggini.  

9. Cinta Kasih 

Cinta adalah rasa sangat suka atau sayang kepada sesuatu 

(seseorang). Sedangkan kasih, artinya perasaan sayang, cinta atau suka 

kepada sesuatu (seseorang). Dengan demikian, cinta kasih dapat diartikan 

sebagai perasaan suka kepada seseorang.  

Kisah cinta La Nggini dan La Nggusu dimulai pada masa tanam. 

Pada saat itu La Nggusu sedang membantu orang tuanya di ladang, 

begitupun dengan La Nggini. Ketika melihat La Nggini debaran jantung 

La Nggusu semakin kuat da kencang, dan itu tanda ia menyukai La 

Nggini. Sejak pertemuan pertama, bayangan La Nggini selalu muncul 

dihadapannya. Apapun yang ada  di hadapannya berubah menjadi sosok 

La Nggini dan La Nggini pun mengalami hal yang sama seperti La 

Nggusu. Berikut kutipannya :  

 
Setiap La Nggini datang, mata La Nggusu selalu tertuju padanya. Dan 
debaran jantung La Nggusu terpacar dari raut wajahnya (Malingi, 2007; 
19) 
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Keadaan ini diperkuat oleh kutipan berikut :  

 
Ternyata La Ngginipun megalami perasaan yang sama. Pertemuan dan 
pandangan pertama di ladang itu member arti dan kesan yang sulit 
untuk dilupakan. Setiap saat pikiran La Nggini selalu tertuju ke 
kampung seberang, kampung La Nggusu. Ingin rasanya masa panen itu 
tiba, sehingga ia dapat bertemu dengan La Nggusu (Malingi, 2007; 20).  

 
 

Kisah cinta mereka ternyata berlanjut sampai ke pelaminan. 

Mereka berdua tinggal di sebuah gubuk yang dibangun sediri oleh La 

Nggusu. Karena pernikahan tersebut didasari oleh rasa cinta sehingga 

kehidupan mereka sangat harmonis. Keduanya saling mengasihi. 

Selayaknya istri yang menyayangi suaminya, La Nggini takut terjadi 

sesuatu pada La Nggusu karena La Nggusu sering pergi melaut. Berikut 

kutipannya :  

“Tetapi kesehatan dan keselamatan kakanda adalah sesuatu yang terus 
menerus adinda khawatirkan.” (Malingi, 2007; 99).  

 
Rasa cinta yang besar membuat La Nggini selalu mengkhawatirkan 

keadaan suaminya. Ia mencemaskan kesehatan dan keselataman suaminya 

dan ia pun merasakan hal tersebut secara terus menerus.  

 

C. Sistem Kekerabatan dalam Novel Wadu Ntanda Rahi 

 Sesuai dengan pernyataan Koentjaraningrat, di dalam sistem kekerabatan 

terdapat keluarga inti yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-

anaknya yang belum menikah. Selain itu pula anak tiri dan anak secara resmi 

diangkat sebagai anak yang memiliki hak yang kurang lebih sama dengan 

anak kandung. Hal ini bisa ditemukan dalam Novel Wadu Ntanda Rahi yang 
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memiliki bentuk kelompok kekerabatan yang paling kecil, yaitu keluarga inti 

(keluarga sederhana) yang dalam bahasa Bima dikenal dengan istilah Ma 

Ncao Sara’a atau Ma Ncao Sanota. Bentuk keluarga inti ditemukan pada 

kelurga Ompu Nggari, dan keluarga bandar di tanah Gowa. Ompu Nggaro 

hidup bersama istri dan seorang anak semata wayangnya. Ompu Nggaro 

bekerja sebagai kepala keluarga bekerja di ladang, dan Ina Male bekerja 

hanya menjadi ibu rumah tangga yang mengurus rumah dan anak mereka 

tetapi kadang membantu Ompu Nggaro di ladang. Ompu Nggaro selalu 

membimbing dan mengajarkan anaknya La Nggusu untuk saling bahu 

membahu dalam kehidupan bermasyarakat. Dia juga mengingatkan anaknya 

agar selalu memegang teguh adat istiadat yang telah turun temurun dilakukan 

di masyarakat sekitarnya. Hal ini bisa dilihat dalam kutipan berikut :  

“Nggusu!” Pada suatu pagi Ompu Nggaro memanggil putranya.  
“Ya Ompu.” 
“Hari ini kau ikut bersamaku untuk ke kampung seberang.”  
“Apa yang akan kita kerjakan?” 
“Kita akan menggali dan memperbaiki parit-parit yang menuju ke hulu 
sungai.” 
“Tapi tadi Anakda lihat sudah banyak orang-orang yang menggali parit 
itu.” 
“Meskipun demikian, kita harus tetap hadir di tengah-tengah mereka. 
Engkau tidak usah malu untuk mengambil alih pekerjaan seperti itu.” 
“Baiklah Ompu.”  
“Dan satu hal yang harus kau ingat, bahwa Karawi Kaboju (gotong 
royong) telah turun temurun dilakukan di tengah-tengah masyarakat kita. 
Karena manusia tidak ada artinya tanpa uluran tangan yang lain.” 
“Tapi kenapa ketika Ompu Ajo Edi memperbaiki gubuknya hanya sedikit 
sekali orang-orang yang membantunya?” 
“Itulah contohnya orang yang tidak pernah hadir dalam setiap Karawi 
Kaboju.” (Malingi, 2007; 4-5).  
 
Layaknya orang tua pada umumnya yang ingin anaknya kelak memiliki 

masa depan yang cerah dan selalu berada di jalan yang benar, begitu pula 
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halnya dengan Ompu Nggaro dan Ina Male. Ia menginginkan anaknya 

menjadi seorang laki-laki yang tabah serta jujur dan selalu berani berbuat dan 

berkata yang benar, sehingga ia selalu memberikan nasihat kepada anakya.  

Hal ini bisa di lihat dalam kutipan berikut :  

“Nggusu ! Aku ingin menyampaikan beberapa hal kepadamu, sebagai 
bekal untuk mengarungi samudera hidupmu yang masih panjang. Karena 
engkau telah beranjak dewasa dan sudah saatnya kutanamkan butir-butir 
falsafah hidup kita sebagai Dou Mbojo yang telah terwaris turun-
temurun.” Ompu Nggaro mulai membuka falsafah hidupnya kepada La 
Nggusu.  
“Utarakanlah Ompu, semua nasehat dan petuah akan anakda terima 
dengan hati lapang”. 
“Pegang teguhlah falsafah hidup Maja Labo Dahu (Malu dan Takut 
kepada Tuhan. Malu dan takut untuk melakukan hal-hal yang 
bertentangan dengan adat-adat, moral dan etika). Sebab falsafah ini 
memiliki makna yang sangat luas. Engkau, harus dapat menghayati dan 
mengamalkan dalam segala tutur kata dan perbuatan.” (Malingi, 2007: 
12-13).  
 
Selain itu juga mereka ingin anaknya mendapatkan jodoh (pasangan 

hidup) yang selalu setia dan sabar mendampinginya baik dalam suka maupun 

duka. Jangan memilih wanita sebab dilihat dari kecantikan luarnya saja, 

kecantikan dari dalam itu lebih penting. Sosok wanita yang cantik dari dalam 

(baik akhlaknya) merupakan kekayaan dan kekuatan dalam mengarungi 

bahtera rumah tangga. Mereka juga menginngatkan La Nggusu agar 

membangun rumah atas kerja kerasnya karena itu merupakan istananya yang 

kelak akan memberikan kesejukan hidup bersama anak cucunya. Nasehat 

diberikan secara bergiliran oleh mereka, itu semua mereka lakukan karena 

mereka peduli dan saying pada La Nggusu. Hal ini dapat dilihat dalam 

kutipan berikut :  
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“Jika kau ingin hidup berumah tangga, pilihlah sosok wanita yang sabar, 
taat dan setia. Karena itulah kekuatan dan kekayaanmu dalam 
mengarungi bahtera rumah tangga.” 
“Satu hal lagi yang harus kau ingat.” Ompu Nggaro menambah. 
“Apa itu Ompu ?” 
“JIka kau ingin membangun sebuah gubuk pililhlsh jenis kayu yang baik 
agar tetap tahan lama. Panggillah Panggita (seseorang yang memiliki 
kesaktian dalam masalah pembangunan rumah. Ia sangat sakti dalam 
meletakkan pondasi rumah dan mengatur tata tenpatnya. Sehingga rumah 
itu akan kuat dan terlindung dari bencana serta gangguan makhluk halu). 
Bangunlah atas cucuran keringatmu sendiri sebab ia adalah istanamu. 
Istana yang akan memberikan kesejukan hidup bersama anak cucumu.” 
(Malingi, 2007:14-15) 
 
Perhatian Ina Male terhadap anaknya yang sangat besar juga tercermin 

pada kepeduliaannya terhadap hal sekecil apapun yang menyangkut diri La 

Nggusu. Hal tersebut tercermin ketika dia memberikan nasehat mengenai 

calon istri maupun gerak gerik La Nggusu. Melihat tingkah La Nggusu yang 

tidak seperti biasanya, Ina Male khawatir terjadi hal-hal yang buruk terhadap 

anakya. Ina Male menghampiri La Nggusu dan menanyakan apa yang 

membuat dia termenung meskipun sebenarnya Ina Male sudah bisa 

merasakan kalau anaknya sedang jatuh cinta meskipun pada awalnya La 

Nggusu tidak mau mengakuinya. Akan tetapi ia harus memastikan apa 

sebernya yang sedang dipikirkan oleh La Nggusu. Hal tersebut dapat dilihat 

pada kutipan berikut :  

“Apa yang sedang engkau pikirkan anakku? Berhari-hari engkau hanya 
merenung”. Ina Male menyapa La Nggusu sambil membawakan 
beberapa potong ubi kayu yang baru dibakarnya.  
“Tidak ada Ina.” 
“Lalu kenapa engkau termenung sejak tadi?” 
“Anakda hanya lelah setelah bekerja seharian penuh.” La Nggusu 
menccoba menyembunyikan perasaannya.  
“Lelah memikul padi ke kampung seberang?” 
“Habis anakda harus menyeberang sungai.” 
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“Baru sungai, belum samudera yang luas. Jika aku seorang jejaka apapun 
akan aku arungi demi seseorang yang selalu dekat di hatiku.” Ina Male 
menyindir. (Malingi, 2007; 45) 
 
La Nggusu merasa kalau dirinya tidak pantas untuk La Nggini yang 

sangat cantik jelita dan ia juga takut cintanya ditolak oleh La Nggin. Akan 

tetapi Ina Male berusaha membesarkan hatinya anaknya agar anaknya tidak 

patah semangat dalam mengejar cintanya. Ina Male berusaha meyakinkan 

anaknya bahwa cinta itu tidak dilihat dari bentuk fisik saja, cinta tidak 

memandang siapa dia dan dari mana asalnya, cinta itu bersih bagaikan setetes 

embun dan rasa takut itu separuh dari cinta. Hal ini bisa dilihat dalam kutipan 

berikut :  

“Cukup anakku.”  Ina Male memotong. “Cinta tidak mengenal itu 
anakku, karena ia bersih laksana setetes embun di malam hari. Kitalah 
yang menjadikan ia berubah dan bahkan kotor. Berterus-teranglah, toh 
juga ujung dari pertualangan cintamu adalah pernikahan. Itu semua 
menjadi urusan aku dan ayahmu.” 
“Itu barang yang masih mustahil. Itulah yang anakda takutkan. Ibarat 
seseorang yang menuangkan semangkuk air tawar ke dalam samudera 
yang maha luas, semetara laut itu tidak pernah berubah rasa dan 
warnanya. Biarlah untuk sementara waktu anakda pendam.” (Malingi, 
2007; 46-47) 
 
Bentuk kekerabatan yang berupa keluarga inti ditemukan juga pada 

keluarga bandar. Keluarganya terdiri dari istri yang telah meninggal dan anak 

semata wayangnya yang bernama Bice.  

Meskipun Bice tidak pernah mengutarakan hal itu, namun sebagai 
seorang ayah sandaran satu-satunya bagi Bice setelah ibunya wafat, 
mengetahui bahwa Bice tertarik pada La Nggusu (Malingi, 2007; 230).  
 
Bandar itu sangat menyayangi anaknya karena setelah istrinya meninggal 

Cuma Bice satunya-satunya harta yang paling berharga yang dimilikinya. 

Layaknya seorang ayah, ia juga menginginkan yang terbaik bagi anaknya. Ia 
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tidak mau anaknya mendapatkan suami yang tidak bisa menjamin kehidupan 

masa depan anaknya. Laki-laki yang mampu membahagiakan anaknya lahir 

dan batin dan itu semua ia temukan dalam diri La Nggusu sehingga dia 

berniat menjodohkan La Nggusu dengan anaknya karena ia juga tahu bahwa 

Bice juga mencintai La Nggusu. Berikut kutipannya :  

“Begini ! sebenarnya keinginan tuan kita telah lama terpendam. Hanya 
engkau yang dipercaya dan melanjutkan usahanya. Dari hari ke hari ia 
memperhatikan gerak-gerik Bice. Dan ia semakin menyakinkan bahwa 
Bice tertarik padamu.” Sahabatnya mulai membujuk La Nggusu untuk 
menikahi Bice. Memang niat itu telah lama dipendam. (Malingi, 2007; 
229) 
 

Keadaan ini juga diperkuat oleh kutipan berikut :  
 

La Nggusu melangkah meninggalkan rumah bandar itu. Barulah ia tahu 
bahwa kebaikan bandar itu selama ini dibungkusi keinginan untuk 
menyatukan La Nggusu dengan putrinya Bice (Malingi, 2007; 232).  
 
Setelah mengetahui bahwa La Nggusu sudah beristri dan memutuskan 

untuk kembali ke tanah Bima, Bice sangat sedih dan terpuruk. Ia menyesal 

karena selama sepuluh tahun itu dia tidak berani menanyakan langsung 

kepada La Nggusu tentang statusnya. Keadaan ini terlihat dalam kutipan 

berikut :  

“Sudahlah anakku. Yang lalu biarlah berlalu, jelanglah hari esokmu yang 
masih panjang.” Ayahnya menghampiri di tengah lamunanya.  
“Memang kita terlalu berpanjang angan ayah.” 
“Itulah kesalahanku juga. Tetapi kita tidak harus menyalahi keadaan. 
Kita tidak boleh menyalahkan La Nggusu karena menolak tawaranku. 
Kita harus menerima kenyataan ini dengan hati lapang.” (Malingi, 2007: 
242).  
 

Melihat keadaan anaknya, bandar sebagai wujud kasih sayangnya ia 

mencoba menenangkannya. Ia memberi nasehat kepada anaknya bahwa tidak 



60 
 

baik terlalu lama larut dalam kesedihan,  akan banyak La Nggusu-La Nggusu 

lainya yang akan mendampingi anaknya di hari depan.   

 

D. Nilai Sosial dalam Novel Wadu Ntanda Rahi dan Kaitannya dengan 

Pembelajaran  Sastra di SMA 

Analisis unsur ekstrinsik dalam novel merupakan salah satu kompetensi 

dasar yang terdapat dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang harus 

diselesaikan oleh siswa. Analisis unsur ekstrinsik adalah analisis unsur-unsur 

yang berada di luar karya sastra yang mempengaruhi karya sastra tersebut, 

unsur-unsur tersebut berupa nilai-nilai (nilai agama, nilai moral, nilai sosial, 

dan nilai budaya). Dalam penelitian ini, peneliti mengkhususkan 

pengkajiannya pada unsur ekstrinsik yang berupa nilai sosial.   

Menurut Fatrianah dalam (Mastuti, 2012;92), dalam rangka 

mengimplementasikan program pembelajaran yang sudah dituangkan dalam 

silabus, guru harus menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran merupakan pegangan bagi guru dalam melaksakan 

pembelajaran baik di kelas, laboratorium, dan atau lapangan untuk setiap 

Kompetensi Dasar. Oleh karena itu, apa yang tertuang dala Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran memaut hal-hal yang langsung berkaitan dengan 

upaya pencapaian penguasaan suatu Kompetensi Dasar.  

Analisis unsur ekstrinsik (nilai sosial) ini sesuai dengan Standar 

Kompetensi pada kelas XI semester 1 yaitu membaca dan membahami 

berbagai hikayat, novel Indonesia/terjemahan dan kompetensi dasar yaitu 
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menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel 

Indonesia/Terjemahan. Dengan indikatornya menganalisis unsur-unsur 

ekstrinsik dan intrinsik (alur, tema, penokohan, sudut pandang, latar, dan 

amanat) novel Indonesia. Alokasi waktu yang dibutuhkan 4x45 menit 

(2xpertemuan). Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menganalisis 

unsur-unsur ekstrinsik dan intrinsik novel Indonesia. Materi pembelajaran 

yang diterangkan yaitu mengenai unsur ekstrinsik (nilai budaya, sosial, 

moral,nilai pendidikan, dan lain-lain) dan intrinsik (alur, tema, penokohan, 

sudut pandang, latar, dan amanat) novel. Dalam proses pembelajaran 

menggunakan metode inkuiri, dimana siswa diharapkan mampu untuk 

mengumpulkan data dan menganalisis data tentang nilai sosial dalam novel 

Wadu Ntanda Rahi versi Alan Malingi. Media yang digunakan yaitu novel 

Wadu Ntanda Rahi dan sumbernya buku paket bahasa Indonesia kelas XI 

SMA.  

Penilaian yang digunakan yaitu tugas individu dan tugas kelompok 

yang berbentuk uraian bebas dan jawaban singkat. Untuk perhitungan nilai 

akhirnya yaitu penilaian proses (N1) ditambah penilaian hasil kelompok (N2) 

ditambah penilaian hasil individu (N3) dibagi 3. Berikut langkah-langkah 

kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran :  

Pertemuan Pertama 

a. Kegiatan Awal : 

1. Guru menyapa siswa, memeriksa kehadiran, dan mengkondisikan siswa 

agar siap menerima pelajaran.  

2. Guru mengaitkan pengalaman siswa dengan materi pelajaran. 
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3. Guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran.  

b. Kegiatan Inti 

1. Guru menjelaskan tentang unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam 

novel. 

2. Guru membagi siswa ke dalam 6 kelompok.  

3. Guru membagikan kutipan dan sinopsis novel Wadu Ntanda Rahi versi 

Alan Malingi kepada masing-masing kelompok.  

4. Guru menugaskan masing-masing kelompok untuk menganalisis unsur 

ekstrinsik (nilai sosial) dalam novel Wadu Ntanda Rahi.  

5. Masing-masing anggota kelompok berdiskusi dalam kelompok untuk 

membahas unsur ekstrinsik (nilai sosial) dalam novel Wadu Ntanda 

Rahi.  

c. Kegiatan Akhir  

1. Guru dan siswa melakukan penyimpulan terhadap pembelajaran yang 

telah berlangsung.  

2. Guru menugaskan kembali kepada siswa agar membaca kembali materi 

yang telah dipelajari pada hari ini karena akan dilanjutkan pada 

pertemuan selanjutnya.  

3. Guru menutup pembelajaran.  

Pertemuan Kedua  

a. Kegiatan Awal 

1. Guru menyapa siswa, memeriksa kehadiran, dan mengkondisikan siswa 

agar siap menerima pelajaran.  

2. Guru mengaitkan pengalaman siswa dengan materi pelajaran. 

3. Guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti 

1. Guru menugaskan siswa untuk memeriksa kembali tugas yg dikerjakan 

pada pertemuan sebelumnya. 

2. Masing-masing kelompok mengumpulka tugas yang telah dikerjakan. 
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3. Guru menugaskan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan 

hasil kerja kelompok di depan kelas.  

4. Guru menguji pemahaman siswa dengan memberika beberapa soal 

uraian kepada masing-masing individu.  

c. Kegiatan Akhir 

1. Guru dan siswa melakukan penyimpulan terhadap pembelajaran yang 

telah berlangsung.  

2. Guru menutup pembelajaran.  

 

Hasil analisis nilai yang terdapat dalam novel Wadu Ntanda Rahi ini 

ternyata memiliki hubungan dengan analisis nilai-nilai yang terdapat dalam 

materi pembelajaran sastra di sekolah khususnya di SMA kelas XI semester 

1. Dengan demikian, maka hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan ajar 

pembelajaran sastra di sekolah.  
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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap novel Wadu 

Ntanda Rahi versi Alan Malingi dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Nilai-nilai sosial yang terdapat dalam novel Wadu Ntanda Rahi versi Alan 

Malingi meliputi :  

a.  Gotong royong 

Perilaku sosial yang berbentuk kerjasama atau gotong royong  

merupakan wujud saling membutuhkan antara manusia yang satu 

dengan manusia yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk untuk 

memudahkan terselesainya pekerjaan. Kerjasama atau gotong royong 

sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Bima baik dalam hal-hal kecil 

maupun peristiwa-peristiwa besar seperti acara adat dan acara 

keagamaan. Dalam novel tersebut kegiatan gotong royong tercermin 

pada saat upacara pernikahan La Nggusu dengan La Nggini, para 

tetangga bahu-membahu dalam setiap prosesi pernikahan.  

 b. Kesetiaan 

Kesetiaan adalah keteguhan hati untuk tetap yakin dan percaya 

kepada seseorang. Nilai sosial kesetiaan yang terdapat dalam novel 

tersebut ditunjukkan dengan sikap La Nggini yang setia merawat 
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mertuanya Ina Male dengan segala keterbatasannya serta setia 

menunggu suaminya La Nggusu yang pulang dari perantauan hingga ia 

memohon kepada Tuhan untuk mengakhiri penderitaan dengan wujud 

lain (menjadi batu). Selain itu sikap setia ditunjukkan juga oleh La 

Nggusu, meskipun ia sudah merantau berpuluhan tahun ia tetap 

memegang janjinya terhadap La Nggini.  

c. Tolong-menolong 

Tolong-menolong merupakan sikap saling membantu. Tolong-

menolong merupakan kewajiban bagi setiap umat manusia, sebab 

dengan adanya sikap ini manusia tidak akan merasa kesulitan. Sikap 

tolong-menolong juga akan memupuk rasa kasih sayang antar tetangga, 

antar teman, antar keluarga, dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan 

gotong royong atau kerjasama, budaya tolong-menolong merupakan 

suatu budaya luhur tanpa pamrih antara satu individu kepada individu 

lainnya. Dalam novel tersebut sikap tolong-menolong ditunjukkan oleh 

para tetangga yang selalu membantu keluarga La Nggini disaat keluarga 

La Nggini membutuhkan bantuan. 

d. Saling memaafkan 

Saling memaafkan merupakan sikap memberi ampun karena 

sesuatu kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. 

Selain itu, memaafkan adalah kesediaan hati untuk menerima 

kesalahan masa lalu serta keinginan untuk hidup tanpa menaruh rasa 

benci dan dendam pada seseorang. Memaafkan bukan hanya 
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mengucapkan kata maaf saja tetapi harus disertai dengan ketulusan hati 

dan alangkah lebih baik jika kita bisa memaafkan orang lain sebelum 

ia meminta maaf. Sikap yang mencerminkan perilaku saling 

memaafkan pada tokoh La Nggini. La Nggini dengan ikhlas 

memaafkan La Bandi yang jelas-jelas telah memfitnahnya berbuat 

serong dengan saudagar kaya sehingga ia diusir dari kampung 

halamannya.   

e.  Kekeluargaan 

Kekeluargaan merupakan perihal yang berkaitan dengan 

kelurga (sanak saudara dan kaum kerabat), misalnya dengan 

menyelesaikan masalah secara mufakat. Kekeluargaan merupakan 

sebuah hubungan yang dibangun atas dasar pengertian, kasih sayang, 

serta kebaikan yang terbentuk oleh ikatan darah maupun ikatan yang 

terbentuk secara emosional. Contohnya terlihat pada sikap La Wila 

yang bersedia mengasuh La Nggini setelah kedua orangtuanya 

meninggal dunia serta tercermin pada sikap Bandar yang menganggap 

La Nggusu sebagai anaknya sendiri.  

f. Rasa malu 

Malu merupakan perasaan tidak enak hati atau merasa hina, 

rendah karena berbuat sesuatu yang kurang baik. Rasa malu merupakan 

suatu kemampuan di dalam jiwa setiap insan yang dapat berfungsi 

sebagai penghalang bagi seseorang untuk melakukan perbuatan-

perbuatan yang tidak terpuji.  Hal itu terdapat pada sikap La Bandi. La 
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Bandi mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak wajar karena ia 

merasa malu setelah memfitnah La Nggini.  

g. Persahabatan 

Persahabatan merupakan perilaku saling mendukung antara dua 

orang atau lebih dalam bermasyarakat. Sahabat  akan menyambut 

kehadiran sesamanya dan menunjukkan kesetiakawanan satu sama lain 

dan sahabat sejati adalah ketika mereka ada baik saat suka maupun 

duka. Dalam novel tersebut, sikap persahabatan ditunjukkan dengan 

munculnya tokoh-tokoh La Bandi, La Mpodi Roka, La Ajo Honggo, La 

Moso Rawe sebagai sahabat-sahabat La Nggini serta La Mone, La 

Monca, La Katupa sebagai sahabat-sahabat La Nggusu. Mereka selalu 

mengakhawatirkan keadaan yang satu dengan yang lainnya.   

h. Peduli sesama 

Dalam hidup bermasyarakat, manusia tidak boleh 

mementingkan diri sendiri, rasa peduli terhadap sesama itu harus ada 

sebab manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan 

orang lain. Peduli terhadap sesama juga akan membangun suatu  

masyarakat yang memiliki tingkat sosial tinggi serta akan mewujudkan 

hubungan yang harmonis. Sikap peduli terhadap sesama timbul 

tercermin pada sikap tetangga yang yang merasa iba pada keaadaan 

yang La Nggini serta tercerminpada sikap kepala adat yang selalu 

membujuk La Nggini agar kembali ke kampung halamannya karena ia 
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khawatir akan keadaan La Nggini yang hanya tinggal seorang diri di 

atas bukit.   

i. Cinta kasih.  

Cinta adalah rasa sangat suka atau sayang kepada sesuatu 

(seseorang). Sedangkan kasih, artinya perasaan sayang, cinta atau suka 

kepada sesuatu (seseorang). Rasa suka atau sayang kepada seseorang 

tersebut terlihat pada perilaku tokoh La Nggini dan La Nggusu. 

Perasaan mereka selalu tidak karuan ketika mereka bertemu. La 

Nggusu selalu memikirkan La Nggini, begitupun sebaliknya. 

2. Sistem kekerabatan yang terdapat dalam novel Wadu Ntanda Rahi versi 

Alan Malingi adalah mengandung bentuk kelurga inti yang kompleks yaitu 

keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan beberapa anak kandung yang 

belum menikah yang dalam bahasa Bima dikenal dengan istilah Ma Ncao 

Sara’a atau Ma Ncao Sanota. Hal ini terlihat pada kelurga Ompu Nggaro 

dan Bandar.  

3. Penelitian ini juga berkaitan dengan pembelajaran sastra di SMA yaitu 

pembelajaran sastra di SMA kelas XI semester 1 tentang menganalisis 

unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam novel Indonesia/terjemahan sehingga 

novel ini pun dapat dijadikan sebagai bahan ajar. Dengan mempelajari 

novel ini berdasarkan model yang disusun pembelajaran sastra di sekolah 

akan menambah wawasan guru dan siswa tentang menganalisis novel 

khususnya novel Wadu Ntanda Rahi versi Alan Malingi yang mengangkat 

cerita rakyat Bima.  
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B. Saran  

Adapun saran-saran yang perlu diperhatikan sebagai berikut :  

1. Bagi peneliti lain, mengingat novel Wadu Ntanda Rahi diangkat dari cerita 

rakyat Bima, maka perlu dilakukan penelitian yang lain karena pada 

penelitian ini hanya membahas tentang nilai-nilai sosial saja dan masih 

banyak hal-hal yang berkaitan isi serta unsur-unsur cerita yang belum 

tergarap dan terungkap secara maksimal.  

2. Bagi peminat karya sastra, diharapkan bisa menelaah nilai-nilai yang telah 

dianalisis dan bisa dijadikan sebahai bahan perenugan dalam menjalani 

kehidupan bermasyarakat (sosial).  

3. Guru bahasa dan sastra Indonesia hendaknya dapat memaksimalkan 

penggunaan bahan pembelajaran sastra, dalam hal ini adalah novel Wadu 

Ntanda Rahi versi Alan Malingi di dalamnya terdapat manfaat 

pembelajaran sastra yaitu meningkatkan pengetahuan budaya, 

mengembangkan cita dan rasa dan menunjang pembentukan watak.  

4. Siswa dalam membaca novel memperhatikan nilai-nilai positif seperti nilai 

sosial  yang terkandung dalam novel Wadu Ntanda Rahi versi Alan 

Malingi dan jangan mencontoh nilai negative yang terdapat dalam novel 

Wadu Ntanda Rahi versi Alan Malingi tersebut. Nilai-nilai positif tersebut 

dapat menjadi dasar berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat.  

5. Untuk sekolah, diharapkan agar novel Wadu Ntanda Rahi versi Alan 

Malingi ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran kurikulum.  

 


