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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil yang objektif dari menganalisis nilai-nilai 

moral dalam Gurindam Mutiara Hidup karya Rendra Setyadiharja. Penelitian ini 

merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Perolehan data pada penelitian ini akan dilakukan dengan teknik analisis isi (Content 

Analysis). Dari analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa, dari 18 jenis nilai-

nilai moral, hanya 12 nilai yang dapat ditemukan di dalam Gurindam Mutiara Hidup. Nilai 

moral yang terkandung di dalam Gurindam Mutiara Hidup meliputi nilai religius yang 

terdiri dari 72 nilai, nilai jujur yang terdiri dari 15 nilai, nilai toleransi yang terdiri dari 3 

nilai, nilai disiplin yang terdiri dari 8 nilai, nilai kerja keras yang terdiri dari 1 nilai, nilai 

demokratis terdiri dari 2 nilai, nilai rasa ingin tahu yang terdiri dari 7 nilai, nilai 

menghargai prestasi yang terdiri dari 4 nilai, nilai komunikatif yang terdiri dari 7 nilai, 

nilai cinta damai yang terdiri dari 3 nilai, nilai peduli sosial yang terdiri dari 4 nilai, dan 

nilai tanggung jawab yang terdiri dari 16 nilai. Jumlah data keseluruhan adalah 142 nilai 

dalam bait Gurindam Mutiara Hidup karya Rendra Setyadiharja. 
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ABSTRACT 

 

The research was have destination is to get the objective result from the analysis value of 

morality in Gurindam Mutiara Hidup karya Rendra Setyadiharja. The research is a 

descriptive with the qualitative way. Data collected in this study will be conducted with 

techniques of content analysis (content analysis). From the analysis conducted it can be 

concluded that, of the 18 types of moral values, only 12 values that can be found in the 

Gurindam Mutiara Hidup. Moral values contained in the Pearl of Life couplets include 

religious valuesconsisting of 72 values, the value honestly consisting of 15 values, 

tolerance values onsisting of 3 values, the value of discipline consisting of 8 values, the 

value of hard work consisting of 1 value , democratic values consists of two values, the 

value of curiosity consisting of 7 values, the value of the achievements that consists of 4 

values, communicative value which consists of 7 values, peace-loving valuesconsisting of 

3 values, the value of social care which consists of 4 values, and the values of 

responsibility consisting of 16 values. The overall amount of data is the value in the temple 

142 Gurindam Mutiara Hidup karya Rendra Setyadiharja. 
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1. Pendahuluan 

Masalah moral senantiasa menjadi masalah terdepan dalam kehidupan manusia 

secara umum, sehingga dalam sistem pemerintahan negara (Pancasila dan UUD) yang 



berperan sebagai landasan hukum negara menyatakan, Kemanusiaan yang adil dan 

beradab (Pancasila, sila ke 2). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pancasila, 

sila ke 5). Adil dan beradab (pada sila ke 2) serta Keadilan sosial (pada sila ke 5) 

merupakan bagian diantara banyak sikap yang hanya dapat dicapai dari teraplikasinya 

nilai-nilai moral dalam kehidupan manusia. 

UUD menambahkan, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang (pasal 

31 ayat 3).  Akhlak yang dimaksud dalam UUD di atas adalah moralitas, karena secara 

kebahasaan keduanya memiliki makna yang sama (suatu kajian ilmu yang membahas 

mengenai nilai baik dan buruk). 

Pernyataan-pernyataan di atas tentunya dapat menjadi bukti nyata, bahwa moral 

memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia seutuhnya. Dalam dunia 

sastra nilai-nilai moral merupakan bagian diantara banyak nilai yang biasa digunakan oleh 

setiap sastrawan untuk menyampaikan pesan (amanatnya) kepada para pembaca atau 

pendengar. Hal ini disebabkan nilai-nilai moral merupakan nilai-nilai yang paling dapat 

diterima oleh pemikiran manusia secara umum karena bersifat uviversal.  

Gurindam merupakan jenis karya sastra yang sangat cocok untuk dijadikan bahan 

kajian dalam upaya menemukan nilai-nilai moral yang terkandung di dalam karya sastra. 

Hal ini disebabkan hampir keseluruhan isi dari tiap bait Gurindam berupa pesan, nasehat 

dan amanat yang berlaku pada situasi dan keadaan masyarakat setempat. 

Pada 2010 lalu seorang pemuda Rendra Setyadiharja (sastrawan sekaligus 

budayawan muda Kota Tanjungpinang) menulis sebuah karya berjudul Gurindam Mutiara 

Hidup, dalam karyanya peneliti meyakini bahwa Rendra tentunya juga telah memasukkan 

nilai-nilai yang berhubungan dengan morallitas kehidupan manusia, yang sampai hari ini 

tidak banyak orang yang mengetahuinya. Bahkan keberadaannya pun yang masih belum 

dikenal masyarakat. Sehingga sangat memprihatinkan sekali jika karya tersebut hanya 

terkubur sebagai tulisan. Hal inilah yang telah melatarbelakangi peneliti untuk mengkaji 

dan menganalisis nilai-nilai moral yang terkandung dalam Gurindam Mutiara hidup karya 

Rendra Setyadiharja tersebut. Mudah-mudahan penelitian ini dapat memberikan manfaat 

yang banyak bagi peneliti dan pembaca. 

 

2. Metode Penelitian 

Metode pada penelitian ini dimaksudkan untuk memecahkan dan menjawab 

permasalahan yang ada dengan cara pengumpulan data, analisis data, membuat kesimpulan 

dan menyelesaikan laporan dengan tujuan untuk membuat penggambaran tentang suatu 

keadaan secara objektif dalam suatu deskripsi kualitatif. 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik analisis isi (Content 

Analysis). Menurut Endraswara, Analisis isi adalah strategi untuk menangkap pesan karya 

sastra (Endraswara, 2011:161). Perolehan data pada penelitian ini akan dilakukan dengan 

cara: membaca, mengamati, menganalisis, dan mengklasifikasikan nilai-nilai moral yang 

terdapat di dalam Gurindam Mutiara Hidup karya Rendra Setyadiharja. 

   

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian, dari 18 jenis nilai-nilai moral, hanya 12 nilai yang 

dapat ditemukan di dalam Gurindam Mutiara Hidup. Nilai-nilai tersebut meliputi: nilai 



religius yang terdiri dari 72 nilai, nilai jujur yang terdiri dari 15 nilai, nilai toleransi yang 

terdiri dari 3 nilai, nilai disiplin yang terdiri dari 8 nilai, nilai kerja keras yang terdiri dari 1 

nilai, nilai demokratis terdiri dari 2 nilai, nilai rasa ingin tahu yang terdiri dari 7 nilai, nilai 

menghargai prestasi yang terdiri dari 4 nilai, nilai komunikatif yang terdiri dari 7 nilai, 

nilai cinta damai yang terdiri dari 3 nilai, nilai peduli sosial yang terdiri dari 4 nilai, dan 

nilai tanggung jawab yang terdiri dari 16 nilai. Jumlah data keseluruhan adalah 142 nilai 

dalam bait Gurindam Mutiara Hidup karya Rendra Setyadiharja.  

Nilai moral yang terkandung di dalam Gurindam Mutiara Hidup meliputi nilai 

religius yang terdiri dari 72 nilai, nilai jujur yang terdiri dari 15 nilai, nilai toleransi yang 

terdiri dari 3 nilai, nilai disiplin yang terdiri dari 8 nilai, nilai kerja keras yang terdiri dari 1 

nilai, nilai demokratis terdiri dari 2 nilai, nilai rasa ingin tahu yang terdiri dari 7 nilai, nilai 

menghargai prestasi yang terdiri dari 4 nilai, nilai komunikatif yang terdiri dari 7 nilai, 

nilai cinta damai yang terdiri dari 3 nilai, nilai peduli sosial yang terdiri dari 4 nilai, dan 

nilai tanggung jawab yang terdiri dari 16 nilai. Jumlah data keseluruhan adalah 142 nilai 

dalam bait Gurindam Mutiara Hidup karya Rendra Setyadiharja. Nilai religius yang 

terkandung dalam Gurindam Mutiara Hidup meliputi: iman (keyakinan), memperbaiki niat 

dalam amal, shalat, adab kepada sesama,  meninggalkan perbuatan yang tidak baik, 

berpedoman kepada Al-Quran dan Hadits, patuh dalam melaksanakan ajaran agama, 

berbakti kepada orang tua, menutup aurat, menahan amarah, cara terbaik dalam menjalani 

hidup. Nilai jujur yang terkandung dalam Gurindam Mutiara Hidup meliputi: 

menanamkan prinsip kejujuran, tidak berkata bohong kepada orang tua, jangan suka 

berkata belakang, menjaga amanah, dan selalu menerapkan prinsip hidup jujur. Nilai 

toleransi yang terkandung dalam Gurindam Mutiara Hidup meliputi: menahan amarah dan 

sabar. Nilai disiplin yang terkandung dalam Gurindam Mutiara Hidup meliputi: disiplin 

dalam menggunakan masa dengan sebaik-baiknya. Nilai kerja keras yang terkandung 

dalam Gurindam Mutiara Hidup meliputi: pantang menyerah dan teguh dalam menghadapi 

sesuatu. Nilai demokratis yang terkandung dalam Gurindam Mutiara Hidup meliputi: 

mencintai sesama, dan bagi para pemimpin untuk ingat bahwa kedaulatan berada di tangan 

rakyat. Nilai rasa ingin tahu yang terkandung dalam Gurindam Mutiara Hidup meliputi: 

keutamaan menuntut ilmu, dan perintah menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Nilai 

menghargai prestasi yang terkandung dalam Gurindam Mutiara Hidup meliputi: 

menghargai prestasi seorang guru yang telah bersusah payah menyampaikan ilmunya, 

menghargai prestasi suami dalam mencari nafkah. Nilai komunikatif yang terkandung 

dalam Gurindam Mutiara Hidup meliputi: selalu menjaga kesantunan saat berbicara 

dengan orang lain, berhati-hati dalam bergurau agar tidak menyinggung perasaan orang 

lain, menjaga perasaan orang lain. Nilai cinta damai yang terkandung dalam Gurindam 

Mutiara Hidup meliputi: kepada seorang isteri agar dapat membuat suami merasa senang 

dan aman atas kehadirannya, dan hidup dengan budi yang baik niscaya dapat membuat 

orang merasa senang dengan kehadirannya. Nilai peduli sosial yang terkandung dalam 

Gurindam Mutiara Hidup meliputi: mau berbagidengan orang lain, dan peduli serta 

prihatin terhadap penderitaan yang dialami orang lain. Nilai tanggung jawab yang 

terkandung dalam Gurindam Mutiara Hidup meliputi: tanggung jawab seorang isteri, 

tanggung jawab laki-laki, dan tanggung jawab pejabat negeri. 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

Gurindam Mutiara Hidup karya Rendra Setyadiharja merupakan sebuah karya 

sastra yang di dalamnya banyak terkandung nilai-nilai moral yang berhubungan dengan 

keadaan suatu kelompok masyarakat. Saran peneliti dari tulisan Rendra Setyadiharja yang 

bertajuk Gurindam Mutiara Hidup ialah bahwa karya tersebut merupakan sebuah karya 

sastra yang dapat dijadikan acuan sebagai bahan ajar bagi tenaga pendidik khususnya 

terhadap pengajaran yang berkenaan dengan keadaan moral atau nilai-nilai moral. Karya 

tersebut juga merupakan sebuah karya yang sangat untuk baik dibaca oleh semua umur. 
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