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Abstrak 

Untuk mengetahui aspek-aspek moralitas dalam novel Entrok diperlukan penelitian 

serta pendeskripsian mengenai perilaku, tindakan, sikap para tokoh, terutama aparat negara 

dalam novel tersebut, yang sering kali melakukan tindakan-tindakan immoral, seperti 

kekerasan, pemerkosaan, hingga pembunuhan. Penelitian ini berpendekatan kualitatif 

deskriptif. Sebab penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-fakta yang diperoleh 

melalui data dalam yang berupa kalimat maupun paragraf yang berkaitan dengan moralitas 

khusunya tindakan-tindakan immoral pada novel “Entrok” karya Okyy Madasari.Hasil 

penelitian ini ialah beberapa tindakan immoral seperti, melakukan pembatasan terhadap 

aktivitas masyarakat, intimidasi, bahkan kekerasan secara fisik kepada masyarakat yang 

dilakukan aparat. Tindakan-tindakan tersebut, seharusnya dapat menjadi pembelajaran bagi 

pembaca, untuk tetap memegang teguh aspek-aspek moralitas sebagai upaya untuk 

menciptakan kehidupan yang harmonis, terjalinya rasa dan sikap saling menghargai, 

menghormati, peduli, serta adil terhadap sesama. 

 

Kata kunci: Moralitas, kekerasan, entrok 

 

 

Abstract 

To know the aspects of morality in the novel Entrok required research and 

descriptions of the behavior, actions, attitudes of the characters, especially the state 

apparatus in the novel, which often perform immoral acts, such as violence, rape, until 

murder. This research is qualitative descriptive approach. Because this study aims to describe 

the facts obtained through data in the form of sentences and paragraphs related to morality, 

especially immoral actions in the novel "Entrok" by Okyy Madasari. The results of this study 

are some immoral actions such as, restricting the activities of society, intimidation, and even 

physical violence to the public by the apparatus. Such actions, should be able to be a learning 

for the reader, to stick to the aspects of morality in an attempt to create a harmonious life, the 

dangers of mutual respect, respect, care, and justice toward others. 

 

Keywords: Morality, violence, entrok 

 

PENDAHULUAN 

Bertens (2011:8) “moralitas” berasal dari bahasa Latin yakni "moralis” yang berarti 

sama dengan “moral”, hanya ada nada lebih asbtrak. Kita berbicara tentang “moralitas ialah 

suatu perbuatan”, artinya, moral ialah suatu perbuatan atau baik buruknya. Sehingga dapat 
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dikatakan, bahwa moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan 

dengan baik dan buruk. 

Moralitas dalam kehidupan merupakan suatu prinsip, di mana manusia sebagai 

makhluk sosial dituntut untuk bersikap, bertingkah laku, bertindak, sesuai dengan norma yang 

berlaku di manapun ia berada. Secara literal masyarakat berpandangan bahwa moral dan etika 

adalah sesuatu hal yang sama. Namun demikian, Suseno, (2016:14) menyatakan, bahwa 

terdapat perbedaan antara etika dan moral. Etika bukan sumber atau bagian dalam ajaran 

moral, melainkan merupakaan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-

ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Jadi 

etika dan ajaran-ajaran moral tidak berada di tingkat yang sama. Yang mengatakan bagaimana 

kita harus hidup, bukan etika, melainkan ajaran moral. 

Dari pendapat tersebut dapat dipahami, bahwa moralitas maerupakan bagian dari 

etika, dalam praktiknya dibutuhkan kesadaran untuk mau menghargai, menghormati, 

memiliki empati, dan kepedulian terhadap sesama. Oleh sebab itu, moralitas sebagai prinsip 

dalam menjaga norma-norma kehidupan masyarakat secara universal, perlu ditanamkan sejak 

usia dini kepada seorang anak.  

Penanaman moralitas tidak hanya diberlakukan pada anak sebagai pembelajaran dalam 

memahami perilaku kehidupan, namun juga diperlukan oleh orang dewasa, agar tetap ingat 

serta berpegang teguh terhadap aspek-aspek moralitas serta merealisasikanya dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal itu sebagai upaya, untuk mencegah seseorang melakukan 

perbuatan yang immoral.  

Aspek-aspek moralitas tidak saja teruang pendidikan-pendidikan formal, namun juga 

tertuang dalam karya sastra sebagai cerminan masyarakat yang melahirkanya. Pengarang 

dalam mencipta karya sastra tidak dapat terlepas dari realitas yang terjadi dalam kehidupan 

nyata. Oelh sebab itu, terdapat beberapa karya sastra yang mengangkat permasalahan moral, 

seperti; novel Edensor karya Andrea Hirata, Ayat-ayat cinta karya Habiburahman El-Shirazy, 

Negeri 5 Menara Karya A. Fuadi, 9 Matahari karya Adenita, serta Entrok karya Okky 

Madasari. 

Moral merupakan sesuatu hal yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada  

pembaca, melalui cerita pengarang dapat membangun imajinasi pembaca untuk dapat 

memahami serta meresapi moralitas sebagai makna penting yang tertuang secara tersirat 

maupun tersurat. Moral kadang-kadang diidentikkan   pengertiannya   dengan   tema   



Seminar Nasioanal PGSD UNIKAMA 

https://semnas.unikama.ac.id/pgsd/artikel.php 

   Vol. 1, Desember 2017 

 

436 

 

walau   sebenarnya   tidak   selalu menyaran pada maksud yang sama (Nurgiyantoro, 

2007: 320). 

Entrok merupakan novel pertama yang ditulis oleh Okky Madasari, terbit pada 21 

April 2010. Bertepatan dengan hari Kartini. Entrok merupakan novel yang menyajikan kisah 

dua perempuan antara Ibu dan anak yang seringkali mendapat hegemoni, untuk tunduk dan 

patuh terhadap kemauan penguasa. Entrok dikemas dengan kreativitas bahasa yang sederhana, 

namun selalu menghadirkan fakta-fakta yang menarik khususnya kebiasaan-kebiasaan 

masyarakat Jawa pinggiran seperti, perjudian, pesugihan, perjodohan, hingga kepercayaan. 

Entrok berlatar belakang kehidupan 1980-1990 yang berseting di daerah Magetan, 

yang mana pada masa itu, ekonomi sangat sulit dijangkau, utamanya oleh masyarakat 

pinggiran. Entrok mengisahkan perempuan yang bernama Marni. Marni adalah perempuan 

desa dari keluarga yang sangat sederhana, Marni memiliki karakter pekerja keras, serta gaya 

hidup yang hedonik. Marni memiliki segudang impian untuk dapat hidup layak. Oleh sebab 

itu, sejak kecil Marni sudah bekerja membantu Ibunya. 

Marni awalnya bekerja sebagai kuli di sebuah pasar daerah Magetan. Setelah dewasa 

dan memiliki sedikit modal, ia kemudian berjualan kebutuhan sehari-hari di kampungya, dari 

situlah usaha Marni berkembang sehingga ia dapat membeli sawah, membangun rumah, serta 

memiliki mobil pick up¸untuk mengangkut barang dagangan dari pasar ke rumahnya. Terlepas 

dari keberhasilan dalam menjalankan usahanya, Marni menjadi bahan perbincangan 

masyarakat, sebab selain berdangan Marni juga menjadi seorang rentenir. Banyak masyarakat 

yang tidak suka dengan usaha Marni sebagai seorang rentenir. Oleh sebab itu, untuk 

memperoleh keamanan dalam menjalankan usahanya Marni selalu menyetor uang bulanan 

kepada aparat. Selain itu, ketika Marni berhadapan dengan permasalahan hukum, ia tidak bisa 

melawan kekuasaan aparat, sehingga mau tidak mau ia harus menuruti segala permintaan 

aparat.  

 

Orang-orang berseragam loreng  sering datang ke rumah. Mereka selalu datang pada 

hari Senin dua minggu sekali. Kadang-kadang ada juga yang datang di luar hari itu. 

katanya kebetulan lewat atau Cuma mampir. Tapi sudah tahulah Ibu apa yang harus 

dilakukanya setiap orang-orang itu datang. Apalagi kalau bukan menyerahkan 

setumpuk uang. (Madasari, 2010:53). 
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 Suseno, (2016: 57) menyatakan, bahwa semua sikap itu baik dan terpuji dan kita 

biasanya akan menilai orang dari sikap-sikap semacam itu. Tetapi apakah kelakuan terpuji itu 

sudah pasti membuktikan bahwa orang itu berbudi luhur? Bahwa ia tanpa pamrih, jujur dan 

berkeprihatian pada kewajibanya? Agar kita dapat menarik kesimpulan sejauh itu, 

pengamatan kelakuan seperti dalam contoh-contoh di atas ternyata belum mencukupi. Karena 

penilaian “orang itu berbudi luhur” tidak hanya mengenai kelakuanya, melainkan mengenai 

orang yang melakukanya, mengenai karakternya, mengenai sikap moralnya. Agar kita 

menarik kesimpulan dari kelakuan yang terpuji ke suatu karakter yang terpuji juga, tidak 

cukuplah kalau kita melihat kelakuan lahiriah saja, melainkan kita harus juga mengenal 

motivasi yang melahirkan. 

 Untuk mengetahui aspek-aspek moralitas dalam novel Entrok diperlukan penelitian 

serta pendeskripsian mengenai perilaku, tindakan, sikap para tokoh, terutama aparat negara 

dalam novel tersebut, yang sering kali melakukan tindakan-tindakan immoral, seperti 

kekerasan, pemerkosaan, hingga pembunuhan. 

 

METODE PENELITIAN 

Data dalam penelitian ini berupa data deskriptif yaitu kalimat maupun paragraf yang 

mengarah pada moralitas pada novel “Entrok” karya Okyy Madasari, yang bergambar 

punggung wanita. Novel tersebut diterbitkan oleh PT. Gramedia Pustaka Utama, memiliki 

282 halaman, terbit pertama 21 April 2010. 

Data penelitian ini ialah data yang tertulis diperoleh dengan cara mencatat, mengutip teks 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah 

sebagai berikut; 1) membaca novel secara keseluruhan untuk memahami isi cerita secara utuh, 

2) pengodean yaitu penggunaan kode-kode pada tiap data pada novel. Hal ini dilakukan untuk 

mempermudah klasifikasi data, dengan cara menandai dengan garis bawah pada cuplikan-

cuplikan yang berhubungan dengan moralitas. Kemudian mencatat dan mengutip bagian-

bagian yang dijadikan data pada kertas lain agar jelas sumbernya, 3) dari langkah tersebut, 

kemudian data yang terkumpul diidentifikasikan sesuai dengan rumusan masalah yakni 

praktik hegemoni, 4) langkah selanjutnya ialah penyajian data (penulisan data, penomoran 

data, pengidentitasan data), 5) apabila dirasa peneliti belum mendapat data yang cukup maka 

peneliti akan mengulangi dari awal sampai akhir hingga sampai pada titik jenuh. 
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Selanjutnya, ialah kegiatan penganalisisan data. Bungin (2006:114) menyatakan, 

bahwa dalam riset ilmu sosial, hal yang paling penting adalah menentukan sesuatu yang 

berkaitan dengan apa atau siapa yang ditelaah. Persoalan tersebut bukan menyangkut topik 

riset, tetapi apa yang disebut dengan tingkat analisis. Dari tingkat analisis yang telah 

ditetapkan itulah data dapat diperoleh dalam arti kepada siapa atau apa, tentang apa, proses 

pengumpulan data diarahkan. 

Pada bagian penganalisisan data dilakukan dengan tahapan-tahapan berikut , yaitu; 1) 

berdasarkan data yang terkumpul dan telah teridentifikasi kemudian dianalisis isi bacaan 

sesuai dengan toeri dan faktor-faktor yang membangun karya sastra secara umum dengan cara 

mendeskripsikan secara jelas dan terperinci sesuai dengan data yang diperoleh, 2) interpretasi 

yang dilakukan untuk memberikan pendapat dan penafsiran sesuai dengan kategori 

permasalahan dan sesuai dengan teori yang digunakan, 3) eksplanasi merupakan penjelasan 

dari fakta-fakta dan penafsiran dalam proses interpretasi, 4) pendeskripsian yang merupakan 

pemaparan dengan sejelas-jelasnya data-data sesuai dengan praktik-praktik hegemoni. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai moralitas yang terdapat dalam kehidupan 

masyarakat pada tahun 1980-1990 dalam novel Entrok karya Okky Madasari. Secara garis 

besar, praktik-praktik immoral lebih mengarah pada perilaku-perilaku kekerasan dan 

penindasan yang dilakukan oleh oknum aparat kepada masyarakat. 

 

Dulu aku pernah bertanya pada ibu kenapa orang-orang berseragam datang ke rumah 

kami. Kata Ibu, untuk keamanan. Lalu kenapa Ibu selalu memberikan uang pada 

mereka? Tanyaku lagi. Namanya keamanan ya bayar, jawab Ibu. (Madasari, 2010:53). 

Orang-orang berseragam loreng sering datang ke rumah. Mereka selalu datang pada 

hari Senin dua minggu sekali. Kadang-kadang ada juga yang datang di luar hari itu. 

katanya kebetulan lewat atau Cuma mampir. Tapi sudah tahulah Ibu apa yang harus 

dilakukanya setiap orang-orang itu datang. Apalagi kalau bukan menyerahkan 

setumpuk uang. (Madasari, 2010:53). 

 

    Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa, parktik kekerasan yang dilakukan 

aparat merupakan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma kehidupan. Marni selaku 
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tokoh utama dalam novel tersebut, tidak memiliki pilihan ketika para aparat datang untuk 

mengambil jatah mereka sebagai imbalan atas tugas pengamanan yang dilakukan. Perilaku 

aparat menujukkan adanya pengekangan terhadap kebebasan secara jasmani maupun rohani. 

Secara jasmani, Marni tidak memiliki kekuatan untuk menentang kemauan aparat, secara 

rohani Marni merasa memiliki kewajiban untuk membayar keamaan yang ia peroleh dari 

aparat.  

Suseno, (2016:28) menyatakan, ada tiga cara untuk membatasi kebebasan seseorang. 

Dua cara pertama mengikuti dua dimensi kebebasan eksistensial, yaitu kebebasan jasmani dan 

kebebasan rohani. 

Kebebasan jasmani dibatasi dengan paksaan. Artinya, orang lain dapat memakai 

kekuatan fisik untuk membuat kita tidak berdaya. Kita bicara tentang paksaan. Kebebasan 

rohani memang tidak dapat dibatasi secara langsung, karena batin kita tidak berbuka dengan 

penanganan orang lain. Tetapi karena batin kita terjalin erat dengan dan terungkap dalam 

kejasmanian kita, maka melalui manipulasi dari luar kebebasan rohani kita, seperti sudah kita 

lihat, dapat saja dimanipulasi, dibatasi dan bahkan dihancurkan. Dapat dikatakan bahwa 

kebebasan rohani kita dapat dikurangi melalui tekanan.  

Kesamaan antara dua cara pembatasan sosial kita ini, paksaan dan tekanan psikis, ialah 

bahwa kemampuan kita menentukan diri dikurangi atau ditiadakan. Paksaan membuat kita 

tidak mampu untuk menggerakkan badan kita sesuai dengan kehendak kita.  

      

“Tadi dicegat sama pak tentara, katanya yang nggak ke sini berarti nggak patuh sama 

negara. Ya sudah to... dari pada dipenjara, kami ke sini saja. Nyoblos, terus bakulan di 

ini.” (Madasari, 2010:62)  

“Pak Tikno sekarang ada di penjara. Tentara menahanya sejak enam bulan lalu. Gara-

garanya, Pak Tikno menolak memberikan kebunya yang hanya sepetak kepada tentara. 

Tentara ingin membangun gardu di kebun itu. katanya untuk pos keamanan.” 

(Madasari, 2010:63) 

 

Kutipan tersebut menunjukkan sikap pemimpin yang immoral, Bertens (2011:8) 

menyitir dalam Concise Oxford Dictionary bahwa immoral berarti bertentangan dengan 

moralitas yang baik, atau”secara moral buruk”, “tidak etis”. Perilaku tersebut, sangat 

bertentangan dengan moralitas yang selama ini kita pegang, seperti; menghargai, 
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menghormati, bersikap adil, dsb., untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

Held (1991:25) menyatakan, praktik moral memusatkan perhatian pada berbagai 

kebijakan, mengajurkan watak-watak seperti kesabaran, kesetiaan, dan kemurah-hatian, tetapi 

memperlakukan kebijakan-kebijakan atau watak-watak tadi sebagai sesuatu yang abstrak atau 

sebagai sesuatu yang dapat ditanamkan pada orang-orang yang memiliki kedudukan sangat 

istimewa saja, adalah sama dengan moralitas yang menyusun prinsip-prinsip abstrak tentang 

keadilan, kemerataan, dan kebebasan yang cocok bagi dunia ideal saja. 

 

 “Laris daganganya, Mbakyu? Tanyanya pada Ibu.  

“Ya, syukur, Pak. Namanya juga rezeki.” 

“Rezeki itu nggak datang sendiri to, Mbakyu...rezeki harus dicari.” 

“Iya, Pak.” 

“Kalau rezekimu ada di sini, berarti negara yang memberi rezeki. Iya, to?” 

“Rezeki dari Mbah Ibu bumi lewatnya di sini .” 

“Tentara juga membantumu dapat rezeki, Mbakyu. Semua ini ada karena kami.” 

“Orang itu mengambil satu panci dagangan Ibu.”Istriku butuh panci seperti ini, 

Mbakyu.” 

“Ya monggo. Lima ribu bisa dibayar tiga puluh kali.” 

“Mbakyu, mas aku disamakan dengan orang lain? Kamu lihat seragamku, lihat pistol 

ini.” 

“Wah, ya bukan begitu , Pak. Saya hanya jualan, keuntungan saya sedikit.” 

“Aah. Kamu ini memang tidak tahu aturan!” (Madasari, 2010:62) 

 

Suseno, (2016: 34) kenyataan kebebasan sosial terbatas tidak bisa dipungkiri. Di mana 

pun kita tak pernah akan diizinkan dan dibiarkan melakukan apa saja yang barangkali kita 

inginkan. Tetapi, dan itu pertanyaan kita, dapatkah pembatasan kebebaasan kita oleh 

masyarakat di benarkan? Dan kalau dapat dibenarkan, sejauh mana? 

 Suseno, (2016: 34-35) lebih lanjut menyatakan, sejauh mana, dan dengan cara mana, 

kebebasan kita boleh dibatasi? Jadi, bahwa kebebasan sosial kita terbatas, sudah jelas dengan 

sendirinya. Yang perlu ialah agar pembatasan itu dapat dipertanggungjawabkan. Karena 
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kalaupun kebebasan kita harus dibatasi, hal itu tidak berarti bahwa segala macam pembatasan 

dapat dibenarkan. 

Dapat dipahami, bahwa kebebasan sosial memang seharusnya dibatasi, sebagai upaya 

agar masyarakat dapat memegang teguh moralitas. Hanya saja, pembatasan itu juga harus 

memandang sikap, perilaku dan tindakan yang boleh dibatasi. Agar tidak menimbulkan 

keresahan di masyarakat, seperti pada data di atas. Tergambar jelas bahwa Marni tidak 

mendapatkan kebebasan dalam menjalankan aktifitasnya.  

 

 “Tentara-tentara makin tak sabar. Mereka mendatangi Pak Tikno tiap hari. Pak 

Lurah dan Pak Camat juga turun tangan. Mereka ikut membujuk Pak Tikno agar mau 

melepaskan tanahnya. Mereka memberi iming-iming mengangkat Pak Tikno jadi 

pesuruh di kantor kecamatan. Jadi pegawai kantoran akan jauh lebih terhormat 

dibanding buruh tani. Toh, tanah yang diminta hanya sepetak. Tapi Pak Tikno tak 

berubah pendirian. (Madasari, 2010:63-64) 

“Tentara-tentara itu marah. Mereka blang Pak Tikno PKI. Orang yang mau melawan 

negara. Pak Tikno diangkut dengan truk warna hijau. Aku dan Ibu berada di antara 

orang-orang desa yang mengelilingi truk, melihat kejadian itu. istri dan anak Pak 

Tikno menangis ketakutan. Tapi Pak Tikno sendiri hanya diam dan pasrah pada apa 

yang akan dilakukan tentara-tentara itu.” (Madasari, 2010:64). 

   

Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa, negara melakukan segala cara untuk 

dapat membujuk masyarakat, agar tunduk  dan patuh terhadap pemerintah. Ha itu, 

menunjukkan tindakan-tindakan yang immoral menjadi sesuatu yang biasa dan seolah-olah 

harus  dilakukan untuk memenuhi tanggung jawab dan fungsi aparat. 

 Rasa dengki, benci, yang didasari oleh kekuasaan akan menuntun kita pada tindakan-

tindakan yang immoral. Seharusnya aparat menggunakan hati mereka dalam bertugas, mau 

menghargai, menghormati dan peduli terhadap masyarakat. Suseno, (2016:76) perasaan moral 

(superego) dan anggapan-anggapan  sangat mempengaruhi suara hati kita. Dengan mendidik 

suara hati kita berusaha untuk membebaskan kita dari prasangka-prasangka itu, agar kita 

dapat mengambil jarak terhadapnya dan menilainya dengan kritis. Mendidik suara hati berarti 

bahwa kita terus-menerus bersikap terbuka, mau belajar, mau mengerti seluk-beluk masalah-
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masalah yang kita hadapi, mau memahami pertimbangan-pertimbangan etis yang tepat dan 

seperlunya membaharui pandangan-pandangan kita. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan di depan dapat disimpulkan bahwa, tindakan aparat 

dalam novel Entrok karya Okky Madasari merupakan tindakan yang immoral. Aparat sebagai 

bagian dari negara tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap keamanan masyarakat. 

Dalam beberapa data yang diperoleh, aparat justru menciptakan keresahan bagi masyarakat, 

melakukan pembatasan aktivitas, intimidasi, bahkan kekerasan fisik. Tindakan-tindakan 

tersebut, seharusnya dapat menjadi pembelajaran bagi pembaca, untuk tetap memegang teguh 

aspek-aspek moralitas, sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, terjalinya 

rasa dan sikap saling menghargai, menghormati, peduli, serta adil terhadap sesama. 
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