
 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Hakikat Sastra 

2.1.1 Pengertian Sastra 

Sastra berasal dari bahasa sanskerta (shastra) yang berarti teks yang 

mengandung instruksi atau pedoman. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, sastra 

lebih merujuk ke kata kesusastraan yang berarti jenis tulisan dengan arti 

keindahan. Sastra adalah karya cipta atau fiksi yang bersifat imajinatif (imajinasi) 

atau sastra adalah penggunaan bahasa yang indah dan berguna yang menandakan 

hal-hal lain (Taum, 1997:13).  Sastra menyajikan gambaran kehidupan dan 

kehidupan itu sendiri sebagian besar terdiri dari kenyataan sosial. Dalam 

pengertian ini, kehidupan mencakup hubungan antar masyarakat dengan orang-

orang, antar manusia, antar peristiwa yang terjadi dalam diri seseorang. Kriteria 

utama yang dikenalkan pada karya sastra adalah memandang karya sastra sebagai 

penggambaran dunia dan kehidupan manusia. 

Karya sastra sebagai fakta sosial yang dengan sendirinya dipecahkan atas 

dasar kenyataan yang sesungguhnya (Ratna, 2008:11). Sastra adalah 

pengungkapan realitas kehidupan masyarakat secara khayal atau secara fiksi. 

Dalam hal ini, sastra memang representasi dari cerminan masyarakat. Herder 

(dalam Atmazaki, 1990:44) menjelaskan bahwa karya sastra dipengaruhi oleh 



lingkungannya, maka karya sastra merupakan ekspresi zamannya sendiri 

sehingga ada hubungan sebab akibat antara karya sastra dengan situasi sosial 

dimana karya itu dilahirkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa karya sastra lahir dari 

latar belakang dan dorongan dasar manusia untuk mengungkapkan keberadaan 

dirinya. 

Sebuah karya sastra dipandang sebagai ungkapan realitas hubungan dan 

konteks penyajiannya di susun secara terstruktur, menarik, dan menggunakan 

media bahasa berupa teks yang di susun berdasarkann pengalaman dan 

pengetahuan secara potensional memiliki berbagai macam bentuk perwakilan 

kehidupan. Karya sastra  bukan hanya untuk di nikmati tapi juga di mengerti, 

maka dari itu diperlukan kajian atau penelitian dan analisis mendalam mengenai 

karya sastra. Melalui karya sastra, seorang pengarang menyampaikan 

pandangannya tentang kehidupan yang ada disekitarnya. Namun, karena sastra 

selalu berbicara tentang kehidupan, sastra sekaligus memberikan pemahaman 

yang lebih baik tentang kehidupan itu.  

Sastra di tulis dengan penuh penghayatan dan sentuhan jiwa yang di 

kemas dalam imajinasi tentang kehidupan. Karya sastra mempunyai dua makna, 

makna niatan (amanat) dan makna muatan (tema). Makna niatan adalah makna 

yang dikehendaki penyair atau sastrawan, sedangkan makna muatan ialah makna 

yang ada dalam struktur karya itu sendiri. Kedua jenis makna karya sastra itu 



jelas bertolak dari pengalaman-pengalaman penyair atau sastrawan (Jobrohim, 

2002:217). 

2.2 Pengertian Moral 

Moral menurut Darajat (dalam ratna, 2013:17) adalah kelakuan yang 

sesuai ukuran (nilai-nilai) masyarakat yang timbul dari hati dan bukan paksaan 

dari luar, yang disertai pula oleh rasa tanggung jawab atas kelakuan (tindakan) 

tersebut. Moral merupakan pengetahuan yang menyangkut budi pekerti manusia 

yang beradab. Moral juga berarti ajaran yang baik dan buruk perbuatan, dan 

kelakuan (akhlak). Moral juga dapat dibedakan menjadi dua macam (Hartoko, 

1984:123), yaitu: 

1. Moral murni, yaitu moral yang terdapat pada setiap manusia. Moral murni 

biasa di sebut juga dengan hati nurani. 

2. Moral terapan, adalah moral yang didapat dari kehidupan manusia, yang 

menggambarkan sifat dan tingkah laku. 

Secara umum, nilai moral adalah nilai-nilai yang terkait dengan tindakan 

baik dan buruk setiap manusia. Moral menunjuk pada pengertian (ajaran tentang) 

baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan lain 

sebagainya. Kata moral selalu mengacu kepada baik buruk manusia. Sikap moral 

disebut juga moralitas atau sikap hati seseorang yang terungkap dalam tindakan. 

Moralitas adalah sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih dan 



hanya moralitas lah yang dapat bernilai secara moral. Moralitas merupakan 

kesesuaian sikap dan perbuatan dengan hukum atau norma batiniah, yakni 

dipandang sebagai kewajiban. 

2.2.1 Nilai Moral dalam Karya Sastra 

Kenny (dalam Nurgiyantoro, 2013:430) mengemukakan bahwa moral 

dalam karya sastra biasanya dimaksudkan sebagai suatu saran yang berhubungan 

dengan ajaran moral tertentu yang bersifat praktis, yang dapat di ambil 

(ditafsirkan) lewat cerita yang bersangkutan oleh pembaca. Moral dalam karya 

sastra biasanya mencerminkan pandangan hidup pengarang yang bersangkutan, 

pandangannya tentang nilai-nilai pengarang yang bersangkutan, pandangannya 

tentang nilai-nilai kebenaran, dan hal itulah yang ingin disampaikan pengarang 

kepada pembaca.  

Karya sastra ditulis oleh pengarang untuk, antara lain, menawarkan model 

kehidupan yang diidealkannya. Karya sastra mengandung penerapan moral 

dalam sikap dan tingkah laku para tokoh sesuai dengan pandangannya tentang 

moral. Hal itu didasarkan pada pesan moral yang disampaikan melalui cerita fiksi 

tentulah berbeda efeknya dibandingkan yang lewat tulisan nonfiksi 

(Nurgiyantoro, 2013:430). 

Pengarang dalam menyampaikan moral melalui cerita merupakan proses 

imajinasi dari hasil pengamatan terhadap kehidupan masyarakat. Fenomena-



fenomena yang terjadi diamati oleh pengarang dan selanjutnya dengan penuh 

ketelitian pengarang akan menceritakan kehidupan yang diamati dalam bentuk 

karya sastra. Oleh karena itu, karya sastra bukanlah tiruan dari alam semesta. 

2.2.2 Jenis Nilai Moral dalam Karya Sastra 

 Apabila karya fiksi mengandung dan menawarkan moral kepada 

pembaca, tentunya banyak sekali jenis dan wujud ajaran moral yang 

disampaikan. Dalam karya fiksi yang panjang sering terdapat lebih dari satu 

pesan moral. Hal tersebut belum lagi berdasarkan pertimbangan dan penafsiran 

pembaca yang juga dapat berbeda dari segi jumlah maupun jenisnya. Jenis dan 

atau wujud pesan moral yang terdapat dalam karya sastra akan bergantung pada 

keyakinan, keinginan, dan interes pengarang yang bersangkutan (Nurgiyantoro, 

2013:441). 

 Nurgiyantoro (2013:441) Mengatakan jenis ajaran nilai moral itu sendiri 

dapat mencangkup masalah, yang boleh dikatakan, bersifat tidak terbatas. Ia 

dapat mencangkup seluruh persoalan hidup dan kehidupan manusia. Jenis moral 

tersebut adalah : 

1. Hubungan manusia dengan Tuhan 

Agama lebih menunjukkan pada kelembagaan kebaktian kepada Tuhan 

dengan hukum-hukum yang resmi. Contohnya adalah manusia yang 



menjalani perintah Tuhan dan kepercayaan masing-masing seperti 

beribadah, berdoa, dan kegiatan religius lainnya. 

2. Hubungan manusia dengan diri sendiri 

Persoalan manusia dengan dirinya sendiri dapat bermacam-macam jenis 

dan tingkat intensitasnya. Dapat berhubungan dengan masalah-masalah 

seperti eksistensi diri, harga diri, rasa percaya diri, dan lain-lain yang 

lebih bersifat ke dalam diri dan kejiwaan seorang individu. 

Contohnya adalah mencakup sikap dan karakter individu seperti 

kesabaran, mencintai diri sendiri, sikap ikhlas menerima, dan sikap atau 

karakter baik lainnya. 

3. Hubungan manusia dengan manusia lain 

Berhubungan dengan persahabatan, kesetiaan, hubungan keluarga, cinta 

kasih, atasan-bawahan, dan lain-lain yang melibatkan interaksi antar 

manusia. Contohnya adalah interaksi dengan individu lain, saling 

bergotong royong dan bekerja sama dengan individu lain, dan saling 

memahami atau satu pikiran dengan individu lain. 

4. Hubungan manusia dengan alam  

Yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu 

tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Contohnya adalah manusia 

yang berusaha melestarikan alam seperti berkebun, menanam dan 

menjaga alam, dan memanfaatkan hasil alam secukupnya. 



 Sebagaimana diungkapkan diatas, maka moral dalam karya sastra akan 

senantiasa berhubungan dengan masalah manusia dengan tuhan, manusia dengan 

dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, dan hubungan manusia dengan 

alam. 

2.2.3 Moral Tokoh Utama dalam Karya Sastra 

 Moral merupakan sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada 

pembaca, yang merupakan makna yang terkandung dalam karya sastra dan 

makna yang disarankan lewat cerita. Hal ini berarti pengarang menyampaikan 

pesan-pesan moral kepada pembaca melalui karya sastra baik penyampaian 

secara langsung maupun secara tidak langsung (Nurgiyantoro, 2013:429). 

 Moral tokoh utama dalam karya sastra memiliki pengertian yang sama 

dengan pengertian moral itu sendiri. Moral tokoh utama merupakan ajaran baik 

buruk yang dilakukan tokoh utama dalam sebuah karya sastra. 

2.3 Tokoh dan Penokohan 

2.3.1 Tokoh 

 Tokoh cerita (character) menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro, 

2013:247) adalah orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif, atau drama, 

yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan 

tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam 



tindakan. Tidak berbeda dengan Abrams, Baldic (dalam Nurgiyantoro, 

2013:247) menjelaskan bahwa tokoh adalah orang yang menjadi pelaku dalam 

cerita fiksi atau drama. 

 Tokoh cerita dimaksudkan sebagai pelaku yang dikisahkan perjalanan 

hidupnya dalam cerita fiksi lewat alur baik sebagai pelaku maupun penderita 

berbagai peristiwa yang diceritakan. Tokoh dalam cerita fiksi hadir sebagai 

seseorang yang berjati-diri, bukan sebagai sesuatu yang tanpa karakter. Justru 

karena tiap tokoh hadir dengan kualifikasi tersebut kemudian dapat dibedakan 

antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Jadi, aspek kualitas diri, jati-diri, 

seorang tokoh penting untuk diketengahkan karena dari situlah pertama-tama dan 

yang utama identitas tokoh akan dikenali. 

2.3.2 Penokohan 

 Jones (dalam Nurgiyantoro, 2013:247) mengatakan bahwa penokohan 

adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam 

sebuah cerita.  Penokohan (characterization) merupakan penghadiran tokoh 

dalam cerita fiksi atau drama dengan cara langsung atau tidak langsung dengan 

mengundang pembaca untuk menafsirkan kualitas dirinya lewat kata dan 

tindakannya.  

 Dengan demikian, istilah penokohan lebih luas pengertiannya dari pada 

tokoh karena penokohan mencakup masalah siapa tokoh cerita, bagaimana 



perwatakan, dan bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam sebuah cerita 

sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. 

(Nurgiyantoro, 2013:248) Penokohan sekaligus menunjuk pada teknik 

perwujudan dan penggambaran tokoh dalam cerita. Jadi, dalam istilah penokohan 

itu sekaligus mengandung dua aspek yaitu isi dan bentuk.  

2.4 Bentuk Penyampaian Moral dalam Karya Sastra 

 Secara umum dapat dikatakan bahwa bentuk penyampaian moral dalam 

cerita fiksi dapat dibedakan ke dalam cara. Pertama, penyampaian secara 

langsung, kedua penyampaian secara tidak langsung. Namun, sebenarnya 

pemilahan itu hanya demi praktisnya saja sebab mungkin saja pesan yang agak 

langsung, dalam sebuah novel sendiri mungkin sekali ditemukan adanya pesan 

yang benar-benar tersembunyi sehingga tidak banyak orang yang dapat 

merasakaannya, namun mungkin pula ada yang agak langsung atau ditonjolkan 

(Nurgiyantoro, 2013:460). 

2.4.1 Bentuk Penyampaian Moral Secara Langsung 

 Bentuk penyampaian moral secara langsung bisa dikatakan identik 

dengan cara pelukisan watak tokoh yang bersifat uraian, telling, atau penjelasan, 

ekspository. Jika dalam teknik uraian pengarang secara langsung 

mendeskripsikan perwatakan tokoh yang bersifat “memberi tahu” atau 

memudahkan pembaca untuk memahaminya, hal yang demikian juga terjadi 



dalam penyampaian pesan moral. Artinya moral yang ingin disampaikan, atau 

diajarkan kepada pembaca itu dilakukan secara langsung atau eksplisit. 

 Karya sastra adalah karya estetis yang mempunyai fungsi untuk 

menghibur, memberi kenikmatan dan intelektual. Untuk mampu berperan seperti 

itu, karya sastra haruslah memiliki kepaduan yang utuh di antara unsurnya. Karya 

fiksi yang mengandung pesan moral secara langsung sering dijumpai dalam 

novel-novel Indonesia awal, walau kadang-kadang juga masih bisa dirasakan 

dalam novel yang tergolong belakangan. 

 Dilihat dari segi kebutuhan pengarang yang ingin menyampaikan sesuatu 

kepada pembaca, teknik penyampaian secara langsung tersebut praktis dan 

komunikatif. Artinya, pengarang dapat dengan mudah menguraikan pesannya, 

dan pembaca juga dapat memahami pesan itu dengan mudah pula (Nurgiyantoro, 

2013:461). 

2.4.2 Bentuk Penyampaian Moral Secara Tidak Langsung 

 Jika dibandingkan dengan teknik pelukisan watak tokoh, cara ini sejalan 

dengan teknik ragaan,  showing. Yang ditampilkan dalam cerita adalah peristiwa-

peristiwa, konflik, sikap dan tingkah laku para tokoh dalam menghadapi 

peristiwa dan konflik itu, baik yang terlihat tingkah laku verbal, fisik, maupun 

yang hanya terjadi dalam pikiran dan perasaan. Dilihat dari sudut pembaca, jika 



ingin memahami atau menafsirkan pesan itu, haruslah ia melakukan berdasarkan 

cerita, sikap, dan tingkah laku para tokoh tersebut. 

 Dilihat dari kebutuhan pengarang yang ingin menyampaikan pesan dan 

pandangannya itu, cara itu mungkin kurang komunikatif. Artinya, pembaca 

belum tentu dapat menangkap apa sesungguhnya yang dimaksudkan pengarang, 

paling tidak kemungkinan terjadinya kesalahan tafsir berpeluang besar (dalam 

Nurgiyantoro, 2013:467). 

 Hubungan yang terjadi antara pengarang dengan pembaca adalah tidak 

langsung dan tersirat. Kurang ada pretensi pengarang untuk langsung menggurui 

pembaca sebab yang demikian justru tidak efektif disamping juga merendahkan 

kadar literer karya yang bersangkutan (dalam Nurgiyantoro, 2013:468). 

2.5 Penelitian Relevan 

 Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Elyna Setyawati dengan judul 

“Analisis Nilai Moral Dalam Novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes 

Davonar”. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa moral tokoh utama 

dalam menghadapi persoalan hidup dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan 

meliputi perilaku baik dan buruk. Moral tokohnya terdapat beberapa varian yaitu 

menerima takdir Tuhan, bersikap pasrah, dan tidak tabah menghadapi cobaan. 

Adapun persamaan dengan penelitian yang akan di teliti adalah menganalisis 



nilai moral tokoh utama dalam novel, dan perbedaan dengan penelitian yang akan 

di teliti terdapat pada novel yang akan di analisis. 

 Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sri Haryanti dengan judul “Nilai-

Nilai Moral Dalam Cerita Remaja Minggu Pagi”. Penelitian ini menyimpulkan 

terdapat tujuh nilai moral dalam cerpen tersebut. Nilai moral tersebut adalah 

kasih sayang, kedermawaan, nasihat, tanggung jawab, kesabaran, keinsyafan, 

dan ketakwaan. Persamaan dengan penelitian yang akan dibuat adalah sama-

sama menganalisis nilai moral, dan perbedaan dengan penelitian yang akan 

dibuat terdapat pada bahan kajian yaitu Sri Haryanti menggunakan bahan kajian 

berupa cerpen, sedangkan penelitian ini menggunakan bahan kajian berupa 

novel. 

 Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Linda Putri Kumalasari 

dengan judul ”Nilai Moral Dalam Novel Selimut Mimpi karya R. Adrelas”. 

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa wujud nilai moral yang 

terdapat dalam novel Selimut Mimpi karya R. Andrelas meliputi wujud nilai 

moral manusia dengan Tuhan, nilai moral manusia dengan diri sendiri, dan nilai 

moral manusia dengan manusia lain. Adapun persamaan dengan penelitian yang 

akan dibuat adalah sama-sama mengkaji nilai moral dalam novel, sedangkan 

perbedaannya adalah terdapat pada novel yang akan dikaji dan juga penelitian 

yang akan dibuat hanya mengkaji tokoh utama. 



2.6 Kerangka Konseptual 
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