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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Karya sastra pada dasarnya merupakan sebuah ciptaan dan kreasi. Karya 

sastra sebagai bentuk dan hasil sebuah pekerjaan kreatif pada hakikatnya 

merupakan suatu media yang mendayagunakan bahasa untuk mengungkapkan 

tentang kehidupan manusia. Oleh sebab itu, karya sastra pada umumnya berisi 

tentang permasalahan yang melingkupi kehidupan manusia. Kemunculan karya 

sastra dilatarbelakangi adanya dorongan dasar manusia untuk mengungkapkan 

eksistensi dirinya. Berbicara tentang karya sastra, salah satu jenis karya sastra 

adalah novel.  

Novel merupakan karya sastra yang menghadirkan berbagai gambaran 

kehidupan manusia yang dituangkan oleh pengarang dalam bentuk tulisan. Dalam 

novel digambarkan suatu kejadian atau peristiwa yang seolah-olah benar terjadi 

seperti dalam kehidupan nyata, konflik yang terdapat dalam novel merupakan 

imajinasi seorang pengarang yang memiliki ide-ide kreatif berdasarkan realita 

yang ada. Oleh karena itu novel bersifat kreatif dan imajinatif yang mengemas 

persoalan kehidupan manusia yang kompleks dengan berbagai bentuk konflik. 

Novel tidak hanya menyajikan hasil proses kreatifitas pengarang, namun juga 

dapat memberikan motivasi bagi pembaca agar merenungkan masalah yang terjadi 

dalam masyarakat. 

Dalam sebuah novel, pengarang berusaha semaksimal mungkin untuk 

mengarahkan pembaca kepada gambaran-gambaran realita kehidupan melalui 
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cerita yang terkandung dalam novel tersebut dan memberikan gambaran tentang 

nilai-nilai moral atau pesan moral dalam setiap novelnya yang ingin disampaikan 

kepada pembaca. Nilai-nilai moral merupakan landasan sikap perilaku masyarakat 

dalam kehidupan sehari-hari. Masalah moral adalah masalah yang sering 

dibicarakan oleh banyak orang, seperti di kalangan mahasiswa maupun penikmat 

sastra. .Wellek dan Warren (1990:109) menyatakan bahwa sastra menyajikan 

kehidupan, dan kehidupan sebagian besar terdiri atas kenyataan sosial walaupun 

karya sastra juga meniru alam dan dunia subjektif manusia. 

Salah satu pengarang yang mencoba mengekspresikan pangalaman dan 

pengamatannya tentang kehidupan adalah seorang wanita bernama Dewi Lestari, 

atau aslinya bernama Pena Dee, lahir di Bandung tanggal 20 Januari tahun 1976 

yang merupakan penulis atau pencipta novel Perahu Kertas. Naskah novel Perahu 

Kertasyang awalnya ditulis pada tahun 1996 dan akhirnya ditulis ulang oleh Dewi 

Lestari pada akhir tahun 2007, menjadikan novel Perahu Kertassebagai novel 

pertamanya yang bergenre populer. Kecintaan Dewi Lestari pada format komik 

drama serial telah menginspirasinya untuk menuliskan cerita memikat. 

Alasan peneliti memilih novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari, yaitu 

karena novel ini merupakan novel terbaru dalam ranah sastra. Sekilas novel 

Perahu Kertas tampak biasa seperti novel lainnya. Tetapi dari data hasil penjualan 

buku selama tiga bulan, buku ini sudah terjual 218 buku dengan rata-rata 56 

eksemplar perbulan yang menjadikan novel Perahu Kertas termasuk novel 10 

besar terbaik penjualan novel di Indonesia. Novel karya Dewi Lestari ini akhirnya 

diangkat ke layar lebar denga judul yang sama, yaitu Perahu Kertas 1 dan 2 yang 
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sukses meraih 978 ribu penonton di bioskop-bioskop ternama di Indonesia dan 

menjadikan novel Perahu Kertas mempunyai keunggulan tersendiri dari sisi 

tersebut. 

Penelitian ini memfokuskan pada nilai-nilai moral yang meliputi (1) nilai 

moral individu, (2) nilai moral sosial, (3) nilai moral religi yang ditunjukkan 

melalui sikap para tokoh. Novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari merupakan 

karya fiksi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai moral. Adapun jenis dan wujud 

nilai moral dapat diklasifikasikan menjadi nilai moral individu, nilai moral sosial, 

nilai moral religi hal itu sesuai dengan pernyataan Nurgiyantoro (2010:324) yang 

menyatakan bahwa secara garis besar persoalan hidup dan kehidupan manusia itu 

dibedakan kedalam persoalan hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan 

manusia dengan manusia lain dalam lingkup sosial termasuk hubungan dengan 

lingkungan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Nilai moral dan 

sastra saling melengkapi sebab ketika dua ilmu itu mempunyai hubungan yang 

erat. Moral dalam sastra sama-sama memiliki aspek dalam masyarakat. Nilai 

moral cenderung pada kehidupan masyarakat dalam dunia nyata, sedangkan sastra 

menggambarkan kehidupan masyarakat yang telah diimajinasikan. 

Berdasarkan pernyataan dari Nurgiyantoro, (2010:324) tersebut maka 

penelitian ini memfokuskan pada nilai-nilai moral yang meliputi (1) nilai moral 

individu, (2) nilai moral sosial, (3) nilai moral religi yang ditunjukkan melalui 

sikap para tokohdalam novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari. Untuk itu 

penelitian ini perlu dikaji dengan judul Analisis Nilai-nilai Moral Tokoh Utama 

dalam Novel Perahu Kertas Karya Dewi Lestari. 
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1.2 Batasan Masalah 

Ruang lingkup penelitian ini mencangkup hubungan sistematis karya sastra 

yang diteliti serta cangkupan kejadian berdasarkan nilai moral yang telah 

diungkapkan oleh Nurgiyantoro, (2010:323) yang meliputi (1) nilai moral 

individu, (2) nilai moral sosial, (3) nilai moral religi. Nilai-nilai moral dalam 

novel Perahu Kertas terdapat nilai moral individu, nilai moral sosial, nilai moral 

religi.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

1). Bagaimanakah bentuk nilai moral individu tokoh utama dalam novel 

Perahu Kertas karya Dewi Lestari? 

2). Bagaimanakah bentuk nilai moral sosial tokoh utama dalam novel Perahu 

Kertas karya Dewi Lestari? 

3). Bagaimanakah bentuk nilai moral religi tokoh utama dalam novel Perahu 

Kertas karya Dewi Lestari? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1). Mendeskripsikan bentuk nilai moral individu tokoh utama dalam novel 

Perahu Kertas karya Dewi Lestari 

2). Mendeskripsikan bentuk nilai moral sosial tokoh utama dalam novel 

Perahu Kertas karya Dewi Lestari 
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3). Mendeskripsikan bentuk nilai moral religi tokoh utama dalam novel 

Perahu Kertas karya Dewi Lestari 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat praktis dan manfaat teoritis. Adapun manfaat 

praktis dan teoritis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini bermafaat bagi peneliti lain yaitu sebagai bahan 

referensi dalam penelitian lain, dan pengajar Bahasa Indonesia yaitu penelitian ini 

bisa menjadi bahan pertimbangan guru sebagai bahan ajar apresiasi sastra dalam 

proses belajar mengajar. Bahan ajar ini dapat dimanfaatkan guru untuk 

memberikan pendidikan karakter terutama yang berhubungan dengan pendidikan 

moral terhadap peserta didik. 

b. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis akan bermanfaat bagi semua pembaca. Khususnya 

bagi mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia yang ingin menambah kajian 

sastra karena penelitian ini memfokuskan pada dunia sastra, penelitian ini juga 

mengarah pada pendidikan moral, maka bagi para pembaca akan dapat 

mengetahui konsep moral yang berkaitan dengan sastra. Sifat dan sikap moral 

pada tokoh yang akan diteliti bisa dijadikan teladanbagi para pembaca untuk 

dijadikan pedoman dalam kehidupan mereka. 

 

 

 



6 
 

1.5 Definisi Operasional 

a. Nilai merupakan suatu yang menarik bagi kita, sesuatu yang kita cari, 

sesuatu yang menyenangkan sesuatu yang disukai dan diinginkan, 

singkatnya sesuatu yang baik (Bertens 2003:139). 

b. Nilai moral adalah nilai yang mempersoalkan tentang hidup manusia 

dilihat dari arah baik dan buruknya akal pikiran, nilai moral juga sebagai 

kelakuan yang sesuai dengan ukuran atau nilai-nilai masyarakat yang 

timbul dari hati dan bukan paksaan dari orang lain yang disertai dengan 

rasa (Mansyur, 1987:2)  

c. Nilai moral individu adalah nilai-nilai kehidupan pribadi yang mendasar 

dan menjadi tujuan tindakan dan hidup pribadi manusia (Amir, 1986:42) 

d. Nilai moral sosialmerupakan nilai yang mengatur hubungan manusia 

dengan manusia lain yang disebut nilai moral sosial (Nurgiyantoro, 

2000:325) 

e. Nilai moral religi adalah konsep mengenai penghargaan tinggi yang 

diberikan oleh masyarakat pada beberapa masalah pokok kehidupan 

keagamaan yang bersifat suci sehingga menjadikan pedoman bagi tingkah 

laku keagamaan warga masyarakat (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 

2002:783). 

f. Novel merupakan karya fiksi yang mengungkapkan aspek-aspek 

kemanusiaan yang lebih mendalam dan disajikan dengan halus 

(Nurgiyantoro, 1995:9). 


