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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian untuk menganalisis data-data. Landasan teori tersebut disusun berdasarkan 

sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian ini, berupa buku-buku acuan. 

Bahan-bahan pustaka tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membantu 

memecahkan permasalahan penelitian yang ada, agar arah penelitian menjadi jelas 

dan permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan tepat. 

2.1 Pengertian Novel 

Novel berasal dari bahasa Novella, yang dalam bahasa Jerman disebut Novelle 

dan Novel dalam bahasa Inggris, dan inilah yang kemudian masuk ke Indonesia. 

Secara Harfiah novella berarti sebuah baru yang kecil, yang kemudian diartikan 

sebagai cerita pendek yang berbentuk prosa.  

Novel adalah karangan yang panjang dan berbentuk prosa dan mengandung 

rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang lain di sekelilingnya dengan 

menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Novel adalah bentuk karya sastra yang di 

dalamnya terdapat nilai-nilai budaya, sosial, moral dan pendidikan. (Nurgiyantoro, 

2013:9) 

Berdasarkan uraian di atas, maka novel adalah sebuah rangkaian peristiwa 

berbentuk prosa fiksi yang menggambarkan tentang perkembangan nasib tokoh dalam 

rentan waktu yang lama serta pengembangan cerita, peristiwa dalam sebuah cerita. 
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2.1.1 Unsur Intrinsik Novel 

a. Tema 

 Sugiarti (dalam Januarini, 2013:15) menyebutkan bahwa tema merupakan ide 

yang mendasari suatu cerita. Tema terbentuk dari sejumlah ide, tendens, motif, atau 

amanat yang sama, yang tidak bertentangan satu dengan lainnya. Tema dinyatakan 

secara tidak terus terang, meskipun ada dan dirasakan oleh pembaca. Tema tidak lain  

merupakan ide pokok, ide sentral, atau ide yang dominan dalam karya sastra. 

 Pernyataan tersebut mengimplikasikan dua acuan pengertian, yakni arti tema 

bagi pengarang dan pembaca. Makna tema bagi pengarang adalah konsep atau 

gagasan utama yang akan dikembangkan pengarang menjadi satu cerita atau menjadi 

sesuatu yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita yang 

diciptakan. Sesuatu itu berupa pendapat, pandangan hidup pengalaman pengarang 

dalam mengamati suatu masalah kehidupan, cita-cita, dan sebagainya. Pengertian ini 

mengisyaratkan bahwa tema bagi pengarang sering disebut sebagai makna niatan. 

Adapun tema bagi pembaca merupakan gagasan utama atau makna dalam sebuah 

prosa yang ditemukan oleh pembaca. Oleh karena itu, mencari makna sebuah prosa 

fiksi pada dasarnya mencari tema. Itulah sebabnya, tema bagi pembaca sering disebut 

dengan makna muatan. 

b. Tokoh dan Penokohan  

Sumardjo (1999:144) mengemukakan bahwa tokoh adalah orang yang 

mengambil dan mengalami peristiwa-peristiwa atau sebagian dari peristiwa yang 

digambarkan di dalam plot. Sementara itu penokohan menurut Aminuddin (2004: 14) 

adalah penyajian watak tokoh dan penciptaan citra tokoh. Penokohan merupakan cara 
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pengarang menampilkan tokoh-tokohnya, jenis-jenis tokoh, hubungan tokoh dengan 

unsur cerita yang lain dan bagaimana pengarang menggambarkan watak tokoh-

tokohnya. 

Ada beberapa bentuk penampilan tokoh yang dijadikan sebagai tanda peran 

tokoh dalam cerita misalnya: (1) bentuk lahir tokoh, (2) melukiskan jalan pikiran 

tokoh atau apa yang melintas dalam pikirannya, (3) bagaimana reaksi tokoh terhadap 

kejadian (4) pengarang dengan langsung menganalisis watak tokoh, (5) bagaimana 

pandangan-pandangan tokoh lain dalam suatu cerita terhadap tokoh, (6) tokoh lainnya 

dalam suatu cerita memperbincangkan keadaan pelakon utama. Jadi dengan 

memperhatikan karakteristik-karakteristik tersebut, seorang pembaca akan mendapat 

kesan tentang segala sesuatu tentang tokoh atau pelaku. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penokohan memiliki pengertian 

yang lebih luas dari tokoh, sebab mencakup mencakup masalah siapa tokoh cerita, 

bagaimana perwatakkan, dan bagaimana penempatan dan pelukisnnya dalam sebuah 

cerita. Sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca, 

sedangkan tokoh lebih menunjukkan pada pelaku cerita. Kehadiran tokoh-tokoh 

seperti La Nggini, La Nggusu, Ompu Nggaro, Ina Male, La Bandi, Saudagar Gowa 

dan Ompu Wila dalam novel Wadu Ntanda Rahi memiliki fungsi sebagai media 

untuk menyampaikan segala bentuk permasalahan yang berupa satuan cerita 

pengarang kepada pembaca. Oleh karena itu tokoh cerita dalam karya sastra sengaja 

ingin disampaikan kepada pembaca. 
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c. Lattar atau Setting 

Cerita berkisah tentang seseorang atau beberapa orang tokoh, peristiwa-

peristiwa di dalam cerita tentulah terjadi pada suatu waktu atau di dalam suatu 

rentang waktu tertentu dan pada suatu tempat tertentu. Secara sederhana dapat 

dikatakan bahwa segala keterangan, petunjuk, pengacauan yang berkaitan dengan 

waktu, ruang dan suasana  terjadinya peristiwa dalam suatu karya sastra membangun 

latar cerita (Sudjiman, 1992:44) 

Secara terperinci latar meliputi penggambaran lokasi geografis, topografi, 

pemandangan, perlengkapan sebuah ruangan, pekerjaan atau kesibukan sehari-hari 

para tokoh, waktu berlakunya kejadian, masa sejarahnya, musim terjadinya, 

lingkungan agama, moral, intelektual, social dan emosional para tokoh. Pemaparan 

latar dalam sebuah cerita harus tertulis dengan jelas untuk memudahkan pembaca 

mengetahui dimana peristiwa terjadi secara lengkap dan merupakan unsur yang 

membangun sebuah kesatuan dan tidak dapat dipisahkan demi bentuknya sebuah 

karya sastra. 

d. Alur  

Alur atau plot adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang sambung-

menyambung dalam sebuah cerita. Dengan demikian, alur merupakan suatu jalur 

lintasan urutan peristiwa yang berangkai, sehingga menghasilkan suatu cerita.  

Sedangkan menurut Aminuddin (2004:92) menyatakan bahwa alur dalam 

novel atau dalam karya fiksi pada umumnya adalah rangkaian cerita yang dibentuk 

oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin suatu cerita yang dihadirkan oleh 

para pelaku dalam cerita. 
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Alur adalah suatu unsur signifikan karya sastra. Alur merupakan rangkaian 

cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin suatu cerita 

yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita. Peristiwa yang dialami tokoh 

cerita dapat tersusun menurut urutan waktu terjadinya. Hal itu bukan berarti semua 

kejadian dalam hidup tokoh ditampilkan dengan memperhatikan kepentingannya 

dalam membangun cerita. 

Menurut pendapat Marjorie Boulton (dalam Sudjiman, 1992:75) mengatakan 

bahwa alur adalah sebuah cerita dalam berbagai peristiwa disajikan dalam urutan 

tertentu. Peristiwa yang diurutkan itu membangun tulang punggung cerita. 

Alur mengatur bagaimana tindakan-tindakan yang terdapat dalam cerita harus 

berkaitan satu sama lain, seperti bagaimana suatu peristiwa berkaitan dengan 

peristiwa lainnya, lalu bagaimana tokoh yang digambarkan dan berperan di dalam 

cerita yang seluruhnya terkait dengan suatu kesatuan waktu. 

2.2 Konsep Nilai 

 Nilai mengacu pada apa atau sesuatu yang oleh manusia dan masyara kat 

dipandang sebagai yang paling berharga. Dengan perkataan lain, nilai itu berasal dari 

pandangan hidup suatu masyarakat. Pandangan hidup itu berasal dari sikap manusia 

terhadap Tuhan, terhadap alam semesta, dan terhadap sesamanya. Namun tak boleh 

dilupakan bahwa manusia dan masyarakat mana pun umumnya memperjuangkan dan 

membela nilai-nilai dasar yang sama, seperti cinta, kebaikan, keindahan, keadilan, 

persaudaraan, persahabatan, persatuan, perdamaian, dan sebagainya. Nilai-nilai dasar 
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inilah yang menyatukan manusia dari berbagai latar belakang kebudayaan. 

Perjuangan ini menunjukan bahwa manusia pada dasarnya memiliki martabat dan 

cita-cita yang sama (Januarini, 2013:17).  

2.2.1 Ciri-ciri Nilai 

Menurut Sugiarti (dalam Januarini, 2013:17) pembahasan mengenai ciri-ciri 

nilai mencakup pertimbangan-pertimbangan nilai, pembenaran nilai, pilihan nilai dan 

konflik nilai. Mempertimbangkan nilai adalah kebiasaan bagi kebanyakan orang dan 

dilakukan secara terus menerus. Dalam kehidupanya manusia terpaksa melakukan 

pilihan, mengukur benda dari segi yang lebih baik atau yang lebih jelek dan 

memberikan formulasi tentang ukuran nilai. 

Bidang yang berhubungan dengan nilai adalah etika (penyelidikan nilai dalam 

tingkah laku manusia) dan estetika (penyelidikan tentang nilai dalam seni). Nilai 

dalam masyarakat tercakup dalam adat kebiasaan dan tradisi yang secara tidak sadar 

diterima dan dilaksanakan oleh anggota masyarakat. Dalam kajian filsafat pada 

umumnya terdapat prinsip-prinsip untuk memilih nilai sebagai berikut: 

1) Nilai intrinsik harus mendapat prioritas pertama daripada nilai ekstrinsik. 

2) Nilai produktif dan secara relatif bersifat permanen didahulukan dari pada nilai 

yang kurang produktif dan kurang permanen. 

Sedang kan menurut (Berteens, 2002:141)  nilai memiliki tiga ciri berikut ini: 

1) Nilai berkaitan dengan subjek. 

2) Nilai tampil dalam suatu konteks praktis, dimana subjek ingin membuat sesuatu. 

3) Nilai-nilai menyangkut sifat-sifat yang ditambah oleh subjek pada sifat-sifat yang 

dimiliki oleh objek. 
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2.3 Moral 

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:665) moral berarti: (1) ajaran 

tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, 

akhlak, budi pekerti dan susila, (2) kondisi mental yang membuat orang tetap berani, 

bersemangat, bergairah, berdisiplin, isi hati atau keadaan perasaan bagaimana 

terungkap dalam perbuatan, dan (3) ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu 

cerita. 

Moral merupakan sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada 

pembaca, yang merupakan makna yang terkandung dalam sebuah karya sastra dan 

makna yang disarankan lewat cerita (Nurgiyantoro, 2013: 321). Hal ini berarti 

pengarang menyampaikan pesan-pesan moral kepada pembaca melalui karya sastra 

baik penyampaian secara langsung maupun tidak langsung. 

 Kehidupan manusia di masyarakat tidak terlepas dari tatanan kehidupan yang 

berlaku dalam masayarakat tersebut. Tatanan kehidupan itu dapat berupa peraturan 

maupun larangan tertentu yang telah disepakati bersama. Agar tatanan itu dapat hidup 

dan berkesinambungan dari generasi ke generasi, maka setiap individu harus 

melaksanakan dan melesatrikannya. Usaha melestarikan tatanan tersebut diharapkan 

sesuai dengan dinamika kehidupan di masyarakat.  

Moral pada kenyataannya membicarakan tentang persoalan benar atau salah, 

apa yang perlu dilakukan dan ditinggalkan atas sebab-sebab tertentu yang 

mengakibatkan timbulnya “pengadilan” dari masyarakat mengenai tindakan yang 

telah dilakukan oleh seorang individu. Pertimbangan moral tergantung kepada 
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suasana atau keadaan yang membentuk individu tersebut. Misalnya, sistem sosial, 

kelas sosial, dan kepercayaan yang dianut. Moralitas dalam diri manusia merupakan 

kesadaran tentang baik buruk, tentang larangan, tentang yang harus dilakukan, dalam 

setipa tindakan manusia secara tidak langsung dibebani oleh tanggung jawab moral 

yang harus selalu dipatuhi.  

Moral yang berlaku di masyarakat bersifat mengikat terhadap setiap individu 

pada segala lapisan masyarakat yang ada. Setiap individu dalam bersikap, bertingkah 

laku, dan bergaul dalam masyarakat haruslah memperhatikan tatanan yang ada. 

Selain melakukan apa yang ditugaskan kepadanyaoleh kehidiupan sosial dan oleh 

nasib pribadinya. 

Dari semua paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya moral 

merupakan kualitas perbuatan manusia didasarkan pada nilai-nilai luhur yang 

mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat untuk melaksanakan perbuatan-

perbuatan yang baik dan benar yang timbul dari hati nurani tanpa paksaan dan disertai 

tanggung jawab. Manusia memiliki hak dan kewajiban masing-masing agar tidak 

melanggar prinsip kesusilaan maka moral digunakan sebagai penilaian terhadap 

tingkah laku seseorang. 

 

2.3.1 Prinsip Dasar Moral 

 Suseno (1987:129) menyebutkan tiga prinsip-prinsip moral dasar yaitu, (a) 

prinsip sikap baik, (b) prinsip keadilan, dan (c) prinsip hormat terhadap diri sendiri. 

Tiga prinsip dasar moral tersebut akan dijabarkan sebagai berikut: 
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a) Prinsip Sikap Baik 

Prinsip moral dasar pertama dapat disebut prinsip sikap baik, prinsip ini 

mendahului dan mendasari semua prinsip moral lain. Prinsip ini mempunyai arti 

yang amat besar bagi kehidupan manusia. Jadi, yang biasa pada manusia bukan 

sikap memusuhi atau membunuh, melainkan sikap baik bukan hanya sebuah prinsip 

yang dipahami secara rasional. Sebagai prinsip dasar etika, prinsip sikap baik 

menyangkut sikap dasar manusia yang harus meresapi segala sikap konkret, tindakan 

dan kelakuannya. Prinsip ini mengatakan bahwa pada dasarnya, kecuali ada alas an 

yang khusus, harus didekati siapa saja dan apa saja dengan positif , dengan 

menghendaki yang baik. Bersikap baik berarti memandang seseorang dan sesuatu 

tidak hanya sejauh berguna bagi diri sendiri, melainkan: menghendaki, menyetujui, 

membenarkan, membela, membiarkan, dan menunjang perkembangannya, 

mendukung kehidupan dan mencegah kematian demi diri sendiri (Suseno, 1987: 

129). 

b) Prinsip Keadilan 

Adil pada hakikatnya berarti bahwa memberikan kepada siapa saja dan apa 

saja yang menjadi hak individu. Dan pada hakikatnya semua orang sama nilainya 

sebagai manusia, maka tuntutan paling dasar keadilan ialah perlakuan yang sama 

terhadap semua orang, tentu dalam situasi yang sama. Jadi, prinsip keadilan 

mengungkapkan kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama dan untuk 

menghormati hak semua pihak yang bersangkutan. Suatu perlakuan yang tidak sama 

adalah tidak adil kecuali dapat diperlihatkan alas an ketidaksamaan dapat dibenarkan 

(Suseno, 1987: 130). 
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Suatu perlakuan yang tidak sama selalu perlu dibenarkan secara khusus, 

sedangkan perlakuan yang sama dengan sendirinya adalah betul, kecuali terdapat 

alas an-alasan khusus. Intinya, keadilan menuntut agar jangan mencapai tujuan 

termasuk yang baik dengan cara melanggar hak seseorang. 

c) Prinsip Hormat Diri Sendiri 

Prinsip hormat terhadap diri sendiri menjelaskan bahwa manusia wajib untuk 

selalu memperlakukan diri sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri. 

Prinsip ini berdasarkan paham bahwa manusia adalah person, pusat berpengertian 

dan berkehendak, yang memiliki kebebasan dan suara hati, makhluk berakal budi. 

Oleh karena itu, manusia tidak boleh dianggap sebagai sarana semata-mata demi 

suatu tujuan lebih lanjut. Maka manusia wajib memperlakukannya dirinya sendiri 

dengan hormat. Oleh karena itu, sikap altruism (altruism adalah lawan dari sikap 

egoisme, sikap orang yang seakan-akan sama sekali tidak memikirkan dirinya 

sendiri, melainkan segala apapun bagi orang lain) secara psikologi sebenarnya juga 

mencurigakan. Berlebihan untuk melayani orang lain dapat menunjuk pada ego yang 

lemah, kurang percaya diri, berlebihan membutuhkan pengakuan orang lain. Sikap 

ini jarang di dihargai dan lebih jarang lagi dihormati oleh orang lain, namun 

seringkali disalahgunakan (Suseno, 1987: 130). 

Inti dari prinsip hormat terhadap diri sendiri dapat dikatakan bahwa kebaikan 

dan keadilan yang ditunjukkan pada orang lain, perlu diimbangi dengan sikap yang 

menghormati diri sendiri sebagai makhluk yang bernilai pada diri sendiri. Bersikap 
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baik kepada orang lain dan bertekad untuk bersikap adil, tetapi tidak dengan 

membuang diri. 

 

2.4 Konsep Nilai Moral 

Nilai moral adalah nilai-nilai yang mengacu pada baik buruknya tindakan 

manusia sebagai manusia. Hal ini dapat dilihat dari seluruh aspek kehidupan manusia 

secara kongkret yang teraktualisasi melalui tutur kata dan perbuatan yang dilakukan 

secara sadar atau mengerti terlebih dahulu tanpa paksaan atau tekanan dari orang lain. 

Nilai moral tidak merupakan suatu kategori nilai tersendiri disamping 

kategori-kategori nilai yang lain. Nilai moral tidak terpisah dari nilai-nilai jenis 

lainnya, misalnya nilai ekonomis, dan lain-lain (Berteens, 2002:142). Setiap nilai 

memperoleh bobot moral bila diikutsertakan dalam tingkah laku moral kejujuran, 

misalnya merupakan suatu nilai moral, tetapi kejujuran itu sendiri “kosong” bila tidak 

diterapkan pada nilai lain, misalnya nilai ekonomis. Nilai-nilai itu mendahului tahap 

moral, tetapi bisa mendapat bobot moral karena diikutsertakan dengan tingkah laku 

moral. 

Lebih lanjut Berteens (2002:143) mengemukakan bahwa walaupun nilai 

moral biasanya menumpang pada nilai-nilai lain, namun ia tampak sebagai suatu nilai 

baru bahkan nilai yang paling tinggi. 

 Apabila karya fiksi mengandung dan menawarkan moral kepada pembaca, 

tentunya banyak sekali jenis dan wujud ajaran moral yang dipesankan. Dalam karya 

fiksi yang panjang sering terdapat lebih dari satu pesan moral. Hal tersebut belum 
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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: 323). 

 Karya sastra yang baik selalu mengajak pembaca untuk menjunjung tinggi 

norma-norma dan moral. Melalui karya sastra, seorang pengarang mampu 

menyisipkan nilai-nilai moral yang tidak bersifat menggurui atau memberatkan, 

sehingga pesan-pesan moral itu dapat ditangkap penikmat sastra dengan baik. 

Menurut Nurgiyantoro (2013:324) jenis dan wujud pesan moral akan bergantung 

pada keyakinan, keinginan dan interest pengarang yang bersangkutan. Jenis  ajaran  

moral  itu  sendiri  dapat  mencakup  masalah, yang boleh dikatakan bersifat dan tak 

terbatas. Dapat mencakup seluruh persoalan  hidup  dan  kehidupan,  seluruh  

persoalan  yang  menyangkut harkat dan martabat manusia.  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa nilai moral adalah konsepsi 

wawasan, pedoman yang mengatur sikap dan tingkah laku manusia dalam masyarakat 

untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar yang berdasarkan hati 

nurani tanpa paksaan dan disertakan tanggung jawab. Lebih lanjut dijelaskan bahwa 

jenis ajaran nilai-nilai moral dapat mencakup seluruh hidup dan kehidupan seluruh 

harkat dan martabat manusia. 

 

 

 

 



24 

2.5 Sikap-sikap Kepribadian Moral 

Menurut Setiap cerita  fiksi  atau  prosa  masing-masing  mengandung  dan  

menawarkan  nilai moral,  tentunya  banyak  sekali  jenis  dan  wujud  ajaran  moral  

yang  dipesankan. Hal  ini berdasarkan pertimbangan  dari  pihak  pembaca  yang  

juga  dapat  berbeda-beda  baik  dari segi  jumlah  maupun  jenisnya .  Jenis  atau  

wujud  pesan  moral  yang  terdapat  dalam  karya sastra  akan  bergantung  pada 

keyakinan, keinginan,  dan interes pengarang yang bersangkutan. Jenis  ajaran  moral  

itu  sendiri  mencangkup  masalah  yang  boleh  dikatakan, bersifat tidak terbatas. Hal 

ini dapat mencangkup seluruh sikap dalam persoalan hidup  dan  kehidupan  manusia 

yang dapat dibedakan ke dalam perwujudan nilai moral positif. Perwujudan nilai 

moral positif dalam kehidupan sehari-hari dapat digambarkan sebagai berikut: 

a) Jujur 

Dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral adalah kejujuran. 

Tanpa kejujuran manusia tidak dapat maju karena belum berani menjadi diri sendiri. 

Tidak jujur berarti tidak seia sekata dan berarti bahwa manusia belum sanggup untuk 

mengambil sikap lurus. Orang yang tidak lurus, tidak mengambil dirinya sendiri 

sebagai titik tolak, melainkan apa yang diperkirakan diharapkan oleh orang lain 

(Suseno, 1987:141). 

Tanpa kejujuran, keutamaan-keutamaan moral lainnya akan kehilangan nilai. 

Bersikap baik terhadap orang lain, tetapi tanpa kejujuran adalah kemunafikan. Jujur  

merupakan  sikap  yang  ada  dalam  diri  seseorang  didasari  pada  keinginan 
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seorang untuk b erkata sesuai keadaan yang sesungguhnya. Kejujuran adalah “Prilaku 

yang didasarkan  pada  upaya  menjadikan  dirinya  sebagai  orang  yang  selalu  

dapat  dipercaya dalam perkataan, tindakan dan perkerjaan. Jujur merupakan sikap 

yang terpuji  dan  menunjukan  akhlak  baiknya  diri  seseorang  terhadap  orang  lain  

melalui  tindak tuturnya. 

Menurut Suseno (1987:142-143), bersikap jujur terhadap orang lain berarti 

dua: pertama, sikap terbuka dan yang kedua adalah sikap fair. Dengan terbuka, tidak 

dimaksud bahwa segala pertanyaan orang lain harus dijawab dengan selengkapnya, 

atau bahwa manusia lain berhak untuk mengetahui segala perasaan dan pikirannya. 

Melainkan yang dimaksud ialah bahwa manusia selalu muncul sebagai diri mereka 

sendiri, sesuai dengan keyakinannya. Manusia tidak menyesuaikan kepribadiannya 

dengan harapan manusia lain. 

Kedua, terhadap orang lain jujur bersikap wajar atau fair, ia 

memperlakukannya menurut standar-standar yang diharapkannya dipergunakan orang 

lain terhadap dirinya. Ia menghormati hak orang lain, ia akan selalu memenuhi janji 

yang diberikan, juga terhadap orang yang tidak dalam posisi untuk menuntutnya. Ia 

tidak akan pernah bertindak bertentangan dengan suara hati atau keyakinannya. 

Tetapi hanya dapat bersikap jujur terhadap orang lain, apabila jujur terhadap diri 

sendiri (Suseno, 1987:143). 
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Jujur dapat diartikan dengan adanya kesesuaian atau keselarasan antara apa 

yang disampaikan dengan apa yang dilakukan terhadap kenyataan yang ada. 

Kejujuran juga memiliki arti kecocokan dengan kenyataan atau fakta yang ada.  

b) Bekerja Keras 

Kerja keras adalah suatu istilah yang melingkupi suatu upaya yang terus 

dilakukan (tidak pernah menyerah) dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi 

tugasnya sampai tuntas. Kerja keras bukan berarti bekerja sampai tuntas lalu berhenti, 

istilah yang dimaksud adalah mengarah pada visi besar yang harus dicapai untuk 

kebaikan/kemaslahatan manusia dan lingkungannya (Kesuma, 2011:17). 

Kerja keras adalah suatu sifat usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan 

sunggung-sungguh untuk mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan masing-masing 

orang dan tidak mudah putus asa. Kerja keras merupakan perilaku yang menunjukan 

upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi segala pekerjaan dengan sebaik-baiknya 

(Suseno, 1987:145). 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bekerja keras adalah 

prilaku yang bersungguh-sungguh yang terus dilakukan dalam penyelesaian suatu 

tugas atau pekerjaan yang menunjang untuk mencapai tujuan. 

c) Tanggung Jawab 

Bertanggung jawab berarti dapat menjawab jika ditanya tentang perbuatan- 

perbuatan yang dilakukan. Orang yang bertanggung jawab dapat diminta penjelasan 
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tentang tingkah lakunya dan bukan saja dapat menjawab tapi juga harus menanggung 

(Bertens, 2002:99). Tanggung jawab berarti bahwa seseorang tidak boleh mengelak 

bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Seseorang yang bertanggung jawab 

akan bersedia untuk melakukan apa yang harus dilakukan dengan sebaik mungkin. 

Seseorang yang dibebani tanggung jawab wajib menanggung segala 

sesuatunya. Oleh karena itu manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang 

dapat menyatakan diri sendiri bahwa tindakannya itu baik dalam arti menurut norma 

secara umum, sebab baik buruk menurut seseorang belum tentu baik menurut 

pendapat orang lain atau apa yang dikatakan baik menurut pendapat dirinya ternyata 

ditolak oleh orang lain. 

Wawasan orang yang bersedia untuk bertanggung jawab secara prinsipal tidak 

tidak terbatas. Ia tidak membatasi perhatiannya pada apa yang menjadi uurusan dan 

kewajiban, melainkan merasa bertanggung jawab di mana saja ia perlukan. Ia 

bersedia untuk menyelamatkan sesuatu. Ia bersikap positif, kreatif, kritis dan objektif 

(Suseno, 1987:146). 

Dan lagi, kesediaan untuk bertanggung jawab termasuk kesediaan untuk 

diminta dan untuk memberikan, mempertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan, 

atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Kalau ia ternyata lalai atau melakukan 

kesalahan, ia bersedia untuk dipersalahkan. Ia tidak pernah akan me lempar tanggung 

jawab atas suatu kesalahan yang diperbuatnya kepada orang lain. Sebaliknya, ia 
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bersedia untuk mengaku bertanggung jawab atas kesalahannya. Kesediaan untuk 

bertanggung jawab demikian adalah tanda kekuatan batin yang sudah mantap. 

d) Cerdas 

Cerdas merupakan kemampuan untuk belajar memahami, memutuskan, dan 

beropini berdasarkan alasan tertentu. Orang cerdas dilukiskan sebagai sosok dengan 

sifat: (1) orang cerdas mempunyai kemampuan belajar dari pengalaman, (2) sifat 

yang dimiliki orang cerdas adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan 

sekitar. Orang yang cerdas adalah orang yang memiliki dan menggunakan secara 

seimbang berfikir secara analisis, kreatif, dan praktis (Suseno, 1987:146-147) 

Cerdas ialah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat fikiran 

yang mencakup sejumlah kemampuan, seperti kemampuan menalar, merencanakan, 

memecahkan masalah, menggunakan bahasa dan belajar. Cerdas erat kaitannya 

dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu. 

e) Rendah hati 

Kerendahan hati adalah kekuatan batin untuk melihat diri sesuai dengan 

kenyataannya (Suseno, 1987:148). Orang yang rendah hati tidak hanya melihat 

kelemahannya melainkan juga kekuatannya. Dalam bidang moral kerendahan hati 

tidak hanya berarti bahwa kita sadar atas keterbatasan kebaikan, melainkan juga 

bahwa kemampuan untuk memberikan peilaian moral terbatas. Dengan rendah hati, 

kita betul-betul bersedia untuk memperhatikan dan menanggapi setiap pendapat orang 

lain, bahkan untuk seperlunya dapat mengubah pendapat diri sendiri. 
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Dalam bidang moral, rendah hati tidak hanya berarti bahwa seseorang sadar 

akan keterbatasan kebaikannya, melainkan juga kemampuannya untuk memberikan 

penilaian moral terbatas. Oleh karena itu seseorang tidak akan memutlakkan pendapat 

moralnya. 

Seseorang yang rendah hati berarti tidak menyombongkan diri atau menilai 

orang lain lebih rendah dengan memaksakan pendapatnya untuk diterima oleh orang 

lain. Rendah hati juga berarti menyadari keterbatasan yang terdapat pada diri sendiri. 

Hal itu dapat mencegah manusia untuk berlaku sombong dan sewenang-wenang. 

 

2.6 Moral dalam Karya Sastra 

 Karya sastra merupakan sarana untuk meneruskan atau mewariskan tradisi 

budaya bangsa dari generasi ke generasi. Warisan tersebut berupa gagasan dan 

pemikiran, bahasa, pengalaman, sejarah dn nilai-nilai. Karya sastra diciptakan bukan 

bukan sekedar untuk dinikmati, akan tetapi untuk dipahami dan diambil manfaatnya. 

Nilai moral dalam karya sastra, bahwa karya sastra bernilai tinggi. Hal ini karena 

hanya sastra diciptakan pengarang tidak semata-mata mengandalkan bakat dan 

kemampuan berkreasi, tetapi pengarang melahirkan karya sastra sebagai inspirasi dan 

perjuangan sehingga karya sastra yang dihasilkan bernilai tinggi. 

 Karya sastra senantiasa menawarkan pesan moral yang berhubungan dengan 

sifat-sifat luhur kemanusiaan, memperjuangkan hak dan martabat manusia 

(Nurgiyantoro, 2013:429). Sifat-sifat luhur kemanusiaan itu dimiliki kebenaranya 

oleh manusia. Moral dalam karya sastra atau hikmah yang diperoleh pembaca lewat 
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sastra selalu dalam pengertian baik. Dengan demikian, jika sebuah karya sastra 

ditampilkan dikap dan tingkah laku tokoh-tokoh kurang terpuji, baik sebagai tokoh 

antagonis maupun dalam tokoh protagonist tidak berarti pengarang untuk bertindak 

kurang terpuji. 

 Kenny (dalam Nurgiyantoro, 2013:432) mengatakan moral merupakan 

sesuatu yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca dan makna yang 

terkandung dalam sebuah karya sastra. Moral merupakan unsur isi ditinjau dari 

bentuk, segi isi karya sastra. Moral kadang-kadang diidentikan dengan pengertian 

tema meskipun tidak mengarah pada maksud yang sama. 

 Wellek dan Warren (1990:109) mengatakan bahwa sastra mempunyai fungsi 

sosial atau manfaat yang tidak sepenuhnya bersifat pribadi. Studi sastra merupakan 

masalah sosial yang berisi masalah tradisi, norma, maupun simbol. Sifat-sifat sastra 

yang menurut orang untuk melihat kenyataan, kalau perlu yang tidak seharusnya 

sejalan dengan moral dan bukannya melihat yang seharusnya apa yang terjadi. 

Sementara itu, sastra harus melakukan tugasnya tekad manusia untuk melakukan 

nilai-nilai yang baik jauh dari segala sesuatu yang tidak sejalan dengan kepentingan 

moral. 

2.7 Bentuk Penyampaian Nilai Moral dalam Karya Sastra 

Karya sastra yang merupakan salah satu wujud karya seni yang notabene 

mengemban tujuan estetik, tentunya mempunyai kekhususan sendiri dalam hal 

menyempaikan pesan-pesan moralnya. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa bentuk penyampaian moral dalam karya 

fiksi mungkin bersifat langsung, atau tak langsung. Namun, sebenarnya pemilahan itu 
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hanya demi praktisnya saja sebab mungkin saja ada pesan yang bersifat agak 

langsung. Dalam sebuah novel sendiri, mungkin sekali ditemukan adanya pesan yang 

benar-benar tersembunyi sehingga tak banyak orang yang banyak merasakannya, 

namun mungkin pula ada yang agak langsung dan seperti ditonjolkan (Nurgiyantoro, 

2013:432). 

Dari sisi tertentu karya sastra, fiksi dapat dipandang sebagai bentuk 

manifestasi keinginan pengarang untuk mendialogkan, menawarkan dan 

menyampaikan sesuatu. Sesuatu tersebut dapat berupa pandangan tentang suatu hal, 

gagasan, moral atau amanat. Dalam pengertian ini karya sastra juga dapat dipandang 

sebagai sarana komunikasi yang lain tertulis maupun lisan, karya sastra yang 

merupakan wujud suatu seni yang mengemban tujuan estetik, tentunya mempunyai 

kriteria tersendiri dalam hal menyampaikan pesan-pesan moralnya (Nurgiyantoro, 

2013:460). 

Secara umum dapat dikatakan bahwa penyampaian moral dalam karya sastra 

mungkin bersifat langsung atau sebaliknya yaitu bersifat tidak langsung. Hal tersebut 

seperti dijelaskan dalam uraian berikut. 

 

2.7.1 Bentuk Penyampaian Nilai Moral Secara Langsung 

 Bentuk penyampaian nilai moral secara langsung, boleh dikatakan identik 

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

ekspository. Jika dalam teknik uraian pengarang secara langsung mendeskripsikan 

perwatakan tokoh cerita yang bersifat “memberi tahu” atau memudahkan pembaca 

untuk memahaminya, hal yang demikian juga terjadi dalam penyampian moral. 
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Artinya, moral yang disampaikan, atau diajarkan, kepada pembaca itu dilakukan 

secara langsung dan eksplisit. Pengarang, dalam hal ini, tampak bersifat menggurui 

pembaca, secara langsung memberi nasihat dan petuahnya (Nurgiyantoro, 2013:461). 

Dilihat dari segi kebutuhan pengarang yang ingin menyampaikan kepada 

pembaca, teknik penyampaian langsung dinamakan komunikatif. Artinya, pembaca 

memang secara mudah dapat memahami apa yang dimaksud. Pembaca tidak sulit-

sulit menafsirkan sendiri dengan jaminan belum tentu pas. 

Karya sastra adalah karya estetis yang memiliki fungsi untuk menghibur, 

memberi kenikmatan emosional dan intelektual. Nurgiyantoro (2013:461) 

mengemukakan bahwa bentuk penyampaian moral secara langsung biasanya terasa 

dipaksakan dan kurang koherensif dengan unsur-unsur yang lain. Hal itu justru 

merendahkan nilai literer karya yang bersangkutan. Hal ini seperti terlihat pada bagan 

dibawah ini. 

Bagan 2.1 

Bentuk Penyampaian Nilai Moral secara Langsung 

Pengarang    Amanat    Pembaca 

(Addresser)   (Message)   (Addresse) 

    (Nurgiyantoro, 2013:462). 

Bentuk penyampaian nilai moral secara langsung dapat dikatakan identik 

dengan penulisan watak tokoh yang bersifat uraian atau penjelasan. Dalam teknik 

uraian tersebut pengarang akan secara langsung mendeskripsikan nilai moral positif 

yang bersifat memudahkan pembaca untuk membacanya, pengarang tampak bersifat 

menggurui pembaca secara eksplisit untuk memberikan petuah-petuahnya, intinya 
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hadirnya pesan atau amanat moral tersebut ingin disampaikan atau diajarkan kepada 

pembaca (Nurgiyantoro, 2013:462). 

 

2.7.2 Bentuk Penyampaian nilai Moral Secara Tidak Langsung  

Bentuk penyampaian nilai moral yang bersifat tidak langsung, pesan nilai 

moral  hanya tersirat dalam cerita, berpadu secara koherensif dengan unsur-unsur 

cerita yang lain. Walau betul pengarang ingin menawarkan dan menyampaikan 

sesuatu, ia tidak melakukannya secara serta-merta dan vulgar karena ia sadar telah 

memilih jalur cerita. 

Jika dibandingkan dengan teknik pelukisan watak tokoh, cara ini sejalan 

dengan teknik ragaan, showing. Kemudian yang ditampilkan dengan cerita adalah 

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

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

hanya terjadi dalam pikiran dan perasaannya. Melalui berbagai hal tersebut, nilai 

moral disampaikan. Sebaliknya dilihat dari pembaca, jika ingin memahami dan 

menafsirkan pesan nilai moral, pengarang melakukannya berdasarkan cerita, sikap, 

dan tingkah laku para tokoh (Nurgiantoro, 2013:467). Hal tersebut terlihat pada bagan 

berikut. 

 

 

 

 

 



34 

Bagan 2.2 

Bentuk Penyampaian Nilai Moral secara Tidak Langsung 

  

 

   

 

 

 

Dilihat dari kebutuhan pengarang yang ingin menyampaikan pesan dan 

pandangan itu, cara ini mungkin kurang komunikatif. Artinya, pembaca belum tentu 

dapat menangkap apa sesungguhnya yang dimaksudkan pengarang, paling tidak 

memungkinkan terjadinya kesalahan tafsir berpeluang besar. Namun, hal yang 

demikian adalah amat wajar, bahkan merupakan hal yang esensial dalam karya sastra. 

Berangkat dari sifat esensial inilah sastra dipandang sebagai kelebihan karya sastra. 

Hal ini pula yang menyebabkan karya sastra tidak sering ketinggalan, sanggup 

melewati batas waktu dan kebangsaan. Nurgiyantoro (2013:469) mengungkapkan 

bahwa antara pembaca satu dan pembaca yang lain memiliki penafsiran yang 

berbeda-beda. 

 

 

 

 

(Nurgiyantoro 2013:469) 

Pengarang Pembaca 

Teks 

Amanat Amanat 

Ditafsirkan oleh 

Dituangkan ke 

dalam 
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2.8 Teori Pragmatik 

2.8.1 Pragmatik 

Pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang memandang karya sastra 

sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Dalam hal ini 

tujuan tersebut dapat berupa politik, pendidikan, moral, agama, maupun tujuan yang 

lain (Wiyatmi,2013: 85).  

Pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang didasarkan pada pembaca. 

Keberhasilan satu karya sastra diukur dari pembacanya. Karya sastra yang berhasil 

adalah karya sastra yang dianggap mampu memberikan “kesenangan” dan “nilai”. 

Walaupun dimensi pragmatik meliputi pengarang dan pembaca, pembacalah yang 

dominan. Karena itu, proses komunikasi dan pemahaman karya sastra mempengaruhi 

dan ikut menentukan sikap pembaca terhadap karya sastra yang dihadapinya (Teeuw, 

2002: 113).  

Pragmatik adalah telaah mengenai relasi antara bahasa dan konteks yang 

merupakan dasar bagi suatu catatan atau laporan pemahaman bahasa, dengan kata 

lain: telaah mengenai kemampuan pemakai bahasa menghubungkan serta 

menyerasikan kalimat-kalimat dan konteks-konteks secara tepat menurut 

(Tarigan,1990: 33). 

Menurut Morris (dalam Tarigan, 1990: 33) pragmatik adalah telaah mengenai 

“hubungan tanda-tanda dengan para penafsir”. Teori pragmatik menjelaskan alasan 

atau pemikiran para pembicara dan para penyimak dalam menyusun korelasi dalam 
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suatu konteks sebuah tanda kalimat dengan suatu proposisi (rencana atau masalah). 

Dalam hal ini teori pragmatik merupakan bagian dari performansi. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

pragmatik adalah pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk 

menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Dalam hal ini tujuan tersebut dapat 

berupa tujuan politik, pendidikan, moral, agama maupun tujuan yang lain. Dalam 

praktiknya pendekatan ini cenderung menilai karya sastra menurut keberhasilannya 

dalam mencapai tujuan tertentu bagi pembacanya. 

2.8.2 Pragmatik yang Berhubungan dengan Moral 

Menurut Endraswara (2004: 117) untuk mengecek penerapan penelitian 

pragmatik sastra adalah mana kala titik berat kritik berorientasi pembaca. Dalam hal 

ini, ia menunjukkan adanya konsep efek komunikasi sastra yang sering dirumuskan 

dengan istilah docere (memberikan ajaran), delectare (memberikan kenikmatan),dan 

movere (menggerakkan pembaca). Akan lebih jelas lagi jika disimak uraian Abrams 

yang banyak menyetir berbagai konsep pendekatan pragmatik, antara lain Philip 

Sidney dan Richard Mc Keon. Konsep pragmatik sastra Sidney sebenarnya masih 

senada dengan pendekatan Horatius yaitu sastra hendaknya mempunyai 

fungsi to teach (memberikan ajaran) dan delight (memberikan kenikmatan).  

Pendekatan pragmatik membahas hubungan antara karya sastra dan 

pembacanya, yaitu pesan moral apa yang disampaikan oleh karya sastra kepada 

pembaca. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pendekatan pragmatik merupakan 
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pendekatan yang dalam kajian khusus masih memerlukan teori-teori bantu yang lain 

untuk menentukan kajian yang dianggap penting oleh peneliti dan untuk menentukan 

suatu objek tertentu (khusus), begitu pula teori moral dalam perjalanannya tetap 

masih membutuhkan pendekatan pragmatik sebagai suatu sudut pandang dalam 

menganalisis sebuah karya sastra, lebih dari itu bahwa pendekatan pragmatik dan 

teori moral sama-sama membahas hubungan antara karya sastra dan pembacanya, 

yaitu pesan moral apa yang disampaikan oleh karya sastra kepada pembaca. 


