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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Novel 

Novel adalah sebuah karya fiksi panjang. Menurut American Herritage 

Dictionary novel mempunyai alur cerita yang diungkapkkan melalui aksi, cara 

berbicara dan pikiran karakter-karakternya. Novel mengandung suatu tema, suasana 

atau setting (tempat atau waktu terjadinya cerita), nada (jiwa cerita), karakteristik 

(karakter yang dikembangkan) dan dialog (Mirriam dalam, (Wicaksono, 2014)) . 

Novel merupakan bagian dari genre prosa fiksi. Novel merupakan khayalan atau 

sesuatu yang sebenarnya tidak ada, maka dari itu novel disebut dengan fiksi (fiction) 

(Wicaksono, 2014) 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), novel dapat diartikan 

sebagai  karya prosa  panjang, yang mengandung berbagai rangkaian dari cerita 

kehidupan seseorang dengan orang lain disekitarnya dengan menonjolkan sifat atau 

perwatakan setiap pelaku. Bahasa yang digunakan lebih mirip bahasa sehari - hari. 

Meski demikian, penggarapan unsur – unsur intrinsiknya masih lengkap, seperti tema, 

plot, latar, gaya bahasa, nilai, tokoh dan penokohan (Siswanto, 2007:141). 

Nurgiyantoro, (2010) berpendapat bahwa istilah novella dan novella berarti sebuah 

karya prosa fiksi yang panjang, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Novel 

sebagai sebuah cerita didalam dunia manusia dan kehidupan disekitar, tidak 

mendalam, dan lebih banyak melukiskan satu saat dari kehidupan seseorang dan 

mengenai suatu episode. 

Novel tidak ada mungkin selesai dalam sekali baca saja. Panjangnya sebuah 

novel dapat dijadikan peluang yang cukup untuk mempermasalahkan karakter tokoh, 

waktu, kronologi dan hal lainnya yang tidak dapat dilakukan oleh pengarang dalam 
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karya fiksi lainnya. Sebuah novel memungkinkan adanya pemaparan secara gambling mengenai 

ruang tertentu, oleh sebab itu dimana permasalahan didalam masyarakat menjadi daya tarik 

tersendiri oleh novelis (Sayuti, 2017) 

2.2 Unsur- Unsur dalam Novel 

 Novel merupakan karangan fiksi yang ditulis dalam bentuk naratif dengan unsur-

unsur pembangunnya. Unsur pembangun novel merupakan, 1) unsur intrinsik serta 2) unsur 

ekstrnsik (Nurgiyantoro, 2010). Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya 

sastra tersebut, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sistem organisme 

karya sastra namun tidak ikut menjadi bagian di dalamnya. Unsur ekstrinsik terdiri dari keadaan 

subyektivitas individu pengarang yang memiliki sikap , keyakinan dan pandangan hidup, 

biografi, keadaan lingkungan pengarang seperti ekonomi, politik dan sosial yang kesemuanya itu 

mempengaruhi karya yang ditulisnya. 

2.2.1 Unsur Instrinsik 

 Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya satstra itu sendiri. Unsur-

unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai karya sastra, unsur yang secara faktual 

akan dijumpai jika seseorang membaca karya sastra. Unsur intrinsik sebuah novel adalah unsur-

unsur yang secara langsung turut serta membangun cerita. Unsur yang dimaksud adalah tema, 

plot, penokohan, latar dan sudut pandang. Unsur intrinsik novel merupakan unsur-unsur yang 

dapat membangun sebuah cerita itu sendiri (Nurgiyantoro, 2017). Unsur intrinsik yang terkait 

dengan penelitian: 
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1)  Setting atau Latar 

 Latar atau setting cerita merupakan suatu bagian yang paling penting dalam sebuah 

cerita karena latar atau setting dapat mempengaruhi imajinasi setiap pemacanya, setting  

menjelaskan tentang waktu, ruang dan suasana terjadinya lakuan dalam sebuah karya sastra 

(Hamzah, 2019).  

 Setting atau latar terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu a) setting atau latar tempat dapat 

menjelaskan tempat terjadinya suatu kejadian atau peristiwa dalam sebuah novel, contohnya: di 

rumah, di sekolah, di kampung, b) setting atau latar waktu menjelaskan waktu terjadinya suatu 

kejadian atau peristiwa didalam sebuah novel, contonya: Jam 7 pagi, tanggal 2 Desember 2019, 

hari Senin, c) latar atau setting suasana menjelaskan mengenai keadaan atau suasana yang terjadi 

pada kejadian atau peristiwa dalam sebuah novel, contohnya: suasana bahagia, suasana duka 

(Hamzah, 2019). 

2)  Tokoh dan Penokohan  

 Penokohan merupakan sebuah metode yang digunakan pengarang dalam melahirkan 

tokoh-tokoh fiksinya.  Penokohan atau karakteristik sering diartikan sebagai perwatakan atau 

karakter, yang menunjukkan penempatan tokoh dengan watak tertentu dalam sebuah  cerita fiksi 

(Wicaksono, 2014). 

 Menurut Aminudin, (2009) tokoh merupakan pelaku yang mengemban peristiwa dalam 

sebuah cerita fiksi, sehingga dalam peristiwa tersebut mampu menjalin suatu cerita yang 

diekspresikan dalam ucapan maupun sebuah tindakan. Tokoh adalah rekaan pada sebuah cerita 

sebagai pelaku yang mengalami peristiwa dalam sebuah cerita. Tokoh diklasifikasikan menjadi, 

a) Tokoh utama, yaitu tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. 
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 Penokohan merupakan pelukisan mengenai tokoh sebuah cerita, baik dalam keadaan 

laihirnya maupun batin yang dapat berupa pandangan hidup, sikap, adat istiadat serta 

keyakinannya. Tokoh dan penokohan berdasarkan perannya, dibagi menjadi dua, yaitu tokoh 

utama atau tokoh yang sering muncul dan tokoh sampingan membantu jalannya cerita dan 

melengkapi cerita dari tokoh utama. Berdasarkan wataknya, tokoh juga terbagi menjadi dua, 1) 

tokoh protagonis atau perwatakan dengan karakter baik dan 2) tokoh antagonis yaitu perwatakan 

dengan karakter berlawanan atau menentang norma, sehingga sering dibenci oleh pembaca 

(Damariswara, 2018). 

2.2.3 Unsur Ekstrinsik  

 Hal-hal diluar struktur sebuah karya sastra yang meliputi keadaan subjektifitas 

pengarang, biografi pengarang, keadaan psikologis dan keadaan yang berada dalam lingkungan 

pengarang merupakan unsur ekstrinsik novel.  Nurgiyantoro, (2010) mengatakan bahwa unsur-

unsur ekstrinsik adalah sebuah unsur yang berada diluar sebuah karya sastra, namun secara tidak 

langsung dapat mempengaruhi bangunan atau sistem organisme suatu karya sastra.  

 Unsur ektrinsik merupakan subyektifitas pengarang yang menjadi latar belakang 

terlahirnya sebuah karya fiksi seperti novel, seperti halnya biografi pengarang yang merupakan 

salah satu unsur ektrinsik dari sebuah karya fiksi yang dapat menentukan ciri khas karya yang 

dihasilkan.  

2.3 Nilai-nilai Pendidikan Karakter 

 Pendidikan karakter merupakan upaya untuk membantu perkembangan jiwa anak-anak 

baik lahir maupun batin, dari sifat kodratnya menuju kearah peradaban yang manusiawi dan 

lebih baik, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah 
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pada pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, 

sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan (Mulyasa, 2011). 

 Secara sederhana, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang 

dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Tetapi untuk yang dapat dilakukan untuk 

mempengaruhi karakter siswa, tetapi untuk mengetahui pengertian yang tepat, dikemukakan 

definisi pendidikan karakter yang disampaikan oleh Lickona, (2013) merupakan bahwa 

pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang 

hingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. 

 Dalam pendidikan karakter terdapat nilai-nilai yang dijabarkan deskripsinya. Deskripsi 

ini berguna sebagai batasan atau tolak ukur ketercapaian pelaksanaan nilai-nilai pendidikan 

karakter di sekolah Sartono, (2011) 

2.4 Nilai Karakter Religius 

Sesuatu hal yang membuatnya menjadi lebih disukai, digemari bahkan menjadikannya 

sesuatu yang dinginkan maka disebut dengan nilai. Nilai adalah sebuah standar perilaku dan 

sikap seseorang yang akan menentukan siapakah seseorang tersebut, seperti apa seseorang hidup 

dan seperti apa seseorang tersebut memperlakukan orang lain (Adisusilo, 2012). Nilai menurut 

KBBI adalah sifat suatu hal yang bermanfaat bagi kehidupan kemanusiaan (Depdiknas, 2012). 

Mulyana, (2011) memapakan empat definisi dari nilai, yang dimana masing-masing memiliki 

makna yang berbeda. 1) nilai sebagai keyakiman yang bermakna bahwa seseorang mampu 

bertindak atas dasar pilihannya sendiri, 2) nilai sebagai patokan normative, dapat berpengaruh 

pilihan yang ditentukan oleh manusia, 3) nilai sebagi patokan normative secara psikologis atau 

nilai sebagai keyakinan individu secarapsikologis; 4) nilai sebgai konsep yang sifatnya adalah 
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membedakan individu atau kelompok dari apa yang diinginkannya, dan mempengruhi pilih 

tujuan antara, cara dan tujuan akhir dari tindakan. 

Nilai pendidikan karakter itu bersumber dari nilai karakter bangsa. Nilai karakter suatu 

bangsa merupakan nilai yang telah berkembang, berlaku dan diakui, diyakini dan disepakati 

untuk dapat dilaksanakan oleh setiap masyarakat di suatu negara. Nilai tersebut merupakan nilai 

luhur (supreme values) yang dapat dijadikan sebagai guiding principles atau pedoman hidup dan 

digunakan untuk mencapai derajat kemanusian yang lebih tinggi, bermartabat, demi kedamaian 

dan kebahagiaan. Kemanusaan yang dimaksud disini mencakup solidaritas antar sesame 

manusia, menghormati hakikat dan martabat antar sesama manusia, kesetaraan dan saling tolong 

menolong, menghormati adanya perbedan dan menciptakan kedamaian (Nurgiyantoro, 2010). 

Nilai-nilai karakter berfungsi sebagai indikator pendukung keberhasilan pembinaan dan 

pengembangan pendidikan karakter. Nilai karakter yang berkualitas tinggi akan meningkatkan 

mutu sekolah, meningkatkan prestasi akademik dan meningkatkan hubungan manusia. Oleh 

sebab itu, nilai-nilai karakter perlu dirumuskan dan di kembangkan agar dapat digunakan sebagai 

indikator keberhasilan pendidikan karakter. Nilai-nilai karakter dikembangkan sesuai dengan 

sifat-sifat dalam diri sebagai kebiasaan individu yang berlaku dalam lingkungannya. Karakter 

mengacu pada sifat-sifat dalam diri sebagai kebiasaan individu yang berlaku ketika ada dalam 

organisasi maupun untuk menjadi pribadi yang baik dalam bersosial. Dengan demikian, nilai-

nilai yang dikembangkan dapat mengantarkan ketepatan individu dalam berprilaku (Mumpuni, 

2018) 

Menurut Mumpuni, (2018) nilai religius merupakan suatu nilai karakter yang 

mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhannya. Religius merupakan sebuah nilai karakter 

yang menunjukkan isi pemikiran, ucapan maupun perilaku seseorang yang selalu diupayakan 
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untuk memenuhi nilai keyakinan dalam agamanya. Religius mampu mengendalikan diri manusia 

saat berinteraksi dengan Tuhannya dan sesama manusia lainnya. Religius merupakan sebuah 

nilai karakter yang mencerminkan kepatuhan dalam melaksanakan ajaran agamanya, toleran 

terhadap penganut agama lain dan hidup rukun berdampingan dengan pemeluk agama lain.  

Nilai-nilai religius yang tampak pada diri seseorang dapat ditunjukan dengan beberapa 

indikator nilai religius sebagai berikut (Maimun, 2010):  

1. Nilai ibadah, merupakan nilai religius dengan mengabdikan diri seseorang kepada 

nilai ajaran agama. Terdapat dua hal dalam nilai ibadah, yaitu nilai kebatinan atau 

mengakui bahwa dirinya sebagai penganut ajaran agama serta nilai nilainya berbentuk 

tindakan dan ucapannya. 

2. Nilai jihad (Ruhul Jihad), merupakan jiwa yang mendorong seseorang untuk berjuang 

dengan sungguh-sungguh seperti dalam mencari ilmu. 

3. Nilai amanah dan ikhlas, merupakan nilai religius di mana seseorang percaya atau 

beriman dan dapat di percaya (amanah). 

4. Nilai akhlak dan kedisiplinan, merupakan nilai religius dimana seseorang bertingkah 

laku atau berakhlak disiplin baik dalam menjalankan perintah agama maupun diluar 

agama 

5. Nilai Keteladanan, merupakan nilai religius yang dapat dilihat melalu ketaatan 

seseorang dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya.   

2.5 Makna Nilai Religius 

Nilai religius adalah nilai pembentukan karakter yang mempunyai arti penting. Banyak 

pendapat mengenai hubungan agama dengan religius. Pendapat yang sering dijumpai 

mengemukakan bahwa nilai keagamaan tidak selalu sama dengan nilai religius.  Muhaimin, 
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(2009) mengemukakan bahwa arti kata religius menurut lebih tepat diartikan sebagai 

keberagamaan. Arti keber-agaman dilihat dari aspek yang terdapat dalam diri seseorang dikarena 

melibatkan imtimitas jiwa dan cira rasa dan totalitas kedalam prbadi manusi dan bukan aspek 

yang bersifat formal. Namun arti keber-agamaan pada lingkup character building, 

seseungguhnya berupa arti yang mendalam perihal kehidupan dalam keber-agamaan.  

Nilai pendidikan karakter religius dapat mencerminkan keimanan seseorang kepada 

Tuhannya, yang diwujudkan kedalam prilaku menjalankan ajaran agama menurut keyakinan 

yang dianutnya, menghargai setiap perbedaan dari agama lainnya, menjunjung tinggi sikap 

toleransi terhadap agama dan keyakinan lainnya, mampu hidup berdampingan rukun dengan 

pemeluk agama lainnya. Nilai pendidikan karakter religius merupakan sebuah penghargaan 

tertinggi yang masyarakat berikan terhadap permasalahan pokok keagamaan yang suci dan 

dijadikan pedoman bagi setiap perilaku keagamaan masyarakat yang bersangkutan. Ketika nilai 

religius diamalkan dalam kehidupan sehari-hari baik melalui sekolah, keluarga, dan masyarakat 

maka akan muncul semangat menyayangi sesame manusia, menjaga keharmonisan 

bermasyarakat dan semangat untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa (Majid, 2019).    

2.6 Bahan Ajar 

2.6.1 Pengertian Bahan Ajar  

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/pengajar 

dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa 

bahan tertulis maupun tidak tertulis. Bahan ajar juga dapat diartikan sebagai informasi, alat 

maupun teks yang diperlakukan atau digunakan oleh guru untuk merencanakan dan menelaah 

implementasi pembelajaran (Mudlofar, 2011) 
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Menurut Kurniawati, (2015) menyebutkan bahwa bahan ajar merupakan segala bentuk 

bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar di kelas. Bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara 

sistematis baik tertulis maupun tidak tertulis sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang 

memungkinkan siswa untuk belajar, seperti buku teks, lembar kerja siswa, modul dan lain 

sebagainya.  

Menurut National Center For Competency Basecd Training (2007) bahan ajar adalah 

segala bentuk bahan yang di gunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan 

proses pembelajar. Bahan yang dimaksud dapat berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis.  

2.6.2 Tujuan Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakanbagian penting dalam pelaksanaan pendidikan. Melalui bahan ajar 

guru akan lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran. Bahan ajar dapat dibuat dalam 

berbagai bentuk sesuai kebutuhan pembelajaran, yakni bahan ajar yang sesuai dengan 

karakteristik dan setting atau lingkungan sosial siswa, membantu pembelajaran dalam 

memperoleh alternative bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkandung sulit diperoleh, 

memudahkan guru melaksanakan pembelajaran.  

Ada sejumlah manfaat yang dapat diperoleh apabila seorang guru mengembangkan bahan 

ajar sendiri, yakni antara lain; pertama, doperoleh bahan ajar yang sesuai kebutuhan belajar 

siswa. Kedua, tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh. 

Ketiga, bahan ajar menjadi lebih kaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai 

referensi. Keempat, menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis 

bahan ajar. Kelima, bahan ajar akan mampu membangun komunikasi pembelajaran yang efektif 

antara guru dengan siswa kerana siswa akan merasa lebih percaya kepada guru. 



18 
 

 
 

Dengan tersedianya bahan ajar yang bervariasi, maka pembelajaran akan mendapatkan 

manfaat yaitu, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Pembelajaran akan lebih banyak 

mendaptkan kesempatan-kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi 

ketergantungan terhadap kehadiran guru. Menurut Prastowo, (2012) bahan ajar disusun dengan 

tujuan sebagai berikut: 

1) Membantu siswa dalam mempelajari sesuatu 

2) Menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar 

3) Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajran  

4) Agar kegiatan pembelajaran menjadi menarik 

2.6.3 Kriteria Bahan Ajar 

Bahan ajar yang baik dan menarik harus menggunakan ekspresi tulis yang efektif. 

Ekpresi tulis yang baik akan dapat mengkomunikasikan pesan, gagasan, ide atau konsep yang 

disampaikan dalam bahan ajar kepada pembaca/pemakai dengan baik dan benar. Ekspresi tulis 

juga dapat menghindarkan salah tafsir atau pemahaman. Bahan ajar yang diberikan kepada siswa 

haruslah bahan ajar yang berkualitas. 

Menurut Rahmanto dalam (Marwanto, 2013) pembelajaran sastra dapat membantu 

pendidikan yang cangkupannya meliputi empat manfaat, sebagai berikut: 

1) Membantu keterampilan berbahasa 

Pembelajaran sastra akan membantu siswa berlatih kemampuan menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. Pada pembelajaran sastra siswa dapat melatih keterampilan 

menyimak dengan mendengarkan sesuatu karya yang dibacakan oleh guru, teman atau 

rekaman. Siswa dapat melatih keterampilan berbicara dengan ikut berperan dalam suatu 

drama. Siswa juga dapat meningkatkan keterampilan membaca dengan membacakan puisi 
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atau prosa. Siswa dapat meningkatkan kemampuan menulis dengan sebuah karya sastra 

seperti menulis cerpen atau puisi. 

2) Meningkatkan pengetahuan budaya 

Setiap karya sastra selalu menghadirkan sesuatu dan menyajikan banyak hal yang 

apabila dihayati akan semakin menambah pengetahuan orang yang menghayatinya. 

Pembelajaran sastra dapat mengantar para siswa untuk mengetahui budaya-buadaya yang ada 

dalam suatu masyarakat. Hal tersebut akan menambah pengetahuan siswa akan kebudayaan 

yang ada di sekitar maupun daerah lain. Kemudian siswa akan lebih menghargai 

kebudayaan- kebudayaan yang ada di bangsanya sendiri. 

3) Menciptakan cipta dan rasa 

Pembelajaran sastra dapat membantu mengembangkan kecakapan yang bersifat 

penalaran, perasaan dan kesadaran sosial. Pembelajaran sastra akan membantu siswa berlatih 

memecahkan masalah dan berfikir logis dan kritis. Selain itu pembelajaran sastra dapat 

menghadirkan berbagai problem atau situasi yang merangsang tanggapan perasaan atau 

emosional yang memungkinkan siswa tergerak untuk mengembangkan perasaannya sesuai 

dengan kodrat kemanusian. Sastra juga dapat digunakan untuk menumbuhkan kesadaran 

pemahaman kesadaran orang lain yaitu dengan menumbuhkan rasa simpati pelajaran 

terhadap masalah yang dihadapi seseorang. 

4) Menunjang pembentukan watak 

Pembelajaran sastra mempunyai kemungkinan untuk mengantar siswa mengenal 

seluruh rangkaian kehidupan manusia seperti kebahagiaan, kebebasan, kesetiaan, kebanggaan 

diri dan keputusan. Pembelajaran sastra dapat memberikan bantuan dalam mengembangkan 

berbagai kualitas kepribadian siswa. 
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Sedangkan menurut Anonim (2009) dalam pengembangan bahan ajar makan bahan 

ajar harus memiliki beberapa kriteria sebagai berikut: 

1) Bahan ajar harus relevan dengan tujuan pembelajaran 

2) Bahan ajar harus sesuai dengan taraf perkembangan anak 

3) Bahan ajar yang baik ialah bahan yang berguna bagi siswa baik sebabagai perkembangan 

pengetahuannya dan keperluan bagai tugas kelak di lapangan 

4) Bahan ajar harus menarik dan merangsang aktivitas siswa 

5) Bahan ajar harus disusun secara sistematis, bertahap dan berjenjang 

6) Bahan ajar disampaikan kepada siswa harus menyeluruh, lengkap dan utuh. 
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