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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Sastra  

Sastra merupakan karangan yang mengacu pada nilai-nilai kebaikan yang 

ditulis dengan bahasa yang indah.sastra memberikan wawasan yang umum 

tentang masalah manusiawi, sosial, maupun intelektual dengan cara yang 

khas. Selain sastra, terdapat juga kesusastraan atau susastra, yang merupakan 

sebuah tulisan yang baik. Menurut Usman Effendi, “kesusastraan ialah semua 

ciptaan manusia dalam bentuk bahasa lisan maupun tulisan yang dapat 

menimbulkan rasa keindahan.”  

Teori mengenai sastra menurut Bressler (1994:7 ) “Literature as work of 

imaginative or creative writings.” Penulis karya sastra menyampaikan 

imajinasi mereka dalam bermacam-macam bentuk seperti novel, puisi, 

ataupun film. Sastra merupakan suatu karya baik lisan atau tulisan dan juga 

karya fiksi yang memiliki pemahaman yang dalam, dan sebagai wujud 

kreativitas pengarang dalam menggali dan mengolah gagasan yang ada dalam 

pikirannya.  

Menurut Sugihastuti (2007:23) “karya sastra merupakan media yang 

digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan gagasan-gagasan dan 

pengalamannya.” Berdasarkan teori ini, penulis mencoba menghubungkan 

pemikiran penulis dan imajinasinya untuk disampaikan kepada pembaca.  

Sastra tidak saja lahir karena suatu kejadian, tetapi juga dari kesadaran 
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penciptaannya bahwa sastra sebagai sesuatu yang imajinatif, fiktif dan dapat 

juga lahir dari imajinasi penciptanya, serta dapat dipertanggung jawabkan.  

Teori lain mengenai sastra yang dikemukakan oleh para ahli antara lain 

seperti Plato,  “Literature is the result of imitation of description of reality 

(mimesis). A literary work must be imitate universe and is a model of reality. 

Therefore, the lower the value of literature and away from world ideas.” 

Kemudian C.S Lewis menyatakan “Literature adds to reality, it doesn‟t simply 

describe it. It enriches the necessary competences that daily life requires and 

provides.”   

 Hal serupa dinyatakan oleh Semi (1988:8)  “Literature is a form of 

creative art and the work that its object is human and his life using the 

language as a medium.” Sastra disini diartikan sebagai suatu karya yang 

dibuat oleh pengarang cerita yang menyisipkan realita kehidupan manusia itu 

sendiri ke dalam sebuah cerita. Eagleton (1988:4) menyatakan bahwa 

“Literature is a fine piece of writing (belle letters) is the work of the listed 

forms of language daily in various ways with the language of compacted, 

deepened, lapped, in thinned long and reverse, be bold.”  

Teori lain dikemukakan oleh Wellek and Warren (1963:22), the term 

literature seems best if we limit it to the art of literature, that is, to imaginative 

literature. Sastra merupakan suatu karya yang berasal dari imaginasi 

pengarang yang tidak hanya merupakan kumpulan fakta atau fiksi, tetapi dapat 

berasal dari kejadian yang terjadi dalam dunia nyata.  

Mengacu kepada pendapat Eagleton , sastra merupakan sebuah karya tulis 

dimana bahasa dalam sastra dapat di ubah menjadi bermacam-macam bentuk 
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tetapi masih dapat dimengerti oleh pembacanya, seperti bahasa formal atau 

non-formal.  

Dari beberapa pendapat ahli bahasa yang sudah penulis kutip 

perbedaannya, dapat disimpulkan bahwa sastra adalah karya tulis yang dibuat 

oleh penciptanya berdasarkan imajinasi penciptanya atau kejadian nyata dalam 

kehidupan manusia, sastra dapat disajikan dalam berbagai macam bentuk 

seperti novel atau cerita pendek, dan dapat menggunakan bahasa formal atau 

non-formal. 

 

2.2 Karya Sastra 

Secara umum, pengertian karya sastra adalah “ciptaan yang disampaikan 

secara komunikatif dengan maksud untuk tujuan estetika.” Teori lain 

dikemukakan oleh Mukarovsky, E.E Cummings dan Sjklovski, “literary wok is 

a work of fiction which is a creation based on the author‟s spontaneous 

emotions.”  

Karya sastra dapat digunakan sebagai media komunikasi dalam 

menyampaikan aturan tentang nili-nilai moral kepada para pembacanya baik 

anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Berikut adalah beberapa jenis 

karya sastra : 

 

2.2.1 Puisi 

Puisi adalah bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penulis 

atau yang lebih dikenal sebagai penyair, dengan bahasa yang terikat irama, 

rima, penyusunan lirik dan bait, serta mengandung penuh makna. Pengertian 
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rima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah “pengulangan bunyi yang 

berselang, baik di dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak yang 

berdekatan.” Terdapat beberapa contoh rima, yaitu sebagai berikut : 

- Bump 

- Pump 

- Jump 

Sebuah teori dikemukakan oleh William Wordsworth, “A poetry is the 

spontaneous overflow of powerful feelings; to take its origin from emotion 

recollected in tranquility.” Kemudian, Herbert Spencer juga mengemukakan 

teori serupa bahwa puisi adalah “bentuk pengucapan gagasan yang bersifat 

emosional dengan mempertimbangkan keindahan.” Pengertian puisi menurut 

Cambridge English Dictionary “poetry in general as a form of literature that 

has a very beautiful or emotional quality”.       

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), puisi adalah gubahan 

dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat sehingga 

mempertajam kesadaran orang akan pengalaman dan membangkitkan 

tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus. 

Sedangkan Aminuddin mendefinisikan puisi dengan “membuat ” dan 

“pembuatan” karena lewat puisi pada dasarnya seseorang itu telah 

mencuptakan suatu dunia tersendiri, yang mungkin berisi pesan atau 

gambaran suasana-suasana tertentu, baik fisik maupun batin.  

Puisi mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan 

disusun dengan kekuatan bahasa. Puisi dapat membuat pembaca masuk ke 
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dalam ilusi tentang keindahan. Berikut adalah sebuah puisi berjudul Sonnet 

116 karya William Shakespeare:  

 

Sonnet 116  

oleh William Shakespeare 

 

Love‟s not Time‟s fool, though rosy 

lips and cheeks 

Within his bending sickle‟s compass  

come; 

 

Love alters not with his brief hours  

and weeks, 

But bears it out even to the edge of 

doom: 

If this be error and upon me proved, 

I never writ, nor no man ever loved. 

 

Sonnet 116 adalah syair bertema cinta, Shakespeare sangat mengagungkan 

cinta sejati yang dimiliki oleh dua insan yang tulus dan saling mencintai. Pada 

bait “Love‟s not Time‟s fool, though rosy , lips and cheeks” kita bisa melihat 

perubahan fisik dari seseorang yang digambarkan sedang jatuh cinta dengan 

tulus yaitu fisik (bibir dan pipi) yang bersemu dan tentu saja hati yang riang. 
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2.2.2 Prosa 

Secara umum, prosa adalah karya sastra yang berbentuk tulisan bebas. 

Bersifat bebas artinya prosa tidak terikat dengan aturan-aturan tulisan seperti 

rima, diksi, irama,. Makna kata dalam prosa sifatnya denotative atau 

mengandung makna sebenarnya. Jika terdapat kata-kata kiasan, kata-kata 

tersebut hanya menjadi ornamen di beberapa bagian untuk menekankan atau 

memperindah tulisan dalam prosa.  

Secara umum, kata kiasan adalah kata yang berarti indah namun tidak 

menggambarkan makna yang sesungguhnya, hanya sekedar kiasan dari 

makna. Kata kiasan dipakai untuk memberi rasa keindahan dan penekanan 

pada hal yang akan disampaikan. Teori lain ialah menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) “kata kiasan adalah makna kata atau kelompok kata 

yang bukan makna sebenarnya, melainkan mengiaskan sesuatu” , contoh kata 

kiasan misalnya buah bibir yang artinya menjadi pembicaran orang banyak. 

Kata kiasan dalam prosa berfungsi sebagai ornament, tidak seperti puisi yang 

sebagian besar menggunakan kata konotasi atau kata kiasan sehingga 

membutuhkan penafsiran secara cermat.  

Jenis-jenis prosa menurut masanya terdiri dari prosa lama dan prosa baru. 

Prosa lama seperti hikayat, sejarah, dongeng dan lain lain. Sementara itu prosa 

baru terdiri dari Novel, Cerpen, Kritik, Biografi, Esai, dan lain-lain. Kaitannya 

dengan prosa yang bersifat karangan fiktif seperti dongeng, novel atau cerpen, 

maka kemudian dikenal istilah prosa fiksi. Salah satu contoh prosa yang 

penulis ambil berasal dari novel Charles Dickens  “Whether i shall turn out to 
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be the hero of my own life, or whether that my station will be held by anybody 

else, these pages must show.”  

 

2.2.2.1 Novel 

Novel adalah sebuah karya sastra yang ditulis secara naratif, dalam bentuk 

cerita, dan tidak dibatasi keterbatasan struktural. Novel bercerita tentang 

kehidupan tokoh-tokoh dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. 

Terkait dengan penjelasan di atas, Sudjiman (1998: 53) berpendapat bahwa 

novel adalah prosa rekaan yang menyuguhkan tokoh dan menampilkan 

serangkaian peristiwa serta latar secara tersusun. 

The American College Dictionary, Abrams (2005:9) menjelaskan: 

“Novel refers to a fictitious prose story within a certain length, which 

depicts the character, the motion, as well as scenes of real life. The word 

derives from the Italian word „Novelia‟ which means “a small new stuff”, 

and then interpreted as a short story in prose.” 

 

Novel merupakan bentuk karya sastra yang paling popular di dunia karena 

bentuk komunitasnya yang luas. Goldman mendefinisikan novel sebagai cerita 

tentang yang terdegradasi akan nilai-nilai yang otentik yang dilakukan oleh 

hero yang problematik dalam sebuah dunia yang juga terdegradasi (dalam 

Faruk , 1994: 29).  

Hal serupa juga dijelaskan Semi (1993: 2) yang menyatakan bahwa novel 

mengungkapkan suatu konsentrasi pada suatu saat tegangan dan pemusatan 

kehidupan yang tegas. Novel merupakan karya fiksi yang mengungkapkan 

aspek kehidupan manusia yang lebih mendalam dan disajikan dengan halus.  

Selanjutnya, Henry Guntur Taringan (1984:164) juga mengatakan bahwa 

novel adalah suatu cerita dengan alur yang cukup panjang mengisi satu buku 
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atau lebih yang menggarap kehidupan pria dan wanita yang bersifat 

imajinatif. Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis dari beberapa teori di 

atas bahwa novel merupakan karya prosa fiksi yang mengisahkan sebagian 

kehidupan manusia yang dianggap penting dalam beberapa episode kehidupan 

manusia dan di dalamnya terjadi perubahan kehidupan pelaku. 

 

2.2.2.2 Cerita Pendek 

Seperti halnya novel, cerpen atau dapat disebut juga dengan cerita pendek 

termasuk ke dalam prosa fiktif.  Cerpen cenderung singkat, padat, dan 

langsung pada tujuannya dibandingkan karya- karya fiksi lain seperti novel. 

Cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra yang memaparkan kisah atau 

cerita mengenai manusia beserta seluk beluknya lewat tulisan pendek dan 

singkat.  

Pengertian cerpen yang lainnya ialah sebuah karangan fiktif yang berisi 

tentang kehidupan seseorang ataupun kehidupan seseorang yang diceritakan 

secara ringkas dan singkat, berfokus pada satu atau dua tokoh saja. Edgar 

Allan Poe (Jassin, 1961:72) berpendapat bahwa cerpen adalah sebuah cerita 

yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar setengah sampai 

dua jam – suatu hal yang kiranya tak mungkin dilakukan untuk sebuah novel. 

Cerpen dapat dinikmati oleh pembaca dalam waktu singkat karena cenderung 

padat dan langsung pada tujuannya. Cerpen sangatlah mengandalkan teknik-

teknik sastra seperti tokoh, plot, tema bahasa secara luas dibandingkan dengan 

fiksi yang lebih panjang.  
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Plot atau alur dalam cerpen diarahkan hanya pada sebuah insiden atau 

peristiwa tunggal, watak tokoh tidak dikembangkan secara penuh, apabilah 

tokoh itu baik, maka kebaikan saja yang diceritakan sedangkan sifat lainnya 

tidak.  

Dimensi ruang dan waktu sangat terbatas, cerita lebih padat, memusat, dan 

mendalam, seperti dalam cerita pendek The Black Cat, yang hanya 

menceritakan hubungan kucing hitam dengan pemiliknya dan kejadian-

kejadian buruk yang dialami sang pemilik setelah menyiksa kucing hitam 

peliharaanya.  

 

2.3 Unsur-unsur Karya Sastra 

Di dalam karya sastra terdapat dua unsur pembangun sebuah karya sastra, 

yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. 

 

2.3.1 Unsur Intrinsik 

Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun sebuah karya sastra. 

Menurut Fanani (1994:15-16) unsur – unsur intrinsik karya sastra adalah 

tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, dan gaya bahasa. 

Berikut adalah unsur intrinsik dari karya sastra : 

 

2.3.1.1 Tokoh dan Penokohan 

Menurut Abrams (Nurgiyantoro, 2007:165): 

“Tokoh adalah orang-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.” 
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Sedangkan Jones (Nurgiyantoro, 2007:165) menyatakan bahwa 

penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang 

digambarkan dalam cerita. 

Tokoh merupakan pelaku dalam karya sastra, dari segi peranan atau 

tingkat pentingnya dibagi menjadi dua, yakni tokoh utama dan tokoh 

tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang sangat penting dalam mengambil 

peranan dalam karya sastra. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang 

tidak selalu diceritakan dan terkadang juga tidak terlalu penting, namun 

beberapa ada yang memiliki hubungan dengan tokoh utama.  

Penokohan ini dapat digambarkan oleh penulis melalui penampilan fisik, 

sudut pandang penulis atau lawan bicara dari tokoh tersebut, sehingga 

pembaca dapat mengetahui bagaimana watak dari tokoh tersebut. 

 

2.3.1.2 Alur  

Alur adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita yang sambung 

menyambung berdasarkan hubungan sebab-akibat. Aristotle mengemukakan 

sebuah teori mengenai alur cerita, plot of a tragedy should be logical and flow 

in a reasonable and realistic manner. Alur cerita akan memudahkan pembaca 

dalam memahami peristiwa dalam sebuah cerita, misalnya cerita pada novel 

atau cerita pendek. Alur tidak hanya berkaitan dengan apa yang terjadi, tetapi 

juga mengungkap mengapa dan bagaimana suatu peristiwa dan konflik dalam 

cerita bisa terjadi. 
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Nurgiyantoro (2002:113) dalam buku Teori Pengkajian Fiksi mengatakan: 

“Alur merupakan struktur peristiwa-peristiwa, yaitu sebagaimana yang 

terlihat dalam pengurutan dan penyajian berbagai peristiwa tersebut 

untuk mencapai nilai artistik tertentu. Peristiwa-peristiwa cerita (alur) 

dimanifestasikan lewat perbuatan, tingkah laku dan sikap tokoh-tokoh 

utama cerita.” 

 

Masih berdasarkan teori Nurgiyantoro (2009:112), plot merupakan 

hubungan antar peristiwa yang bersifat sebab akibat, tidak hanya jalinan 

peristiwa secara kronologis.   

Terkait dengan teori tersebut, rangkaian peristiwa yang dikaitkan dengan 

karakter, pemikiran para tokoh cerita dan penyajian susunan peristiwa yang 

dimunculkan pengarang inilah yang akan menentukan sejauh mana kekuatan 

sebuah karya cerita. Suatu peristiwa dapat menyebabkan suatu konflik dan 

dapat juga disebabkan oleh konflik yang terjadi. 

 

2.3.1.3 Latar atau Setting 

Latar atau setting adalah salah satu unsur intrinsik pada karya sastra yang 

meliputi ruang, waktu serta suasana yang terjadi pada suatu peristiwa didalam 

karya sastra. Latar boleh diartikan sebagai waktu atau berlangsungnya suatu 

peristiwa karena latar itu sekaligus merupakan lingkungan yang dapat 

berfungsi sebagai metonomia atau metafora untuk mengekspresikan para 

tokoh (Wellek and Warren, 1995:290-300).  

Latar atau setting pada sebuah cerita dibagi menjadi beberapa bagian, 

yaitu :  

 Latar Tempat : Latar tempat menggambarkan lokasi 

terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah cerita.  
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 Latar Waktu : Latar Waktu menggambarkan kapan sebuah 

peristiwa itu terjadi. Dalam sebuah cerita sejarah, hal ini 

penting diperhatikan. Sebab waktu yang tidak konsisten akan 

menyebabkan rancunya sejarah itu sendiri.  

 Latar Suasana : latar suasana menjelaskan suasana apa yang 

sedang dialami oleh tokoh pada suatu cerita. 

 

2.3.1.4 Sudut Pandang 

Berdasarkan teori Suroto (1989: 96-97): 

“Apabila dalam karya sastra pengarang menggunakan kata ganti orang 

pertama (aku,saya) berarti karya sastra tersebut menggunakan sudut 

pandang orang pertama, dan apabila dalam karya sastra pengarang 

mengunakan kata ganti orang ketiga (dia, mereka) atau menggunakan 

nama tokoh, maka karya sastra tersebut menggunakan sudut pandang 

orang ketiga.” 

 

 Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam pengisahan cerita karya 

sastra, dimana pengarang dapat megisahkan posisi sudut pandang tersebut 

dengan dua cara, yaitu : 

 Dengan sudut pandang orang pertama : Aku   

Pengarang menempatkan dirinya sebagai tokoh di dalam cerita 

yang menjadi pelaku utama. Melalui tokoh “Aku” inilah 

pengarang mengisahkan kesadaran dirinya sendiri (self 

consciousness); mengisahkan peristiwa atau tindakan. 

Pembaca akan menerima cerita sesuai dengan yang diketahui, 

didengar, dialami, dan dirasakan tokoh “Aku”. Tokoh “Aku” 

menjadi narator sekaligus pusat pencitraan. 
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 Dengan metode orang ketiga : Dia, Mereka 

Pengarang menempatkan dirinya sebagai narator yang berada 

di luar cerita, atau tidak terlibat dalam cerita. Dalam SP ini, 

narator menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut 

namanya, atau kata gantinya; “Dia”. 

 

Sudut pandang adalah cara bagaimana penulis cerita menempatkan dirinya 

pada cerita, atau dari sudut mana penulis cerita memandang cerita yang 

dibuatnya. Sudut pandang dapat dikatakan juga sebagai suatu teknik yang 

disengaja dilakukan oleh penulis untuk menyampaikan ceritanya. Oleh karena 

itu, sudut pandang dapat memengaruhi penyajian suatu cerita dan alurnya. 

 

 

2.3.1.5 Tema 

Tema merupakan suatu ide pokok, dapat juga dikatakan sebagai pikiran 

atau perasaan pengarang karena di dalam sebuah cerita terdapat suatu 

bayangan mengenai pandangan hidup atau citra pengarang tentang cara 

memperlihatkan masalah. Beberapa ahli mengemukakan teori mengenai tema, 

seperti menurut Dean Koontz yang menyatakan theme is a statement, or series 

of related observations, about some aspect of the human condition, interpreted 

from the unique viewpoint of the author.  

Kosasih (2012: 40-41) berpendapat bahwa tema adalah gagasan yang 

menjalin struktur isi cerita. Tarigan (1993:125) mengemukakan bahwa : 
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“Tema adalah pandangan hidup yang tertentu atau perasaan tertentu 

mengenai kehidupan atau rangkaian nilai-nilai tertentu yang membentuk 

atau membangun dasar atau gagasan utama dari suatu karya sastra.” 

 

Begitu juga dengan Nurgiyantoro (2009:70) yang mengemukakan bahwa: 

“Tema merupakan dasar cerita atau gagasan umum dari sebuah novel. 

Gagasan umum ini digunakan oleh penulis untuk mengembangkan sebuah 

karya sastra dan pembaca harus mampu untuk mengetahui tema apa yang 

terdapat pada keseluruhan cerita.” 

 

 Pendapat lain dikemukakan pula oleh  Aminudin (1995:91) tema adalah 

ide yang mendasari suatu cerita sehingga berperan juga sebagai pangkal 

tolak pengarang dalam memaparkan karya fiksi yang diciptanya. 

Berdasarkan pendapat para ahli bahasa tersebut dapat disimpulkan bahwa 

tema merupakan gagasan dasar pada suatu cerita dan mengandung makna 

keseluruhan yang selalu berkaitan dengan makna kehidupan dan bersifat 

mengikat keseluruhan masalah yang ada dalam cerita. Tema dapat dilihat 

sebagai dasar umum sebuah karya yang digunakan untuk mengembangkan 

cerita dan dapat menimbulkan konflik pada karya sastra.  

Fungsi sebuah tema adalah memberi masukan bagi elemen struktural lain, 

seperti plot, tokoh, dan latar; fungsi dalam prosa yang terpenting adalah 

menjadi elemen penyatu terakhir keseluruhan cerita. Artinya, pengarang 

menciptakan dan membentuk plot, membawa tokoh menjadi hidup, baik 

secara sadar atau tidak, tersurat maupun tersirat, pada dasarnya merupakan 

perilaku yang dituntun oleh tema yang dipilih dan telah mengarahkanya. 
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Shipley (dalam Sayuti, 2000:197), membagi tema menjadi lima macam 

menjadi : 

1. Tema Jasmaniah (physical) 

Tema jasmaniah adalah tema yang berkaitan dengan keadaan jasmani 

manusia. Tema jenis ini mempunyai fokus manusia sebagai molekul, 

zat, dan jasad. Misalnya tentang perasaan cinta, malu, sedih, bahagia, 

dan sebagainya. 

 

2. Tema organik (moral)  

Tema organik atau tema moral adalah tema yang mencakup hal-hal 

yang berhubungan dengan moral manusia, yang wujudnya tentang 

hubungan antar manusia, antar pria dan wanita,. Misalnya nasihat-

nasihat, petuah, pendapat, dan sebagainya. 

 

3. Tema Sosial 

Tema sosial adalah tema yang mencakup masalah sosial. Hal-hal yang 

diluar masalah pribadi, dalam artian manusia sebagai makhluk sosial. 

Kehidupan bermasyarakat, yang merupakan tempat interaksinya 

manusia dengan sesama dan dengan lingkungan alam, mengandung 

banyak permasalahan, konflik, dan lain-lain. 
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4. Tema Egoik 

Tema egoik adalah tema yang menyangkut reaksi-reaksi pribadi 

manusia sebagai individu yang senantiasa menuntut pengakuan atas 

hak individualitasnya.  

Dalam kedudukannya sebagai makhluk individu, manusia pun 

mempunyai permasalahan dan konflik, misalnya yang berwujud reaksi 

manusia terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapinya.  

 

5. Tema Ketuhanan 

Tema ketuhanan adalah tema yang berkaitan dengan kondisi dan 

situasi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. 

 

Biasanya terdapat satu tema dalam sebuah cerita, tetapi pengarang 

seringkali menyisipkan lebih dari satu tema ke dalam cerita yang dibuatnya 

seerti di dalam novel ataupun cerita pendek. Hal itu dapat disebut dengan 

penggunaan tema campuran, yaitu menggunakan atau memadukan lebih dari 

satu tema pada sebuah cerita.  

Dengan demikian, tema cerita dapat ditemukan dengan cara membaca 

keseluruhan isi cerita tersebut dan kemudian dapat ditemukan pokok 

permasalahan yang menjadi konflik atau klimaks dalam cerita tersebut. Tema 

cerita dapat diidentifikasi melalui alur cerita, tokoh cerita, dan bahasa yang 

digunakan penulis.  
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2.3.1.6 Pesan Moral 

Pesan moral dalam karya sastra biasanya mencerminkan pandangan hidup 

pengarang tentang pandangannya terhadap nilai-nilai kebenaran dan hal-hal 

yang ingin disampaikan kepada pembaca. 

Wellek dan Warren (1995:282) menyatakan bahwa amanat atau pesan 

moral akan dipertahankan kehadirannya di dalam sebuah cerita jika unsur-

unsur yang lain, seperti alur cerita dan tokoh itu turut mendukung.  

Teori lain mengenai amanat atau pesan moral dinyatakan oleh Kenny 

(1966:89) dalam buku Nurgiyantoro (2009:321) bahwa : 

“Amanat atau nilai moral merupakan unsur isi dalam karya fiksi yang 

mengacu pada nilai-nilai, sikap, tingkah laku, dan sopan santun pergaulan 

yang dihadirkan pengarang melalui tokoh-tokoh di dalamnya.”  

 

Berdasarkan teori Siswandari (2009:44), amanat adalah pesan-pesan yang 

ingi disampaikan pengarang melalui cerita, baik tersurat maupun tersirat.  

Dalam hal ini amanat atau pesan moral dalam suatu cerita itu tidak dapat 

diketahui dengan jelas, tetapi biasanya perilaku tokoh merupakan sumber 

utama yang dapat menentukan amanat sebuah cerita, dan dilukiskan melalui 

tingkah laku atau watak para tokoh yang berperan dalam cerita tersebut, dialog 

dalam cerita, dan peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita.  

Tokoh dalam cerita dapat menggambarkan nilai-nilai tertentu. Selain itu, 

pesan moral dapat disampaikan melalui alur sebuah cerita.  

. Pesan moral merupakan petunjuk yang sengaja diberikan oleh pengarang 

tentang berbagai hal yang berhubungan dengan kebenaran dan masalah 

kehidupan seperti sikap, tingkah laku, dan sopan santun untuk dijadikan 

pemikiran atau perenungan oleh pembaca.  
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Seringkali pesan moral bersangkutan dengan persoalan hidup manusia, 

seperti : 

- Hubungan manusia dengan diri sendiri 

- Hubungan manusia dengan manusia lain 

- Hubungan manusia dengan Tuhan 

Pesan atau amanat pesan yang disampaikan oleh penulis dalam karya 

sastra tersebut. Sebuah karya sastra harus bisa merubah sudut pandang 

pembacanya menjadi lebih positif. Pesan atau amanat tersebut bisa 

disampaikan secara langsung atau tersirat dari apa yang dialami para tokoh 

dalam kisah tersebut.   

 

2.3.2 Unsur Ekstrinsik 

Unsur intrinsik adalah unsur luar yang berpengaruh pada karya sastra. 

Unsur-unsur ekstrisik berupa latar belakang pengarang, kondisi sosial budaya, 

dan tempat atau lokasi karya sastra tersebut dibuat. Unsur ekstrinsik mengacu 

kepada faktor luar dari karya sastra tetapi masih ada kaitannya dengan isi dari 

karya tersebut.  

Menurut Nurgiyantoro (2009:23) unsur ekstrinsik adalah unsur yang 

berada diluar karya fiksi yang mempengaruhi lahirnya karya,namun tidak 

menjadi bagian dalam karya fiksi itu sendiri. Kemudian Wellek and Warren 

(Nurgiyantoro, 2009:23) menyatakan bahwa : 

“Unsur eksrinsik merupakan keadaan subjektivitas pengarang yang 

tentang sikap, keyakinan, dan pandangan hidup yang melatarbelakangi 

lahirnya suatu karya fiksi, dpat dikatakan unsur biografi pengarang 

menentukan ciri yang akan dihasilkan.” 
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Unsur ekstrinsik cerita pendek antara lain : 

1. Latar belakang penciptaan, contohnya latar belakang yang berkaitan 

dengan tujuan karya sastra cerita pendek itu dibuat. 

2. Latar belakang sejarah pengarang seperti unsur-unsur yang berkaitan 

dengan kondisi sosial sang penulis. 

3. Kondisi masyarakat, contohnya seperti hal-hal yang berkaitan dengan 

kondisi masyarakat ketika cerita pendek atau karya sastra itu dibuat. 

4. Unsur psikologis, unsur ini berkaitan dengan psikologis sang penulis.  

 

Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang berada diuar karya sastra yang dapat 

dijadikan pembentuk sebuah karya sastra. Jadi pengarang sebuah karya sastra 

membuat tinjauan lain yang dapat mendukung terbuatnya suatu karya sastra, 

misalnya seperti pengetahuan tentang psikologi, sosiologi, filsafat, dan ilmu 

lainnya yang dapat mendukung pembuatan suatu karya sastra. 


