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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Sastra 

Sastra menurut Ade dan Okunoye (2008: 3) adalah, “Literature is thus summed 

up as permanent expressions in words (written or spoken), specially arranged in 

pleasing accepted patterns or forms. Literature expresses thoughts, feelings, ideas 

or other special aspects of human experiences”. Dari terjemahan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa sastra adalah ekspresi permanen berupa kata-kata (tulisan atau 

ucapan), terutama disusun dalam bentuk yang rapi. Sastra mengekspresikan 

pikiran, perasaan, pendapat atau aspek-aspek khusus mengenai pengalaman 

manusia. 

Untuk memahami kajian kesusastraan membutuhkan ilmu yang 

mempelajari hakikat, kaidah, dan prinsip-prinsip sastra. Teori tersebut dikenal 

sebagai teori sastra. Bressler (1994: 7) menyatakan, „‟Literature as work of 

imaginative or creative writings‟‟. Dari terjemahan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa sastra sebagai karya imajinatif atau hasil karya tulis yang kreatif.  

            Robert dan Jacobs (2006: 2) menyatakan, “Literature is composition that 

tells a story, dramatizes a situation, expresses emotions, analyzes and advocates 

ideas”. Dari terjemahan tersebut dapat disimpulkan bahwa sastra merupakan 

karangan yang mengisahkan cerita, mendramatisasi situasi, mengekspresikan 

emosi atau perasaan, menganalisis dan mengeluarkan pendapat. 
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Berdasarkan kutipan tersebut, sastra memiliki banyak keindahan yang 

dapat dirasakan dan dituangkan ke dalam bentuk tulisan yang dapat 

menyenangkan hati pembacanya melalui imajinasi pengarang. Abrams (1971:3) 

menyatakan, “Literature is the inspiration of the life that is legalized in the written 

language and carries the sense of humanity”. Dari terjemahan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa sastra adalah inspirasi dari kehidupan yang disahkan dalam 

bahasa tulis dan membawa arti perikemanusiaan.  

Berdasarkan kutipan tersebut, sastra memiliki banyak fungsi. Melalui 

sastra, kita dapat mengekspresikan perasaan dan ide-ide kita dalam bentuk bahasa 

yang indah. Kita dapat menulis kesedihan dan kebahagiaan yang kita rasakan 

dalam bentuk sastra.  

Sastra merupakan bagian dari kehidupan kita yang tidak dapat dipisahkan. 

Culler (1997:20) dalam bukunya Literary Theory menjelaskan mengenai sastra, 

“Literature is stories, poems and plays”. Dari terjemahan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa sastra adalah berbagai cerita, puisi dan drama.  

 

 

2.2 Bentuk-Bentuk Karya Sastra 

Menurut Roberts (1983:8) :  

„‟There are four types of literary forms, including drama, poetry, 
nonfiction, and fiction. All these forms have many common characteristics. 
While the major purpose of nonfiction prose, for example, is to inform, the 

other genres also provide information (although informing is incidental to 
the others‟‟.  
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Dari terjemahan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada empat jenis bentuk karya 

sastra, di antaranya adalah drama, puisi, nonfiksi, dan cerita fiksi. Semua jenis 

karya sastra ini mempunyai ciri khas yang umum. 

Sementara tujuan utama dari prosa nonfiksi, misalnya, untuk 

memberitahukan, dan jenis-jenis lainnya juga untuk memberikan informasi 

(meskipun terjadi secara kebetulan kepada orang lain). 

 

2.2.1  Drama 

Drama adalah salah satu karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog yang 

dipertunjukkan oleh aktor dengan menggambarkan kehidupan dan watak manusia 

dalam bertingkah laku yang dipentaskan dalam beberapa babak. Drama 

merupakan penciptaan kembali kehidupan nyata. Jika menurut Aristoteles, drama 

adalah peniruan gerak yang memanfaatkan unsur-unsur aktivitas nyata. (Kosasih, 

2012: 132).  

Seni drama sering disebut sebagai seni teater. Dialog dan akting dalam 

drama tidak beda jauh dengan kehidupan sehari-hari. Contoh drama yaitu drama 

komedi, drama tragedi, drama modern, drama tradisional, drama panggung, drama 

film, drama radio, drama televisi, drama boneka, opera, operet, melodrama, drama 

rakyat, drama wayang, drama bangsawan, tablo, dan pantomim. Salah satu contoh 

drama komedi yaitu Orang Kasar karya Anton Chekov Saduran W.S Rendra. 

 

2.2.2  Puisi 

Culler menyatakan, “Poetry is language that makes abundant use of figures of 

speech and language that aims to be powerfully persuasive”. (Culler, 1997: 70). 
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Dari terjemahan tersebut dapat disimpulkan bahwa puisi adalah bahasa yang 

menggunakan kiasan yang melimpah dan bahasa tersebut bertujuan untuk 

meyakinkan pembaca. Dengan kata lain, puisi mengungkapkan percakapan 

didasarkan pada pengalaman yang mendalam. Salah satu contoh puisi yaitu 

Derai-Derai Cemara karya Chairil Anwar. 

 

2.2.3  Nonfiksi 

Menurut Hasani (2005:21), ''Karangan non fiksi adalah karangan yang berupa data 

dan fakta''. Cerita nonfiksi adalah cerita yang isinya bukan fiktif dan bukan hasil 

imajinasi pengarang. Hal-hal yang terkandung di dalam cerita tersebut adalah 

nyata dan ada dalam kehidupan kita.  

Contoh dari karya non fiksi yaitu artikel, opini, resensi buku, karangan 

ilmiah, skripsi, tesis, tulisan-tulisan yang berisi pengalaman pribadi pengarang, 

biografi, autobiografi, berita di koran atau majalah, film dokumenter, dan lain-

lain. Perbedaan antara fiksi dan nonfiksi hanya terletak pada masalah faktual atau 

tidak, imajiner atau tidak. Salah satu contoh biografi yaitu Biografi Drs. H. 

Mohammad Hatta. 

 

2.2.4  Cerita Fiksi 

Menurut Roberts, “A narrative  is an account of a series of events, usually 

fictional, although sometimes fictional events may be tied to events that are 

genuinely historical” (Roberts, 1983:3). Dari terjemahan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa cerita fiksi adalah rangkaian cerita sebuah peristiwa, selalu 
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bersifat khayal, walaupun terkadang peristiwa fiksi tersebut mungkin 

dihubungkan ke dalam peristiwa-peristiwa yang sangat bersejarah.  

Teks yang ada dalam cerita fiksi berisi kisah khayal dan nyata di masa 

lampau atau peristiwa yang mengarah ke suatu krisis di masa lampau dengan 

tujuan untuk menghibur pembaca. Cerita fiksi merupakan cerita rekaan buatan 

yang dibuat oleh pengarang, dimana isi cerita yang terkandung di dalamnya 

menjadi bermakna dikarenakan daya khayal dan fantasi olah fikir ide kreativitas 

pengarang. Contoh cerita fiksi yaitu cerita pendek, cerita rakyat, dongeng, mitos, 

legenda, dan novel.  

Ada banyak perbedaan antara novel dan cerita pendek. Cerita novel lebih 

panjang dan kompleks jika dibandingkan dengan cerpen. Sebuah novel umumnya 

bercerita tentang tokoh-tokoh dan kelakuan mereka dalam kehidupan sehari-hari.  

 

2.2.4.1 Cerita Pendek  

Cerpen, dikenal juga sebagai cerita pendek, merupakan salah satu contoh dari 

cerita fiksi. Notosusanto (1957: 29) menyatakan “Cerita pendek menyajikan suatu 

keadaan tersendiri atau suatu kelompok keadaan yang memberikan kesan tunggal 

pada jiwa pembaca, cerita pendek tidak boleh dipenuhi dengan hal-hal yang tidak 

perlu‟‟. 

Cerita pendek cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya 

dibandingkan dengan karya fiksi lain yang lebih panjang seperti novel. Cerita 

pendek merupakan salah satu jenis karangan fiktif yang memaparkan kisah 

mengenai kehidupan seseorang yang diceritakan secara singkat, berfokus pada 

salah satu tokoh dan satu situasi saja. Cerita pendek biasanya mempunyai kata 
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yang kurang dari sepuluh halaman. Salah satu contoh cerita pendek yaitu Cinta 

Laki-Laki Biasa karya Asma Nadia. 

 

2.2.4.2 Cerita Rakyat 

Cerita rakyat, disebut juga sebagai folklore. Menurut Brunvand, ''Folklore may be 

defined as those materials in culture that circulate traditionally among members 

of any group in different versions, whether in oral or by means of customary 

example''. (Brunvand, 1968: 5). Dari terjemahan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa cerita rakyat adalah sebagian kebudayaan yang tersebar dan diwariskan 

turun-temurun secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk 

lisan maupun dengan contoh yang disertai gerak isyarat atau alat pembantu 

pengingat. 

Mengenal cerita rakyat adalah bagian dari mengenal sejarah dan budaya 

suatu bangsa. Pada umumnya, cerita rakyat mengisahkan tentang terjadinya alam 

semesta. Tokoh-tokoh dalam cerita rakyat biasanya ditampilkan dalam berbagai 

wujud, baik berupa binatang, manusia maupun dewa yang disifatkan seperti 

manusia. 

Cerita rakyat sangat digemari oleh masyarakat karena dapat dijadikan 

sebagai suri teladan dan bersifat jenaka. Oleh karena itu, cerita rakyat biasanya 

mengandung pendidikan moral dan hiburan bagi masyarakat. Cerita rakyat 

merupakan salah satu bentuk folklore yang terdapat di berbagai daerah di 

Indonesia. 
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Contoh cerita rakyat yaitu Keong Mas, Lutung Kasarung, Danau Toba, 

dan sebagainya. Cerita rakyat dibagi menjadi tiga, yaitu dongeng, mitos, dan 

legenda.  

 

2.2.4.2.1 Dongeng 

Menurut Triyanto (2007:46), ''Dongeng adalah cerita fantasi sederhana yang tidak 

benar-benar terjadi, yang berfungsi untuk mendidik dan menghibur''. Berdasarkan 

kutipan tersebut, dongeng merupakan salah satu bentuk karya sastra yang 

berbentuk fiktif. Dongeng adalah cerita yang dikarang dan diceritakan kembali 

secara berulang-ulang oleh banyak orang.  

Cerita tersebut bisa dibuat karena terinspirasi dari suatu peristiwa. Salah 

satu cara mengemas dongeng agar menarik yaitu dengan cara audio visual. 

Contoh dongeng yaitu Cinderella dan Sleeping Beauty karya Charles Perrault. 

Menurut isinya, dongeng dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mitos dan 

legenda. 

 

a. Mitos 

Mitos merupakan salah satu bentuk dongeng. Pengertian mitos menurut 

Dhavamony (1973:137) adalah ''Myths are derived the Greek “mythos”, which is 

literally interpreted as stories or something that someone says, in a broader 

sense, it means a statement, a story or the plot of a drama''. Dari terjemahan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa mitos berasal dari bahasa Yunani "mythos", 

yang secara harfiah diartikan sebagai cerita atau perkataan seseorang, dalam arti 

luas yaitu pernyataan, cerita atau alur dari suatu kejadian. 
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Mitos adalah cerita prosa rakyat dalam sebuah kebudayaan yang ditokohi 

oleh para dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain pada masa 

lampau dan dianggap benar-benar terjadi oleh penganutnya. Mitos, disebut juga 

sebagai Mitologi, dan bertalian dengan terjadinya suatu tempat, alam semesta, 

para dewa, adat istiadat, dan konsep dongeng suci.  

Mitos mengisahkan petualangan para dewa, kisah percintaan mereka, kisah 

perang mereka, dan sebagainya. Mitos dipercaya sebagai ajaran nenek moyang 

tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan agar tidak tertimpa daerah. 

Contoh mitos yaitu jangan bersiul pada malam hari karena mengundang 

setan. Maksud mitos tersebut yaitu agar tidak mengganggu orang yang sedang 

tidur. Contoh lainnya adalah memakai payung di dalam rumah pertanda sial. 

Maksud sial tersebut dikarenakan orang-orang di sekitar kita akan merasa 

terganggu apabila kita memakai payung. 

 

b. Legenda 

Menurut William Bascom, ''Legend is a story that have characteristics similar to 

the myth, which is considered really happened, but it isn't considered to be 

purified''. (William Bascom, 1957: 103). Dari terjemahan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa legenda adalah cerita yang mempunyai ciri khas yang mirip 

dengan mitos, yaitu dianggap benar-benar terjadi, tetapi tidak dianggap suci.  

Legenda adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan cerita 

tersebut dihubungkan dengan tokoh sejarah, telah dibumbui dengan keajaiban, 

kesaktian, dan keistimewaan tokohnya. Legenda dapat dibagi menjadi empat 
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jenis, yaitu legenda keagamaan, legenda kegaiban, legenda perseorangan, dan 

legenda lokal.  

Berikut ini akan diuraikan empat butir yang terkait dengan legenda : 

1. Legenda keagamaan 

Di dalam legenda keagamaan terdapat kisah-kisah para wali penyebar Islam. 

Misalnya, Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar di Jawa, sedangkan di Bali 

terdapat legenda tentang kisah Ratu Calon Arang. 

2. Legenda kegaiban 

Legenda kegaiban mengisahkan tentang kepercayaan rakyat pada alam gaib. 

Misalnya, kerajaan gaib orang Bunian di rimba raya Sumatera, kerajaan gaib 

Pajajaran di Jawa Barat, serta kerajaan gaib Laut Kidul di Jawa Tengah dan 

Yogyakarta. 

3. Legenda perseorangan 

Legenda perseorangan menceritakan tokoh tertentu yang dianggap pernah ada 

dan terjadi, misalnya Sabai nan Aluih dan Si Pahit Lidah dari Sumatra, Si 

Pitung dan Nyai Dasima dari Jakarta, dan Lutung Kasarung dari Jawa Barat. 

4. Legenda lokal 

Legenda lokal adalah legenda yang berhubungan dengan nama tempat 

terjadinya gunung, bukit, danau, dan sebagainya. Misalnya, legenda terjadinya 

Danau Toba di Sumatra, Sangkuriang (legenda Gunung Tangkuban Parahu) di 

Jawa Barat, serta Rara Jonggrang di Yogyakarta dan Jawa Tengah. 
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2.2.4.3  Novel 

Michel Zeraffa (1973: 35) menyatakan “The form of and content of the novel 

derive more closely from social phenomena; novel often seem bound up with 

particular moments in the history of society”. Dari terjemahan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa bentuk dan kandungan novel tidak terlepas dari fenomena 

sosial, novel juga terikat pada berbagai peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan 

sosial..  

Novel merupakan bentuk dari cerita fiksi. Novel juga merupakan karya 

sastra yang sering digunakan untuk menggambarkan dan mengekspresikan 

kehidupan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Novel memiliki unsur-unsur 

intrinsik dan ekstrinsik. Salah satu contoh novel yaitu The Twilight Saga karya 

Stephenie Meyer. 

Unsur intrinsik novel adalah unsur yang membangun karya sastra dari 

dalam. Unsur-unsur intrinsik novel dapat dibagi menjadi enam jenis, yaitu tema, 

penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Enam jenis unsur-unsur 

intrinsik novel di antaranya : 

a. Tema, yang merupakan pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam 

sebuah novel. 

b. Penokohan, yang merupakan pemberian watak pada setiap pelaku dalam 

sebuah cerita.  

c. Alur, yang merupakan rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya suatu 

cerita. 

d. Latar, yang merupakan penggambaran terjadinya berbagai peristiwa dalam 

sebuah cerita meliputi tempat, waktu dan keadaan lingkungan. 
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e. Sudut Pandang, yang merupakan penempatan diri pengarang dan cara 

pengarang dalam melihat berbagai macam kejadian dalam cerita. 

f. Amanat, yang merupakan pesan yang disampaikan dalam cerita tersebut. 

Unsur ekstrinsik novel adalah unsur yang membangun karya sastra dari 

luar kandungan karya sastra tersebut. Menurut Nurgiyantoro (2009:23), „‟Unsur 

ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya fiksi yang mempengaruhi 

lahirnya karya, namun tidak menjadi bagian di dalam karya fiksi itu sendiri‟‟.  

 

2.2.4.3.1  Tema 

Kenny (1966:88) menyatakan, „‟Theme is the meaning contained by a story‟‟. 

Dari terjemahan tersebut dapat disimpulkan bahwa tema adalah makna yang 

terkandung dalam sebuah cerita. Tema merupakan pokok permasalahan sebuah 

cerita yang terdapat dalam novel. Istilah tema sering disamakan pengertiannya 

dengan topik, padahal kedua istilah ini memiliki pengertian yang berbeda.  

Topik adalah pokok pembicaraan, sedangkan tema adalah gagasan sentral, 

yaitu sesuatu yang hendak diperjuangkan melalui suatu karya. Tema suatu cerita 

biasanya bersifat tersembunyi dan dapat dipahami setelah membaca keseluruhan 

cerita. 

 

2.2.4.3.2  Penokohan 

Menurut Bal (2009:112), “A character is the effect that occurs when a figure is 

presented with distinctive, mostly human characteristics‟‟. Dari terjemahan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa penokohan merupakan sebuah efek atau hasil 
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karakteristik manusia dari sebuah sosok yang disajikan dengan khas di dalam 

sebuah cerita.  

Selanjutnya Bal (2009:113), menambahkan: „‟Characters give more 

literary pleasure when they are allowed to resist their reader, rather than 

overruled and forced to conform to their expectations‟‟. Dari terjemahan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar karakter yang muncul di dalam sebuah 

cerita lebih memberikan kesenangan dan ketertarikan terhadap pembaca, 

walaupun terkadang karakter yang terdapat di dalam cerita tidak sesuai yang 

diharapkan pembaca. 

Penokohan dalam novel mencakup masalah seperti siapa tokoh cerita 

dalam novel tersebut, bagaimana perwatakan tokoh, bagaimana penempatan dan 

pelukisan tokoh dalam sebuah cerita sehingga mampu memberikan gambaran 

yang jelas kepada pembaca. Penokohan berfungsi sebagai teknik perwujudan dan 

pengembangan tokoh dalam sebuah cerita. Sifat yang diberikan akan tercermin 

pada pikiran, ucapan, dan pandangan tokoh terhadap sesuatu. Sifat inilah yang 

membedakan tokoh satu dengan tokoh lainnya.  

Menurut Laurence Perrine (1987:42) :  

“The central character in the conflict, whetever a sympathetic or an 
unsympathetic person, is referred to as the protagonist; the forces arrayed 

against him, whether persons, things, conventions of society, or traits of 
his own character, are the antagonists”.  

 
Dari terjemahan tersebut dapat disimpulkan bahwa tokoh dengan watak 

protagonis adalah tokoh yang menjadi pusat dalam konflik pada suatu cerita dan 

memiliki pemikiran yang sejalur dengan alur cerita tersebut. Sedangkan tokoh 

dengan watak antagonis adalah tokoh yang berlawanan dengan alur cerita dan 

berbeda pemikiran dengan tokoh utama. 
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Pengarang menggambarkan sifat tokoh melalui hal-hal berikut : 

1. Penggambaran fisik (misalnya cara berpakaian, postur tubuh, bentuk rambut, 

warna kulit). 

2. Penggambaran melalui percakapan yang dilakukan oleh tokoh itu sendiri 

maupun percakapan yang dilakukan oleh tokoh lain. 

3. Teknik reaksi tokoh lain yang berupa pandangan, pendapat, sikap, komentar, 

dan lain-lain. 

 

2.2.4.3.3  Alur 

Alur menurut Laurence Perrine (1987: 41) adalah ''Plot is the sequence of incident 

or events of which a story is composed‟‟. Dari terjemahan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa alur adalah susunan peristiwa yang terjadi dalam sebuah 

cerita.   

Alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa 

sehingga menjalin sebuah cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu 

cerita. Mario Klarer (1998: 15) menyatakan, „‟Plot is the logical interaction of 

various thematic element of a text which leads to change of original situation as 

pretended at outset of narrative‟‟. Dari terjemahan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa alur menjadi sangat penting karena setiap kejadian-kejadiannya mulai dari 

konflik sampai klimaks dari sebuah cerita terdapat di dalam alur cerita tersebut. 

Klarer (1998: 42) menyatakan bahwa tahapan alur dapat dibagi menjadi 

lima tahap, yaitu tahap pengantar atau exposition, tahap penampilan masalah atau 

complication, tahap puncak ketegangan atau anticlimax, dan tahap penyelesaian 

atau resolution. Lima tahap alur di antaranya : 
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a. Tahap pengantar atau exposition : Bagian cerita berupa pengenalan tokoh, 

lukisan, waktu, tempat atau kejadian yang merupakan awal cerita. 

b. Tahap penampilan masalah atau complication : Bagian yang menceritakan 

masalah yang dihadapi pelaku cerita. 

c. Tahap puncak ketegangan atau climax : Masalah dalam cerita sudah sangat 

gawat, konflik telah memuncak. 

d. Tahap ketegangan menurun atau anticlimax : Masalah telah berangsur- angsur 

dapat diatasi dan kekhawatiran mulai hilang. 

e.  Penyelesaian atau resolution : Masalah telah dapat diatasi atau diselesaikan. 

 

2.2.4.3.4  Latar 

Menurut Meyers (1990: 107), “Setting is the context in which action of a story 

occurs‟‟. Dari terjemahan tersebut dapat disimpulkan bahwa latar adalah keadaan 

yang melingkupi pelaku dalam sebuah cerita.  

Latar merupakan keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana 

terjadinya berbagai peristiwa di dalam sebuah novel. Rene dan Austin (1982:131) 

menyatakan, ''Setting refers to geographical location of the story, time period, 

and climate of the story''. Dari terjemahan tersebut dapat disimpulkan bahwa latar 

berkenaan dengan lokasi geografis cerita, jangka waktu, dan suasana ceritanya.  

Latar berhubungan erat dengan tokoh dalam suatu peristiwa. Oleh sebab 

itu, latar sangat mendukung jalan cerita. Stanton (2007:35) menyatakan, ''Setting 

is the environment that surrounds an event in the story, the universe that interacts 

with the events taking place''. Dari terjemahan tersebut dapat disimpulkan bahwa 
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latar adalah lingkungan yang meliputi sebuah peristiwa dalam cerita, alam 

semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung.  

Latar meliputi gambaran mengenai lokasi geografis yang sesungguhnya, 

waktu terjadinya peristiwa, lingkungan musim, serta emosional sang tokoh. Latar 

berfungsi sebagai penjelas waktu dalam sebuah cerita. Latar dalam suatu cerita 

bisa bersifat nyata atau khayalan.  

Sebuah cerita menjadi kuat jika latarnya tidak asal dipilih oleh sang 

pengarang. Latar sangat berfungsi di dalam novel untuk membuat suasana 

menjadi lebih nyata dan terkesan profesional, karena latar memiliki pengaruh 

yang kuat untuk mendukung sebuah cerita dalam novel. Dengan demikian, apabila 

pembaca sudah menerima latar itu sebagai sesuatu yang benar adanya, maka 

pembaca pun akan lebih siap dalam menerima pelaku ataupun kejadian-kejadian 

yang ada dalam sebuah latar.  

Menurut Aminuddin (1987: 68) : 

„‟Latar dalam karya fiksi bukan hanya berupa tempat, waktu, dan suasana, 
melainkan juga dapat berupa suasana hati yang berhubungan dengan sikap, 
jalan pikiran, prasangka maupun gaya hidup suatu masyarakat dalam 

menanggapi suatu problema tertentu‟‟. 
 

Salah satu cerita fiksi seperti novel The Twilight Saga dapat meyakinkan pembaca 

bahwa cerita yang disajikan benar-benar terjadi, sehingga dapat membawa 

pembaca mengungkapkan gagasan dari latar yang diceritakan. Dalam upaya 

meyakinkan pembaca bahwa tempat dan situasi seperti yang digambarkan dalam 

cerita itu benar-benar ada, peran karakter dan pengisahan kejadian sangatlah 

penting. 

Unsur-unsur latar dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu latar tempat, 

waktu, dan suasana. Walaupun ketiga unsur pokok tersebut masing-masing 
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menawarkan permasalahan yang berbeda dan dapat dibedakan secara terpisah, 

pada kenyataannya ketiga unsur pokok tersebut saling berkaitan dan memengaruhi 

satu dengan yang lainnya. 

Berikut ini diuraikan tiga butir yang terkait dengan latar : 

2.2.4.3.4.1  Latar Tempat  

Latar tempat menunjukkan keterangan tempat terjadinya peristiwa yang 

diceritakan dalam novel, yaitu di mana tempat sang tokoh mengalami peristiwa 

tersebut. Latar tempat berperan penting dalam beberapa karya fiksi. 

Nurgiyantoro dalam Rifa (2012:57) menyatakan bahwa latar tempat dapat 

dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu latar tempat berupa proper noun, latar tempat 

berupa penyebutan jenis tempat tanpa penamaan dari tempat tersebut, dan latar 

tempat berupa penggambaran tempat yang dideskripsikan oleh pengarang.   

Berikut ini diuraikan tiga jenis yang terkait dengan latar tempat : 

1.  Latar tempat bisa berupa proper noun, yaitu penyebutan lokasi kejadian 

dengan penamaannya dari lokasi tersebut. 

2.  Latar tempat bisa berupa penyebutan jenis tempat tertentu tanpa adanya  

penamaan dari tempat tersebut, misalnya di desa, di sungai, di hutan, di jalan, 

di kota, dan sebagainya,  

3.    Latar tempat juga bisa berupa penggambaran tempat yang dideskripsikan oleh 

pengarang dalam novel tersebut, misalnya, pengarang mendeskripsikan 

sebuah bangunan yang terdiri dari tiga lantai. Di setiap lantainya penuh 

dengan toko-toko eceran yang menjual berbagai macam barang maupun 

makanan. Di dalam bangunan tersebut, terdapat salah satu pembeli yang 

membeli baju pilihannya kepada penjual toko baju.  
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 Dalam penggambaran tempat tersebut, latar tempatnya yaitu di sebuah tempat 

perbelanjaan dengan berbagai ciri khas, yaitu banyaknya toko eceran yang 

menjual barang-barang maupun makanan di setiap lantai yang terdiri dari tiga 

lantai, serta terdapat pembeli dan penjual yang melakukan transaksi jual beli.  

Masing-masing tempat memiliki ciri khas sendiri yang membedakannya 

dengan tempat-tempat lain. Jika terjadi ketidaksesuaian deskripsi antara keadaan 

tempat yang bersifat nyata dengan yang terdapat di dalam novel, terutama jika 

pembaca mengenalinya, hal itu akan menyebabkan karya yang bersangkutan 

kurang meyakinkan. Pendeskripsian tempat secara teliti dan bersifat nyata ini 

penting untuk memberikan kesan kepada pembaca seolah-olah hal yang 

diceritakan sungguh ada dan terjadi. 

Untuk dapat mendeskripsikan suatu tempat secara meyakinkan, pengarang 

harus menguasai keadaan geografis lokasi yang bersangkutan lengkap dengan ciri 

khasnya. Contoh tempat seperti hutan, kota, jalan, dan lain-lain tentu memiliki 

ciri-ciri khas yang menandainya, sebab tak ada satu pun hutan, kota, jalan yang 

sama persis dengan hutan, kota, dan jalan yang lain. 

Latar tempat dalam sebuah novel biasanya meliputi berbagai lokasi. Latar 

tempat akan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain sejalan dengan 

perkembangan plot dan tokoh.  

 

Contoh  latar tempat : 

I parked in front of the first building, which had a small sign over the 

door reading front office. I stepped unwillingly out of the toasty truck cab 
and walked down a little stone path lined with dark hedges. I took a deep 
breath before opening the door. Inside, it was brightly lit, and warmer 

than I‟d hoped. The office was small; a little waiting area with padded 
folding chairs, orange-flecked commercial carpet, notices and awards 
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cluttering the walls, a big clock ticking loudly. Plants grew everywhere in 

large plastic pots, as if there wasn‟t enough greenery outside.  
 

Pada contoh di atas, latar tempatnya yaitu di ruang Tata Usaha. Karena dalam 

kalimat tersebut dijelaskan bahwa ketika sang tokoh memarkirkan truknya di 

depan bangunan pertama, ia melangkah keluar dari truknya dan berjalan menuju 

bangunan tersebut. Bangunan pertama itu merupakan ruang Tata Usaha. 

 Sang tokoh memasuki ruang Tata Usaha yang memiliki berbagai macam 

benda yang diletakkan di dalam ruangan tersebut, seperti kursi lipat berjok, karpet 

yang berwarna jingga, berbagai pemberitahuan, penghargaan, dan sebuah jam 

dinding besar dipajang di tembok, serta tanaman-tanaman tumbuh dalam pot 

plastik besar. 

 

2.2.4.3.4.2  Latar Waktu 

Latar waktu yaitu keterangan tentang kapan peristiwa dalam novel tersebut terjadi, 

yaitu sang tokoh melakukan sesuatu saat peristiwa dalam cerita sedang atau telah 

terjadi. Latar waktu juga bisa berwujud waktu-waktu tertentu yang berupa hari, 

bulan, tahun, serta perubahan waktu berupa pagi hari, siang hari, sore hari, dan 

malam hari. 

Masalah “kapan” tersebut biasanya dihubungkan dengan waktu yang 

sebenarnya atau waktu yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Kejelasan waktu 

yang diceritakan amat penting dilihat dari segi waktu penceritaannya. Tanpa 

urutan waktu yang diceritakan, orang tak mungkin menulis cerita.  

Dalam sebuah cerita sejarah, hal ini penting diperhatikan sebab waktu 

yang tidak konsisten akan menyebabkan tidak teraturnya sejarah itu sendiri.  
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Masalah waktu dalam karya fiksi juga sering dihubungkan dengan lamanya waktu 

yang dipergunakan dalam cerita. Dalam hal ini terdapat variasi pada berbagai 

novel yang ditulis oleh pengarang. Ada novel yang membutuhkan waktu yang 

sangat panjang hampir sepanjang hayat tokoh, ada pula yang relatif pendek. 

Novel yang membutuhkan waktu cerita yang panjang tidak berarti 

menceritakan semua peristiwa yang dialami tokoh, melainkan dipilih peristiwa-

peristiwa tertentu yang berfungsi dan berhubungan dengan alur cerita yang tepat. 

Sebaliknya, novel yang hanya membutuhkan waktu cerita yang singkat biasanya 

juga tidak hanya menceritakan kejadian-kejadian yang sesingkat itu pula. Novel 

tersebut dapat menceritakan kejadian-kejadian lampau yang berkaitan dengan 

peristiwa masa kini.  

Dengan demikian, novel jenis ini pun membutuhkan waktu cerita yang 

relatif panjang, bahkan hampir sepanjang hayat tokoh, hanya karena disiasati 

pengarang sehingga novel tersebut tampak terlihat singkat.  

 

Contoh  latar waktu : 

When I return to Phoenix, the sun was hot in my skin, too bright as it 

bounced off the white concrete and blinded me. I felt dangerously 
exposed.  

 

 
Pada contoh di atas, latar waktunya yaitu pada siang hari. Karena dalam kalimat 

tersebut dijelaskan bahwa ketika sang tokoh kembali ke Phoenix, ia merasakan 

panasnya sinar matahari yang begitu memantulnya. Hal ini jelas terjadi pada siang 

hari ketika matahari sedang bersinar menerangi bumi. 
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2.2.4.3.4.3  Latar Suasana  

Latar suasana menggambarkan keadaan atau kondisi lingkungan yang terjadi 

dalam novel yang dapat ditangkap dan di imajinasikan oleh pembaca. 

Penggambaran latar ini berupa situasi yang terjadi saat sang tokoh melakukan 

sesuatu dari pendeskripsian berbagai peristiwa yang ada dalam novel.  

Fungsi latar suasana lebih mudah dibicarakan daripada didefinisikan. Ada 

aura rasa atau emosi yang ditimbulkan dalam latar suasana dan membantu 

terciptanya harapan pembaca.  

 

Contoh  latar suasana : 

We exchanged a few more comments on the weather, which was wet , and 

that was pretty much it for Conversation. We stared out the windows in 
silence. It was beautiful, of course; I couldn't deny that. Everything was 

green: the trees, their trunks covered with moss, their branches hanging 

with a canopy of it, the ground covered with ferns. Even the air filtered 

down greenly through the leaves.  

 
 

Pada contoh di atas, latar suasananya yaitu kondisi cuacanya lembap, 

pemandangan di lingkungan sekitarnya sangat indah, dan udaranya sejuk. Karena 

dalam kalimat tersebut dijelaskan bahwa sang tokoh sedang membahas mengenai 

cuaca yang lembap di lingkungan sekitarnya. Udara yang banyak mengandung 

uap air menyebabkan kondisi cuaca menjadi lembap.  

Jika suhu udara cukup tinggi, maka akan terjadi proses pengembunan yang 

mengakibatkan uap air berubah wujud menjadi cair. Hal tersebut dapat 

mempengaruhi pemandangan di sekitarnya menjadi hijau dan sejuk. 

Fungsi latar yaitu untuk memberikan suatu gambaran yang nyata agar 

peristiwa yang terjadi dalam novel benar-benar terjadi dan memberikan informasi 
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yang jelas mengenai situasi di dalam sebuah cerita, sehingga bisa memperkuat dan 

mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Latar tempat, 

waktu, dan suasana menjadi gambaran penting dalam penentuan latar sebuah 

cerita. Sebuah cerita tidak akan ada gambaran apa-apa jika ketiga unsur latar 

tersebut tidak terdapat di dalamnya. 

 

2.2.4.3.5  Sudut Pandang 

 Menurut Sardjono (1992:12) : 

„‟Point of view signifies the way a story gets told – the mode of perspective 
established by an author by mean of which the reader is presented with the 

characters, actions, setting and events which constitute the narrative in a 
work of fiction‟‟.  
 

Dari terjemahan tersebut dapat disimpulkan bahwa sudut pandang menandakan 

cara sebuah cerita itu diceritakan dan merupakan pandangan yang dikembangkan 

oleh penulis dengan tujuan agar pembaca disajikan dengan karakter, aksi, latar, 

dan keadaan yang terdapat dalam cerita fiksi.  

Sudut pandang adalah cara pengarang menampilkan para tokoh cerita 

dalam cerita yang dipaparkannya. Sudut pandang merupakan cara yang digunakan 

oleh pengarang sebagai sarana untuk menjadikan tokoh, tindakan, latar, dan 

berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada 

pembaca. (Nurgiantoro, 2002: 248).         

Pratiwi (2005:45) menyatakan bahwa sudut pandang dapat dibedakan 

menjadi tiga jenis, yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang 

ketiga, dan sudut pandang campuran. Berikut ini akan diuraikan tiga butir yang 

terkait dengan sudut pandang : 
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2.2.4.3.5.1 Sudut Pandang Orang Pertama 

Sudut pandang orang pertama dalam cerita dapat menggunakan kata ganti “Aku” 

dan “Saya” sebagai kata ganti orang pertama tunggal, atau menggunakan kata 

“Kami” sebagai kata ganti orang pertama jamak. Sudut pandang orang pertama 

“Aku” dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu „‟Aku‟‟ sebagai tokoh utama dan 

„‟Aku‟‟ sebagai tokoh tambahan.  

Berikut ini akan diuraikan dua butir yang terkait dengan sudut pandang 

orang pertama „‟Aku‟‟ : 

 

2.2.4.3.5.1.1  “Aku” Sebagai Tokoh Utama 

              Dalam sudut pandang ini, “Aku” mengisahkan berbagai peristiwa dan tingkah 

laku yang dialaminya, baik secara batiniah, dalam diri sendiri, maupun fisik, 

hubungannya dengan sesuatu di luar dirinya. Sudut pandang ini berfokus pada 

tokoh Si „‟Aku‟‟. Si “Aku” merupakan tokoh utama yang menjadi pusat cerita. 

Segala sesuatu di luar si “Aku”, peristiwa dan tokoh lain yang diceritakan jika 

berhubungan dengan dirinya dianggap penting.  

 

              Contoh: 

Pagi ini cuaca begitu cerah hingga dapat mengubah suasana jiwaku yang 
penat karena setumpuk tugas yang terbengkalai menjadi teringankan. 

Namun, sekarang aku harus mulai bangkit dari tidurku dan bergegas untuk 
mandi karena pagi ini aku harus bekerja keras. 
 

 

2.2.4.3.5.1.2 “Aku” Sebagai Tokoh Tambahan 

Dalam sudut pandang ini, tokoh “Aku” muncul bukan sebagai tokoh utama, 

melainkan sebagai tokoh tambahan. Tokoh “Aku” hadir untuk membawakan 
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cerita kepada pembaca, sedangkan tokoh cerita yang dikisahkan dalam cerita itu 

dibiarkan untuk mengisahkan sendiri berbagai pengalamannya. 

      Tokoh cerita yang dibiarkan bercerita sendiri itulah kemudian menjadi 

tokoh utama, sebab dialah yang lebih banyak membawakan berbagai peristiwa 

dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh lain. Setelah cerita tokoh utama selesai, si 

“Aku” tambahan tampil kembali dan meneruskan cerita. 

 

     Contoh: 

Sekarang aku tinggal di Jakarta, kota metropolitan yang memiliki beribu-
ribu kendaraan. Dulu, aku sempat menolak untuk dipindahkan ke ibukota. 

Tapi, pada kali ini aku sudah tidak kuasa untuk menghindar dari tugas ini. 
Ternyata, bukan aku saja yang mengalaminya. Teman asramaku yang 
bernama Andi, juga mengalami hal yang sama. Kami berdua sangatlah 

akrab dan berjuang bersama-sama dalam menghadapi kerasnya kota 
Jakarta. 

 
 
 

2.2.4.3.5.1  Sudut Pandang Orang Ketiga 

Sudut pandang orang ketiga adalah pengarang menyampaikan cerita dengan 

memposisikan dirinya di luar bagian atau tidak terlibat di dalam cerita. Pengarang 

menampilkan tokoh dengan menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal seperti 

“Dia”, nama orang, dan “Dirinya”. 

Sudut pandang orang ketiga dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu 

sudut pandang orang ketiga „‟Dia‟‟, sudut pandang „‟Dia‟‟ maha tahu, dan sudut 

pandang „‟Dia‟‟ sebagai pengamat. Berikut ini akan diuraikan tiga butir yang 

terkait dengan sudut pandang orang ketiga : 
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2.2.4.3.5.2.1  Sudut Pandang Orang Ketiga “Dia”  

Pengisahan cerita menggunakan sudut pandang orang ketiga, gaya “Dia-an”, 

pengarang adalah seseorang yang berada di luar cerita yang menampilkan tokoh-

tokoh cerita dengan menyebut nama atau kata ganti tokoh tersebut, seperti ia, dia, 

mereka. Nama-nama tokoh cerita sering disebutkan dalam cerita, dan sebagai 

variasi digunakan kata ganti. Hal ini untuk mempermudah pembaca dalam 

mengenali siapa tokoh yang diceritakan. 

Sudut pandang orang ketiga “Dia” dapat dibedakan menjadi dua jenis, 

yaitu sudut pandang „‟Dia‟‟ maha tahu dan sudut pandang „‟Dia‟‟ sebagai 

pengamat. Berikut ini akan diuraikan dua butir yang terkait dengan sudut pandang 

orang ketiga „‟Dia‟‟ : 

 

2.2.4.3.5.2.2  Sudut Pandang “Dia” Maha Tahu  

              Dalam sudut pandang ini dikisahkan dari sudut “Dia”. Pengarang mengetahui 

berbagai hal mengenai tokoh, peristiwa, dan tindakan termasuk motivasi yang 

membelakangi. Pengarang bersifat maha tahu segala yang terjadi. 

 

Contoh: 

Sudah genap satu bulan dia menjadi pendatang baru di perumahan ini. 
Tapi, dia juga belum satu kali pun terlihat keluar rumah cuma untuk 

sekedar beramah-tamah dengan tetangga yang lain. “Apakah si pemilik 
rumah itu terlalu sibuk ya?” ungkap salah seorang tetangganya.  
Pernah satu kali dia kedatangan tamu yang katanya adalah saudaranya. 

Memang dia adalah sosok introvert, jadi walaupun saudaranya sendiri 
yang datang untuk berkunjung, dia tidak menyukainya. 
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2.2.4.3.5.2.3  Sudut Pandang “Dia” Sebagai Pengamat  

              Dalam sudut pandang ini, pengarang melukiskan apa yang dilihat, didengar, 

dialami, dipikirkan, dan dirasakan oleh tokoh cerita. 

 

Contoh: 

Entah apa yang telah terjadi dengannya. Pada saat datang, dia langsung 

marah. Memang kelihatannya dia mempunyai banyak masalah. Tapi kalau 
dilihat dari raut mukanya, mungkin tak hanya itu yang sedang dia rasakan. 

Tapi sepertinya dia juga sakit. Bibirnya tampak kering, wajahnya pucat, 
serta rambutnya kusut. 
 

 
 

2.2.4.3.5.2 Sudut Pandang Campuran  

Sudut pandang campuran adalah gabungan dari sudut pandang personal pertama 

„‟Aku‟‟ dan personal ketiga “Dia‟‟. Pengarang menempatkan dirinya di dalam 

cerita sebagai orang yang terlibat di dalam cerita, bukan tokoh utama, dan orang 

di luar cerita yang serba tahu. 

 

Contoh : 

Kami adalah sebuah keluarga yang cukup sederhana, tetapi kami 

mempunyai perasaan memiliki satu sama lain yang menguatkan kami 
kapanpun. Namaku adalah Ani, aku adalah sebagian kecil dari keluarga 
tersebut. Meskipun aku bisa menerima kehidupan pahit ini, kadang kala 

aku iri dengan kehidupan mereka.  
Khusunya keluarga Toni, mereka hidup dengan limpahan kemewahan. 

Bahkan Toni tak perlu lagi bekerja karena dia sudah tercukupi dengan 
harta ayahnya. Dia kadang-kadang berfikit, “Untuk apa kau sekolah, toh 
aku sudah kaya”. 
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2.2.4.3.6 Amanat atau Pesan Moral 

Menurut Kenny, ''Moral value is an element of the content in the fiction that 

refers to the values, attitudes, behaviors, and politeness in the association that 

presented by the author through the characters''. (Kenny, 1966: 89). Dari 

terjemahan tersebut dapat disimpulkan bahwa amanat merupakan unsur isi dalam 

karya fiksi yang mengacu pada nilai-nilai, sikap, tingkah laku, dan sopan santun 

dalam pergaulan yang dihadirkan pengarang melalui tokoh-tokohnya.  

Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada 

pembaca berupa nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan contoh. Penyampaian pesan 

selalu didasarkan pada tema dan tujuan yang telah ditetapkan pengarang pada saat 

menyusun rancangan cerita. Amanat dalam sebuah tulisan tidak selalu tersurat 

(jelas), tetapi bisa juga tersirat (tersembunyi).  

Amanat tersurat adalah amanat yang dijelaskan dalam kata-kata sebuah 

tulisan. Sedangkan amanat tersirat adalah amanat yang tidak dijelaskan secara 

tertulis, tetapi dapat diketahui pembaca melalui alur cerita dalam tulisan. 

 


