
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Karya tulis adalah media yang digunakan untuk mengungkapkan 

pikiran pengarang. Karya tulis mempunyai sifat yakni estetik, imajinatif serta 

menghibur pembaca. Dari pernyataan tersebut sama dengan pendapat 

(Damono, 1984: 1) karya tulis diciptakan oleh pengarang untuk dipahami, 

dihayati, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam aktivitas kehidupan. 

Karya tulis mempunyai manfaat bagi pembacanya. Dalam penelitian 

Maslikatin, (2017:102) menurut pendapatnya Hoarce  fungsi karya tulis 

adalah dulce et utile, yang mempunyai pengertian indah dan bermanfaat. 

Karya tulis yang indah dapat membuat nyaman bagi pembacanya, maksud 

nyaman adalah dapat memberikan kesan hiburan untuk penikmatnya dalam 

segi bahasanya, cara penyajian, alur cerita atau persoalan yang diselesaikan 

dalam karya tulisnya. Bermanfaat dalam karya tulis yakni mempunyai arti 

bahwa karya tulis dapat diambil manfaat dari segi pengetahuan maupun 

ajaran moral. 

Novel merupakan suatu karya tulis imajinatif yang di dalamnya 

mengisahkan sisi yang lengkap mengenai problematika dari kehidupan 

seseorang maupun beberapa tokoh (Kossasih, 2012: 223). Menurut pendapat 

tersebut, novel merupakan suatu karya prosa yang panjang serta 

menggambarkan kehidupan mengenai seseorang dengan orang lain yang ada 

di sekelilingnya yang menunjukan watak dan sifat setiap pelaku. Novel 

dibentuk oleh dua unsur yakni unsur  intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik 

merupakan unsur yang membentuk karya sastra itu sendiri. Yang dimaksud 

dengan unsur intrinsik contohnya tema, penokohan atau perwatakan, latar 

atau setting, alur, sudut pandang, gaya bahasa dan amanat. Sedangkan yang 

dimaksud dengan unsur ekstrinsik merupakan unsur yang membangun karya 

sastra dari luar.  Pengarang dalam menulis karyanya mengandung nilai-nilai 

yang nantinya akan disampaikan untuk pembaca, contohnya nilai moral. 

Dalam hal ini pengarang mengharapkan bahwa pembaca dapat menemuka



dan mengambil nilai tersebut. Nurgiantoro (2009: 320) menjelaskan bahwa nilai 

moral yang terdapat dalam cerita biasanya mempunyai maksud yakni sebagai saran 

yang memiliki hubungan dengan ajaran moral yang memiliki sifat praktis. Hal 

tersebut pengarang cantumkan dalam karyanya tersebut supaya memberikan 

pengertian yang berhubungan dengan tingkah laku maupun sopan santun pergaulan. 

 Bangsa Indonesia dilihat dari sejarahnya yang mempunyai budi luhur, ramah 

serta bersahaja. Julukan tersebut mungkin sudah tidak layak lagi, bisa kita lihat dari 

tata krama hubungan anak remaja masa sekarang, hubungan dengan orang tua, guru, 

maupun teman sebayanya. Perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju 

pesat, pada saat ini anak remaja yang sebagian besar menggunakan teknologi tersebut 

seperti menjadi korban dari kemajuannya tersebut. Prilaku remaja masa kini seperti 

menjadi suatu hal yang menakutkan karena telah dapat diketahui bahwa remaja lebih 

bebas mengekspresikan diri, serta rasa sopan santunnya sudah minim kepada orang 

tua. Pelajar saat ini ada yang gemar tawuran yang hanya dengan alasan untuk 

kesenangan semata. Seharusnya yang dinamakan pelajar itu adalah orang yang 

berpendidik yang mengetahui segala dampak buruk dari tawuran serta dewasa dalam 

menentukan pilihannya bukan malah sebaliknya. Menurut Febriani (2014: 3) anak 

remaja yang melakukan penyimpangan dan tidak pernah berubah itu dikarenakan  

tidak adanya hukuman atau sanksi yang membuat remaja itu jera, bentuk hukuman 

ataupun sanksi merupakan suatu bentuk positif yang dilakukan agar anak remaja bisa 

mengetahui kesalahannya. 

Penulis menyampaikan nilai moral kepada pembaca yang melalui karya fiksi 

merupakan sangat berguna dan bermanfaat. Oleh karena itu nilai moral yang terdapat 

dalam novel surat kecil untuk tuhan mempunyai manfaat untuk pembacanya. Nilai 

moral yang terdapat dalam novel ini sangat berkaitan dengan persoalan hubungan 

manusia dengan manusia, contohnya nilai kasih sayang diantara orang tua dan anak, 

dalam novel ini mencantumkan hubungan persoalan manusia dengan tuhan, akan 

tetapi tidak sebanyak hubungan manusia dengan manusia. Oleh sebab itu, dalam 

menganalisis novel ini kami memilih analisis nilai moral dalam novel ini dapat 

menjadi sebuah contoh mengenai sikap, pergaulan, serta tingkah laku dalam 

keseharian. 

Pengarang menyampaikan nilai moral karya sastra melalui aktivitas tokoh dan 

penutur langsung dari pengarang. Dalam hal penuturan langsung, seperti hal baik 

ataupun buruk pengarang memberikan suatu penjelasan dengan cara  langsung. Dalam 



hal penyampaian nilai moral melalui aktivitas tokoh, biasanya penyampaiannya itu 

melalui dialog, tingkah laku maupun pikiran tokoh yang ada dalam cerita tersebut.  

Agnes Davonar adalah seorang pengarang muda yang terkenal dengan karya-

karya inspiratif dan penuh dengal nilai moral. Novel ciptaannya yang berjudul Surat 

Kecil Untuk Tuhan yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2017 yang mengisahkan 

tentang perjuangan hidup seorang gadis remaja yang menderita penyakit kanker 

jaringan lunak pertama di Indonesia. Tokoh utama dalam novel ini adalah Keke, 

seorang gadis remaja cantik, pintar dan mantan artis penyanyi cilik berusia 13 tahun. 

Hal yang menarik dalam novel ini adalah perjuangan seorang anak dalam 

menyelamatkan putrinya dari vonis kematian. Perjuangan seorang ayah untuk 

menyelamatkan putrinya begitu mengharukan. Biografi Agnes davonar menjelaskan 

bahwa nama asli beliau adalah Agnes Li yang lahir pada tanggal 18 oktober 1986 

kelahiran Jakarta. Agnes memiliki adik seorang laki-laki bernama Teddy Li, sebutan 

Agnes Davonar merupakan sebutan pena. Sejak lahir Agnes sudah ada dalam ruang 

lingkup sastra dan budaya seni.  

Agnes Davonar awalnya adalah penulis blog amatir pada tahun 2010 yang ikut 

serta dalam kompetensi blog nasional sampai internasional. Yang kemudian Agnes 

Davonar terus merintih hingga menciptakan 5 (lima) novel online sehingga membuat 

nama tersebut dikenal dalam dunia sastra Indonesia. Dibalik terkenalnya Agnes dalam 

dunia sastra, ternyata begitu banyak kepahitan yang diterima oleh Agnes Davonar 

yaitu selalu ditolak oleh penerbit. Akan tetapi dengan kepahitan itu tidak membuat 

Agnes davonar untuk berhenti, dengan tekad yang kuat pada akhirnya usaha Agnes 

Davonar tidak sia-sia. Karya-karya dari Agnes Davonar diantaranya adalah 1) misteri 

kematian gaby dan lagunya jauh 2) surat kecil untuk tuhan 3) biografi denny sumargo 

4) my last love 5) ayah mengapa aku berbeda 6) my blackbarry girlfriend 7) my idiot 

brother.Silvia, Carlian, & Rahman (2020: 3) 

Novel yang berjudul Surat Kecil Untuk Tuhan dipilih untuk bahan penelitian 

sebab dalam cerita novel ini banyak menampilkan persoalan hidup ataupun kehidupan 

yang menarik, serta terdapat nilai moral yang banyak dan tentunya sangat bermanfaat 

untuk pembaca. Cerita anak muda yang isi dari novel tersebut memperlihatkan 

berbagai aspek kehidupan serta pengarang menyampaikan permasalahannya dengan 

bahasa yang menarik dan mudah dipahami. Oleh karena itu, dapat membantu 

pembaca menemukan nilai moralnya  dengan mudah. Novel Surat Kecil Untuk Tuhan, 

terkenal oleh kisah kehidupan nyata seorang gadis remaja yang menderita penyakit 



kanker jaringan lunak pertama di Indonesia dan ceritanya yang mudah dipahami 

membuat lebih disukai masyarakat pembaca, terutama anak muda. Hasil penelitian ini 

dapat dimanfaatkan  sebagai bahan ajar berupa video dengan menggunakan kurikulum 

2013, KD 3.8 dan 4.8. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas dapat dirumuskan 

bahwa. 

1. Bagaimana bentuk nilai moral yang terdapat dalam novel Surat Kecil Untuk 

Tuhan karya Agnes Davonar ? 

2. Bagaimana pemanfaatan hasil analisis untuk media pembelajaran pada novel 

Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar ? 

C. Tujuan  Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan 

penelitian sebagai berikut. 

1. Untuk mendeskripsikan bentuk nilai moral yang terkandung dalam novel Surat 

Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar. 

2. Untuk mendeskripsikan pemanfaatan hasil analisis untuk media pembelajaran 

pada novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis  

a. Dapat menambah wawasan sastra. 

b. Menambah khazanah kajian moral dalam karya sastra 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi guru atau pengajar 

 Diharapkan mampu mendorong dan memberi minat serta motivasi 

untuk   pembelajaran bahasa Indonesia melalui sebuah karya sastra. 

b. Bagi Pembaca  

 Diharapkan agar menambah minat baca dalam menghargai sebuah 

karya sastra sehingga dapat difungsikan dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Bagi Peneliti  

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat pada 

peneliti selanjutnya dan memberikan pengetahuan mengenai sastra. 
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