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ABSTRAK 

Hendriana, Nina. 2015. Struktur Cerita dan Nilai Religius dalam Novel 99 

Cahaya di Langit Eropa karya Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra. 

Skripsi, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. 
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Penelitian ini membahas tema, perwatakkan, amanat, dan nilai religius 

dalam novel 99 Cahaya di Langit Eropa karya Hanum Salsabiela Rais dan 

Rangga Almahendra. Tema merupakan hal penting dalam sebuah novel. Tema 

merupakan inti dari sebuah cerita. Tema adalah hal yang menjadi dasar 

penyusunan karangan tersebut, perwatakkan tokoh menunjukkan pada sifat dan 

sikap para tokoh yang menggambarkan kualitas peribadi seorang tokoh, amanat 

merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca, dan nilai 

akhlak merupakan nilai yang berhubungan dengan budi pekerti dan kesopananan. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode kualitatif 

deskriptif. Metode kualitatif deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara 

mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian dilanjutkan dengan analisis yang 

tidak hanya menguraikan melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan 

secukupnya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari 

permasalahan pokok, menganalisis struktur novel, dan menarik kesimpulan. 

Sehingga mendapatkan Tema, perwatakkan, amanat, dan nilai akhlak  dalam 

novel 99 Cahaya di Langit Eropa karya Hanum Salsabiela Rais dan Rangga 

Almahendra. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pustaka, 

dengan langkah-langkah (1) membaca secara keseluruhan isi novel ,(2) 

mengumpulkan data dari novel 99 Cahaya di Langit Eropa, (3) mencatat hasil 

yang telah diperoleh untuk dianalisis. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan tahap sebagai berikut: reduksi data, dipaparkan,dan diverifikasi 

atau ditarik kesimpulan.  

Hasil penelitian membuktikan bahwa dalam novel 99 Cahaya di Langit Eropa 

terdapat hal-hal yang berkaitan dengan tema, perwatakkan, amanat, dan nilai 

akhlak. Tema yang terdapat dalam novel 99 Cahaya di Langit Eropa adalah 

perjalanan, berdasarkan hasil penelitian diperoleh 19 tokoh, 13 beserta 

perwatakkannya, dan  6 diantaranya sebagai tokoh pendamping. Amanat yang 

diperoleh dari novel 99 Cahaya di Langit Eropa adalah amanat mengenai hal-hal 

yang bersifat sosial, dan nilai akhlk yang diperoleh dalam novel 99 Cahaya di 

Langit Eropa adalah akhlak terhadap Tuhan dan terhadap sesama manusia. 



 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat menjadi model-

model penelitian-penelitian lain yang menggunakan pendekatan analisis struktur 

terhadap karya sastra dan menambah contoh perbendaharaan penelitian sastra 

yang menggunakan pendekatan analisis srtruktur. Berdasarkan hal tersebut 

penulis menyarankan kepada peneliti berikutnya untuk mengkaji analisis struktur 

di dalam karya sastra lebih mendalam lagi baik unsur intrinsikmya maupun unsur 

ekstrinsiknya. Diharapkan dengan begitu maka kita lebih dapat memahami unsur 

intrinsik dan unsur ekstrinsik yang berbeda dalam sebuah novel. 
 

1. Pendahuluan  

Sastra merupakan hasil karya manusia yang dapat dituangkan melalui tulisan 

dan menggunakan bahasa sebagai penyampainya. Sastra juga merupakan hasil 

karya manusia yang dituangkan melalui kata-kata yang indah. Karya sastra 

disampaikan secara komunikatif, namun bertujuan pada estetika. Sastra adalah 

karya kesenian yang diwujudkan dengan bahasa seperti ubahan prosa dan puisi 

yang indah-indah. 

Cipta sastra selain menyajikan nilai-nilai keindahan serta paparan peristiwa 

yang mampu memberikan kepuasan batin pembacanya, juga mengandung 

pandangan yang berhubungan dengan renungan batin, baik berhubungan dengan 

masalah keagamaan, filsafat, politik maupun berbagai macam problema yang 

berhubungan dengan keragaman kehidupan ini. Kandungan makna yang begitu 

kompleks serta berbagai macam nilai keindahan tersebut dalam hal ini akan 

terwujud atau tergambar lewat media kebahasaan, media tulisan, dan struktur 

wacana. 

Salah satu karya sastra adalah novel. Melalui novel pembaca dapat menilai sisi 

baik maupun sisi buruk, juga dapat mengambil hikmah dan amanat dari cerita 

yang disampaikan pengarang. Mengingat besarnya peranan dan pengaruh novel 

bagi pola pikir dan tingkah laku pembaca, perlu adanya penelitian, sehingga 

mampu memenuhi kebutuhan pembacanya sebagai karya sastra yang sarat makna. 

Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam melihat struktur atau unsur-unsur 

yang membangun sebuah cerita dan nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah 

cerita. Dengan begitu, novel mampu berperan ganda, yakni sebagai hiburan, 

sekaligus sebagai pelajaran hidup yang bermakna. 

Novel adalah bentuk karya sastra yang paling populer di dunia. Bentuk sastra 

ini paling banyak dicetak dan paling banyak beredar, lantaran daya komunitasnya 

yang luas pada masyarakat. Novel merupakan bentuk karya sastra yang di 



 

dalamnya terdapat struktur dan nilai-nilai budaya, sosial, moral, pendidikan, dan 

keagamaan. 

Secara garis besar novel terdiri dari dua unsur yaitu, unsur intrinsik dan unsur 

ekstrinsik. Keduanya saling berkaitan karena sangat berpengaruh pada kehadiran 

sebuah karya sastra. 

2. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian 

kualitatif deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

yang merupakan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang 

diamati (Tohirin,2012:2). 

 

3. Pembahasan Hasil Penelitian 

Setelah memperoleh data, hal yang dilakukan peneliti adalah menganalisis tema, 

perwatakkan, amanat, dan nilai akhlak. Dari hasil analisis tersebut diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

a. Tema dalam novel 99 Cahaya di Langit Eropa karya Hanum Salsabiela 

Rais dan Rangga Almahendra adalah mengenai menjunjung tinggi aqidah 

(keyakinan) di manapun kita berada, kemudian tema selanjutnya adalah 

mengenai penyesuaian diri tehadap tempat yang baru. 

b. Perwatakkan dalam novel 99 Cahaya di Langit Eropa karya Hanum 

Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra memiliki 13 tokoh yang 

berperangai berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. 

c. Amanat dalam novel 99 Cahaya di Langit Eropa karya Hanum Salsabiela 

Rais dan Rangga Almahendra adalah amanat mengenai pesan sosial dan 

moral. 

d. Nilai akhlak dalam novel 99 Cahaya di Langit Eropa karya Hanum 

Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra adalah akhlak kepada Tuhan dan 

akhlak kepada sesama manusia. 

 

4. Simpulan dan Saran 

Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Tema dari novel 99 Cahaya di Langit Eropa adalah: 

a. Di manapun kita berada, aqidah tetap harus dijaga; 



 

b. Setiap orang harus bisa beradaptasi. 

Perwatakkan dalam novel 99 Cahaya di Langit Eropa karya Hanum Salsabiela 

Rais dan Rangga Almahendra terdapat 13 tokoh. Amanat dalam novel tersebut 

mengandung pesan moral dn sosial. Sedangkan nilai akhlak yang terdapat dalam 

novel tersebut adalah akhlak terhadap Tuhan dan akhlak terhadap sesama 

manusia. 

 Saran yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca yaitu: 

Berdasarkan kesimpulan yang ada, disarankan hasil penelitian ini dapat 

menjadi model-model penelitian-penelitian lain yang menggunakan pendekatan 

analisis struktur terhadap karya sastra dan menambah contoh perbendaharaan 

penelitian sastra yang menggunakan pendekatan analisis srtruktur. 

Analisis struktur yang dilakukan dalam penelitian pada novel 99 Cahaya 

di Langit Eropa karya Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra, 

memfokuskan pada analisis struktur tema, perwatakkan, amanat, dan nilai akhlak. 

Berdasarkan hal tersebut penulis menyarankan kepada peneliti berikutnya untuk 

mengkaji analisis struktur di dalam karya sastra lebih mendalam lagi baik unsur 

intrinsiknya maupun unsur ekstrinsiknya. Diharapkan dengan begitu maka kita 

lebih dapat memahami unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang berbeda dalam 

sebuah novel. 
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