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ABSTRAK 

Ilza Dearmy Damta. 2021. Nilai Moral Tokoh Sabari dalam Novel Ayah 

karya Andrea Hirata. Skripsi, Program Studi Sastra Indonesia, Jurusan 

Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Jambi. Pembimbing Skripsi (I) Prof. Drs. H. Yundi Fitrah, M.Hum., Ph.D 

(II) Sovia Wulandari, S.S., M.Pd 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai moral apa saja yang 

terkandung di dalam novel Ayah karya Andrea Hirata. Data dalam penelitian 

ini berupa kutipan yang mengandung nilai moral dalam novel tersebut. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif 

kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik analisis yaitu dengan membaca, memahami, dan menandai 

kutipan yang mengandung nilai moral.  

Pada penelitian ini, penulis melakukan analisis terhadap novel Ayah karya 

Andrea Hirata. Adapun kesimpulan dari hasil analisis yang diperoleh berupa 

kutipan-kutipan dari novel Ayah yang mengandung nilai moral baik dan 

dapat dijadikan contoh untuk kehidupan sehari-hari.  

Wujud nilai moral tokoh utama dalam novel Ayah karya Andea Hirata 

meliputi : wujud nilai moral memiliki tiga jenis yaitu wujud nilai moral 

dalam hubungan manusia dengan Tuhan memiliki varian yang berupa 

bersyukur atas nikmat Tuhan dan menjalankan perintah Allah SWT untuk 

mendirikan sholat. Yang kedua adalah wujud nilai moral hubungan manusia 

dengan diri sendiri yang berupa kesabaran, percaya diri, kerja keras, jujur, 

semangat hidup, gigih, dan berprestasi. Selanjutnya adalah wujud nilai 

moral hubungan manusia dengan manusia lain berupa mencintai, ketulusan 

dan kesetiaan, kasih sayang sebagai orang tua, dan persahabatan. Jumlah 

keseluruhan data yang diperoleh sejumlah 31 data. 

 

Bentuk penyampaian nilai moral yang disampaikan oleh penulis novel 

memiliki dua spesifik yaitu penyampaian secara langsung meliputi : melalui 

uraian pengarang, dan melalui tokoh. Bentuk penyampaian nilai moral 

secara tidak langsung meliputi : peristiwa, dan konflik. Jumlah data yang 

diperoleh adalah 26 data. 

 

Kata kunci : Nilai moral, tokoh Sabari, Novel Ayah karya Andrea Hirata 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Atar Semi (dalam Nurgiyantoro, 2013:8) sastra adalah suatu bentuk 

dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya adalah manusia dan 

kehidupannya menggunakan bahasa sebagai medianya. Bentuk dan hasil 

pekerjaan seni kreatif merupakan ungkapan pribadi yang berupa 

pengalaman, pemikiran, ide dan gagasan, dalam suatu gambaran yang 

konkret dengan menggunakan media bahasa. Wujud kreativitas dapat 

diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menciptakan ide atau 

gagasan baru. Jadi, sastra dapat diartikan sebagai pemikiran seseorang untuk 

merelasikan kehidupan nyata dengan kehidupan khayal dari rangsangan-

rangsangan di sekitarnya sehingga terbentuklah karya sastra. 

Dalam dunia sastra, terdapat prosa sebagai salah satu genre di 

samping genre-genre lain. Istilah prosa sebenarnya dapat menyaran pada 

pengertian yang lebih luas. Prosa dalam pengertian ini tidak hanya terbatas 

pada tulisan yang digolongkan sebagai karya sastra, melainkan juga 

berbagai karya nonfiksi. Secara teoritis, karya fiksi dapat dibedakan dengan 

karya nonfiksi , walau tentu saja pembedaan itu juga tidak bersifat mutlak, 

baik yang menyangkut unsur kebahasaan maupun unsur isi permasalahan 

yang dikemukakan, (Nurgiyantoro, 2013:2). 
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Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2013:5) Prosa fiksi pertama-tama 

menyaran pada prosa naratif yaitu novel dan cerpen tetapi fiksi sering 

dianggap bersinonim dengan novel. Dunia fiksi jauh lebih banyak 

mengandung berbagai kemungkinan daripada yang ada di dunia nyata. Hal 

itu wajar saja terjadi mengingat kreativitas pengarang dapat bersifat tidak 

terbatas. Justru karena adanya unsur kreativitas itulah fiksi dapat hadir 

dengan eksistensinya sendiri secara penuh dan tiap teks sastra fiksi memiliki 

keunikannya sendiri. Bagaimanapun, karya fiksi merupakan sebuah cerita, 

dan di dalamnya mengandung tujuan memberikan hiburan kepada pembaca 

di samping adanya tujuan estetik. Membaca sebuah karya fiksi berarti 

menikmati cerita, menghibur diri untuk memperoleh kepuasan batin dan 

sekaligus memperoleh pengalaman kehidupan, Wellek dan Warren (dalam 

Nurgiyantoro, 2013:4).  

Salah satu karya sastra fiksi adalah novel. Novel merupakan prosa 

rekaan yang panjang dan menampilkan serangkaian peristiwa dan latar 

secara tersusun. Novel sebagai sebuah karya fiksi menawarkan sebuah 

dunia, dunia yang berisi model kehidupan yang diidealkan, dunia imajinatif, 

yang dibangun melalui berbagai unsur intrinsiknya seperti peristiwa, plot, 

tokoh (dan penokohan), latar, sudut pandang, dan lain-lain yang bersifat 

imajinatif, (Nurgiyantoro, 2013:5).  

Kelebihan novel dibandingkan dengan karya sastra lainnya yaitu 

kemampuannya menyampaikan permasalahan yang kompleks secara penuh. 

Dengan demikian, membaca sebuah novel menjadi lebih mudah ataupun 
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juga lebih sulit dibandingkan karya sastra lainnya. Lebih mudah karena 

tidak menuntut kita memahami masalah yang kompleks dalam bentuk dan 

waktu yang sedikit, lebih sulit karena berupa penulisan dalam skala yang 

besar dan juga adakala penulisan dalam sebuah novel sulit dipahami oleh 

pembaca. 

Dalam sebuah novel, tentunya ada nilai-nilai moral yang 

disampaikan oleh penulis kepada pembaca, baik itu melalui perantara tokoh 

maupun alur ceritanya. Nilai moral merupakan sesuatu yang ingin 

disampaikan oleh pengarang kepada pembaca berupa makna yang 

terkandung dalam sebuah karya yang disampaikan lewat cerita. Nilai moral 

yang disampaikan melalui perantara tokoh contohnya adalah sifat dan 

karakter yang baik dari tokoh cerita dilihat dari dialog novel tersebut, dan 

nilai moral yang disampaikan melalui alur cerita yaitu pesan moral dari 

seluruh alur cerita dari sebuah novel. Kenny (dalam Nurgiyantoro, 

2013:430) mengemukakan bahwa moral dalam karya sastra biasanya 

dimaksudkan sebagai suatu saran yang berhubungan dengan ajaran moral 

tertentu yang bersifat praktis, yang dapat diambil (ditafsirkan) lewat cerita 

yang bersangkutan oleh pembaca. 

Nilai moral dalam karya sastra atau hikmah yang diperoleh pembaca 

lewat karya sastra (novel) selalu dalam pengertian yang baik. Dengan 

demikian, jika dalam sebuah novel menampilkan sikap dan tingkah laku 

tokoh-tokoh yang kurang terpuji, bukan berarti bahwa pengarang 

menyarankan kepada pembaca untuk bersikap dan bertindak demikian. 
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Sikap dan tingkah laku tersebut hanyalah model, model yang kurang baik, 

yang sengaja ditampilkan justru agar tidak diikuti, atau minimal tidak 

dicenderungi. Pembaca diharapkan dapat mengambil hikmah sendiri dari 

karakter tokoh yang tidak baik tersebut. 

Novel Ayah karya Andrea Hirata. Berdasarkan alur cerita, novel ini 

mengandung nilai moral yang sangat baik bagi pembaca, yaitu nilai sifat 

dan karakter dari tokoh Sabari yang merupakan tokoh utama dari novel 

tersebut. Sosok Sabari mengajarkan kepada pembaca untuk selalu sabar, 

berbuat baik kepada sesama, niat dan tekad yang kuat, dan masih banyak 

nilai moral dari tokoh Sabari yang patut di jadikan contoh. 

Keunggulan dari novel Ayah karya Andrea Hirata adalah 

mengajarkan pentingnya arti cinta, perjuangan, pengorbanan, dan juga 

persahabatan. Dalam novel ini penulis memaparkan bermacam-macam 

tokoh, tetapi tetap memfokuskan pada tokoh utamanya yaitu Sabari. Maka 

dari itu, penulis memilih novel Ayah karya Andrea Hirata sebagai objek 

kajian dalam skripsi ini. 

Alasan penulis mengkaji tokoh Sabari sebagai masalah yang akan 

diteliti adalah sifat, karakter, kepribadian, dan masih banyak nilai-nilai 

positif dari tokoh Sabari. Ada sebagian pembaca menganggap karakter 

tokoh Sabari terlalu lemah lembut, karakter yang tidak cocok 

menggambarkan seorang laki-laki, dan bahkan ada sebagian pembaca 

menganggap tokoh Sabari terlalu polos. Akan tetapi, dibalik anggapan 

sebagian pembaca yang kurang mengerti tentang nilai moral ingin 
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disampaikan penulis, terdapat banyak sekali nilai-nilai moral positif dari 

tokoh Sabari yang bisa diekspresikan ke dunia nyata. Dengan demikian, 

judul yang penulis ajukan dalam skripsi ini adalah “Nilai Moral Tokoh 

Sabari dalam Novel Ayah karya Andrea Hirata”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah adalah : 

1. Bagaimana wujud nilai moral tokoh Sabari dalam novel Ayah karya 

Andrea Hirata? 

2. Bagaimana bentuk penyampaian nilai moral yang digunakan 

pengarang dalam novel Ayah karya Andrea Hirata? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan nilai moral tokoh Sabari dalam novel Ayah karya 

Andrea Hirata. 

3. Mendeskripsikan bentuk penyampaian nilai moral yang digunakan 

pengarang dalam novel Ayah karya Andrea Hirata? 

1.4. Manfaat Penelitian 

A. Manfaat teoritis 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai 

tinjauan untuk memahami ajaran nilai moral dalam novel Ayah 

karya Andrea Hirata dan bentuk penyampaian yang digunakan 

oleh pengarang. 
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2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap 

perkembangan karya sastra, terutama karya sastra yang banyak 

mengandung nilai moral. 

B. Manfaat Praktis  

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca 

memahami secara menyeluruh apa yang terkandung dalam novel 

Ayah karya Andrea Hirata tersebut dan dapat mengambil nilai-

nilai moral yang terkandung didalamnya. 

2. Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk prodi Sastra 

Indonesia karena bisa di jadikan untuk menambah referensi bagi 

penelitian mahasiswa Sastra Indonesia selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1. Hakikat Sastra 

2.1.1. Pengertian Sastra 

Sastra berasal dari bahasa Sanskerta (shastra) yang berarti teks yang 

mengandung instruksi atau pedoman. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, 

sastra lebih merujuk ke kata kesusastraan yang berarti jenis tulisan dengan 

arti keindahan. Sastra adalah karya cipta atau fiksi yang bersifat imajinatif 

(imajinasi) atau sastra adalah penggunaan bahasa yang indah dan berguna 

yang menandakan hal-hal lain (Taum, 1997:13). Sastra menyajikan 

gambaran kehidupan dan kehidupan itu sendiri sebagian besar terdiri dari 

kenyataan sosial. Dalam pengertian ini, kehidupan mencakup hubungan 

antar masyarakat dengan orang-orang, antar manusia, antar peristiwa yang 

terjadi dalam diri seseorang. Kriteria utama yang dikenalkan pada karya 

sastra adalah memandang karya sastra sebagai penggambaran dunia dan 

kehidupan manusia. 

(Ratna, 2008:11) Karya sastra sebagai fakta sosial yang dengan 

sendirinya dipecahkan atas dasar kenyataan yang sesungguhnya. Sastra 

adalah pengungkapan realitas kehidupan masyarakat secara khayal atau 

secara fiksi. Dalam hal ini, sastra memang representasi dari cerminan 

masyarakat. Herder (dalam Atmazaki, 1990:44) menjelaskan bahwa karya 
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sastra dipengaruhi oleh lingkungannya, maka karya sastra merupakan 

ekspresi zamannya sendiri sehingga ada hubungan sebab akibat antara karya 

sastra dengan situasi sosial dimana karya itu dilahirkan. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa karya sastra lahir dari latar belakang dan dorongan dasar 

manusia untuk mengungkapkan keberadaan dirinya. 

Sebuah karya sastra dipandang sebagai ungkapan realitas hubungan 

dan konteks penyajiannya di susun secara terstruktur, menarik, dan 

menggunakan media bahasa berupa teks yang di susun berdasarkan 

pengalaman dan pengetahuan secara potensional memiliki berbagai macam 

bentuk perwakilan kehidupan. Karya sastra  bukan hanya untuk di nikmati 

tapi juga di mengerti, maka dari itu diperlukan kajian atau penelitian dan 

analisis mendalam mengenai karya sastra. Melalui karya sastra, seorang 

pengarang menyampaikan pandangannya tentang kehidupan yang ada 

disekitarnya. Namun, karena sastra selalu berbicara tentang kehidupan, 

sastra sekaligus memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan 

itu.  

Sastra di tulis dengan penuh penghayatan dan sentuhan jiwa yang di 

kemas dalam imajinasi tentang kehidupan. Karya sastra mempunyai dua 

makna, makna niatan (amanat) dan makna muatan (tema). Makna niatan 

adalah makna yang dikehendaki penyair atau sastrawan, sedangkan makna 

muatan ialah makna yang ada dalam struktur karya itu sendiri. Kedua jenis 
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makna karya sastra itu jelas bertolak dari pengalaman-pengalaman penyair 

atau sastrawan (Jobrohim, 2002:217). 

Jadi, simpulannya adalah sastra merupakan ungkapan ekspresi 

manusia baik itu dari tulisan maupun lisan yang dirangkai dengan indah dan 

diungkapkan melalui bahasa sebagai medianya. 

2.2. Pengertian Moral 

Darajat (dalam ratna, 2013:17) moral adalah kelakuan yang sesuai 

ukuran (nilai-nilai) masyarakat yang timbul dari hati dan bukan paksaan dari 

luar, yang disertai pula oleh rasa tanggung jawab atas kelakuan (tindakan) 

tersebut. Moral merupakan pengetahuan yang menyangkut budi pekerti 

manusia yang beradab. Moral juga berarti ajaran yang baik dan buruk 

perbuatan, dan kelakuan (akhlak). 

Secara umum, nilai moral adalah nilai-nilai yang terkait dengan 

tindakan baik dan buruk setiap manusia. Moral menunjuk pada pengertian 

(ajaran tentang) baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, 

kewajiban, dan lain sebagainya. Kata moral selalu mengacu kepada baik 

buruk manusia. Sikap moral disebut juga moralitas atau sikap hati seseorang 

yang terungkap dalam tindakan. Moralitas adalah sikap dan perbuatan baik 

yang betul-betul tanpa pamrih dan hanya moralitas lah yang dapat bernilai 

secara moral. Moralitas merupakan kesesuaian sikap dan perbuatan dengan 

hukum atau norma batiniah, yakni dipandang sebagai kewajiban. 
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2.2.1. Nilai Moral dalam Karya Sastra 

Kenny (dalam Nurgiyantoro, 2013:430) mengemukakan bahwa 

moral dalam karya sastra biasanya dimaksudkan sebagai suatu saran yang 

berhubungan dengan ajaran moral tertentu yang bersifat praktis, yang dapat 

di ambil (ditafsirkan) lewat cerita yang bersangkutan oleh pembaca. Moral 

dalam karya sastra biasanya mencerminkan pandangan hidup pengarang 

yang bersangkutan, pandangannya tentang nilai-nilai pengarang yang 

bersangkutan, pandangannya tentang nilai-nilai kebenaran, dan hal itulah 

yang ingin di sampaikan pengarang kepada pembaca.  

Karya sastra ditulis oleh pengarang untuk, antara lain, menawarkan 

model kehidupan yang diidealkannya. Karya sastra mengandung penerapan 

moral dalam sikap dan tingkah laku para tokoh sesuai dengan pandangannya 

tentang moral. Hal itu didasarkan pada pesan moral yang disampaikan 

melalui cerita fiksi tentulah berbeda efeknya dibandingkan yang lewat 

tulisan nonfiksi (Nurgiyantoro, 2013:430). 

Pengarang dalam menyampaikan moral melalui cerita merupakan 

proses imajinasi dari hasil pengamatan terhadap kehidupan masyarakat. 

Fenomena-fenomena yang terjadi diamati oleh pengarang dan selanjutnya 

dengan penuh ketelitian pengarang akan menceritakan kehidupan yang 

diamati dalam bentuk karya sastra. Oleh karena itu, karya sastra bukanlah 

tiruan dari alam semesta. 
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2.2.2. Wujud Nilai Moral dalam Karya Sastra 

 Apabila karya fiksi mengandung dan menawarkan moral kepada 

pembaca, tentunya banyak sekali jenis dan wujud ajaran moral yang 

disampaikan. Dalam karya fiksi yang panjang sering terdapat lebih dari satu 

pesan moral. Hal tersebut belum lagi berdasarkan pertimbangan dan 

penafsiran pembaca yang juga dapat berbeda dari segi jumlah maupun 

jenisnya. Jenis dan atau wujud pesan moral yang terdapat dalam karya sastra 

akan bergantung pada keyakinan, keinginan, dan interes pengarang yang 

bersangkutan (Nurgiyantoro, 2013:441). 

 Nurgiyantoro (2013:441 Wujud nilai moral itu sendiri dapat 

mencangkup masalah, yang boleh dikatakan, bersifat tidak terbatas. Ia dapat 

mencangkup seluruh persoalan hidup dan kehidupan manusia. Jenis moral 

tersebut adalah : 

1. Hubungan manusia dengan Tuhan 

Agama lebih menunjukkan pada kelembagaan kebaktian kepada 

Tuhan dengan hukum-hukum yang resmi. Contohnya adalah 

manusia yang menjalani perintah Tuhan dan kepercayaan masing-

masing seperti beribadah, berdoa, dan kegiatan religius lainnya. 

2. Hubungan manusia dengan diri sendiri 

Persoalan manusia dengan dirinya sendiri dapat bermacam-macam 

jenis dan tingkat intensitasnya. Dapat berhubungan dengan masalah-
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masalah seperti eksistensi diri, harga diri, rasa percaya diri, dan lain-

lain yang lebih bersifat ke dalam diri dan kejiwaan seorang individu. 

Contohnya adalah mencakup sikap dan karakter individu seperti 

kesabaran, mencintai diri sendiri, sikap ikhlas menerima, dan sikap 

atau karakter baik lainnya. 

3. Hubungan manusia dengan manusia lain 

Berhubungan dengan persahabatan, kesetiaan, hubungan keluarga, 

cinta kasih, atasan-bawahan, dan lain-lain yang melibatkan interaksi 

antar manusia. Contohnya adalah interaksi dengan individu lain, 

saling bergotong royong dan bekerja sama dengan individu lain, dan 

saling memahami atau satu pikiran dengan individu lain. 

4. Hubungan manusia dengan alam  

Yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di 

suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Contohnya adalah 

manusia yang berusaha melestarikan alam seperti berkebun, 

menanam dan menjaga alam, dan memanfaatkan hasil alam 

secukupnya. 

Novel Ayah karya Andrea Hirata adalah sebuah buku yang 

menceritakan tentang perjalanan hidup Sabari, seorang laki-laki biasa yang 

sangat mencintai seorang wanita yang bernama Marlena yang sangat amat 

membenci Sabari. Sabari menyukai Marlena sejak ia masih menduduki 

bangku SMA. Perjuangan Sabari untuk mendapatkan hati Marlena sungguh 

sangat sulit, sampai-sampai Sabari dibuat tergila-gila olehnya. Berbagai cara 
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ia lakukan untuk dapat mengetahui tentang semua hal pada Lena, Sabari tau 

dimana rumahnya, ia tahu jalan yang sering Lena lewati, ia tahu dimana 

Lena bekerja, dan ia bahkan tahu laki-laki yang dekat dengan Lena. Bisa 

dibilang sangat tipis harapan Sabari untuk mendapatkan Lena, bahkan 

Sabari sempat berada pada titik terendah hidupnya dan sudah tidak waras 

lagi. 

 Nilai moral tokoh Sabari dalam novel Ayah ini bisa dijadikan contoh 

dalam kehidupan sehari-hari. Nilai moral tokoh Sabari dalam novel ini 

misalnya kesabaran, kasih sayang orang tua, persahabatan, religius, dan 

masih banyak nilai moral lainnya. Dalam novel Ayah ini juga memaparkan 

secara terperinci karakter tokoh Sabari yang selalu bekerja keras, pantang 

menyerah dan berprestasi.  

 Moral merupakan sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang 

kepada pembaca, yang merupakan makna yang terkandung dalam sebuah 

karya sastra dan makna yang disarankan lewat cerita (Nurgiyantoro, 

2013:429). Jenis nilai moral itu sendiri dapat mencakup masalah, yang 

boleh dikatakan, bersifat tak terbatas. Dapat mencakup seluruh persoalan 

hidup dan kehidupan, seluruh persoalan yang mencakup harkat dan martabat 

manusia. Secara garis besar persoalan hidup dan kehidupan manusia itu 

dapat dibedakan ke dalam persoalan hubungan manusia dengan diri sendiri, 

hubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkup sosial termasuk 

hubungannya dengan lingkungan alam, dan hubungan manusia dengan 

tuhannya (Nurgiantoro, 2013:441). 
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1. Hubungan Manusia dengan Tuhan 

Dalam agama Islam, manusia merupakan makhluk yang terbaik 

diciptakan oleh Allah SWT, dan akan dimuliakan dengan diberi nikmat 

masuk ke dalam surga untuk selama-lamanya, kecuali hamba-hambaNya 

yang melanggar ketentuan dan berdosa. Kenikmatan tersebut akan terwujud 

jika manusia benar-benar mentaati tujuan penciptaannya untuk beribadah 

kepaadaNya, menjalankan tugas kekhalifahan, dan saling menasihati dalam 

kebenaran.  

Manusia memiliki hati nurani yang selalu mengingat pada kebaikan 

dan keburukan serta kebenaran dan kesalahan. Hati nurani juga perlu diasah 

agar selalu berjalan dengan aturan yang ada, yaitu sesuai dengan petunjuk 

Allah yang berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadits, dengann jalan membangun 

relasi dengan Tuhan, dalam ajaran islam disebut dengan ibadah. Ibadah 

inilah yang membentuk manusia menjadi orang yang bertakwa. Agama 

menjanjikan kebahagiaan hidup bila ajaran-ajaran dihayati dan diamalkan. 

 Hubungan antar manusia dengan Tuhan adalah hubungan yang 

istimewa. Manusia sebagai makhluk tidak akan lepas dari sang pencipta. 

Meski secara sadar atau tidak, semua kebutuhan manusia secara praktis akan 

selalu tertuju pada sang pencipta. Secara nurani hubungan manusia dengan 

Tuhan selalu mempunyai porsi yang lebih besar jika dibandingkan dengan 

makhluk lain, meski terkadang hubungan manusia dengan sang pencipta 

ditunjukkan dengan cara yang berbagai macam. Baik atau buruk kelakuan 

manusia akan berpengaruh pada kekuatan iman terhadap Tuhan. Dalam 
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novel Ayah menemukan dua bentuk varian mengenai hubungan manusia 

dengan Tuhan yaitu beriman dan tanggung jawab manusia kepada Tuhan. 

2. Hubungan Manusia dengan Diri Sendiri 

Hubungan manusia dengan diri sendiri diwujudkan dalam bentuk 

rela menerima, sabar, memahami diri, dan mencintai diri sendiri. Sebagai 

makhluk individu, manusia memiliki akal, rasa, dan kehendak sehingga 

mempunyai tujuan hidup yang berbeda-beda. Tujuan hidup yang sama 

adalah untuk mencapai kebahagiaan hati bersama, sedangkan kebahagiaan 

hati bersama dapat tercapai apabila sudah mendapatkan kebahaagiaan 

pribadi, dan kebahagiaan pribadi terlaksana apabila manusia mampu 

menerapkan sikap rela, menerima, dan sabar. Jadi, memahami hubungan 

antara manusia dengan diri sendiri itu sangat penting karena bagaimana 

mungkin kita bisa menjalin hubungan dengan manusia lain jika diri sendiri 

saja masih belum bisa kita pahami, apalagi ditambah dengan kepribadian 

orang lain yang berbeda-beda. 

Perilaku hubungan manusia dengan dirinya sendiri diklarifikasikan 

pada semua wujud nilai moral yang berhubungan dengan individu sebagai 

yang menunjukkan eksistensi individu tersebut dengan berbagai sikap yang 

melekat pada dirinya. (Nurgiyantoro, 2013:442) Persoalan manusia dengan 

diri sendiri dapat bermacam-macam jenisnya dan tingkat intensitasnya. Hal 

itu tidak lepas dari kaitannya dengan persoalan hubungan antarsesama dan 

dengan Tuhan.  
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Pemisah itu hanya untuk memudahkan pembicaraan saja. Ia dapat 

berhubungan dengan masalah-masalah seperti eksistensi diri, harga diri, rasa 

percaya diri, takut, maut, rindu, dendam, dan lain-lain yang lebih melibat ke 

dalam diri dan kejiwaan seorang individu (Nurgiyantoro, 2013:443). 

3. Hubungan Manusia dengan Manusia Lain 

Hubungan antar sesama manusia itu sendiri dapat diartikan sebagai 

komunikasi antar pribadi yang berarti komunikasi yang telah memasuki 

tahap psikologis dan komunikator dan komunikasinya saling memahami 

pikiran, perasaan, dan tindakan yang dilakukan juga didasarkan atas 

kebersamaan. 

Hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan 

masyarakat seringkali terjadi gesekan kepentingan. Persoalan hidup sesama 

manusia dengan lingkungannya bisa berupa persoalan yang positif maupun 

persoalan yang negatif. Mengingat bahwa manusia pada dasarnya adalah 

makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain termasuk 

hubungan dengan alam sekitar sebagai kelengkapan dalam hidupnya 

terkadang menimbulkan berbagai macam permasalahan. 

 Sebagaimana diungkapkan diatas, maka moral dalam karya sastra 

akan senantiasa berhubungan dengan masalah manusia dengan tuhan, 

manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, dan 

hubungan manusia dengan alam. 
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2.2.3. Moral Tokoh Utama dalam Karya Sastra 

 Moral merupakan sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang 

kepada pembaca, yang merupakan makna yang terkandung dalam karya 

sastra dan makna yang disarankan lewat cerita. Hal ini berarti pengarang 

menyampaikan pesan-pesan moral kepada pembaca melalui karya sastra 

baik penyampaian secara langsung maupun secara tidak langsung 

(Nurgiyantoro, 2013:429). 

 Moral tokoh utama dalam karya sastra memiliki pengertian yang 

sama dengan pengertian moral itu sendiri. Moral tokoh utama merupakan 

ajaran baik buruk yang dilakukan tokoh utama dalam sebuah karya sastra. 

2.3. Tokoh dan Penokohan 

2.3.1. Tokoh 

 Tokoh cerita (character) menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro, 

2013:247) adalah 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. Tidak berbeda dengan Abrams, Baldic 

(dalam Nurgiyantoro, 2013:247) menjelaskan bahwa tokoh adalah orang 

yang menjadi pelaku dalam cerita fiksi atau drama. 

 Tokoh cerita dimaksudkan sebagai pelaku yang dikisahkan 

perjalanan hidupnya dalam cerita fiksi lewat alur baik sebagai pelaku 
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maupun penderita berbagai peristiwa yang diceritakan. Tokoh dalam cerita 

fiksi hadir sebagai seseorang yang berjati-diri, bukan sebagai sesuatu yang 

tanpa karakter. Justru karena tiap tokoh hadir dengan kualifikasi tersebut 

kemudian dapat dibedakan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. 

Jadi, aspek kualitas diri, jati-diri, seorang tokoh penting untuk 

diketengahkan karena dari situlah pertama-tama dan yang utama identitas 

tokoh akan dikenali. 

2.3.2. Penokohan 

 Jones (dalam Nurgiyantoro, 2013:247) penokohan adalah pelukisan 

gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah 

cerita.  Penokohan (characterization) merupakan penghadiran tokoh dalam 

cerita fiksi atau drama dengan cara langsung atau tidak langsung dengan 

mengundang pembaca untuk menafsirkan kualitas dirinya lewat kata dan 

tindakannya.  

 Dengan demikian, istilah penokohan lebih luas pengertiannya dari 

pada tokoh karena penokohan mencakup masalah siapa tokoh cerita, 

bagaimana perwatakan, dan bagaimana penempatan dan pelukisannya 

dalam sebuah cerita sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas 

kepada pembaca. (Nurgiyantoro, 2013:248) Penokohan sekaligus menunjuk 

pada teknik perwujudan dan penggambaran tokoh dalam cerita. Jadi, dalam 

istilah penokohan itu sekaligus mengandung dua aspek yaitu isi dan bentuk.  
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2.4. Bentuk Penyampaian Moral dalam Karya Sastra 

 Secara umum dapat dikatakan bahwa bentuk penyampaian moral 

dalam cerita fiksi dapat dibedakan ke dalam cara. Pertama, penyampaian 

secara langsung, kedua penyampaian secara tidak langsung. Namun, 

sebenarnya pemilahan itu hanya demi praktisnya saja sebab mungkin saja 

pesan yang agak langsung, dalam sebuah novel sendiri mungkin sekali 

ditemukan adanya pesan yang benar-benar tersembunyi sehingga tidak 

banyak orang yang dapat merasakannya, namun mungkin pula ada yang 

agak langsung atau ditonjolkan (Nurgiyantoro, 2013:460). 

2.4.1. Bentuk Penyampaian Moral Secara Langsung 

 Bentuk penyampaian moral secara langsung bisa dikatakan identik 

dengan cara pelukisan watak tokoh yang bersifat uraian, telling, atau 

penjelasan, ekspository. Jika dalam teknik uraian pengarang secara langsung 

mendeskripsikan perwatakan tokoh yang bersifat “memberi tahu” atau 

memudahkan pembaca untuk memahaminya, hal yang demikian juga terjadi 

dalam penyampaian pesan moral. Artinya moral yang ingin disampaikan, 

atau diajarkan kepada pembaca itu dilakukan secara langsung atau eksplisit. 

 Karya sastra adalah karya estetis yang mempunyai fungsi untuk 

menghibur, memberi kenikmatan dan intelektual. Untuk mampu berperan 

seperti itu, karya sastra haruslah memiliki kepaduan yang utuh di antara 

unsurnya. Karya fiksi yang mengandung pesan moral secara langsung sering 
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dijumpai dalam novel-novel Indonesia awal, walau kadang-kadang juga 

masih bisa dirasakan dalam novel yang tergolong belakangan. 

 Dilihat dari segi kebutuhan pengarang yang ingin menyampaikan 

sesuatu kepada pembaca, teknik penyampaian secara langsung tersebut 

praktis dan komunikatif. Artinya, pengarang dapat dengan mudah 

menguraikan pesannya, dan pembaca juga dapat memahami pesan itu 

dengan mudah pula (Nurgiyantoro, 2013:461). 

2.4.2. Bentuk Penyampaian Moral Secara Tidak Langsung 

 Jika dibandingkan dengan teknik pelukisan watak tokoh, cara ini 

sejalan dengan teknik ragaan, showing. Yang ditampilkan dalam cerita 

adalah peristiwa-peristiwa, konflik, sikap dan tingkah laku para tokoh dalam 

menghadapi peristiwa dan konflik itu, baik yang terlihat tingkah laku verbal, 

fisik, maupun yang hanya terjadi dalam pikiran dan perasaan. Dilihat dari 

sudut pembaca, jika ingin memahami atau menafsirkan pesan itu, haruslah 

ia melakukan berdasarkan cerita, sikap, dan tingkah laku para tokoh 

tersebut. 

 Dilihat dari kebutuhan pengarang yang ingin menyampaikan pesan 

dan pandangannya itu, cara itu mungkin kurang komunikatif. Artinya, 

pembaca belum tentu dapat menangkap apa sesungguhnya yang 

dimaksudkan pengarang, paling tidak kemungkinan terjadinya kesalahan 

tafsir berpeluang besar (dalam Nurgiyantoro, 2013:467). 
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 Hubungan yang terjadi antara pengarang dengan pembaca adalah 

tidak langsung dan tersirat. Kurang ada pretensi pengarang untuk langsung 

menggurui pembaca sebab yang demikian justru tidak efektif disamping 

juga merendahkan kadar literer karya yang bersangkutan (dalam 

Nurgiyantoro, 2013:468). 

2.5. Penelitian Relevan 

 Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Elyna Setyawati dengan 

judul “Analisis Nilai Moral Dalam Novel Surat Kecil Untuk Tuhan Karya 

Agnes Davonar”. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa moral 

tokoh utama dalam menghadapi persoalan hidup dalam novel Surat Kecil 

Untuk Tuhan meliputi perilaku baik dan buruk. Moral tokohnya terdapat 

beberapa varian yaitu menerima takdir Tuhan, bersikap pasrah, dan tidak 

tabah menghadapi cobaan. Adapun persamaan dengan penelitian yang akan 

di teliti adalah menganalisis nilai moral tokoh utama dalam novel, dan 

perbedaan dengan penelitian yang akan di teliti terdapat pada novel yang 

akan di analisis. 

 Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sri Haryanti dengan judul 

“Nilai-Nilai Moral Dalam Cerita Remaja Minggu Pagi”. Penelitian ini 

menyimpulkan terdapat tujuh nilai moral dalam cerpen tersebut. Nilai moral 

tersebut adalah kasih sayang, kedermawaan, nasihat, tanggung jawab, 

kesabaran, keinsyafan, dan ketakwaan. Persamaan dengan penelitian yang 

akan dibuat adalah sama-sama menganalisis nilai moral, dan perbedaan 
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dengan penelitian yang akan dibuat terdapat pada bahan kajian yaitu Sri 

Haryanti menggunakan bahan kajian berupa cerpen, sedangkan penelitian 

ini menggunakan bahan kajian berupa novel. 

 Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Linda Putri Kumalasari 

dengan judul ”Nilai Moral Dalam Novel Selimut Mimpi karya R. Adrelas”. 

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa wujud nilai moral yang 

terdapat dalam novel Selimut Mimpi karya R. Andrelas meliputi wujud nilai 

moral manusia dengan Tuhan, nilai moral manusia dengan diri sendiri, dan 

nilai moral manusia dengan manusia lain. Adapun persamaan dengan 

penelitian yang akan dibuat adalah sama-sama mengkaji nilai moral dalam 

novel, sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada novel yang akan dikaji 

dan juga penelitian yang akan dibuat hanya mengkaji tokoh utama. 
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2.6. Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Metode Penelitian  

Penelitian yang akan diteliti oleh penulis merupakan jenis penelitian 

kualitatif terhadap novel Ayah karya Andrea Hirata. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang berupa kata-kata dan bukan angka-angka yang 

digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, 

aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, orang secara individual 

maupun kelompok. Data yang didapat dengan menggunakan penelitian 

kualitatif ini akan disajikan secara apa adanya. Dalam penelitian ini, metode 

yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis 

dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta kutipan ataupun 

paragraf dalam cerita novel Ayah karya Andrea Hirata kemudian disusul 

dengan analisis data-data yang diperoleh tersebut (Jobrohim, 2002 : 45). 

Menurut Arikunto (2010: 151), metode penelitian deskriptif analisis 

adalah mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor 

yang merupakan faktor pendukung penelitian, kemudian menganalisis 

faktor-faktor tersebut untuk dicari peranannya terhadap hasil penelitian. 

Data yang berupa kutipan yang telah diperoleh perlu dideskripsikan atau 

dipaparkan apa adanya sehingga pada akhirnya akan diketahui tentang nilai 

moral tokoh utama dalam novel Ayah karya Andrea Hirata. 
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3.2. Sumber Data dan Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Ayah Karya Andrea 

Hirata yang diterbitkan oleh Bentang dengan tebal 432 halaman cetakan 

kelima, Agustus 2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

semua kutipan novel berupa kata, kalimat dan paragraf dalam novel Ayah 

karya Andrea Hirata yang mengandung nilai moral. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

studi pustaka. Studi pustaka yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan 

dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta 

mengolah data yang didapatkan dari sumber data. Adapun langkah yang 

peneliti lakukan adalah : 

1. Membaca dan memahami isi novel Ayah karya Andrea Hirata 

2. Pengumpulan data yang berupa nilai moral tokoh Sabari yang muncul 

dalam novel Ayah karya Andrea Hirata 

3. Menganalisis data yang telah dikumpulkan dalam novel Ayah karya 

Andrea Hirata 

4. Menginvetarisasi, yaitu mencatat dan memindai data yang telah di dapat 

setelah menganalisis. 

3.4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini 

sebagai berikut. 
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1. Reduksi Data, tahap ini adalah mengklasifikasikan data, kemudian akan 

di seleksi kalimat atau kutipan-kutipan novel yang mengandung aspek 

nilai moral 

2. Penyajian Data, setelah data ditandai kemudian data disajikan dalam 

sebuah tabel data. Melalui tabel data tersebut, data yang sudah 

diidentifikasi dapat dianalisis sesuai dengan rumusan masalah pada 

penelitian ini. 

3. Analisis Data, pada tahap ini data yang ada dan sesuai dengan rumusan 

masalah pada penelitian di analisis. Analisis dapat dilakukan dengan 

membandingkan dan mencari hubungan atau korelasi antardata yang 

didapat.  

4. Verifikasi merupakan penarikan kesimpulan yang dapat dilakukan 

selama penelitian berlangsung. Kesimpulan tersebut berdasarkan dari 

keseluruhan hasil data yang telah dianalisis. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Wujud Nilai Moral Tokoh Sabari dalam Novel Ayah karya Andrea 

Hirata 

Wujud nilai moral yang terdapat dalam novel Ayah karya Andrea 

Hirata dapat dikategorikan berdasarkan sifat dan kelakuan manusia yang 

melekat dalam menjalani hidup. Berbagai persoalan hidup dan penyelesaian 

yang muncul dapat memberikan sebuah gambaran tentang sesuatu yang 

diidealkan oleh pengarang. Wujud nilai moral dalam novel Ayah karya 

Andrea Hirata yaitu wujud nilai moral dalam hubungan manusia dengan 

Tuhan, wujud nilai moral dalam hubungan manusia dengan manusia lain 

dan wujud nilai moral manusia dengan diri sendiri. Berikut akan dibahas 

mengenai wujud nilai moral dalam novel Ayah karya Andrea Hirata. 

4.1.1. Wujud Nilai Moral hubungan Manusia dengan Tuhan 

Hubungan manusia dengan Tuhan adalah hubungan yang istimewa. 

Manusia sebagai makhluk tidak akan terlepas dari sang pencipta. Meski 

secara sadar atau tidak, semua kebutuhan manusia secara psikis selalu 

tertuju pada sang pencipta. Secara nurani hubungan manusia dengan Tuhan 

selalu mempunyai porsi yang lebih besar jika dibandingkan dengan makhluk 

lain, meski terkadang hubungan manusia dengan sang pencipta ditujukan 

dengan cara yang berbeda. Baik atau buruk kelakuan manusia akan 

berpengaruh pada kekuatan iman terhadap tuhan. Dalam novel Ayah karya 
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Andrea Hirata menemukan tiga bentuk mengenai hubungan manusia dengan 

Tuhan yaitu beriman kepada hari akhir, menjalankan perintah untuk 

melaksanakan sholat, dan rasa syukur atas nikmat Tuhan. 

4.1.1.1. Bersyukur atas Nikmat Tuhan 

Bersyukur atas nikmat Tuhan merupakan bentuk keridhoan atau 

pengakuan atas nikmat yang Tuhan berikan. Bersyukur atas nikmat Tuhan 

adalah salah satu akhlak mulia yang timbul karena ridho kepada ketentuan 

Tuhan. Berikut merupakan data nilai moral tokoh Sabari yang menunjukkan 

syukur atas nikmat Tuhan dalam novel Ayah. 

Sabari suka Senin. Senin adalah langkah awal menuju segala-galanya. 

Senin adalah hari yang disayangi Tuhan dan dibenci iblis. (66) 

Karena dia seorang Sabari maka tuhan memberinya Zorro. (227) 

 

4.1.1.2. Melaksanakan Ibadah Sholat 

 Sholat merupakan ritual ibadah bagi pemeluk agama islam. Sholat 

juga merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap umat yang 

memeluk agama islam tanpa terkecuali baik sedang sehat maupun sakit. 

Sholat ialah salah satu alat komunikasi antara manusia dengan Tuhannya 

sebagai bentuk ibadah yang didalamnya merupakan amalan baik. Sholat 

merupakan salah satu bentuk keimanan manusia kepada Tuhan. Kutipan 

data berikut merupakan bentuk moral menjalankan perintah Allah untuk 

melaksanakan sholat. 

 Suasana sholat jum‟at di masjid ini dapat dilukiskan dengan kata-kata. 

Saat engkau shalat rasanya ribuan malaikat menungguimu. Suara 

muadzin merdu sekali (305). 

 

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan bahwa tokoh dalam novel Ayah 

karya Andrea Hirata mayoritas beragama islam, termasuk tokoh Sabari. 
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Tokoh dalam novel Ayah karya Andrea Hirata memang jarang menjelaskan 

tentang agama karena cerita dalam novel ini adalah bercerita tentang cinta, 

persahabatan, perjuangan, dan kasih sayang seorang ayah. 

4.1.2. Wujud Nilai Moral Manusia dengan Diri Sendiri 

 Perilaku hubungan manusia dengan dirinya sendiri diklarifikasikan 

pada semua wujud nilai moral yang berhubungan dengan individu sebagai 

pribadi yang menunjukkan akan eksistensinya dengan berbagai sikap yang 

melekat pada dirinya. Persoalan manusia dengan dirinya sendiri menurut 

Nurgiyantoro (2013:442) dapat bermacam-macam jenisnya dan tingkat 

intensitasnya. Berikut data wujud nilai moral manusia dengan diri sendiri 

dalam novel Ayah karya Andrea Hirata. 

4.1.2.1. Kesabaran 

 Kesabaran merupakan salah satu ciri mendasar orang yang bertaqwa 

kepada Allah SWT. Kesabaran merupakan setengahnya dari keimanan. 

Andrea Hirata, sebagai penulis novel telah memberikan sentuhan moralitas 

yang sederhana namun langsung mengena. Sikap menerima apapun yang 

Tuhan berikan kepada kita terlihat dalam novel Ayah karya Andrea Hirata 

yaitu pada tokoh Sabari. Cara Sabari menghadapi dan menerima cobaan 

apapun dari Tuhan dapat dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. 

Mengenai kesabaran yang ditunjukkan Sabari dapat dilihat dalam kutipan 

berikut. 

 Sabari tak terpengaruh oleh suara-suara yang mengecilkan hatinya. Baginya 

itu bunyi distorsi radio, menguing-nguinglah sesuka kalian. Dia fokus 

kepada Lena. Dia tidak mau pindah ke lain frekuensi (39). 
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 Dari kutipan diatas dijelaskan bahwa Sabari sangat sabar tehadap 

ocehan-ocehan temannya yang mengatakan bahwa Marlena tidak suka dan 

tak akan pernah suka kepada Sabari. Untuk memantapkan hatinya kepada 

Lena, Sabari tidak mau mendengarkan kata temannya. Hati sabari tetap pada 

Lena. 

Adakah Sabari membenturkan kepalanya ke pohon nangka? Tidak. Adakah 

dia mengumpankan lehernya ke gergaji mesin? Tidak. Adakah dia mengikat 

tangan dan kakinya sendiri lalu memplester mulutnya? Tidak. Ataukah dia 

menggunakan cara picik bahkan anarkis untuk menarik perhatian Lena? 

Maaf, Sabari tak punya sifat obsesif semacam itu. Halo? (44). 

 

 Kutipan diatas menjelaskan bahwa Sabari merupakan orang penyabar 

dan tidak mempunyai sifat jahat dalam hatinya. Dia polos, dia jujur, dan dia 

juga disenangi banyak orang kecuali Lena. Perjuangan Sabari untuk 

mendapatkan Lena sangat susah, tetapi dia tidak menyerah dan juga dia 

tidak menggunakan rencana jahat untuk mendapatkan Lena. 

Sabari patah hati, tetapi dia tak patah harapan. Perasaannya kepada Lena 

sama seperti saat Lena merampas kertas jawabannya pada hari keramat itu. 

Lagi pula, ayahnya sering mengatakan bahwa Tuhan selalu menghitung, dan 

suatu ketika Tuhan akan berhenti menghitung (48). 

 

 Kutipan tersebut menjelaskan bahwa Sabari mengalami hari yang 

buruk yaitu hari dimana dia secara terang-terangan ditolak oleh Marlena. 

Dia sempat membaca surat dari Marlena di majalah dinding. Dia fikir surat 

tersebut merupakan surat balasan dari Marlena, tetapi surat tersebut 

bukanlah dari Marlena. Makna dalam kutipan tersebut adalah seburuk 

apapun kondisi dirimu, seburuk apapun hari yang kau lalui , jangan pernah 

menganggap harapan yang kau kejar saat itu berhenti saat itu juga. 

Bogel sering mengejek puisi Sabari, sambil memegang korek gas Zippo, 

dipanggilnya Sabari majenun alias gila (80). 
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Izmi kagum kepada Sabari karena tak pernah membalas Bogel. Dia makin 

kagum ketika membandingkan keduanya. Sabari adalah kebalikan dari 

semua kelebihan Bogel, dan tampak bangga menjadi dirinya sendiri (80). 

 

 Kutipan diatas secara terang-terangan menjelaskan bahwa sosok 

Sabari adalah orang yang sabar. Dia beberapa kali dibully oleh Bogel 

namun dia tak pernah membalasnya karena dia beranggapan bahwa 

perbuatan kasar dibalas dengan kasar tidak akan pernah ada jalan keluarnya. 

Moral seperti ini dapat dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. 

Wajar-wajar! Kalau ditinjau-tinjau, wajahmu memang agak berat, Boi. Muka 

bulat tak punya dagu, bibir macam dilemparkan sekendak hati saja oleh 

seseorang sambil naik sepeda, lalu mendarat dibawah hidungmu yang 

bentuknya macam tatakan kue kembang itu. Mata sayu menimbulkan rasa 

kasihan. Telinga macam telinga wajan, gigi tupai. Maaf, Boi, semua itu 

adalah unsur-unsur yang paling dihindari perempuan dewasa ini. 

Sabari tersenyum lagi. Hidup ini memang dipenuhi orang-orang yang kita 

inginkan, tetapi tidak menginginkan kita, dan sebaliknya, dan Sabari 

tersenyum lagi (164). 

 

 Kutipan diatas dapat menjelaskan bahwa Sabari selalu sabar ketika 

ada orang yang menjelek-jelekan fisiknya. Dia selalu sabar dalam 

menanggapi hal tersebut, karena sejak kecil dia selalu diajarkan oleh 

ayahnya untuk selalu sabar dan berlapang dada ketika ada orang yang 

berbicara tentang fisik. Moral tersebut juga baik untuk diaplikasikan ke 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Aih, Kawan, apa yang kualami ini belum apa-apa. Kalian tahu? Florentino 

Ariza menunggu cinta Fermina Daza hampir 52 tahun! Aku, Sabari bin 

Insyafi mencintai Marlena binti Markoni baru sebentar saja, belumlah 

seberapa (191). 

 

 kutipan diatas menjelaskan bahwa Sabari selalu sabar untuk 

memperjuangkan cintanya kepada Marlena walaupun Marlena tidak pernah 

membalas cintanya dan bahkan Marlena juga membencinya. Sikap Sabari 
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tersebut merupakan sikap kesabaran dan kesetiaan yang dia miliki terhadap 

sorang perempuan.  

4.1.2.2. Percaya Diri 

 Percaya diri adalah meyakinkan pada kemampuan dan penilaian diri 

sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang efektif. 

Percaya diri adalah suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek 

kelebihan yang dimiliki seseorang dan keyakinan tersebut membuatnya 

mampu untuk bisa mencapai tujuannya. Hal ini termasuk kepercayaan atas 

kemampuannya menghadapi lingkungan yang semakin menantang dan 

kepercayaan atas keputusannya. Berikut mengenai moral percaya diri yang 

ditunjukkan Sabari dalam novel Ayah karya Andrea Hirata. 

Sebab, tadinya saya perkirakan akan gagal membawakan lagu „Truly‟ itu. 

Saya sudah pesimis. Saya tahu lagu itu sangat sulit, bahkan penyanyi 

sesungguhnya belum tentu bisa membawakannya. Saya terharu karena saya 

bisa, bagus lagi! Oh, saya tak menduga bisa bernyanyi sebagus itu! (104). 

 

 Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa apapun yang kita 

lakukan dan kita kerjakan haruslah mempercayai diri sendiri. Jangan 

dengarkan perkataan orang lain karena dari perkataan itulah yang bisa 

menjatuhkan kita. Sikap Sabari tersebut menunjukkan dia sangat percaya 

diri dan bangga pada diri sendiri ketika menyanyikan lagu tersebut walapun 

hasilnya tidak memuaskan. 

4.1.2.3. Kerja Keras 

 Kerja keras merupakan suatu pekerjaan yang dikerjakan secara 

sungguh-sungguh. Pekerjaan tersebut dilakukan tanpa mengenal lelah atau 

berhenti sebelum mencapai target yang diinginkan. Bekerja keras juga 
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selalu mengutamakan kepuasan hati pada setiap aktifitas yang dilakukan. 

Secara istilah, kerja keras memiliki makna semangat yang berkobar, 

memiliki kemampuan dan kemauan yang besar, semua dilakukan dengan 

sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang maksimal. Berikut data nilai 

moral tokoh Sabari dalam novel Ayah karya Andrea Hirata. 

Dia mau kerja berat banting tulang. Dia mau tubuhnya hancur setiap pulang 

kerja, lalu jatuh tertidur lupa diri. Bangun tidur dan bekerja keras lagi (113). 
 Kutipan diatas adalah bentuk nilai moral kerja keras Sabari.  

 

Sebenarnya dia diterima ditempat kerja yang lebih mudah seperti 

penjaga toko furnitur dan penjaga air mineral isi ulang, tapi Sabari 

tidak mau. Dia bekerja banting tulang hanya untuk bisa melupakan 

Marlena. 

 

Sabari adalah seorang yang pekerja keras, dalam kutipan “Maka, 

bekerjalah Sabari sebagai kuli bangunan dan sungguh tinggi 

dedikasinya. Tak kenal lelah dia. Kuli-kuli lain mencari waktu untuk 

bermalas-malasan, dia sebaliknya (114)”. 

 

4.1.2.4. Gigih 

 Gigih adalah sikap manusia yang tetap teguh dengan pendirian dan 

tetap bersikeras mempertahankan atau memperjuangkan hak, pendapat, 

ataupun segala hal yang dianggap benar. Berikut merupakan nilai moral 

gigih tokoh Sabari dalam novel Ayah. 

 Sebulan penuh Sabari berlatih. Agar tak mengganggu tetangga, dia berlatih 

di pinggir laut. Lolongannya lindap ditelan debur ombak Laut Jawa (97). 

 

 Kutipan diatas menjelaskan bahwa Sabari mempunyai sifat pekerja 

keras dan gigih. Dalam kutipan diatas, terlihat bahwa Sabari berlatih selama 

sebulan penuh untuk bernyanyi di atas panggung. Supaya tidak 

mengganggu, Sabari berlatih jauh dari lingkungan masyarakat yaitu di 

pinggir laut. 
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Semakin banyak pelari berguguran, termasuk Dinamut. Dia juga tak sanggup 

bersaing dengan para pelari muda. Namun, Sabari tetap berlari meski tak 

secepat tadi. Napasnya berat. Kakinya sakit karena tadi terlalu dipacu. 

Mereka yang melihatnya menduga dia akan segera berhenti, tetapi aneh, dia 

tak menyerah (370). 

 

 Kutipan diatas menjelaskan bahwa semangat Sabari untuk 

memenangkan lomba marathon sangat kuat. Dia tidak menghiraukan apapun 

yang terjadi. Dalam pikirannya, dia harus menang dan mempersembahkan 

hadiah kemenangan untuk anaknya yang akan pulang nanti. 

4.1.2.5. Jujur 

 Menurut KBBI Jujur adalah sifat atau keadaan tidak berbohong, 

berkata apa adanya dan tidak curang. Jujur merupakan sebuah sifat yang 

membutuhkan kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang 

dilakukan oleh seseorang. Artinya, seseorang dapat dikatakan jujur jika ia 

mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan sebenarnya, disertai tindakan 

yang seharusnya. Berikut merupakan data nilai moral jujur tokoh Sabari 

dalam novel Ayah karya Andrea Hirata. 

Ketiga, juga seperti Sabari, jujur! Jangan kau curangi takaran semen jika 

mencetak batako (156). 

 

 Dalam kutipan diatas, Markoni memuji Sabari sebagai orang yang 

jujur dalam segala hal. Seperti dalam kutipan “kejujuran bermula dari 

pelajaran di sekolah. Mereka tak keliru, tapi kurasa perlu ditambah bahwa 

kejujuran bermula dari kejujuran membangun sekolah (156)”. Markoni juga 

memberikan mendali untuk karyawannya yang berdedikasi tinggi seperti 

Sabari. 

 Mengapa Lena pak? 

 Jangan kura-kura dalam perahu! 
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 Baiklah, pak. 

 Kau suka sama Lena , ya? 

 Sabari kaget lagi, tetapi dengan cepat menguasai diri. 

 Ya, pak. 

 Nah, ketahuan belangmu! Kau bekerja disini karena mau melihat Lena?! 

 Ya, pak. 

 Tertangkap basah kau! (162) 

 

 Dialog diatas menjelaskan bahwa Sabari juga memiliki nilai moral 

jujur dalam perkataannya. Terlihat Sabari mengakui kepada ayah Lena 

bahwa dia menyukai lena dan bekerja di perusahaan ayah Lena hanya untuk 

melihat Lena.  

4.1.2.6. Semangat Hidup 

 Semangat adalah tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai 

keinginan atau hasrat tertentu. Semangat merupakan kepribadian diri 

seseorang yang mempunyai sifat teguh, kukuh, dan ulet dalam menjalani 

kehidupan. Artinya, keinginan atau tindakan yang tergerak ingin 

melakukannya dengan baik. Berikut merupakan data nilai moral semangat 

tokoh Sabari dalam novel Ayah karya Andrea Hirata. 

Tak lagi tampak lelaki linglung hilir mudik macam orang hilang uang di 

kawasan pasar ikan karena Sabari sudah pulang, mencukur rambut, jenggot, 

dan kumisnya, mandi dan menggosok gigi. Seperti JonPijareli yang merasa 

terlahir kembali setelah kedatangan Ukun dan Tamat, Sabari pun terlahir 

kembali gara-gara surat Tamat (346). 

  

 Kutipan diatas menjelaskan bahwa Sabari terlahir kembali setelah 

menerima Surat dari Tamat bahwa mereka menemukan Marlena dan akan 

mengajak Marlena untuk pulang. Terlihat dalam kutipan tersebut, Sabari 

mengalami kehidupan yang buruk. Setelah menerima surat dari Tamat, 

semangat dari Sabari kembali dan dia merasa terlahir kembali setelah 

mendengar kabar bahwa Marlena akan pulang bersama Zorro. 
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Mulailah ia berlatih. Saban subuh ia berlari, sepanjang hari ia bekerja 

banting tulang, sore ia berlari lagi, malamnya ia mengarang puisi dan kisah-

kisah untuk menyambut anaknya nanti. Sabari menemukan irama hidup yang 

menarik (351). 

 

 Semangat Sabari kembali lagi seperti yang terlihat dalam kutipan 

diatas. Dia kembali menjadi Sabari yang dulu. Dia sangat senang 

mendengar kabar anaknya pulang. Dan untuk menyambut dan memberikan 

hadiah kepada anaknya nanti, ia mengikuti lomba marathon dalam rangka 

perayaan kemerdekaan dan hadiahnya akan ia persembahkan untuk 

anaknya. 

 Seperti dalam kutipan ”Telapak kaki Sabari melepuh, lalu berdarah. 

Bercak-bercak darah tertinggal di aspal. Meski kakinya perih dan napasnya 

tersengal-sengal, meski sampai finis malam nanti, Sabari bertekad untuk 

terus berlari karena dia teringat anaknya. Dia tak mau menyerah demi Zorro 

(373)” menjelaskan bahwa semangat Sabari untuk menyambut kedatangan 

Zorro sangatlah kuat. 

4.1.2.7. Berprestasi 

 Berprestasi adalah wujud nyata dari kualitas dan kuantitas seseorang 

atas hasil atau usaha yang telah dicapai. Seseorang yang tekun dalam suatu 

bidang ataupun serius dalam mengerjakan sesuatu maka suatu saat akibat 

dari ketekunannya dan keseriusannya adalah berprestasi. Jadi, konsep 

berprestasi bukan pada kalah ataupun menang tetapi lebih kepada 

kemampuan seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Berikut nilai moral 

berprestasi dari tokoh Sabari dalam novel Ayah karya Andrea hirata. 

Dalam waktu singkat, Sabari telah menjawab semua soal, tetapi dia tak ingin 

mengecewakan pihak-pihak yang telah memberinya nama Sabari, yakni 



37 
 

 
 

ayahnya dan diaminkan neneknya. Ditunggunya dengan sabar sampai waktu 

mau habis (11). 

 

 Kutipan diatas menjelaskan bahwa Sabari adalah orang yang pintar 

dan berprestasi disekolah. Sejak kecil dia di didik oleh ayahnya dengan 

baik. Dalam kutipan “Dipanggilnya Sabari, dikatakannya bahwa dia 

berbakat dalam bidang puisi. Sabari tersenyum (38)”. Penulis novel Ayah 

yakni Andrea Hirata sudah menjelaskan bahwa sosok Sabari adalah orang 

yang pintar, bijak, dan mempunyai budi pekerti yang baik. 

Sabari menunduk takzim waktu Markoni mengalunginya medali. Dia merasa 

seperti atlet Olimpiade peraih medali emas cabang loncat indah. Tepuk 

tangan tak henti-henti untuk tokoh kita itu (157). 

 

 Sabari tidak hanya berprestasi di bidang pelajaran sekolah, dia juga 

berprestasi saat sudah bekerja. Terlihat dalam kutipan diatas, Sabari 

diapresiasikan sebagai karyawan terbaik oleh Markoni karena Sabari 

mempunyai dedikasi yang tinggi di dalam bekerja. 

Ternganga mulut Ukun. Mungkinkah Lena berubah pikiran lantaran Sabari 

baru menang lomba menulis puisi tingkat SMA? Atau karena mau libur 

Lebaran, saat semua orang tiba-tiba menjadi baik? Lena menulis puisi untuk 

Sabari? Mustahil! (49). 

 

 Kutipan diatas menjelaskan bahwa Sabari mahir dalam berpuisi, 

bahkan dia memenangkan lomba menulis puisi tingkat SMA sampai-sampai 

dipuji oleh guru bahasa Indonesianya. 

4.1.3. Wujud Nilai Moral hubungan Manusia dengan Manusia Lain 

 Hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan 

bermasyarakat seringkali terjadi gesekan kepentingan. Persoalan hidup 

sesama manusiadengan lingkungannya bisa berupa persoalan yang positif 

maupun persoalan yang negatif. Mengingat bahwa manusia pada dasarnya 
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adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain termasuk 

hubungan dengan alam sekitar sebagai kelengkapan dalam hidupnya. 

Gesekan kepentingan (hak dan kewajiban) yang timbul antara seorang 

individu dengan individu lain maupun dengan lingkungan, biasanya akan 

menimbulkan permasalahan moral. Permasalahan-permasalahan moral pada 

umumnya bermuara pada ketidak sepakatan terhadap prinsip-prinsip moral 

itu sendiri (Haricahyono, 1995:238). Berikut merupakan nilai moral 

hubungan manusia dengan manusia lain dalam novel Ayah karya Andrea 

Hirata. 

4.1.3.1. Mencintai  

 Setiap manusia memiliki perasaan tersendiri kepada lawan jenis, 

termasuk perasaan mencintai. Dalam KBBI mencintai adalah menaruh kasih 

sayang kepada seseorang. Mencintai merupakan perasaan seseorang kepada 

pasangannya dengan maksud untuk membahagiakan orang tersebut. Berikut 

data nilai moral mencintai pasangan dalam novel Ayah karya Andrea Hirata. 

“Buku tulis untukmu, Lena,” kata Sabari selembut mungkin, malu dan 

gugup. Buku itu adalah hadiah harapan tiga lomba menulis puisi tingkat 

pelajar, prestasi tertinggi Sabari. Dia ingin Lena bangga kepadanya (3). 

 

 Kutipan diatas adalah ungkapan perasaan cinta Sabari kepada 

Marlena. Hadiah lomba puisi tingkat pelajar dia berikan kepada Lena hanya 

untuk membuat Lena bangga kepadanya. 

4.1.3.2. Ketulusan dan Kesetiaan 

 Ketulusan merupakan sikap memberi tanpa pamrih sedangkan 

kesetiaan merupakan ketulusan, perjuangan dan anugrah, serta 
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mempertahankan dan tidak melanggar. Maka ketulusan dan kesetiaan sangat 

dekat dan saling berhubungan. Berikut merupakan data nilai moral 

ketulusan dan kesetiaan tokoh Sabari dalam novel Ayah. 

Sabari tak terlalu peduli dengan namanya yang tiba-tiba tenar dengan 

fotonya yang terpampang di koran lokal. Dia hanya memikirkan rencana 

manisnya untuk mengikuti lomba itu, yaitu mempersembahkan piala dan 

hadiah-hadiahnya untuk Lena (118). 

 

 Kutipan diatas juga merupakan ungkapan perasaan Sabari kepada 

Lena. Apapun kesenangan yang dia peroleh, dia hanya ingin berbagi dengan 

Lena. Nilai moral ini sangat baik untuk dicontoh dalam kehidupan sehari-

hari, khususnya untuk penikmat novel yang telah mempunyai pasangan. 

Semuanya berharap jodoh, tetapi Sabari hanya mau jodoh khusus, yaitu 

Lena. Hanya lena (139). 

 

 Kesetiaan Sabari seperti kutipan diatas menunjukkan bahwa dia 

adalah orang yang memegang komitmen. Sekali dia jatuh cinta, dia tidak 

akan berpaling. Dari kutipan diatas menjelaskan bahwa Sabari hanya 

menginginkan Lena, tidak ada perempuan lain selain Lena. 

Hanya dengan Lena, Sabari pernah menikah. Itulah pernikahan pertama dan 

terakhirnya. Dalam pernikahan itu hanya empat kali ia bertemu Lena, tetapi 

dia tetap mencintai Lena, hanya Lena, hingga akhir hayatnya (394). 

 

 Kutipan diatas menjelaskan bahwa Sabari sangat mencintai Marlena 

dan juga sangat setia kepada Marlena. Hanya dengan Lena dia menikah. 

Walaupun hanya bertemu sebentar tetapi dia tetap mencintai Lena hingga 

akhir hayatnya. Dikatakan dalam cerita, Sabari meninggal pada pertengahan 

2013. 

 

 



40 
 

 
 

4.1.3.3. Kasih Sayang Orang Tua 

 Kasih sayang adalah suatu sikap saling menghormati dan mengasihi 

sesama makhluk ciptaan Tuhan baik makhluk hidup ataupun benda mati 

seperti menyayangi diri sendiri berlandaskan hati nurani. Kasih sayang 

merupakan pola hubungan yang unik di antara dua orang manusia atau 

lebih. Pola hubungan ini ditandai oleh adanya perasaan sayang, saling 

mengasihi, saling memperhatikan dan memberi. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa kasih sayang merupakan kebutuhan asasi manusia 

sehingga akan mempengaruhi kehidupannya. Berikut merupakan data nilai 

moral kasih sayang dalam novel Ayah karya Andrea Hirata. 

Betapa Sabari menyayangi Zorro. Ingin dia memeluk sepanjang waktu. Dia 

terpesona melihat makhluk kecil yang sangat indah dan seluruh kebaikan 

yang terpancar darinya. Diciuminya anak itu dari kepala sampai ujung jari-

jemari kakinya yang mungil (183). 

 

 Kutipan diatas adalah bukti rasa kasih sayang Sabari kepada Zorro. 

Dalam cerita, Zorro bukanlah anak kandungnya melainkan anak dari 

Marlena yang hamil diluar nikah. Sabari begitu sangat menyayangi Zorro 

seperti anak kandungnya sendiri. 

Setelah mengundurkan diri bekerja di pabrik Markoni, Sabari membuka 

warung sembako di rumahnya. Pekerjaan di warung dan memelihara 

kambing memungkinkannya untuk selalu berada di dekat Zorro. Semuanya 

sangat menyenangkan, apalagi sejak ada Zorro, keajaiban terjadi setiap hari 

di rumah Sabari (187). 

 

 Sabari berhenti berkerja di pabrik karena hanya ingin berada di dekat 

Zorro. Dia hanya ingin menjaga Zorro. Dalam kutipan diatas menjelaskan 

bahwa Sabari sangat menyayangi dan perhatian kepada Zorro. Dalam 

kutipan “Sabari menatap Yang Mulia. Sebenarnnya, ingin sekali dia 
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mengatakan bahwa silahkan majelis memutuskan apa saja asal tidak 

memutuskan hubungannya dengan Zorro (211)”, “Sabari menggil. Tak ada 

yang paling ditakutinya selain Zorro diambil darinya (219). terlihat Sabari sangat 

menyayangi Zorro. 

4.1.3.4. Persahabatan 

 Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa menjalani kehidupan 

sendirian. Manusia memiliki sifat dasar membutuhkan orang lain, karena 

manusia memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Dengan kelebihan dan 

kekurangan itulah manusia bisa melengkapi satu sama lain. Selama 

menjalani hidup, kita akan banyak menjumpai orang. Kita akan menemukan 

teman-teman baru dan saling membutuhkan. Saat kedekatan terjalin antara 

seseorang dengan orang lain di saat membutuhkan dan interaksi berjalan 

dengan baik itulah yang dimaksud dengan persahabatan. Berikut  

merupakan nilai moral persabahatan dalam novel Ayah karya Andrea Hirata.  

Karena itu, Boi, jangan gila dulu. Biarlah kami mencari Lena dan Zorro 

dulu. Kalau kami gagal, silahkan nanti kalu kau mau gila, tak ada keberatan 

dariku dan Tamat sebagai kawan-kawanmu. Untuk sementara ini tahan dulu 

(299). 

Sabari bersandar dibalik peti es. Dia tahu apa yang terjadi di derma yang tak 

jauh dari pasar ikan. Dia terharu membayangkan Ukun dan Tamat telah naik 

kapal untuk menjemput Lena dan Zorro (300). 

 

 Kutipan diatas menjelaskan bahwa hubungan persahabatan antara 

Sabari, Ukun, dan Tamat sangatlah erat. Ukun dan Tamat pergi menjelajahi 

Sumatra hanya untuk mencari dan menjembut Lena dan Zorro untuk Sabari. 

Tamat dan Ukun tidak tega melihat sahabatnya Sabari hampir gila karena 

ditinggal oleh Marlena dan Zorro. Nilai moral diatas sangat baik untuk 

dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. 
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Berikut adalah tabel nilai moral tokoh Sabari dalam novel Ayah 

karya Andrea Hirata. 

No Wujud nilai moral Nilai moral Halaman data Jumlah 

1. Hubungan manusia dengan 

Tuhan 

A. Bersyukur atas 

nikmat Tuhan 

 

B. Melaksanakan 

ibadah 

66,227 

 

 

305 

1 

 

 

1 

2. Hubungan manusia dengan 

diri sendiri 

A. Kesabaran  

 

B. Percaya diri 

 

C. Kerja keras 

 

D. Jujur  

 

E. Semangat hidup 

 

F. Berprestasi 

 

G. Gigih 

39,44,48,80,164,191 

104 

113,114 

156,162 

346,351 

11,38,49,157 

97,370 

6 

1 

3 

2 

2 

5 

2 

3. Hubungan manusia dengan 

manusia lain 

A. Mencintai 

 

 

B. Ketulusan dan 

kesetiaan  

 

 

C. Kasih sayang 

sebagai orang tua 

 

D. Persahabatan  

3 

118,139,394 

183,187 

299,300 

1 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

2 

Jumlah 31 
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4.2. Bentuk Penyampaian Nilai Moral yang Digunakan Pengarang            

 Novel Ayah karya Andrea Hirata 

4.2.1. Penyampaian Langsung 

4.2.1.1  Uraian Pengarang 

 Andrea Hirata, sebagai pengarang novel Ayah telah memberikan 

sentuhan moralitas yang sederhana namun langsung mengena. Kisah Sabari 

dengan permasalahan hidupnya mencintai Marlena yang tidak pernah 

mencintainya, kisah seorang ayah yang sangat menyayangi anaknya, yang 

dekat dengan kehidupan sehari-hari membuat pembaca dengan mudah 

mengambil nilai moral yang terkadung didalamnya. Seperti halnya Sabari, 

terlahir sebagai orang yang pintar dan berbudi pekerti yang baik. Seperti 

kutipan dibawah ini. 

Dalam waktu singkat, Sabari telah menjawab semua soal, tetapi dia tak ingin 

mengecewakan pihak-pihak yang telah memberinya nama Sabari, yakni 

ayahnya dan diaminkan neneknya. Ditunggunya dengan sabar sampai waktu 

mau habis (11). 

 

 Selain pintar, Sabari mempunyai budi pekerti yang baik. Dia 

menjawab soal ujian dengan cepat. Dia sengaja menunggu waktu habis 

hanya karena dia tidak ingin membuat ayah dan neneknya kecewa karena 

sikap teledor tersebut. 

 Sabari tak terpengaruh oleh suara-suara yang mengecilkan hatinya. Baginya 

itu bunyi distorsi radio, menguing-nguinglah sesuka kalian. Dia fokus 

kepada Lena. Dia tidak mau pindah ke lain frekuensi (39). 

 

 Sabari adalah orang yang sangat sabar, dia tidak mau mendengarkan 

ocehan-ocehan temannya yang ingin mematahkan semangatnya. Dari 

kutipan diatas dijelaskan bahwa Sabari sangat sabar tehadap ocehan-ocehan 
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temannya yang mengatakan bahwa Marlena tidak suka dan tak akan pernah 

suka kepada Sabari. Untuk memantapkan hatinya kepada Lena, Sabari tidak 

mau mendengarkan kata temannya. Hati sabari tetap pada Lena. 

Tak seperti pemain band yang berantakan, Sabari rapi jali. Tak bisa ia 

melihat kabel centang-perenang tak keruan, pasti digulungnya (42). 

 

 Selain sabar, Sabari juga orang yang cekatan dalam bekerja. Hal kecil 

seperti kabel yang berantakanpun tak bisa dia melihatnya. Pantas saja, 

Sabari diangkat oleh Markoni sebagai karyawan yang teladan.  

Adakah Sabari membenturkan kepalanya ke pohon nangka? Tidak. Adakah 

dia mengumpankan lehernya ke gergaji mesin? Tidak. Adakah dia mengikat 

tangan dan kakinya sendiri lalu memplester mulutnya? Tidak. Ataukah dia 

menggunakan cara picik bahkan anarkis untuk menarik perhatian Lena? 

Maaf, Sabari tak punya sifat obsesif semacam itu. Halo? (44). 

 

 Dari kutipan diatas, Sabari merupakan orang penyabar dan tidak 

mempunyai sifat jahat dalam hatinya. Dia polos, dia jujur, dan dia juga 

disenangi banyak orang kecuali Lena. 

Sabari patah hati, tetapi dia tak patah harapan. Perasaannya kepada Lena 

sama seperti saat Lena merampas kertas jawabannya pada hari keramat itu. 

Lagi pula, ayahnya sering mengatakan bahwa Tuhan selalu menghitung, dan 

suatu ketika Tuhan akan berhenti menghitung (48). 

 

 Makna dalam kutipan tersebut adalah seburuk apapun kondisi dirimu, 

seburuk apapun hari yang kau lalui , jangan pernah menganggap harapan 

yang kau kejar saat itu berhenti saat itu juga. Moral diatas sangat baik bagi 

kehidupan sehari-hari. 

Sabari menyesal telah mendebat Ukun soal surat itu, lebih-lebih telah 

mengungkit-ungkit soal Geografi. Setelah ditelaahnya lebih lanjut, dia 

memang keterlaluan (54). 

Sabari berterima kasih atas wejangan dan nasihat kawan-kawan dekatnya itu. 

Dia sadar bahwa sudah saatnya bersikap rasional kepada Lena (55). 

 



45 
 

 
 

 Kutipan diatas dapat dijelaskan bahwa nilai moral yang terkandung 

didalamnya adalah moral rendah hati. Seperti yang dijelaskan oleh 

pengarang novel, Sabari meminta maaf kepada Ukun dan Tamat walaupun 

Ukun dan Tamat lah yang bersalah kepadanya karena Sabari sadar bahwa 

Ukun dan Tamat lah yang menjadi sahabatnya selama ini. 

Sabari bersandar dibalik peti es. Dia tahu apa yang terjadi di derma yang tak 

jauh dari pasar ikan. Dia terharu membayangkan Ukun dan Tamat telah naik 

kapal untuk menjemput Lena dan Zorro (300). 

 

 Andrea Hirata menjelaskan nilai moral persahabatan secara langsung 

melalui kutipan diatas. Kutipan diatas menjelaskan bahwa hubungan 

persahabatan antara Sabari, Ukun, dan Tamat sangatlah erat. Ukun dan 

Tamat pergi menjelajahi Sumatra hanya untuk mencari dan menjembut Lena 

dan Zorro untuk Sabari. 

Tak lagi tampak lelaki linglung hilir mudik macam orang hilang uang di 

kawasan pasar ikan karena Sabari sudah pulang, mencukur rambut, jenggot, 

dan kumisnya, mandi dan menggosok gigi. Seperti JonPijareli yang merasa 

terlahir kembali setelah kedatangan Ukun dan Tamat, Sabari pun terlahir 

kembali gara-gara surat Tamat (346).  

 

 Kutipan diatas menjelaskan secara langsung nilai moral yang 

terkandung didalamnya adala moral semangat hidup. Terlihat Sabari merasa 

terlahir kembali setelah mendengar kabar bahwa Marlena dan Zorro akan 

pulang kembali.  

4.2.1.2. Melalui Tokoh 

 Sabari adalah tokoh istimewa dalam novel Ayah karya Andrea Hirata. 

Ia memberikan banyak pengaruh terhadap tokoh-tokoh lain dalam novel 

tersebut. Sabari merupakan tokoh utama dalam novel ini. Sabari merupakan 
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laki-laki yang pekerja keras, bersemangat tinggi, sabar dalam menghadapi 

masalah dan juga orang yang baik. 

 Sosok Sabari banyak sekali memberikan nilai moral kepada pembaca. 

Baik itu melalui ucapannya maupun melalui tingkah lakunya. Berikut 

adalah nilai moral yang disampaikan pengarang melalui tokoh Sabari. 

“Buku tulis untukmu, Lena,” kata Sabari selembut mungkin, malu dan 

gugup. Buku itu adalah hadiah harapan tiga lomba menulis puisi tingkat 

pelajar, prestasi tertinggi Sabari. Dia ingin Lena bangga kepadanya (3). 

 

 Kutipan diatas mengandung nilai moral berprestasi. Terlihat bahwa 

Sabari memberikan hadiah harapan tiga lomba menulis puisi tingkat pelajar 

kepada Lena. 

“Coba, mana pernah aku ngasih sangka sembilan untuk Bahasa Indonesia, 

mana pernah!? Kecuali untuk kau, Ri!” 

 “Terimak kasih, Bu.” 

“Sebenarnya, aku ingin sekali memberimu nilai sepuluh, Ri, tapi aku sadar, 

mustahil manusia mendapat angka sepuluh untuk bahasa.” (70) 

 

 Dialog diatas mengandung nilai moral prestasi. Sabari dipuji oleh guru 

Bahasa Indonesia nya dan mendapatkan nilai sembilan, bahkan gurunya 

ingin memberikan nilai sepuluh tapi tidak bisa. 

 “Aku mau menebus kesalahanku.” 

 “Pada Lena dan Bogel?” 

 “Ya.” 

 “Bogel juga?!” 

 “Ya.” 

“Ri! Kalau kau minta maaf kepada Lena, aku maklum, tapi sama Bogel?! 

Dia adalah manusia paling kejam padamu di dunia ini!” 

 “Tapi, ini kesalahanku, Boi” (94) 

 

 Dialog diatas mengandung nilai moral rendah hati. Sabari meminta 

maaf kepada Marlena dan juga Bogel walapun dia tidak bersalah. Pengarang 

menjelaskan secara langsung nilai moral yang terkandung didalamnya 

melalui dialog tokoh Sabari. 
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Sebab, tadinya saya perkirakan akan gagal membawakan lagu „Truly‟ itu. 

Saya sudah pesimis. Saya tahu lagu itu sangat sulit, bahkan penyanyi 

sesungguhnya belum tentu bisa membawakannya. Saya terharu karena saya 

bisa, bagus lagi! Oh, saya tak menduga bisa bernyanyi sebagus itu! (104). 

 

 Nilai moral yang terkandung dalam dialog diatas adalah nilai moral 

percaya diri. Terlihat Sabari dengan percaya diri menyanyikan lagu 

kesukaan Marlena dalam siaran radio berharap Marlena mendengarkannya. 

“Mengapa, Ri? Mengapa Lena? Mengapa seakan tak ada perempuan lain di 

dunia ini?” 

“Aku pun tak tahu, Boi. Kalau melihat Lena, aku merasa sayap-sayap 

tumbuh di bawah ketiakku.” (128) 

 

 Nilai moral yang terkandung dalam dialog diatas adalah nilai moral 

kesetiaan. Sabari tetap setia dan memantapkan hatinya kepada satu orang 

yaitu Marlena walaupun Marlena tidak pernah sama sekali membalas 

perasaan Sabari tersebut. 

“Cerdik cendekia berkata, kejujuran bermula dari pelajaran sekolah, mereka 

tak keliru, tapi kurasa perlu ditambahkan bahwa kejujuran bermula dari 

kejujuran membangun sekolah” (156). 

 

 Dialog diatas merupakan dialog dari tokoh Markoni. Maksud dari 

dialog diatas adalah Markoni sedang memuji kejujuran Sabari dan memberi 

kode kepada karyawan lainnya agar bekerja seperti Sabari. Nilai moral dari 

dialog diatas adalah nilai moral jujur. 

“Wajar-wajar! Kalau ditinjau-tinjau, wajahmu memang agak berat, Boi. 

Muka bulat tak punya dagu, bibir macam dilemparkan sekendak hati saja 

oleh seseorang sambil naik sepeda, lalu mendarat dibawah hidungmu yang 

bentuknya macam tatakan kue kembang itu. Mata sayu menimbulkan rasa 

kasihan. Telinga macam telinga wajan, gigi tupai. Maaf, Boi, semua itu 

adalah unsur-unsur yang paling dihindari perempuan dewasa ini.” 

Sabari tersenyum lagi. Hidup ini memang dipenuhi orang-orang yang kita 

inginkan, tetapi tak menginginkan kita, dan sebaliknya, dan Sabari tetap 

tersenyum (164). 
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 Nilai moral yang terkandung dalam dialog diatas adalah nilai moral 

kesabaran. Terlihat Sabari sangat sabar ketika fisiknya dihina oleh Markoni. 

Sabari hanya membalas hinaan Markoni dengan senyuman. Nilai moral ini 

sangat baik dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. 

4.2.2 Bentuk penyampaian tidak langsung 

4.2.2.1 Peristiwa 

 Salah satu peristiwa “menakjubkan” dikisahkan dalam novel ini. 

Peristiwa yang terjadi ketika Sabari mendapat pujian dan apresiasi dari 

Markoni dan karyawan kerja nya setelah dia menerima penghargaan sebagai 

karyawan teladan di pabrik Markoni. 

Sabari menunduk takzim waktu Markoni mengalunginya medali. Dia merasa 

seperti atlet olimpiade peraih medali emas cabang loncat indah. Tepuk 

tangan tak henti-henti untuk tokoh kita itu (157). 

 

 Dari peristiwa tersebut, kita dapat mengambil hikmah yang sangat 

berharga. Maksud di balik itu semua dapat diartikan sebagai bentuk 

keikhlasan dalam bekerja, jujur dalam berkerja, dan terampil dalam bekerja. 

 Di balik keteladanan Sabari dalam bekerja, adapula hal yang lebih 

mulia yang membuatnya berhenti bekerja di pabrik Markoni, yaitu anaknya 

Zorro. Sabari rela mengundurkan diri dan berhenti bekerja di pabrik 

Markoni hanya karena ingin menjaga Zorro dan ingin selalu di dekat Zorro. 

Adapun Sabari, setelah mengundurkan diri bekerja di pabrik Markoni, 

membuka warung sembako di rumahnya. Pekerjaan di warung sembako dan 

memelihara kambing memungkinkannya untuk selalu berada di dekat Zorro. 

Semuanya sangat menyenangkan, apalagi sejak ada Zorro, keajaiban terjadi 

setiap hari di rumah Sabari (187). 

 

 Peristiwa yang lain adalah ketika Sabari merasa terlahir kembali 

setelah mendengar kabar bahwa Marlena dan Zorro akan pulang. Saat itu 
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karakter Sabari kembali lagi setelah mengalami kejadian yang buruk 

sebelumnya. Sifat semangat Sabari terlahir kembali setelah menerima surat 

dari Tamat dan Ukun tersebut. 

Mulailah dia berlatih. Saban subuh dia berlari, sepanjang hari dia bekerja 

banting tulang, sore dia berlari lagi, malam dia mengarang puisi dan kisah-

kisah untuk menyambut anaknya nanti (351). 

Semakin banyak pelari berguguran, termasuk Dinamut. Dia juga tak sanggup 

bersaing dengan pelari muda. Namun Sabari tetap berlari meski tak secepat 

tadi. Napasnya berat. Kakinya sakit karena tadi terlalu dipacu. Mereka yang 

melihatnya mengira Sabari akan berhenti, tetapi aneh, dia tak menyerah 

(370). 

Matahari mengendap. malam menjelang. Telapak kaki Sabari melepuh, lalu 

berdarah. Bercak-bercak darah tertinggal di aspal. Meski kakinya perih dan 

napasnya tersengal-sengal, meski sampai finis malam nanti, Sabari bertekad 

untuk terus berlari karena dia teringat akan anaknya. Dia tak mau menyerah 

demi Zorro (373). 

 

 Puncak konflik ketika pengarang novel menuliskan bahwa Sabari 

sangat mencintai Marlena hingga akhir hayatnya dan hanya dengan Marlena 

lah Sabari pernah menikah. Dalam cerita pertengahan 2013, Sabari 

meninggal dunia. 

Hanya dengan Lena, Sabari pernah menikah. Itulah pernikahan pertama dan 

terakhirnya. Dalam pernikahan itu, hanya empat kali ia bertemu dengan 

Lena, tetapi dia tetap mencintai Lena, hanya Lena, hingga akhir hayatnya. 

Pertengahan 2013, Sabari meninggal dunia (394). 

Makam Sabari sering di lihat orang karena di pusaranya ada puisi “biarkan 

aku mati dalam keharuman cintamu”. Orang-orang yang berziarah selalu 

mampir ke makamnya (395). 

 

4.2.2.2. Konflik 

 Konflik yang terjadi dalam novel ini hanya dimunculkan 

permasalahan konflik batin yang di alami oleh tokoh-tokoh dalam novel 

Ayah karya Andrea Hirata, salah satunya adalah tokoh Sabari. Konflik batin 

yang dialami oleh tokoh Sabari adalah dia sangat mencintai satu wanita, 

yaitu Marlena dan berharap bahwa dia akan berjodoh dengan Marlena. 
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Marlena, oh, Marlena, perempuan yang telah membuat Sabari senewen 

karena kasmaran. Cinta pertamanya, belahan jiwanya, segala-galanya. 

Sayang seribu sayang, tak sedikitpun Lena mengacuhkannya (3). 

Merekalah para pendamba cinta, pria maupun wanita. Ada yang 

diperlakukan buruk oleh cinta, ada yang memupuk harapan untuk memulai 

babak baru dalam hidupnya, ada yang mengais semangat untuk mencoba 

kesempatan kedua. Semuanya berharap jodoh, tapi Sabari hanya mau jodoh 

yang khusus, yaitu Lena. Hanya Lena (139). 

Si sulung angin mengarak si bungsu awan ke timur. Awan mengambang dan 

mengintip ke dapur rumah Markoni melalui terali jendela. Awan takjub 

melihat seorang laki-laki yang mencintai seorang perempuan di seberang 

meja itu lebih dari apapun di dunia ini, sedangkan perempuan itu membenci 

lelaki itu, lebih dari apapun di dunia ini, dan mereka akan segera menikah. 

Cinta sungguh, sungguh ajaib (170).  

 

Berikut adalah tabel penyampaian nilai moral yang digunakan 

pengarang dalam novel Ayah karya Andrea Hirata. 

No Bentuk penyampaian nilai 

moral 

Bentuk penyampaian Halaman 

data 

Jumlah  

1. Penyampaian langsung A. Uraian 

pengarang 

 

B. Melalui 

tokoh 

11,39,42,44

,48,54,300,

346 

3,70,94,104

,128,156,16

4 

8 

 

 

7 

2. Penyampaian tidak langsung A. Peristiwa  

 

 

 

B. Konflik  

157,187,21

9,351,370,3

73,394,395 

 

3,139,170 

8 

 

 

3 

Jumlah 26 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap novel Ayah 

karya Andrea Hirata dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

1. Wujud nilai moral tokoh utama dalam novel Ayah karya Andea Hirata 

meliputi : wujud nilai moral yaitu wujud nilai moral dalam hubungan 

manusia dengan Tuhan memiliki varian yang berupa bersyukur atas 

nikmat Tuhan dan menjalankan perintah Allah SWT untuk mendirikan 

sholat. Yang kedua adalah wujud nilai moral hubungan manusia dengan 

diri sendiri yang berupa kesabaran, percaya diri, kerja keras, jujur, 

semangat hidup, gigih, dan berprestasi. Selanjutnya adalah wujud nilai 

moral hubungan manusia dengan manusia lain berupa mencintai, 

ketulusan dan kesetiaan, kasih sayang sebagai orang tua, dan 

persahabatan. Jumlah keseluruhan data yang diperoleh sejumlah 31 data. 

2. Bentuk penyampaian nilai moral yang disampaikan oleh penulis novel 

memiliki dua spesifik yaitu penyampaian secara langsung meliputi : 

melalui uraian pengarang, dan melalui tokoh. Bentuk penyampaian nilai 

moral secara tidak langsung meliputi : peristiwa, dan konflik. Jumlah 

data yang diperoleh adalah 26 data. 
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5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, 

selanjutnya akan dikemukakan mengenai beberapa saran yang terkait 

dengan penelitian ini. Adapun pemaparannya adalah sebagai berikut. 

1. Penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk mengembangkan teori sastra 

dan wacana analisis sastra, serta dapat dimanfaatkan bagi mahasiswa 

Sastra Indonesia dan masyarakat umum agar memperoleh suatu 

pengetahuan yang lebih mendalam tentang nilai moral tokoh utama 

dalam karya sastra khususnya adalah novel. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat meneliti moral tokoh 

keseluruhan dalam novel Ayah karya Andrea Hirata. 

3. Dalam kaitannya dengan bidang sastra, novel ini juga dapat dijadikan 

acuan bagi peneliti lain untuk dapat meneliti novel ini dengan kajian 

yang berbeda, misalnya dilihat dari aspek psikologi ataupun dengan 

kajian lainnya yang terdapat dalam novel Ayah karya Andrea Hirata. 
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LAMPIRAN 

Tabel Pengumpulan Data 

Berikut merupakan tabel pengumpulan data nilai moral tokoh Sabari 

dalam novel Ayah karya Andrea Hirata. 

 

No Data 

Jenis nilai moral Sabari dalam novel Ayah karya 

Andrea Hirata 

Keterangan 
Hubungan 

manusia 

dengan 

Tuhan 

Hubungan 

manusia 

dengan 

diri 

sendiri 

Hubungan 

manusia 

dengan 

manusia 

lain 

Hubungan 

manusia 

dengan 

alam 

1. 

 

 

 

Sabari suka Senin. 

Senin adalah langkah 

awal menuju segala-

galanya. Senin 

adalah hari yang 

disayangi Tuhan dan 

dibenci iblis. 

√ 

    

Bersyukur dan 

atas nikmat 

Tuhan 

(Hal 66) 

 

2. 

Karena dia seorang 

Sabari maka tuhan 

memberinya Zorro. 

√ 

    

Rasa syukur 

atas nikmat 

Tuhan  

(Hal 227) 

 

3. Suasana sholat 

jum‟at di masjid ini 

dapat dilukiskan 

dengan kata-kata. 

Saat engkau shalat 

rasanya ribuan 

malaikat 

menungguimu. Suara 

muadzin merdu 

sekali 

√ 

   

Melaksanakan 

ibadah 

(Hal 305) 
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4. Sabari tak 

terpengaruh oleh 

suara-suara yang 

mengecilkan hatinya. 

Baginya itu bunyi 

distorsi radio, 

menguing-nguinglah 

sesuka kalian. Dia 

fokus kepada Lena. 

Dia tidak mau pindah 

ke lain frekuensi  

 

√ 

  

Kesabaran 

(Hal 39) 

5. Adakah Sabari 

membenturkan 

kepalanya ke pohon 

nangka? Tidak. 

Adakah dia 

mengumpankan 

lehernya ke gergaji 

mesin? Tidak. 

Adakah dia mengikat 

tangan dan kakinya 

sendiri lalu 

memplester 

mulutnya? Tidak. 

Ataukah dia 

menggunakan cara 

picik bahkan anarkis 

untuk menarik 

perhatian Lena? 

Maaf, Sabari tak 

punya sifat obsesif 

semacam itu. Halo? 

 

√ 

  

Kesabaran 

(Hal 44) 

6. Sabari patah hati, 

tetapi dia tak patah 

harapan. Perasaannya 

kepada Lena sama 

seperti saat Lena 

merampas kertas 

jawabannya pada 

hari keramat itu. Lagi 

pula, ayahnya sering 

mengatakan bahwa 

Tuhan selalu 

menghitung, dan 

suatu ketika Tuhan 

 

√ 

  

Kesabaran  

(Hal 48) 
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akan berhenti 

menghitung  

7.  Bogel sering 

mengejek puisi 

Sabari, sambil 

memegang korek gas 

Zippo, dipanggilnya 

Sabari majenun alias 

gila. 

Izmi kagum kepada 

Sabari karena tak 

pernah membalas 

Bogel. Dia makin 

kagum ketika 

membandingkan 

keduanya. Sabari 

adalah kebalikan dari 

semua kelebihan 

Bogel, dan tampak 

bangga menjadi 

dirinya sendiri 

 

√ 

  

Kesabaran 

(Hal 80) 

8. Sabari tersenyum 

lagi. Hidup ini 

memang dipenuhi 

orang-orang yang 

kita inginkan, tetapi 

tidak menginginkan 

kita, dan sebaliknya, 

dan Sabari tersenyum 

lagi  

 

√ 

  

Kesabaran  

(Hal 164) 

9. Aih, Kawan, apa 

yang kualami ini 

belum apa-apa. 

Kalian tahu? 

Florentino Ariza 

menunggu cinta 

Fermina Daza 

hampir 52 tahun! 

Aku, Sabari bin 

Insyafi mencintai 

Marlena binti 

Markoni baru 

sebentar saja, 

 

√ 

  

Kesabaran 

(Hal 191) 
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belumlah seberapa 

10. Hampir dua jam 

Sabari tegak, tak ada 

tanda-tanda kapal 

akan tiba. Dia lelah 

karena gugup 

berkepanjangan, 

tetapi dia akan terus 

menunggu meski 

sampai malam nanti 

 

√ 

  

Kesabaran  

(Hal 380) 

11. Sebab, tadinya saya 

perkirakan akan 

gagal membawakan 

lagu „Truly‟ itu. Saya 

sudah pesimis. Saya 

tahu lagu itu sangat 

sulit, bahkan 

penyanyi 

sesungguhnya belum 

tentu bisa 

membawakannya. 

Saya terharu karena 

saya bisa, bagus lagi! 

Oh, saya tak 

menduga bisa 

bernyanyi sebagus 

itu!  

 

√ 

  

Percaya diri 

(Hal 104) 

12. Sebulan penuh 

Sabari berlatih. Agar 

tak mengganggu 

tetangga, dia berlatih 

di pinggir laut. 

Lolongannya lindap 

ditelan debur ombak 

Laut Jawa  

 

√ 

  

Gigih 

(Hal 97) 

13. Dia mau kerja berat 

banting tulang. Dia 

mau tubuhnya hancur 

setiap pulang kerja, 

 

√ 

  Kerja keras 

(Hal 113) 
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lalu jatuh tertidur 

lupa diri. Bangun 

tidur dan bekerja 

keras lagi  

14. Ketiga, jujur! Jangan 

kau curangi takaran 

semen jika mencetak 

batako 

 

√ 

  
Kejujuran 

(Hal 156) 

15. Mengapa Lena pak? 

Jangan kura-kura 

dalam perahu! 

Baiklah, pak. 

Kau suka sama Lena 

, ya? 

Sabari kaget lagi, 

tetapi dengan cepat 

menguasai diri. 

Ya, pak. 

Nah, ketahuan 

belangmu! Kau 

bekerja disini karena 

mau melihat Lena?! 

Ya, pak. 

Tertangkap basah 

kau! 

 

√ 

  

Kejujuran 

(Hal 162) 

16. Tak lagi tampak 

lelaki linglung hilir 

mudik macam orang 

hilang uang di 

kawasan pasar ikan 

karena Sabari sudah 

pulang, mencukur 

rambut, jenggot, dan 

kumisnya, mandi dan 

menggosok gigi. 

Seperti JonPijareli 

yang merasa terlahir 

kembali setelah 

 

√ 

  

Semangat 

hidup 

(Hal 346) 
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kedatangan Ukun 

dan Tamat, Sabari 

pun terlahir kembali 

gara-gara surat 

Tamat  

17. Mulailah ia berlatih. 

Saban subuh ia 

berlari, sepanjang 

hari ia bekerja 

banting tulang, sore 

ia berlari lagi, 

malamnya ia 

mengarang puisi dan 

kisah-kisah untuk 

menyambut anaknya 

nanti. Sabari 

menemukan irama 

hidup yang menarik  

 

√ 

  

Semangat 

hidup 

(Hal 351) 

18. Semakin banyak 

pelari berguguran, 

termasuk Dinamut. 

Dia juga tak sanggup 

bersaing dengan para 

pelari muda. Namun, 

Sabari tetap berlari 

meski tak secepat 

tadi. Napasnya berat. 

Kakinya sakit karena 

tadi terlalu dipacu. 

Mereka yang 

melihatnya menduga 

dia akan segera 

berhenti, tetapi aneh, 

dia tak menyerah  

 

√ 

  

Kegigihan 

dalam 

mencapai 

tujuan 

(Hal 370) 

19. Sabari menunduk 

takzim waktu 

Markoni 

mengalunginya 

medali. Dia merasa 

seperti atlet 

Olimpiade peraih 

medali emas cabang 

loncat indah. Tepuk 

tangan tak henti-

 

√ 

  

Berprestasi 

(Hal 157) 
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henti untuk tokoh 

kita itu 

20. “Buku tulis untukmu, 

Lena,” kata Sabari 

selembut mungkin, 

malu dan gugup. 

Buku itu adalah 

hadiah harapan tiga 

lomba menulis puisi 

tingkat pelajar, 

prestasi tertinggi 

Sabari. Dia ingin 

Lena bangga 

kepadanya  

  

√  
Mencintai  

(Hal 3) 

21. Sabari tak terlalu 

peduli dengan 

namanya yang tiba-

tiba tenar dengan 

fotonya yang 

terpampang di koran 

lokal. Dia hanya 

memikirkan rencana 

manisnya untuk 

mengikuti lomba itu, 

yaitu 

mempersembahkan 

piala dan hadiah-

hadiahnya untuk 

Lena  

  

√  
Ketulusan (Hal 

118) 

22. Semuanya berharap 

jodoh, tetapi Sabari 

hanya mau jodoh 

khusus, yaitu Lena. 

Hanya lena 

  

√  

Ketulusan dan 

kesetiaan 

(Hal 139) 

23. Hanya dengan Lena, 

Sabari pernah 

menikah. Itulah 

pernikahan pertama 

dan terakhirnya. 

Dalam pernikahan itu 

hanya empat kali ia 

bertemu Lena, tetapi 

dia tetap mencintai 

  

√  
Kesetiaan 

(Hal 394) 
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Lena, hanya Lena, 

hingga akhir 

hayatnya  

24. Betapa Sabari 

menyayangi Zorro. 

Ingin dia memeluk 

sepanjang waktu. Dia 

terpesona melihat 

makhluk kecil yang 

sangat indah dan 

seluruh kebaikan 

yang terpancar 

darinya. Diciuminya 

anak itu dari kepala 

sampai ujung jari-

jemari kakinya yang 

mungil  

  

√  

Kasih sayang 

sebagai orang 

tua 

(Hal 183) 

25. Setelah 

mengundurkan diri 

bekerja di pabrik 

Markoni, Sabari 

membuka warung 

sembako di 

rumahnya. Pekerjaan 

di warung dan 

memelihara kambing 

memungkinkannya 

untuk selalu berada 

di dekat Zorro. 

Semuanya sangat 

menyenangkan, 

apalagi sejak ada 

Zorro, keajaiban 

terjadi setiap hari di 

rumah Sabari 

  

√  

Kasih sayang 

sebagai orang 

tua 

(Hal 187) 

26. Sabari bersandar 

dibalik peti es. Dia 

tahu apa yang terjadi 

di derma yang tak 

jauh dari pasar ikan. 

Dia terharu 

membayangkan 

Ukun dan Tamat 

telah naik kapal 

  

√  
Persahabatan 

(Hal 300) 
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untuk menjemput 

Lena dan Zorro 

 

Berikut merupakan tabel pengumpulan data bentuk penyampaian 

nilai moral karya sastra dalam novel Ayah karya Andrea hirata. 

No Data 

Bentuk penyampaian nilai moral karya sastra dalam 

novel Ayah karya Andrea Hirata 
Keterangan 

Bentuk penyampaian 

langsung 

Bentuk penyampaian 

tidak langsung 

 

Uraian 

pengarang 

Melalui 

tokoh 
Peristiwa Konflik 

1. Dalam waktu 

singkat, Sabari 

telah menjawab 

semua soal, tetapi 

dia tak ingin 

mengecewakan 

pihak-pihak yang 

telah memberinya 

nama Sabari, yakni 

ayahnya dan 

diaminkan 

neneknya. 

Ditunggunya 

dengan sabar 

sampai waktu mau 

habis 

√ 

   

 Halaman 

11 

2. Sabari tak 

terpengaruh oleh 

suara-suara yang 

mengecilkan 

hatinya. Baginya 

itu bunyi distorsi 

radio, menguing-

nguinglah sesuka 

kalian. Dia fokus 

kepada Lena. Dia 

tidak mau pindah 

ke lain frekuensi  

√ 

   

Halaman 

39 
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3. Tak seperti pemain 

band yang 

berantakan, Sabari 

rapi jali. Tak bisa 

ia melihat kabel 

centang-perenang 

tak keruan, pasti 

digulungnya  

√ 

   

Halaman 

42 

4. Adakah Sabari 

membenturkan 

kepalanya ke 

pohon nangka? 

Tidak. Adakah dia 

mengumpankan 

lehernya ke gergaji 

mesin? Tidak. 

Adakah dia 

mengikat tangan 

dan kakinya sendiri 

lalu memplester 

mulutnya? Tidak. 

Ataukah dia 

menggunakan cara 

picik bahkan 

anarkis untuk 

menarik perhatian 

Lena? Maaf, 

Sabari tak punya 

sifat obsesif 

semacam itu. 

Halo?  

√ 

   

Halaman 

44 

5. Sabari patah hati, 

tetapi dia tak patah 

harapan. 

Perasaannya 

kepada Lena sama 

seperti saat Lena 

merampas kertas 

jawabannya pada 

hari keramat itu. 

Lagi pula, ayahnya 

sering mengatakan 

bahwa Tuhan 

selalu menghitung, 

dan suatu ketika 

√ 

   

Halaman 

48 
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Tuhan akan 

berhenti 

menghitung 

6. Sabari menyesal 

telah mendebat 

Ukun soal surat itu, 

lebih-lebih telah 

mengungkit-ungkit 

soal Geografi. 

Setelah ditelaahnya 

lebih lanjut, dia 

memang 

keterlaluan 

Sabari berterima 

kasih atas 

wejangan dan 

nasihat kawan-

kawan dekatnya 

itu. Dia sadar 

bahwa sudah 

saatnya bersikap 

rasional kepada 

Lena 

√ 

   

Halaman 

54 

7.  Sabari bersandar 

dibalik peti es. Dia 

tahu apa yang terjadi 

di derma yang tak 

jauh dari pasar ikan. 

Dia terharu 

membayangkan 

Ukun dan Tamat 

telah naik kapal 

untuk menjemput 

Lena dan Zorro  

√ 

   

Halaman 

300 

8. Tak lagi tampak 

lelaki linglung hilir 

mudik macam orang 

hilang uang di 

kawasan pasar ikan 

karena Sabari sudah 

pulang, mencukur 

rambut, jenggot, dan 

kumisnya, mandi 

dan menggosok gigi. 

Seperti JonPijareli 

√ 

   

Halaman 

346 
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yang merasa terlahir 

kembali setelah 

kedatangan Ukun 

dan Tamat, Sabari 

pun terlahir kembali 

gara-gara surat 

Tamat  

9. “Buku tulis 

untukmu, Lena,” 

kata Sabari selembut 

mungkin, malu dan 

gugup. Buku itu 

adalah hadiah 

harapan tiga lomba 

menulis puisi tingkat 

pelajar, prestasi 

tertinggi Sabari. Dia 

ingin Lena bangga 

kepadanya  

 

√ 

  

Halaman 3 

10. “Coba, mana pernah 

aku ngasih sangka 

sembilan untuk 

Bahasa Indonesia, 

mana pernah!? 

Kecuali untuk kau, 

Ri!” 

“Terima kasih, Bu.” 

“Sebenarnya, aku 

ingin sekali 

memberimu nilai 

sepuluh, Ri, tapi aku 

sadar, mustahil 

manusia mendapat 

angka sepuluh untuk 

bahasa.”  

 

√ 

  

Halaman 

70 

11. “Aku mau menebus 

kesalahanku.” 

“Pada Lena dan 

Bogel?” 

“Ya.” 

“Bogel juga?!” 

“Ya.” 

 

√ 

  

Halaman 

94 
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“Ri! Kalau kau 

minta maaf kepada 

Lena, aku maklum, 

tapi sama Bogel?! 

Dia adalah manusia 

paling kejam 

padamu di dunia 

ini!” 

“Tapi, ini 

kesalahanku, Boi”  

12. Sebab, tadinya saya 

perkirakan akan 

gagal membawakan 

lagu „Truly‟ itu. 

Saya sudah pesimis. 

Saya tahu lagu itu 

sangat sulit, bahkan 

penyanyi 

sesungguhnya belum 

tentu bisa 

membawakannya. 

Saya terharu karena 

saya bisa, bagus lagi! 

Oh, saya tak 

menduga bisa 

bernyanyi sebagus 

itu!  

 

√ 

  

Halaman 

104 

13. “Mengapa, Ri? 

Mengapa Lena? 

Mengapa seakan tak 

ada perempuan lain 

di dunia ini?” 

“Aku pun tak tahu, 

Boi. Kalau melihat 

Lena, aku merasa 

sayap-sayap tumbuh 

di bawah ketiakku.”  

 

√ 

  

Halaman 

128 

14. “Cerdik cendekia 

berkata, kejujuran 

bermula dari 

pelajaran sekolah, 

mereka tak keliru, 

tapi kurasa perlu 

ditambahkan bahwa 

kejujuran bermula 

dari kejujuran 

 

√ 

  

Halaman 

156 
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membangun 

sekolah”  

15. “Wajar-wajar! Kalau 

ditinjau-tinjau, 

wajahmu memang 

agak berat, Boi. 

Muka bulat tak 

punya dagu, bibir 

macam dilemparkan 

sekendak hati saja 

oleh seseorang 

sambil naik sepeda, 

lalu mendarat 

dibawah hidungmu 

yang bentuknya 

macam tatakan kue 

kembang itu. Mata 

sayu menimbulkan 

rasa kasihan. Telinga 

macam telinga 

wajan, gigi tupai. 

Maaf, Boi, semua itu 

adalah unsur-unsur 

yang paling dihindari 

perempuan dewasa 

ini.” 

Sabari tersenyum 

lagi. Hidup ini 

memang dipenuhi 

orang-orang yang 

kita inginkan, tetapi 

tak menginginkan 

kita, dan sebaliknya, 

dan Sabari tetap 

tersenyum 

 

√ 

  

Halaman 

164 

16. Sabari menunduk 

takzim waktu 

Markoni 

mengalunginya 

medali. Dia merasa 

seperti atlet 

olimpiade peraih 

medali emas cabang 

loncat indah. Tepuk 

tangan tak henti-

henti untuk tokoh 

kita itu  

  

√ 

 

Halaman 

157 
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17. Adapun Sabari, 

setelah 

mengundurkan diri 

bekerja di pabrik 

Markoni, membuka 

warung sembako di 

rumahnya. Pekerjaan 

di warung sembako 

dan memelihara 

kambing 

memungkinkannya 

untuk selalu berada 

di dekat Zorro. 

Semuanya sangat 

menyenangkan, 

apalagi sejak ada 

Zorro, keajaiban 

terjadi setiap hari di 

rumah Sabari  

  

√ 

 

Halaman 

187 

18. Mulailah dia 

berlatih. Saban 

subuh dia berlari, 

sepanjang hari dia 

bekerja banting 

tulang, sore dia 

berlari lagi, malam 

dia mengarang puisi 

dan kisah-kisah 

untuk menyambut 

anaknya nanti  

  

√ 

 

Halaman 

351 

19. Semakin banyak 

pelari berguguran, 

termasuk Dinamut. 

Dia juga tak sanggup 

bersaing dengan 

pelari muda. Namun 

Sabari tetap berlari 

meski tak secepat 

tadi. Napasnya berat. 

Kakinya sakit karena 

tadi terlalu dipacu. 

Mereka yang 

melihatnya mengira 

Sabari akan berhenti, 

tetapi aneh, dia tak 

menyerah  

  

√ 

 

Halaman 

370 
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20. Matahari 

mengendap. malam 

menjelang. Telapak 

kaki Sabari melepuh, 

lalu berdarah. 

Bercak-bercak darah 

tertinggal di aspal. 

Meski kakinya perih 

dan napasnya 

tersengal-sengal, 

meski sampai finis 

malam nanti, Sabari 

bertekad untuk terus 

berlari karena dia 

teringat akan 

anaknya. Dia tak 

mau menyerah demi 

Zorro  

  

√ 

 

Halaman 

373 

21. Hanya dengan Lena, 

Sabari pernah 

menikah. Itulah 

pernikahan pertama 

dan terakhirnya. 

Dalam pernikahan 

itu, hanya empat kali 

ia bertemu dengan 

Lena, tetapi dia tetap 

mencintai Lena, 

hanya Lena, hingga 

akhir hayatnya. 

Pertengahan 2013, 

Sabari meninggal 

dunia  

  

√ 

 

Halaman 

394 

22. Makam Sabari sering 

di lihat orang karena 

di pusaranya ada 

puisi “biarkan aku 

mati dalam 

keharuman 

cintamu”. Orang-

orang yang berziarah 

selalu mampir ke 

makamnya  

  

√ 

 

Halaman 

395 

23. Marlena, oh, 

Marlena, perempuan 

yang telah membuat 

Sabari senewen 

karena kasmaran. 

   

√ Halaman 3 
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Cinta pertamanya, 

belahan jiwanya, 

segala-galanya. 

Sayang seribu 

sayang, tak 

sedikitpun Lena 

mengacuhkannya  

24. Merekalah para 

pendamba cinta, pria 

maupun wanita. Ada 

yang diperlakukan 

buruk oleh cinta, ada 

yang memupuk 

harapan untuk 

memulai babak baru 

dalam hidupnya, ada 

yang mengais 

semangat untuk 

mencoba 

kesempatan kedua. 

Semuanya berharap 

jodoh, tapi Sabari 

hanya mau jodoh 

yang khusus, yaitu 

Lena. Hanya Lena  

   

√ 
Halaman 

139 

25. Si sulung angin 

mengarak si bungsu 

awan ke timur. 

Awan mengambang 

dan mengintip ke 

dapur rumah 

Markoni melalui 

terali jendela. Awan 

takjub melihat 

seorang laki-laki 

yang mencintai 

seorang perempuan 

di seberang meja itu 

lebih dari apapun di 

dunia ini, sedangkan 

perempuan itu 

membenci lelaki itu, 

lebih dari apapun di 

dunia ini, dan 

mereka akan segera 

menikah. Cinta 

sungguh, sungguh 

ajaib  

   

√ 
Halaman 

170 
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SINOPSIS NOVEL 

Novel “Ayah” yang ditulis oleh Andrea Hirata ini menceritakan 

tentang perjuangan seorang ayah yang sangat besar kepada anaknya dan 

kisah cinta yang menurut saya luar biasa belum pernah ditemukan 

sebelumnya. Kisah cinta seorang laki-laki (yang diperankan oleh Sabari) 

kepada teman satu sekolahnya ketika SMA yang merupakan anak kampung 

tetangganya (yang diperankan oleh Marlena). 

Sabari memiliki 3 sahabat yaitu Ukun, Tamat, dan Toharun yang 

selalu bersama dengan kekonyolannya. Sabari awalnya tidak tertarik dengan 

yang namanya cinta, tetapi setelah Marlena memberikan sebuah pensil 

sebagai hadiah karena Marlena mengambil kertas jawabannya, sejak itu 

Sabari berubah dari biasanya. Sabari memang pandai berpuisi karena 

diwarisi dari ayahnya dan dia selalu membuatkan puisi cinta untuk Lena, 

tetapi Lena terus menolak dan bahkan menghinanya karena Sabari sama 

sekali bukan tipe laki-laki idaman Lena. 

Kemudian Sabari memutuskan untuk bekerja di perusahaan batako 

milik Markoni, ayahnya Lena, hanya untuk mendekati anaknya. Semua 

yang dilakukan Sabari itu sia-sia, ternyata Lena sering gonta-ganti pasangan 

dan pulang larut malam. Suatu hari, Sabari mendengar Lena bertengkar 

dengan ayahnya, pertengkaran itu karena ayahnya mengetahui bahwa Lena 

terjerumus dalam pergaulan bebas. Sabari yang mendengar hal itu kemudian 

mengorbankan dirinya untuk menikahi Lena. Ayah Marlena pun setuju. Tak 
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lama kemudian Lena melahirkan seorang anak yang tidak tahu siapa 

ayahnya. Dan sejak itu Lena sering tidak pulang ke rumah dan dia pun 

menceraikan Sabari. Sabari pasrah yang penting anak itu selalu bersamanya, 

karena Sabari sangat menyanyanginya dan anak itu diberi nama Zorro. 

Zorro mempunyai kelembutan hati dan kebesaran jiwa yang 

diturunkan oleh Sabari. Suatu ketika, Zorro berumur sekitar 3 tahun bermain 

di taman bersama Sabari, dan Lena pun datang bersama laki-laki lain untuk 

mengambil Zorro secara paksa. Setelah kejadian itu, Sabari menjadi 

kehilangan segalanya, mulai dari istri, anak, semangat hidupnya bahkan 

kesadarannya. Setelah bercerai dengan Sabari, Lena menikah dengan laki-

laki secara berturut-turut dan sudah berapa kali dia pindah dari satu kota ke 

kota yang lain tak lupa selama itu juga Zorro bersamanya. 

Karena terlalu putus asa, Sabari akhirnya menuliskan pesan di kaki 

penyu, dan menulis di layang-layang kemudian diterbangkannya berharap 

ada orang yang membaca pesannya dan mengembalikan Zorro kepadanya. 

Sampai-sampai Sabari pernah ditemukan di pasar dengan pakaian yang 

kumal dan tertawa jika melihat orang lain sedih, begitupun sebaliknya. 

Melihat Sabari seperti itu, dua sahabatnya yakni Ukun dan Tamat rela pergi 

mencari Zorro dan Lena ke Sumatera dengan modal tekad dan surat-surat 

yang pernah Lena kirim ke Zuraida, sahabatnya. 

Setelah sekian lama berkelana di pulau Sumatera akhirnya Tamat 

dan Ukun berhasil menemukan Zorro dan Marlena kemudian membawanya 
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pulang ke Belitong. Sabari sangat senang karena hampir delapan tahun tidak 

bertemu dengan anaknya yaitu Zorro. Akhir cerita, pada tahun 2013 Sabari 

meninggal dunia, makamnya sering dilihat orang karena dipusarannya 

terdapat puisi biarkan aku mati dalam keharuman cintamu. Pada tahun 2014 

sebelum meninggal Lena berpesan kepada Amiru kalau dia ingin di 

makamkan di dekat makam Sabari dan menulis sesuatu yaitu purnama 

kedua belas. 
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