
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). 

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 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. 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 dijadikan 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. Kelemahan dari novel ini 

adalah pada awal cerita penulis memaparkan dua alur yang berbeda sehingga 

pembaca bingung, dan juga alur di awal cerita yang campuran sehingga 

membuat pembaca harus berfikir untuk melanjutkan bab nya. Maka dari itu, 

penulis memilih novel Ayah karya Andrea Hirata sebagai objek kajian dalam 

proposal 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 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 proposal skripsi ini adalah “Analisis 

Nilai Moral Tokoh Sabari dalam Novel Ayah karya Andrea Hirata”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah adalah bagaimana bentuk 

nilai moral tokoh Sabari dalam novel Ayah karya Andrea Hirata? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk nilai moral 

dari tokoh Sabari 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. 

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 

tersebut dan dapat mengambil nilai-nilai moral yang terkandung 

didalamnya. 

2. Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk prodi Sastra 

Indonesia karena bisa dijadikan untuk menambah referensi bagi 

penelitian mahasiswa Sastra Indonesia selanjutnya. 

 

 


