
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 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. 

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. 



 

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. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

 Selama mengerjakan penelitian ini, peneliti menemukan keterbatasan 

penelitian sebagai berikut. 



 1. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, sehingga 

peneliti harus membaca berulang kali untuk mengetahui wujud nilai 

moral tokoh Sabari dan bentuk penyampaian moral dalam novel Ayah 

karya Andrea Hirata. 

 2. Banyaknya tokoh dalam novel Ayah karya Andrea Hirata sehingga 

peneliti hanya memfokuskan penelitian ini pada tokoh utama saja. 


