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Abstract 

Ihsanudin, Moeh, 2021. Analysis of moral values in the novel Ayah and the tree circus by 

Andrea Hirata and its relationship to Indonesian language learning in high school: a 

study of literary moral values. Thesis. Indonesian Language and Literature Education 

Study Program, Faculty of Language and Arts. IKIP PGRI Bojonegoro. 

Keywoards : Novel, Moral Values, and High School Indonesian Language Learning 

The goal of this research is : (1). Explaining the educational values found in Andrea 

Hirata story Ayah and the Tree Circus (2). Explaining the structure of Andrea Hirata's novel 

Ayah and the Tree Circus's exploration of moral ideals.The subject of this study is Andrea 

Hirata's novel Ayah and the Tree Circus, which is a qualitative descriptive study. The data was 

analysed by observing, writing, and analyzing it in Andrea Hirata's novel Ayah and Circus 

Tree's data source, which was then analyzed. So the results of research in Andrea Hirata's 

novel Ayah dan Sirkus Pohon contain moral values related to human contact with God (there 

are 2 citations of moral values), human relations with self (there are 8 citations of moral 

values), human interactions with humans (there are 21 citations of moral values), and human 

interactions with the environment (there are 2 citations of moral values), and human 

interactions with the environment (there are 2 citations of moral values). which are supported 

by the novel's substance. In compared to man's relationship with himself, man's relationship 

with God, and man's relationship with the environment, the moral value of man's relationship 

with man has the most quotes, at 21 quotes. Because it is in accordance with KI, KD class 11 

semester 2 or the relationship of moral value analysis with Indonesian language learning, the 

novel Ayah Dan Sirkus Pohon can be used as a learning material in high school. 

 

Abstrak 

Ihsanudin, Moeh .   2021.  Alisis  Nilai Moral Pada Novel Ayah dan Sirkus Pohon Karya 

Andrea Hirata dan Hubungannya dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA 

:  kajian nilai moral sastra.  Skripsi.  Prodi Pendidikan Bahasa Dan Sastra 

Indonesia,  Fakultas Bahasa  Dan Seni.  IKIP PGRI Bojonegoro. 

 

Kata kunci : Novel, Nilai Moral, pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. 
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Penelitian ini bertujuan untuk, (1). Menjelaskan nilai-nilai pendidikan yang terdapat 

dalam novel Ayah dan Sirkus Pohon  karya Andrea Hirata (2). Menjelaskan  bentuk kajian nilai 

moral pada novel Ayah dan Sirkus Pohon  karya Andrea Hirata.Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif kualitatif yang di mana subjek penelitian ini adalah novel yang berjudul 

Ayah dan Sirkus Pohon karya Andrea Hirata. Data dianalisis dengan cara diamati kemudian 

dicatat dan diklasifikasikan dalam sumber data novel Ayah dan Sirkus Pohon karya Andrea 

Hirata yang kemudian dianalisis.Maka  hasil penelitian dalam novel Ayah dan Sirkus Pohon 

karya Andrea Hirata terkandung nilai moral yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan 

Tuhan terdapat 2 kutipan nilai moral, hubungan manusia dengan diri sendiri terdapat 8 kutipan 

nilai moral, hubungan manusia dengan manusia terdapat 21 kutipan nilai moral, dan hubungan 

manusia dengan lingkungan terdapat 2 kutipan nilai moral,  yang terbukti kebenarannya di 

dalam isi novel.Kesimpulannya adalah bahwa dari keseluruhan nilai moral yag terkandung 

dalam novel nilai moral hubungan antara manusia dengan manusia memiliki kutipan paling 

banyak yaitu 21 kutipan dibandingka dengan hubungan manusia dengan diri sendiri, hubunga 

manusia denga Tuhan, hubunga manusia dengan lingkungan. Hubungan analisis nilai moral 

dengan pembelajaran bahasa Indonesia bahwasanya novel Ayah Dan Sirkus Pohon ini bisa 

dijadikan sebagai bahan pembelajaran di SMA karena sesuai dengan KI, KD kelas 11 semester 

2. 

 

Abstract ditulis dalam bahasa Inggris dan Indonesia seperti format diatas yang berisikan: 

Orientation/ latar belakang: 

Research purpose/ tujuan penelitian: 

Research design, approach and method/ desain penelitian, pendekatan, dan metode, 

Main Findings/ hasil temuan,  

Abstract ditulis tidak lebih dari 200 kata. (Times New Roman 11, spasi tunggal, cetak miring 

dan dalam satu paragraph). 

 

Keywords: Maksimum5 kata kunci dipisahkan dengan tanda koma. [Font Times New Roman 

11spasi tunggal, dan cetak miring] 

 

 

PENDAHULUAN  

Terciptanya sebuah karya sastra di 

masyarakat ialah hasil dari imajinasi 

seseorang kepada ligkungan sosial. Sebuah 

karya sastra dari pengarang  ini biasanya 

menggambarkan hal-hal yang ada di 

lingkungan masyarakatnya. Dan hal-hal 

tersebuat dijadikan pengarang untuk dibuat 

karya sastra sebagai gambaran kondisi 

masyarakat  yang bertujuan untuk 

meghibur, mengedukasi bahkah mengkritik 

suatu permasalahan di masyarakat. 

Novel adalah produk karya sastra 

Memiliki peran penting yang artinya Posisi 

novelnya sama dengan sains Pengetahuan 

lain, yaitu Sangat penting untuk kemajuan 
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sosial. Novel tidak Hanya serangkaian 

karya Bacaan yang mengasyikkan, tapi 

inilah Struktur mental terdiri dari elemen-

elemen koheren (Andarini, 2017). Novel itu 

adalah buah Berurusan dengan ekspresi 

pikiran atau ide yang disengaja dari penulis 

Penulis yang berhubungan dengan kejadian 

atau kejadian disekitarnya Itu adalah 

pengalaman orang lain serta pengalaman 

penulisnya. Gaya penulisannya mengalir 

Bebas tidak tunduk pada aturan puisi 

(Yanti, 2015). Novel ialah karya tulis yang 

dibuat dengan elemen-elemen instrisiknya 

(Purnamasari, Hudiyono, dan  Rijal 2017). 

Karya sastra ialah sebuah struktur 

yang sangat kompleks yang berhubungan 

dengan kehidupan, ekspresi kehidupan 

manusia tidak terlepas dari sastra.sastra 

diakui sebagai sebuah ilusi atau khayalan 

dari kenyataan. Pengkajian novel pada 

umumnya merupakan pengkajian sastra 

yang diharapkan memahami dan 

mengekspresikan sastra. Dari segi panjang 

cerita, novel jauh lebih panjang daripada 

cerita pendek. Oleh karena itu, novel dapat 

mengekspresikan sesuatu dengan leluasa, 

menyajikan lebih banyak, lebih detail, dan 

melibatkan persoalan yang lebih kompleks. 

Ini mencakup berbagai elemen cerita yang 

membentuk novel. Novel adalah produk 

karya sastra Memiliki peran penting yang 

artinya Posisi novelnya sama dengan sains 

Pengetahuan lain, yaitu Sangat penting 

untuk kemajuan sosial.  

Moral sebagai sifat yang sudah 

meekat di masyarakat, fakta tentang sifat 

akut masalah moral menjadi pentingnya 

pendidikan karakter organisasi. Moral 

adalah tolak ukur nilai apakah sikap dan 

perilaku seseorang berdasarkan baik 

buruknya perilaku manusia.Orang-orang 

beragama yang kita bicarakan (seperti 

Islam) terkait dengan masalah moral. Dapat 

kita simpulkan akar dari masalahnya ialah 

karya sastra yang merupakan bentuk 

budaya manusia yang bias disebut juga 

sebagai bentuk pendidikan (informal). . 

Sebagai novel yang bagus ialah novel yang 

bukan hanya memberikan kebahagiaan atau 

hiburan bagi pembacanya, tetapi juga 

memberikan pandangan yang luasdari dunia 

lain. Salah satunya adalah novel Ayah Dan 

Sirkus Pohon karya Andrea Hirata yang 

didalamnya juga terkandung nilai-nilai 

moral.  

Moral sebagai sifat yang sudah 

meekat di masyarakat, fakta tentang sifat 

akut masalah moral menjadi pentingnya 

pendidikan karakter organisasi. Moral 

adalah tolak ukur nilai apakah sikap dan 

perilaku seseorang berdasarkan baik 

buruknya perilaku manusia.Orang-orang 

beragama yang kita bicarakan (seperti 

Islam) terkait dengan masalah moral. 

Pentingnya pendidikan karakter dapat 

dilihat dari kasus-kasus moral karena etika, 

bukan hanya bekerja tapi ada pelajaran 

berharga bagi kehidupan (Widiyarto, 

Sartono, dan Mubasyira 2020). 

Pada saat yang sama, pendidikan 

moral adalah menjadikan anak-anak 

manusia pendidikan moral dan manusiawi 

(Ananda, 2017). Moralitas dan moralitas 

adalah dua konsep yang berbeda. Moralitas 

adalah prinsip kebaikan dan kejahatan, dan 

moralitas adalah pertimbangan baik dan 

jahat, Pada saat yang sama, nilai adalah apa 

yang dapat diterapkan, yang menarik atau 

mendorong kita (Murdiono, 2010). 

 

METODE PENELITIAN  

 

Penelitian ini digunakan metode 

analisis deskriptif kualitatif yaitu metode 

analisis data berdasarkan materi yang 

diperoleh tanpa menambah atau 

mengurangi dan kemudian 

menganalisisnya. Memberikan penjelasan 

data yang sistematis, akurat dan faktual, 

sifat dan hubungan fenomena, dan akhirnya 

menghasilkan deskripsi data ilmiah. 

Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah buku yang digunakan 

dalam novel Ayah dan Sirkus Pohon 

Andrea Hirata. 

Setiap penulis tidak bisa tidak 

membicarakan metode penelitian, yaitu 

metode pengumpulan data. Metode 
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Pengumpulan Data Merupakan bagian dari 

alat pengumpul data yang digunakan untuk 

mengetahui berhasil tidaknya suatu 

penelitian, penelitian ini menggunakan 

metode observasi partisipatif yang 

kemudian dicatat sebagai anotasi. 

Dalam penelitian ini teknologi yang 

digunakan adalah teknik pengenalan, dan 

semua data telah diperoleh. Kemudian 

memilih data dan mengelompokkannya 

sesuai dengan kerangka teori yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil dan Pembahasan 

Bentuk nilai moral dalam novel 

ayat tersebut pohon ini dibagi menjadi 

empat bentuk : antara lain : (1)  nilai 

moral yang terkandung dalam hubungan 

antara manusia dengan dirinya sendiri 

(2)  nilai moral yang terkandung dalam 

hubungan antara manusia dengan 

sesama manusia, (3) nilai moral yang 

terkandung dalam hubungan manusia 

dengan alam semesta,(4) nilai moral 

yang terkandung dalam hubungan 

manusia dengan tuhan. dan yang paling 

banyak terdapa pada hubungan 

mannusia dengan manusia. 

Bentuk Nilai Moral Manusia Dengan 

Diri Sendiri 

Perilaku hubungan manusia 

dengan dirinya sendiri diklasifikasikan 

pada semua wujud nilai moral yang 

berhubungan dengan individu sebagai 

pribadi yang menunjukkan akan 

eksistensi individu tersebut dengan 

berbagai sikap yang melekat pada 

dirinya. Contoh bentuk nilai moral 

denga diri sendiri  

Kesabaran 

Nilai moral tentang kesabaran 

terkandung dalam novel ini. Nilai ini 

tercermin ketika sobirin yang kerap 

disapa hob menyatakan keinginannya 

seperti ayahnya yang ditinggal pergi 

istri tercinta untuk selamanya. Nilai 

moral ini tercermin di novel ini pada 

halaman Ayah Dan Sirkus 

Pohon,2020:4. 

“aku ingin tabah seperti 

ayahku. (Ayah Dan Sirkus 

Pohon,2020:4)” 

Bentuk Nilai Moral Manusia Dengan 

Manusia 

Bentuk nilai moral dalam 

hubungan antar manusia,   hubungan 

manusia dengan manusia lain dalam 

kehidupan bermasyarakat, sering 

terjadi  gesekan kepentingan.  Persoalan 

hidup sesama manusia dengan 

lingkungannya bisa berupa persoalan 

yang positif maupun persoalan yang 

negative. Contoh bentuk nilai moral 

manusia denga manusia 

Penyayang 

Nilai moral tentang penyayang 

terkandung dalam novel ini. Nilai ini 

tercermin ketika hob kagum sosok 

ayahnya dan ingin seperti ayahnya, iya 

seperti ayahnya yang sagat tegar bahkan 

sesudah 40 hari ibunya ayahnya ini 

sudah beraktifitas seperti bbiasanya tak 

terlihat murung, ayah yag sangat hebat, 

kuat, tegar oleh karena itu Hob ingin 

seperti ayahnya yang mencintai ibunya. 

Nilai moral ini tercermin di novel ini 

pada halaman Ayah Dan Sirkus 

Pohon,2020:4. 

 “jika suatu hari  nanti 

nasib memberiku cinta aku 

ingin mencintai perempuan ku 

seperti ayah mencintai 

perempuannya.( Ayah Dan 

Sirkus Pohon,2020:4)”. 

Bentuk Nilai Moral Manusia Dengan 

Tuhan 

Hubungan antara manusia dengan 

tuhan adalah hubungan yang istimewa, 
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manusia sebagai makhluk tidak akan 

terlepas 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 

bermacam-macam. Contoh bentuk 

nilaimoral manusia denga Tuhan 

Kepercayaan 

Nilai moral tentang kepercayaan 

terkandung dalam novel ini. Nilai ini 

tercermin ketika mempertunjukkan aksi 

di sirkus yang mana menamppilkan 

tentang cerita fantasi yang berjudul raja 

berekor yang mempunyai makna bahwa 

hal baik pasti akan mengalahkan hal 

buruk. Nilai moral ini tercermin di novel 

ini pada halaman Ayah Dan Sirkus 

Pohon,2020:88. 

“cepat atau lambat 

kebaikan akan mengalahkan 

kebatilan!.( Ayah Dan Sirkus 

Pohon,2020:88)”. 

Bentuk Nilai Moral Manusia Dengan 

Alam Semesta 

Hubungan manusia dengan 

alam adalah satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan. Sebagai satu kesatuan, 

semua hal tersebut saling berkaitan dan 

bersifat fungsional. Alam sebagai satu 

kesatuan sistem yang utuh merupakan 

kolektivitas dari serangkaian subsistem 

yang saling berhubungan, bergantung, 

dan fungsional satu sama lain. Contoh 

bentuk nilai moral manusia denga alam 

semesta. 

Kepercayaan 

Nilai moral tentang kepercayaan 

terkandung dalam novel ini. Nilai ini 

tercermin saat buah delia yang tetap 

kokoh ditempat tak bergerak saat 

diterjang air hujan begitu deras, semakin 

deras arus semakin kokoh ia diam 

karena alam telah memilihnya sebagai 

benih terpilih walaupun rintagan apapun 

yag menghalan bak kesatia memecah 

rintangan denga mudahnya seperti itulah 

kehidupan semua sudah ada yang 

mengatur dan sudah di takdirkan. Nilai 

moral ini tercermin di novel ini pada 

halaman Ayah Dan Sirkus 

Pohon,2020:102. 

 “semakin kuat arus 

menghantam, semakin kokoh iya 

diam.  Karena hujan telah turun 

hanya untuknya, karena hujan 

telah memilihnya sebagai benih 

yang sempurna.( Ayah Dan 

Sirkus Pohon,2020:102)”. 

 

 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan terhadap novel ayah dan 

sirkus pohon karya  andrea hirata dapat 

ditarik beberapa kesimpulan yakni 

sebagai berikut. 

 Terdapat empat bentuk nilai  moral 

yang ada pada novel ayah dan sirkus pohon 

yang meliputi:  pertama wujud hubungan 

manusia dengan manusia memiliki karya 

yang berupa seperti berikut prinsip,, 

penyayang, pendiam, 

keyakinan,  kesetiaan,  kepedihan, kerja 

keras.  Kemudian yang kedua adalah wujud 

nilai moral dalam hubungan manusia 

dengan diri sendiri  yakni keteguhan, 

penyesalan dan prinsip.  Dan yang ketiga 

adalah wujud hubungan manusia dengan 

tuhan yakni  prinsip dan 

kepercayaan.  Yang yang terakhir ada wah 
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muncul hubungan antara manusia dengan 

alam semesta yakni prinsip dan ketegaran. 

Berdasarkan hasil analisa yang telah 

dilakukan mengenai nilai moral pendidikan 

yang terdapat pada novel Ayah Dan Sirkus 

Pohon karya Andrea Hirata ialah nilai 

pendidikan moral yang meberikan sebuah 

renungan, nasehat, bertanggung jawab, 

bekerja keras, pantang menyerah, rajin, 

jujur, suka menolong, berani, dan juga 

disiplin. 
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