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Desi Lestari Saputri, 2020 Analisis Nilai Moral dalam Novel Orang-

Orang Biasa Karya Andrea Hirata (Kajian Sosiologi Sastra). Skripsi Fakultas 

Pendidikan Bahasa dan Seni Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia IKIP PGRI Pontianak. Dra. Hj. Sulha, M.Si. (Pembimbing Utama), 

Indriyana Uli, M. Pd (Pembimbing Kedua). Fokus penelitian ini adalah 

“Bagaimanakah Nilai Moral yang terkandung dalam Novel Orang-Orang Biasa 

Karya Andrea Hirata?”. Dan sub fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah 

Nilai Moral yang Berhubungan dengan Diri Sendiri dalam Novel Orang-Orang 

Biasa Karya Andrea Hirata?, (2) Bagaimanakah Nilai Moral yang Berhubungan 

dengan Sesama Manusia dalam Novel Orang-Orang Biasa Karya Andrea Hirata?, 

(3) Bagaimanakah Nilai Moral yang Berhubungan dengan Tuhan dalam Novel 

Orang-Orang Biasa Karya Andrea Hirata?.  

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Nilai 

Moral yang terkandung dalam Novel Orang-Orang Biasa Karya Andrea Hirata. 

Adapun tujuan khususnya dalam penelitian ini adalah pertama, untuk 

mendeskripsikan nilai moral yang berhubungan dengan diri sendiri dalam novel 

Orang-Orang Biasa karya Andrea Hurata. Kedua, untuk mendeskripsikan nilai 

moral yang berhubungan dengan sesama manusia dalam novel Orang-Orang 

Biasa karya Andrea Hirata. Ketiga, untuk mendeskripsikan nilai moral yang 

berhubungan dengan Tuhan dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea 

Hirata.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, 

bentuk penelitian yaitu kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel 

Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata, terdiri dari 262 halaman yang terbit di 

Sleman, Yogyakarta, Februari 2019 oleh Percetakan BENTANG. Teknik 

pengumpul data yang digunakan, yaitu teknik studi dokumenter. Alat pengumpul 

data yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah manusia, 

yaitu penulis itu sendiri sebagai alat atau instrumen utama. Teknik analisis data 

pada penelitian ini menggunakan teknik analisis isi. 

Berdasarkan hasil penelitian pada novel Orang-Orang Biasa karya Andrea 

Hirata ini maka secara umum dapat disimpulkan bahwa di dalam novel ini 

terkandung nilai-nilai moral yang terdiri dari tiga kategori, yakni nilai-nilai moral 

yang berhubungan dengan diri sendiri, nilai-nilai moral yang berhubungan dengan 

sesama manusia, dan nilai-nilai moral yang berhubungan dengan Tuhan. Secara 

khusus simpulan dari setiap sub fokus dalam penelitian dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 1. Nilai moral yang berhubungan dengan diri sendiri terdiri dari a). Sabar, 

b). Jujur, c). Disiplin, dan d). Kerja Keras. 2. Nilai moral yang berhubungan 

dengan sesama manusia terdiri dari a). Tolong Menolong, dan b). Berbakti kepada 

orang tua. 3. Nilai moral yang berhubungan dengan Tuhan terdiri atas Berdoa. 
   


