
BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan dari hasil penelitian nilai moral dalam novel Lumpu 

Karya Tere Liye. Dapat di simpulkan berkaitan dengan pembelajaran di 

sekolah, maka pembelajaran sastra berkaitan dengan penelitian dapat 

menjadi panutan bagi peserta didik, novel Lumpu Karya Tere Liye setelah 

di analisis terdapat nilai-nilai moral sebagai berikut: 

1. Nilai moral yang berhubungan dengan diri sendiri merupakan 

hubungan manusia dengan diri sendiri. Nilai yang berhubungan 

dengan keperibadian manusia. Keperibadian manusia merupakan sifat 

jasmanaiah dan rohaniah yang terrealisasikan dalam bentuk tebiat dan 

tingkah laku yang membedakan seseorang dengan orang lain. Nilai 

moral yang berhubungan dengan diri sendiri dalam novel Lumpu 

Karya Tere Liye mencakup mandiri, sabar dan kejujuran. 

2. Nilai moral yang berhubungan dengan sesama manusia artinya 

manusia sebagai mahluk sosial tidak akan mampu hidup tanpa adanya 

bantuan dari mahluk lain. Manusia membutuhkan hubungan sosial dan 

komunikasi untuk menyampaikan jati diri sebagai manusia. Dalam 

novel Lumpu Karya Tere Liye nilai moral yang berhubungan dengan 

sesama manusia mencakup keakraban, tolong menolong dan kasih 

sayang. 

3. Nilai moral yang berhubungan dengan Tuhan merupakan nilai moral 

yang mengantur hubungan manusia dengan Tuhan. Dengan adanya 

Tuhan manusia dapat mengendalikan diri, dapat memilih-milih 

perbuatan yang baik dan buruk serta berperan tangguh bahwa sesuatu 

itu sudah ada yang mengatur ya itu Tuhan. Nilai moral yang 

terkandung dalam novel Lumpu Karya Tere Liye yang berhubungan 

dengan tuhan mencakup bersyukur.  
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B. Saran  

Berdasarkan simpulan di atas, adapun saran-saran yang dapat 

peneliti kemukakan dalam penelitian mengenai “Analisis Nilai Moral 

Dalam Novel Lumpu Karya Tere Liye (Pendekaatan Sosiologi Sastra) 

adalah sebagai berikut: 

1. Guru bahasa dan sastra indonesia, hendaknya dapat memanfaatkan 

penelitian ini sebagai sumber tambahan atau bahan ajar dalam 

menyampaikan materi ajar dalam menyampaikan materi ajar 

khususnya novel. 

2. Siswa hendaknya dapat memahami analisis nilai moral dalam novel 

sastra ini dapat dijadikan sebagai inspirasi dan motivasi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Penelitian berikutnya, penelitian ini dapat menjadi acuan dan dapat 

mengembangkan penelitian khususnya penelitian terhadap novel.  

 

 


