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Abstrak  

Pada umumnya masalah moral adalah salah satu masalah yang besar yang dihadapi bangsa ini, 

baik yang dari kalangan muda maupun tua. Hilangngya rasa kepedulian, sikap tolong 

menolong, rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama merupakan pemandangan sehari-hari 

yang kita lihat. Adapun tujuan dari penelitian mengenai aspek moral ini agar kita semua 

khususnya peneliti, bisa menyadari betapa pentingnya moral yang ada pada diri kita sehingga 

sangat mempengaruhi dalam kehidupan bermasyarakat. Manfaat penelitian ini secara teoretik 

adalah memberikan sumbangan kepada ilmu bahasa Indonesia, khususnya dalam bidang 

kesusastraan yang mengarah pada pembinaan aspek moral yang terdapat pengembangan teori 

sastra Indonesia dalam karya sastra. Metode yang digunakan adalah teknik analisis data dan 

analisis isi. Dari analisis yang diteliti bahwa moral individu dan moral sosial yang dominan 

yang terdapat dalam novel Anak-Anak Langit. Adapun  moral atau Etika individual 

menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Moral atau etika sosial 

berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola prilaku manusia sebagai anggota umat manusia. 

Kata kunci : Analisis, Moral, Novel 

   

 

Abstract 

At his general moral issue is one of the major problems facing this nation, both from the 

young and old alike. Hilangngya sense of caring, mutual help attitude, a sense of love and 

compassion for others is a daily sight we saw. The purpose of this research on moral aspect 

that we all, especially researchers, can realize how important morale is in us so strongly 

influence in public life. Benefits of this research in theory is to contribute to the science of 

Indonesian, particularly in the field of literature that leads to the development of the moral 

aspects contained in the development of Indonesian literary theory literature. The method used 

is the technique of data analysis and content analysis. Of analysis that examined individual 

moral and social mores are dominant in the novel Children of Heaven. As for morals or ethics 

and obligations concerning individual human attitude towards himself. Moral or social ethics 

talk about obligations, attitudes and behavior patterns of human beings as members of the 

human race. 
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1. Pendahuluan 

 

Karya sastra merupakan gambaran hasil rekaan seseorang  dan menghasilkan kehidupan 

yang diwarnai oleh sikap, latar belakang dan keyakinan pengarang. Karya sastra lahir 

ditengah-tengah masyarakat sebagai hasil  imajinasi pengarang, serta refleksinya terhadap 

gejala-gejala sosial yang ada di sekitarnya. 

Karya sastra mengandung penerapan moral dalam sikap dan tingkah laku para tokoh 

dengan pandangannya tentang moral. Melalui cerita, sikap, dan tingkah laku tokoh-tokoh 

itulah pembaca diharapkan dapat mengambil hikmah dari pesan-pesan moral yang 

disampaikan, dan diamanatkan. Moral merupakan sesuatu hal yang ingin disampaikan oleh 

pengarang kepada pembaca, merupakan makna yang terkandung dalam sebuah karya sastra, 

makna tersebut disampaikan lewat cerita. Moral kadang-kadang diidentikkan pengertiannya 

dengan tema walau sebenarnya tidak selalu menyaran pada maksud yang sama.   

Menurut Abdulkadir (2006:17) secara etimologis pengertian etika dan moral adalah 

sama dan yang membedakannya adalah bahasa asalnya, moral berasal dari bahasa Latin dan 

etika berasal dari bahasa Yunani. 

(Frans magnis, 1987:19). Novel sebagai salah satu  bentuk karya sastra, 

memiliki  banyak ragam dan tujuan jika dilihat dari isinya. Kemunculan karya sastra, 

khususnya novel menggugah memotivasi pembaca sangat dinantikan di Indonesia. Dalam 

sebuah novel terdapat struktur bangun yang mengungkapkan gagasan dalam novel.  

Novel  Anak–Anak Langit karangan Zhaenal Fanani dipilih dalam penelitian ini karena 

sangat menarik untuk dikaji. Kelebihan novel ini terletak pada ceritanya, yaitu moral yang 

terdapat pada tokoh–tokohnya, tentang keteguhan dan pengalaman hidup yang dialami Ziza 

sebagai tokoh utama. Pada novel Anak-Anak Langit, pengarang menceritakan moral-moral 

melalui tokoh-tokoh yang ada di dalam novel ini. Pesan moral yang disampaikan pengarang 

melalui novel ini agar bisa menjadi contoh untuk pembaca di dalam kehidupan bermasyarakat. 

 Banyak diantara kita yang sudah rusak moralnya. Tidak peduli dengan orang dan 

lingkungan sekitar. Sehingga banyak terjadi perpecahan-perpecahan di dalam masyaarakat itu 

sendiri. Maka dari itu peneliti mengambil judul mengenai moral yang terdapat pada tokoh 

dalam novel Anak-Anak Langit. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah agar pembaca bisa 

terinspirasi dengan sikap atau perilaku Ziza dalam novel Anak-Anak Langit. Hal ini berguna 

untuk menciptakan generasi pemuda berakhlak baik dengan mengedepankan nilai sosial 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

2. Pembahasan 

 

Dari hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai macam moral yang 

ada di dalam novel Anak-Anak Langit karya Zhaenal Fanani. Tetapi peneliti hanya membahas 

mengenai moral individu dan moral sosial. Karena di dalam novel Anak-Anak Langit, moral 

individu dan sosial lebih mendominasi. Banyaknya moral sosial dikarenakan dalam novel ini 

banyak terdapat sikap-sikap seperti tolong menolong, kesetiakawanan, saling berbagi, saling 

menghormati, dan sikap peduli terhadap sesama yang diceritakan oleh pengarang melalui 

tokoh-tokoh yang ada di dalam novel Anak-Anak Langit. Moral individu lebih sedikit 

jumlahnya dibandingkan dengan moral sosial. Namun  tetap saja pengarang tidak lupa 

menceritakan moral individu melalui tokoh-tokoh yang ada di dalam novel Anak-Anak Langit. 

 

3. Simpulan dan Rekomendasi 

 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa bahwa terdapat berbagai macam moral yang ada di dalam novel Anak 



Anak Langit karya Zhaenal Fanani, dan peneliti hanya membahas mengenai moral individu 

dan moral sosial. Dari hasil penelitian, dapat diperoleh 22 moral individu dan 58 moral sosial 

yang ada di dalam novel Anak-Anak Langit karya Zhaenal Fanani.  

Peneliti juga merekomendasikan bagi guru dan pembaca. Bagi guru hendaknya dapat 

mengajarkan kepada siswa tentang etika-etlka atau moral yang baik seperti yang diceritakan 

pengarang novel ini melalui tokoh-tokoh yang ada di dalam novel ini. Hal ini bertujuan agar 

siswa dapat menanamkan sikap moral yang baik di dalam dirinya dan dapat berguna bagi 

orang tua, masyarakat dan negara. Sedangkan bagi pembaca hendaknya membaca novel ini 

secara keseluruhan dengan tidak hanya mempelajari nilai moral individu dan sosial saja 

namun juga moral-moral yang lain yang terkandung di dalam novel ini. 
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