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Abstrak 

Penelitian ini untuk mengetahui tema, watak, dan tokoh yang terkandung dalam novel 

moga bunda disayang allah karya tere liye. Metode penelitian deskriptif  kualitatif 

digunakan untuk mengungkapkan perwatakan suatu objek dengan cara menguraikan dan 

menganalisis fakta-fakta tentang struktur yang ada dalam teks sebuah novel yang diteliti. 

Novel merupakan kreteria yang dijadikan pertimbangan sebagai sumber data yang diteliti. 

Sumber data itu adalah Novel Moga Bunda Disayang Allah karya Tere Liye. Karena jenis 

data pada penelitian ini adalah data kualitatif maka untuk memgumpulkan data–data 

tersebut peneliti akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: Membaca novel secara 

berulang, menganalisa Tema, Tokoh, Dan Watak  novel, menganalisa kutipan dialog guna 

mengetahui watak tokoh. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik sebuah simpulan. 

Tema yang terdapat dala cerita tersebut adalah kehilangan indera penglihatan dan 

pendengaran tidak lantas menjadikan seseorang itu lemah, berusaha adalah kunci 

keberhasilannya. Melati yang merupakan tokoh utama dalam cerita dikisahkan harus 

kehilangan indera penglihatan dan pendengarannya pada saat usianya baru 3 tahun. Tokoh-

tokoh tersebut diantaranya: (1) Melati, (2) Bunda, (3) Karang, (4) Salamah, (5) Kinasih, (6) 

Tuan HK, (7) Ibu-ibu Gendut, (8) Suster Tya, (9) Dokter Ryan, dan (10) Mang Jeje. Hasil 

analisis novel Moga Bunda Disayang Allah, sepuluh tokoh yang terdapat dalam cerita 

memiliki watak protagonis.       

 

Kata Kunci: Moga Bunda Disayang Allah   

 

Abstract  

This research to know theme, character, and figure that consists in moga's novel God's 

affectioned mother tere liye's opus. Observational method descriptive kualitatif is utilized 

to reveal characterization an object by describes and analysing is facts about aught 

structure in text one novel which is analyzed. Novel constitutes kreteria that made by 

judgment as source of data that is analyzed. That data source is Moga's Novel God's 

affectioned Mother Tere Liye's opus. Since type data on observational it is kualitatif's data 

therefore for gather data–data that researcher will do steps as follows: Reading ala novel 

cycle, analysing Theme, Figure, And novel Character, analysing utilised dialogue citation 

know figure character. Base observational result therefore gets to be pulled one conclusion. 

Theme that exists data that story is indera's loss sight and hearing is not afterwards make 

that someone frail, try is key its success.  Jasmine that constitute main figure in story was 

recited to have indera's loss sight and its hearing upon its new age 3 years. That figure 

among those: (1 ) Jasmines, (2 ) Mothers, (3 ) Rocks, (4 ) Salamah, (5 ) Kinasih, (6 ) Sir HK, (7 ) 

Tubby mother Mothers, (8 ) Suster Tya, (9 ) Ryan's Doctors, and (10) Mang Jeje. analisis's result 

Moga's novel God's affectioned Mother, ten figure that exist in story has protagonis's character.     

   

Keywords:  Moga is God's affectioned Mother 

 

 

 

 



1. Pendahuluan 

Sastra merupakan wujud gagasan seseorang melalui pandangannya terhadap 

lingkungan sosial yang berada disekelilingnya dengan menggunakan bahasa yang indah. 

Sastra hadir sebagai hasil perenungan pengarang terhadap fenomena yang ada. Sastra 

sebagai karya fiksi memiliki pemahaman yang lebih mendalam, bukan hanya sekadar 

cerita khayal atau angan-angan dari pengarang saja, melainkan wujud dari kreativitas 

pengarang dalam menggali dan mengolah gagasan yang ada dalam pikirannya. Salah satu 

bentuk karya sastra adalah novel. Novel adalah karya fiksi yang dibangun melalui berbagai 

unsur intrinsiknya.  Alasan peneliti memilih cerita “Moga Bunda Disayang Allah” karena 

cerita ini begitu bermakna dan memberi pesan moral yang amat banyak. Buku ini juga 

dapat memberikan kita ilmu yang berguna untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. 

Novel ini mengajarkan kita supaya jangan berputus asa, harus yakin dengan kemampuan 

diri sendiri, harus penyabar, jangan suka menyalahkan diri sendiri, jangan mudah 

menyerah, kita pasti bisa kalau kita mau mencoba, dan lain sebagainya. Begitu banyak 

pesan moral yang terkandung dalam novel ini. Penelitian terhadap novel tujuannya untuk 

mengetahui seluk-beluk yang tersurat dalam novel dan mengungkapkan unsur-unsur novel 

di dalamnya seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

maka peneliti tertarik untuk menganalisis novel  Moga Bunda Disayang Allah. Analisis 

terhadap novel Moga Bunda Disayang Allah  peneliti membatasi pada unsur intrinsik, 

yaitu unsur tema, watak dan tokoh pada novel. Dalam sebuah novel terdapat unsur intrinsik 

dan ekstrinsik. Unsur intrinsik yang meiputi tema, alur (cerita), penokohan (watak), latar 

(setting), amanat (pesan), sudut pandang, dan gaya bahasa. Sedangkan unsur ekstrinsik 

meliputi unsur religi, sosial, moral, politik, kebudayaan, ekonomi, pendidikan, sejarah, dan 

lain sebagainya. 

Penelitian terhadap novel tujuannya untuk mengetahui seluk-beluk yang tersurat 

dalam novel dan mengungkapkan unsur-unsur novel di dalamnya seperti yang telah 

diuraikan sebelumnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

menganalisis novel  Moga Bunda Disayang Allah. Analisis terhadap novel Moga Bunda 

Disayang Allah  peneliti membatasi pada unsur intrinsik, yaitu unsur tema, watak dan 

tokoh pada novel. 

 

2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis, data yang diperoleh dari novel Moga Bunda Disayang Allah 

dapat menggambarkan tema, watak, dan tokoh dalam novel tersebut. Novel Moga Bunda 

Disayang Allah karya Tere-Liye menceritakan tentang perjuangan seorang anak yang 

berusia 6 tahun untuk dapat mengenal lingkungan keluarga serta lingkungan sekitarnya. 

Melati harus kehilangan indera penglihatan dan indera pendengarannya sejak ia berusia 3 

tahun. Berikut peneliti sajikan data tema yang terdapat  dalam novel Moga Bunda 

Disayang Allah. 

Tema yang terdapat dalam novel Moga Bunda Disayang Allah adalah kehilangan 

indera penglihatan dan pendengaran tidak lantas menjadikan seseorang itu lemah, berusaha 

adalah kunci keberhasilannya. Awalnya Melati adalah seorang anak yang normal, sangat 

menggemaskan, lucu, sama periangnya dengan anak-anak yang baru berusia 3 tahun. 

Tuhan berkehendak lain, Melati harus mengalami kebutaan dan lebih parahnya lagi ia juga 

harus kehilangan indera pendengrannya hingga ia berusia 6 tahun. 3 tahun yang di jalani 



oleh Melati dalam kegelapan, kesunyian membuat aksesnya kedunia sekitar terputus.  

Berikut merupakan petikan yang menunjukkan tema dari novel Moga Bunda Disayang 

Allah. 

“BA …. BAAA…. MAAA” Berteriak lagi. Melati memukul-mukul meja dekat 

ranjang. Menaraik gagang telpon. Melemparnya sembarangan. Rambut ikalnya bergoyang-

goyang. Baju tidurnya berantakan. Tangannya seperti moncong tapir yang mencari-cari 

semut di dalam lubang pohon, bergerak-gerak, menjalar tidak terkendali. (Tere-Liye, 2013: 

14) “ Ma…. A…. Ba….” Melati menggerung pelan, tertatih menurut mengikuti langkah 

Bunda. Meski ia tidak tahu. Meski ia tidak pernah mengerti tentang kalimat-kalimat 

tersebut.(Tere-Liye, 2013: 16) 

“BAAA…. MAAA….” Melati berseru-seru  menghentak-hentakkan kakinya ke lantai. 

(Tere-Liye, 2013: 26) Baginya hidup hanya gelap. Hitam. Tanpa warna. Baginya hidup 

hanya senyap. Kosong. Tanpa suara. (Tere-Liye, 2013: 93) “ Maafkan aku, Nyonya…. 

Dari sisi apa pun, sarapan Melati tadi pagi sama sekali bukan  kemajuan. Ia tetap sama 

tdiak mengertinya seperti sebelumnya. Hitam. Gelap. Kosong. Melati tetap belum memiliki 

cara untuk mengenali sekitarnya. Kita hanya tahu, putrid Nyonya bisa dibiasakan. Meski 

unutk membiasakan satu kebiasaan baru itu ia harus melalui banyak kesulitan…. Mahal 

sekali harnganya!” karang menatap prihatin Bunda. Lihatlah wanita setengah baya di 

hadapannya memasang wajah tidak mengerti. (Tere-Liye, 2013: 93). 

watak dalam Moga Bunda Disayang Allah karya Tere-Liye: 

1. Watak Melati 

Melati merupakan tokoh utama dalam novel Moga Bunda Disayang Allah. Ia 

adalah sosok anak yang periang, lucu, dan suka bercanda. Disebabkan Melati kehilangan 

indera penglihatan dan pendengarannya, maka aksesnya dengan dunia sekitar pun harus 

terputus, hal tersebut membuat Melati terlihat seperi menjadi keras kepala. Berikut 

disajikan petikan yang menggambarkan watak Melati: 

Watak periang, lucu, dan suka bercanda: 

“Bunda, bangun! Sudah pagi….” Melati berseru sambil melompat riang ke atas ranjang 

ukuran king-size. Tertawa. (Tere-Liye, 2013:4) 

”Bunda, Bangun! Bunda Kesiangan, nih!” Jahil! Melati menarik selimut bundanya. 

Berteriak lagi. Tertawa lagi. Merangkak lebih dekat. Mengeluarkan sehelai bulu ayam 

(yang diperoleh kemaren dari Mang Jeje, tukang kebun). Jahil! (Tere-Liye, 2013:5)  

“Bunda, mikir apa?” Melati menyeringai. Memutus lamunan. (Tere-Liye, 2013: 6) 

Watak keras kepala: 

“BA …. BAAA…. MAAA” Berteriak lagi. Melati memukul-mukul meja dekat ranjang. 

Menaraik gagang telpon. Melemparnya sembarangan. Rambut ikalnya bergoyang-goyang. 

Baju tidurnya berantakan. Tangannya seperti moncong tapir yang mencari-cari semut di 

dalam lubang pohon, bergerak-gerak, menjalar tidak terkendali. (Tere-Liye, 2013: 14). 

2. Watak Bunda 

Bunda adalah sosok yang menjadi ibu dari Melati. Tokoh Bunda sangat keibuan. Ia 

merawat Melati dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Tokoh Bunda adalah salah satu 

tokoh dominan, dan merupakan  tokoh protagnis yang sangat sabar, tabah, penyayang, dan 

tulus. Berikut merupakan data teks yang menggambarkan watak Bunda: 

Watak sabar dan tabah 

“ Kau sudah bangun, Sayang?” Bunda bertanya lemah, berusaha tersenyum, meski seluruh 

dunia tahu senyuman itu percuma. (Tere-Liye, 2013: 14) 



 

“…. Aku juga tidak tahu kenapa datang pagi ini. Setiap hari mengirimkan surat-surat itu. 

Aku tidak tahu. Yang aku tahu, kami sudah tiba di batasnya. Sudah hampir berputus asa. 

Jadi, apa pun kemungkinan yang tersedia, meski itu hanya seujung kuku akan kami coba. 

Aku tidak tahu kenapa harus berharap padamu, Anakku….” (Tere-Liye, 2013: 83) 

Berjuanglah, Anakku! Bunda mohon. Jangan menyerah! Bunda berbisik senyap. 

Tertunduk.  (Tere-Liye, 2013: 83) 

Watak penyayang dan tulus: 

“Melati sekarang setiap hari kerjanya hanya marah, berteriak-teriak. Melempar apa saja 

yang dipegangnya. Memukul. Menjambak. Apa saja, tidak peduli apa pun itu….” Bunda 

menggigit bibir, memaksa matanya agar tidak menangis. (Tere-Liye, 2013: 35) 

“Sayang…. Ja-ngan—“ Bunda sambil tersenyum, berusaha menahan gerakan tangan 

putrinya yang berusaha mengangkat keramik lainnya, lenih besar dari yang tadi. (Tere-

Liye, 2013: 191) 

 Watak Karang 

Berdasarkan  data yang diperoleh, salah satu tokoh yang juga dominan adalah 

tokoh Karang. Tragedi tenggelamnya kapa yang telah menewaskan Qintan dan tujuh belas 

anak-anak dari taman bacaan, membuat Karang berubah dan terlihat memiliki peran 

antagonis. Karang lebih suka mabuk-mabukan. Pertemuan dengan Melati membuat Karang 

kembali memiliki semangat dan rasa sayang yang besar kepada anak-anak. Pada saat 

itulah, Karang yang sebenarnya memiliki watak protagonis terlihat. Ia merupakan pribadi 

yang sangat menyayangi anak-anak dan tegas. Berikut disajikan data gambaran watak 

Karang: 

Watak penyayang: 

 “Pagi ini demi melihat anak Tuan, aku berubah pikiran. Ya, hidup benar-benar paradox. 

Pagi ini, aku memeutuskan membantunya. Aku bersumpah akan menemukan cara agar 

anak ini mengenal dunia dan isinya. Menemukan cara agar ia bisa membedakan mana 

sendok, mana garpu. Meskipun itu hal terakhir yang bisa kulakukan sebelum  kematian.” 

Karang menatap tajam tubuh Melati yang masih bersimpuh di anak tangga pualam. (Tere-

Liye, 2013: 107) 

“Dengarkan aku,  Sayang…. Kita akan membuat keadilan itu terlihat! Kita akan 

membuatnya terlihat agar semua orang di dunia mengerti. Menjadi saksinya! Karena tidak 

setiap hari Tuhan berbaik hati menunjukkannya. Kita akan membuatnya terlihat, Melati. P-

a-s-t-i….” Karang mengusap rambut ikal gadis kecil dalam dekapannya, menciumnya, 

lantas berdiri menggendong gadis kecil itu, melangkah menuju pintu ruang makan. (Tere-

Liye, 2013: 146) 

Watak tegas: 

“LIHAT SENDOK INI, TUAN!” Karang lebih dulu mendesis keras, “Anak Tuan bahkan 

tidak tahu mana sendok, mana garpu! Tapi  bukan berarti anak tuan tidak bisa diajarai! 

Masalahnya, kita belum tahu caranya. ANAK TUAN MEMANG TULI DAN BUTA! 

Anak Tuan memang memiliki keterbatasan fisik, tapi bukan berarti ia memiliki 

keterbatasan otaknya.”  (Tere-Liye, 2013: 107) 



 Watak Kinasih 

  Kinasih adalah tokoh yang jarang muncul di dalam ceritan namun memiliki peran 

yang besar dalam merubah sosok Karang.  Kinasih digambarkan sebagai sosok gadis yang 

ramah, lemah lembut, dan penyayang. Berikut penyajian data watak Kinasih 

  Watak ramah:“Sudah seminggu , Bun. Sebenarnya dua hari lalu aku sudah mau 

berkunjung, menjenguk… Tapi masih ada keperluan mengurus izin praktik. Kinasih 

kangen Bunda. Kangen Melati. Kangen Tuan HK. Bahkan aku juga kangen masakan 

Salamah!” Gadis berkerudung yang dipanggil Kinasih itu tertawa, menoleh ke Salamah 

yang masih sibuk melirik tarian kunang-kunang di luar sana. (Tere-Liye, 2013: 34) 

 Watak lemah lembut dan penyayang: “Melati akan baik-baik saja, Bun…. Jika Bunda 

tetap yakin, maka ia pasti akan baik-baik saja.” Kinasih berbisik pelan. Tersenyum. 

Memotong cerita dua hari lalu. Mencoba membesarkan hati. (Tere-Liye, 2013: 39). “Kau 

pergi tanpa bilang. Meninggalkan Taman Bacaan meninggalkan anak-anak, 

meninggalkan...” Kinasih menggigit bibirnya. Ia sebenarnya ingin bilang: meninggalkan 

aku. (Tere-Liye, 2013: 216). 

Watak Salamah 

  Salamah adalah salah satu tokoh yang juga selalu muncul dalam cerita. Sosok 

Salamah digambarkan sebagai seorang pembantu yang setia terhadap majikannya. Ia 

sangat menyayangi keluarga HK. Salamah yang memiliki watak protagonis juga 

digambarkan sebagai seorang pembantu yang pelupa, namun sangat cekatan dalam bekerja. 

Berikut sajian watak Salamah: 

 Watak pelupa: 

“Aduh, maaf! Seharusnya Salamah letakkan gelasnya di tempat yang lebih tinggi! Aduh, 

Salamah lupa lagi…” Salamah mendekat rusuh . berusaha membereskan sisa “keributan.”   

(Tere-Liye, 2013: 15)Watak setia:“Apa Melati… apa Melati akan sembuh, Pak Guru?” 

Karang menghela napas. Terdiam. Berpikir. Lantas menggeleng pelan. Muka Salamah 

seketika kecewa. Raut wajahnya terlipat tiga. (Tere-Liye, 2013: 260). “Biar Salamah yang 

usir, Bu!” Akhirnya kalimatnya  dua hari lalu itu bakal jadi kenyataan. Salamah nyengir 

senang. Tidak. Bukan ia yang mengusir secara langsung , tapi ia memiliki peran penting. 

Tidak aka nada ampun buat tamu sok-galak ini! Tuan HK benci banget sama pemabuk. 

(Tere-Liye, 2013: 157). 

 Watak Tuan HK 

Berdasarkan hasil analisis novel Moga Bunda Disayang Allah, diperoleh data sosok 

Tuan HK yang merupakan ayah dari Melati. Ia  adalah sosok yang sangat menyayangi 

keluarganya, tegas, pekerja keras, dan juga pengusaha yang sukses. Berikut sajian data 

watak Tuan HK watak tegas: “APA YANG KAU LAKUKAN!” Tuan HK mendesis. 

Melangkah galak mendekati Karang. Tangannya mengepal. Rambutnya boleh jadi 

beruban. Otot-ototnya boleh jadi sudah dimakan usia tengah baya. Tapi pagi ini ia tidak 

akan segan-segan berkelahi dengan tamu yang tak tau diuntung ini. Baru lima menit di 

ruang makannya, berani sekali membanting putrinya duduk. (Tere-Liye, 2013: 103) 

Watak penyayang: “Tidak usah, Yang! Malam  ini kau istirahat saja, biar aku yang 

menyiapkan keperluanku sendiri!” Tauan  HK tersenym, member tanda agar istrinya tetap 

berbaring di ranjang. (Tere-Liye, 2013: 45) 

Tuan HK mencium kening Melati, berpamitan. ”Nanti sore Ayah pulang jam lima, sayang! 

Kita akan sama-sama pergi ke festival. Ayah, Bunda, Pak Guru Karang, Salamah, Mang 



Jeje, semuanya ikut….” (Tere-Liye, 2013: 282). Watak pekerja keras: “Aku dua minggu 

lagi ke Frankurt, Yang! Agak lama. Ada banyak yang harus dikerjakan di sana. Mungkin  

dua atau tiga minggu –“ Tuan HK diam sejenak, menatap lembut istrinya, “Mempelajari 

banyak hal disana, tidak apa-apa, kan?” (Tere-Liye, 2013: 46). 

Watak Ibu-ibu Gendut 

Berdasarkan data yang diperoleh, Ibu-ibu gendut adalah sosok yang telah 

membesarkan Karang. Karang selalu diajarkan oleh suaminya yang membuka rumah 

singgah. Sosoknya digambarkan sebagai seorang yang sangat lembut, penuh kasih sayang, 

dan penyabar, dan ia juga  berperan penting dalam merubah sifat dan sikap Karang. 

Berikut disajikan watak Ibu-ibu gendut watak lembut dan sabar: Ibu-ibu gendut menelan 

ludah, berkata pelan, “ Kau tahu, ada anak yang memerlukan bantuanmu, Karang. Surat itu 

bilang. Mereka membutuhkanmu….” (Tere-Liye, 2013: 65). Watak penuh kasih sayang: 

“Kondisi kesehatanmu semakin memburuk, Karang! Sebaiknya malam ini kau beristirahat” 

Ibu-ibu itu berdiri. Melangkah mendekat. Berusaha mencegah. (Tere-Liye, 2013: 40). “ 

Anakku, tiga tahun terakhir sejak aku tahu apa yang terjadi, aku tidak pernah ingin 

membicarakan masalah ini…. Tidak ingin, karena semua ini bahkan membuatku sedih 

sebelum membicarakannya…. Tapi biarlah pagi ini kita bicarakan lagi semuanya –“ Ibu-bu 

gendut itu melangkah mendekat. (Tere-Liye, 2013: 66) 

Watak Suster Tya 

 Suster Tya adalah tokoh yang menjadi perawat Melati sebelum Melati bertemu 

dengan Karang. Ia hanya sekali muncul di dalam cerita. Sosoknya digambarkan masih 

ragu-ragu dalam menjaga Melati, dan belum paham benar apa hal yang paling tidak disukai 

oleh Melati. sebagai seorang perawat tentu saja ia harus sabar dan lembut dalam menjaga 

pasiennya. Watak lembut: “Ayo, Melati…. Pakai tangan bagus! Suster Tya sekali lagi 

berusaha membantu Melati. Memegang tangan Melati, berusaha  mengajari  cara menyuap 

yang baik. Ia perawat baru, jadi tidak mengerti aturan mainnya. (Tere-Liye, 2013: 56) 

Watak sabar: Jangan pukul mejanya, Melati!” Tya takut-takut berusaha menghentikan 

tangan Melati. (Tere-Liye, 2013: 56).  “Aduh, Melati jangan dilempar –“ Tya yang 

setengah terkejut, banyakan gugupnya, berusaha menarik tangan Melati yang masih 

mencari benda lainnya. (Tere-Liye, 2013: 57) 

Watak Dokter Ryan 

Tokoh Dokter Ryan dalam cerita merupakan ayah dari Kinasih. Sosoknya juga 

hanya sekali muncul dalam cerita. Sosoknya digambarkan sebagai seorang pengagum, 

bertanggung jawab penuh atas keluarganya. Terbukti dengan Kinasih yang merupakan 

anaknya juga menjadi seorang dokter. Berikut merupakan sajian data watak Dokter Ryan: 

Watak pengagum: “Aku memang belum pernah melihatnya secara langsung, tapi 

sebenarnya percaya atau tidak aku bahkan bisa melukis wajahnya…. Kinasih setiap hari 

sibuk bercerita di rumah”. Dokter Ryan, yang lima tahun lebih tua dibandingkan  Tuan HK  

tertawa lebar. Menjabat tangan Karang yang Berkeringat. (Tere-Liye, 2013: 290). “Untuk 

ukuran seseorang yang tidak memiliki pendidikan akademis mendidik anak-anak, kau 

benar-benar hebat, Karang! Aku tersanjung bisa bertemu danganmu.” Dokter Ryan 

tersenyum. (Tere-Liye, 2013: 290). Watak bertanggung jawab: “Papa masih di China, 

Bun…. Ada pertemuan di Perfektur Hanjin. Seminar, symposium, entahlah, tentang 

pengobatan tradisional. (Tere-Liye, 2013: 33) 

Watak Mang Jeje 

Berdasarkan data yang diperoleh dari novel Moga Bunda disayang Allah, Mang 

Jeje merupakan tokoh yang menjadi tukang kebun keluarga Tuan HK. Kendati hanya 



sekedar tukang kebun,  keluarga Tuan HK dianggap oleh Mang Jeje seperti keluarganya. 

Bertanggung jawab atas pekerjaannya. Berikut sajian watak Mang Jeje. Watak 

bertanggung jawab: “Mamang sekarang tahu kenapa harus menggunting rumput ini setiap 

minggu…. Dulu Pak Guru, kan, pernah bilang, ‘Percuma kau memotong rumput halaman 

ini hanya untuk menunggunya tumbuh lagi, kemudian memotongnya lagi!’ Suara itu 

semakin bergetar. (Tere-Liye, 2013: 285). “Tiga tahun lamanya buat apa coba Mamang 

memotong rumput ini, membuatnya indah setiap hari. Hari ini Mamang bisa melihat Melati 

berlarian di atasnya. Rasanya bahagia sekali. Bahkan Mamang tidak peduli kalau harus 

disuruh memotong rumput ini tanpa henti, sepanjang Melati bisa bermain di atasnya….” 

Mang Jeje menyeka ujung-ujung matanya. (Tere-Liye, 2013: 286). 

 

3. Simpulan 

Tema yang terdapat dalam novel moga bunda disayang allah karya tere-liye tersebut 

adalah kehilangan indera penglihatan dan pendengaran tidak lantas menjadikan seseorang 

itu lemah, berusaha adalah kunci keberhasilannya. Melati yang merupakan tokoh utama 

dalam cerita dikisahkan harus kehilangan indera penglihatan dan pendengarannya pada 

saat usianya baru 3 tahun. Setelah 3 tahun berlalu tepatnya pada saat Melati berusia 6 

tahun, semua usaha yang dilakukan kedua orang tuanya untuk kesembuhan Melati gagal. 

Melati tidak bisa disembuhkan, akan tetapi ia masih bisa belajar mengenal dunia 

sekitarnya, terutama kedua orang tuanya. Karang adalah tokoh yang sangat berperan 

penting dalam proses pembelajaran Melati. Pada awal kisah diceritakan, tokoh Karang 

adalah sosok pemuda yang suka mabuk-mabukan. Ia berubah sejak kejadian yang 

menewaskan Qintan dan 17 anak dari Taman Bacaan pada saat menumpangi kapal milik 

nelayan. Atas saran dari Kinasih, Bunda yang merupakan ibu dari Melati Pergi untuk 

menemui Karang.  
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