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Abstrak 

Moral merupakan keadaan batin yang menentukan perilaku manusia dalam menentukan 

sikap, tingkah laku dan perbuatannya. Dalam agama islam moral dikenal sebutan Al-Karimah 

yaitu kesopanan yang tinggi yang merupakan dari keyakinan terhadap baik, buruk, pantas, 

dan tidak pantas yang tergambar dalam perbuatan. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif dan teknik kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah teknik catat, dan teknik dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui 

bahwa Analisis Nilai-Nilai Moral Dalam Novel Bintang Anak Tuhan Karya Kirana Kejora 

terdapat 60 nilai moral dari 266 halaman, nilai moral itu sendiri terdiri dari 20 moral agama, 

12 nilai sosial, dan 28 nilai individu.  

 

Kata kunci : Nilai-Nilai Moral 

   

 

Abstract 

An inner moral conditions that determine human behavior in determining the attitudes, 

behaviors and actions. In the morality of Islam are references to Al-Karimah namely high 

courtesy of confidence is good, bad, fast, and fast is not depicted in the act. The method used 

in this research is descriptive methods and qualitative techniques. Data collection techniques 

used are technical note, and technical documentation. Based on these findings, it is known 

that the analysis of Moral Values In Star Novels Work Kirana Kejora Son of God, there were 

60 266 pages of moral values, morality itself consists of 20 religious moral, social value 12, 

and 28 values. 

Keywords : Moral Values 

  
 

 

 



1. Pendahuluan 

 

Sastra juga mengandung nilai-nilai kehidupan, moral, dan lain sebagainya. Sastra 

juga membentuk penikmatnya menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang selalu 

menjunjung nilai-nilai kebenaran, sopan santun, dan lain sebagainya.Membaca cipta 

sastra akan membuat penikmatnya menjadi bangsa yang beradab. Bangsa yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai (moral, etika, estetika dan budaya). 

 

Setelah peneliti membaca novel Bintang Anak Tuhan karya Kirana Kejora, peneliti 

tertarik untuk meneliti nilai moral dalam novel tersebut, karena novel ini banyak 

mengangkat nilai-nilai moral. Novel ini mengangkat tentang pengorbanan seorang ibu 

demi kesembuhan anaknya melawan penyakit HIV/AIDS. 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti merasa perlu meneliti novel 

Bintang Anak Tuhan dengan judul Analisis Nilai Moral dalam Novel Bintang Anak 

Tuhan karya Kirana Kejora. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui nilai-nilai moral 

yang terkandung dalam novel Bintang Anak Tuhan Karya Kirana Kejora. 

 

Pada metode penelitian, tampat penelitian tidak terikat pada satu tempat, karena 

objek penelitian berupa naskah sastra yaitu novel Bintang Anak Tuhan Karya Kirana 

Kejora. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2013. Dengan waktu penelitian 

tersebut diharapkan dapat mewujudkan hasil yang optimal dan sesuai dengan tujuan 

penelitian.  

 

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Metode Deskriptif adalah 

metode yang menggambarkan sebuah peristiwa, benda, dan keadaan dengan sejelas-

jelasnya tanpa mempengaruhi objek ditelitinya. (Triswanto, 2010:33) Penelitian 

kualitatif tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi 

organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Penelitian kualitatif bertujuan untuk 

mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perpektif 

partisipan. 

 

Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Bintang Anak Tuhan karya Kirana 

Kejora terbitan Hi-Fest Publishing Jakarta  tahun 2010 cetakan pertama. Pada penelitian 

ini teknik yang digunakan adalah teknik catat, teknik dokumentasi karena data-data nya 

berupa teks, dan teknik baca yaitu dengan membaca teks yang sudah tersedia. 

 

Teknik analisis data  adalah cara yang digunakan untuk menganalisis data yang 

diperoleh dari pengumpulan data dan mendapatkan data sesuai dengan tujuan 

penelitian. Tahap-tahap penelitian mengenai analisis nilai moral  dalam novel Bintang 

Anak Tuhan karya Kirana Kejora, dilakukan sebagai berikut: 

1.Membaca novel Bintang Anak Tuhan. Dari  tahap pertama ini, nilai moral belum 

bisa teranalisis. 

2.Menganalisis nilai novel Bintang Anak Tuhan karya Kirana Kejora. Menganalisis 

satu persatu nilai moral yang terdapat dalam novel  tersebut. Pada tahap ini penulis 

baru bisa mengelompokkan nilai moral  yang telah di analisis  sebelumnya. 

3.Menyimpulkan hasil analisis nilai moral dalam novel Bintang Anak Tuhan. Ini 

adalah tahapan terakhir dalam proses  analisis data, yaitu penulis telah dapat 

menemukan jawaban dari permasalahan yang terdapat pada perumusan masalah. 



 

  

2. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

Dalam menganalisis nilai-nilai moral dalam novel Bintang Anak Tuhan Karya 

Kirana Kejora.ini terdapat nilai moral sebanyak 60 dari 266 halaman. Nilai moral itu 

meliputi nilai moral agama, nilai moral sosial, dan nilai moral individu. Nilai moral itu 

sendiri terdiri dari 20 moral agama, 12 moral sosial, dan 28 moral individu.. 

 

1. Nilai Moral Agama 

 

Tidak bisa disangkal, agama mempunyai hubungan erat dengan moral. Dalam 

praktek hidup sehari-hari, motivasi kita yang penting dan terkuat bagi perilaku moral 

adalah agama. Setiap agama mengandung suatu ajaran moral yang menjadi pegangan 

bagi perilaku para penganutnya. 

Nilai Moral adalah keadaan batin yang menentukan perilaku manusia dalam 

menentukan sikap, tingkah laku dan perbuatan. Dalam agama islam moral dikenal 

dengan Al-Karimah yaitu kesopanan yang tinggi yang merupakan dari keyakinan 

terhadap baik, buruk, pantas, dan tidak pantas.  

Ajaran moral dalam suatu agama dianggap penting, karena ajaran itu berasal dari 

Tuhan dang mengungkapkan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, dasar-dasarnya adalah 

wahyu. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa moral adalah perilaku manusia 

yang menyangkut baik, buruk, dan tingkah laku seseorang dalam kehidupan sehari-hari 

yang tergambar dalam perbuatannya. Dalam novel Bintang Anak Tuhan karya Kirana 

Kejora terdapat 20 Nilai moral agama. Nilai moral agama tersebut antara lain: 

‘’Namun kehidupan selalu mempunyai rona, warna dan corak berubah-rubah. 

Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa untuk mempertahankan warna putih, rasa 

suci cinta pada orang-orang yang mereka kasihi.’’ (Halaman 12) 

’’Masing-masing manusia punya kelebihan dan kekurangan yang harus selalu 

disyukuri. Bagaimanapun kamu harus bersyukur dipercaya Tuhan untuk 

mengandung, melahirkan, merawat Bintang.’’  (Halaman 27 ) 

Dari beberapa kutipan dapat diambil kesimpulan bahwa moral agama sangat 

menentukan kepribadian seseorang. Hanum memiliki moral agama yang baik, dikatakan 

demikian karena dalam kondisi nya yang sedang sakit, karena terjangkit HIV Hanum 

tidak menyerah pada keadaan, dan disaat Hanum sedang mengalami kesusahan atas 

penyakit dirinya dan anaknya, Hanum selalu bermunajat kepada Tuhan, untuk 

kesembuhan Bintang dan jangan mengambil anaknya, namun Hanum menyadari bahwa 

itu semua kehendak yang di atas. 

2. Nilai Moral Sosial 

 

Nilai Moral sosial adalah tindakan kita terhadap orang lain, dimana perbuatan itu 

berdampak langsung pada kehidupan antar sesama manusia. Moral ini biasanya 

mencangkup seluruh persoalan kehidupan. Dalam melakukan hubungan tersebut, 



manusia juga perlu memahami norma-norma yang berlaku agar hubungannya dapat 

berjalan lancar dan tidak terjadi kesalah pahaman. 

 

Dalam novel Bintang anak Tuhan karya Kirana Kejora terdapat 12 nilai moral 

sosial. Nilai moral sosial tersebut adalah sebagai berikut: 

‘’Kita bukan anak-anak yang terbuang Han. Semua anak di dunia ini hanyalah 

titipan Tuhan. Porsi orang berbeda-beda. Anak panti juga manusia kan? Sudahlah 

jangan tangisi cinta yang tidak pernah berpihak pada kita.’’ (Halaman 3) 

‘’Hidup dari sebuah lingkungan putih dengan penuh kebersamaan, kekeluargaan, 

membuat hanum memiliki sifat yang peduli kepada orang lain dan lingkungannya. 

Tanpa banyak halangan berarti dia bisa mengatasi semua masalah pekerjaannya. 

Sifat toleransinya membuatnya makin aman ketika harus pulang malam sendiri.’’ 

(Halaman 5) 

‘’Bu Nurma begitu menghormati siapa pun orang tua penghuni panti yang 

datang. Dan selalu mengajarkan kebaikan akan sebuah silahturahmi baik sedarah 

maupun tidak.’’ (Halaman 16) 

Dari beberapa kutipan diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa manusia adalah 

makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia saling membutuhkan satu sama 

lain, seperti halnya Hanum yang di besarkan di sebuah panti asuhan, dengan kehidupan 

dari sebuah lingkungan keluarga yang penuh kebersamaan, kekeluargaan membuat 

Hanum peduli kepada orang lain dan lingkungan sekitarnya. Hanum walaupun 

mempunya penyakit yang mematikan yaitu HIV ia juga sering menghadari 

pendampingan dan memberikan semangat kepada para ODHA yan sudah kritis 

kondisinya. 

3. Nilai Moral Individu 

 

Nilai moral individu  yaitu menyangkut hubungan manusia dengan kehidupan diri 

pribadi sendiri atau cara manusia memperlakukan diri pribadi. Nilai moral ini 

mendasari dan menjadi panduan hidup manusia yang merupakan arah dan aturan yang 

perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kepribadian dan moral sangat penting 

dalam mengontrol tingkah laku atau perilaku seseorang. Dalam novel Bintang Anak 

Tuhan karya Kirana Kejora terdapat 28 nilai moral individu. Nilai moral individu 

tersebut adalah sebagai berikut: 

‘’Garisnya sebagai penghuni panti sejak bayi harus diterimanya dengan lapang 

hati. Karena dia sudah sering mendengar kalimat yang sama dan datar terdengar. 

Sebuah jawaban Bu Nur yang berulang kali didengarnya,’’Kamu anak ibu. Jangan 

melihat ibu adalah hanya wanita yang telah melahirkanmu. Lihatlah ibu yang telah 

merawatmu.’’ (Halaman 1) 

‘’Kalimat bijak menguatkan Bu Nurma begitu kuat melekat dalam ingatannya. 

Sejak kecil dirinya dilarang menagis. Harus kuat menghadapi hidup.’’  (Halaman 

1) 

 3. Simpulan dan Rekomendasi 

Dari beberapa kutipan di atas dapat di simpulkan bahwa, Hanum adalah seorang ibu 

yang sayang sekali kepada buah hatinya yang bernama Bintang. Disaat bintang sedang 



mengalami sakit yang sama yang di derita dirinya, dia selalu berdoa dan terus berdoa 

demi kesembuhan putri kesayangannya dan dia tidak peduli lagi dengan sekitnya 

sendiri, dia berkoban itu semua demi kesembuhan buah hatinya. Hanum juga seorang 

perempuan yang tegar dan tidak menyerah kepada keaadaannya dan itu semua ia 

serahkan pada Tuhan. 

Rekomendasi bagi penulis dapat memperkaya ilmu pengetahuan berkaitan tentang 

sastra dan moral. Bagi pembaca, penilitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi 

untuk perkembangan karya ilmiah selanjutnya. 
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