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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Wujud Nilai Moral Tokoh dalam 

Novel Hafalan Shalat Delisa Karya Tere Liye : Pendekatan Pragmatik. Penelitian 

ini merupakan penelitian Deskriftif Kualitatif. Metode analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dan teknik catat. Untuk 

menganalisis data, penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

pragmatik. Adapun hasil penelitian ini adalah terdapatnya wujud nilai moral 

memiliki tiga jenis yakni yang pertama wujud nilai moral dalam hubungan 

manusia dengan dirinya sendiri memiliki varian yang berupa harga diri,rasa 

percaya diri, takut, rindu, sakit, kesepian, kesedihan, kebimbangan,dan 

keikhlasan. Yang kedua wujud nilai moral dalam hubungan manusia dengan 

manusia lain memiliki varian nasihat orang tua kepada anak, kasih sayang orang 

tua kepada anak, kasih sayang anak kepada rang tua, dan kasih sayang sesama 

teman dan saudara.  Sedangkan wujud nilai moral hubungan manusia dengan 

tuhan adalah mengaji, berdoa, shalat dan keajaiban. 

 

Kata kunci: Wujud Nilai Moral Tokoh, Pragmatik, Hafalan Shalat Delisa 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to describe Being Moral Values Novel Characters in Memory 

Salah Delisa work Tere Liye: Pragmatic Approach. This research is descriptive 

qualitative. The analytical method used in this research is the method of literature 

and technical notes. To analyze the data, the research is done by using a pragmatic 

approach. The results of this research is the presence of a form of moral values 

has three types namely that the first manifestation of moral values in man's 

relationship with himself has a variant form of self-esteem, self-confidence, fear, 

longing, pain, loneliness, sadness, indecision, and sincerity. The second form of 

moral values in human relationships with other human beings have the variant 

counsel parents to children, the love of parents to children, love of children to 

parents rang, and affection among friends and relatives. While the form of the 

moral value of human relationship with God is the Koran, pray, prayer and 

miracles. 

 

Keywords: Moral Values Being figures, Pragmatics, memorizing prayers Delisa 
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A. PENDAHULUAN 

Sastra adalah ekspresi 

kehidupan manusia yang tidak 

terlepas dari akar 

masyarakatnya. Kehidupan yang 

dituangkan dalam karya sastra 

mencakup hubungan manusia dengan 

lingkungan dan masyarakat, 

hubungan sesama manusia, 

hubungan manusia dengan dirinya, 

dan hubungan manusia dengan 

Tuhan. Meskipun demikian, sastra 

tetap diakui sebagai sebuah ilusi atau 

khayalan dari kenyataan. Sastra tidak 

akan semata-mata menyodorkan 

fakta secara mentah. Sastra bukan 

sekedar tiruan kenyataan, melainkan 

kenyataan yang telah ditafsirkan oleh 

pengarang dari kehidupan yang ada 

disekitarnya. 

Sejalan dengan hal di atas, 

pengarang Tere-liye ingin 

menyampaikan pesan-pesan atau 

nilai-nilai moral melalui karyanya, 

yang salah satunya adalah novel 

yang berjudul “Hafalan Shalat 

Delisa”. Novel ini berlatar belakang 

tsunami berkisah tentang keikhlasan 

dan ketulusan seorang gadis kecil 

(Delisa berumur 6 tahun) ketika ia 

kehilangan harta yang dimilikinya, ia 

berusaha mendengarkan hatinya, 

yang berbicara menyuarakan, apa 

yang dikatakan hatinya itulah yang 

dia lakukan, ketika nafsunya 

mengatakan bahwa Tuhan tidak adil 

karena telah mengambil semua yang 

ia miliki (ibu,dan saudara yang 

dicintainya), namun hatinya 

mengatakan tidaklah demikian dalam 

keadaan seperti itu, tidak punya apa-

apa lagi maka tiada tempat baginya 

untuk berlindung, meminta bantuan, 

kecuali pada sebuah kekuatan di luar 

dirinya yang menguasai segalanya, 

yakni Allah SWT. 

B. LANDASAN TEORI 

1. Teori Pragmatik 

 

Pendekan pragmatik 

memberikan perhatian utama 

terhadap pembaca. Pendekatan 

pragmatik adalah aliran dalam ilmu 

sastra yang beranggapan bahwa 

karya satra yang baik dalah karya 

sastra yang dapat memberikan 

kecenderungan dan faedah bagi 

penikmatnya. 

Pendekatan pragmatik dengan 

demikian memberikan perhatian 

pada pergeseran dan fungsi-fungsi 

baru pembaca tersebut. Pendekatan 

pragmatik memiliki manfaat 

terhadap fungsi-fungsi karya sastra 

dalam masyarakat, 
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perkembangannya dan perluasannya, 

sehingga manfaat karya sastra dapat 

dirasakan. Sedangkan indicator 

pembaca dan karya sastra, tujuan 

pendekatan pragmatik memberikan 

manfaat terhadap pembaca. 

Pendekatan pragmatik secara 

keseluruhan berfungsi untuk 

menopang teori resepsi, teori sastra 

yang memungkinkan pemahaman 

hakikat karya tanpa batas. 

a. Pragmatik yang Berhubungan 

dengan Moral 

Menurut Endraswara (2004: 

117) untuk mengecek penerapan 

penelitian pragmatik sastra adalah 

mana kala titik berat kritik 

berorientasi pembaca. Dalam hal ini, 

ia menunjukkan adanya konsep efek 

komunikasi sastra yang sering 

dirumuskan dengan istilah docere 

(memberikan ajaran), delectare 

(memberikan kenikmatan),dan 

movere (menggerakkan pembaca). 

Akan lebih jelas lagi jika disimak 

uraian Abrams yang banyak menyetir 

berbagai konsep pendekatan 

pragmatik, antara lain Philip Sidney 

dan Richard Mc Keon.  

Pendekatan pragmatik 

membahas hubungan antara karya 

sastra dan pembacanya, yaitu pesan 

moral apa yang disampaikan oleh 

karya sastra kepada pembaca.Dari 

uraian di atas dapat dipahami bahwa 

pendekatan pragmatik merupakan 

pendekatan yang dalam kajian 

khusus masih memerlukan teori-teori 

bantu yang lain untuk menentukan 

kajian yang dianggap penting oleh 

peneliti dan untuk menentukan suatu 

objek tertentu. 

2. Moral 

Pengertian moral dalam 

KBBI (2008: 929) adalah “ajaran 

baik buruk yang diterima umum 

mengenai perbuatan, sikap, 

kewajiban, akhlak dan budi pakerti”. 

Moral merupakan sesuatu yang ingin 

disampaikan oleh pengarang kepada 

pembaca, yang merupakan makna 

yang terkandung dalam sebuah karya 

sastra dan makna yang disarankan 

lewat cerita (Nurgiyantoro, 2009: 

321). Hal ini berarti pengarang 

menyampaikan pesan-pesan moral 

kepada pembaca melalui karya sastra 

baik penyampaian secara langsung 

maupun tidak langsung. 

Nilai moral akan menentukan 

seseorang bersalah atau tidak, dapat 

dilihat dari besar-tidaknya tanggung 

jawab dan akibat moralitas yang 

ditimbulkannya”. Manusia yang 
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bermoral dapat dinilai dari perilaku 

yang merupakan manifestasi akhlak 

dan akalnya. Bertens (2013:114) 

menjelaskan pengertian nilai moral 

adalah:Nilai moral berkaitan dengan 

pribadi manusia.  

C. METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah jenis penelitian kualitatif, 

penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya, 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan 

dan lain-lain secara holistik dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah (Moleong, 2014:6) 

wujud  data dalam penelitian ini 

berupa kata-kata kalimat, dan 

wacana yang terdapat dalam novel 

Hafalan Shalat Delisa karya Tere 

Liye. 

 Data-data dalam penelitian 

ini, yaitu berada dalam novel Hafalan 

Shalat Delisa karya Tere Liye. 

Berupa kata-kata, frase, kalimat. 

Metode dan Teknik Pengumpulan 

Data pada penelitian ini 

menggunakan metode Kepustakaan 

dan Metode Catat. Metode Analisis 

Data pada penelitian menggunakan 

Metode deskriptif kualitatif.  

D. PEMBAHASAN 

1. Wujud Nilai Moral Tokoh 

dalam Novel Hafalan Shalat 

Delisa 

Moral merupakan sesuatu 

yang ingin disampaikan oleh 

pengarang kepada pembaca, yang 

merupakan makna yang terkandung 

dalam sebuah karya sastra dan 

makna yang disarankan lewat cerita 

(Nurgiyantoro, 2000: 321). Jenis 

nilai moral itu sendiri dapat 

mencakup masalah, yang boleh 

dikatakan, bersifat dan tak terbatas. 

Dapat mencakup seluruh persoalan 

hidup dan kehidupan, seluruh 

persoalan yang menyangkut harkat 

dan martabat manusia. Secara garis 

besar persoalan hidup dan kehidupan 

manusia itu dapat dibedakan ke 

dalam persoalan hubungan manusia 

dengan diri sendiri, hubungan 

manusia dengan manusia lain dalam 

lingkup sosial termasuk 

hubungannya dengan lingkungan 

alam, dan hubungan manusia dengan 

Tuhannya (Nurgiyantoro, 2009:323). 
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Adapun wujud nilai moral 

tokoh dalam novel “ Hafalan Shalat 

Delisa” karya Tere Liye yang 

berhasil diungkap adalah sebagai 

berikut :  

a. Hubungan Manusia dengan 

Diri Sendiri 

Harga diri (self esteem) 

adalah penilaian individu terhadap 

hasil yang dicapai dengan 

menganalisa seberapa jauh perilaku 

memenuhi ideal dirinya. Dapat 

diartikan bahwa harga diri 

menggambarkan sejauh mana 

individu tersebut menilai dirinya 

sebagai orang yang memiliki 

kemampuan, keberartian, berharga, 

dan kompeten. Dalam novel Hafalan 

Shalat Delisa tampak pada kutipan 

berikut. 

Yeee, Delisa jangankan digerak-

gerakkan kencang-kencang,speaker 

meunasah ditaruh dikupingnya saja, 

ia nggak bakal bangun-bangun 

juga! Aisyah membela diri  

( Liye.2015:2). 

Kutipan di atas menunjukan 

wujud nilai moral yang bisa 

diperoleh dari tokoh Aisyah yang 

terkait dengan harga diri adalah 

keberartian yang Aisyah miliki 

mampu menunjukan kemampuan 

dalam membela dirinya untuk 

menghindarkan kemarahan yang 

akan didapatkannya ketika dengan 

suara kencang membangunkan 

Delisa. 

Nggak Delisa nggak pernah 

lupa!Delisa menjawab cepat.Ngotot 

.Ummi tersenyum lagi ( Liye.2015:7) 

Kutipan di atas menunjukan 

bahwa wujud nilai moral yang bisa 

diperoleh dari tokoh Delisa yang 

terkait dengan harga diri adalah 

Delisa dapat menilai dirinya sebagai 

orang yang memiliki kemampuan 

dengan mengatakan jika dirinya tidak 

pernah lupa. Keberhargaan juga 

ditunjukkan ketika Delisa tak ingin 

kalah untuk membawa sebuah kalung 

yang telah dibelinya bersama Ummi. 

b. Percaya Diri 

Percaya Diri (Self 

Confidence) adalah meyakinkan pada 

kemampuan dan penilaian 

(judgement) diri sendiri dalam 

melakukan tugas dan memilih 

pendekatan yang efektif. Hal ini 

termasuk kepercayaan atas 

kemampuannya menghadapi 

lingkungan yang semakin menantang 

dan kepercayaan atas keputusan atau 

pendapatnya. Sedangkan 

kepercayaan diri adalah sikap positif 

seorang individu yang memampukan 

dirinya untuk mengembangkan 

penilaian positif baik terhadap diri 

sendiri maupun terhadap lingkungan 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-harga-diri/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-harga-diri/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-harga-diri/
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atau situasi yang dihadapinya. Hal ini 

bukan berarti individu tersebut 

mampu dan kompeten melakukan 

segala sesuatu seorang diri. Rasa 

percaya diri yang tinggi sebenarnya 

hanya merujuk pada adanya beberapa 

aspek dari kehidupan induvidu 

terseburt  dimana ia merasa memiliki 

kompetensi, yakin, mampu dan 

percaya bahwa dia bisa karena 

didukung oleh pengalaman, potensi 

aktual, prestasi serta harapan yang 

realistik terhadap diri sendiri. 

Adapun kutipannya adalah sebagai 

berikut. 

Dari orang-orang yang barusan 

belanja sebelum kita... orang itu 

bilang begitu! Koh Acan juga bilang 

begitu. Katanya lucu . Khamsia... 

Delisa ikut-ikut saja, memang 

artinya apaan?, mi? Delisa 

menjawab sekaligus balik bertanya  

( Liye.2015:21). 

Kutipan data di atas 

menunjukkan wujud nilai moral yang 

bisa diambil dari tokoh Delisa yang 

terkait dengan percaya diri adalah 

dalam melakukan tugas Delisa 

merasa memiliki kompetensi, mampu 

dan percaya bahwa Delisa bisa 

karena didukung oleh pengalaman 

yang ditunjukkan dengan 

kepercayaannya mengucapkan kata 

Khamsia kepada Koh Acan yang 

didapatkannya ketika mendengarkan 

kata orang disampingnya. 

c. Ketakutan 

Ketakutan adalah suatu 

tanggapan emosi terhadap ancaman. 

Takut adalah suatu mekanisme 

pertahanan hidup dasar yang terjadi 

sebagai respons terhadap suatu 

stimulus tertentu, seperti rasa sakit 

atau ancaman bahaya. Beberapa ahli 

psikologi juga telah menyebutkan 

bahwa takut adalah salah satu dari 

emosi dasar, selain kebahagiaan, 

kesedihan, dan kemarahan.. Adapun 

kutipannya adalah sebagai berikut. 

Badannya tetap saja bergeming . 

Apa yang terjadi dengan tubuhnya. 

Bagaimana Delisa sedikitpun tidak 

bisa bergerak untuk menyusul 

mereka ( Liye.2015:83 ). 

Kutipan data di atas 

menunjukkan wujud nilai moral yang 

bisa diperoleh dari tokoh Delisa 

terkait dengan ketakutan adalah 

ketika memburuknya suatu kondisi 

atau keadaannya yang terus terjadi 

yang tidak dapat diterima. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan 

kepergian semua rombongan orang-

orang yang disayangi nya pergi 

meninggalkan Delisa, ketakutan jika 

nanti nya Delisa akan sendiri dengan 

segala  kondisi yang semakin 

memburuk untuk dirinya. Tetapi 
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ketakutannya itu ia kendalikan 

dengan mengingat pesan-pesan 

Ustadz Rahman kepadanya. Pesan 

tersebut mengatakan bahwa kita 

tidak boleh takut kepada segala 

sesuatu yang ada di dunia selain 

hanya kepada Allah SWT. 

d. Rindu 

Rindu adalah ungkapan 

perasaan yang timbul didalam hati, 

dalam artian keinginan untuk 

bertemu, untuk melihat, untuk 

mendengar, untuk merasa kepada 

objek tertentu, kepada yang dielu-

elukan, yang didamba, yang 

dipuja,rindu juga merupakan 

ungkapan kata untuk mewakili 

perasaan yang berupa keinginan 

untuk melakukan sesuatu dan 

menimbulkan efek fikiran tertentu 

kepada penyandangnya. Adapun 

kutipannya adalah sebagai berikut:  

Senin pagi. Itu berarti jadwal Abi 

menelpon setiap minggu langsung 

dari tanker minyak Abi menelpon 

pakai telepon satelit. Mereka duduk 

di ruang keluarga menunggu  

( Liye.2015:27 ). 

Kutipan data di atas 

menunjukkan wujud nilai moral yang 

bisa diperoleh dari keluarga Delisa 

yang terkait dengan rindu adalah 

ungkapan perasaan mereka yang 

timbul di dalam hati untuk segera 

mendengar Abi yang menelpon. 

Ungkapan perasaan tersebut 

merupakan wujud rindunya akan 

sosok Abi yang jauh bekerja  dari 

keluarga. 

e. Sakit 

Sakit adalah sebagai suatu 

keadaan yang tidak menyenangkan 

yang menimpa seseorang sehingga 

seseorang menimbulkan gangguan 

aktivitas sehari-hari baik itu dalam 

aktivitas jasmani, rohani dan sosial. 

Adapun kutipannya adalah sebagai 

berikut:  

Badannya terbaring dengan bagian 

sebelah kiri menyentuh tanah. 

Sementara kaki kanannya 

menggantung tak berdaya  

( Liye.2015:91 ). 

 

Kutipan data di atas 

menunjukkan wujud nilai moral yang 

bisa diperoleh dari tokoh Delisa yang 

terkait dengan sakit adalah ketika 

Delisa mengalami suatu keadaan 

tidak menyenangkan atas dirinya. 

Rasa sakit yang menimpa 

membuatnya tidak bisa bergerak 

karena kaki kanannya hingga ke betis 

sempurna terjepit disela-sela dahan 

semak. Mukanya biru lebam dan 

sekujur tubuhnya juga penuh baret 

dan luka. Delisa tidak berdaya 

badannya terkulai lemah, sungguh 

sakit saat simpul sarafnya mulai 
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bekerja seiring kesadarannya, rasa 

sakit yang menyergapnya bagai 

ribuan larik jarum yang ditembakka 

namun Delisa hanya meringis 

menahan sakit yang dialaminya.  

f. Kesepian 

Kesepian adalah keadaan 

emosi dan kognitif yang tidak 

bahagia yang diakibatkan oleh hasrat 

akan hubungan akrab tetapi tidak 

dapat mencapainya. Individu yang 

tidak menginginkan teman bukan 

orang yang kesepian, tetapi 

seseorang yang menginginkan teman 

dan tidak memilikinyalah orang yang 

kesepian.  Adapun kutipannya adalah 

sebagai berikut. 

Delisa sekarang mengerti , ia akan 

sendirian lagi. Rombongan itu 

meneruskan langkahnya, Delisa 

berontak semakin beringas. 

Membentuk badannya yang tak bisa 

bergerak ( Liye.2015:87 ). 

 

Kutipan data di atas 

menunjukkan wujud nilai moral yang 

bisa diperoleh dari tokoh delisa yang 

terkait dengan kesepian adalah  

ketika dalam keadaan emosi yang 

tidak bahagia karena hasratnya 

menginginkan teman namun tak 

memiliknya di saat rombongan 

keluarga dan teman-temannnya pergi 

meninggalkan Delisa. Keadaan yang 

paling membuatnya merasa kesepian 

sehingga ia tiba-tiba menangis adalah 

bahwa ia akan sendirian. Cara Delisa 

untuk mengtasi kesepiannya adalah 

dengan bersosialisasi dengan siapa 

saja yang masih ada pasca bencana 

yang telah merenggut ribuan 

masyarakat beserta keluarga dan 

temantemannya. 

g. Kesedihan 

Suatu emosi yang ditandai 

oleh perasaan tidak beruntung, 

kehilangan, dan ketidakberdayaan. 

Saat sedih, manusia sering menjadi 

lebih diam, kurang bersemangat, dan 

menarik diri. Kesedihan dapat juga 

dipandang sebagai penurunan 

suasana hati sementara, sementara 

depresi sering dicirikan dengan 

penurunan suasana hati yang 

persisten dan besar yang kadang 

disertai dengan gangguan terhadap 

kemampuan seseorang untuk 

melakukan kegiatan hariannya. 

Adapun kutipannya adalah sebagai 

berikut. 

Malam semakin larut. Abi yang 

masih saja duduk disana mendesah 

pendek saat Teuku Dien datang 

menyentuh bahunya. Mereka 

berpelukan lama sekali dibawah 

pohon jambu itu ( Liye.2015:122). 

Kutipan data di atas 

menunjukkan wujud nilai moral yang 

bisa diperoleh dari tokoh Abi terkait 
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dengan kesedihan adalah suatu  

perasaan kehilangan dan 

ketidakberdayaan Abi ketika 

mendapat berita dari Koh Acan 

bahwa mayat putrinya ditemukan 

berpelukan, kesedihan yang 

dialaminya sudah menembus batas. 

Berita yang akan disampaikan oleh 

Teuku Dien juga tidak akan kalah 

menyedihkan lagi karena baginya 

sudah tidak mungkin lagi ada 

keajaiban setelah melihat semua 

puing-puing kesedihannya. Cara Abi 

menghilangkan kesedihannya adalah 

sholat dan bercerita kepada Allah 

tentang kesedihan yang dialaminya 

dan meminta untuk diberi 

ketenangan dan kesabaran untuk 

menghadapi musibah yang sedang 

dihadapinya itu. 

h. Kebimbangan 

Kebimbangan adalah keragu-

raguan atau kecemasan yang 

mendalam terhadap kondisi yang 

akan ditemuinya. Adapun kutipannya 

adalah sebagai berikut:  

Ummi, kenapa ya Delisa selalu 

susah bangun shubuh-shubuh? Ia 

bertanya sambil menguap. Teringat 

masalah tadi, juga masalahnya 

selama ini susah bangun  

( Liye.2015:6 ). 

Kutipan data di atas 

menunjukkan wujud nilai moral yang 

bisa diperoleh dari tokoh Delisa 

terkait dengan kebimbangan adalah 

permintaan jawaban atas keragu-

raguan atau kecemasannya tentang 

kenapa Delisa selalu susah bangun 

shubuh-shubuh, kenapa kalau Delisa 

sudah baca doa tidur namun tetap 

saja mengantuk dan kebimbangan 

yang paling membuatnya takut 

adalah bagaimana jika ia tiba-tiba 

lupa bacaan shalatnya. Cara Delisa 

untuk mengatasi kebimbangannya 

adalah dengan banyak bertanya 

kepada Ummi tentang  masalahnya 

selama ini dan berusaha mencari 

keluar jalannya. Hal yang dapat 

diambil dengan kebimbangan Delisa 

adalah banyak belajar tentang semua 

hal yang belum kita tahu dan 

mengerti, serta selalu mengasah ilmu 

yang kita miliki. 

i. Keikhlasan 

Keikhlasan adalah menerima 

apapun yang telah diberikan kepada 

kita dengan sungguh-sungguh tanpa 

mengharapkan imbalan. Dalam hal 

ini yang dimaksud keikhlasan adalah 

menerima takdir yang telah Tuhan 

berikan. Sebuah iman dalam tubuh 

seorang manusia akan berimbas pada 

sikapnya untuk selalu menerima 

apapun takdir Tuhan dengan ikhlas. 
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Adapun kutipannya adalah sebagai 

berikut:  

 Tak ada yang bisa mengembalikan 

waktu. Tidak ada yang bisa memutar 

ulang nasib, hidup dan kehidupan 

( Liye.2015:127 ). 

Dari kutipan data di atas 

menunjukkan wujud nilai moral yang 

bisa diperoleh dari tokoh ibu-ibu 

yang terkait dengan keikhlasan 

adalah bagaiman ia menerima takdir 

yang telah Tuhan berikan kepadanya. 

Segalanya telah terjadi dan tak ada 

yang bisa memutar ulang nasib dan 

kehidupannya. Shalat malam dan 

keikhlasannya itu membuatnya 

meneteskan air mata. 

2. Hubungan Manusia dengan 

Manusia Lain 

a. Nasihat Orang Tua kepada 

Anak 

Nasihat merupakan suatu 

didikan dan peringatan yang diberi 

berdasarkan kebenaran dengan 

maksud untuk menegur dan 

membangun seseorang dengan tujuan 

yang baik.Nasihat selalu bersifat 

mendidik.Nasihat juga bisa dimaksud 

nilai, petunjuk yang baik, peringatan, 

mengusulkan, atau menganjurkan 

kepada seseorang tentang berbagai 

hal. Adapun Kutipannya adalah 

sebagai berikut : 

Itu lebih pas sayang. Atau kalau 

Delisa mau lebih afdhal lagi, ya 

pakai bahasa Arabnya! Nanti 

bangunnya insya Allah nggak susah 

lagi ada malaikat yang 

membangunkan Delisa” seru Ummi 

kepada Delisa  ( Liye.2015:7 ) 

Kutipan data di atas 

menunjukkan wujud nilai moral yang 

bisa diperoleh dari tokoh Ummi 

terkait nasihat orang tua kepada anak 

adalah didikan dan motivasinya 

kepada Delisa dengan menerangkan 

jika do’a lebih afdhal dibaca dengan 

bahasa Arabnya supaya bangunnya 

tidak terlambat lagi karena ada 

malaikat yang membangunkan 

Delisa. Nasihat yang diberikan 

Ummi juga berupa mengusulkan atau 

menganjurkan kalau kalungnya 

sudah boleh dipegang apabila Delisa 

nanti sudah hafal bacaan shalatnya 

seperti janji mereka sebelumnya. 

b. Kasih Sayang Orang Tua 

kepada Anak 

Kasih sayang adalah suatu 

sikap saling menghormati dan 

mengasihi semua ciptaan Tuhan baik 

makhluk hidup maupun benda mati 

seperti menyayangi diri sendiri 

berdasarkan hati nurani yang dalam. 

Kasih sayang juga dapat 

mempersatukan orang yang sedang 

berselisih, banyak sekali sisi positif 

dari kasih sayang. Kasih sayang 

adalah faktor yang cukup penting 

untuk kehidupan anak, kasih sayang 
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tidak akan dirasakan oleh si anak 

apabila dalam kehidupannya 

mengalami hal-hal misal kehilangan 

pemeliharaan orang tuanya, anak 

merasa tidak diperhatikan, dan 

kurang disayang. Adapun 

Kutipannya adalah sebagai berikut : 

Ini jadwal rutin mereka setiap habis 

shubuh. Belajar ngaji dengan 

Ummi, meskipun jugs belajar ngaji 

TPA dengan Ustadz Rahman di 

meunasah. ( Liye.2015:5 ) 

 

Kutipan data di atas 

menunjukkan wujud nilai moral  

yang bisa diperoleh dari tokoh Ummi 

terkait dengan kasih sayang orang 

tua kepada anak adalah adanya rasa 

perhatian dan kasih sayang Ummi 

kepada anak-anaknya dengan cara 

mengajar mereka mengaji meskipun 

mereka belajar ngaji di TPA. Kasih 

sayang Ummi juga Nampak ketika ia 

hendak membelikan kalung untuk 

Delisa sebagai hadiah hafalan 

Shalatnya. 

c. Kasih Sayang Anak kepada 

Orang Tua  

Cinta seorang anak kepada orang 

tuanya adalah kenikmatan dan 

kenyamanan yang dirasakannya  

selama ia dekat dengan orang tua dan 

kasih sayang itu akan dibuktikan 

anak dengan tingkah atau perilaku 

yang baik. Anak akan memberikan 

semua yang terbaik untuk orang tua 

dan ingin selalu membahagiakannya. 

Adapun Kutipannya adalah sebagai 

berikut : 

Fatimah yang apa mau dikata 

meskipun bacaannya kelas berat 

tetaplah remaja serba tanggung, 

segera berkomentar saat melihat 

warna kerudung yang dipakai 

Ummi. Keberatan. Yang lain ikutan 

menoleh ke arah Ummi  

( Liye.2015:14 ) 

Kutipan data di atas 

menunjukkan wujud nilai moral yang 

bisa diperoleh dari tokoh Fatimah 

yang terkait dengan kasih sayang 

anak kepada orang tua adalah bentuk 

perhatian dan kasih sayang Fatimah 

kepada Ummi yang berkeberatan 

ketika melihat warna kerudung 

Ummi yang tidak senada dengan 

bajunya dan segera mengambilkan 

kerudung yang berbeda. Bentuk 

kasih sayang anak dapat diwujudkan 

dengan berbagai cara salah satunya 

seperti yang dilakukan oleh Fatimah.  

d. kasih Sayang Sesama Teman 

atau Saudara. 

Kasih sayang adalah suatu 

sikap saling menghormati dan 

mengasihi semua ciptaan Tuhan baik 

mahluk hidup maupun benda mati 

seperti menyayangi sesama 

berlandaskan hati nurani yang luhur. 

Sebagai sesama ciptaan tuhan yang 

baik sudah sepatutnya untuk terus 



11 

 

memupuk rasa kasih sayang terhadap 

orang lain tanpa membedakan 

saudara , suku, ras, golongan, warna 

kulit, kedudukan sosial, jenis 

kelamin, dan tua atau muda. Adapun 

Kutipannya adalah sebagai berikut: 

Kali inu biarlah Delisa bayar penuh, 

Umi mengeluarkan dompet dari tas 

mengambil uang seharga kalung 

tersebut  

( Liye.2015:20 ). 

 

Kutipan data di atas 

menunjukkan wujud nilai moral yang 

bisa diperoleh dari tokoh Koh Acan 

yang terkait dengan kasih sayang 

kepada teman adalah tanpa 

membedakan agama sikap Koh Acan 

yang tidak ingin dibayar penuh oleh 

Ummi Salamah karena Koh Acan 

seperti keluarga sendiri dengan 

keluarga Ummi Salamah. Koh Acan 

yang Bergama Konghucu dengan 

senangnya melihat anak kecil belajar 

sholat, ini merupakan tidak adanya 

perbedaan antar umat beragama lain. 

3. Hubungan Manusia dengan 

Tuhan 

a. Mengaji 

Mengaji adalah salah bentuk 

keimanan kepada Allah dengan cara 

membaca Al-quran sebagai kitab 

Allah SWT. Mengaji juga 

merupakan salah satu bentuk 

kecintaan umat kepada Allah SWT. 

Adapun Kutipannya adalah sebagai 

berikut : 

Ummi sedang mengaji, mengajari 

Cut Aisyah dan Cut Zahra. 

Sedangkan Fatimah membaca Al-

Quran sendiri, Tidak lagi diajar 

Ummi ( Liye.2015:5 ) 

 

Kutipan data di atas 

menunjukkan wujud nilai moral yang 

bisa diperoleh dari tokoh Ummi, 

Aisyah, Zahra, dan Fatimah terkait 

dengan mengaji adalah tidak 

melupakan kodratnya sebagai 

manusia serta hubungannya dengan 

Tuhan, yang mendekatkan dirinya 

kepada Allah dengan cara mengaji 

secara rutin dan belajar mengaji 

sejak usia dini. 

b. Berdoa 

Pada dasarnya seorang 

individu melakukan doa untuk 

memohon segala sesuatu yang 

dibutuhkan, yang diinginkan ataupun 

hanya untuk menenangkan diri dari 

segala kesusahan, namun sebenarnya 

doa mempunyai fungsi dan kegunaan 

yang tak terhingga. Doa juga 

merupakan salah satu alat 

komunikasi manusia dengan Sang 

Pencipta. Doa merupakan peranan 

penting untuk kelangsungan dan 

perjalanan hidup manusia, untuk itu 

hampir disetiap perjalanan umat 

beragama, ia akan melakukan segala 
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sesuatu agar ia memperoleh selamat 

dan sejahtera. 

Kewajiban berdoa dijelaskan dalam 

surat Al-Baqarah ayat 186: 

َوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَئِنِّي قَِريٌب أُِجيُب َدْعَىةَ 

اِع إَِذا َدَعاِن فَْليَْستَِجيبُىا لِي َوْليُْؤِمنُىا بِي  الدَّ

 لََعلَُّهْم يَْرُشُدوَن

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya 

kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), 

bahwasanya Aku adalah dekat. Aku 

mengabulkan permohonan orang yang 

berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, 

maka hendaklah mereka itu memenuhi 

(segala perintah) Ku dan hendaklah 

mereka beriman kepada-Ku, agar mereka 

selalu berada dalam kebenaran (Al-

Baqarah 2:186). 

Adapun Kutipannya adalah sebagai 

berikut : 

Lantas berdoa dalam hati. Sungguh 

sungguh memohon agar engkau 

menyayangi gadis kecil ini. 

Menghela napas sambil 

memperbaiki kerudungnya.  

( Liye.2015:117 ) 

Kutipan data di atas 

menunjukkan wujud nilai moral yang 

bisa diperoleh terkait dengan berdoa 

adalah permohonan Delisa dan Shopi 

kepada Allah atas apa yang ia 

inginkan dapat terwujud. Delisa 

meminta bantuan kepada Allah agar 

ia selalu dijaga dalam tidurnya. 

Sedangkan permohonan Shopi 

kepada Allah menyayangi gadis kecil 

yang berada dihadapannya itu yang 

tidak lain adalah Delisa yang sedang 

terbaring lemah. 

c. Sholat 

Sholat merupakan ritual 

ibadah bagi pemeluk agama islam. 

Sholat juga merupakan kewajiban 

yang harus dijalankan oleh setiap 

umat yang memeluk agama islam 

tanpa terkecuali baik sedang sehat 

maupun sakit. Sholat ialah salah satu 

alat komunikasi antara manusia 

dengan Tuhannya sebagai bentuk 

ibadah yang didalamnya merupakan 

amalan baik. Adapun Kutipannya 

adalah sebagai berikut : 

Delisa bangun , sayang.. Shubuh! 

Fatimah, sulung berumur lima belas 

tahun membelai lembut pipi 

Delisa.Tersenyum berbisik  

( Liye.2015:2 ) 

 

Kutipan data diatas 

menunjukkan wujud nilai moral yang 

bisa diperoleh terkait dengan sholat 

adalah ritual dan kewajiban yang 

selalu dilakukan oleh keluarga Delisa 

untuk sholat berjamaah dengan rutin 

seperti yang diterangkan di dalam 

Al-Qur’an bahwa sholat berjamaah 

pahalanya berlipat ganda dan yang 

berlaku sebagai imam adalah Ummi 

karena Abi mereka bekerja sebagai 

pelaut pulang tiga bula sekali. 

d. Keajaiban 

Keajaiban adalah keganjilan 

atau keanehan, keanehan biasanya 

terjadi pada alam maupun pada 



13 

 

makhluk hidup sedangkan ajaib 

sendiri itu adalah ganjil, aneh jarang 

ada, tidak seperti biasa, 

mengherankan, sesuatu yang aneh, 

keheranan, yang tidak dapat 

diterangkan dengan akal. Adapun 

Kutipannya adalah sebagai berikut. 

Dan lima buah apel merah ranum 

tergeletak begitu saja didekat tubuh 

Delisa. Rapi tersusun membentuk 

formasi bintang. Paras Delisa 

menyeringai senang melihatnya. 

Tangan kiri Delisa gemetar 

meraihnya, masih sakit tetapi ia 

pelan- pelan berhasil menggapainya. 

Sempurna sekali letak lima buah 

apel tersebut. Tepat diujung 

jangkauan tangan kiri Delisa, 

seolah ada yang menyusunnya 

dengan rapi ( Liye.2015:98 ) 

 

Kutipan data di atas 

menunjukkan wujud nilai moral 

yang bisa diperoleh terkait dengan 

keajaiban adalah keganjilan dan 

keanehan dengan lima buah apel 

merah ranum yang tergeletak begitu 

saja di didekat Delisa, rapi tersusun 

membentuk pormasi bintang dengan 

sejuta rasa lezat yang tidak pernah 

terkatakan oleh penduduk dunia 

manapun 

E. PENUTUP 

1. Simpulan  

       Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan terhadap novel Hafalan 

Shalat Delisa Kerya Tere Liye dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut. 

Wujud nilai moral kaitannya 

dengan hubungan manusia dengan diri 

sendiri  yaitu menggambarkan sebagai 

manusia kita diajarkan untuk selalu 

percaya diri serta ikhas dalam menerima 

segala bentuk musibah atau kejadian 

yang telah menimpa kita. Hubungan 

manusia dengan manusia lain 

mengajarkan kita tengtang kepedulian 

kepada sesame. Allah memberi akal dan 

pikiran kepada manusia agar hidup 

bermasyarakat dengan lingkungan selalu 

menjaga sosialisasi terhadap sesama. 

Hubungan manusia dengan Tuhan 

mengajarkan kita sebagai manusia untuk 

taat kepada-Nya dengan cara 

mendekatkan diri kepada Tuhan dan 

menjauhi larangan-Nya. 

2. Saran  

 Penelitian novel Hafalan Shalat 

Delisa karya Tere Liye yaitu mendorong 

masyarakat untuk gemar membaca, 

khususnya gemar membaca karya satra 

karena di dalam karya sastra terdapat 

nilai-nilai yang dapat dipetik. Terutama 

dengan nilai-nilai kehidupan yang dapat 

diambil hikmahnya dari berbagai tokoh 

didalamnya, dengan karya sastra 

masyarakat dapat melakukan hal-hal 

yang positif dan menghindari perilaku 

negatif.  
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