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NILAI MORAL DALAM NOVEL SIRKUS POHON KARYA ANDREA 

HIRATA: TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA DAN IMPLEMENTASINYA 

SEBAGAI BAHAN AJAR DI SMK 

 

Abstrak 

Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan struktur dalam 

novel Sirkus Pohon karya Andrea Hirata, (2) mendeskripsikan kajian nilai-nilai 

moral dalam novel Sirkus Pohon karya Andrea Hirata, (3) mendeskripsikan nilai 

moral dalam novel Sirkus Pohon karya Andrea Hirata dalam Implementasinya 

Sebagai Bahan Ajar di SMK. Jenis  penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Data dan 

sumber data, sumber data primer berasal dari novel Sirkus pohon karya Andrea 

Hirata, data sekunder berasal dari artikel mengenai latar waktu. Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik pustaka. Keabsahan data menggunakan 

triangulasi data. Teknik analisis data menggunakan model semiotik pembacaan 

heuristik dan hermeneutik. Penelitian ini menghasilkan (1) novel Sirkus Pohon 

karya Andrea Hirata bertema kerja keras dan sikap optimis. Novel ini 

menggunakan alur maju mundur (campuran). Tokoh dalam novel ini adalah 

Sobrinudin, Tara, Tegar, Ayah, Ibu Bos, Azizah, Suruhudin, Dinda, Taripol, 

Gastori, Abdul Rapi, Soridin kebul, Jamot , dan Daud. Latar dalam novel ini 

adalah latar tempat Desa bernama Ketumbi, Kabupaten Tanjong Lantai, Bangka 

Belitung. Latar waktu tahun 1980 hingga 1990. Latar sosial tokoh berasal dari 

keluarga miskin dan berpendidikan rendah. (2) Nilai-nilai moral dalam novel 

Sirkus Pohon karya Andrea hirata terkandung kejujuran, nilai otentik, 

tanggungjawab, kemandirian, keberanian, kerendahan hati, serta realistis dan 

kritis. (3) Implementasi sebagai bahan ajar sastra di SMK kelas XI dengan KD 

3.11 Menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca, dan 3.20 Menganalisis 

pesan dari dua buku fiksi (novel dan buku kumpulan puisi) yang dibaca. Novel 

Sirkus Pohon karya Andrea Hirata memenuhi kriteria sebagai bahan ajar sastra 

baik dari segi, yaitu dari sudut bahasa, segi kematangan jiwa (psikologi), dan 

sudut latar belakang budaya.   

 

Kata Kunci: novel, nilai moral, sosiologi sastra, bahan ajar sastra. 

 

Abstrack 

The writing of this paper aims to (1) describe the inner structure in the Sirkus 

Pohon novel By Andrea Hirata, (2)  describe the study of moral values in the 

Sirkus Pohon novel by Andrea Hirata, (3) describe moral values in the Sirkus 

Pohon novel  by Andrea Hirata in its Implementation As a Teaching Material in 

Vocational Schools. This type of research is qualitative descriptive. Data and data 

sources, the primary data source comes from the Sirkus Pohon novel by Andrea 

Hirata, secondary data comes from articles on time settings. This means that data 

collection uses library techniques. The validity of the data uses data triangulation. 

The data analysis technique uses a semiotic model of heuristic and hermeneutic 

reading. The results show (1) Sirkus Pohon novel by Andrea Hirata a theme of 

hard work and optimism. The novel uses flashback and progresif (mixed) plot. 

The figure of this novel is Sobrinudin, Tara, Tegar, Father, Boss, Azizah, 
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Suruhudin, Dinda, Taripol, Gastori, Abdul Rapi, Soridin kebul, Jamot, and David. 

The setting in this novel is  setting of place in Desa Ketumbi, Kabupaten Tanjong 

Lantai, Bangka Belitung. The setting of time 1980 to 1990. The social setting of 

the figures from poor and low-educated families. (2) Moral values in Sirkus 

Pohon by Andrea Hirata  contained honesty, authentic values, responsibility, 

independence, courage, humility, and realistic and critical. (3) Implementation as 

literary teaching material in Vocational Schools class XI with KD 3.11 Analyzing 

messages from one fiction book that is read, and 3.20 Analyzing messages from 

two fiction books (novels and books of poetry) that are read. Sirkus Pohon novel 

by Andrea Hirata fulfill criteria as a literary material both in terms of, from the 

angle of language, the facet of mental maturity (psychology), and the angle of 

cultural background. 

 

Keywords: novel, moral values, literary sociology, literary teaching material 

 

1. PENDAHULUAN 

Menurut Tarigan (dalam Al Ma’ruf dan Nugraeni, 2017:1) Karya sastra 

merupakan media bagi pengarang untuk menuangkan dan mengungkapkan ide-ide 

hasil perenungan tentang makna dan hakikat hidup yang dialami, dirasakan dan 

disaksikan. Menurut Al Ma’ruf dan Nugraeni (2017:3) karya sastra adalah suatu 

hasil karya seni baik lisan maupun tertulis yang lazimnya menggunakan bahasa 

sebagai mediumnya dan memberikan gambaran tentang kehidupan dengan segala 

kompleksitas, problema, dan keunikannya baik tentang cita-cita, keinginan dan 

harapan, kekuasaan, pengabdian, makna dan tujuan hidup, perjuangan, eksistensi 

dan ambisi manusia, juga cinta, benci dan iri hati, tragedi dan kematian, serta hal-

hal yang bersifat transedental dalam kehidupan manusia. Menurut Edraswara 

(2008:96) karya sastra merupakan suatu produk dari kejiwaan dan pemikiran 

pengarang yang berada pada situasi setengah sadar. Dengan demikian bahwa 

karya sastra adalah menciptakan keindahan dengan suatu hal baru berdasarkan 

kehidupan manusia baik melalui imajinasi, pengalaman, perasaan maupun 

penyaksian.  

Pengarang menciptakan suatu karya sastra yang berdasarkan imajinasi dari 

suatu penggambaran masyarakat, dalam hal ini tidak terpisashkan dari kajian 

tentang masyarakat. Pengkajian novel pada umumnya merupakan pengkajian 

sastra yang diharapkan memahami dan mengekspresikan sastra. Novel adalah 
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karya yang diciptakan dalam penggambaran/ pengalaman/ imajinasi seorang 

pengarang yang menciptakan keindahan sastra dengan cerita panjang. 

Moral mengacu pada baik-buruknya manusia sebagai manusia (Suseno, 

1993:19). Moral adalah tolak ukur untuk menentukan betul-salahnya sikap dan 

tindakan manusia dilihat dari segi baik-buruknya perilaku manusia. Nilai moral 

adalah perilaku seseorang yang dianggap baik atau buruk dalam kebudayaan 

masyarakat. Menurut Suseno (1993:141) moral yang kuat merupakan kepribadian 

seseorang yang mantap akan kesanggupannya untuk bertindak sesuai apa yang 

diyakininya sebagai benar.  

Sebagai suatu nilai-nilai yang melekat pada masyarakat, artinya suatu objek 

kajian ini diperlukan gambaran teoritis tentang masyarakat. Analisis 

strukturalisme merupakan analisis pertama sebelum diterapkannya analisis 

pendekatan lain. Teeuw (1984:61) mengemukakan bahwa tanpa analisis yang 

demikian, kebulatan makna instriksik yang yang hanya dapat digali dari karya 

sastra itu sendiri, tidak akan dapat tertangkap. Menurut Swingewood (dalam 

Wiyatmi, 2013:6) menguraikan bahwa sosiologi merupakan studi ilmiah dan 

objektif mengenai manusia dalam masyarakat. Menurut Aristoteles (dalam Al 

Ma’ruf dan Nugraeni, 2017:1) sastra merupakan suatu karya untuk menyampaikan 

pengetahuan yang memberikan kenikmatan unik dan memperkaya wawasan 

seseorang tentang kehidupan. Kesimpulannya bahwa sosiologi sastra adalah ilmu 

yang memperlajari hubungan masyarakat yang terdapat dalam suatu karya beserta 

hal-hal yang melingkupinya. Maka dari itu peneliti menggunakan analisis 

strukturalisme dan sosiologi sastra.  

Penelitian sejenis telah dilakukan Roza Silvia, Abdurahman, dan Irfani Basri 

(2013) dengan judul Nilai-nilai Moral dalam Novel Jermal karya Yokie Aditiyo. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang bersifat 

analisis isi (content analysis). Penelitian ini menunjukkan perilaku tokoh 

menyangkut tentang nilai moral.  

Penelitian sejenis juga dilakukan Nining Salfia (2015) dengan judul Nilai 

Moral dalam Novel 5 Cm karya Donny Dhirgantoro. Penelitian ini adalah 

kualitatif dengan adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini dapat di 
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golongkan ke dalam penelitian kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan nilai 

moral dalam hubungan-hubungan individu dan masyarakat. 

Penelitian selanjutnya juga dilakukan Maguna Eliastuti (2017) dengan judul 

Analisis Nilai-Nilai Moral dalam novel Kembang Turi karya Budi Sardjono. 

Penelitian ini adalah kualitatif metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian 

kepustakaan. Penelitian ini mendeskripsikan unsur-unsur nilai moral.  

Penelitian sejenis selanjutnya oleh Yusuf Muflikh Raharjo, Herman J. 

Waluyo dan Kundharu Saddhono (2017) dengan judul Kajian Sosiologi Sastra dan 

Pendidikan Karakter dalam novel Nun Pada Sebuah Cermin Karya Afifah Afra 

serta Relevansinya dengan Materi Ajar di SMA. Penelitian ini kualitatif. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan 

sosiologi sastra. Penelitian ini menghasilkan bahwa novel Nun Pada Sebuah 

Cermin memiliki potensi untuk dijadikan sebagai materi ajar karena 

muatanmuatan aspek sosio-budaya dan nilai pendidikan karakternya dapat diambil 

sebagai wujud implikasi dari sebuah karya sastra. 

Sebagai usaha dalam pembelajaran sastra, maka nilai moral penting dalam 

pembelajaran apresiasi karya sastra khususnya novel. Oleh sebab itu peneliti 

mendeskrisikan struktur dalam novel Sirkus Pohon karya Andrea Hirata, 

mendeskrisikan kajian nilai moral dalam novel Sirkus Pohon karya Andrea Hirata, 

mendeskripsikan  nilai moral dalam novel Sirkus Pohon karya Andrea Hirata 

dalam Implementasinya sebagai Bahan Ajar di SMK. 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan 

struktur pembangun, nilai moral novel Sirkus Pohon karya Andrea Hirata dan 

implemetasinya sebagai bahan ajar di SMK.  

Data primer penelitian ini mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan 

penelitian berupa kata-kata, frasa, klausa maupun kalimat dalam novel Sirkus 

Pohon karya Andrea Hirata yang menunjukkan nilai moral maupun struktur 

pembangunnya. Data sekunder berasal dari artikel yang menunjukkan latar waktu 

cerita novel Sirkus Pohon  karya Andrea Hirata yang terjadi tahun 1980 hingga 
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1990-an. Data sekunder yang berupa artikel didapatkan dari 

https://nasional.kompas.com/read/2010/12/12/03553160/harapan.baru.setelah.tim

ah dan juga https://otomotif.kompas.com/read/2018/03/16/165105615/sejak-

kapan-ada-tradisi-kredit-kendaraan-motor-di-indonesia. 

Teknik pengumpulan data, teknik pustaka adalah teknik yang mempergunakan 

sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data dari novel Sirkus Pohon karya 

Andrea Hirata yang menunjukkan struktur dan nilai moral. Penelitian ini 

menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi data sebab mengarahkan penelitian 

agar menggunakan berbagai sumber untuk mengumpulkan data-data dan 

triangulasi teoritis karena menggunakan teori-teori untuk membahas 

permasalahan yang dikaji. 

Analisis novel Sirkus Pohon karya Andrea Hirata menggunakan pembacaan 

heuristik dan hermeneutik. Teknik pembacaan model heuristik dan hermeneutik. 

Riffeterre (dalam Sangidu, 2004:19) menyatakan bahwa pembacaan heuristik 

merupakan cara kerja yang  dilakukan oleh pembaca dengan menginterpretasikan 

teks sastra referensial lewat tanda-tanda linguistik sedangkan hermeneutik 

merupakan cara kerja yang dilakukan oleh pembaca dengan bekerja secara terus-

menerus lewat pembacaan teks sastra secara bolak-balik dari awal sampai akhir. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menghasilkan analisis berupa (1) struktur novel Sirkus Pohon karya Andrea 

Hirata yang berisikan: (a) tema kerja keras dan sikap optimis: (b) Fakta cerita 

berisikan; alur dengan tahap penyituasian, tahap pemunculan konflik, peningkatan 

konflik, klimaks dan penyelesaian;  penokohan yang bernama Sobrinudin, Tara, 

Tegar, Ayah, Ibu Bos, Azizah, Suruhudin, Dinda, Taripol, Gastori, Abdul Rapi, 

Soridin Kebul, Jamot, dan Daud: (c) Latar terbagi menjadi latar waktu pagi, sore 

dan malam tahun 1980 hingga 1990an; latar tempat Desa bernama Ketumbi, 

Kabupaten Tanjong Lantai, Bangka Belitung; latar sosial berasal dari keluarga 

miskin dan berpendidikan rendah. (2) nilai moral dalam novel Sirkus Pohon karya 

Andrea Hirata terdapat (a) kejujuran, (b) nilai-nilai otentik, (c) bertanggung 

jawab, (d) kemandirian moral, (e) keberanial moral, (f) kerendahan hati, (g) 

https://nasional.kompas.com/read/2010/12/12/03553160/harapan.baru.setelah.timah
https://nasional.kompas.com/read/2010/12/12/03553160/harapan.baru.setelah.timah
https://otomotif.kompas.com/read/2018/03/16/165105615/sejak-kapan-ada-tradisi-kredit-kendaraan-motor-di-indonesia
https://otomotif.kompas.com/read/2018/03/16/165105615/sejak-kapan-ada-tradisi-kredit-kendaraan-motor-di-indonesia
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realtitis dan kritis. (3) Sebagai bahan ajar SMK kelas XI. Pertama dari sudut 

bahasa, kedua dari segi kematangan jiwa (psikologi), dan ketiga dari sudut latar 

belakang kebudayaan. Adapun pembahasannya sebagai berikut. 

3.1 Struktur Novel Sirkus Pohon karya Andrea Hirata 

3.1.1 Tema 

Tema yang terdapat dalam novel Sirkus Pohon karya Andrea Hirata adalah kerja 

keras dan sikap optimis. Hal ini terdapat pada kutipan berikut.  

Kalau ibu tak keberatan, aku mau kerja lembur Bu, tak dibayar pun 

tak apa-apa (Hirata, 2017:52). 

Kujawab bahwa pendapat orang-orang itu keliru. Kataku, Dinda 

takkan mati walaupun nanti gerhana matahari datang. Dinda akan 

sembuh, cepat atau lambat, dan aku tak mau masa depan selain 

dengan Dinda. Aku takkan meninggalkannya, apa pun yang akan 

terjadi, apabila perlu, akan kupindahkan gerhana matahari (Hirata, 

2017:301) 

Kutipan pertama menjelaskan bahwa kerja lembur merupakan kerja keras yang 

ditawarkan kepada Ibu Bos walau tak dibayar sekalipun. 

Kutipan kedua menjelaskan bahwa menurut orang-orang Dinda akan mati, tetapi 

tokoh tetap yakin bahwa Dinda tidak akan mati. 

3.1.2 Fakta cerita 

Fakta cerita adalah elemen-elemen yang berfungsi sebagai catatan kejadian 

imajinatif dari sebuah cerita (Stanton, 2007:22).  Fakta cerita meliputi tiga unsur 

yaitu alur (plot), karakter atau penokohan (characters), dan latar (Setting). 

3.1.2.1 Alur  

Menurut Tasrif dalam Nurgiyantoro (2007:149) mengemukakan ada lima tahapan 

alur atau plot yaitu tahap situation (penyituasian), tahap generating circumstances 

(pemunculan konflik), tahap rising action (peningkatan konflik), tahap climax 

(klimaks), dan tahap denoument (penyelesaian). Beberapa penggalan tahap-tahap 

sebagai berikut. 

3.1.2.1.1 Tahap situation (penyituasian) 

Pada tahap ini berisi penggambaran dan pengenalan situasi latar beserta karakter 

dari tokoh cerita karya sastra. Hal ini terdapat pada kutipan berikut.  
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Sekolahku hanya sampai kelas 2 SMP. Semua itu gara-gara 

pengaruh buruk seorang lelaki udik bernama Taripol. Negara 

Republik Indonesi mengakuiku (seperti tertera dalam KTP) usia 28 

tahun, status belum kawin, pekerjaan kuli serabutan. Kenyataannya, 

aku adalah bujang lapuk dan pengangguran, yang kedua-duanya 

tidak terselubung, tapi terang- benderang macam matahari bulan 

Juni. Dan, aku masih tinggal di rumah ayahku, sebuah rumah 

panggung Melayu berdinding papan. (Hirata, 2017:7) 

Kutipan tersebut menggambarkan karakter dan kondiri dirinya yang hanya 

seorang bujang lapuk dan pengangguran. Berpendidikan hanya sampai kelas 2 

SMP. Gambaran tersebut juga awal mula Sobrinudin sulit dalam mencari 

pekerjaan.  

3.1.2.1.2 Tahap generating circumstances (pemunculan konflik) 

Tahap ini berupa masalah dan peristiwa yang terjadi dalam cerita sebagai konflik 

mulai dimunculkan. Masalah pada tokoh dapat dilihat pada kutipan berikut. 

“Lelaki itu harus bekerja tetap! Harus punya pekerjaan tetap yang 

berwibawa! Lelaki itu bekerja di kantor desa, di pemda, di toko, di 

rumah sakit, di pabrik, di kapal, di PN Timah, di kantor Syahbandar. 

Ada jam kerjanya, ada tas kerjanya, ada seragamnya, ada pulpen 

disakunya!” (Hirata, 2017:11) 

Kutipan diatas menjelaskan bahwa konflik dimulai dari masalah pekerjaan yang 

tak kunjung tiba, pekerjaan yang dituntut Azizah kepada Sobri. Pemunculan 

konflik dapat disebabkan oleh adanya tuntutan dari Azizah selaku adik dari 

Sobrinudin atas dasar masalah pekerjaan yang tak kunjung tiba. 

 

3.1.2.1.3 Tahap Rising Action (peningkatan konflik) 

pada tahap sebelumnya semakin berkembang dan dikembangkan kadar 

konfliknya. Hal tersebut terdapat pada kutipan berikut.  

Akan tetapi, semua pintu tertutup. Mencari kerja sudah sulit bagiku 

sebelum skandal corong TOA, apalagi setelah itu. Aku terhalang 

reputasi yang buruk dan teradang kata-kata keramat: “SMA atau 

sederajat”. Namun, halangan reputasi itu sangat berat (Hirata, 

2017:45) 

Kutipan diatas menyebutkan bahwa mencari pekerjaan amat sulit apalagi akibat 

reputasi buruk di kampungnya. Peningkatan konflik ini terjadi setelah adanya 
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reputasi Sobrinudin kian memburuk akibat skandal corong TOA dan ditambah 

dengan pendidikan mencari pekerjaan minimal SMA atau sederajat. 

3.1.2.1.4 Tahap climax (klimaks) 

Pada tahap ini konflik dan pertentangan yang terjadi, yang dilakukan dan atau 

ditimpakan kepada para tokoh cerita mencapai titik puncak. Hal ini dapat dilihat 

dari kutipan berikut.  

Aku adalah karyawan pertama yang diterima ibu bos. Takkan lupa 

aku saat diwawancarainya dahulu. Wawancara yang merubah caraku 

melihat hidup ini. Sirkus telah membuatku gembira bekerja dan 

membuatku melihat kebaikan dalam diriku sendiri. Kini semuanya 

harus kutinggalkan.... (Hirata, 2017:192). 

Kutipan tersebut dijelaskan bahwa tokoh aku telah diterima sebagai karyawan 

tetapi akibat berbagai masalah yang di alami sirkus tersebut, akhirnya tokoh aku 

harus meninggalkan sirkus tersebut. 

3.1.2.1.5 Tahap denoument (penyelesaian) 

Pada tahap ini konflik yang telah mencapai klimaks diberi penyelesaian, 

ketegangan dikendorkan. Konflik-konflik yang lain, sub-konflik, atau konflik-

konflik tambahan, jika ada diberi jalan keluar, cerita diakhiri (Nurgiyantoro, 

2007:150). Hal ini terdapat pada kutipan berikut. 

Dikatakan dalam surat itu bahwa jika masih berminat aku bisa segera 

melapor kembali kepada Ibu Bos untuk bekerja kembali di sirkus 

keliling. Kubaca kalimat terakhir. Jangan lupa membawa kostum 

badut. Tara. (Hirata, 2017:358) 

Kutipan diatas menggambarkan bahwa penyelesaian masalah yang terjadi pada 

sirkus tersebut telah berakhir, sehingga tokoh aku sudah bisa bekerja kembali 

sebagai badut. 

3.1.2.2 Karakter atau Penokohan 

Menurut Al-Ma’ruf dan Nugraeni (2017:70) penghadiran tokoh-tokoh cerita 

biasanya dilakukan dengan cara kombinasi analitik dan dramatik atau langsung 

dan tidak langsung dengan menampilkan ciri-ciri fisiologis, psikologis, dan 

sosiologis. Aspek fisiologis misalnya jenis kelamin, kondisi tubuh, tampang, 

warna kulit dan lain-lain. Aspek psikologis antara lain ambisi, cita-cita, 
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kekecewaan, tempramen, kecakapan, dan sebagainya. Aspek sosiologis misalnya 

lingkungan, agama, pangkat, kebangsaan, status sosial, dan sebagainya. Berikut 

tokoh-tokoh yang terdapat dalam Novel Sirkus Pohon Karya Andrea Hirata: 

Sobrinudin, Tara, Tegar, Ayah, Ibu Bos, Azizah, Suruhudin, Dinda, Taripol, 

Gastori, Abdul Rapi, Soridin Kebul, Jamot dan Daud  

3.1.2.3 Latar (Setting) 

Latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita, semesta 

yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung (Stanton, 

2007:35). Latar dalam karya sastra dibagi tiga yaitu latar tempat, waktu, dan 

sosial. Latar tempat berkaitan dengan masalah letak geografis, latar waktu 

berhubungan dengan keadaan zaman, dan latar sosial berkaitan dengan kehidupan 

kemasyarakatan atau sosial kultur budaya. 

3.1.2.3.1 Latar tempat  

Latar tempat mengarah pada lokasi terjadinya suatu peristiwa yang diceritakan 

dari sebuah karya sastra. Lokasi dapat digambarkan melalui kutipan berikut. 

Akhirnya, aku tahu nama orang pintar itu: Abdul Rapidin. Dari Din 

itu, semua mafhum bahwa dia orang melayu juga. Namun, dia bukan 

orang Ketumbi. Asalnya dari ibu kota kabupaten kami, Tanjong 

Lantai, sebuah kota elok yang paling beradap di Pulau Lindung. 

Kota itu sudah punya kebun binatang, gedung tinggi lantai 4, 

beberapa bank swasta, dan biduanita-biduanita organ tunggan 

(Hirata, 2017:204). 

Kutipan diatas menjelaskan bahwa tempat desa yang bernama Ketumbi, 

Kabupaten Tanjong Lantai, Kepulauan Bangka Belitung/ Pulau Lindung. 

3.1.2.3.2 Latar waktu  

Latar waktu berhubungan dengan kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang 

diceritakan dalam sebuah karya. Terjadinya peristiwa dapat dilihat dari kutipan 

berikut.  

“Rupanya sirkus keliling, seperti panggung kesenian rakyat lainnya, 

sempat ramai di Indonesia pada ’70-an, lalu lenyap satu per satu. 

Pada akhir ‘80-an ada sirkus ternama yang sempat berkeliling kota, 

sirkus Oriental. Tahun 90-an masih ada beberapa sirkus keliling 

kecil di Jawa dan Sumatera, tapi tak terdengar lagi kabarnya. 
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Barangkali sirkus keliling kami adalah sirkus keliling terakhir di 

Tanah Air ini.” (Hirata, 2017:85-86). 

Kutipan diatas menggambarkan bahwa terjadinya cerita tersebut 1980 hingga 

1990an dan terjadi pagi, sore dan malam hari.  

3.1.2.3.3 Latar sosial 

Latar sosial mengarah pada hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan 

masyarakat dalam karya sastra. Hal berikut merupakan gambaran seorang tokoh 

utama bernama Sobrinudin. Terdapat pada kutipan berikut. 

Ingin kukatakan kepada Azizah, bukannya aku tak berusaha mencari 

kerja tetap, tapi hal itu tidaklah semudah membalik tangan. Kerja 

tetap umumnya bersyarat ijazah minimal SMA atau sederajat. 

Sekolahku hanya sampai kelas 2 SMP yang semua itu hanya berarti 

satu hal satu hal saja, yakni aku hanya berijazah SD! (Hirata, 

2017:11) 

Melihat rumah reyot kami, datanglah petugas dari kantor desa mau 

menempelkan stiker bertuliskan penuh pesona “Rumah Tangga 

Miskin-Binaan Desa” di dinding papan muka beranda. Dengan stiker 

itu, kalau ada bantuan dari desa, Ayah akan diprioritaskan. Hirata 

(2017:36-37) 

Kutipan diatas menggambarkan keadaan tokoh utama yaitu bagaimana kondisi 

tokoh berpendidikan rendah yang sampai kelas 2 SMP dan berasal dari keluarga 

miskin.  

3.2 Nilai-nilai Moral dalam Novel Sirkus Pohon Karya Andrea Hirata 

3.2.1 Kejujuran  

Sikap jujur dalam berhubungan dengan orang lain yaitu, bersikap terbuka dengan 

orang lain. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut. 

“Apaka ibu percaya kepadaku?” 

“Apakah Bung percaya kepada Bung sendiri?” 

Aku terkesiap 

“Ibu akan mendengar hal-hal buruk yang dikatakan orang 

tetanggaku.” Hirata (2017:51) 

Sikap jujur dari tokoh diatas ketika tokoh aku secara terbuka menyampaikan 

bahwa Ibu Bos akan mendengar hal-hal buruk yang dikatakan orang tetangganya. 

3.2.2 Nilai otentik  
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Otentik berarti harus menjadi diri sendiri. Manusia otentik adalah manusia yang 

menghayati dan menunjukkan diri yang asli, dengan kepribadian yang 

sebenarnya. Hal tersebut terdapat pada kutipan berikut.  

“Sebab, saya mau meningkatkan harga diri saya, pak penyiar. Saya 

mau meninggikan  membesarkan dan memegahkan nama saya. Saya 

bisa diremehkan dan dicurigai. Saya ingin menjadi orang penting 

yang terpandang. Saya sangat ingin menjadi orang terkenal, pak. 

Tidak hanya terkenal, tapi berpengaruh tentu bapak tahu, banyak 

orang terkenal tapi tidak berpengaruh. Saya ingin kedua-duanya” 

(Hirata, 2017:265) 

Kutipan diatas menyebutkan bahwa tokoh hanya ingin meningkatkan harga 

dirinya, tidak merasa diremehkan dan dicurigai, ingin menjadi orang penitng yang 

terpandang.  

3.2.3 Kesediaan untuk Bertanggung Jawab  

Bertanggung jawab berarti suatu sikap siap terhadap tugas yang membebani kita. 

Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut. 

Kelas 2 SMP sekolahnya, baru 14 tahun usianya, paling tidak empat 

profesi disandangnya: pelajar, montor sepeda, dan ayah sekaligus ibu  

(Hirata, 2017:68). 

Kutipan diatas menggambarkan bahwa seorang remaja dengan usia 14 tahun 

sudah bekerja layaknya seperti seorang ayah, dan sekaligus seorang ibu. 

3.2.4 Kemandirian moral 

Kemandirian moral adalah kekuatan batin untuk mengambil sikap sendiri dan 

untuk bertindak sesuai dengannya. Hal ini terdapat pada kutipan berikut. 

Enaknya kau bicara. Pol! Lama tak bertemu, jauh-jauh kau kemari, 

hanya untuk mengajakku menipu! Begitukah maksudmy! Pikiranmu 

kumuh, Pol! Jiwamu gorong-gorong. (Hirata, 2017:289)  

Kutipan diatas menjelaskan bahwa tokoh tersebut meolak diajak untuk berbuat 

yang tidak sesuai dengan batinnya. 

3.2.5 Keberanian Moral 

Keberanian moral berarti menunjukkan diri dalam tekad untuk tetap 

mempertahankan apa yang telah diyakini. Hal ini terdapat pada kutipan berikut. 
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Karena ibu banyak melamun. Tegar harus pula mengambil alih 

pekerjaan dapur. Dibantu adik perempuanya yang telah beranjak 

dewasa, dia belanja, bersih-bersih, mencuci pakaian, dan memasak. 

Setelah menyiapkan adik-adiknya untuk sekolah, setiap pagi dia 

sendiri terbirit-birit ke sekolah. Pulang sekolah dia tak bermain-

main, seperti remaja usianya. Dia makan siang sebentar, berganti 

pakaian, lalu bergegas ke pinggir kota, ke bengkel sepeda 

peninggalan ayahnya itu. (Hirata, 2017:67). 

Kutipan diatas menjelaskan bahwa Tegar mempunyai sikap bahwa mengharuskan 

melakukan sesuatu pekerjaan yang terbengkalai. Tegar melakukan pekerjaan yang 

orang dewasa lakukan, yang saat itu ia pikirkan adalah tekad untuk menggantikan 

posisi seorang ayah. 

3.2.6 Kerendahan hati 

Kerendahan hati adalah kekuatan batin untuk melihat diri sesuai dengan 

kenyataannya. Hal ini terdapat pada kutipan berikut. 

“Celana, sepatu motif polkadot dan berhidung tomat, badut itu 

adalah aku” (Hirata, 2017:99) 

Kutipan diatas menjelaskan bahwa ia bangga menjadi orang yang 

berprofesi sebagai badut. 

3.2.7 Realistik dan Kritis 

Realistik berarti menerima real-nya dunia ini, yang harus diikuti pula dengan 

sikap kritis untuk tidak menerima realitas begitu saja, namun disesuaikan dengan 

tuntunan prinsip-prinsip dasar. Hal ini terdapat pada kutipan berikut. 

Perlu kukabari kau, Zah zaman sudah berubah jika seorang ibu 

rumah tangga harus memiliki siapa yang akan memikul belanjaanya 

di pasar, aku yang hanya berijazah SD atau orang lain yang berijazah 

SMA?. Berdasarkan logika pastilah ibu itu memilih tamatan SMA 

karena anak SMA pernah belajar ilmu kewarganegaraan dan biologi 

sehingga mereka lebih bertanggung jawab! (Hirata, 2017:12) 

Sobri menyadari bahwa pekerjaan serabutan sebagai kuli di pasar tidak 

semudah yang diperkirakan Azizah. Bahwa dalam hal mengangkut barang saja 

diperlukan pendidikan sebagai saingan pekerjaan. Bahkan sebagai seorang kuli. 
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3.3 Implementasinya sebagai Bahan Ajar di SMK. 

Sebagai suatu nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat lalu dituangkan 

kedalam bentuk karya sastra maka untuk mengapresiasi suatu karya sastra perlu 

untuk mengambil manfaatnya.  

Menurut Rahmanto (2014:27) terdapat tiga aspek yang tidak boleh 

dilupakan jika kita ingin memilih bahan ajar sastra, yaitu pertama dari sudut 

bahasa, kedua dari segi kematangan jiwa (psikologi), dan ketiga dari sudut latar 

belakang kebudayaan. Berdasarkan uraian di atas, tiga aspek dalam novel Sirkus 

Pohon karya Andrea Hirata yakni sebagai berikut. 

3.3.1 Bahasa 

Agar lebih dapat meyakinkan bahwa pemilihan bahan ajar sudah tepat, dapat 

dilihat dari segi kebahasaan pada novel Sirkus Pohon karya Andrea Hirata. 

Penulis menggunakan bahasa yang tepat, mudah dimengerti, penuh makna, dan 

juga sarat dengan logat daerah. Hal ini terdapat pada kutipan berikut. 

“Aku tertegun macam kena tenung karena bukankah itu berarti jika 

aku dapat kerja tetap, dia bersedia kulamar? 

Amboi! Sip! Amboi! Amboi! Amboi! Sip!” (Hirata, 2017:45). 

“Ojeh....’ Ibu menarik memandangiku, lalu berkata, Bung saya 

terima.” (Hirata, 2017:50).  

Pada kutipan diatas dapat dilihat bahwa bahasa yang digunakan berupa 

bahasa yang kaya, artinya bahasa dalam novel tersebut tepat, bahasa yang mudah 

dimengerti, penuh makna dalam setiap kata, dan juga terdapat bahasa khas suatu 

daerah. 

3.3.2 Kematangan Jiwa (Psikologi) 

Kematangan jiwa digunakan sebagai salah satu gambaran bahwa sikap sesuai 

dengan usia pembaca, dalam hal ini ditujukan untuk siswa Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) yang berusia 15-18 tahun, sehingga konten didalam karya sastra 

(novel) haruslah tepat juga. Kematangan jiwa disebutkan bahwa mengalami suatu 

kejadian ditanggapi pula dengan baik dan bijaksana. Berikut kutipan dari novel 

Sirkus Pohon karya Andrea Hirata. 

Katanya lagi, kami miskin, tapi kami masih punya penghasilan 

walau tak banyak. Ayah juga menolak bantuan dari abang-abangku 
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yang tidak kaya, tapi bisa membantu karena Ayah masih mampu 

bekerja (Hirata, 2017:37). 

Sosok orang tua yang tak mau menyusahkan anaknya, walau miskin tetapi 

seorang Ayah menolak dibantu, karena masih mampu bekerja. 

3.3.3 Latar Belakang Budaya 

Pentingnya latar budaya tersebut memudahkan peserta didik untuk memahaminya, 

peserta didik mampu mengetahui maksud dari latar belakang karakter dalam 

novel. Novel Sirkus Pohon karya Andrea Hirata dengan latar budaya Belitung. 

Walau begitu, bahasa yang mudah dimengerti. Berikut kutipannya. 

“Tuhan menciptakan tangan seperti tangan adanya, kaki seperti kaki 

adanya, untuk memudahkan manusia bekerja.” (Hirata, 2017:37). 

Pada kutipan diatas, digambarkan bahwa setiap orang mampu bekerja. 

Setiap pesan atau kata yang terdapat dalam novel Sirkus Pohon  karya Andrea 

Hirata tersyirat makna motivasi-motivasi dalam berusaha. Sehingga kata yang 

ditimbulkan penuh makna dan menjadikan suatu motivasi. 

 Pada penelitian ini sesuai sebagai bahan ajar analisis struktur novel 

Sirkus Pohon karya Andrea Hirata dengan KI 3 memahami, menerapkan, 

menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,  prosedural dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 

dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 

untuk memecahkan masalah. 3.11 Menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang 

dibaca, dan 3.20 menganalisis pesan dari dua buku fiksi (novel dan buku 

kumpulan puisi) yang dibaca.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan menjadi, 

sebagai berikut. 

Struktur novel Sirkus Pohon karya Andrea Hirata menganalisis tema dan 

fakta cerita (alur, penokohan, dan latar). Tahapan alur yaitu tahap situation 

(penyituasian), generating circumstances (pemunculan konflik), rising action 
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(peningkatan konflik), climaxs (klimaks), dan denovement (penyelesaian 

masalah). Penokohan meliputi tokoh utama, tambahan dan sederhana. Latar dibagi 

menjadi tiga yaitu, latar tempat, waktu, dan sosial.  

Nilai moral dalam novel Sirkus Pohon karya Andrea Hirata menganalisis 

(1) kejujuran, (2) nilai-nilai otentik, (3) tanggungjawab, (4) kemandirian, (5) 

Keberanian, (6) kerendahan hati, dan (7) realistis dan kritis. 

Implementasi sebagai bahan ajar di SMK, dapat diambil manfaatnya dari 

segi bahasa, kematangan jiwa dan latar belakang budaya. Sebagai pembelajaran 

dari segi sinopsis novel dan juga sebagai bahan ajar kelas XI dengan KD 3.11 

menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca, dan 3.20 menganalisis pesan 

dari dua buku fiksi (novel dan buku kumpulan puisi) yang dibaca. 
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