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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai moral yang terdapat 

dalam sastra anak pada Surat Kabar Harian Kompas Edisi Maret 2013 Penelitian ini 

dilakukan di Perpustakaan Universitas Negeri Medan, dengan mengadakan studi 

pustaka.  

Data dalam penelitian ini diperoleh dalam sastra anak pada Surat Kabar Harian 

Kompas Edisi Maret 2013 yang terdiri dari lima cerita anak yang mendeskripsikan 

tentang nilai-nilai moral yaitu hati nurani, penghargaan diri, empati, kerendahan hati, 

kejujuran, tanggung jawab dan hormat, mandiri, keberanian, tolong-menolong, 

kesabaran, cinta tanah air, kreatif, dan kerja keras. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tabel penyaring data. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral dalam Sastra Anak Harian Kompas 

Edisi Maret 2013 terdapat sembilan nilai-nilai moral yaitu kreatif, kesabaran, kerja 

keras, hati nurani, tanggung jawab dan hormat, keberanian, mandiri, cinta tanah air, dan 

tolong-menolong. 

Kreatif merupakan nilai moral yang menjadi ciri khas dalam sastra anak 

khususnya cerita anak Harian Kompas yakni terdapat dalam tiga cerita anak. Terdapat 

dua nilai moral dalam bentuk kesabaran dalam dua cerita anak. Nilai-nilai moral kerja 

keras, hati nurani, tanggung jawab dan hormat, keberanian, mandiri, cinta tanah air, dan 

tolong-menolong terdapat dalam satu cerita anak Harian Kompas edisi Maret 2013. 

Harian Kompas Edisi Maret 2013 tiga diantaranya mengemas ajaran agar anak-

anak mampu menjadi kreatif. Cerita yang dikemas pada Harian Kompas selain melatih 

menjadi kreatif juga mengajarkan untuk sabar dalam bekerja dan bersabar menghadapi 

orang lain. Orang yang tidak sabar akan mudah dikalahkan. Cerita yang dimuat pada 

Harian Kompas menjabarkan pentingnya bekerja keras pada tokoh utamanya yang 

semuanya anak-anak. Hati nurani adalah hal yang sangat langka didapatkan pada zaman 

sekarang. Kesadaran moral dalam hati manusia manusia khususnya anak-anak harus 

sudah ditanamkan. Tanggung Jawab dan Hormat merupakan ajaran yang sangat 

bermanfaat dikemas melalui cerita sederhana, namun sarat makna. Anak atau yang 

muda harus  hormat pada yang tua dan yang tua menyayangi yang lebih muda. 

Keberanian bukan berarti tidak takut terhadap siapapun. Orang yang berani adalah yang 

mampu melawan rasa takut dan menaklukkan rasa takut. Setiap orang harus mempunyai 

sikap mandiri dan jangan terus menerus bergantung dengan orang lain. Anak-anak yang 

sudah dikenalkan mandiri tentu akan lebih baik dari anak yang terus bergantung pada 

orang lain. bergantung pada orang lain. Cinta tanah air diartikan sebagai prilaku 

membela tanah air, menjaga dan melindungi tanah airnya. Cinta tanah air dan rasa 

memiliki, dan menjaga tanah air. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup 

sendiri. Terciptanya hubungan untuk tolong-menolong antara manusia satu dengan yang 

lainnya dan saling berbagi terhadap sesama merupakan suatu kebutuhan sebagai 

manusia. 

 

 



 

 


