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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peranan penting bagi kehidupan masyarakat. Melalui 

pendidikan, masyarakat dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Akan tetapi, 

dengan adanya pendidikan saja tanpa diimbangi adanya pembinaan karakter dalam 

penerapannya di kehidupan sehari-hari dirasa kurang bermanfaat. Seperti halnya 

dengan pendidikan dalam konteks di sekolah, pembinaan karakter terhadap peserta 

didik juga harus dilaksanakan supaya dapat membantu membentuk karakter maupun 

memperbaiki karakter dari peserta didik untuk menjadi lebih baik. Namun yang 

menjadi permasalahnnya, pendidikan karakter dalam konteks sekolah selama ini baru 

menyentuh tingkatan pengenalan terhadap nilai-nilai atau norma, belum sampai pada 

tingkatan internalisasi dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.Terlepas dari 

kenyataan berbagai kekurangan yang terjadi dalam praktik pembelajaran, tujuan 

pendidikan di sekolah sebenarnya dapat dicapai dengan baik salah satunya dengan 

pembinaan karakter. Pembinaan karakter termasuk materi yang tidak hanya harus 

diajarkan namun juga dikuasai oleh peserta didik supaya dapat direalisasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal tersebut didasarkan dengan fungsi dan tujuan dari 

pendidikan nasional dalam Undang-undang republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sisdiknas, Bab II Pasal 3 yang dikemukakan sebagai berikut. 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Mulyasa, 2009: 20). 
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Sesuai fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional tersebut, maka dalam proses 

pembelajaran di setiap jenjang, termasuk Sekolah Menengah Atas (SMA) harus 

dikaitkan dengan nilai-nilai yang dapat membantu dalam membentuk karakter para 

peserta didik agar mampu bersaing dan berinteraksi dalam masyarakat berdasarkan 

etika dan moral yang baik. Salah satu upaya yang dapat dimanfaatkan dalam 

melaksanakan pembinaan karakter di sekolah adalah dengan mengapresiasi suatu 

karya sastra. Sastra dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang kehidupan 

yang lebih luas sehingga pembaca maupun pendengar mampu memetik nilai-nilai 

positif yang terkandung di dalamnya. Salah satu hasil dari sebuah karya sastra yang 

digunakan sebagai bahan apresiasi pembelajaran sastra di sekolah adalah novel. 

Novel merupakan sebuah karya fiksi yang dibangun atas unsur intrinsik dan unsur 

ekstrinsik. Sebagai bahan apresiasi dalam pembelajaran sastra, novel harus memiliki 

nilai-nilai pendidikan yang baik, misalnya nilai pendidikan karakter supaya dapat 

menginspirasi pembacanya untuk memiliki karakter yang baik. Dengan kegiatan 

membaca dan menganalisis unsur ekstrinsik yang terkandung dalam novel pada 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SMA, maka dapat mempermudah dalam 

mengetahui nilai-nilai yang terkandung seperti, nilai pendidikan karakter. Nilai 

tersebut diharapkan dalam pembelajaran sastra dapat meningkatkan daya apresiasi 

serta menumbuhkan karakter yang baik bagi peserta didik sehingga dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.  

Novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara ini merupakan sebuah novel 

yang terinspirasi dari kehidupan seorang public figure bernama Dahlan Iskan yang 

menjabat sebagai Menteri BUMN di Indonesia. Dalam novel Sepatu Dahlan karya 

Khrisna Pabichara ini menceritakan kisah perjalanan hidup seorang Muhhamad 
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Dahlan semasa bersekolah, mulai dari lulus di Sekolah Rakyat hingga Madrasah 

Aliyah. Novel ini pertama kali diterbitkan pada bulan Mei tahun 2012. Sampai saat 

ini novel Sepatu Dahlan telah dicetak ulang sebanyak tujuh kali, mulai dari bulan 

Mei hingga September 2012. Seperti tanggapan salah satu penikmat novel Sepatu 

Dahlan, yaitu A. Fuadi (penulis Negeri 5 Menara), ia mengatakan bahwa, “Ini jenis 

buku yang bikin candu! Saya tak mampu berhenti membalik halaman sampai tamat” 

(Sepatu Dahlan: sampul depan). Pemilihan novel Sepatu Dahlan karya Khrisna 

Pabichara sebagai sumber data dalam penelitian ini, karena novel tersebut memiliki 

beberapa kelebihan. Kelebihan dari novel tersebut diantaranya adalah dalam hal 

penggunaan bahasa pada novel yang mudah untuk dipahami oleh pembaca 

khususnya siswa SMA. Hal tersebut dikarenakan oleh banyaknya dialog dari novel 

tersebut yang disampaikan oleh para remaja seusia mereka, sehingga tidak sulit 

untuk memahami apa yang disampaikan oleh pengarang. Dari segi kematangan jiwa 

atau psikologis, novel ini juga sesuai dibaca untuk siswa SMA karena cerita yang 

disuguhkan dalam novel ini adalah seputar kehidupan remaja seusia mereka ketika 

bersekolah. Dari segi latar belakang budaya, novel ini juga mengandung bagian dari 

budaya Indonesia karena dalam ceritanya menyampaikan adanya budaya bahasa jawa 

yang dikemas melalui dialog para tokohnya. Kelebihan lain yang terdapat pada cerita 

dalam novel tersebut adalah cukup banyak pesan-pesan yang mengandung nilai 

bermanfaat bagi pembaca, seperti nilai pendidikan karakter. Salah satu nilai 

pendidikan karakter yang terdapat dalam novel Sepatu Dahlan karya Khrisna 

Pabichara yaitu nilai kerja keras, yang terdapat dalam kutipan berikut ini. 

Nyaris seluruh lelaki dewasa di Kebon Dalem bekerja sebagai buruh. Ada yang 

menggarap tanah bengkok milik aparat desa, ada yang jadi buruh harian di 

perkebunan tebu. Ada juga yang jadi kuli nyeset di ladang tebu. Ibu-ibu juga 
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aktif membantu suami-suami mereka dengan membatik. Meski upah hanya 

diterima sekali setiap dua bulan, lumayan untuk mempertahankan kepulan asap 

di dapur. Anak-anaknya pun tak kalah giat. Ada yang menggembala domba, 

sapi, atau kerbau. Ada yang nguli ngangkut di Pasar Takeran. Ada yang 

menyambi sebagai kuli harian di ladang tebu (SD, 2012: 15).  

 

Kutipan tersebut menggambarkan nilai pendidikan karakter kerja keras yang 

dimiliki oleh warga desa Kebon Dalem. Hal ini ditunjukan dengan kegigihan mereka 

dalam memanfaatkan segala sesuatu yang bisa dikerjakan meskipun harus bekerja 

sebagai buruh ataupun kuli, pembatik, dan penggembala hewan ternak sekalipun, 

tetap mereka jalani demi mendapat upah untuk membiayai kehidupan sehari-hari. 

Dari pendeskripsian terhadap salah satu kutipan yang mengandung nilai pendidikan 

karakter diatas diharapkan dapat memperluas pengetahuan akan nilai pendidikan 

karakter yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu 

membantu dalam pembinaan karakter yang baik di sekolah.   

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis 

lebih lanjut novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara dengan menggunakan 

pendekatan didaktis. Pendekatan didaktis ini berusaha menemukan dan memahami 

gagasan,tanggapan evaluatif maupun sikap pengarang terhadap kehidupan. Gagasan, 

tanggapan maupun sikap itu akan mampu terwujud dalam suatu pandangan etis, 

filosofis, maupun agamis sehingga akan mengandung nilai-nilai moral yang mampu 

memperkaya kehidupan rohaniah pembaca (Aminuddin, 1995: 47). Analisis terhadap 

suatu hasil karya sastra dapat dijadikan sebagai alternatif dalam pembelajaran sastra 

di sekolah. Berkaitan dengan materi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia 

tentang nilai pendidikan karakter, dapat diajarkan dalam aspek membaca sastra 

sesuai dengan silabus bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Atas khususnya untuk 

kelas XI semester satu, dimana terdapat Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

yang mendukung penelitian ini, yaitu pada Standar Kompetensi Membaca 
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padanomor 7. Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia atau novel terjemahan 

dengan Kompetensi Dasar pada nomor 7.2 Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan 

ekstrinsik novel Indonesia atau terjemahan. Oleh karena itu, analisis terhadap nilai 

pendidikan karekter dalam novel Sepatu Dahlan ini menjadi penting dikaji lebih 

dalam untuk mengetahui nilai pendidikan karakter apa sajakah yang terdapat di 

dalamnya dan bagaimana penerapan nilai pendidikan karakter tersebut sebagai materi 

dalam pembelajaran sastra di SMA. Dengan pertimbangan tersebut, maka peneliti 

membuat judul: Nilai Pendidikan Karakter dalam Novel “Sepatu Dahlan” Karya 

Khrisna Pabichara dan Saran Penerapannya dalam Pembelajaran Sastra di SMA, 

untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) program 

studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan 

yang akan dikaji adalah sebagai berikut. 

1. Nilai pendidikan karakter apa sajakah yang terdapat dalam novel Sepatu Dahlan 

karya Khrisna Pabichara? 

2. Bagaimanakah penerapan nilai pendidikan karakter dalam novel Sepatu Dahlan 

karya Khrisna Pabichara sebagai materi pembelajaran sastra di SMA? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dilakukannya sebuah penelitian pastilah untuk mencapai suatu tujuan yang 

jelas sehingga segala sesuatunya dapat berlangsung secara efektif. Adapun tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian yang berjudul “Nilai Pendidikan Karakter dalam 
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Novel Sepatu Dahlan Karya Khrisna Pabichara dan Saran Penerapannya dalam 

Pembelajaran Sastra di SMA”, adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel Sepatu 

Dahlan karya Khrisna Pabichara. 

2. Mendeskripsikan penerapan nilai pendidikan karakter dalam novel Sepatu 

Dahlan karya Khrisna Pabichara sebagai materi pembelajaran sastra di SMA. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian terhadap novel Sepatu Dahlan Karya Khrisna Pabichara diharapkan 

dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif dalam memperkaya 

pengetahuan pada bidang sastra, khususnya dalam hal pendidikan karakter 

dalam novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru, penelitian ini diharapkan dalam mata pelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia dapat dijadikan sebagai materi pembelajaran sastra di SMA. 

b. Bagi Siswa, penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi siswa untuk 

mengaplikasikan nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel Sepatu 

Dahlan karya Khrisna Pabicharapada kehidupan sehari-hari. 

c. Bagi Sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran untuk meningkatkan daya apresiasi siswa dalam pembelajaran sastra 

dan meningkatkan pembinaan karakter di sekolah. 

NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM ……   Dessy Amalia Saputri  FKIP UMP 2013 




