
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Apresiasi Novel 

1. Pengertian Apresiasi Novel 

Apresiasi berasal dari bahasa latin apreciatio yang berarti „mengindahkan‟ 

atau „menghargai‟ (Aminuddin, 1995: 34). Sedangkan menurut Depdiknas, 

apresiasi diartikan sebagai penilaian (penghargaan) terhadap sesuatu (2008: 82). 

Dari dua pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah apresiasi 

mengandung gambaran sikap yang dimiliki seseorang dalam menghargai ataupun 

menilai suatu hasil karya sastra. 

Para pakar sastra juga telah banyak mengungkapkan pendapatnya tentang 

definisi apresiasi sastra. Beberapa diantaranya akan diuraikan sebagai berikut. 

Menurut Gove (dalam Aminuddin, 1995: 34) merinci dua kandungan apresiasi 

sastra, yaitu: 

(1) pengenalan melalui perasaan atau kepekaan batin, dan 

(2) pemahaman dan pengakuan terhadap nilai-nilai keindahan yang diungkapkan 

pengarang. 

Pengenalan yang dimaksud dari uraian diatas adalah pengenalan dari dekat, 

bukan pengenalan secara teoritis belaka. Proses pengenalan diri dari dekat yang 

dimaksud dalam batasan apresiasi sastra mengharuskan para penikmat sastra 

untuk mempelajari secara sungguh-sungguh terhadap karya sastra itu.  Jadi dapat 

ditarik kesimpulan berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa apresiasi sastra dapat 
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dilakukan melalui dua hal yaitu pertama, apresiasi sastra dapat dilakukan melalui 

pengenalan dari dekat yang membutuhkan keseriusan untuk mempelajari secara 

sungguh-sungguh karya sastra tersebut. Kedua, apresiasi sastra dapat dilakukan 

melalui pemahaman atau pengakuan seseorang terhadap nilai-nilai keindahan 

yang disampaikan pengarang dalam karya sastra tertentu. Pengenalan serta 

pemahaman terhadap suatu hasil karya sastra inilah yang menunjukkan adanya 

apresiasi sastra. 

Sementara itu, Effendi (dalam Aminuddin, 1995: 35), menyatakan apresiasi 

karya sastra adalah kegiatan menggauli karya sastra secara sungguh-sungguh 

sehingga menimbulkan pengertian, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan 

perasaan yang baik terhadap karya sastra. Kegiatan menggauli karya sastra dapat 

dilakukan dengan membaca karya sastra seperti novel atau mempelajari teori-teori 

sastra. Kegiatan demikian, apabila dilakukan secara sungguh-sungguh maka akan 

menumbuhkan kepekaan baik pikiran maupun perasaan yang nantinya 

menimbulkan pengertian yang benar terhadap apa yang dipelajari tersebut. 

Berdasarkan pendapat tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan  bahwa, 

apresiasi karya sastra (novel) merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang 

dalam rangka mempelajari secara sungguh-sungguh terhadap suatu hasil karya 

sastra (novel), sehingga tumbuh pengertian, penilaian, penghargaan, kepekaan 

pikiran dan perasaan yang menimbulkan pemahaman yang benar terhadap karya 

sastra (novel) tersebut, serta menciptakan kenikmatan dan kecintaan terhadapnya 

yang mampu mendorong kemauan untuk meluncurkan cipta sastra sendiri. Salah 

satu kegiatan apresiasi karya sastra berkaitan dengan penelitian terhadap nilai 
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pendidikan karakter dalam novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara, maka 

dapat dilakukan melalui kegiatan mengkaji atau menganalisis nilai pendidikan 

karakter yang terkandung dalam novel  tersebut. 

2. Pendekatan dalam Mengapresiasi Novel 

Kegiatan membaca atau menikmati karya sastra dengan cara seperti 

menonton atau menyimak pembacaan karya sastra, hendaknya dilakukan secara 

sungguh-sungguh supaya memiliki daya kepekaan pikir dan perasaan untuk dapat 

menghayati makna dan isi karya sastra tersebut sehingga akan memperoleh 

manfaat yang besar dari kegiatan yang dilakukan. Kegiatan memperoleh manfaat, 

pengalaman, serta penilaian terhadap karya sastra inilah yang menggambarkan 

terjadinya kegiatan mengapresiasi sastra. Salah satu kegiatan dalam mengapresiasi 

karya sastra dapat dilakukan dengan menganalisis suatu hasil karya sastra, seperti 

halnya dalam penelitian ini yaitu menganalisis nilai pendidikan karakter dalam 

novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara. Dalam menganalisis suatu hasil 

karya sastra tentu saja diperlukan adanya sebuah pendekatan untuk dapat 

menunjang keberhasilan dari tujuan yang hedak dicapai. 

Menurut Depdiknas (2008: 306), pendekatan berarti: proses, perbuatan, cara 

mendekati (hendak berdamai, bersahabat, dan sebagainya). Pendekatan sebagai 

suatu prinsip dasar yang digunakan seseorang ketika mengapresiasi karya sastra 

dapat bermacam-macam. Keanekaragaman pendekatan yang digunakan menurut 

Aminuddin (1995: 40) lebih banyak ditentukan oleh, (1) tujuan, (2) kelangsungan 

apresiasi, dan (3) landasan teori. 
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Bertolak dari tujuan apa yang akan diapresiasi, apresiator atau pengapresiasi 

karya sastra dapat menggunakan sejumlah pendekatan yang meliputi, (1) 

pendekatan parafrastis, (2) pendekatan emotif, (3) pendekatan analisis, (4) 

pendekatan historis, (5) pendekatan sosiopsikologis, dan (6) pendekatan didaktis 

(Aminuddin, 1995: 40). Berkaitan dengan penelitian terhadap nilai pendidikan 

karakter dalam novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara, maka penulis 

membatasi pada pengertian pendekatan didaktis. Dinyatakan lebih lanjut oleh 

Aminuddin bahwa, pendekatan didaktis merupakan pendekatan yang sangat tepat  

jika digunakan untuk mengapresiasi karya sastra dengan tujuan menentukan atau 

memilih bahan ajar. Penerapan pendekatan didaktis dalam tingkatan pemilihan 

bahan yang sesuai dengan pengetahuan maupun tingkat kematangannya akan 

terasa lebih mengasyikkan. Pendekatan didaktis adalah pendekatan yang 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. Pendekatan ini digunakan dengan maksud untuk menentukan nilai-nilai 

yang terkandung dalam karya sastra (novel), sekaligus menjadikan nilai-nilai 

tersebut sebagai bahan pemekarya kehidupan rohaniah para penikmat sastranya.  

Berdasarkan pendapat yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

selain untuk menyelaraskan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam karya 

sastra dengan tingkat pemahaman siswa, pendekatan didaktis juga berfungsi 

sebagai penyeleksi terhadap banyaknya karya sastra yang beredar di masyarakat.  
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Oleh karena itu dalam penerapannya apabila dikaitkan dengan pembelajaran 

apresiasi sastra, pendekatan didaktis menjadi lebih bermakna khususnya dalam 

ketepatan hal pemilihan bahan yang hendak diajarkan kepada siswa. Selain hal 

tersebut, penggunaan pendekatan didaktis berkaitan dengan penelitian terhadap 

nilai pendidikan karakter dalam novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara, 

maka penggunaan pendekatan didaktis ini dalam penelitian tersebut adalah sesuai 

karena pada dasarnya adalah untuk menunjang tujuan dari penelitian tersebut 

yaitu untuk menemukan dan memahami nilai-nilai pendidikan yang terkandung 

dalam novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara. 

 

B. Pendidikan Karakter 

1. Pengertian Nilai Pendidikan Karakter 

Secara global ruang lingkup pengertian nilai adalah tidak terbatas. Menurut 

Depdiknas (2008: 963), nilai berarti sifat atau hal-hal yang penting atau berguna 

bagi kemanusiaan, atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan 

hakikatnya. Maka dapat disimpulkan berdasarkan pendapat tersebut, pengertian 

nilai menitikberatkan pada sesuatu hal yang penting atau berharga. Sesuatu yang 

penting atau berharga tersebut pada hakikatnya dapat bermanfaat bagi 

kemanusiaan. 

Di pihak lain, Daroeso (1986: 20) menyatakan bahwa nilai adalah suatu 

penghargaan atau kualitas terhadap sesuatu objek yang menyangkut suatu jenis 

atau minat. Jadi berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan untuk 

pengertian nilai, pada dasarnya adalah menitikberatkan pada sesuatu hal yang 
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memiliki harga dan kualitas tertentu. Sesuatu hal yang memiliki harga dan 

kualitas tertentu tersebut, dapat berupa suatu objek yang menyangkut baik jenis 

maupun minat.  

Sementara Darmadi (2009: 27) merumuskan pengertian nilai adalah sesuatu 

yang berharga baik menurut standard logika (benar-salah), estetika (bagus-buruk), 

etika (adil atau layak-tidak adil), agama dosa dan haram-halal) serta menjadi 

acuan dan atas sistem keyakinan diri maupun kehidupan. Jadi berdasarkan 

pendapat tersebut, pengertian nilai adalah memfokuskan pada sesuatu yang 

berharga ditinjau dari standard logika tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. 

Standard logika sesuatu yang berharga itu dapat berupa benar-salah, bagus-buruk, 

adil-tidak adil, dan lain sebagainya. 

Secara sederhana pendidikan dapat dimaknai sebagai usaha untuk 

membantu peserta didik mengembangkan seluruh potensinya (hati, pikir, rasa dan 

karsa, serta raga) untuk menghadapi masa depan (Samani dan Hariyanto,2012: 

42). Menurut Depdiknas (2008: 326), kata pendidikan berarti proses pengubahan 

sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan 

manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan 

mendidik. Jadi berdasarkan dua pendapat tersebut dapat disimpulkan pengertian 

pendidikan adalah usaha yang dilakukan seseorang dalam upaya mengembangkan 

segala potensi yang dimiliki sebagai bentuk dari proses mendewasakan diri 

melalui tindakan pengajaran dan pelatihan yang mendidik. 

Kata karakter itu sendiri merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi 

pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Scerenko (dalam Samani 
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dan Hariyanto, 2012: 42) mendefinisikan karakter sebagai atribut atau ciri-ciri 

yang membentuk dan membedakan ciri pribadi, ciri etis, dan kompleksitas mental 

dari seseorang, suatu kelompok atau bangsa. Dari pendapat tersebut, dapat 

disimpulkan pengertian karakter secara umum menitikberatkan pada sifat-sifat 

kejiwaan atau ciri pribadi dari masing-masing individu, sehingga dari sifat 

kejiwaan atau ciri pribadi tersebut dapat membedakan individu yang satu dengan 

individu yang lain. 

Menurut Alfie Kohn (dalam Samani dan Hariyanto, 2012: 44) menyatakan 

bahwa pada hakikatnya “pendidikan karakter dapat didefinisikan secara luas atau 

secara sempit. Dalam makna yang luas pendidikan karakter mencakup hampir 

seluruh usaha sekolah di luar bidang akademis terutama yang bertujuan untuk 

membantu siswa tumbuh menjadi seseorang yang memiliki karakter yang baik. 

Dalam makna yang sempit pendidikan karakter dimaknai sebagai jenis pelatihan 

moral yang merefleksikan nilai tertentu.” Jadi, dari pendapat tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pendidikan karakter dapat dimaknai baik secara luas, yang 

mencakup usaha di luar sekolah, dan dapat dimaknai secara sempit yang 

mencakup pelatihan moral yang merefleksikan pada nilai tertentu. 

Sementara itu, menurut Ratna Megawangi (dalam Kesuma, Dharma, dkk, 

2012: 5), pendidikan karakter merupakan sebuah usaha untuk mendidik anak-anak 

agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikannya dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif 

kepada lingkungannya. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan pengertian 

pendidikan karakter adalah suatu usaha positif yang dilakukan seseorang untuk 
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mendidik anak-anak. Hal dermikian dimaksudkan agar mereka mampu berlatih 

mandiri dalam mengambil keputusan sehingga dapat mengaplikasikannya dalam 

kehidupan nyata sehari-hari. 

Definisi lain dikemukakan oleh Fakry Gaffar (dalam Kesuma, Dharma, dkk, 

2012: 5) bahwa pengertian pendidikan karakter: “Sebuah proses transformasi 

nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuhkembangkan dalam kepribadian seseorang 

sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang itu.” Berdasarkan 

pendapat tersebut, dapat disimpulkan pengertian pendidikan karakter merupakan 

sebuah proses perubahan dari nilai-nilai kehidupan yang diupayakan untuk dapat 

membantu membentuk suatu perilaku dalam kepribadian seseorang.  

Menurut pendapat Muslich (2011: 29-30), pendidikan karakter adalah 

pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek teori pengetahuan 

(cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action). Menurut Thomas Lickona 

(dalam Muslich, 2011: 29-30) tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter 

tidak akan efektif, dan pelaksanaannya pun harus dilakukan secara sistematis dan 

berkelanjutan. Dengan pendidikan karakter, seorang anak akan menjadi cerdas 

emosinya. Kecerdasan emosi adalah bekal terpenting dalam mempersiapkan anak 

menyongsong masa depan. Dengan kecerdasan emosi seseorang akan dapat 

berhasil dalam menghadapi segala tantangan, termasuk tantangan untuk berhasil 

secara akademis. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, nilai 

pendidikan karakter merupakan sesuatu hal yang berharga dan penting yang 

dikandung dari sebuah tindakan positif yang dilakukan seseorang sehingga 
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diharapkan dapat membantu memperbaiki untuk menjadi manusia yang 

berkarakter baik. Melalui nilai pendidikan karakter inilah, diharapkan dalam 

penerapannya pada kehidupan nyata sehari-hari dapat membantu menunjang 

pembentukan karakter atau perbaikan karakter seseorang sehingga mampu 

mendorong kecerdasan emosi yang positif, etika, dan moral yang baik dalam 

menghadapi suatu permasalahan, misalnya baik dalam hal akademis maupun non 

akademis.   

 

2. Macam Nilai Pendidikan Karakter 

a. Macam Nilai Pendidikan Karakter Menurut Hasan, Dkk 

Hasan, dkk (2009: 9-10) mendeskripsikan nilai pendidikan karakter menjadi 

18 nilai, sebagai berikut. 

1) Religius: Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan 

selalu hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Religius dapat ditunjukkan 

melalui perilaku-perilaku seseorang seperti dalam ketaatannya melaksanakan 

ibadah sholat yang dilakukan oleh umat islam. 

2) Jujur: Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya orang 

yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan. Sikap jujur 

dapat ditunjukkan melalui perkataan ataupun tindakan dari seseorang yang 

apa adanya sesuai fakta sehingga dapat membuat seseorang dipercayai oleh 

orang lain. 
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3) Toleransi: Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, 

suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dengan 

dirinya. Toleransi dapat ditunjukkan melalui sikap seseorang dalam 

menghargai berbagai perbedaan dari orang lain, misalnya menghargai 

pelaksanaan ibadah pemeluk agama lain. 

4) Disiplin: Tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. Disiplin dapat ditunjukkan melalui perilaku 

patuh seseorang dalam mentaati ketentuan tertentu, misalnya sebagai seorang 

siswa yang patut dating tepat waktu ketika bersekolah. 

5) Kerja Keras: Perilaku yang menunjukan upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya. Kerja keras dapat ditunjukkan melalui perilaku 

seseorang yang memiliki upaya sungguh-sungguh, misalnya dalam mencapai 

suatu keinginan maka dilandasi usaha maksimal agar memperoleh apa yang 

diinginkan.  

6) Kreatif: Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau 

hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Kreatif dapat ditunjukkan melalui 

perilaku yang dilakukan seseorang dalam memanfaatkan segala sesuatu yang 

dimilikinya kemudian dikembangkan untuk menjadi sesuatu yang lebih 

berguna. 

7) Mandiri: Sikap dan perilaku yang tidak mudah untuk tergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Mandiri dapat ditunjukkan 

melalui perilaku yang dilakukan seseorang yang tidak mudah tergantung 

kepada orang lain dalam menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. 
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8) Demokratis: Cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama 

hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Demokratis dapat ditunjukkan 

melalui perilaku yang dilakukan seseorang yang menilai sama antara hak dan 

kewajibannya, misalnya sebagai warga negara yang baik memiliki hak dan 

kewajiban dalam menuntut ilmu agar menjadi generasi penerus bangsa yang 

lebih baik lagi. 

9) Rasa Ingin Tahu: Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat 

dan didengar. Rasa ingin tahu dapat ditunjukkan misalnya, oleh seorang 

peserta didik yang merasa penasaran atau belum jelas terhadap materi yang 

disampaikan oleh pendidiknya. 

10) Semangat Kebangsaan: Cara berpikir, bertindak dan  berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. Semangat kebangsaan dapat ditunjukkan melalui perilaku 

seseorang yang dapat menempatkan kepentingan umum khususnya yang 

menyangkut bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. 

11) Cinta Tanah Air: Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukan 

rasa kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Cinta tanah air 

dapat ditunjukkan, misalnya melalui perilaku seseorang yang lebih menyukai 

hasil produksi dalam negeri daripada luar negeri. 

12) Menghargai Prestasi: Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, 
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serta menghormati keberhasilan orang lain. Menghargai prestasi dapat 

ditunjukkan oleh perilaku seseorang yang berinisiatif untuk meningkatkan 

prestasi dalam bidang tertentu. 

13) Bersahabat atau Komunikatif: Tindakan yang memperlihatkan rasa 

senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Bersahabat 

atau komunikatif dapat ditunjukkan melalui perilaku menyenangkan yang 

dilakukan seseorang dalam bergaul dengan orang lain.  

14) Cinta Damai: Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang 

lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. Cinta damai dapat 

ditunjukkan melalui perilaku yang dilakukan oleh orang lain yang dapat 

membuat orang lain merasa senang dan aman terhapat kehadirannya. 

15) Gemar Membaca: Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. Gemar membaca 

dapat ditunjukkan melalui perilaku seseorang yang meluangkan waktunya 

untuk membaca sesuatu yang bernilai positif bagi dirinya. 

16) Peduli Lingkungan: Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam disekitarnya, dan mengembangkan upaya-

upaya memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Peduli lingkungan 

dapat ditunjukkan melalui perilaku seseorang yang mau menjaga kebersihan 

lingkungan sekitarnya. 

17) Peduli Sosial: Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan 

pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Peduli sosial dapat 

ditunjukkan melalui perilaku seseorang dalam memberikan bantuannya 

kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. 
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18) Tanggung Jawab: Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang 

Maha Esa. Tanggung jawab dapat ditunjukkan melalui perilaku yang 

ditunjukkan seseorang dalam melaksanakan apa yang sudah menjadi tugas 

dan kewajibannya. 

 

b. Macam Nilai Pendidikan Karakter Menurut A, Koesoema 

Kementerian Pendidikan Nasional memberikan prioritas pada 20 nilai-nilai 

yang ingin diterapkan dalam lembaga pendidikan. Nilai-nilai bagi pembentukan 

karakter dibagi berdasarkan lima bidang pengelompokan (Kemendiknas dalam A, 

Koesoema, 2012: 187-190). Kelompok pertama yaitu nilai karakter dalam 

hubungannya dengan Tuhan, membicarakan nilai religiositas. Kelompok kedua 

yaitu nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri, membicarakan nilai 

jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, 

berjiwa wirausaha, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, mandiri, ingin tahu, 

dan cinta ilmu. Kelompok ketiga yaitu nilai karakter dalam hubungannya dengan 

sesama, membicarakan nilai sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, 

patuh pada aturan-aturan sosial, menghargai karya dan prestasi orang lain, santun, 

dan demokratis. Kelompok keempat yaitu nilai karakter dalam hubungannya 

dengan lingkungan, membicarakan nilai cinta lingkungan. Kelompok kelima yaitu 

nilai kebangsaan, membicarakan nilai nasionalis dan menghargai keragaman.  
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Penjelasan lebih lanjut dari kelima kelompok nilai tersebut dapat dilihat 

melalui uraian berikut ini. 

1) Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan  

 Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan disebut dengan 

religiositas. Religiositas adalah pikiran, perkataan dan tindakan seseorang yang 

diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan atau ajaran 

agamanya. Religiositas dapat ditunjukkan melalui perilaku yang dilakukan 

seseorang dalam menjalankan kewajibannya kepada Tuhan. 

 

2)  Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri  

a. Jujur: Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang 

yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik 

terhadap diri sendiri maupun pihak lain. Jujur dapat ditunjukkan melalui 

perilaku yang dilakukan seseorang dalam berbicara dan bertindak dengan apa 

adanya sesuai dengan fakta yang ada. 

b. Bertanggung jawab: Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas 

dan kewajiban sebagaimana yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri 

sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya, negara dan Tuhan 

Yang Maha Esa). Bertanggung jawab dapat ditunjukkan melalui perilaku yang 

dilakukan seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang sudah 

seharusnya dilakukan. 

c. Bergaya hidup sehat: Segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik 

dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan kebiasaan buruk 
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yang dapat menganggu kesehatan. Bergaya hidup sehat dapat ditunjukkan oleh 

perilaku seseorang dalam menjaga kesehatan dengan melakukan rutinitas yang 

baik tentunya bagi kesehatan. 

d. Disiplin: Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. Disiplin dapat dilakukan melalui perilaku yang 

ditunjukkan seseorang dalam mentaati apa yang menjadi ketentuan yang 

sudah diberlakukan. 

e. Kerja keras: Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas (belajar atau 

pekerjaan) dengan sebaik-baiknya. Kerja keras dapat dilakukan melalui 

perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang dalam mengupayakan sesuatu 

secara sungguh-sungguh sehingga dapat terselesaikan dengan baik. 

f. Percaya diri: Sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan 

tercapainya setiap keinginan dan harapannya. Percaya diri dapat ditunjukkan 

melalui perilaku seseorang yang memiliki keyakinan terhadap kemampuan 

yang dimiliki diri sendiri dalam mencapai suatu keinginan. 

g. Berjiwa wirausaha: Sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai atau berbakat 

dalam mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun 

operasi untuk pengadaan barang baru, memasarkannya, serta mengatur 

permodalan operasinya. Berjiwa wirausaha dapat ditunjukkan melalui perilaku 

mandiri yang dilakukan seseorang baik dalam mengenali, menentukan serta 

menyusun produk baru. 
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h. Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif: Berpikir dan melakukan sesuatu 

secara nyata atau logika untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan 

termutakhir dari apa yang telah dimiliki. Berpikir logis, kritis, kreatif, dan 

inovatif dapat dilakukan melalui perilaku yang ditunjukkan seseorang dalam 

mengembangkan dan menghasilkan sesuatu hal yang baru dari apa yang telah 

dimiliki. 

i. Mandiri: Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain 

dalam menyelesaikan tugas-tugas. Mandiri dapat dilakukan melalui sikap 

yang ditunjukkan seseorang yang tidak mudah bergantung kepada orang lain 

dalam menyelesaikan sesuatu misalnya tugas-tugas. 

j. Ingin tahu: Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Ingin 

tahu dapat ditunjukkan melalui sikap yang dilakukan seseorang yang merasa 

penasaran terhadap sesuatu, misalnya dalam hal belajar seseorang merasa 

penasaran atau belum jelas terhadap materi tertentu sehingga mendorong 

keinginan untuk mengetahui lebih mendalam. 

k. Cinta ilmu: Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 

kepeduliaan, dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan. Cinta ilmu 

dapat ditunjukkan melalui sikap setia dan peduli yang dilakukan seseorang 

terhadap ilmu pengetahuan. 

 

3) Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama 

a. Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain: Tahu dan mengerti serta 

melaksanakan apa yang menjadi milik atau hak diri sendiri dan orang lain 
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serta tugas atau kewajiban diri sendiri serta orang lain. Sadar akan hak dan 

kewajiban diri dan orang lain dapat ditunjukkan melalui perilaku yang 

dilakukan oleh seseorang yang mampu menempatkan diri baik sebagai 

makhluk individu maupun makhluk sosial. 

b. Patuh pada aturan-aturan sosial: Sikap menurut dan taat terhadap aturan-

aturan berkenaan dengan masyarakat dan kepentingan umum. Patuh pada 

aturan-aturan sosial dapat ditunjukkan melalui perilaku seseorang dalam 

mentaati segala aturan dalam masyarakat, misalnya aturan untuk mau 

bersosialisasi dengan orang lain. 

c. Menghargai karya dan prestasi orang lain: Sikap dan tindakan yang 

mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi 

masyarakat, dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. 

Menghargai karya dan prestasi orang laindapat ditunjukkan melalui perilaku 

seseorang yang berinisiatif untuk melakukan upaya terhadapt sesuatu yang 

dapat bermanfaat bagi orang lain. 

d. Santun: Sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa ataupun tata 

perilakunya ke semua orang. Santun dapat ditunjukkan melalui perilaku yang 

ditunjukkan seseorang dalam berbicara yang baik kepada orang lain. 

e. Demokratis: Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain. Demokratis dapat ditunjukkan melalui 

perilaku yang dilakukan seseorang yang menilai sama hak dan kewajibannya, 

misalnya sebagai warga negara yang baik harus menuntut ilmu agar menjadi 

generasi penerus bangsa yang lebih baik. 
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4)  Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan  

Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan disebut cinta 

lingkungan. Cinta lingkungan adalah Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan 

upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi, serta selalu 

ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarkat yang membutuhkan. Cinta 

lingkungan dapat ditunjukkan melalui perilaku kepedulian yang dilakukan oleh 

seseorang dalam menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar. 

 

5)  Nilai kebangsaan 

a. Nasionalis: Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 

kepeduliaan, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, 

sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya. Nasionalis dapat ditunjukkan 

melalui perilaku setia yang dilakukan oleh seseorang terhadap apa yang 

menjadi bagian dalam bangsanya. 

b. Menghargai keragaman: Sikap memberikan respek atau hormat terhadap 

berbagai macam hal, baik yang berbentuk fisik, sifat, adat, budaya, suku dan 

agama. Menghargai keragaman dapat ditunjukkan melalui perilaku seseorang 

yang menghargai perbedaan orang lain dalam berbagai macamnya. 

Dari dua pendapat di atas maka dapat disimpulkan, macam nilai-nilai yang 

digunakan bagi pembentukan pendidikan karakter dapat dibagi menjadi 22 nilai 

yaitu nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai 

prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 
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lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, bergaya hidup sehat, percaya diri, 

berjiwa wirausaha, dan santun. Dari ke 22 nilai tersebut diharapkan dapat 

membantu dalam penerapannya pada proses pembentukan karakter atau 

pembinaan karakter yang baik terhadap peserta didik khususnya dan masyarakat 

umumnya sehingga mereka dapat berinteraksi dan bersaing dalam bidang 

akademik maupun non akademik berdasarkan etika dan moral yang baik. 

 

C. Pembelajaran Sastra di SMA 

Pembelajaran sastra Indonesia, secara umum memiliki tujuan sebagai 

berikut: (1) Siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 

mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan serta 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa, (2) Siswa menghargai dan 

membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual 

manusia Indonesia (Depdiknas, 2004: 2). 

Secara khusus pembelajaran sastra bertujuan agar siswa mampu 

mengapresiasi melalui kegiatan mendengarkan, menonton, membaca, dan 

melisankan hasil sastra berupa puisi, cerita pendek, novel, drama, memahami dan 

menggunakan pengertian teknis kesusastraan dan sejarah sastra untuk 

menjelaskan, meresensi, menilai dan menganalisis hasil sastra, memerankan 

drama, menulis karya cipta sastra berupa puisi, cerita pendek, novel dan drama 

(Depdiknas, 2004: 4). 

Selain memiliki tujuan dalam pembelajaran sastra Indonesia di SMA, 

Rahmanto (2000: 16-25) berpendapat bahwa pembelajaran sastra dapat membantu 

pendidikan secara utuh apabila cakupannya  meliputi empat manfaat yaitu 
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membantu keterampilan berbahasa, meningkatkan pengetahuan budaya, 

mengembangkan cipta dan rasa, serta menunjang pembentukan watak. Uraian 

lebih lanjut mengenai keempat manfaat tersebut dapat dilihat melalui penjelasan 

di bawah ini. 

1. Membantu keterampilan berbahasa 

Pembelajaran sastra dalam kurikulum berarti akan membantu siswa berlatih  

keterampilan membaca, dan keterampilan menyimak, wicara, dan menulis yang 

masing-masing erat hubungannya. Melalui pembelajaran sastra, siswa dapat 

melatih keterampilan menyimak dengan mendengarkan suatu karya sastra yang 

dibacakan oleh guru, teman atau lewat pita rekaman. Siswa juga dapat melatih 

keterampilan wicara dengan ikut berperan dalam suatu drama dan meningkatkan 

keterampilan membaca dengan membaca puisi atau prosa cerita dan karena sastra 

itu menarik, siswa dapat mendiskusikannya dan kemudian menuliskan hasil 

diskusinya sebagai latihan keterampilan menulis. 

 

2. Meningkatkan pengetahuan budaya 

Setiap karya sastra selalu menghadirkan sesuatu dan kerap menyajikan 

banyak hal yang apabila dihayati benar-benar akan semakin menambah 

pengetahuan orang yang menghayatinya. Pengetahuan tentang budaya dan sistem 

pendidikan kiranya perlu disertai usaha untuk menanamkan wawasan pemahaman 

budaya dapat menumbuhkan rasa bangga, rasa percaya diri dan rasa ikut memiliki 

pengetahuan seperti ini dapat diberikan dalam keluarga, tempat-tempat ibadah 

maupun lewat pelajaran-pelajaran tertentu di sekolah.  
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3. Mengembangkan cipta dan rasa 

Dalam pembelajaran sastra, kecakapan yang perlu dikembangkan adalah 

kecakapan yang bersifat indera; yang bersifat penalaran; yang bersifat afektif; 

dan yang bersifat sosial; serta dapat ditambahkan lagi yang bersifat religius. 

Kecakapan yang bersifat indera, dalam pembelajaran sastra dapat digunakan 

untuk memperluas pengungkapan apa yang diterima oleh panca indera seperti 

indera penglihatan, indera pendengaran, indera pencecapan, dan indera peraba. 

Kecakapan yang bersifat penalaran dalam pengajaran sastra jika diarahkan 

dengan tepat, maka akan sangat membantu siswa berlatih memecahkan masalah-

masalah berfikir logis. Kecakapan yang bersifat afektif dalam pembelajaran sastra 

dapat membantu merangsang tanggapan perasaan yang bersifat emosional dalam 

menghadapi berbagai permasalahan tertentu. Kecakapan yang bersifat sosial 

dapat membantu dalam menanamkan pemahaman kesadaran terhadap orang lain 

sehingga dapat menumbuhkan rasa kepedulian yang tinggi. Kecakapan yang 

bersifat religius dapat membantu seseorang untuk memiliki keyakinan atau 

kepercayaan terhadap kebenaran dari pemikiran-pemikiran pengarang. Dari 

keempat kecakapan tersebut dapat dideskripsikan melalui uraian berikut ini. 

a. Indera  

Karya sastra sebenarnya dapat memberikan kesempatan untuk 

mengembangkan kecakapan-kecakapan semacam itu apabila pembelajaran sastra 

dilakukan dengan benar, sehingga pembelajaran sastra tersebut dapat lebih 

mendekati arah dan tujuan pengajaran dalam arti yang sesungguhnya. 

Pembelajaran sastra dapat digunakan untuk memperluas pengungkapan apa yang 
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diterima oleh panca indera seperti indera penglihatan, indera pendengaran, indera 

pencecapan, dan indera peraba. Melalui tafsiran serta makna kata-kata yang 

diungkapkan oleh guru, siswa akan diantar untuk mengenali berbagai pengertian 

dan mampu membedakan satu hal dengan yang lain. Dengan mengembangkan 

kecakapan yang bersifat indera ini, maka dapat membantu dalam pembelajaran 

sastra khususnya untuk memperluas pengungkapkan apa yang diterima oleh panca 

indera. 

 

b. Penalaran  

Dalam pengajaran sastra jika diarahkan dengan tepat, maka akan sangat 

membantu siswa berlatih memecahkan masalah-masalah berfikir logis. Bahkan, di 

samping sarat dengan kecakapan berfikir logis itu, pembelajaran sastra juga 

meliputi kecakapan-kecakapan pilihan seperti dugaan, kebiasaan, tradisi, 

dorongan dan sebagainya. Dengan mengembangkan kecakapan yang bersifat 

penalaran ini, maka dapat membantu dalam pembelajaran sastra dalam 

meningkatkan kecakapan-kecakapan pilihan. 

 

c. Perasaan  

„Kepekaan rasa‟ dan „emosi‟ sering dikaitkan erat dengan pembelajaran 

sastra. Sehubungan dengan perasaan, dapat ditegaskan bahwa sastra dengan jelas 

dapat menghadirkan berbagai problem atau situasi yang merangsang tanggapan 

perasaan atau tanggapan emosional. Dengan mengembangkan kecakapan yang 

bersifat perasaan ini, dalam pembelajaran sastra dapat membantu merangsang 

tanggapan perasaan yang bersifat emosional dalam menghadapi berbagai 

permasalahan tertentu. 
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d. Kesadaran sosial 

Pembelajaran sastra juga dapat digunakan sebagai sarana untuk 

menumbuhkan kesadaran pemahaman terhadap orang lain. Hal ini terlihat dari 

para pengarang modern yang telah banyak berusaha merangsang minat dan 

menumbuhkan rasa simpati terhadap masalah-masalah yang dihadapi orang-orang 

tertindas, gagal, kalah, putus asa. Dengan mengembangkan kecakapan yang 

bersifat sosial ini, maka dapat membantu dalam menanamkan pemahaman 

kesadaran terhadap orang lain sehingga dapat menumbuhkan rasa kepedulian 

yang tinggi. 

 

e. Religius  

Banyak orang beranggapan bahwa mereka hanya dapat memahami dan 

menjalani hidup sehari-hari dengan mendasarkan pemikiran dan tindakan mereka 

pada sistem kepercayaan yang mereka yakini. Keyakinan semacam ini sering 

dibahas dengan berbagai cara yang berbeda, termasuk konsep kepercayaan kuno 

maupun berbagai ajaran filsafati. Oleh karena itu, guru yang melihat penjelajahan 

pertanyaan-pertanyaan hakiki bagi siswanya akan menemukan materi yang 

berlimpah dalam dunia sastra. Akan tetapi hendaknya guru mengarahkan agar 

siswanya tidak mempunyai anggapan bahwa setiap pengarang mempunyai 

„kebenaran mutlak‟. Dengan mengembangkan kecakapan yang bersifat religius 

ini, maka dapat membantu seseorang untuk memiliki keyakinan atau kepercayaan 

terhadap kebenaran dari pemikiran-pemikiran pengarang. 
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4. Menunjang pembentukan watak 

Dalam pembelajaran sastra sehubungan dengan pembentukan watak adalah 

pembelajaran sastra hendaknya mampu membina perasaan yang lebih tajam. 

Dibanding pelajaran lainnya, sastra mempunyai kemungkinan lebih banyak untuk 

mengantar kita mengenal seluruh rangkaian kemungkinan hidup manusia seperti 

misalnya: kebahagiaan, kebebasan, kesetiaan, kebanggaan diri sampai pada 

kekalahan, keputuasaan, kebencian, perceraian, dan kematian. Pembelajaran sastra 

hendaknya dapat memberikan bantuan dalam usaha mengembangkan berbagai 

kualitas kepribadian siswa yang antara lain meliputi ketekunan, kepandaian, 

pengimajian, dan penciptaan. 

Berkaitan dengan pembelajaran sastra di sekolah. Ada beberapa kriteria 

dalam memilih bahan pembelajaran apresiasi sastra (novel). Rahmanto (2000: 27) 

menyebutkan tiga aspek penting yang tidak boleh dilupakan jika kita ingin 

memilih bahan pengajaran sastra, yaitu aspek bahasa, kematangan jiwa 

(psikologi) dan latar belakang budaya. Ketiga kriteria tersebut akan peneliti 

paparkan sebagai berikut. 

1. Kriteria Bahasa 

Rahmanto (2000: 27) mengungkapkan aspek ketatabahasan dalam sastra 

tidak hanya ditentukan oleh masalah-masalah yang dibahas, tetapi juga faktor-

faktor lain seperti: cara penulisan yang dipakai si pengarang, ciri-ciri karya sastra 

pada waktu penulisan karya itu, dan kelompok pembaca yang diinginkan 

pengarang. Agar pengajaran sastra dapat lebih berhasil, guru kiranya perlu 

mengembangkan ketrampilan (atau semacam bakat) khusus untuk memilih bahan 

pengajaran sastra yang bahasanya sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa 

siswanya.  
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Dari sudut bahasa, karya sastra (novel) yang diajarkan kepada siswa 

hendaknya bertitik tolak dari penguasaan bahasa siswa. Dengan demikian, 

kemampuan siswa dalam memahami karya sastra akan lebih baik. Di samping itu, 

sastra pun memiliki wawasan kebahasaan yang memperhitungkan kosakata baru, 

kalimat, ungkapan, dan bagaimana pengarang mengungkapkan ide-idenya lewat 

jalinan kata, cara bertutur, dan idiom yang digunakan serta aspek 

ketatabahasaannya. 

 

2. Kriteria Psikologi (Kematangan Jiwa) 

Dalam memilih bahan pengajaran sastra, tahap-tahap perkembangan 

psikologis hendaknya diperhatikan karena tahap-tahap ini sangat besar 

pengaruhnya terhadap minat dan keengganan anak didik dalam banyak hal. 

Menurut pendapat Rahmanto (2000: 30) karya sastra yang terpilih untuk diajarkan  

hendaknya sesuai dengan tahap psikologis pada umumnya dalam suatu kelas. 

Tentu saja, tidak semua siswa dalam satu kelas mempunyai tahapan psikologis 

yang sama, tetapi guru hendaknya menyajikan karya sastra yang setidak-tidaknya 

secara psikologis dapat menarik minat sebagian besar siswa dalam kelas itu.  

 

3. Kriteria Latar Belakang Budaya 

Latar belakang karya sastra (novel) meliputi hampir seluruh faktor 

kehidupan manusia dan lingkungannya, seperti geografi, sejarah, klimatologi, 

mitologi, legenda, kepercayaan, pekerjaan, cara berpikir, nilai-nilai masyarakat, 

seni, olah raga, hiburan, moral, etika, dan sebagainya (Rahmanto, 2000: 31). 

Kenyataan ini menuntut pemikiran kita untuk memiliki pertimbangan yang 

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



32 
 

matang, untuk menentukan karya sastra yang mengandung faktor mana yang 

layak diajarkan kepada siswa. Karya sastra yang dipilih tentu saja yang berkultur 

budaya bangsa Indonesia dan memiliki kandungan nilai yang bermanfaat bagi 

siswa dalam kedudukannya sebagai manusia pada umumnya, juga sebagai pelajar 

pada khususnya. 

Di lain pihak, Rusyana (1984: 324) menyebutkan ada dua kriteria yang 

perlu diperhatikan dalam pemilihan bahan pembelajaran apresiasi sastra (novel). 

Kedua kriteria tersebut yaitu kriteria sastra dan kriteria pendidikan. Dalam kriteria  

sastra, guru hendaknya memilih karya sebagai bahan pembelajaran yang memiliki 

kadar dan bobot sastra. Sedangkan dalam kriteria pendidikan, guru juga perlu 

memperhatikan bahwa karya sastra yang dipilih sebagai bahan pembelajaran tidak 

boleh lepas dari konsep pendidikan itu sendiri. Uraian lebih lanjut mengenai 

kedua kriteria tersebut akan peneliti paparkan sebagai berikut. 

1. Kriteria Sastra  

Karya sastra (dalam hal ini novel) yang akan diajarkan kepada siswa harus 

memiliki kadar dan bobot sastra. Kadar ini dapat terlihat dari kuat atau lemahnya 

pengaruh karya sastra terhadap siswa sebagai penikmatnya. Karya sastra adalah 

karya yang apabila dinikmati akan menambah pengetahuan dan pengalaman, serta 

menyebabkan hati bergetar dan seluruh jiwa kita menjadi penuh kegembiraan dan 

kesegaran. Hal ini dapat terjadi pada diri siswa jika karya sastra (novel) yang 

dinikmatinya mengandung sifat estetis, ungkapan isi yang mengesankan, bahasa 

yang hidup, dan ekspresi yang mendalam.  
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2. Kriteria Pendidikan 

Sastra yang diajarkan di sekolah tidak boleh lepas dari konsep pendidikan. 

Karena dengan begitu, sastra dapat mengarah kepada pembentukan pribadi siswa 

yang memiliki kesiapan untuk berperan aktif dalam proses pembangunan bangsa, 

yaitu menjadi manusia yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama 

bertanggung jawab dalam menyukseskan program pembangunan bangsa. Sastra 

juga harus mampu mendukung ke arah terpenuhinya tiga ranah kemampuan siswa 

yaitu terbentuk dan terbinanya pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa yang 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Dari dua pendapat yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bahan 

pembelajaran sastra (novel) meliputi lima kriteria, yaitu kriteria bahasa, kriteria 

psikologi atau kematangan jiwa, kriteria latar belakang budaya, kriteria sastra, dan 

kriteria pendidikan. Dengan mmperhatikan kelima kriteria dalam pemilihan bahan 

pengajaran sastra, maka diharapkan sebagai pendidik dapat memberikan bahan 

ataupun materi pembelajaran yang sesuai dengan masing-masing kemampuan 

peserta didiknya. 

Selain terdapat kriteria pemilihan bahan ajar pada pembelajaran sastra di 

sekolah, dalam pembelajaran sastra juga terdapat Standar kompetensi mata 

pelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SMA yang terdiri atas dua aspek yaitu 

aspek kemampuan berbahasa dan aspek kemampuan bersastra. Standar 

kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia  itu sendiri, merupakan kualifikasi 

kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan 
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pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra 

Indonesia (Mulyasa, 2009: 135). Dalam hal ini, berkaitan dengan materi 

pembelajaran tentang nilai pendidikan karakter dalam novel, pada silabus bahasa 

Indonesia di Sekolah Menengah Atas dapat diajarkan pada aspek membaca 

sastradi kelas XIsemester 1. Adapun Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

tersebut adalah sebagai berikut. 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Membaca 

7. Memahami berbagai hikayat, 

novel Indonesia atau  novel 

terjemahan 

7.2 Menganalisis unsur-unsur 

intrinsik dan ekstrinsik novel 

Indonesia atau terjemahan 

 

Melihat dari aspek pembelajaran di atas, maka pembelajaran sastra 

mempunyai tujuan akhir untuk tercapainya kemampuan mengapresiasi karya 

sastra dan dalam kegiatan mengapresiasi karya sastra tersebut berkaitan dengan 

latihan mempertajam perasaan, penalaran, daya khayal dan kepekaan terhadap 

masyarakat, budaya dan lingkungan hidup, maka siswa pun dapat belajar 

mengkaji dan menganalisis karya sastra seperti novel dilihat dari segi 

ekstrinsiknya, salah satunya dengan mengkaji nilai pendidikan karakter dalam 

novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara. 
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