
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan kajian terhadap novel Sepatu Dahlan karya 

Khrisna Pabichara, peneliti menyampaikan simpulan bahwa novel Sepatu Dahlan 

karya Khrisna Pabichara sarat dengan kandungan nilai pendidikan karakter, yakni 

nilai-nilai yang memberikan tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi 

manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan 

karsa. Nilai pendidikan karakter yang ditemukan dalam novel tersebut terdapat 14 

nilai pendidikan karakter. Dari keempatbelas nilai pendidikan karakter tersebut, 

penulis menyimpulkan bahwa terdapat lima nilai pendidikan karakter yang cukup 

menonjol dalam novel tersebut, yaitu nilai religius pada perilaku tokoh Dahlan 

dan Bapak Dahlan, sejumlah empat kutipan, nilai kerja keras pada perilaku tokoh 

Dahlan, Bapak dan Ibu Dahlan, warga desa Kebon Dalem dan Imran, sejumlah 

tujuh kutipan, nilai mandiri perilaku tokoh Ibu Dahlan, Mbak Sofwati, Bapak 

Dahlan, Dahlan dan Zain, sejumlah empat kutipan, nilai bersahabat atau 

komunikatif pada perilaku tokoh Dahlan, Kadir dan Maryati, sejumlah lima 

kutipan, dan nilai percaya diri pada perilaku tokoh warga desa Kebon Dalem, 

Dahlan, dan Mbak Sofwati, sejumlah empat kutipan. 

Dalam kaitannya dengan kriteria pemilihan bahan pembelajaran apresiasi 

sastra di Sekolah Menengah Atas, novel ini menunjukkan tanda-tanda kelayakan. 

Tanda-tanda tersebut terdapat dalam kesesuaian antara novel ini dengan kriteria 
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bahasa, kriteria psikologi (kematangan jiwa), dan kriteria latar belakang budaya, 

kriteria sastra, dan kriteria pendidikan siswa. Kriteria bahasa terpenuhi oleh novel 

ini karena, makna dari novel ini mudah untuk ditafsirkan karena bahasa, pilihan 

kata, dan struktur kalimat yang digunakan tidak terlalu panjang sehingga mudah 

dipahami karena sesuai dengan penguasaan siswa SMA. Kriteria psikologi juga 

terpenuhi oleh novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara, karena terdapat 

beberapa hal yang terkandung dalam novel ini yang sejalan dengan perkembangan 

jiwa para siswa SMA seperti kegiatan belajar dan bermain bersama sahabat. Latar 

belakang budaya pun terpenuhi oleh novel ini, karena masih menggunakan kultur 

budaya bangsa Indonesia yang ditunjukkan melalui perilaku sehari-hari tokoh, 

salah satunya adalah menjadi pembatik. Batik itu sendiri merupakan hasil 

kekayaan asli budaya Indonesia yang patut untuk dilestarikan. Kriteria sastra juga 

terpenuhi oleh novel ini, karena dalam novel tersebut menyajikan unsur-unsur 

pembangun novel seperti tema, tokoh dan penokohan, alur, setting, gaya bahasa, 

dan amanat yang mudah dipahami oleh pembaca khususnya siswa. Begitupula 

kriteria pendidikan pun terpenuhi oleh novel tersebut, sebab kandungan nilai-nilai 

pendidikannya apabila ditanamkan pada para siswa agar memperoleh pengalaman 

hidup yang bermanfaat, sehingga memiliki pola pikir yang matang dan hidup 

lebih berpendidikan. 

Berkaitan dengan materi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia siswa di 

SMA, novel ini juga 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 

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



88 
 

mendukung penelitian ini,  yaitu pada Standar Kompetensi Membaca pada nomor 

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. Secara lebih detail, penerapan materi 

tersebut dapat disampaikan kepada siswa melalui kegiatan pembelajaran yang 

dirumuskan melalui sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif. 

 

B. Saran  

Setelah memahami, menganalisis, dan mengkaji novel Sepatu Dahlan 

karya Khrisna Pabichara, peneliti ingin menyampaikan beberapa saran yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Saran-saran tersebut adalah. 

1. Kepada peserta didik, hendaknya membaca novel Sepatu Dahlan karya 

Khrisna Pabicharakarena novel tersebut mengandung beberapa nilai 

pendidikan karakter yang berguna dan bermanfaat dalam proses 

pembinaan karakter dalam kehidupan. 

2. Kepada guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, hendaknya 

menggunakan novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara sebagai 

materi dalam pembelajaran sastra di Sekolah Menengah Atas mengingat 

dari segi kelayakan dan kesesuaian novel tersebut dengan kriteria 

pemilihan pengajaran. 

3. Kepada sekolah, alangkah baiknya apabila novel ini dapat digunakan 

sebagai bahan bacaan yang melengkapi perpustakaan-perpustakan di 

sekolah mengingat dari segi kelayakan dan kesesuaian novel tersebut 

dengan kriteria pemilihan pengajaran. 
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