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LAMPIRAN 1 

Biografi Pengarang (Khrisna Pabichara) 

 

Khrisna Pabichara lahir di Borongtammatea, Kabupaten Jeneponto sekitar 

89 kilometer dari Makasar, Sulawesi Selatan pada 10 November 1975. Putra 

kelima dari sepasang petani Yadli Malik Dg. Ngadele dan Shafiya Djumpa, ini 

penyuka prosa dan telah melahirkan sebuah kumpulan cerita pendek, Mengawini 

Ibu: Senarai Kisah yang Menggetarkan (Kayla Pustaka, 2010). Novel ini, Sepatu 

Dahlan, adalah buku ke-14 yang dianggitnya. 

Bapak dua orang putri, yang kerap disapa Daeng Marewa ini, bekerja 

sebagai penyunting lepas dan aktif dalam berbagai kegiatan literasi. Dan bisa 

disapa dan diajak berbincang berbagai hal, terutama pernak-pernik 

#bahasaIndonesia, lewat akun twitter-nya: @1bichara. 
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LAMPIRAN 2 

Sinopsis Novel Sepatu Dahlan Karya Khrisna Pabichara 

 

 

Novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara ini merupakan sebuah novel 

yang terinspirasi dari kehidupan seorang public figurebernama Dahlan Iskan yang 

menjabat sebagai Menteri BUMN di Indonesia. Dalam novel Sepatu Dahlan 

karya Khrisna Pabichara ini menceritakan kisah perjalanan hidup seorang 

Muhhamad Dahlan semasa bersekolah, mulai dari lulus di Sekolah Rakyat hingga 

Madrasah Aliyah.  

Muhammad Dahlan atau yang kerap disapa Dahlan ini, merupakan anak 

ketiga dari empat bersaudara, dia terlahir dari pasangan Bapak Iskan dan Ibu 

Lisna. Dia tinggal di kampung Kebon Dalem. Kehidupan di kampung ini 

sangatlah sederhana, mata pencaharian dari sebagian besar penduduk adalah 

sebagai kuli, baik kuli bangunan, kuli di sawah, maupun kuli di  kebun. Begitu 

juga dengan kegiatan keseharian Dahlan setiap hari usai menunaikan ibadah 

sholat subuh sudah harus menyabit rumput, lalu berangkat ke sekolah. Setelah 

pulang sekolah, dia harus menyabit rumput lagi, menggembala domba dan ketika 

senja harus ke langgar untuk mengaji. Ketika lulus dari Sekolah Rakyat Bukur, 

Madiun, dia memiliki impian melanjutkan sekolah di SMP Magetan. Akan tetapi, 

harapannya untuk dapat bersekolah di SMP Magetan pun pupus ketika orang 

tuanya memutuskan untuk memasukannya di Tsanawiyah Pesantren Sabilil 

Muttaqien di Takeran. Keputusan orang tuanya didasarkan karena faktor ekonomi 

mereka yang tak mampu jika memasukkan Dahlan ke SMP Magetan. Pekerjaan 

Bapaknya hanya sebagai buruh, sedangkan Ibunya seorang pembatik kain yang 

tak seberapa penghasilannya. Bapaknya memberi tahu bahwa Tsanawiyah Takeran 

juga sekolah yang bagus, ada pondok pesantrennya dan disana bisa lebih banyak 

mendapatkan ilmu agama. Selain itu Bapak dan Ibunya juga masih sanak saudara 

dengan pendiri pondok pesantren tersebut. Kedua kakak perempuannya, Mbak 

Atun dan Mbak Sofwati juga lulusan dari pondok pesantren tersebut. Dahlan pun 

menuruti permintaan Bapaknya untuk bersekolah di Tsanawiyah Takeran. 
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LAMPIRAN 2 (Lanjutan 1) 

 

Semasa bersekolah di Tsanawiyah Takeran, dia harus berjalan kaki tanpa 

alas sepanjang enam kilometer untuk sampai disana.Sejak kecil, Dahlan 

mempunyai impian besar untuk dapat memiliki sepatu supaya bisa melindunginya 

ketika menghadapi perjalanan yang cukup jauh menuju sekolah dan dia juga ingin 

memiliki sebuah sepeda supaya dapat mempercepatperjalanannya sampai di 

sekolah.Kedua barang tersebut belum dapat dia peroleh karena kedua orang 

tuanya tak mampu membelikan, namun dia selalu berkeyakinan suatu hari pasti 

dapat memilikinya.Kedekatan Dahlan semasa bersekolah di Takeran dengan 

sahabat-sahabatnya yaitu Kadir, Arif, Maryati, Imran, dan Komariyah sudah 

seperti keluarga sendiri.Mereka bermain, belajar dan berjuang dalam menuntut 

ilmu bersama. Jiwa sosial yang tinggi dalam diri mereka digunakan untuk saling 

membantu satu sama lain. Dalam novel ini juga diceritakan masalah-masalah 

yang mulai muncul ketika Dahlan beranjak remaja.Masalah pertama diawali 

dengan kehilangan Ibunya yang sakit liver hingga menyisakan duka mendalam 

dalam batin Dahlan. Kemudian, dia kedapatan mencuri tebu oleh mandor penjaga 

kebun di kampungnya. Hal tersebut dilakukan karena keadaan rumah yang tak 

memiliki makanan hingga membuatnya terpaksa mencuri tebu untuk adiknya 

yang kelaparan.Ditambah lagi dengan kekecewaan Bapaknya, ketika kedatangan 

Juragan Akbar dan Maryati. Juragan Akbar meminta ganti rugi atas sepeda 

Maryati yang rusak olehnya. Terpaksa Bapaknya memberikan tiga ekor domba 

miliknya untuk ganti rugi. Dan sesuai kesepakatan sepeda Maryati yang rusak itu 

menjadi miliknya.Setelah diperbaiki, sepeda itu Dahlan berikan kepada Mbak 

Sofwati yang masih berkuliah di Madiun. Sepeda memang salah satu barang yang 

dia inginkan, namun terasa tak pantas dia naiki karena model sepeda tersebut 

adalah untuk wanita. Kesedihannya bertambah ketika kakak perempuan yang 

pertama yaitu Mbak Atun harus pergi ke Kalimantan dan menetap di sana. Hingga 

akhirnya satu persatu impian Dahlan dapat diwujudkan. Dia mendapatkan prestasi 

dengan menjadi juara kelas semasa bersekolah di Pondok Sabilil Muttaqien, 

Takeran. Selain itu, dia juga mendapat prestasi ketika menjadi kapten tim bola 

voli di Tsanawiyah Takeran. Kekompakan bermain bersama anggota tim bola 

volinya, berhasil mengantarkan mereka dalam menjuarai pertandingan bola voli 

se-Kabupaten Magetan. Atas keberhasilannya tersebut, dia mendapat kesempatan 

untuk mengajar bola voli kepada anak-anak juragan kaya pabrik gula di Gorang 

Gareng. Dengan penghasilannya tersebut, dia digunakan untuk membeli sepatu 

dan sepeda.Sampai akhirnya dia tumbuh dewasa dan jatuh cinta kepada Aisha 

anak seorang mandor di kampungnya. Dahlan pun mulai menyadari ketika telah 

menamatkan sekolahnya di Madrasah Aliyah Takeran, bahwa memliki sepeda dan 
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LAMPIRAN 2 (Lanjutan 2) 

 

sepatu bukanlah sebuah cita-cita. Dia mulai berpikir untuk meneruskan kuliah, 

walau apapun resikonya. Karena melihat keadaan Bapaknya yang semakin tua, tak  

mungkin harus terus bekerja keras demi membiayai kuliahnya. Akhirnya, dia 

memberanikan diri meminta ijin pada Bapaknya untuk kuliah meskipun sambil 

bekerja dia pun mau.Dan Bapaknya pun memberikan restu untuknya melanjutkan 

kuliah. 
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LAMPIRAN 3 

KLASIFIKASI DATA 

 

 

A. Religius  

1. Sepulang dari sawah, setelah tubuhnya dibakar matahari, Bapak 

memilih langgar sebagai tempat rihat. Hangat matanya seolah 

panggilan menggairahkan bagi kami, anak-anak Kebon Dalem, untuk 

segera melingkariya dan belajar mengaji (SD, 2012: 23) 

 

 

2. “Magrib, Mas ....” 

“Makan dulu, baru salat.” 

  Tak butuh waktu lama, piring itu langsung tandas. Setelah itu, kami 

bergegas ke langgaar untuk salat berjamaah (SD, 2012: 97). 

 

 

3. Sepulang sekolah, ketika kewajiban menyabit rumput sudah 

kutunaikan, aku berkemas dan ke langgar (SD, 2012: 144). 

 

 

4. Saking bergaurahnya, Ustaz Jabbar menginjak ujung jemari kakiku. 

Anehnya, tak ada rasa sakit sedikit pun. Padahal, tadi disentuh saja 

sakitnya bukan main,. Inikah keajaiban doa?inikah buah keyakinan di 

dalam hatiku bahwa doa Kiai Irsjad akan dikabulkan Tuhan? Yang 

pasti, sepatu yang telah menyajikan tragedi ini kembali pas dengan 

ukuran kakiku (SD, 2012: 275). 

 

 

B. Jujur  

1. Bapak terkesima menatapku, lalu duduk bersila di hadapanku. “Apa 

pesan Kiai Mursjid, Le?” 

              Bapak menekur, terdiam. Lalu, “Kamu jawab apa?” 

“Aku akan sekolah di pesantren keluarga kita, Pak,” jawabku sambil 

menahan tangis. “Kata Kiai Mursjid, kewajiban keluarga kita yang 

paling utama adalah menjaga kelangsungan Pesantren Takeran.” 

sungguh, tadinya aku berniat mengatakan yang sebaliknya, bahwa 

sekolah di mana saja pun bisa, tapi hatiku tidak sanggup mengatakan 

hal itu. Aku juga yakin, sangat yakin, Bapak akan mengiyakan 

sandiwaraku jika aku meminta didaftarkan di SMP Magetan. Hal ini 

terlihat dari kesungguhan Bapak mendengarkan apa saja yang 

kukatakan. Hanya saja, ada keperihan diam-diam mengiris-iris hati 

karena kepura-puraan ini. Aku merasa bersalah, sangat bersalah (SD, 
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2012: 25-26). 

 

LAMPIRAN 3 (Lanjutan 1) 

 

2. “Ojo wedi mlarat. Yang penting tetap jujur!” (SD, 2012: 109). 

 

 

3. Zain berusaha bangun, dengan sigap kubantu menyangga punggungnya. 

Bagian belakang bajunya penuh lumpur.  

 “Untung jatuhnya ke parit,” kata Arif. 

 “Wong jatuh kok untung,” sela Imran. 

 “Kamu ndak apa-apa, kan?” tanyaku pada Zain. 

 Arif melotot, “Ini lagi, jatuh dari tempat tinggi begitu kok ndak apa-

apa?” 

 “Zain lemes, Mas,” jawab Zain dengan terbata-bata, “belum makan 

sejak pulang sekolah.” (SD, 2012: 175). 

 

 
C. Disiplin 

1. Ibu yang sedang asyik membatik terkejut dan segera mendatangiku. 

 “Capek, Le?” 

 “Capek banget, Bu,” keluhku sambil membaringkan badan, 

memejamkan mata. 

 “Tidur dulu sebentar.” 

 Aku menggelengkan kepala, “Ndak ada waktu, Bu. Harus nyabit lagi.” 

 “Tapi kamu kan baru pulang, Le?” 

 “Ini hari pertama, Bu. Kata Bapak nanti juga terbiasa.” 

 Ibu tersenyum dengan manis, “Iya ....” (SD, 2012: 39-40). 

 

 

2. Tak pernah terdengar Bapak mengeluh walau keringat menguyupi 

tubuhnya (SD, 2012:23). 
 

3. “Belajar yang rajin. Kita masih keturunan pendiri Pesantren Takeran, 

harus bisa jadi teladan. Jangan malas.” (SD, 2012: 110) 

 
D. Kerja Keras 

1. 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 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 
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kalah giat. Ada yang di Pasar Takeran. Ada yang menyambi sebagai 

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

LAMPIRAN 3 (Lanjutan 2) 

 

2. Tak pernah terdengar Bapak mengeluh walau keringat menguyupi 

tubuhnya. Uban yang basah mengilap menjadi pemandangan tak 

menjemukan, terus berulang setiap hari. Tak ada artinya tubuh ringkih 

atau kulit keriput, Bapak terus dan terus bekerja (SD, 2012:23). 

 

 

3. Jika Bapak sehari-hari bergelut dengan cangkul atau arit, Ibu pun tak 

kalah sibuknya. Dia membatik di rumah meski dengan upah kecil, 

setidaknya dari upah itu Ibu bisa membelikan kami pakaian baru 

menjelang lebaran atau peralatan-peralatan sekolah yang penting kami 

miliki. Upah sepuluh rupiah untuk satu kain yang rampung dibatik 

biasanya dibelikan tepung ketela oleh Ibu. Begitulah, setiap hari Ibu 

bergelut dengan canting dan kain, tak peduli siang atau malam (SD, 

2012: 46). 

 

 

4. Sejak kelas 3 SR, aku sering nguli nyeset. Itu kulakukan sepulang 

sekolah, di sela-sela jadwal rutin menggembaladomba. Upah nguli 

nyeset terus kutabung demi dua mimpi besarku-sepatu dan sepeda (SD, 

2012: 73). 

 
 

5. Biasanya setelah sholat Subuh Aku bertualang ke pematang-

pematang sawah atau jalanan pembatas ladang tebu untuk menyabit 

rumput. Setelah itu, baru berangkat ke sekolah yang letaknya tak 

seberapa jauh dari Kebon Dalem, tepatnya di kampung Bukur, di 

seberang Sungai Kanal (SD, 2012: 74). 

 

 

6. Sebulan belakangan ini, setiap pulang menyabit rumput, aku dan 

Zain bahu-membahu mencangkuli tanah kosong di halaman belakang, 

menggemburkan tanahnya, menebarinya dengan benih jagung, ketela, 

umbi-umbian, sayur-sayuran-atau yang semacam itu. tanaman itu kami 

siangi dan pelihara dengan baik setiap hari, sambil membayangkan 

beberapa bulan kemudian akan segera memiliki jagung, ketela, atau 

makanan lain. Dan, kami akan memiliki hari-hari menyenangkan 

dengan perut yang penuh terisi (SD, 2012: 172). 

 

 

7. Janji Imran untuk berlatih keras bukan isapan jempol. Hanya dalam 

seminggu dia sudah mahir menahan smash dan mengirimkan bola 
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pertama yang ciamik kepadaku, lantas menjadi umpan yang “dilahap” 

dengan empuk oleh lengan Fadli (SD, 2012: 203). 

LAMPIRAN 3 (Lanjutan 3) 

 

E. Kreatif  

1. Masalahnya adalah, Bapak sudah pergi dan aku tahu tak ada secuil 

pun makanan di rumah. Maka, dengan mengencangkan otot pada 

bagian lutut dan perut, aku berjalan keluar rumah. Aku mencoba 

melihat-lihat kebun di halaman belakang siapa tahu ada umbi-umbian 

yang bisa dimakan (SD, 2012: 172). 

 

 

2. Ternyata harapanku belum terpenuhi. Buah-buah jagung masih 

sangat kecil, batang ketela belum seberapa tinggi, dan ubi jalar yang 

tumbuh subur tampaknya belum berbuah. Aku pindah ke halaman 

depan ketika perutku semakin melilit-lilit. Saat itu, aku melihat 

sepertinya buah kelapa gading sudah bisa dipetik. Tanpa basa-basi aku 

langsung memanjat pohon kelapa gading yang di tengah (SD, 2012: 

172). 
 

 

F. Mandiri  

1. “Tak ada salahnya bermimpi punya sepatu, tapi jangan karena mimpi 

itu belum tercapai lantas kamu putus asa.” 

            Inggih, Bu ....” 

“Hidup ini keras, kamu harus berjuang sendiri!” (SD, 2012: 40) 

 

 

2. “Kita boleh miskin harta, Dik, tapi kita ndak boleh miskin iman,” 

kata Mbak Sofwati sambil menarik napas panjang dan 

menghembuskannya pelan-pelan. “Kalau kalian lapar, carilah ikan di 

sungai. Atau, mintalah pekerjaan kepada Mandor Komar dan upahnya 

barang sebatang-dua batang tebu. Ingat, semiskin apa pun kita, Bapak 

dan Ibu ndak rela kalau kita meminta-minta belas kasihan tetangga, 

keluarga, atau siapa saja.” (SD, 2012: 109). 

 

 

3. “Kita harus berusaha sendiri,” tutur  Bapak lagi. “Kita harus 

mencari, bukan berleha-leha menunggu belas kasihan orang lain. 

Kalian punya domba atau kerbau, piara sebaik mungkin, tawakal dan 

bersyukur, rezeki akan datang dengan cara yang bisa jadi tak pernah 
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kalian duga. Jadi bergembiralah. Tak perlu berkecil hati karena hidup 

kita yang miskin seperti sekarang.” (SD, 2012: 146). 
 

LAMPIRAN 3 (Lanjutan 4) 

 

4. Bertahun-tahun aku dan Zain menjalani kehidupan dengan tekun, 

kami sibuk menggembala, nguli nandur atau nyeset, mengumpulkan 

ranting kering, mencari ikan di sungai, berkebun di halaman belakang, 

nyabit rumput buat makanan domba, menanak nasi atau tiwul, mencuci, 

bermain bersama teman-teman sekampung, dan kegiatan lain yang tak 

bisa dipisahkan dengan kemiskinan kami. Bagi orang lain, kemiskinan 

adalah penderitaan, tetapi bagi kami adalah kesenangan (SD, 2012: 

360). 
 

 

G. Demokratis  

1. Meski warga Kebon Dalem miskin, anak-anak atau remaja seusiaku 

semuanya sekolah. Bagi penduduk Kebon Dalem, kemiskinan bukan 

halangan untuk menuntut ilmu (SD, 2012: 15). 

 

 

 

2. Upah nguli nyeset terus kutabung demi dua mimpi besarku-sepatu 

dan sepeda. Namun, sering kali kuserahkan sebagian besar kepada 

ibuku dengan sepenuh-penuh kebahagiaan. Kebutuhan kami untuk 

mengisi perut lebih mendesak ketimbang mimpi sederhanaku itu (SD, 

2012: 73). 

 

 

H. Rasa Ingin Tahu 

1. Setelah memastikan Bapak berbelok dan menghilang di tikungan, 

aku bergegas ke rumah. Sayang, lemari kayu tua itu sudah di gembok, 

dikunci rapat-rapat. Padahal aku benar-benar ingin tahu apa yang ditulis 

Bapak di balik daun pintu (SD, 2012: 132) 

 

 

2. Yang mengejutkan adalah perempuan yang belakangan sering 

kupikirkan itu sedang berada di rumah mandor yang ditakuti di 

kampungku, Bang Malik. Mengapa Aisha ada di rumah mandor 

perkebunan berkumis tebal itu? Apa hubungan antara Aisha dan Bang 
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Malik? Aku mencoba berteriak, meyerukan namanya, berharap dia 

menoleh sekejap saja, tapi tak ada suara apa-apa yang melewati 

tenggorokanku (SD, 2012: 195). 

 

LAMPIRAN 3 (Lanjutan 5) 

 
I. Menghargai Prestasi  

1. Setidaknya, aku sudah membuat bapak berbangga hati. Senyum 

beliau cukuplah sebagai hadiah. Apalagi, sebenarnya teguran Bapak 

tentang angka merah di ijazah SR, dulu, telah melecut semangatku 

untuk belajar lebih gigih. Alhasil, aku meraih predikat terbaik di kelas. 

Semakin lengkap karena nilaiku paling tinggi di antara santri-santri 

kelas dua Tsanawiyah Pondok Takeran (SD, 2012: 169). 

 

 

J. Bersahabat atau Komunikatif 

1. “Ndaftar di sini juga, to?” 

            Aku tersenyum melihat Kadir, teman sekelasku di SR Bukur. “Iya.” 

           “Ndak jadi di SMP Magetan?” 

           “Dilarang Bapak.” 

 “Ternyata tebakanku bener,” jawab Kadir. “Kakak-kakakmu, Mbak 

Atun dan Mbak Sof, sekolah di sini. Mosok kowe di sekolah lain?” 

           “Cerdas kowe ....”  

Kadir tersenyum. “Lagi pula, kowe ndak usah malu sekolah di sini. 

Pesantren ini  jauh lebih tua dibanding SMP Magetan. Wong dari 1880 

sudah ada, kok. Bukan cuma  itu, pesantren ini terkenal ke mana-man, 

ke seluruh penjuru nusantara.  Waktu awal tahun empat puluhan, banyak 

santri dari luar daerah belajar di sini.  Malah ada yang dari Malaysia 

juga.” (SD, 2012: 32-33). 

 

 

2. “Masih belum pake sepatu juga to ....” 

“Duit dari mana,” sahut Kadir. “Yang belajar kan kita, bukan sepatu.” 

Kami tertawa, menertawakan diri sendiri. 

Kadir menunduk dan mengamati kakiku. “Kamu juga nyeker?” 
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“Suatu saat nanti, aku pasti punya sepatu.” 

“Aku juga!” 

Kami tertawa lagi (SD, 2012: 54). 

 

LAMPIRAN 3 (Lanjutan 6) 

 
3. “Masih mau sekolah di SMP Magetan?” 

Aku menggeleng dengan tegas. “Eh, kowe kenal anak itu?” 

“Yang mana?” 

“Kemeja putih. Yang lagi jalan mendekati kita.” 

Anak lelaki berkemeja putih itu berjalan mendekati kami, kemudian 

mengulurkan tangan sambil tersenyum. Aku dan Kadir bergantian 

menyalaminya. 

“Arif,” kata lelaki berkemeja putih itu. “Aku tinggal di Gorang 

Gareng.” 

“Dekat pabrik gula?” tanyaku. 

“Bukan, masih jauh.” 

“Lapangan terbang?” tanya Kadir. 

Arif mengangguk. “Betul, pernah ke sana?” 

“Ya, aku pernah ke sumur tua Soco,” kata Kadir dengan suara sedikit 

bergetar (SD, 2012: 38). 

 

 

4. Tak lama berselang, Maryati berhasil menjajari langkahku, turun 

dari sepeda dan berjalan di sampingku. 

“Mau naik sepeda?” 

Aku menggeleng. “Ndak, ah!” 

“Kenapa?” 

“Ndak bisa, Mar ....” 

Maryati membelalak seolah tak percaya, lalu tersenyum “Aku yang di 

depan,” bujuknya. “Kowe tinggal duduk anteng di belakang, sampai di 

sekolahannya cepet lho ....” 

Sambil membenahi kerudungnya, dia bertanya, “Kamu suka pisang?” 

“Eh, ditanya kok diam.” 

“Iya, aku suka pisang.” 

Maryati menghentikan langkah, “Buat kamu ...,” katanya sambil 

menyandarkan sepeda di pinggangnya, dan segera membuka tas. Sesisir 

pisang besar-besar segera “menggelitik” perutku. “Ambillah!” 

Tanpa menunggu aba-aba dua kali, aku meraih tas di tangan Maryati 

dan segera mengambil sebuah. Hidup ini memang indah, selalu ada 

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



103 
 

jalan rezeki yang tak terduga. 

“Ambil semuanya!” seru Maryati lagi. 

Aku menggeleng. “Tasku ndak muat. Aku ambil dua saja ya ....”(SD, 

2012: 113-114). 

 

LAMPIRAN 3 (Lanjutan 7) 

 

5. Semakin hari semakin aku merasa teman-teman sekelasku sudah 

menjadi bagian dari hidupku. Sepanjang 1963, Arif dan Imran sudah 

berkali-kali ikut menginap di langgar, begitu juga dengan Maryati yang 

kerap bermalam di rumah Komariyah. Hari berganti hari kami saling 

mengunjungi. Persahabatan kami sudah layaknya jalinan kekerabatan, 

begitu akrab (SD, 2012: 155). 

 

K. Peduli Lingkungan  

1. Masih sepi, belum banyak santri yang datang. Aku memasuki kelas I 

A, tepat berhadapan dengan sebatang pohon trembesi yang berdiri 

kukuh di tengah lapangan. Batangnya sangat besar, tiga lengan remaja 

seusiaku belum tentu bisa melingkarinya. Setiap pagi, daun-daun 

trembesi kering akan berserakan di lapangan. Musim kemarau membuat 

daun yang jatuh lebih banyak lagi. Setelah menyimpan tas kumal di 

meja, segera kuambil sapu lidi dan berjalan ke halaman. Aku memulai 

kegiatan menyapu halaman sekolah hingga halaman itu bersih, dan 

matahari pun mulai terbit (SD, 2012: 141). 
 

 

L. Peduli Sosial 

1. “Kita makan apa nanti malam, Mas?” bisik Zain, lirih, sambil 

memeluk lutut. 

“Tahan, Dik, aku cari makanan dulu,” hiburku sambil mengucek-

ngucek mata, meregangkan badan, dan membayangkan di mana akan 

menemukan makanan. 

Telah kucoba melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Kalaupun 

aku tak menemukan apa-apa, setidaknya aku telah berusaha. 

Tiba-tiba terdengar suara seseorang berseru memanggil namaku. 

Komariyah sedang berjalan ke arahku dengan tangan memegang 

sesuatu yang ditutupi dengan kain batik.  

“Titipan ibuku.” 

“Apa itu?” 

“Nasi tiwul, ikan teri, dan sambel terasi.” 

Aku tercekat karena rasa haru. Seketika tubuh Komariyah seperti 

tersaput awan putih dan sepasang sayap tumbuh di punggungnya. Dia 

tersenyum sangat manis bagai peri cantik yang, entah kapan, pernah 
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kujumpai di dalam mimpi, mengangguk-angguk penuh semangat lalu 

bergegas pamit bersiap-siap salat berjamaah di langgar. Aku bahkan 

lupa mengucapkan terima kasih kepadanya saking haru dan bahagianya 

hatiku. Tuhan memang selalu punya cara rahasia untuk membahagiakan 

hamba-Nya (SD, 2012: 96). 
 

LAMPIRAN 3 (Lanjutan 8) 

2. “Tunggu,” teriak Maryati. 

“Ini,” seru Maryati sembari menyodorkan sepasang sepatu yang 

terbungkus kain merah. 

“Memang sepatu bekas dan hanya ada sepasang, tapinsetidaknya bisa 

membantu tim kita agar tidak kehilangan Sang Kapten.” 

Maryati menerangkan panjang lebar asal muasal sepatu itu. Saat 

mendengar peraturan baru soal sepatu, Maryati dan teman-teman 

lainnya mencoba mencari jalan keluar. Akhirnya, Maryati dan Dewi-

gadis yang diam-diam mengagumiku-mencoba menggalang dana untuk 

membeli sepatu (SD, 2012: 267). 

M. Tanggung Jawab 

1. “Pesan Kiai Mursjid,” tutur bapak sambil memejamkan mata ketika 

menyebut nama Kiai Mursjid, “maka ojo kepingin sugih itu ndak hanya 

mewanti-wanti agar kita tidak terlalu memburu harta, tapi supaya kita 

juga ndak meminta-minta jabatan. Nah, sekarang kamu dapat amanah, 

jalankan dengan penuh tanggung jawab.” (SD, 2012: 164). 

N. Percaya Diri 

1. Meski warga Kebon Dalem miskin, anak-anak atau remaja 

seusiaku semuanya sekolah. Bagi penduduk Kebon Dalem, kemiskinan 

bukan halangan untuk menuntut ilmu (SD, 2012: 15). 

 

2. “Masih belum pake sepatu juga to ....” 

“Duit dari mana,” sahut Kadir. “Yang belajar kan kita, bukan sepatu.” 

Kami tertawa, menertawakan diri sendiri. 

Kadir menunduk dan mengamati kakiku. “Kamu juga nyeker?” 

“Suatu saat nanti, aku pasti punya sepatu.” 

“Aku juga!” 

Kami tertawa lagi (SD, 2012: 54). 

 

3. “Kita harus kuat, harus bisa menolong diri sendiri,” ujar Mbak Sofwati 

lagi sembari merengkuh kami ke dalam pelikannya (SD, 2012: 110) 

 

 

4. “Jangan menyerah,” tegasku kepada seluruh pemain. 

“Manfaatkan kesempatan langka ini. Jadikan tragedi sepatu sebagai 

pengobar semangat!” (SD, 2012: 266). 
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LAMPIRAN 4. 

 

SILABUS 

Nama Sekolah  :  

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas   : XI 

Semester  :  1 

Standar Kompetensi : Membaca 

                                                  7. Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia atau novel terjemahan 

 

Kompetensi 

Dasar 

 

Materi  

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Bahan/ 

Alat 

7.2 Menganalisis 

unsur-unsur 

intrinsik  dan 

ekstrinsik 

novel 

Indonesia 

atau 

terjemahan 

1. Pengertian novel 

2. Unsur-unsur 

dalam novel 

(unsur intrinsik 

dan unsur 

ekstrinsik) 

3. Pengertian nilai 

pendidikan 

karakter 

4. Macam nilai 

pendidikan 

karakter 

1. Membaca novel 

Indonesia (Sepatu Dahlan 

karya Khrisna Pabichara) 

2. Menganalisis unsur 

intrinsik (alur, tema, 

tokoh,  penokohan, sudut 

pandang, latar, gaya 

bahasa dan amanat) novel 

Indonesia (Sepatu Dahlan 

karya Khrisna Pabichara). 

3. Meganalisis unsur 

ekstrinsik (nilai 

pendidikan karakter) 

novel Indonesia (Sepatu 

1. Menemukan unsur 

intrinsik  (alur, tema,  

tokoh, penokohan, sudut 

pandang, latar, gaya 

bahasa dan amanat) novel 

Indonsia (Sepatu Dahlan 

karya Khrisna Pabichara). 

2. Menemukan unsur 

ekstrinsik (nilai 

pendidikan karakter) 

novel Indonesia (Sepatu 

Dahlan karya Khrisna 

Pabichara). 

3. Menemukan pokok cerita 

Jenis Tagihan:  

1. tugas individu 

 

Bentuk 

Instrumen: 

1. uraian bebas 

 

4 

 

Buku 

Kompeten 

Berbahasa 

Indonesia 

untuk 

SMA 

kelas XI 

karya Tim 

Edukatif. 

 

Novel 

Indonesia 

(Sepatu 

Dahlan 
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Dahlan karya Khrisna 

Pabichara). 

4. Membuat pokok cerita 

atau sinopsis novel 

Indonesia (Sepatu Dahlan 

karya Khrisna Pabichara). 

atau sinopsis dalam novel 

Indonesia (Sepatu Dahlan 

karya Khrisna Pabichara). 

 

 

karya 

Khrisna 

Pabichara) 

 

      

                                  Purwokerto,  

Mengetahui:                        Guru Mata Pelajaran, 

Kepala Sekolah,   
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LAMPIRAN 5. 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA 

KELAS/ SEMESTER : XI / 1 

PERTEMUAN KE  : 1 DAN 2 

ALOKASI WAKTU  : 4 X 45 MENIT (2 PERTEMUAN) 

 

I. STANDAR KOMPETENSI :  Membaca 

7.  Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia atau novel terjemahan. 

 

II. KOMPETENSI DASAR 

 7.2   Menemukan unsur-unsur intrinsik  dan ekstrinsik novel Indonesia atau 

terjemahan. 

 

III. INDIKATOR 

A. Indikator Kognitif 

1. Produk: Menemukan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam novel 

yang dibaca. 

2. Proses: Menemukan pokok cerita dalam novel yang dibaca 
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LAMPIRAN 5 (Lanjutan 1) 

 

B. Indikator Psikomotor 

1. Mengemukakan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam novel secara 

lisan dengan bahasa yang baik dan benar. 

2. Mengemukakan pokok cerita (sinipsis) dalam novel dengan tepat dan 

jelas. 

 

C. Indikator Afektif 

1. Menunjukkan Perilaku Berkarakter, meliputi : 

a. Berani menyampaikan unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam novel yang 

dibaca. 

b. Berani menyampaikan pokok cerita (sinopsis) dari novel yang dibaca. 

2. Menunjukkan keterampilan sosial : 

a. Memiliki sikap yang sungguh-sungguh dan apresiatif dalam 

menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel yang dibaca 

b. Aktif untuk mengemukakan pokok cerita (sinopsis) dalamnovel yang 

dibaca 

 

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 

A. Indikator Kognitif 

1. Produk : 

a. Secara mandiri atau kelompok dapat mengemukakan unsur 

intrinsik dan unsur ekstrinsik dari novel yang dibaca 
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LAMPIRAN 5 (Lanjutan 2) 

 

b. Secara mandiri atau kelompok dapat mengemukakan pokok cerita 

(sinopsis) dari novel yang dibaca 

2. Proses : 

a. Siswa diberi tugas secara kelompok untuk berdiskusi dalam proses 

belajar untuk membaca novel, selanjutnya diharapkan : 

1) Secara kelompok agar siswa menjadi lebih berani dalam 

menyampaikan unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel yang 

dibaca 

2) Secara kelompok dapat mengemukakan pokok cerita (sinopsis) 

dari novel yang dibaca 

 

B. Indikator Psikomotor 

1. Secara mandiri (perwakilan kelompok) mengemukakan unsur intrinsik 

dan unsur ekstrinsik dari novel yang dibaca. 

2. Secara mandiri (perwakilan kelompok) mengemukakan pokok cerita 

dari novel yang dibaca. 

 

C. Indikator Afektif 

1. Menunjukkan perilaku berkarakter seperti : 

a. Siswa memiliki perilaku yang jujur dalam mengemukakan unsur 

intrinsik dan unsur ekstrinsik dari novel yang dibaca. 

Siswa memiliki sikap yang berani dalam mengemukakan pokok 

cerita (sinopsis) dari novel yang dibaca. 
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LAMPIRAN 5 (Lanjutan 3) 

 

2. Menunjukkan keterampilan sosial : 

a. Siswa berperan aktif dalam diskusi kelompok untuk menemukan 

unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari novel yang dibaca. 

b. Siswa dalam kelompok bekerjasama dalam mengemukakan pokok 

cerita (sinopsis) novel yang dibaca. 

 

V. MATERI POKOK 

A.  Pengertian novel 

Menurut Depdiknas (2008:788) “novel adalah karangan prosa yang 

panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang 

disekelilingnya dengan menonjolkan watak, dan sifat setiap pelaku”.Dalam 

arti luas novel adalah cerita berbentuk prosa dalam ukuran yang luas.Ukuran 

yang luas di sini dapat berarti cerita dengan plot (alur) yang kompleks, 

karakter yang banyak, tema yang kompleks, suasana cerita yang beragam, 

dan setting cerita yang beragam pula. 

 

B. Unsur-unsur novel 

Unsur-unsur pembangun novel secara umum dikelompokkan 

menjadi dua bagian, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik.Unsur- unsur  

intrinsik novel merupakan unsur pembangun novel yang berada di dalam 

karya sastra itu sendiri. Unsur intrinsik novel dibagi menjadi tujuh, yaitu 

sebagai berikut ; 
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LAMPIRAN 5 (Lanjutan 4) 

 

1. Tema  merupakan ide yang menjadi dasar penyusan cerita dan sasaran 

cerita tersebut. 

2. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang mengandung hubungan 

sebab- akibat. 

3. Tokoh dan penokohan berkaitan dengan pelaku cerita  dan sifat- sifat 

yang dimiliki pelaku untuk membentuk cerita. 

4. Latar merupakan gambaran tempat, waktu, dan keadaan sosial 

terjadinyaperistiwa dalam cerita. 

5. Amanat merupakan pesan yang disampaikan pengarang kepada 

pembaca. 

6. Sudut pandang merupakan cara pengarang dalam menempatkan dirinya 

dalam cerita. 

7. Gaya bahasa merupakan cara khas yang digunakan pengarang untuk 

menyampaikan ide atau pemikiran-pemikiran melalui karyanya. 

Sedangkan unsur ekstrinsik novel merupakan unsur yang 

membangun cerita di luar sastra. Unsur ekstrinsik sebagai berikut :  

1. Nilai-nilai (pendidikan, budaya, sosial, dan lain-lain) 

2. Biografi pengarang  

3. Pendidikan Pengarang 

4. Latar belakang sosial, budaya, ideologi pengarang 

5. Agama pengarang 
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LAMPIRAN 5 (Lanjutan 5) 

 

C. Pengertian nilai pendidikan karakter 

Nilai pendidikan karakter merupakan sesuatu hal yang berharga dan 

penting yang dikandung dari sebuah tindakan positif yang dilakukan 

seseorang sehingga diharapkan dapat membantu memperbaiki untuk 

menjadi manusia yang berkarakter baik.  

 

D. Deskripsi nilai pendidikan karakter 

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. 

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

yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan. 

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

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

dengan dirinya. 

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

berbagai ketentuan dan peraturan. 

Kerja Keras: Perilaku yang menunjukan upaya sungguh-sungguh 

dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.  
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LAMPIRAN 5 (Lanjutan 6) 

 

5. Kreatif: Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau 

hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

6. Mandiri: Sikap dan perilaku yang tidak mudah untuk tergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

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

hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

8. Rasa Ingin Tahu: Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, 

dilihat dan didengar.  

9. Semangat Kebangsaan: Cara berpikir, bertindak dan  berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri 

dan kelompoknya. 

10. 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. 

11. Menghargai Prestasi: Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan 

mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. 

12. Bersahabat atau Komunikatif: Tindakan yang memperlihatkan rasa 

senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 
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LAMPIRAN 5 (Lanjutan 7) 

 

13. Cinta Damai: Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang 

lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

14. Gemar Membaca: Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 

15. Peduli Lingkungan: Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam disekitarnya, dan 

mengembangkan upaya-upaya memperbaiki kerusakan alam yang 

sudah terjadi. 

16. Peduli Sosial: Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan 

pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

17. 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.   

 

VI. METODE PEMBELAJARAN 

A. Model Pembelajaran : Model Kooperatif  

B. Metode Pembelajaran : Diskusi, tanya jawab dan penugasan 
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LAMPIRAN 5 (Lanjutan 8) 

 

VII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Pertemuan Ke 1 

A. Kegiatan Awal 

1. Guru memberikan salam pembuka 

2. Guru mengecek kesiapan siswa 

3. Guru mengaitkan materi pembelajaran tentang unsur-unsurnovel dengan 

pengalaman siswa. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajarana, yaitu untuk menemukan unsur 

intrinsik dan ekstrinsik novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara 

beserta pokok cerita (sinopsis). 

 

B. Kegiatan Inti 

1. Eksplorasi 

a. Siswa dan guru bertanya jawab pengertian dan unsur-unsur dalam 

novel 

b. Siswa dan guru bertanya jawab pengertian nilai pendidikan karakter 

c. Guru memberikan penjelasan materi pengertian novel, unsur-unsur 

novel, pengertian nilai pendidikan karakter, dan macam nilai 

pendidikan karakter disertai dengan contoh yang dikaitkan dengan 

dunia sekitar siswa. 

d. Guru memfasilitasi terjadinya interaksi antar siswa 
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LAMPIRAN 5 (Lanjutan 9) 

 
 

2. Elaborasi 

a. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok (setiap kelompok 

terdiri atas 5 anak) 

b. Siswa diberi tugas untuk membacasampai tuntas ataumenuntaskan 

pembacaan novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara. 

c. Guru memberi tugas untuk setiap kelompok mendiskusikan unsur-

unsur dalam novel serta isi yang dikandung dari novel yang dibaca 

tersebut. 

d. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi sementara 

dari unsur-unsur novel yang ditemukan dalam novel yang dibaca 

tersebut. 

 

3. Konfirmasi 

a. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa 

b. Guru memfasilitasi siswa melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar. 

 

C. Kegiatan Penutup 

1. Siswa membuat kesimpulan hasil pembelajaran dengan menyebutkan 

materi pembelajaran (pengertian novel, unsur-unsur novel, pengertian 

nilai pendidikan karakter, dan macam nilai pendidikan karakter). 
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LAMPIRAN 5 (Lanjutan 10) 

 

2. Siswa membacakan hasil simpulan yang telah dibuat. 

3. Guru memberi penguatan terhadap kesimpulan yang dibuat oleh siswa. 

 

Pertemuan Ke 2 

A. Kegiatan Awal (Pertemuan ke 2) 

1.  Guru memberikan salam pembuka 

2.  Guru mengecek kesiapan siswa 

3.  Guru mengaitkan materi pembelajaran tentang unsur-unsur novel 

dengan pengalaman siswa. 

5.  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu untuk menemukan 

unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Sepatu Dahlan karya Khrisna 

Pabichara beserta pokok cerita (sinopsis). 

 
B. Kegiatan Inti 

1. Eksplorasi 

a. Guru secara singkat melakukan kilas balik terhadap materi 

pembelajaran pada pertemuan pertama (pengertian novel, unsur-

unsur novel, pengertian nilai pendidikan karakter, dan macam nilai 

pendidikan karakter). 

b. Guru membahas tugas (membaca novel Sepatu Dahlan karya 

Khrisna Pabichara) pada pertemuan pertama. 
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LAMPIRAN 5 (Lanjutan 11) 

 

2. Elaborasi 

1. Guru membagi soal kepada masing-masing siswa. 

2. Secara individu,  siswa menjawab pertanyaan dari soal yang 

diberikan. 

3. Guru melibatkan siswa dalam mengoreksi hasil tugas yang telah 

dikerjakan oleh siswa. 

 

3. Konfirmasi 

1. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa 

2. Guru memfasilitasi siswa melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar. 

 

C. Kegiatan Penutup 

1. Siswa membuat kesimpulan hasil pembelajaran pada pertemuan kedua 

yaitu pembahasan terhadap soal yang diberikan oleh guru. 

2. Siswa membacaka hasil simpulan yang telah dibuat. 

3. Guru memberi penguatan terhadap simpulan yang dibuat oleh siswa. 

 

VIII. ALAT/BAHAN AJAR 

A. Alat yang digunakan : 

1. White board 

2. LCD 
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LAMPIRAN 5 (Lanjutan 12) 

 

B. Bahan Ajar : 

Mafrukhi, dkk. 2006. Kompeten Berbahasa Indonesia untuk Siswa SMA 

Kelas XI. Jakarta: Erlangga 

 

Depdiknas. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 

Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 

 

Sepatu Dahlan, Khrisna. 2012. Sepatu Dahlan. Jakarta: PT Mizan 

Publika. 

 

Hasan, Said Hamid, dkk. 2010. Bahan Pelatihan Penguat Metodologi 

Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya untuk Membentuk Daya 

Saing dan Karakter Bangsa. 

http:/tunas63.wordpress.com/2011/07/24/buku-pedoman-pendidikan-

budaya-dan-karakter-bangsa/pdf.diakses tanggal 01 Februari 2013 

pukul 13.46 WIB 

 

 

V. PENILAIAN 

A. Jenis dan Bentuk Penilaian 

1. Jenis Penilaian : Lisan / tulisan 

2. Bentuk   : Uraian 
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B. Indikator Pencapaian Penilaian  

 

 

 

Indikator 

pencapaian 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Soal/Instrumen 

1. Mampu 

menulis unsur 

intrinsik dari 

novel yang 

dibaca 

 

 

2. Mampu 

menuliskan 

unsur ekstrinsik 

(nilai 

pendidikan 

karakter) dari 

novelyang 

dibaca 

 

 

 

3. Mampu 

menuliskan 

pokok cerita 

(sinopsis) ke 

dalam satu 

alinea 

Tes tulis dan 

tes lisan  

 

 

 

 

Uraian   1. Tulislah unsur 

intrinsik (tema dan 

amanat) dari novel 

Sepatu Dahlan karya 

Khrisna Pabichara! 

 

 

2. Tulislah unsur 

ekstrinsik (nilai 

pendidikan karakter) 

minimal menyebutkan 

10kutipan yang 

menunjukkan nilai 

pendidikan karakter 

yangcukup menonjol 

dari novel yang kamu 

baca, disertai dengan 

alasannya! 

 

3. Tulislah pokok 

cerita (sinopsis) dari 

novel Sepatu Dahlan 

karya Khrisna Pabichara 

dalam satu alinea! 
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C. Instrumen Soal  

No Butir Soal Skor maksimal 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Tulislah unsur intrinsik (tema dan amanat) yang 

terdapat dalam novel Sepatu Dahlan karya Khrisna 

Pabichara! 

 

 

Tulislah unsur ekstrinsik (nilai pendidikan karakter) 

minimal menyebutkan 10 kutipan yang menunjukkan 

nilai pendidikan karakter yang cukup menonjol dari 

novel yang kamu baca, disertai dengan alasannya! 

 

 

Tuliskan pokok cerita (sinopsis) dari novel Sepatu 

Dahlan karya Khrisna Pabichara dalam satu alinea! 

10 

 

 

50 

 

 

 

5 

Jumlah 65 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah  

 

 

 

 

__________________ 

 

 

Guru Mata Pelajaran  

 

 

 

 

___________________ 
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Kriteria Penilaian 

 Soal Nomor 1 

No  Ketepatan Unsur yang Dinilai Skor Maksimal 

1.  Tema  1-5 

2. Amanat 1-5 

Jumlah Skor 10 

*Keterangan 

 

1.   Apabila siswa dapat menentukan tema dengan tepat, skor 5 

 Apabila siswa dapat menentukan tema dengan cukup tepat, skor 4 

 Apabila siswa dapat menentukan tema mendekati tepat, skor 3 

 Apabila siswa dapat menentukan tema namun kurang tepat, skor 2 

 Apabila siswa dapat menentukan tema tetapi tidak tepat, skor 1 

 

2.  Apabila siswa dapat menentukan amanat dengan tepat skor, 5 

Apabila siswa dapat menentukan amanat dengan cukup tepat skor, 4 

Apabila siswa dapat menentukan amanat mendekati tepat skor, 3 

Apabila siswa dapat menentukan amanat namun kurang tepat, skor 2 

Apabila siswa dapat menentukan amanat tetapi tidak tepat, skor 1 
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Soal Nomor 2 

No Ketepatan Unsur yang Dinilai Skor Maksimal 

1. 10 kutipan nilai pendidikan karakter yang cukup 

menonjol dalam novel Sepatu Dahlan karya 

Khrisna Pabichara. 

10-50 

Jumlah Skor  50 

 

*Keterangan 

1.  Apabila siswa dapat menyebutkan 10 kutipan nilai pendidikan karakter yang 

cukup menonjol dari novel yang dibaca dengan tepat, skor 50 

2.  Apabila siswa dapat menyebutkan 10 kutipan nilai pendidikan karakter yang 

cukup menonjol dari novel yang dibaca dengan cukup tepat, skor 40 

3.  Apabila siswa dapat menyebutkan 10 kutipan nilai pendidikan karakter yang 

cukup menonjol dari novel yang dibaca mendekati tepat, skor, 30 

4.  Apabila siswa dapat menyebutkan 10 kutipan nilai pendidikan karakter yang 

cukup menonjol dari novel yang dibaca namun kurang tepat, skor 20 

5.  Apabila siswa dapat menyebutkan 10 kutipan nilai pendidikan karakter yang 

cukup menonjol dari novel yang dibaca tetapi tidak tepat, skor 10 
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Soal Nomor 3 

No Ketepatan Unsur yang Dinilai Skor Maksimal 

1. Sinopsis novel Sepatu Dahlan karya Khrisna 

Pabichara 

1-5 

Jumlah Skor 5 

*Keterangan 

1.  Apabila siswa dapat menuliskan sinopsis novel Sepatu Dahlan karya Khrisna 

Pabichara dengan tepat, skor 5 

2.  Apabila siswa dapat menuliskan sinopsis novel Sepatu Dahlan karya Khrisna 

Pabichara dengan cukup tepat, skor 4 

3.  Apabila siswa dapat menuliskan sinopsis novel Sepatu Dahlan karya Khrisna 

Pabichara mendekati tepat, skor 3 

4.  Apabila siswa dapat menuliskan sinopsis novel Sepatu Dahlan karya Khrisna 

Pabichara namun kurang tepat, skor 2 

5.  Apabila siswa dapat menuliskan sinopsis novel Sepatu Dahlan karya Khrisna 

Pabichara tetapi tidak tepat, skor 1 

 

Penghitungan Nilai Akhir :      Perolehan Skor      x 100 

          Skor Maksimum 
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LAMPIRAN 5 (Lanjutan 18) 

 

PEDOMAN PENGAMATAN SISWA SECARA INDIVIDU 

 

No Nama 

Siswa 

Aspek yang dinilai Jumlah  Rata-

rata 

Keterangan  

Kerjasama 

dengan 

teman 

dalam 

diskusi 

Kedisiplinan  Ketepatan 

waktu dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan 

Penilaian 

hasil 

kerja 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

 

Keterangan : 

  Amat Baik (A) = 4 

  Baik (B)   = 3 

  Cukup (C)   = 2 

  Kurang (K)  = 1 

 

 

 

Mengetahui           Purwokerto, 

Kepala Sekolah          Guru Mata Pelajaran 
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