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1.1  Latar Belakang 

Dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan 

intelektual, sosial, dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan 

dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan membantu 

peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, mengemukakan 

gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa 

tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan imaginatif dalam 

dirinya. 

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

peserta didik berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara 

lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi karya kesastraan Indonesia. Standar 

kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan kualifikasi kemampuan 

minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, keterampilan 

berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Standar kompetensi 

ini merupakan dasar bagi peserta didik  untuk memahami dan merespon situasi lokal, 

regional, nasional, dan global.  Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk 

menumbuhkan apresiasi karya kesastraan Indonesia peserta didik, menumbuhkan 

penghargaan terhadap hasil karya kesastraan bangsa sendiri. 
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Adapun tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan pembinaan watak antara 

lain dengan menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperhalus budi pekerti, serta  membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah 

budaya Indonesia. Dengan demikian, karya sastra sebagai salah satu bahan ajar dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan dapat digunakan sebagai  media pembinaan 

watak peserta didik. Dalam hal ini, guru bahasa Indonesia perlu mengupayakan 

pembelajaran karakter melalui karya sastra. Melalui karya sastra,  peserta didik bisa 

melakukan olah pikir, olah rasa, olah batin, dan olah budi secara intens sehingga 

diharapkan dalam diri peserta didik terpola  kebiasaan  positif dalam bertutur maupun 

bertindak melalui proses apresiasi karya sastra.  

Pembelajaran sastra pada dasarnya bertujuan agar siswa memiliki rasa peka 

terhadap karya sastra yang berharga sehingga merasa terdorong dan tertarik untuk 

membacanya (Semi, 1990:152). Dengan membaca karya sastra diharapkan para siswa 

memperoleh pengertian yang baik tentang manusia dan kemanusiaan, mengenai nilai-

nilai kehidupan dan mendapatkan ide-ide baru. 

Sastra merupakan hasil cipta atau karya manusia yang dituangkan melalui  bahasa 

sebagai mediumnya. Selain itu, sastra juga merupakan hasil karya seseorang yang 

diekspresikan melalui tulisan yang indah, sehingga karya yang dinikmati mempunyai 

nilai estetis dan dapat menarik perhatian pembaca untuk menikmatinya.  

Menurut Pradopo (2007: 121), karya sastra merupakan sistem tanda yang 

mempunyai makna dengan bahasa sebagai mediumnya. Sebagaimana dikemukakan oleh 

Semi (1998: 8) bahwa sastra adalah sustu bentuk atau hasil pekerjaan seni kreatif yang 

objeknya adalah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai 

mediumnya.  
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Berkaitan dengan hal tersebut, Kuntowijoyo (2006:171) menyatakan bahwa objek 

karya sastra adalah realitas apapun yang dimaksud oleh pengarang. Jika realitas yang 

dikemukakan melalui karya sastra merupakan bagian dari sejarah, maka karya sastra 

dapat memenuhi tiga peran. Pertama, karya sastra akan mencoba menerjemahkan 

peristiwa itu dengan bahasa yang imajiner sesuai dengan pemahaman sastrawan. Kedua, 

karya sastra dapat menjadi media bagi pengarang untuk menyampaikan pikiran, 

perasaan, dan tanggapan atas suatu peristiwa sejarah. Ketiga, seperti halnya karya 

sejarah, karya sastra dapat merupakan rekonstruksi atas sebuah peristiwa sejarah atau 

budaya. 

Karya sastra yang baik dan bermutu adalah karya sastra yang memenuhi kriteria 

dulce et utile (Wellek dan Warren, 1995: 316). Dulce et utile dimaknai sebagai hiburan 

dan ajaran, atau seni dan propaganda, atau indah dan bermanfaat. Sebagai hasil 

imajinatif, karya sastra berfungsi sebagai hiburan yang menyenangkan. Karya sastra juga 

berguna untuk menambah pengalaman batin pembaca. Sastra bersifat menyenangkan 

dikarenakan nilai seni atau estetika sastra diungkapkan dengan bahasa yang indah. 

Sedangkan karya sastra yang bermutu adalah karya sastra yang berguna untuk 

menambah pengalaman batin pembaca karena mengandung makna yang memberikan 

pencerahan pada pembacanya. 

Menurut Herfanda (2008: 131), sastra memiliki potensi yang besar untuk 

membawa masyarakat ke arah perubahan, termasuk perubahan karakter. Selain 

megandung keindahan, sastra juga memiliki nilai manfaat bagi pembacanya. Segi 

kemanfaatan muncul karena penciptaan sastra berangkat dari kenyataan sehingga lahirlah 

suatu paradigma bahwa sastra yang baik adalah yang menciptakan kembali rasa 

kehidupan.  Artinya  bahan - bahan  tentang  kenyataan  tersebut  dipahami  melalui 
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proses penafsiran oleh pengarang. Sedangkan manfaat sastra bagi pembaca adalah 

berkenaan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya agar pembaca mampu 

memahami dan menyikapi persoalan hidup. Dalam kaitannya dengan pendidikan 

karakter, sastra dapat dijadikan sebagai media penanaman karakter peserta didik. Hal itu 

memungkinkan karena di dalam sastra terdapat pesan berkaitan dengan nilai kehidupan, 

baik secara eksplisit maupun implisit. 

Ada tiga genre sastra, yaitu prosa, puisi, dan drama. Prosa dalam kesastraaan 

disebut juga fiksi, teks naratif, atau wacana naratif. Istilah fiksi tersebut mengacu pada 

cerita rekaan atau khayalan (Abrams dalam Nurgiyantoro, 2000: 2). Sebagai sebuah 

karya imajiner, fiksi menawarkan berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan, 

hidup dan kehidupan. Pengarang menghayati berbagai permasalahan tersebut dengan 

penuh kesungguhan yang diungkapkannya kembali melalui sarana fiksi sesuai dengan 

pandangannya.  

Salah  satu  karya  sastra  jenis  prosa  tersebut  adalah  novel. Menurut Hidayati 

(2009: 22),  novel merupakan bentuk karangan prosa naratif yang menggambarkan hidup 

dan kehidupan lahir batin para tokoh berikut perilakunya. Sebagai suatu karya, novel 

memiliki struktur yang meliputi plot, penokohan, dan peristiwa yang tersusun secara 

kronologis. Novel merupakan bagian dari karya fiksi yang memuat pengalaman manusia 

atau perjalanan hidup dan kehidupan. Dapat dikatakan bahwa novel adalah suatu potret 

realitas kehidupan yang terwujud melalui bahasa yang indah. Melalui bahasa yang 

artistik, novel diharapkan dapat  menarik perhatian dan membawa pembaca agar mampu 

menyikapi kehidupan. Hal ini memungkinkan karena permasalahan yang diangkat dalam 

novel adalah permasalahan tentang manusia dan kemanusiaan. 
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Pembelajaran sastra melalui novel mempunyai fungsi yang dapat menumbuhkan 

rasa kepedulian terhadap karya-karya yang dihasilkan oleh para pengarang. Novel 

memungkinkan seorang siswa dengan kemampuan membacanya, hanyut dalam 

keasyikan (Rahmanto, 1988:65). Novel dapat digunakan sebagai sarana untuk 

memperkaya bacaan para siswa agar siswa  lebih aktif dan konstruktif  menghadapi 

fenomena kehidupan yang terjadi saat ini. Novel diharapkan dapat memunculkan nilai-

nilai positif bagi penikmatnya, sehingga mereka peka terhadap masalah yang berkaitan 

dengan kehidupan dan mendorong mereka untuk berperilaku positif pula. 

Dalam The American College Dictonary (dalam Tarigan,1984:164) diyatakan 

bahwa novel adalah suatu cerita prosa fiktif dalam panjang  tertentu yang melukiskan 

para tokoh, gerak serta adegan kehidupan nyata yang representatif dalam suatu alur atau 

suatu keadaan. Karya novel biasanya mengangkat berbagai fenomena kehidupan 

masyarakat. Kisah di dalam novel tentu tidak terlepas dari keterlibatan para tokoh. 

Menurut Nurgiyantoro (2010: 166) penokohan di dalam novel mencakup masalah siapa 

tokoh cerita, bagaimana perwatakan, dan bagaimana pelukisannya dalam sebuah cerita. 

Dikatakan pula bahwa tokoh cerita menempati posisi strategis sebagai pembawa dan 

penyampai pesan atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada pembaca. 

Aspek penokohan dalam novel merupakan salah satu unsur intrinsik yang sangat 

penting. Ketika struktur cerita atau plot dianggap sebagai elemen fundamental dalam 

fiksi sehingga disebut sebagai jiwa fiksi,  sesungguhnya tokohlah yang mengisi plot itu.  

Peristiwa yang dimunculkan pengarang sangat dipengaruhi oleh munculnya tokoh 

dengan berbagai karakternya. Tokoh cerita menempati posisi strategis sebagai pembawa 

pesan, amanat, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. 
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Senada dengan hal di atas, Nurgiyantoro (2010: 164) menyatakan bahwa tokoh 

dan penokohan  merupakan unsur penting dalam karya naratif.  Plot boleh saja dipandang 

sebagai tulang punggung cerita, namun : siapa yang diceritakan itu? Siapa yang 

melakukan sesuatu, dikenai sesuatu, siapa pembuat konflik, dan lain-lain adalah unsur 

tokoh dan penokohan. 

Penelitian ini akan membahas pendidikan karakter melalui kajian sistem tanda 

terhadap penokohan novel  Sang Pemimpi  karya Andrea Hirata.  Sang Pemimpi 

merupakan novel yang mengabstraksikan realitas kehidupan masyarakat. Realitas 

tersebut  diperankan oleh para tokoh yang mengemban cerita.  Novel ini mampu 

mengobarkan semangat para tokoh  yang  dirundung kesulitan dalam menjalani dunia 

pendidikan.  

Dalam penelitian ini akan dibahas aspek karakter para tokoh dalam novel "Sang 

Pemimpi" karya Andrea Hirata. Novel ini merupakan bagian dari tetralogi (kumpulan 

novel) yang terdiri atas empat judul novel, antara lain: Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, 

Endersor, dan Maryamah Karpov. Sang Pemimpi merupakan buku kedua dari tetralogi 

Laskar Pelangi. Sang Pemimpi ini ceritanya sangat menarik perhatian pembaca, 

ceritanya terlihat hidup dan tidak membosankan karena salah satu tokoh di dalam novel 

ini, bernama Ikal,  adalah gambaran hidup berdasarkan pengalaman masa kecil Andrea 

Hirata hingga ia dapat meraih cita-citanya sebagai seorang ilmuwan.  

 Objek penelitian ini adalah karakter para tokoh dalam Novel Sang Pemimpi. 

Watak yang dimiliki para pelaku dalam cerita merupakan gambaran watak manusia 

dalam kehidupan nyata. Andrea Hirata berdasarkan riwayatnya memang bukan seorang 
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sastrawan atau penulis buku, melainkan ilmuwan dan karyawan yang saat ini masih 

bekerja di kantor Telkom Bandung. Namun, bagaimana kisahnya? Sehingga ia dapat 

menulis novel tersebut? Dikatakan oleh Andrea, bahwa novel itu sebenarnya adalah 

curahan isi hatinya. Novel Sang Pemimpi merupakan salah satu rangkaian dari kisah 

hidupnya yang menurut Andrea dalam novel tersebut, ia ingin membantu perjuangan 

bapak ibu gurunya (Hirata, 2008). 

Novel Sang Pemimpi dipilih dalam penelitian ini karena sangat menarik untuk 

dikaji. Novel tersebut mengemukakan permasalahan kompleks yang menuntut 

pemahaman pembaca. Cerita novel ini terbagi antara dunia nyata tokoh utama yaitu 

cerita pengalaman pengarang dengan pengolahan cerita yang dipaparkannya secara 

imajinatif. Dari segi kebahasaan kata Sang Pemimpi tidak termasuk Bahasa Indonesia 

Baku, tapi digolongkan dalam bahasa tidak baku, tepatnya bahasa umum sehari-hari 

dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti orang yang suka atau senang bermimpi. 

Andrea Hirata seolah memiliki maksud tertentu dengan memilih kata Sang Pemimpi 

sebagai judul novelnya. Ia seolah ingin mengungkapkan bahwa Sang Pemimpi 

merupakan sifat atau sebutan bagi seseorang yang senang memimpikan sesuatu yang 

akan diraihnya, dalam novel tersebut diceritakan tokoh Ikal yang memiliki semangat 

tinggi ingin melanjutkan studi ke luar negeri adalah mimpi, apabila melihat kondisi 

ekonomi dan sosial saat tokoh Ikal menginginkanya tidak mendukung. 

Selain itu, melalui perilaku para tokoh dalam novelnya, Andrea juga 

menunjukkan kritikannya terhadap perilaku masyarakat yang digambarkan ada di daerah 

Belitung, (Belitong Timur atau merupakan bagian dari Bangka Belitung) waktu itu yang 

serba kekurangan pendidikan. 
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Hanya segelintir orang saja yang peduli terhadap dunia pendidikan dan digambarkan 

dengan  karakter guru yang sangat disiplin dalam mendidik siswa-siswanya.   

Secara rinci alasan dipilihnya novel Sang Pemimpi sebagai bahan kajian dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Novel ini mempunyai beberapa kelebihan, antara lain: (a) sangat inspiratif, novel ini 

mampu menggerakkan hati para pakar pendidikan untuk memperbaiki sistem 

pendidikan, (b) bahasa dalam novel Sang Pemimpi menggunakan sistem tanda 

tertentu.  Misalnya pada pernyataan ”impiannya terbang tinggi’, maupun  ”Tuhan 

telah mengatur potongan-potongan mozaik di tubuhku dan Arai demikian indahnya.” 

2. Penokohan dalam novel Sang Pemimpi ini menarik untuk diteliti karena watak para 

tokoh menggambarkan karakter yang beragam dan cenderung positif. Karakter positif 

seperti religius, jujur, disiplin, kerja keras, peduli sosial, dan sebagainya, dapat 

dijadikan teladan bagi peserta didik dalam bersikap atau berperilaku.  

3. Andrea Hirata tidak memiliki latar belakang sastra, tetapi ia terbiasa mendengarkan 

cerita sejarah dan cerita klasik Melayu Belitung, dari para orang tua di kampungnya, 

sehingga dalam menulis Sang Pemimpi, Andrea memiliki gaya penuturan yang kuat 

dan cerdas (Hirata, 2008). Korelasi mendengarkan cerita Melayu dengan gaya 

penuturan yang kuat dan cerdas, yaitu dengan kecerdasan yang dimiliki Hirata dapat 

memanfaatkan inti cerita-cerita Melayu ke dalam cerita-cerita modern (disesuaikan 

dengan kenyataan). Hal tersebut juga dipadukan dengan kemampuan Hirata 

menuturkan dialog dalam alur cerita yang mudah dilisankan sehingga karya novel 

tersebut dapat difilmkan. 
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Penelitian dengan judul "Interpretasi Nilai Pendidikan Karakter melalui Kajian 

Sistem Tanda pada Penokohan  Novel Sang Pemimpi Karya Andrea Hirata, Studi 

Deskriptif Pembelajaran Sastra Indonesia pada Siswa Kelas XI. IPA. 5 SMA Negeri 

Baturraden Tahun Pelajaran 2011/2012" ini belum pernah dilakukan oleh peneliti 

terdahulu.  Akan tetapi,  jenis penelitian yang menganalisis nilai pendidikan dalam novel  

sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dengan demikian, penelitian terdahulu 

tersebut dapat dijadikan sebagai tinjauan terhadap penelitian yang sedang dilakukan ini. 

Penelitian ini difokuskan pada interpretasi nilai pendidikan karakter melalui 

kajian sistem tanda pada  penokohan yang terdapat dalam novel tersebut. Untuk 

menelitinya, digunakan kajian struktural semiotik,  yaitu penelitian yang 

menghubungkan aspek struktural dengan tanda-tanda.  Kajian struktural semiotik akan 

mengungkap karya sastra sebagai sistem tanda. Bahasa dalam novel juga merupakan 

tanda yang mempunyai makna. Tanda-tanda dalam novel tersebut akan diteliti 

menggunakan kajian sistem tanda Peirce. 

Bertolak dari uraian di atas,  maka dapat disimpulkan beberapa alasan peneliti  

tertarik untuk  mengulas lebih lanjut tentang pendidikan karakter melalui kajian 

sistem tanda pada penokohan  novel   Sang Pemimpi  karya Andrea Hirata, yaitu : 

1. Sang Pemimpi  merupakan novel yang sarat dengan nilai pendidikan karakter 

karena mengangkat permasalahan pendidikan yang diperankan para tokoh dengan 

karakter tertentu 

2. Penokohan dalam novel  Sang Pemimpi  diungkapkan dengan bahasa sebagai 

sistem tanda yang memiliki makna 

3. Bahasa sebagai tanda dalam novel Sang Pemimpi  dapat diteliti melalui kajian 

sistem tanda Peirce 
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1.2  Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana interpretasi siswa terhadap sistem tanda Pierce yang terdapat dalam 

novel Sang Pemimpi  ? 

2. Bagaimanakah interpretasi siswa terhadap penokohan dalam novel Sang Pemimpi 

berdasarkan kajian sistem tanda Pierce? 

3. Apa sajakah nilai pendidikan karakter dalam novel Sang Pemimpi  berdasarkan 

interpretasi siswa terhadap penokohan novel tersebut melalui kajian sistem tanda 

Peirce? 

  
1.3  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka  penelitian ini bertujuan untuk : 

1. mendeskripsikan interpretasi siswa terhadap sistem tanda Pierce yang terdapat 

dalam novel Sang Pemimpi, 

2. mendeskripsikan interpretasi siswa terhadap penokohan dalam novel Sang 

Pemimpi  berdasarkan kajian sistem tanda Pierce, 

3. mendeskripsikan  nilai pendidikan karakter dalam novel Sang Pemimpi  

berdasarkan  interpretasi siswa terhadap  penokohan novel tersebut melalui kajian 

sistem tanda Peirce. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini meliputi manfaat secara 

teoretis maupun praktis. 

1. Manfaat teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

pengembangan teori semiotik. Aplikasi teori semiotik dalam penelitian ini akan 
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memperkaya contoh penerapan teori tersebut, terutama tentang kajian sistem tanda 

Peirce terhadap penokohan dalam novel Indonesia. 

  
2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak 

pihak. 

a. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam memahami makna 

yang terkandung dalam novel Sang Pemimpi . 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu guru dalam memilih bahan ajar 

berupa novel sebagai  pembelajaran sastra Indonesia yang edukatif. 

c. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan motivasi peserta didik dalam 

pembelajaran sastra dan membangun karakter peserta didik melalui apresiasi  

novel Indonesia. 

1.5 Definisi  Istilah 

  Agar tidak terjadi kesalahan dalam memaknai beberapa istilah yang berkaitan 

dengan penelitian ini, maka perlu ditegaskan konsep beberapa istilah berikut ini. 

1. Sistem tanda Peirce 

 Sistem tanda Peirce adalah sistem tanda yang dirumuskan oleh Charles 

Sanders Peirce, seorang pakar semiotik. Penelitian ini mengacu pada trikotomi 

pertama dari tipologi tanda yang dikemukakan Peirce. Trikotomi pertama tersebut 

meninjau tanda dari sudut pandang hubungan antara representamen dan objek, 

meliputi ikon, indeks, dan simbol. Selanjutnya dijelaskan pada bab II. 
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2. Penokohan dalam novel 

 Penokohan  adalah tokoh  dan  wataknya.  Penokohan dalam novel berarti  

pelaku cerita dalam novel beserta watak, sikap, dan perilakunya. 

3. Nilai pendidikan karakter 

 Dalam Rencana Aksi Nasional Pendidikan Nasional Tahun 2010 dinyatakan 

bahwa pendidikan karakter merupakan pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, 

pendidikan moral, pendidikan watak,  yang bertujuan mengembangkan kemampuan 

seluruh warga sekolah untuk memberikan keputusan baik-buruk, keteladanan, 

memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari 

dengan sepenuh hati. 

 Berdasarkan pernyataaan di atas, dapat dikatakan bahwa nilai pendidikan 

karakter adalah  sikap atau perilaku yang berguna bagi kehidupan manusia dan 

diperoleh melalui proses pembelajaran, baik formal maupun nonformal.  Perilaku 

seseorang yang berkarakter merupakan perwujudan fungsi totalitas  psikologis  yang  

mencakup seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, dan psikomotorik) dan 

fungsi totalitas sosial-kultural dalam konteks interaksi (dalam keluarga, satuan 

pendidikan, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. 
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