
BAB  II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

Pada bab ini diuraikan tiga hal, yaitu (1) Landasan Teori, (2) Penelitian yang Relevan, 

dan (3) Kerangka Berpikir.  

2.1  Landasan Teori 
 

Landasan Teori berkaitan dengan penelitian  ini   memaparkan  :  (1)  Kajian Sistem 

Tanda,  (2) Penokohan dalam Novel, dan (3) Nilai Pendidikan Karakter.  

2.1.1 Kajian Sistem Tanda 

2.1.1.1  Semiotik 

Cabang ilmu yang berkaitan dengan  pengkajian tanda dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan tanda adalah semiotika. Sebagaimana dikemukakan van Zoest (1993:1), 

semiotika adalah cabang ilmu yang mempelajari pengkajian tanda dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan tanda, seperti sistem tanda dan proses yang berlaku bagi pengguna 

tanda.  

Senada dengan hal tersebut, Nurgiyantoro (2005: 40) menyatakan bahwa tanda-tanda 

yang ada bisa berupa apapun yang ada dalam kehidupan manusia, karena tanda adalah 

sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain, dapat berupa pengalaman, pikiran, perasaan, 

gagasan, dan lain-lain. 

Tradisi semiotik diawali oleh seorang linguis bernama Ferdinand de Saussure, dan 

kemudian diikuti oleh Charles Sanders Peirce dan Umberto Eco, sedangkan Barthes lebih 

suka menggunakan istilah Semiologi dalam menganalisis tanda-tanda tersebut. Semiotik yang 

dikemukakan oleh Saussure ternyata memiliki sedikit perbedaan, karena semiotik Saussure 

bersifat semiotik struktural yang berdasar pada linguistik umum, sedangkan Peirce bersifat 

semiotik analitis yang berdasar pada filosofi. 
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Dalam pandangan semiotik yang berasal dari teori Saussure, bahasa merupakan 

sebuah sistem tanda bahasa mewakili suatu yang lain yang disebut makna. Peletak dasar teori 

semiotik ada dua orang, yaitu Ferdinand Saussure dan Charles Sanders Peirce. Saussure 

yang dikenal sebagai bapak ilmu modern, mempergunakan istilah semiologi, sedang kedua 

tokoh yang berasal dari dua benua yang berjauhan itu, Eropa dan Amerika, dan tidak saling 

mengenal, sama-sama mengemukakan sebuah teori yang secara prinsipial tidak berbeda. 

Semiotik adalah ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda adalah 

sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain yang dapat berupa pengalaman, pikiran, gagasan 

dan lain-lain. Jadi, yang dapat menjadi tanda sebenarnya bukan bahasa saja melainkan 

berbagai hal yang melingkupi kehidupan ini, walau harus diakui bahwa bahasa adalah sistem 

tanda yang paling lengkap dan sempurna. Perkembangan teori semiotik hingga dewasa ini 

dapat dibedakan ke dalam dua jenis semiotika, yaitu semiotik komunikasi dan semiotik 

signifikasi.  Semiotik komunikasi menekankan pada teori produksi tanda, sedangkan semiotik 

signifikasi menekankan pemahaman, dan pemberian makna suatu tanda. 

Dalam penelitian ini akan digunakan sistem tanda Peirce. Menurut Zoest (1993:8), 

Peirce tercatat sebagai seorang paling orisinal dan multidimensional pemikirannya di antara 

teman-temannya.  Dialah  pencetus  ide  semiotika.  Peirce menyatakan bahwa semiotik ialah 

‘a relationship among sign, an object, and a meaning’ (suatu hubungan antara tanda, objek, 

dan makna. 

2.1.1.2  Sistem Tanda Peirce 

 Teori Pierce mengatakan bahwa sesuatu itu dapat dikatakan sebagai tanda jika ia 

mewakili sesuatu yang lain (Nurgiyantoro, 2010: 41-43). Sebuah tanda yang disebutnya 

sebagai representamen haruslah mengacu sesuatu yang disebutnya objek. Proses perwakilan 

disebut semiosis.  Semiosis adalah suatu proses di mana suatu tanda berfungsi sebagai tanda, 
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yaitu mewakili sesuatu yang ditandainya. Kenyataan bahwa bahasa merupakan sebuah 

sistem, mengandung arti bahwa ia terdiri dari sejumlah unsur, dan tiap unsur itu saling 

berhubungan secara teratur dan berfungsi sebagai kaidah, sehingga ia dapat dipakai untuk 

berkomunikasi. 

Peirce mengembangkan suatu tipologi tanda yang merupakan trikotomi atau 

pembagian ke dalam tiga kelompok yang berbeda. 

1. Trikotomi pertama 

Trikotomi pertama ini ditinjau dari sudut pandang hubungan antara representamen dan 

objek. Diklasifikasikan dengan pembagian tanda ke dalam ikon, indeks, dan simbol 

(Zaimar, 2008:5). 

a. Ikon 

Ikon merupakan hubungan yang didasarkan pada kemiripan. Jadi, representamen 

memiliki kemiripan dengan objek yang diwakilinya. Peirce menjelaskan bahwa ikon 

adalah kesamaan alat tanda dengan objeknya. Selanjutnya Peirce membuat tiga 

subklasifikasi ikon, meliputi : 

i. Ikon tipologis, adalah hubungan yang berdasarkan kemiripan bentuk, seperti peta 

dan lukisan realis. 

ii. Ikon diagramatik, adalah hubungan yang berdasarkan kemiripan tahapan atau 

kemiripan relasional  dan berurutan. 

iii. Ikon metafora, adalah hubungan yang berdasarkan kemiripan meskipun hanya 

sebagian. Misalnya, bunga mawar dan gadis, dianggap mempunyai kemiripan 

dalam hal kecantikan, meskipun kemiripan itu bersifat total (Zaimar, 2008:5) 
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b. Indeks 

Indeks adalah hubungan yang mempunyai jangkauan eksistensial (Zaimar, 2008:5). 

Artinya bahwa eksisnya sesuatu tentu disebabkan adanya sesuatu yang lain, atau 

memiliki hubungan sebab akibat. Dijelaskan oleh Zoest (1993:24) bahwa hubungan 

antara tanda dengan detonatum (objek) adalah bersebelahan. Dikatakan bahwa tidak 

ada asap bila tidak ada api. Asap dapat dianggap sebagai tanda untuk eksisnya api, dan 

dalam hubungan seperti ini asap adalah indeks. Indeks dapat dikaji melalui analisis 

secara intertekstual pada karya sastra. Karena dalam analisis intertekstual terdapat 

hubungan sebab akibat antara sejarah dengan realisasi karya sastra pada masanya. 

c. Simbol 

Simbol yang dimaksudkan Peirce adalah tanda yang hubungan antara tanda dan objek 

ditentukan oleh suatu peraturan yang berlaku umum (Zoest, 1993:25). Hubungan 

tersebut bersifat arbitrer (mana suka), ditentukan oleh konvensi. Misal, “Ibu” adalah 

simbol, artinya ditentukan oleh konvensi masyarakat bahasa (Indonesia). Orang 

Inggris menyebutnya “Mother”, dan sebagainya. 

 

2. Trikotomi kedua 

Trikotomi kedua Peirce membuat klasifikasi dengan hubungan antara representamen 

dengan tanda, diklasifikasikan ke dalam qualisign, sinsign, legisign. 

a. Qualisign 

Qualisign adalah sesuatu yang mempunyai kualitas untuk menjadi tanda. Peirce 

(dalam Zoest, 1993:19) mengatakan bahwa qualisign dapat menjadi tanda bila 

qualisign memperoleh bentuk. Misal, warna merah memiliki kemungkinan menjadi 
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tanda sebagai cinta dan sesuatu yang bahaya, sehingga warna tersebut dapat dijadikan 

sebagai qualisign. Namun, warna merah tersebut baru bisa menjadi tanda manakala dia 

mendapatkan bentuk mawar sebagai tanda cinta dan bentuk segitiga merah sebagai 

tanda bahaya. 

b. Sinsign 

Sinsign adalah sesuatu yang sudah terbentuk dan dapat dianggap sebagai 

representamen, tetapi belum berfungsi sebagai tanda (Zaimar, 2008 : 5). Misal, bunga 

mawar merah yang belum diberikan kepada seseorang yang dicintai, merupakan 

sinsign. Walaupun sudah menjadi representamen namun belum berfungsi sebagai 

sebuah tanda. 

c. Legisign 

Legisign adalah sesuatu yang sudah menjadi representamen dan berfungsi sebagai 

tanda. Setiap tanda yang sudah menjadi konvensi adalah legisign (Zaimar, 2008:5). 

Tanda bahasa merupakan legisign karena merupakan kode yang disepakati oleh 

masyarakat (konvensi). 

 

3. Trikotomi ketiga 

Berdasarkan interpretan maka Peirce menjelaskan bahwa tanda dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga tahapan. Berikut adalah tahapan yang berdasarkan hubungan antara 

interpretan dengan tanda. 

a. Rheme 

Rheme adalah tanda yang tidak  benar atau tidak salah, seperti hampir semua kata 

tunggal kecuali ya atau tidak. Rheme merupakan tanda pengganti atau sederhana.  
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b. Discent 

Dalam Zaimar (2008 : 5) dijelaskan bahwa tanda yang mempunyai eksistensi yang 

aktual. Sebuah proposisi merupakan discent. Proposisi memberi informasi, tetapi tidak 

menjelaskan. Decisign bisa benar dan juga bisa salah, tetapi tidak memberikan alasan 

mengapa hal tersebut bisa terjadi. 

c. Argument 

Argument adalah sebuat tanda hukum, yakni sebuah hukum yang menyatakan bahwa 

perjalanan premis untuk mencapai kesimpulan cenderung menghasilkan sebuah 

kebenaran. 

Semiotika Peirce yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada trikotomi 

pertama, ditinjau dari sudut pandang hubungan antara representamen dan objek. Trikotomi 

pertama Peirce mengklasifikasikan tanda ke dalam ikon, indeks, dan simbol.  

a. Ikon  adalah tanda yang secara inheren memiliki kesamaan dengan arti yang ditunjuk, 

 contoh: foto, diagram, peta, dll. 

b. Indeks adalah tanda yang mengandung hubungan kausal dengan apa yang ditandakan, 

 contoh: asap menandakan api, bersin menandakan flu atau elergi, dll. 

c. Simbol  adalah  tanda yang memiliki hubungan makna dengan yang ditandakan, bersifat 

arbiter, sesuai dengan konvensi suatu lingkungan sosial tertentu,  

contoh: kata ‘stop’, atau lampu merah lalu lintas. 
 

 

2.1.2 Penokohaan dalam Novel 

2.1.2.1  Unsur Penokohan dalam Fiksi 

Tokoh dan penokohan merupakan unsur penting dalam karya seni. Namun,  hal itu tak 

berarti unsur plot dapat diabaikan begitu saja karena kejelasan mengenai tokoh dan 

penokohan dalam banyak hal tergantung pada pemplotannya. 
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1)  Pengertian dan Hakikat Penokohan 

Dalam pembicaraan sebuah fiksi, dipergunakan istilah “tokoh” yang menunjukkan 

pada orangnya, pelaku cerita. Istilah “karakter” dapat berarti pelaku cerita dan dapat pula 

berarti perwatakan. Sedangkan penokohan sendiri lebih luas pengertiannya daripada tokoh 

dan perwatakan sebab mencakup masalah siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakan, dan 

bagaimana penempatan dalam sebuah cerita sehingga sanggup memberikan gambaran yang 

jelas kepada pembaca. 

Kewajaran fiksi adalah suatu bentuk karya kreatif,maka pengarang mewujudkan dan 

mengembangkan tokoh cerita tidak lepas dari kebebasan kreatifitasnya. Kesepertihidupan, 

masalah kewajaran tokoh cerita dikaitkan dengan kenyataan kehidupan manusia sehari-hari. 

Tokoh rekaan versus tokoh nyata, tokoh rekaan adalah tokoh yang tak pernah ada di dunia 

nyata sedangkan tokoh nyata sendiri adalah kebalikan dari tokoh rekaan. 

2) Penokohan dan Unsur Cerita yang Lain 

Fiksi merupakan sebuah keseluruhan yang utuh dan memiliki ciri artistik. Penokohan 

dan pemplotan merupakan dua fakta cerita yang saling mempengaruhi dan menggantungkan 

satu dengan yang lain. Plot adalah apa yang dilakukan tokoh dan apa yang menimpanya. 

Penokohan dan tema merupakan unsur yang erat kaitannya dalam sebuah fiksi. Dalam 

kenyataan fiksi tema umumnya tak dinyatakan secara eksplisit. Usaha penafsiran tema antara 

lain dapat dilakukan melalui detil kejadian atau konflik yang menonjol. 

3) Relevansi Tokoh 

Ada beberapa bentuk relevasi tokoh cerita, salah satu bentuk kerelevasian tokoh 

sering dihubungkan dengan kesepertihidupan. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan 

relevasi ini pertanyaan yang diajukan tidak berbunyi “ Apakah tokoh cerita itu seperti kita” 

melainkan “ Apakah relevasi itu bagi kita”. 
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Jika tokoh memang berjalinan erat, saling melengkapi dan menentukan dengan unsur 

yang lain dalam membentuk keutuhan yang artistik, tokoh mempunyai bentuk relevansi 

dengan cerita secara keseluruhan. Penokohan telah dikembangkan sesuai dengan tuntutan 

cerita. 

2.1.2.2  Pembedaan Tokoh 

Tokoh-tokoh cerita dalam sebuah fiksi dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis 

penamaan berdasarkan dari sudut mana penamaan itu dilakukan. 

1) Tokoh Utama dan Tokoh Tambahan 

Dilihat dari segi peranan ada tokoh yang tergolong penting dan ditampilkan terus-

menerus sehingga terasa mendominasi sebagian besar cerita, dan sebaliknya. Ada tokoh yang 

muncul sekali atau beberapa kali dalam cerita dan itupun mungkin dalam porsi yang relative 

pendek. Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan pencertaannya dalam novel yang 

bersangkutan. Tokoh utama paling banyak diceritakan dan selalu berhubungan dengan tokoh 

lain, dan sangat menentukan plot secara keseluruhan.  Pembedaan tokoh utama dan tambahan 

tidak dapat dilakukan secara eksak. Hal ini  menyebabkan orang bisa berbeda pendapat dalam 

menentukan tokoh utama sebuah cerita fiksi. 

2) Tokoh Protagonis dan Tokoh Antagonis 

Tokoh protagonis adalah tokoh yang kita kagumi yang salah satu jenisnya secara 

popular disebut hero. Tokoh ini menampilkan sesuatu yang sesuai dengan pandangan kita, 

harapan kita, pembaca. Sebuah fiksi harus mengandung konflik dan yang menyebabkan 

terjadinya konflik adalah tokoh antagonis. Pembedaan keduanya bersifat penggradasian, 

apalagi tokoh cerita dapat diubah sehingga tokoh yang semula diberi rasa antipati menjadi 

simpati atau sebaliknya. Sehingga pembedaan tokoh protagonis dan antagonis sering 

digabungkan dengan tokoh utama dan tokoh tambahan. 
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3) Tokoh Sederhana dan Tokoh Bulat 

Tokoh sederhana dalam bentuknya yang asli adalah tokoh yang memiliki satu kualitas 

pribadi tertentu, satu sifat watak yang tertentu saja. Watak yang telah pasti itulah yang 

mendapatkan tekanan terus menerus terlihat dalam fiksi yang bersangkutan. Tokoh sederhana 

dapat saja melakukan berbagai tindakan namun semua tindakannya itu dapat dikembalikan 

pada perwatakan yang dimiliki dan yang telah diformulakan itu. Tokoh bulat adalah tokoh 

yang memiliki dan diungkapkan berbagai kemungkinan sisi kehidupan, kepribadian, dan jati 

dirinya. Tokoh ini dapat saja memiliki watak tertentu yang diformulasikan namun dapat pula 

menampilkan watak dan tingkah laku bermacam-macam bahkan mungkin seperti 

bertentangan dan sulit terduga. 

4) Tokoh Statis dan Tokoh Berkembang 

Tokoh statis adalah tokoh cerita yang esensial tidak mengalami perubahan atau 

perkembangan perwatakan sebagai akibat adanya peristiwa yang terjadi. Tokoh jenis ini 

tampak seperti kurang terlibat dan tak terpengaruh oleh adanya perubahan lingkungan yang 

terjadi karena adanya hubungan antar manusia. Tokoh berkembang adalah tokoh cerita yang 

mengalami perubahan dan perkembangan perwatakan sejalan dengan perkembangan 

peristiwa dan plot yang dikisahkan. Adanya perubahan yang terjadi di luar dirinya dan 

adanya hubungan antar manusia yang memang bersifat saling mempengaruhi itu dapat 

menyentuh kejiwaan dan dapat menyebabkan terjadinya perubahan dan perkembangan sikap 

dan wataknya. 

5) Tokoh Tipikal dan Tokoh Netral 

Tokoh tipikal adalah tokoh yang hanya sedikit ditampilkan keadaan individualitasnya, 

dan lebih banyak ditonjolkan kualitas pekerjaannya atau kebangsaannya, atau suatu yang lain 

yang lebih bersifat mewakili. Tokoh tipikal meupakan penggambaran, pencerminan. Atau 
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penunjukan terhadap orang, atau sekelompok orang yang trikat dalam sebuah lembaga, atau 

seorang inividu sebagai bagian dari suatu lembaga, yang ada dunia nyata.Tokoh Netral adalah 

tokoh cerita yang bereksistensi demi cerita itu sendiri. Ia benar-benar tokoh yang imajiner 

yang hanya hidup dan bereksistensi dalam dunia fiksi. Ia hadir semata mata demi cerita, atau 

bahkan dialah sebenarnya yang empunya cerita,pelaku cerita, dan yang di ceritakan. 

Kehadirannya tidak berpretensi untuk mewakili atau menggambarkan sesuatu di luar dirinya, 

seseorang yang berasal dari dunia nyata. 

 
2.1.2.3  Teknik Pelukisan Tokoh 

Secara garis besar teknik pelukisan tokoh dalam suatu karya berhubungan dengang 

jati diri tokoh. Ada dua teknik yaitu teknik ekspositori dan teknik dramatik. Kedua teknik 

tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan serta penggunaan dalam karya fiksi tergantung 

pada kewenangan pengarang dan kebutuhan penceritaan. Teknik ekspositori disebut juga 

teknik aanaalisis, yaitu pelukisan tokoh cerita dilakukan dengan memberikan deskripsi, 

uraian, atau penjelasan secara langsung. Sedangkan teknik dramatik, berarti mirip dengan 

yang ditampilkan dalam drama atau secara tidak langsung. Wujud penggambaran teknik 

dramatik dapat dilakukan dengan sejumlah teknik, yaitu : 

1. Teknik Cakapan 

2. Teknik Tingkah Laku 

3. Teknik Pikiran dan Perasaan 

4. Teknik Arus Kesadaran 

5. Teknik Reaksi Tokoh 

6. Teknik Reaksi Tokoh Lain 

7. Teknik Pelukisan Latar 

8. Teknik Pelukisan Fisik 
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2.1.3  Nilai Pendidikan Karakter 

2.1.3.1  Pengertian Nilai  

Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi 

manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan 

manusia. Nilai sebagai kualitas yang independen akan memiliki ketetapan yaitu tidak berubah 

yang terjadi pada objek yang dikenai nilai. Persahabatan sebagai nilai (positif/ baik) tidak 

akan berubah esensinya manakala ada pengkhianatan antara dua yang bersahabat. Artinya 

nilai adalah suatu ketetapan yang ada bagaimanapun keadaan di sekitarnya berlangsung.  

Sastra dan tata nilai merupakan dua fenomena sosial yang saling melengkapi dalam 

hakikat mereka sebagai sesuatu yang eksistensial. Sastra sebagai produk kehidupan., 

mengandung nilai-nilai sosial, filsafat, religi, dan sebagainya baik yang bertolak dari 

pengungkapan kembali maupun yang mempunyai penyodoran konsep baru (Suyitno,1986: 3). 

Sastra tidak hanya memasuki ruang serta nilai-nilai kehidupan personal, tetapi juga nilai-nilai 

kehidupan manusia dalam arti total.  

Menurut Setiadi (2006: 110) menilai dikatakan sebagai kegiatan menghubungkan 

sesuatu dengan sesuatu yang lain sehingga diperoleh menjadi suatu keputusan yang 

menyatakan sesuatu itu berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik, atau buruk, 

manusiawi atau tidak manusiawi, religius atau tidak religius, berdasarkan jenis tersebutlah 

nilai ada. Lasyo (Setiadi 2006: 117) menyatakan, nilai manusia merupakan landasan atau 

motivasi dalam segala tingkah laku atau perbuatannya. Sejalan dengan Lasyo, Darmodiharjo 

(dalam Setiadi, 2006: 117) mengungkapkan nilai merupakan sesuatu yang berguna bagi 

manusia baik jasmani maupun rohani. Sedangkan Soekanto (1983: 161) menyatakan, nilai-

nilai merupakan abstraksi daripada pengalaman-pengalaman pribadi seseorang dengan 

sesamanya.  
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Pada hakikatnya, nilai yang tertinggi selalu berujung pada nilai yang terdalam dan terabstrak 

bagi manusia, yaitu menyangkut tentang hal-hal yang bersifat hakiki.  

Dari beberapa pendapat tersebut di atas pengertian nilai dapat disimpulkan sebagai 

sesuatu yang bernilai, berharga, bermutu, akan menunjukkan suatu kualitas dan akan berguna 

bagi kehidupan manusia.  

 
2.1.3.2  Pengertian Pendidikan  

Secara etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Yunani “Paedogogike”, yang 

terdiri atas kata “Pais” yang berarti Anak” dan kata “Ago” yang berarti “Aku membimbing” 

(Hadi, 2003: 17). Jadi Soedomo Hadi menyimpulkan paedogogike berarti aku membimbing 

anak.  Purwanto (1986: 11) menyatakan bahwa pendidikan berarti segala usaha orang dewasa 

dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan 

rohaninya ke arah kedewasaan. Hakikat pendidikan bertujuan untuk mendewasakan anak 

didik, maka seorang pendidik haruslah orang yang dewasa, karena tidak mungkin dapat 

mendewasakan anak didik jika pendidiknya sendiri belum dewasa. Tilaar (2002;435) 

mengatakan hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia. Selanjutnya dikatakan pula 

bahwa, memanusiakan manusia atau proses humanisasi melihat manusia sebagai suatu 

keseluruhan di dalam eksistensinya. Eksistensi ini menurut penulis adalah menempatkan 

kedudukan manusia pada tempatnya yang terhormat dan bermartabat. Kehormatan itu 

tentunya tidak lepas dari nilai-nilai luhur yang selalu dipegang umat manusia.  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
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mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU No.20 

Tahun 2003 Pasal 1 butir 1). Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai 

agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.  

Sedangkan karakter adalah nilai kebajikan akhlak dan moral yang terpatri, yang menjadi 

nilai intrinsik dalam diri manusia yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilakunya. Karakter 

bangsa Indonesia merupakan kristalisasi nilai-nilai kehidupan nyata bangsa Indonesia yang 

merupakan perwujudan dan pengamalan Pancasila. 

Pendidikan pada hakikatnya juga berarti mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari 

pernyataan tersebut terdapat tiga unsur pokok dalam pendidikan, yaitu: a) cerdas, berarti 

memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan nyata. Cerdas bermakna 

kreatif, inovatif dan siap mengaplikasikan ilmunya; b) hidup, memiliki filosofi untuk 

menghargai kehidupan dan melakukan hal-hal yang terbaik untuk kehidupan itu sendiri. 

Hidup itu berarti merenungi bahwa suatu hari kita akan mati, dan segala amalan kita akan 

dipertanggungjawabkan kepadaNya.  

Filosofi hidup ini sangat syarat akan makna individualisme yang artinya mengangkat 

kehidupan seseorang, memanusiakan manusia, memberikan makanan kehidupan berupa 

semangat, nilai moral, dan tujuan hidup; c) bangsa, berarti manusia selain sebagai individu 

juga merupakan makhluk sosial yang membutuhkan keberadaan orang lain. Setiap individu 

berkewajiban menyumbangkan pengetahuannya untuk masyarakat meningkatkan derajat 

kemuliaan masyarakat sekitar dengan ilmu, sesuai dengan yang diajarkan agama dan 

pendidikan. Indikator terpenting kemajuan suatu bangsa adalah pendidikan dan pengajaran 

(Ratna, 2005: 449).  
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Segala sesuatu yang digunakan untuk mendidik harus yang mengandung nilai didik, 

termasuk dalam pemilihan media. Novel sebagai suatu karya sastra, yang merupakan karya 

seni juga memerlukan pertimbangan dan penilaian tentang seninya (Pradopo, 2005: 30). 

Pendidikan pada kahikatnya merupakan upaya membantu peserta didik untuk 

menyadari nilai-nilai yang dimilikinya dan berupaya memfasilitasi mereka agar terbuka 

wawasan dan perasaannya untuk memiliki dan meyakini nilai yang lebih hakiki, lebih tahan 

lama, dan merupakan kebenaran yang dihormati dan diyakini secara sahih sebagai manusia 

yang beradab (Setiadi, 2006: 114).  

Adler (dalam Arifin, 1993: 12) mengartikan pendidikan sebagai proses dimana 

seluruh kemampuan manusia dipengaruhi oleh pembiasaan yang baik untuk untuk membantu 

orang lain dan dirinya sendiri mencapai kebiasaan yang baik. Secara etimologis, sastra juga 

berarti alat untuk mendidik (Ratna, 2009: 447). Masih menurut Ratna, lebih jauh dikaitkan 

dengan pesan dan muatannya, hampir secara keseluruhan karya sastra merupakan sarana-

sarana etika. Jadinya antara pendidikan dan karya sastra (novel) adalah dua hal yang saling 

berkaitan.  

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas dapat dirumuskan bahwa nilai pendidikan 

merupakan segala sesuatu yang baik maupun buruk yang berguna bagi kehidupan manusia 

yang diperoleh melalui proses pengubahan sikap dan tata laku dalam upaya mendewasakan 

diri manusia melalui upaya pengajaran. Dihubungkan dengan eksistensi dan kehidupan 

manusia, nilai-nilai pendidikan diarahkan pada pembentukan pribadi manusis sebagai 

makhluk individu, sosial, religius, dan berbudaya. Nilai-nilai pendidikan yang tersirat dalam 

berbagai hal dapat mengembangkan masyarakat dalam berbagai hal dapat mengembangkan 

masyarakat dengan berbagai dimensinya dan nilai-nilai tersebut mutlak dihayati dan diresapi 
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manusia sebab ia mengarah pada kebaikan dalam berpikir dan bertindak sehingga dapat 

memajukan budi pekerti serta pikiran/ intelegensinya. Nilai-nilai pendidikan dapat ditangkap 

manusia melalui berbagai hal di antaranya melalui pemahaman dan penikmatan sebuah karya 

sastra. Sastra khususnya humaniora sangat berperan penting sebagai media dalam 

pentransformasian sebuah nilai termasuk halnya nilai pendidikan.  

 
2.1.3.3  Pengertian 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. Dalam proses pendidikan 

karakter,  secara aktif peserta didik mengembangkan potensi dirinya, melakukan proses 

internalisasi, dan penghayatan nilai-nilai menjadi kepribadian mereka dalam bergaul di 

masyarakat, mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, dan mengembangkan 

kehidupan bangsa yang bermartabat. 

Pendidikan  karakter  bertujuan  mengembangkan  nilai-nilai  yang  membentuk karakter  

bangsa  yaitu  Pancasila, meliputi:  (1)  mengembangkan  potensi  peserta  didik agar menjadi 

manusia berhati baik, berpikiran baik, dan berprilaku baik; (2) membangun bangsa  yang  

berkarakter  Pancasila;  (3)  mengembangkan  potensi  warganegara  agar memiliki  sikap  

percaya  diri,  bangga  pada  bangsa  dan  negaranya  serta mencintai  umat manusia. 

Tujuan pendidikan karakter di SMA pada intinya adalah untuk: 

1. mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia dan 

warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa; 
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3. menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi 

penerus bangsa; 

4. mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, 

berwawasan kebangsaan; dan 

5. mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang  aman,  

jujur,  penuh  kreativitas  dan  persahabatan,  serta  dengan  rasa kebangsaan yang tinggi 

dan penuh kekuatan (dignity). 

Pendidikan karakter di SMA berfungsi sebagai (1) pengembangan potensi, (2) perbaikan 

generasi, dan (3) penyaring budaya. 

1. Pengembangan potensi. Pendidikan budaya dan karakter bangsa berfungsi  mengembangkan 

potensi dasar peserta didik agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik;  

2. Perbaikan generasi. Pendidikan budaya dan karakter bangsa memperkuat dan membangun 

perilaku bangsa yang multikultur untuk menjadi bangsa yang bermartabat;  dan  

3. Penyaring budaya. Pendidikan budaya dan karakter bangsa menyaring budaya  yang negatif 

dan menyerap budaya yang lebih sesuai dengan karakter bangsa, untuk meningkatkan 

peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. 

 
2.1.3.4  Macam-macam Nilai Pendidikan Karakter 

Pengkategorian nilai didasarkan pada pertimbangan bahwa pada hakikatnya 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. Konfigurasi karakter dalam kontek totalitas proses psikologis dan 

sosial-kultural dapat dikelompokkan dalam: (1) olah hati ; (2) olah pikir; (3) olah raga/kinestetik; 
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dan (4) olah rasa dan karsa. Proses itu secara holistik dan koheren memiliki saling keterkaitan dan 

saling melengkapi, serta masing-masingnya secara konseptual merupakan gugus nilai luhur yang 

di dalamnya terkandung sejumlah nilai sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 1.   Deskripsi Nilai-nilai Karakter  

NO 
 

NILAI DESKRIPSI 

1 Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama  yang 
dianutnya. 

2 Jujur  Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang 
selalu 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 dari dirinya. Toleran terhadap 
pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

4 Disiplin  Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan 
dan peraturan.  

5 Kerja keras  Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai 
hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.  

6 Kreatif  Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari 
sesuatu yang telah dimiliki.  

7 Mandiri  Sikap dan perilaku yang  tidak mudah tergantung pada orang lain dalam 
menyelesaikan tugas-tugas.  

8 Demokratis  Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama  hak dan kewajiban 
dirinya dan orang lain.  

9 Rasa ingin 
tahu  

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan 
meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.  

10 Semangat 
Kebangsaan  

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang  menempatkan kepentingan 
bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.  

11 Cinta Tanah 
Air  

Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, 
dan penghargaan  yang tinggi terhadap bahasa,  lingkungan fisik, sosial, 
budaya, ekonomi, dan politik bangsa.  

12 Menghargai 
Prestasi  

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk  menghasilkan sesuatu yang 
berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang 
lain.  

13 Bersahabat/  
Komunikatif  

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja 
sama dengan orang lain.  

14 Cinta Damai  Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan 
aman atas kehadiran dirinya.  

15 Gemar 
Membaca  

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang 
memberikan kebajikan bagi dirinya.  

16 Peduli 
Lingkungan  

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan 
alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki 
kerusakan alam yang sudah terjadi.  

17 Peduli Sosial  Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan 
masyarakat yang membutuhkan.  

18 Tanggung-
jawab  

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang 
seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, 
sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.  

(Sumber : Desain Induk Pendidikan Karakter, 2010: 8-9,  Pengembangan pendidikan  
          budaya dan karakter bangsa – Pusat Kurikulum, Balitbang, Kemdiknas) 
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Dalam rangka lebih melaksanakan pendidikan karakter pada satuan pendidikan, telah 

teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan 

nasional,  yaitu: (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif, (7) 

Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta Tanah Air, 

(12) Menghargai Prestasi, (13) Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta Damai, (15) Gemar 

Membaca, (16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, (18) Tanggung Jawab (Sumber: Pusat 

Kurikulum. Pengembangan dan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah. 

2009:9-10). 

 

Meskipun telah dirumuskan 18 nilai pembentuk karakter bangsa, namun satuan 

pendidikan dapat menentukan prioritas pengembangannya untuk melanjutkan nilai-nilai 

prakondisi yang telah dikembangkan. Pemilihan nilai-nilai tersebut beranjak dari kepentingan dan 

kondisi satuan pendidikan masing-masing, yang dilakukan melalui analisis konteks, sehingga 

dalam implementasinya dimungkinkan terdapat perbedaan jenis nilai karakter yang 

dikembangkan antara satu sekolah dan atau daerah yang satu dengan lainnya. Implementasi nilai-

nilai karakter yang akan dikembangkan dapat dimulai dari nilai-nilai yang esensial, sederhana, 

dan mudah dilaksanakan, seperti: bersih, rapi, nyaman, disiplin, sopan dan santun.  

 

2.1.4 Kriteria Bahan Ajar Sastra 

Mengenai teks sastra dalam proses pembelajaran sastra, Pertiwi (2009: 79) menyatakan 

bahwa pengajaran sastra menunjuk pada telaah suatu karya sebagai fakta pengetahuan, kemudian 

membongkar teks tersebut dengan jalan mengkaji guna lebih memaknai penghayatan seseorang 

dalam mengapresiasi dan mempelajari sastra. 

 

30 

Interpretasi Nilai Pendidikan..., Erlien Retnoviyanti, Program Pascasarjana UMP, 2012



Menurut Herfanda (2008: 31), sastra memiliki potensi yang besar untuk membawa 

perubahan pada masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan kata lain, sastra berpotensi 

mengubah dan membentuk karakter pembacanya. Karya sastra dapat dijadikan media untuk 

menanamkan karakter pada pembacanya.  

Dalam konteks pendidikan, Koesoema (2007: 80) menyebut karakter sebagai ciri atau 

karakteristik, yaitu gaya atu sifat dalam diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan 

yang diterima dari lingkungan. Artinya karakter seseorang dapat dibentuk dengan sengaja melalui 

proses pendidikan. 

Dalam silabus mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA kelas X, XI, maupun kelas XII, 

terdapat beberapa kompetensi dasar yang mensyaratkan pemilihan bahan ajar sastra. Berikut ini 

paparan silabus mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA dalam bentuk tabel. 

Tabel 2. Silabus Mapel Bahasa Indonesia di SMA 
berkaitan dengan karya sastra, khususnya cerita / novel 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Mendengarkan 

1.  Memahami siaran atau 
cerita yang disampaikan 
secara langsung /tidak 
langsung 

 

1.2  Mengidentifikasi unsur sastra (intrinsik dan ekstrinsik)  
suatu cerita yang disampaikan secara  langsung/melalui 
rekaman   

Membaca 

14.  Memahami hikayat, 
novel Indonesia/novel 
terjemahan 

 

14.2 Menganalisis unsur-unsur intrinsik  dan ekstrinsik 
novel Indonesia/terjemahan 

Membaca 
15. Memahami buku biografi, 

novel, dan hikayat 

 

15.2 Membandingkan unsur intrinsik  dan ekstrinsik novel 
Indonesia/ terjemahan dengan hikayat    

Mendengarkan 
5. Memahami pembacaan 

novel 

 

5.2   Menjelaskan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dari 
pembacaan penggalan novel 
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Pendidikan karakter telah menjadi bagian penting dalam rencana strategis desain 

pendidikan nasional tahun 2010 – 2014. Pendidikan karakter pada dasarnya adalah pendidikan 

budi pekerti yang dipraktikkan dengan cara menanamkan nilai-nilai kepada peserta didik.  

Menurut Bertens (2004: 139), nilai selau mempunyai konotasi yang positif. Bertens 

mengungkapkan  bahwa  nilai moral merupakan nilai tertinggi.  Nilai moral memiliki ciri-ciri : 

(1) berkaitan dengan pribadi manusia yang bertanggung jawab, (2) berkaitan dengan hati nurani, 

(3) mewajibkan manusia secara absolut yang tidak bisa ditawar-tawar, dan (4) bersifat formal. 

Karya sastra  sebagai sumber pendidikan karakter memiliki tiga nilai strategis, yaitu : 

(1) alat komunikasi, (2) media edukasi, dan (3) konservasi nilai kultural. Karya sastra sebagai alat 

komunikasi berfungsi menyampaikan pesan atau gagasan dari pengarang pada pembacanya. 

Karya sastra sebagai media edukasi, karena di dalamnya sarat dengan nilai moral dan nilai 

kebudayaan luhur. Nilai-nilai ini dapat membentuk kepribadian pembaca. Sastra juga strategis 

sebagai sarana konservasi nilai-nilai kultural.  Dengan kandungan nilai tersebut, maka karya 

sastra perlu dikaji sehingga nilai yang telah digali dapat ditanamkan kembali sebagai upaya 

merekonstruksi karakter bangsa. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kriteria pemilihan bahan ajar sastra, sebagai 

berikut. 

1) Karya sastra sebagai sumber pendidikan karakter dapat berfungsi sebagai alat 

komunikasi, media edukasi, dan konservasi nilai kultural, 

2) Karya sastra mengandung nilai-nilai guna menumbuhka kesadaran diri dan meneguhkan 

jati diri bangsa, 

3) Nilai-nilai dalam karya sastra bermuara pada pendidikan karakter dan pembentukan moral 

yang baik, seperti rasa tanggung jawab, kejujuran, kesabaran, empati yang berkaitan 

dengan hati nurani, dan lain-lain. 
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Sastra sebagai hasil kehidupan mengandung nilai-nilai sosial, filosofi, religi dan 

sebagainya. Mencari nilai luhur dari karya sastra adalah menentukan kreativitas terhadap 

hubungan kehidupannya. Dalam karya sastra akan tersimpan nilai atau pesan yang berisi 

amanat atau nasihat. Melalui karyanya, pencipta karya sastra berusaha untuk mempengaruhi 

pola piker pembaca dan ikut mengkaji tentang baik dan buruk, benar mengambil pelajaran, 

teladan yang patut ditiru sebaliknya, untuk dicela bagi yang tidak baik. Karya sastra 

diciptakan bukan sekedar untuk dinikmati, akan tetapi untuk dipahami dan diambil 

manfaatnya.  

Karya sastra tidak sekedar benda mati yang tidak berarti, tetapi didalamnya termuat 

suatu ajaran berupa nilai-nilai hidup dan pesan-pesan luhur yang mampu menambah 

wawasan manusia dalam memahami kehidupan. Dalam karya sastra, berbagai nilai hidup 

dihadirkan karena hal ini merupakan hal positif yang mampu mendidik manusia, sehingga 

manusia mencapai hidup yang lebih baik sebagai makhluk yang dikaruniai oleh akal, pikiran, 

dan perasaan.  

Novel merupakan salah satu bentuk karya sastra yang banyak memberikan penjelasan 

secara jelas tentang sistem nilai. Nilai itu mengungkapkan perbuatan apa yang dipuji dan 

dicela, pandangan hidup mana yang dianut dan  dijauhi, dan hal apa saja yang dijunjung 

tinggi. 

2.2 Penelitian Relevan  
 
Novel Sang Pemimpi memiliki beberapa kelebihan sehingga novel ini menarik untuk 

diulas. Hasil Penelitian sebelumnya yang relevan dan dapat dijadikan acuan serta masukan 

pada penelitian ini antara lain sebagai berikut.  
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Ririh Yuli Atminingsih (2008) dengan judul penelitian ”Analisis Gaya Bahasa dan 

Nilai Pendidikan Novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata” Berdasarkan hasil penelitian 

disimpulkan bahwa: 1) gaya bahasa yang terdapat dalam novel Laskar Pelangi, yaitu: 

simile,metafora, tautotes, ironi, hiperbola, metonimia, anafora, antonomasia, asidenton, 

pertanyaan retoris,epizeukis, paradoks, hipalase, dipersonifikasi, antitesis, parifrasis, alusio, 

inuendo, epitet, tautologi, koreksio,personifikasi, pleonasme, eponim, sinekdoke pars pro 

toto, sinekdoke totum pro parte, elipsis, dan satire; 2)nilai-nilai pendidikan yang terdapat 

dalam novel Laskar Pelangi, yaitu: iman, syukur, taqwa, ikhlas, tawakal, sabar, berfikir 

positif, disiplin, menjadi contoh yang baik, tekad kuat dan kerja keras, mendahulukan 

kewajiban terhadap orang tua dibandingkan hak, beradaptasi dan bersikap baik terhadap 

lingkungan,membantu meringankan beban orang tua, silaturahmi, tidak merendahkan 

golongan lain, baik sangka,rendah hati, menepati janji, lapang dada, dan dapat dipercaya; 3) 

pemanfaatan novel Laskar Pelangi dalampembelajaran novel di SMA, yaitu: membantu 

keterampilan berbahasa, meningkatkan pengetahuan budaya, mengembangkan cipta dan rasa, 

dan menunjang pembentukan watak. 

Novrida Aldilla (2008) dengan judul penelitian ”Nilai-nilai pendidikan dalam novel 

Laskar Pelangi: nilai-nilai pendidikan dalam teks – teks novel Laskar Pelangi karya Andrea 

Hirata” Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana yang ingin disampaikan melalui teks – 

teks novel adalah nilai – nilai pendidikan yang digambarkan paling penting kaitannya dengan  

pendidikan karakter sebagai basic values, utamanya melalui karakteristik budaya Belitong. 

Nilai – nilai pendidikan yang diangkat dalam novel Laskar Pelangi adalah seperti nilai 

keutamaan, nilai kecintaan tanah air, nilai kemanusiaan, bahkan wacana agamis menjadi satu 

unsur tambahan yang menjadikan novel Laskar Pelangi sebagai salah satu acuan tentang 

bagaimana nilai. 
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Sutri (2009)  dengan  judul  penelitian  ”Dimensi  Sosial Budaya dalam Novel 

Laskar Pelangi  Karya  Andrea  Hirata,  Tinjauan Sosiologi Sastra”.   Hasil penelitian ini 

adalah (1) struktur yang terjalin dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata memiliki 

aspek yang berkitan dengan menguatkan satu sama lain. Aspek struktural tersebut secara 

padu membangun peristiwa-peristiwa dan makna dalam novel (2) analisis sosiologis dapat 

diketahui bahwa dimensi sosial, kesenjangan perekonomian yang difokuskan pada masalah 

kemiskinan dalam novel Laskar Pelangi mencakup dua hal, yaitu, (a) kemiskinan temporal 

(temporary proverty) yang terdiri dari kekurangan materi dan kemiskinan ke tahap sejahtera, 

kemiskinan yang berdampak pada semua aspek kehidupan salah satunya adalah pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari sebagai kebutuhan pokok. (b) kemiskinan struktural (structural 

provety) yang terdiri dari kebutuhan sosial, kurangnya penghasilan dan kekayaan yang 

memadai berupa keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan berpartisipasi 

dalam masyarakat, pendidikan, dan informasi (c) pandangan dunia (Vision du monde), 

Andrea Hirata sebagai pengarang terhadap novel Laskar Pelangi mencakup problematika 

kemiskinan yang menjerat masyarakat sosial ekonomi, kesenjangan sosial dan problem 

pendidikan, semua berkaitan erat dengan subtansi cerita. 

Dari beberapa penelitian di atas, peneliti tidak menemukan penelitian yang khusus 

membahas pemahaman nilai pendidikan karakter melalui kajian sistem tanda pada penokohan 

novel Sang  Pemimpi  karya Andrea Hirata. 

 
2.3  Kerangka Berpikir  

Dalam meneliti  “Interpretasi Nilai Pendidikan Karakter melalui Kajian Sistem Tanda 

pada Penokohan Novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata”  ini, penulis menentukan  tiga  

variabel  yang akan dianalisis,  yaitu   sistem tanda,  penokohan  dalam novel  Sang Pemimpi, 

dan nilai pendidikan karakter yang terdapat di dalamnya.   
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Sistem tanda yang terdapat dalam novel Sang Pemimpi, dikaji dengan sistem tanda 

Pierce,  yang memfokuskan penelitian pada ikon, indeks, dan simbol.  Sementara untuk 

penokohan  yang akan dianalisis dalam novel Sang Pemimpi adalah karakter tokoh utama dan 

tokoh tambahan / yang mendukung kemunculan tokoh utama (tokoh pendukung). Tokoh-

tokoh tersebut yaitu Arai, Ikal, Jimbron, Ayah, Ibu, Pak Balia, Pak Mustar, Bang Zaitun, 

Nurmi, Taikong  Hamim, Pendeta Geovanny,  Laksmi, Zakia Nurmala, dan Capo.  

Nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel Sang Pemimpi meliputi: (1) 

religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kratif, (7) rasa ingin tahu, (8) 

bersahabat / komunikatif, (9) peduli lingkungan, (10) peduli sosial, dan (11) tanggung jawab. 

Semua nilai yang ditemukan dalam novel Sang Pemimpi tersebut diharapkan dapat 

bermanfaat  bagi  para pembaca, khususnya peserta didik dan masyarakat pada umumnya, 

sebagai salah satu upaya pembentukan karakter secara positif. 
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