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ABSTRAK 
Penelitian yang berjudul “Analisis Pragmatis Novel Sebelas Patriot Karya 

Andrea Hirata dan Kaitannya dengan pembelajaran Sastra di SMA” ini dilatar 

belakangi karena dalam Novel Sebelas Patriot  Karya Andrea Hirata banyak 

mengandung nilai pendidikan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian 

ini adalah : (1) Bagaimanakah nilai-nilai Pragmatis yang terkandung dalam 

cerita novel Sebelas Patriot  karya Andrea hirata; (2) Bagaimanakah kaitan 

nilai-nilai Pragmatis novel Sebelas Patriot  karya Andrea Hirata dalam 

pembelajaran Sastra di SMA. Penelitian nini merupakan penelitian kualitatif 

deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari novel Sebelas Patriot  

Karya Andrea Hirata. data diperoleh dengan metode kepustakaan dan teknik 

baca. Sedangkan analisis data menggunakan pendekatan pragmatis. Adapun 

hasil analisis dalam penelitian sebagai berikut: (1) Nilai moral yang meliputi: 

keberanian dalam hidup, usaha dan kerja keras, meminta maaf, rendah hati, 

berterima kasih, ketulusan, jujur dan terus terang, tidak putus asa, baik hati, 

kepatuhan, kesopanan dan keramahan, dan saling menasihati; (2) nilai sosial 

atau kemasyarakatan yang meliputi: tolong menolong, cinta kasih, tanggung 

jawab, kerukunan, peduli sesama, dan saling menghargai; (3) nilai religius 

atau keagamaan yang meliputi: memohon dan berdo’a kepada Tuhan, 

bersyukur, percaya kepada takdir, dan mencintai dan menyayangi orang tua; 

(4) nilai patriotisme atau cinta tanah air yang meliputi : menghargai jasa 

pahlawan, menghormati bendera pusaka merah putih, mencintai PSSI. Novel 

Sebelas patriot Karya Andrea Hirata dapat mengembangkan fungsi imajinatif 

siswa, pengembangan perasaan siswa, dan pengembangan intelektual atau 

kecerdasan sisa. Aplikasinya dengan pembelajaran sastra di SMA khususnya 

di kelas XII semester II tujuannya yaitu siswa dapat memahami atau 

menemukan nilai pendidikan yang terdapat dalam novel Sebelas Ptriot  Karya 

Andrea Hirata. 

Kata kunci: Novel, Nilai Pendidikan, Pembelajaran Sastra. 
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ABSTRAK 
The problem studied in this research are (1) How Pragmatic values contained in 

novel Sebelas Patriot by Andrea Hirata; (2) How the application of novel 

Sebelas Patriot by Andrea Hirata Pragmatic values in the study of literature in 

Senior High School. Based on the problems mentioned, this research aims (1) To 

explain the values which are contained in novel Sebelas Patriot by Andrea 

Hirata; (2) To explain the application of novel Sebelas Patriot by Andrea Hirata 

pragmatic values in the study of literature in Senior High School. This research 

uses qualitative approach with descriptive method. The results in this research as 

follows (1) Novel Sebelas Patriot by Andrea Hirata is able to develop the 

imagination value or the students’ power of thoughts; (2) Novel Sebelas Patriot 

by Andrea Hirata is able to develop the value of feeling or students’ feeling; (3) 

Novel Sebelas Patriot by Andrea Hirata is able to develop students’ intellectual 

or intelligence value; (4) The moral value in this novel covers: the courage in 

life, the effort and hard work, apologize, humble, thankful, sincerity, honestly 

and truthfully, not hopeless, good-natured, obedience, politeness and 

friendliness, and counsel each other; (5) The social or society value in this novel 

consists of: mutual help, love, responsibility, harmony, caring for others, and 

mutual respect; (6) The religious value in this novel includes: begging and 

praying to God, be grateful, believe in destiny, and love; (7) The value of 

patriotism or love of the homeland which includes : respecting the ervice of 

heroes, respecting the Indonesian flag, and loving PSSI. Its application in the 

study of literature in senior high school that is in the curriculum 2013 grade XII 

semester II with basic competence 3.1 Understand the structures and the rules of 

text novel either through oral and written. 

Key Words: Novel, The Value of Education, Study of Literature.
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A. PENDAHULUAN 

Sebuah karya sastra yang besar  

menyuguhkan kesadaran kepada 

pembacanya tentang kebenaran hidup ini, 

karena di dalamnya dapat diperoleh 

pengetahuan dan pemahaman yang 

mendalam tentang manusia, dunia dan 

kehidupan, Sumarjo dan Saini dalam 

Warisman (2016: 4). Pernyataan tersebut 

mengandung pengertian yang sangat 

mendalam, artinya bahwa seseorang yang 

mampu menghayati sastra, di dalam dirinya 

akan tumbuh kepekaan terhadap alam 

sekitarnya, juga dengan penghayatan sastra, 

kepedulian dan rasa kasih sayang terhadap 

alam sekitar dapat dipupuk dan 

dikembangkan. Bahkan, dengan 

penghayatan sastra, kesanggupan batin 

(rohaniah)  kita untuk menghayati 

kehidupan dan tata nilai di masyarakat dapat 

diperankan, Sayuti dalam Warisman (2016: 

4). 

Melalui karya sastra dapat diketahui 

keadaan dan cuplikan-cuplikan kehidupan 

masyarakat seperti dialami, dicermati, 

ditangkap, dan direka oleh pengarang.Sastra 

dan masyarakat erat kaitannya karena pada 

dasarnya keberadaan sastra sering bermula 

dari persoalan dan permasalahan pada 

manusia serta lingkungannya.Kemudian, 

dengan adanya imajinasi yang tinggi dari 

seorang pengarang dan tinggal menuangkan 

masalah-masalah disekitarnya menjadi 

sebuahkarya sastra. Karya sastra yang 

diciptakan oleh pengarang pasti 

mengandung nilai-nilai tertentu yang akan 

disampaikan kepada pembaca, misalnya 

nilai moral, pendidikan, sosial, religius, dan 

budaya. 

Pada saat kita membaca sebuah 

karya sastra, selain sebagai hiburan di sela-

sela kesibukan yang kita hadapi sehari-hari, 

di dalam sebuah karya sastra kita bisa 

memperoleh nilai positif dan nilai 

pendidikan yang terkandung dalam novel 
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tersebut.Nilai pendidikan tersebut membuat 

pembaca mendapatkan dampak positif 

setelah membacanya, bisa membuat 

kehidupan seseorang lebih baik dan lebih 

peka dengan keadaan yang dialami di 

sekitarnya. 

Salah satu novel yang memiliki nilai 

pendidikan dalam kehidupan adalah Novel 

Sebelas Patriot karya Andrea Hirata, novel 

ini menyuguhkan bacaan yang sangat 

memberi inspirasi bagi pembacanya. Andrea 

Hirata menyajikan sebuah novel dengan 

gaya bahasa yang menarik untuk dibaca, kita 

akan menjumpai nilai-nilai pendidikan. 

Cerita disajikan dengan bahasa yang mudah 

untuk dimengerti oleh pembaca, sehingga 

pembaca akan tertarik untuk membacanya. 

Andrea Hirata yang sebelumnya 

tidak dikenal dalam dalam kalangan 

sastrawan karena tidak pernah menulis 

sebuah cerpen pun tiba-tiba menulis 

tetralogi novel yang semuanya merupakan 

best seller. Tidak hanya di Indonesia, 

karyanya Laskar Pelangi telah beredar di 

luar negeri, bahkan mampu mencapai best 

seller di Malaysia.Andrea Hirata yang 

semula ingin menuliskan kisah hidupnya 

“tanpa sengaja” telah menulis novel.Novel-

novel Andrea Hirata menurut Ahmad Tohari 

bergaya saintifik dengan penyampaian yang 

cerdas dan menyentuh. 

Kemenarikan novel Andrea Hirata 

dapat dibahas dari penerimaan pembacanya. 

Ada orang tua yang menyatakan bahwa ia 

mempunyai anak yang nakal. Orang tua ini 

terkejut ketika tiba-tiba anaknya menjadi 

sadar dan bisa meneteskan air mata setelah 

membaca novel Andrea Hirata. Ada 

kesaksian lain yang menyatakan bahwa 

anaknya yang pencandu narkoba tiba-tiba 

insaf setelah membaca novel Andrea Hirata 

(Siswanto, 2013 : 164). 

Apa yang diceritakan Andrea Hirata 

di dalam novel-novelnya tidak bisa 

dilepaskan dari lingkungan dan latar 

belakang hidupnya. Ia lahir di Belitong. 
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Yang diceritakan dalam novelnya tidak bisa 

dilepaskan dari kisah-kisah hidupnya saat 

kecil bersama dengan orang tuannya, 

saudaranya, teman-temannya atau orang-

orang yang dikenalnya di SD, SMP, SMA, 

serta petualangannya, apa yang diceritakan 

tidak bisa dilepaskan dari alam Belitong. 

Berdasarkan pemaparan di atas, 

menjadi alasan bagi peneliti untuk 

melakukan sebuah kajian yang lebih 

mendalam mengenai salah satu novel karya 

Andrea Hirata yang berjudul Sebelas 

Patriot. Sehubungan dengan itu, peneliti 

ingin melakukan penelitin dengan judul 

“Analisis Pragmatis dalam Novel Sebelas 

Patriotkarya Andrea Hirata dan Kaitannya 

dengan Pembelajaran Sastra di 

SMA”.Penilitian ini dianggap penting, 

karena siswa mampu mempelajrai nilai-nilai 

pendidikan dalam sebuah novel.Dengan 

mempelajari nilai pragmatis yang terdapat 

dalam novel Sebelas Patriot, diharapkan 

siswa mampu membuat dirinyalebih peka 

lagi terhadap lingkungan sekitar.selain itu 

penelitian ini juga dapat diimplementasikan 

pada pembelajaran sastra jenjang SMA. 

A. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif.Penelitian kualitatifmerupakan 

sejumlah prosedur kegiatan ilmiah yang 

dapat digunakan untuk memecahkan 

masalah sesuai dengan sudut pandang dan 

pendekatan yang digunakan peneliti.Ratna 

(2015: 47) menyatakan metode kualitatif 

memberikan perhatian terhadap data 

alamiah, data dalam hubungannya dalam 

konteks keberadaannya.Sesuai dengan 

namanya, penelitian kualitatif 

mempertahankan hakikat nilai-

nilai.Penyajian dalam penelitian ini 

menggunakan metode 

deskriptif.Penelitiandeskriptif digunakan 

untuk mengungkapkan nilai-nilai pendidikan 

dalam novelSebelas Patriot karya Andrea 

Hirata.Hal ini sejalan dengan tujuan 

penelitian deskriptif yaitu membuat 
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deskripsi, gambaran, atau lukisan secara 

sistematis, faktual danakurat mengenai fakta 

yang diselidiki dan memberi gambaran yang 

jelas mengenai objek yang diselidiki. 

 Objek pada penelitian ini adalah nilai 

pragmatis dalam novel Sebelas Patriot karya 

Andrea Hirata yang dikhususkan pada nilai 

pendidikan dan kaitannya dengan 

bpembelajaran  sastra di SMA. 

Data dalam penelitian ini adalah data 

verbal berupa kalimat, paragraph, maupun 

dialog yang mengandung nilai-nilai 

pragmatis yang terdapat dalam novel 

Sebelas Patriot karya Andrae Hirata. 

Sumber data dalam penelitian ini 

adalah data objektif berupa Novel Sebelas 

Patriot karya Andrea Hirata yang 

diterbitkan pertama kali, oleh PT Bentang 

Pustaka, Yogyakarta, cetakan pertama pada 

tahun 2011, dan terdiri atas 112 halaman. 

Metode pegumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode baca dan catat.Oleh karena itu, 

langkah-langkah dalam pengumpulan data 

adalah dengan membaca novel Andrea 

Hirata karya Andrea Hirata secara berulang-

ulang dan teliti, lalu mencatat kata-kata yang 

menyatakan nilai pragmatis dalam kartu 

data.Pencatatan dilakukan untuk 

mendokumentasikan hasil temuan. Teknik 

pencatatan dilakukan dengan cara mengutip 

secara cermat dari data yang berupa kata dan 

kalimat. Data tersebut dibaca kemudian 

dianalisis mana yang termasuk nilai 

pragmatis dan bagaimana 

kategorinya.Setelah data diperoleh 

kemudian diklasifikasi dan 

direduksi.Apabila terdapat data-data yang 

tidak termasuk ke dalam nilai 

pragmatis.Setelah diperoleh data yang 

sesuai, data kemudian dimasukkan ke dalam 

tulisan. 

Adapun analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Identifikasi Data :  Setelah data 

terkumpul, selanjutnya data 
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diidentifikasi untuk menyesuaikan 

dengan aspek yang diteliti yaitu 

nilai-nilai pragmatis yang terdapat 

dalam novel Sebelas Patriot  karya 

Andrea Hirata. 

2. Klasifikasi Data : setelah data 

teridentifikasi, selanjutnya data di 

klasifikasi untuk mengetahui data 

mana saja yang termasuk nilai 

pendidikan social, nilai pendidikan 

moral, nilai pendidikan religius, dan 

nilai pendidikan budaya. 

3. Analisis/Pembahasan Data : Setelah 

data diidentifikasi dan diklasifikasi , 

selanjutnya data dianalisis untuk 

membahas nila-nilai pragmatis yang 

ditemukan dalam novel Sebelas 

Patriot karya Andrea Hirata 

sehingga mendapatkan suatu hasil 

yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

4. Membuat Kesimpulan : Setelah data 

dianalisis, selanjutnya memverifikasi 

atau penarikan kesimpulan yang 

dilakukan selama penelitian 

berlangsung. Data yang telah 

dianalisis menimbulkan makna-

makna yang muncul. data harus diuji 

kebenarannya, kekokohannya, dan 

kecocokannya terlebih dahulu 

sehingga diperoleh jawaban utuh 

tentang nilai pragmatis yang terdapat 

dalam novel Sebelas Patriot  karya 

Andrea Hirata dan dapat 

dimanfaatkan sebagai pembelajaran 

sastra di SMA. 

 

B. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Nilai Pendidikan yang Terkandung 

dalam Novel Biru darah Gadisku karya 

Darto Singo dan Aplikasinya dalam 

Pembelajaran Sastra di SMA. 

 

1. Kaitan pengajaran sastra 

dalam pengembangan 

imajinasi (daya pikir)  

Imajinasi berkembang seiring 

dengan berkembangnya kemampuan anak 
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didik berbicara dan berbahasa.Dunia 

imajinasi merupakan dunia yang sangat 

dekat dengan dunia anak.Imajinasi siswa 

merupakan sarana untuk mereka berselancar 

dan belajar memahami realitas keberadaan 

dirinya juga lingkungannya. Guru dapat 

mengembangkan imajinasi siswa dengan 

menstimulasi tumbuh kembang potensi dan 

kemampuan imajinatif siswa untuk 

diekspresikan dengan efektif. 

Novel Sebelas Patriot ini sangat 

berperan dalam mengembangkan daya piker 

seseorang, termasuk siswa.Hal ini terlihat 

pada kutipansebagai berikut: 

Di pelabuhan Tanjong 

Pandan, Ayah 

menyambutku dan aku 

memeluknya air 

mataku mengalir. Aku 

minta maaf padanya, 

namun sebagaimana 

biasanyakata-katanya 

selalu membesarkan 

hatiku.(Hirata, 2011 : 

59) 

 

Sekarang aku sudah 

kelas 6, maka foto itu 

telah setahun 

bersamaku. Ia 

kusimpan di antara 

lembar-lembar catatan 

sejarah. Karena 

kuanggap 

bersejarah.Aku 

semakin menyukai 

getaran-getaran 

misterinya. Ia sendiri 

setiap kali ku pandang, 

seakan menjanjikan 

sesuatu untukku. 

Kadang kala ia bak 

lapisan-lapisan dan aku 

disuruhnya 

membongkar lapisan-

lapisan itu, atau 

adakalanya ia seperti 

sesuatu yang sedang 

menungguku? 

Nasibkah yang sedang 

menungguku?Ataukah 

aku terlalu kecil untuk 

memahami tanda-tanda 

ini? (Hirata, 2011 : 25) 

 

Dari kutipan-kutipan di atas ada 

ungkapan-ungkapan yang dapat 

menumbuhkan daya imajinasi pada anak 

didik.Akan tetapi, yang perlu diketahui oleh 

anak didik adalah bahwa untuk memahami 

suatu karya sastra, kita harus membacanya 

dengacermat dan hati-hati.Daya hayal kita di 

dipaksa bekerja untukmenemukan makna 

dibalikungkapan-ungkapan yang ditulisoleh 

pengarang. 

kalimat dan ungkapan seperti: dua 

buah kelereng berwarna biru berada dalam 

kepala manusia, getaran-getaran misterinya, 
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bak lapisan-lapisan, dan lain-lain. Dalam 

kutipan di atas, akanmembuat anak didik 

untuk berpikir dan menimbulkan tanda 

tanya, apa maksud pengarang menggunakan 

ungkapan-ungkapan itu. Anak didik akan 

berpikir mengapa kelereng sebuah bola kaca 

kecil sebagai alat permainan anak-anak bisa 

berada di mata manusia  ,mengapa benda 

mati seperti selembar foto lawas bisa 

bergetar,sedangkan yang bisa bergetar atau 

bergerak adalah benda hidup, dan mengapa 

hati (perasaan) yang merupakan benda 

abstrak bisa mengembang dan membesar. 

Ungkpan-ungkapantersebutlah yang 

membuat anak didik berpikir apa maksud 

pengarang menggunakan ungkapan-

ungkapan itu. 

2. Kaitan Pengajaran Sastra 

dalam Pengembangan 

Perasaan 

Kepekaan rasa dan emosi sering 

dikaitkan erat dengan pengajaran karya 

sastra, dan hal ini mungkin patut untuk 

dipertahankan. Pengertian perasaan ini 

memang agak kabur dan bahkan mereka 

yang yakin akan adanya perasaan itu tetap 

tidak selalu dapat mengerti dengan jelas apa 

maksudnya. Sehubungan dengan perasaan, 

karya sastra mungkin dapat menghadirkan 

problem atau situasi yang merangsang 

tanggapan perasaan atau tanggapan 

emonsional.Situasi dan problem itu 

diungkapkan oleh pengarang dengan cara-

cara yang memungkinkan peserta didik 

tergerak untuk menjelajahi dan 

mengembangkan perasaan mereka sesuai 

dengan kodrat manusia. 

Sangat penting ditanamkan pada diri 

siswa untuk memperkaya dan 

mengembangkanperasaannya atau rasa 

budayanya melalui karya sastra novel. 

Adapun kutipan yang menunjukkan aplikasi 

pengembangan perasaan dalam novel 

Sebelas Patriot  Karya Andrea Hirata 

sebagai berikut : 
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“Di pelabuhan Tanjong 

Pandan, Ayah 

menyambutku dan aku 

memeluknya. Air 

mataku mengalir. Aku 

minta maaf padanya, 

namun sebagaimana 

biasa kata-katanya 

selalu membesarkan 

hatiku: “Aih, janganlah 

risau, Bujang, tak apa-

apa, hanyalah sepak 

bola, janganlah risau.” 

(Hlm.59). Aku 

kehilangan semangat 

dan dilanda perasaan 

berslah setiap kali 

melihat foto Ayah itu, 

namun Ayah pula yang 

membangkitkan 

semangatku kembali. 

Pada saat paling sulit 

hidupku, kata-kata 

Ayah menggetarkanku. 

“Prestasi tertinggi 

seseorang, medali 

emasnya, adalah jiwa 

besarnya” (Hirata, 2011 

:61). 

 

Dari kutipan di atas mendeskripsikan 

sikap Ayah Ikal yang selalu menghargai 

usaha anaknya meskipun usahan tersebut 

tidak berbuah keberhasilan tetapi sebaliknya 

Ayah ikal justru lebih berbesar hati atas 

kegagalan Ikal dan tetap memberi semangat 

agar ikal tidak menyerah dan putus asa. Dan 

dari sikap Pelatih Toharun, karakter dan cara 

bicaranya yang tegas penuh ancaman tetapi 

jauh di relung hati yang paling dalam dia 

sangat peka dan lembut karena setiap 

mereka kalah dalam pertandingan Pelatih 

Toharunlah yang pertama kali membesarkan 

hati mereka bahwa masih ada kesempatan 

untuk menjadi juara di lapangan hijau. 

 

3. Kaitan pengajaran sastra 

dalam pengembangan 

intelektual atau kecerdasan 

 

Intelektual adalah cerdas, berakal, 

dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu 

pengetahuan (KBBI, 2005: 217). 

DalamPengajaran sastra jika diarahkan 

dengan tepat akan membantu siswa dalam 

melatih intelektual atau kecerdasan dalam 

mengkaji sebuah karya sastra, latihan 

memecahkan masalah-masalah dan berfikir 

logis.Pengembangan intelektual dalam hal 

ini yang dimaksud adalah dalam 

novelSebelas Patriot karya Andrea Hirata 

berfungsi untuk meningkatkan intelektual 

peserta didik. Adapun yang menggambarkan 

fungsi pengembangan kecerdasan dalam 
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novel Sebelas patriot karya Andrea Hirata 

adalahsebagai berikut: 

Alhasil, di tengah 

sebuah pertandingan 

yang disaksikan oleh 

Van Holden dan para 

petinggi meskapai, 

Pelatih Amin terpaksa 

memanggil ketiga 

saudara itu tanpa 

alasan yang jelas. 

Pelatih terintimidasi 

sehingga harus 

membangkucadangkan 

mereka.Pada 

pertandingan-

pertandingan 

selanjutnya, tiga 

saudara dilarang 

tampil. Posisi tim parit 

yang telah berada di 

ambang kemenangan 

kompetisi menjadi 

kritis. Dalam sebuah 

pertandingan, mereka 

nekat tampil. Mereka 

tak menghiraukan 

bahaya yang bahkan 

dapat mengancam 

jiwa.Mereka tak dapat 

menahan diri untuk 

tidak bermain sepak 

bola.Karena sepak bola 

adalah kegem- biraan 

mereka satu-

satunya.Karena mereka 

tahu bahwa sepak bola 

berarti bagi rakyat 

jelata yang mendukung 

mereka.Lapangan bola 

adalah medan 

pertempuran untuk 

melawan penjajah. 

(hal.21) 

 

Berdasarkan kutipan di atas dapat 

diketahui bahwa pengarang menunjukan 

siapa sebenarnya tokoh yang berbicara 

dalam novel itu. Novel yang terdiri dari 

kata-kata dan ungkapan-ungkapan yang 

jarang digunakan atau kata-kata yang sukar 

akan dapat membantu proses berpikir siswa, 

sehingga dapat melatih perkembangan 

intelektual dan kecerdasan . 

Ungkapan-ungkapan di atas yang 

digunakan oleh pengarang dalam novel 

Sebelas Patriot ini, bagi beberapa peserta 

didik tidak mudah untuk dipahami. Oleh 

karna itu tugas gurulah yang akan berusaha 

membantu dan memberi bimbingan kepada 

anak didik agar perkembangan intelektual 

dan kecerdasan menjadi lebih berkembang. 

Kata-kata dan ungkapan seperti 

:Membangkucadangkan, Distric beheerder, 

defender, daya tunjang, jumpalitan dan lain-

laindalam kutipan di atas, akan membuat 

anak didik untuk berpikir dan mencari tahu 

apa maksud pengarang menggunakan kata-
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kata tersebut. Pengarang banyak 

menggunakan kata turunan atau bahasa 

asing membuat anak didik yang kurang 

paham dalam bahasa Inggris dapat 

memahami kata-kata tersebut. 

4. Kaitan Pengajaran Sastra 

dalam Pembentukan nilai 

Moral 

 

Sastra dinilai dapat membentuk 

moral dengan efektif karena nilai-nilai dan 

moral yang terdapat dalam karya sastra tidak 

disampaikan secara langsung, melainkan 

melalui metafora-metafora sehingga menjadi 

menyenangkan dan tidak menggurui.Nilai-

nilai yang terkandung dapat diresepsi oleh 

anak didik dan merekonstruksi sikap dan 

kepribadian mereka.Nilai moral adalah suatu 

ajaran yang mengarah pada perbuatan, 

sikap, budi pekerti, watak, dan akhlak, yang 

dapat dilihat melalui tingkah laku dan pola 

pikir seseorang.Adapun  nilai moral dalam 

novel Sebelas Patriot  karya Andrea Hirata 

sebagai berikut: 

Dari Santiago Bernabeu 

aku bergegas menuju 

stasiun kereta api dan 

meluncur ke Barcelona. 

Di Barcelona aku 

segera ke Placa de 

Cataluanya.Tempat itu 

sudah menjadi 

semacam kiblat bagi 

para 

backpacker.Kepada 

sesama backpacker aku 

bertanya tentang 

pekerjaan- cepat 

dengan bayaran per 

jam. Di beberapa kota, 

menggunakan tenaga 

backpacker telah 

menjadi kebiasaan 

setiap musim panas. 

Seorang backpacker 

Australia mengatakarn 

di luar Barcelona ada 

yang perlu tukang cat 

dan tukang angkat-

angkat furnitur karena 

mereka sedang 

membuka beberapa 

toko.Aku ke tempat itu 

dan bekerja dengan 

harapan dapat segera 

mengumpulkan uang. 

Bayaran pekerjaan itu 

sangat murah, namun 

aku tak punya pilihan 

lain. Aku bekerja keras 

dan sepanjang waktu 

berdoa agar kaus Figo 

itu tidak keburu 

disambar orang lain. 

(Hirata, 2011 :77). 

 

Kutipandi atas menggambarkan 

prilaku Ikal yang semangat dan tidak mudah 

putus asa untuk mencari uang demi 

membelikan kaos Luis Figo untuk Ayahnya, 

Sifat bekerja keras ditunjukkan oleh Ikal 

yang tidak kenal lelah berjalan sepanjang 
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sepuluh kilometer untuk mencari pekerjaan 

dan melakukan pekerjaan halal apa saja 

demi mengumpulkan uang dan kembali lagi 

ke outlet resmi Real Madrid untuk membeli 

kaos Luis Figo seharga 250 Euro. 

 

5. Kaitan Pengajaran Sastra 

dalam Pembentukan Nilai 

Sosial atau Kemasyarakatan 

 

Nilai sosial merupakan hikmah yang 

dapat diambil dari perilaku soial dan tata 

cara hidup sosial. Prilaku sosial berupa sikap 

seseorang terhadap peristiwa yang terjadi di 

sekitarnya yang ada hubungannya dengan 

orang lain, cara berpikir, dan hubungan 

sosial bermasyarakat antar individu. Nilai 

pendidikan sosial akan menjadikan manusia 

sadar akan pentingnya kehidupan 

berkelompok dalam ikatan kekeluargaan 

antara satu inividu dengan individu lainnya. 

Dalam karya sastra khususnya pada novel 

pengarang biasanya memberikan petunjuk 

tentang berbagai hal yang berhubungan 

dengan kehidupan sosial di masyarakat.Dan 

hal-hal tersebut terdapat dalam karakter dan 

gerak gerik tokoh dalam novel “Sebelas 

Patriot”  Adapun prilaku tokoh dalam novel 

Sebelas Patriot yang berkaitan dengan nilai 

sosial adalah sebagai berikut: 

Tiga saudara 

menggempur 

pertahanan kumpeni 

habis-habisan dengan 

formasi segitiga maut 

mereka.Kakak beradik 

itu bahu membahu 

menggebrak dan 

menyerbu tak kenal 

lelah. Si sulung 

memberi umpan pada 

adiknya si tengah, si 

tengah melanjutkan 

umpan itu pada si 

bungsu. Jika si bungsu 

menggiring bola, abang 

sulung dan abang 

tengahnya berlari 

mengiringinya untuk 

mendukungnya. 

Akhirnya, si bungsu 

berhasil mencetak satu-

satunya gol dalam 

pertandingan 

pertaruhan martabat 

itu.Untuk pertama 

kalinya, selama 

pendudukan Belanda, 

tim Belanda berhasil 

dikalahkan” (Hirata, 

2011: 28). 

 

Kutipan di atas terlihat jelas 

bagaimana bentuk kerja sama yang 

dilakukan tiga saudara di lapangan hijau 
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untuk membentuk serangan agar tim sepak 

bola belanda dapat dikalahkan dan dari kerja 

sama tiga bersaudara akhirnya mreka 

berhasil mencetak gol dan mengalahkan tim 

sepak bola Belanda. 

6. Pengajaran Sastra dalam 

Pembentukan Nilai Religius 

atau keagamaan 

 

Pengajaran sastra tumbuh dari 

sesuatu yang bersifat religius.Sastra yang 

bercorak pada nilai-nilai agama merupakan 

pengungkapan jiwa dan sarana untuk 

melakukan ibadah pada 

pencipta.Intinya.Karya sastra seharusnya 

memberikan hikmah.Hikmah karya sastra 

yang baik adalah bisa membuat orang 

membacanya tercerahkan.Hikmah itu dapat 

berupa nilai dan kearifan. 

Nilai religius adalah sesuatuyang 

berhubungan dengan tuhanatau kepercayaan 

kepada Tuhan.Nilai religius atau 

keagamaanyang terdapat dalam novel 

Sebelas Patriotkarya Andrea Hirata 

sebagaiberikut: 

Kami main bola 

sebelum 

mengaji.Kadang-

kadang di dalam 

masjid-kalau tak ada 

ustaz. Sepak bola 

adalah agama kedua 

kami setelah 

Islam.(Hirata, 2011: 37) 

 

Aku bahkan berlatih 

sendiri di luar jadwal 

Pelatih Toharun. Usai 

sholat Subuh, aku 

berlari keliling 

kampung.(Hirata, 2011: 

42) 

 

Kutipan di atas menunjukan prilaku 

Ikal dan kawan-kawanya selain belajar 

sepak bola mereka juga tidak lupa belajar 

mengaji melaksanakan perintah agama 

yangdiwujudkan dengan sholat dan 

melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur‟an. 

7. Kaitan Pengajaran Sastra 

dalam Pembentukan Nilai 

Patriotisme (Cinta Tanah Air) 

Patriotisme adalah paham dalam 

mencintai dan membela tanah air.Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia patriotisme 

adalah sikap seseorang yang bersedia 

mengorbankan segala-galanya untuk 

kejayaan dan kemakmuran tanah airnya 
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(KBBI, 2007: 837).Semangat mencintai dan 

membela tanah air membuat seseorang 

menjadi pejuang yang kokoh, gigih dan 

tanpa pamrih.Pengembangan patriotism 

dalam hal ini yang dimaksud adalah dalam 

novel Sebelas Patriot karya Andrea Hirata 

berfungsi untuk meningkatkan rasa 

patriotisme peserta didik. Hal tersebut dapat 

dibuktikan pada kitupan berikut ini: 

Pengalaman menonton 

sepak bola di negeri 

orang memberiku 

penghayatan yang lebih 

dalam tentang arti 

mencinti PSSI dan 

makna mencintai tanah 

air. Berada diantara 

masyarakat asing, nun 

jauh dari kampong 

sendiri, 

menyadarkanku bahwa 

Indonesia, bangsaku, 

bagaimanapun 

keadaannya, adalah 

tanah mutiara di mana 

aku telah dilahirkan. 

Indonesia adalah tangis 

tawaku, putih tulangku, 

merah darahku, dan 

indung nasibku. Tak 

ada yang lebih layak 

kuberikan bagi 

bangsaku selain cinta, 

dan takkan kubiarka 

lagi apapun menodai 

cinta itu, tidak juga 

ulah para koruptor 

yang merajalela, 

biarlah kalau tidur 

mereka di datangi 

kuntilanak sumpah 

pocong. 

 

Dari kutipan di atas tergambarkan 

betapa cintanya tokoh Ikal pada negara 

kesatuannya Indonesia, Tokoh Ikal 

menunjukkan rasa cintanya terhadap tanah 

air saat melihat pertandingan Real Madrid vs 

Valencia di Stadion Santiago Bernabeu.Ia 

meneriakkan nama Indonesia meskipun ia 

sedang berada di tengah 

euphoriapertandingan laga internasional.  

 

C. SIMPULAN DAN SARAN 

Hasil analisis yang telah dilakukan 

pada Novel Sebelas Patriot karya Andrea 

Hirata tentang Nilai-Nilai Pragmais yang 

terkandung di dalamnya serta kaitannya 

dengan pembelajaran sastra di SMA, maka 

diperoleh: 

1. Nilai moral dalam novel ini meliputi: 

keberanian dalam hidup, usaha dan kerja 

keras, meminta maaf, jujur, tidak putus asa, 

baik hati, kepatuhan, kesopanan dan 

keramahan. 



14 
 

2. Nilai sosial atau kemasyarakatan dalam 

novel ini meliputi: tolong menolong, 

tanggung jawab, kerukunan, peduli sesama, 

dan saling menghargai. 

3. Nilai religius atau keagamaan dalam 

novel ini meliputi: beribadah mengerjakan 

sholat dan membaca Al Quran, memohon 

dan berdo’a kepada Tuhan, bersyukur, 

percaya kepada takdir, dan mencintai dan 

menyayangi orang tua. 

4. Nilai patriotisme (cinta tanah air) dalam 

novel ini meliputi: menghargai jasa para 

pahlawan, menghormati bendera pusaka 

merah putih, dan mencintai anah air 

Indonesia. 

5. Novel Sebelas Patriot juga dapat 

mengembangkanfungsi imajinasi atau 

dayapikir siswa, mengembangkanfungsi 

perasaann siswa, danmengembangkan 

fungsiintelektual atau kecerdasansiswa. 

Saran 

1. Novel Sebelas Patriot karya Andrea 

Hirata dapat digunakan sebagai 

bahan ajar dalam pembelajaran 

sastra untuk meningkatkan 

kepekaan peserta didik dalam 

menganalisis dan mengapresiasi 

teks novel baik secara lisan dan 

tulisan.  

2. Dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia di sekolah mengenai 

unsur-unsur dalam karya sastra, 

guru dapat menggunakan pokok 

bahasan tentang nilai-nilai 

pragmatis sebagai bagian dari 

analisis unsur ekstrinsik, Tujuannya 

agar peserta didik dapat mengambil 

hal positif yang berkaitan dengan 

nilai-nilai pendidikan untuk 

diterapkan ke dalam kehidupan 

sehari-hari sebagai sarana 

pembentuk karakter.  
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