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ABSTRAK 

Latar Belakang penelitian ini karna dalam novel Sang Pemimpi Karya Andrea 
Hirata banyak mengandung nilai pendidikan. Oleh karena itu, permasalahan yang 
dibahas berkaitan dengan nilai pendidikan yang terkandung dalam novel Sang 
Pemimpi  Karya Andrea Hirata dan Hubungannya dengan Pembelajaran Sastra di 
SMP/SLTP. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan nilai pendidikan yang 
terkandung dalam novel Sang Pemimpi Karya Andrea Hirata  dan Hubungannya 
dengan Pembelajaran Sastra di SMP/SLTP. Jenis penelitian ini termaksud 
penelitian kualitatif naratif. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa 
kepustakaan dan catat. Sedangkan analisis data menggunakan pendekatan 
pragmatis. Hasil penelitian yaitu :(1) nilai moral yang meliputi  keberanian dalam 
hidup,  disiplin,  kerjakeras,  mandiri,  sikap saling memaafkan,  rendah hati; (2) 
nilai religius yang meliputi melaksanakan sholat dan mengaji,  belajar ilmu 
agama, memohon dan berdoa kepada Tuhan,  tawakal,  bersyukur, bertaubat, 
percaya kepada takdir, toleransi;  (3) nilai sosial yang meliputi saling tolong 
menolong,  cinta kasih, tanggung jawab. Hubungannya dengan pembelajaran 
sastra di SMP/SLTP khususnya di kelas VIII semester II dengan Kompetensi 
Dasar menanggapi hal menarik dari kutipan novel Sang Pemimpi, dengan 
indikator mampu mengemukakan nilai pendidikan dalam novel Sang Pemimpi. 
Tujuannya yaitu menemukan nilai pendidikan yang terdapat dalam novel Sang 
Pemimpi.   

Kata kunci: Nilai pendidikan, novel, pembelajaran sastra. 
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ABSTRACT 

The background of this research, because in Sang Pemimpi novel by Andrea 
Hirata consists extremely much education value. As a result, the problems that 
discussed are attributed to education value consist in Sang Pemimpi novel by 
Andrea Hirata and its relationship to the learning of literature at junior high 
school. The objective of the research is, describe the education value consist in 
Sang Pemimpi novel by Andrea Hirata and its relationship to the learning of 
literature in at junior high school. The kind of research includes as qualitative 
narrative research. Method of data collecting in which employed, are library and 
note while data analysis employ the pragmatic approach. The result of the 
research is education value, namely :  1. moral values such as braveness in life, 
discipline, hard work, independent, forgive each other, humble; 2. religious values 
such as prayer and and recite qur’an, learning religion knowledge, pray to god, 
surrender to the desiscion of Allah, be grateful, repent, believe to the fate, 
tolerance; 3. social values such as help each other, love and affection, 
responsibility. The outcome of the research is the relation of the literature learning 
at junior high school especially students of 8 grade in second semester,  with basic 
competenc, considering the interesting thing from Sang Pemimpi novel quotation 
with indicator : Students are able to express the education value in Sang Pemimpi 
novel. The objective is discovering the education value consist in Sang Pemimpi 
novel. 

Keywords: education values, novel, literature learning. 

xi 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

     Karya satra merupakan cerminan budaya bangsa yang tidak lepas dari 

jiwa dan masyarakat pengarangnya serta tidak lepas pula dari pengaruh sosial, 

budaya tempat karya sastra itu. Salah satu pengaruh tersebut adalah ajaran 

yang bernilai pendidikan yang terdapat dalam karya sastra. Karya sastra 

memberikan manfaat yang dapat dijadikan pedoman hidup. Karya sastra itu 

sendiri merupakan bentuk imajinasi pengarang yang dituangkan kedalam 

bentuk karya seni dengan bahasa yang indah.  

Novel adalah karya fiksi yang di dalamnya terdapat berbagai cerita 

kehidupan yang mengemukakan sesuatu secara luas, terinci, lengkap, dan 

mengangkat berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Serta 

terdapat nilai-nilai yang terkandung didalamnya, salah satunya nilai 

pendidikan.  

Nilai pendidikan tidak pernah lepas dari kehidupan sosial dan dari 

sinilah seorang sastrawan mengangkat kehidupan sosial yang terdapat dalam 

masyarakat yang dirasakannya ataupun yang dilihatnya, sehingga karya sastra 

berguna bagi kehidupan manusia. Menurut Daryanto (dalam kamus lengkap 

Bahasa Indonesia 1998 : 376) Nilai adalah sifat-sifat penting yang berguna 

bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Pendidikan adalah sesuatu yang 

universal dan berlangsung terus tak terputus dari generasi ke generasi di 
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manapun di dunia ini, sehingga tujuan dan proses dari pendidikan memuat 

gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar dan indah.  

     Karya sastra dapat dijadikan sebagai media pendidikan. Hal ini sangat 

perlu, karena media pendidikan merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam 

pendidikan. Novel sebagai media penanaman nilai pendidikan, yang hasilnya 

dapat diterapkan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sehingga peserta 

didik memiliki kepribadian yang baik.  

         Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tentunya yang 

berkaitan dengan tingkat pendidikan SMP, terdapat materi pembelajaran yang 

membahas tentang sastra. Hal ini terdapat pada kompetensi dasar berikut : 

Menanggapi hal yang menarik dari kutipan novel remaja (asli atau 

terjemahan). Dengan indikator mampu mengemukakan nilai pendidikan yang 

terdapat dalam novel , mampu  menganalisis nilai-nilai pendidikan, dan 

mampu menyimpulkan nilai pendidikan yang terdapat dalam kutipan novel 

yang dapat dijadikan teladan oleh siswa dan diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari (kelas VIII/8).  

Berdasarkan kompetensi dasar dan indikator di atas maka salah satu 

tujuan pembelajaran sastra di sekolah yaitu agar para siswa memperoleh 

pengertian yang baik tentang manusia dan kemanusiaan, dan juga nilai-nilai, 

serta mendapatkan ide-ide baru setelah mengapresiasi karya sastra. Sejalan 

dengan tujun pembelajaran sastra tersebut, novel Sang Pemimpi ini dapat 

dijadikan salah satu sumber bahan ajar untuk mata pembelajaran Bahasa 
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Indonesia di SMP sehingga tujuan pembelajaran sastra dapat tercapai dengan 

pemilihan bahan ajar yang tepat.   

Andrea Hirata merupakan salah seorang penulis yang banyak 

menghasilkan karya-karya  yang sudah banyak terbit serta digemari pembaca. 

Beberapa novel Andrea Hirata antara lain : Laskar Pelangi, Edensor, Mimpi-

mimpi Lintang, Padang Bulan, Cinta di dalam Gelas, Sebelas Patriot, dan 

masih banyak lagi. Di antara sekian novel karya Andrea Hirata, penelitian ini 

terfokus pada salah satu novel berjudul Sang Pemimpi. Novel ini  

mengandung motivasi untuk para pembaca karena menceritakan sosok tiga 

pemuda dari Belitong yang mempunyai mimpi untuk melanjutkan sekolah 

sampai ke Universitas walaupun keadaan ekonomi mereka tidak mencukupi, 

namun berkat perjuangan dan pengorbanan, mereka mampu untuk menggapai 

mimpi tersebut. Novel ini juga banyak mengandung nilai-nilai pendidikan 

yang sangat perlu diketahui oleh generasi muda, termaksud para pelajar di 

SMP dan sekolah lanjutan tingkat atas. Kelebihan lain yang dimiliki oleh 

novel ini sebagai bahan ajar adalah novel tersebut sudah pernah difilmkan, 

serta film saduran dari Novel karya Andrea Hirata ini  mendapatkan 

penghargaan sebagai film terbaik kategori remaja dalam Festival Film 

Internasional Anak dan Remaja di Madrid, Spanyol (TEMPO, interaktif, 

Jakarta). Novel ini sangat digemari oleh para pembaca, hal ini dibuktikan dari 

34 kali novel tersebut pernah dicetak.    

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut di  atas maka penelitian 

ini dirumuskan dalam judul Analisis Nilai Pendidikan dalam Novel Sang 
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Pemimpi  karya Andrea Hirata dan Hubungannya dengan Pembelajaran Sastra 

di SMP/SLTP. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1.2.1 Nilai pendidikan apa saja yang terkandung dalam novel Sang Pemimpi 

karya Andrea Hirata ? 

1.2.2  Bagaimana hubungan antara nilai pendidikan yang terkandung dalam  

novel  Sang Pemimpi karya Andrea Hirata dengan pembelajaran sastra 

di SMP/ SLTP? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai 

dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.3.1 Mendeskripsikan nilai pendidikan yang terkandung dalam novel Sang 

Pemimpi karya Andrea Hirata. 

1.3.2 Mendeskripsikan hubungan antara nilai pendidikan yang terkandung 

dalam novel Sang Pemimpi dengan pembelajaran sastra di SMP. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoretis 

Secara teoretis tulisan ini diharapkan sebagai dukungan terhadap 

upaya penelitian sastra khususnya nilai pendidikan yang terdapat dalam 

novel. Seperti yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, diharapkan 

dapat meningkatkan pengetahuan tentang proses kreatif karya sastra serta 

menambah wawasan tentang nilai-nilai pendidikan dalam novel.  

 
1.4.2 Manfaat Praktis 

         Secara praktis tulisan ini diharapkan dapat menarik peneliti-peneliti 

selanjutnya. Terutama pada  kalangan akademis yang tertarik tentang studi 

sastra khususnya, penelitian pendidikan yang terdapat di dalam novel dan 

diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

melakukan penelitian  serta menjadi referensi untuk guru dan siswa.   
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian yang Relevan  

Penelitian tentang nilai pendidikan dalam sebuah novel sudah pernah 

dilakukan sebelumnya di antaranya  oleh Tiyas (2013) berjudul “Nilai-Nilai 

Pendidikan dalam Naskah Drama Kertajaya Karya Sanusi Pane dan 

Relevansinya sebagai Bahan Ajar di SMP”. Hasi penelitiannya berupa 

analisis nilai-nilai ketuhanan atau agama, nilai-nilai pendidikan sosial atau 

kemasyarakatan, nilai-nilai pendidikan kesusilaan atau budi pekerti, dan nilai-

nilai pendidikan moral.  

      Penelitian lain dilakukan oleh Nurafni (2008) berjudul “Nilai 

Pendidikan dalam Cerpen Warisan Ibu Karya Sunaryono Basuku KS”. 

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa cerpen Warisan Ibu  mengandung 

nilai pendidikan yang meliputi (1) nilai moral yang berupa berbakti kepada 

kedua orang tua, saling tolong menolong, sabar menghadapi hidup, selalu 

bersyukur dan tidak iri serta janji harus ditepati; (2) nilai sosial yang berupa 

pentingnya kasih sayang dan tali silaturahmi sangat penting untuk keluarga; 

(3) nilai relegius yang berupa tidak lupa beribadah dan rezki ada di tangan 

Tuhan.  

  Penelitian lain tentang nilai pendidikan yang dilakukan oleh Ikbal 

(2013) dengan judul “Analisis Struktural dan Nilai pendidikan dalam Novel 

Cinta Suci Zahrana Karya Habiburrahman El Shirazy serta Implikasinya 
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dalam Pembelajaran Sastra di Sekolah”.  Hampir sama dengan dua penelitian 

di atas, yaitu diawali dengan dianalisis struktur novel dilanjutkan dengan nilai 

yang terkandung dalam novel. Penelitian ini menyimpulkan nilai pendidikan 

agama: senantiasa terus berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkan 

kebaikan dari Allah SWT dan setelah itu bertawakkal kepada-Nya, nilai 

pendidikan sosial: seberapa hebat dan pintarnya seseorang, pastilah ia 

membutuhkan bantuan dari orang lain, nilai pendidikan moral: senantiasa 

menjaga nilai-nilai susila dalam kehidupan dengan menjaga adab dan 

tatakrama serta rasa malu. 

           Penelitian-penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan pada kesempatan ini. Persamaan itu terletak pada 

objek kajian yaitu sama-sama melakukan penelitian mengenai nilai-nilai 

pendidikan, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yang 

digunakan. Penelitian oleh Tiyas menggunakan objek penelitian yaitu naskah 

drama, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurafni objek penelitiannya 

yaitu cerpen. Sedangkan dalam pembahasan kali ini, objek yang digunakan 

sama dengan ikbal yaitu novel, akan tetapi ikbal menambahkan analisis 

struktural pada penelitiannya. Perbedaan lainnya yaitu mengenai teori yang 

digunakan, penelitian yang dilakukan oleh ikbal menggunakan pendapat 

Hadikusumo (dalam Nispiani, 2011:20) membagi nilai pendidikan itu 

meliputi: pendidikan keindahan, pendidikan kesusilaan, pendidikan sosial, 

pendidikan politik, pendidikan ekonomi, pendidikan ketuhanan, dan 

pendidikan keterampilan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori 
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yang digunakan (syam dalam susanti) membagi jenis nilai pendidikan 

meliputi: nilai-nilai moral, nilai-nilai ilmiah, nilai-nilai sosial, dan nilai-nilai 

religius (Rosita, 2013:12-19).   

  Penelitian-penelitian di atas, merupakan penelitian yang mengkaji 

nilai-nilai pendidikan dalam objek  yang berbeda, sehingga dapat dijadikan 

relevansi bagi penelitian ini dalam mengetahui contoh nilai-nilai pendidikan 

yang terdapat dalam  sebuah karya sastra khususnya ketiga novel yang telah 

diteliti oleh ketiga peneliti di atas. Penelitian ini akan menganalisis nilai 

pendidikan yang terdapat dalam novel  Sang Pemimpi  karya Andrea Hirata. 

Analisis ini bisa dilihat dari percakapan atau dialog tokoh, wacana, kata dan 

kalimat yang mengandung nilai pendidikan yang terdapat dalam novel sang 

pemimpi karya Andrea Hirata. 

 

2.2 Landasan Teori    

2.2.1 Novel 

       Kata Novel berasal dari bahasa Itali Novella, yang artinya “benda kecil 

yang baru”. Novel dikatakan baru karena novel adalah bentuk karya sastra 

yang datang dari karya sastra lainnya seperti puisi dan drama, di dalam 

sebuah novel terdapat pengungkapan dari fragmen kehidupan manusia 

(dalam jangka yang lebih panjang). Konflik-konflik yang terjadi di dalam 

novel akhirnya menyebabkan perubahan jalan hidup antar pelakunya.  

Novel adalah sebuah cerita fiksi dalam bentuk prosa yang cukup panjang, 

yang tokoh dan perilakuya merupakan cerminan kehidupan nyata, dan 
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digambarkan dalam suatu plot yang cukup kompleks (R.J. Ress, 1973:106). 

Sedangkan (Eric Reader, 1987 :6) novel adalah cerita fiksi dalam bentuk 

prosa dengan panjang kurang lebih satu volume yang menggambarkan 

tokoh-tokoh dan perilaku yang merupakan cerminan kehidupan nyata dalam 

plot yang berkesinambungan.  

         Kesimpulan dari pernyataan di atas adalah novel adalah merupakan 

sebuah genre sastra yang memiliki bentuk utama prosa, yang sangat panjang 

yang menceritakan kisah kehidupan pelaku yang ada di dalamnya dalam 

suatu plot yang cukup kompleks.  

 

2.2.2 Nilai  

          Nilai berasal dari bahasa latin vale’re yang artinya berguna, mampu, 

akan, berdaya, berlaku, sehingga nilai diartikan sebagai sesuatu yang 

dipandang baik, bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang 

atau sekelompok orang. Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal 

itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna dan dapat membuat orang 

yang menghayatinya menjadi bermartabat (Adisusilo, 2013:28).  

           Secara umum menurut Steeman (Eka Darmaputera, 1987 : 56) nilai 

adalah sesuatu yang memberi makna pada hidup, yang memberi acuan, titik 

tolak dan tujuan hidup. Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, yang 

dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang.  

         Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Richard Eyre (1997) 

yang dimaksud dengan nilai adalah standar-standar perbuatan dan sikap 
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yang menentukan siapa kita, bagaimana kita hidup, dan bagaimana kita 

memperlakukan orang lain. Tentu saja, nilai-nilai yang baik yang bisa 

menjadikan orang lebih baik, hidup lebih baik, dan memperlakukan orang 

lain secara lebih baik.  

          Berbeda halnya dengan  Kalven (dalam mulyana dan 

rohmat,2004:50) nilai merupakan prefensi yang tercermin dari perilaku 

seseorang, sehingga seseorang akan melakukan atau tidak melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu tergantung  pada sistem nilai yang dipegangnya.  

           Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan nilai adalah suatu 

sifat-sifat yang berguna, berharga, dan bermutu bagi manusia yang mengacu 

pada hal-hal positif dan bermanfaat bagi kehidupan. Nilai mempunyai 

peranan yang begitu  penting dan banyak di dalam hidup manusia, sebab 

nilai selain sebagai pegangan hidup, menjadi pedoman penyelesaian konflik, 

memotivasi dan mengarahkan hidup manusia. Nilai itu bila ditanggapi 

positif akan membantu manusia hidup lebih baik.  

        Nilai memiliki kesesuain di dalam diri yang berdasarkan kaidah dan 

aturan-aturan untuk bersikap dan bertingkah laku dan sebuah nilai berada 

dalam ruang lingkup sistem kepercayaan yang terdapat sebuah aturan-

aturan, sehingga dapat menuntun untuk berbuat dan bertindak dalam 

melakukan sesuatu yang baik, serta menghindari yang dirasakan tidak baik. 

Oleh karena itu, nilai dapat dijadikan sebuah acuan dalam kehidupan. 
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2.2.3 Pendidikan  

        Istilah pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

berasal dari kata dasar “didik” (mendidik). Prof. Brodjonegoro dalam 

Suwarno (1982 : 1-2) menyebutkan beberapa istilah pendidikan di antaranya 

: paedagogiek, (ilmu menuntun anak), opvoeding (membesarkan), 

panggulawentah (mengubah), educare (melatih atau mengajarkan) dan 

erzhicung (membangkitkan atau mengaktifkan). Berdasarkan istilah-istilah 

tersebut kemudian Prof. Brodjonegoro menerjemahkan pendidikan sebagai 

tuntunan kepada pertumbuhan manusia mulai lahir sampai tercapainya 

kedewasaan secara jasmani dan rohani agar dapat memenuhi sendiri tugas 

hidupnya.  

       Secara umum Ki Hadjar Dewantoro (dalam purwanto,2014:34) 

menjelaskan bahwa pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan 

perkembangan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelek) dan jasmani 

anak-anak. Pendapat tersebut diperkuat oleh (purwarnto,2014 :34). Maksud 

dari pernyataan tersebut adalah supaya kita dapat memajukan kesempurnaan 

hidup, yaitu kehidupan dan penghidupan anak-anak, selaras dengan alamnya 

dan masyarakatnya  

       Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 

2003 memaparkan  bahwa pendidikan merupakan 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.  

            Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan  

adalah segala kegiatan yang dilakukan secara sadar, berupa pembinaan 

(pengajaran) pikiran jasmani anak didik berlangsung sepanjang hayat untuk 

meningkatkan kepribadiannya, agar dapat memainkan peranan dalam 

berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang selaras dengan alam 

dan masyarakatnya.  

         Pendidikan adalah proses yang panjang untuk merubah kepribadian 

dan kemampuan seseorang sehingga mereka dapat bermanfaat bagi 

masyarakat. Dengan kata lain  pendidikan adalah proses mendidik seseorang 

menjadi lebih baik. 

 

2.2.4  Nilai Pendidikan 

       Nilai pendidikan adalah sesuatu yang diyakini oleh manusia yang baik 

dan berharga untuk mengubah sikap dan perilaku dalam rangka 

meningkatkan pengetahuannya agar menjadi anggota masyarakat yang 

berguna bagi manusia, dan negara. Pengertian nilai pendidikan memang 

mencakup hal yang sangat luas, dan tentunya akan berkaitan dengan nilai-

nilai dalam kehidupan manusia. Dalam karya sastra, nilai-nilai pendidikan 

itu terlihat dari pesan-pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada 

pembaca berupa nilai baik atau buruk dalam sebuah karya sastra. Kemudian 

(Syam dalam Susanti) membagi jenis nilai pendidikan meliputi : nilai-nilai 
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moral, nilai-nilai ilmiah, nilai-nilai sosial, dan nilai-nilai religius (Rosita, 

2013:12-19). Namun di antara nilai-nilai tersebut, hanya difokuskan pada 

nilai-nilai religius, moral, dan nilai-nilai sosial karena ketiga nilai ini adalah 

nilai yang dominan yang terdapat dalam novel yang dianalisis.  

 
 
2.2.4.1  Nilai Religius 

   Kohnstamm (dalam Tirtarahardja dan Sulo, 2005 :23-24) 

berpendapat bahwa penanaman sikap dan kebiasaan dalam beragama 

dimulai sedini mungkin, meskipun masih terbatas pada latihan kebiasaan 

(habit formation). Tetapi untuk pengembangan pengkajian lebih lanjut 

tentunya tidak dapat diserahkan hanya kepada orang tua. Untuk itu 

pengkajian agama secara massal dapat dimanfaatkan misalnya 

pendidikan agama di sekolah. Hal tersebut bertujuan untuk 

mengembangkan kerukunan hidup antara sesama umat beragama dan 

penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.  

             Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Hamalik (dalam 

Rosita, 2013:17),  bahwa nilai-nilai agama mendasari hidup dan tingkah 

laku manusia dalam hidup bermasyarakat, sehingga masyarakat 

mengetahui segala hal yang benar dan diridhai oleh Tuhan, dan segala 

yang salah dan melanggar ajaran-Nya. Adapun nilai-nilai yang berkaitan 

dengan nilai religiusitas/agama yaitu: cara beribadah kepada Tuhan dan 

sistem kepercayaan/agama. 
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       Pada hakikatnya manusia adalah mahluk religius. Sejak dahulu 

kala, sebelum manusia mengenal agama mereka telah percaya bahwa di 

luar alam yang dapat dijangkau dengan perantaraan alat inderanya, 

diyakini akan adanya kekuatan supranatural yang menguasai hidup alam 

semesta ini. Untuk dapat berkomunikasi dan mendekatkan diri kepada 

kekuatan tersebut diciptakan mitos-mitos.   

       Kemudian setelah ada agama, manusia mulai menganutnya. 

Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah 

makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat bertopang. Manusia 

memerlukan agama demi keselamatan hidupnya. Dapat dikatakan bahwa 

agama menjadi sandaran vertikal manusia.  

     Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan keagamaan 

menyatu dengan nilai religius. Sehingga seseorang dalam melakukan 

perbuatan didasarkan oleh sistem agama yang menyarankan pada 

kebaikan karena manusia adalah mahluk yang lemah sehingga manusia 

butuh tempat bertopang secara vertikal, demi keselamatan hidupnya. 

Religius dan agama memang berkaitan erat, berdampingan bahkan dapat 

melebur dalam satu kesatuan, namun sebenarnya keduanya menyarankan 

pada makna yang berbeda. 

       Agama lebih menunjukan pada kelembagaan kebaktian kepada 

Tuhan dengan hukum-hukum yang resmi. Religusitas dipihak lain, 

melihat aspek yang di lubuk hati, riak getaran nurani pribadi, totalitas ke 

dalan pribadi manusia. Dengan demikian, religius bersifat mengatasi, 
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lebih dalam, dan lebih luas dari agama yang tampak, formal, dan resmi 

(Mangun Wijaya dalam Nurgiyantoro, 2002:326). Seorang religius 

adalah seorang yang mencoba memahami dan menghayati hidup dan 

kehidupan ini lebih dari sekedar yang lahiriah saja. Dia tidak terikat 

dengan agama tertentu yang ada di dunia ini. Seorang penganut agama 

tertentu, Islam misalnya, idealnya sekaligus religius, namun tidak demi 

kenyataannya. Banyak penganut agama tertentu misalnya seperti yang 

terlihat dalam KTP, namun sikap dan tingkah lakunya tidak religius. 

Moral religius menjujung tinggi sifat-sifat manusiawi, hati nurani dan 

dalam, harkat dan martabat serta kebebasan pribadi yang dimiliki oleh 

manusia. 

    Lubis (2008:29) menegaskan bahwa agama yang paling mendasar 

ialah keyakinan akan adanya sesuatu kekuatan supernatural, Zat yang 

Maha Mutlak di luar kehidupan manusia mengandung tata peribadatan 

yaitu tingkah laku, atau perbuatan-perbuatan manusia dalam 

berhubungan dengan tuhan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

nilai religius adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan 

yang menyangkut keimanan dan ketaqwaan.  Wujud dari keimanan dan 

ketaqwaan kepada tuhan dapat dilihat dalam wujud seperti menjalankan 

perintah Allah dengan melaksanakan sholat dan mengaji, belajar ilmu 

agama, kesadaran untuk berdoa atau memohon sesuatu kepada Allah, 

tawakal, bersyukur, bertaubat, percaya kepada takdir, dan toleransi.  
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2.2.4.2  Nilai Moral  

             Kata moral berasal dari bahasa latin mores kata jama’ dari mos 

berarti ada kebiasaan. Dalam Bahasa Indonesia, moral diterjemahkan 

dalam arti tata susila. Moral adalah perbuatan baik dan buruk yang 

didasarkan pada kesepakatan masyarakat (Saebani dan Hamid, 2010:30). 

       Secara umum moral menyarankan pada pengertian (ajaran 

tentang) baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, 

kewajiban dan sebagainya. Moral berarti akhlak dan kepribadian dari 

sikap dan tingkah laku. Dalam karya sastra, moral berarti pandangan 

hidup pengarang yang bersangkutan, yakni mengenai hal-hal kebaikan 

atau nilai-nilai kebenaran, karena hal tersebut merupakan tujuan utama 

yang akan disampaikan kepada pembaca (Nurgiyantoro, 1995: 320-321). 

            Moral dalam sebuah cerita biasanya dimaksudkan sebagai suatu 

saran terhadap latar belakang cerita sehingga pembaca dapat memetik 

dan mengambil hikmah terhadap nilai yang terkandung tersebut. Hal-hal 

yang berhubungan dengan masalah kehidupan seperti sikap, tingkah laku, 

sopan santun pergaulan merupakan wujud moral sebagai ”petunjuk” yang 

disajikan dan disembunyikan oleh pengarang, sebagaimana yang 

ditampilkan dalam cerita, pembaca diharapkan dapat mengambil hikmah 

dari pesan moral tersebut.  

        Dalam karya sastra, moral dapat dipandang sebagai amanat atau 

pesan. Selain itu karya sastra dipandang sebagai sarana seorang 

pengarang untuk berdialog, dan menyampaikan keinginan yang dapat 
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berupa suatu hal, gagasan, moral atau amanat. Jenis ajaran moral itu 

sendiri dapat mencakup masalah, yang boleh dikatakan, bersifat terbatas. 

Ia dapat mencakup seluruh persoalan hidup dan kehidupan, seluruh  

persoalan yang menyangkut harkat dan martabat manusia. Secara garis 

besar persoalan hidup dan kehidupan manusia itu dapat dibedakan ke 

dalam persoalan hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan 

manusia dengan manusia dalam lingkup sosial termaksud hubungannya 

dengan lingkungan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhannya.  

       Menurut Lubis (2008:37) wujud sikap moral yaitu moral terhadap 

sesama manusia yang meliputi sikap : keberanian dalam hidup, disiplin, 

kerja keras, mandiri, sikap saling memaafkan dan rendah hati. 

 
2.2.4.3 Nilai Sosial  

         Kata sosial dalam pengertian umum berarti sesuatu yang 

menyangkut aspek hidup masyarakat. Adanya dimensi sosial pada diri 

manusia tampak lebih jelas pada dorongan untuk bergaul. Dengan adanya 

dorongan untuk bergaul, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya, 

Langeveld, dalam Tirtahardja dan Sulo, 2005:19) ditambahkan pula oleh 

Kant (dalam Tirtahardja dan Sulo, 2005:19) bahwa seseorang 

berkesempatan untuk belajar dari orang lain, mengidentifikasi sifat-sifat 

yang dikagumi dari orang lain untuk dimilkinya, serta menolak sifat-sifat 

yang tidak dicocokinya. Nilai sosial akan menjadikan manusia sadar akan 

pentingnya kehidupan berkelompok dalam ikatan kekeluargaan antara satu 

individu dengan individu yang lainnya.  
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           Nilai pendidikan sosial merupakan pendidikan yang sangat 

berkaitan atau berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat dan segala 

bentuk upaya dan tindakan untuk menjaga keserasian hidup 

bermasyarakat.  Oleh karena itu untuk menjaga kerukunan dan keserasian 

hidup bermasyarakat adapun wujud nilai sosial dapat diwujudkan dengan 

sikap seperti; saling-tolong menolong, cinta kasih dan tanggungjawab,. ( 

Rosita, 2013:17 ). Nilai pendidikan tersebut umumnya dijadikan pedoman 

hidup untuk orang yang senang bergaul, suka memberi sedekah atau 

hadiah, dan rasa cinta terhadap sesama manusia.  

 

2.2.5  Pembelajaran Sastra di SMP 

2.2.5.1 Sastra 

           Sastra merupakan karya ciptaan atau fiksi yang bersifat imajinatif 

yang memiliki nilai estetik. Sesuai dengan hakikatnya yang imajinatif dan 

estetis, sastra dengan sendirinya mengandung intens pengarangnya. Intens 

itu berupa pikiran dan perasaan, pandangan dan gagasannya, atau segenap 

pengalaman jiwanya. Sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa 

pengalaman, pemikiran perasaan, ide-ide, semangat, dan keyakinan dalam 

suatu bentuk gambaran yang konkrit yang membangkitkan pesona dengan 

alat bahasa, Sumardjo (dalam Haris, 2005:1). Sastra juga merupakan 

imajinasi pengarang yang direfleksikan ke dalam kata-kata.  

             Kehadiran kesustraan tentu saja akan memberikan efek atau 

pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia, karena di dalam karya 
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sastra terdapat nilai-nilai yang dapat mengarahkan penikmat sastra menuju 

kenilai sastra itu sendiri. Karya sastra tidak terlepas dari kehidupan 

pengarang, sehingga melahirkan sebuah karya yang bersifat imajinatif. 

Para penikmat sastra dapat mengenal apa yang disampaikan pengarang 

melalui karya sastra itu sendiri.  

 

2.2.5.2  Pembelajaran 

    Istilah pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar  

dan pembelajaran terjadi bersama-sama. Belajar dapat terjadi tanpa guru 

atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal lain. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembelajaran adalah proses, cara 

menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Sedangkan menurut Duffy 

dan Roehler (1989) pembelajaran adalah suatu urusan yang sengaja 

melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional, yang dimiliki 

guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Pendapat yang berbeda juga 

dikemukakan oleh Gagne dan Briggs (1979:3) mengartikan “instruction” 

atau pembelajaran ini adalah suatu sistem yang bertujuan untuk 

membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang 

dirancang diantaranya dengan adanya kurikulum, silabus, maupun 

Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP). Komponen pembelajaran 

tersebut disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung 

terjadinya proses belajar siswa.  
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             Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk 

mendukung proses belajar siswa, dengan memperhitungkan kejadian-

kejadian internal yang berlangsung dialami siswa. 

 

2.2.5.3 Pembelajaran Sastra 

    pembelajaran sastra di sekolah menengah pada dasarnya 

bertujuan agar siswa memiliki rasa peka terhadap karya sastra yang 

berharga sehingga merasa terdorong dan tertarik untuk membacanya. 

Dengan membaca karya sastra diharapkan para siswa memperoleh 

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

mendapatkan ide-ide baru. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

tujuan pokok pengajaran sastra adalah untuk mencapai kemampuan 

apresiasi kreatif. 

    Pembelajaran sastra dengan demikian bertujuan untuk 

memperkenalkan hakikat satra yang merupakan cerminan masyarakat 

yang penuh dengan muatan nilai-nilai kehidupan yang dapat menjadi 

alternatif pemecahan masalah dalam kehidupan sebenarnya. Dengan 

mempelajari sastra peserta didik dapat mendapatkan bekal dalam 

menanggapi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.  

     Dalam kaitannya dengan pembelajaran sastra di sekolah, sastra 

memiliki peranan yang sangat penting untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kemampuan siswa khususnya dalam pembelajaran sastra 
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itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat pada tujuan pembelajaran sastra di 

sekolah yang sudah tertuang dalam kurikulum 2004, pertama  yaitu agar 

peserta didik mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 

mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kepribadian, 

memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan berbudaya. Kedua agar peserta didik menghargai dan 

membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan 

intelektual manusia Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran sastra 

mempunyai tujuan-tujuan khusus yaitu: terbinanya apresiasi dan 

kegemaran terhadap sastra yang didasari oleh pengetahuan dan 

keterampilan di bidang sastra. Tujuan tersebut dapat tercapai jika 

diadakan pemilihan bahan ajar yang sesuai dengan tingkatan siswa SMP.  

  Pembelajaran sastra harus sanggup mengembangkan cipta, rasa, 

dan karsa anak didik, sehingga dapat memberikan perubahan perilaku, 

akal, budi, pekerti dan susila. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran 

apresiasi sastra, khususnya novel dapat membantu siswa peka terhadap 

perasaannya dengan nilai-nilai. Isi yang terkandung dalam novel sebagai 

bahan ajar harus sangggup berperan sebagai sarana pendidikan menuju 

pembentukan kebulatan kepribadian anak. Selain itu, novel sebagai 

bahan ajar harus sesuai dengan tujuan pendidikan yaitu agar manusia 

(anak didik) menjadi lebih cerdas dan berbudi luhur.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

                 Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif naratif. Penelitian 

ini menarasikan data yang diperoleh secara sistematis, rinci, dan faktual 

mengenai fakta-fakta dan hubungan sebab-akibat kejadian dalam objek yang 

diteliti. Menurut Czarniawska (dalam Creswell Jhon, 2015: 96), kualitatif 

naratif merupakan tipe penelitian kualitiatif yang spesifik yang narasinya 

dipahami sebagai teks yang dituturkan atau dituliskan dengan menceritakan 

peristiwa atau aksi yang terhubung secara kronologis. Selanjutnya Creswell 

menegaskan tipe naratif ini dimulai dengan pengalaman yang diekspresikan 

dalam cerita yang disampaikan oleh individu. Jenis penelitian kualitatif 

naratif merupakan langkah kerja yang menghasilkan data berupa kata-kata 

yang diperoleh dari novel sang pemimpi karya Andrea Hirata. 

           Ratna (2011: 47) menyebutkan ciri-ciri terpenting metode kualitatif 

sebagai berikut. 

1. Memberikan perhatian utama pada makna dan pesan, sesuai dengan 

hakikat objek, yaitu sebagai studi kultural. 

2. Lebih mengutamakan proses dibandingkan dengan hasil penelitian 

sehingga makna selalu berubah. 
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3. Tidak ada jarak antara subjek peneliti dengan objek penelitian, subjek 

peneliti sebagai instrument utama, sehingga terjadi interaksi langsung di 

antaranya. 

4. Desain dan kerangka penelitian bersifat sementara, sebab penelitian 

bersifat terbuka. 

5. Penelitian bersifat alamiah, terjadi dalam konteks sosial budayanya 

masing-masing. 

Penelitian kualitatif ini digunakan guna mendapatkan deskripsi 

tentang nilai-nilai pendidikan yang dilihat dari kata-kata, kalimat, serta 

kehidupan sosial tokoh yang ada di dalam novel sang pemimpi karya 

Andrea Hirata. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Ratna (2011: 46) 

bahwa metode kualitatif secara keseluruhan memanfaatkan cara-cara 

penafsiran dengan menyajikannya dalam bentuk deskripsi. Penelitian 

kualitatif ini digunakan karena dianggap paling sesuai dengan fenomena-

fenomena atau objek yang akan dikaji. 

 

3.2  Data dan Sumber Data  

           Sudaryanto (dalam Mahsun, 2005: 14) memberi batasan bahwa data 

sebagai bahan penelitian. Selanjutnya Arikunto (dalam Fatrianah, 2011) 

menyatakan bahwa data dalam penelitian sastra adalah data deskriptif yang 

berupa uraian cerita, ungkapan, pernyataan, kata-kata tertulis, dan perilaku 

yang diamati, yang berkaitan dengan nilai pendidikan yang ada dalam 

novel sang pemimpi karya Andrea Hirata.  
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       Sumber data untuk penelitian ini adalah novel itu sendiri yaitu novel 

Sang Pemimpi Karya Andrea Hirata. Adapun identitas sumber data tersebut 

sebagai berikut. 

 

1. Novel  : Sang Pemimpi  

2. Pengarang : Anderea Hirata 

3. Penerbit : PT. Bentang Pustaka, Yogyakarta 

4. Cetakan : Ke-34 

5. Tahun Terbit : Juli 2006 

6. Halaman : 239 

7. Jenis Buku                    : Fiksi/Novel 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

                 Metode berasal dari kata methodos, bahasa Latin, sedangkan methodos 

itu sendiri berasal dari akar kata meta dan hodos. Meta berarti menuju, 

melalui, mengikuti, sesudah, sedangkan hodos berarti jalan, cara, arah. Dalam 

pengertian yang lebih luas, metode dianggap sebagai cara-cara, strategi untuk 

memahami realitas, langkah-langkah sistematis untuk memecahkan rangkaian 

sebab akibat berikutnya (Ratna, 2011: 34). Di dalam penelitian, metode yang 
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digunakan yaitu metode kepustakaan dan metode catat. Adapun penjelasan 

dari metode tersebut yaitu sebagai berikut. 

3.3.1 Metode  Kepustakaan 

        Studi kepustakaan menurut Arikunto (2006: 127) adalah pengumpulan 

data berdasarkan literatur berupa buku-buku, majalah sastra yang ada 

kaitannya dengan permasalahan yang akan diangkat sebagai objek penelitian. 

Sehingga dalam penelitian yang akan dilakukan, pengumpulan data berupa 

novel berjudul Sang Pemimpi karya Andrea Hirata yang dijadikan sebagai 

objek kajian. Hal ini juga digunakan agar penafsiran tentang nilai-nilai 

pendidikan dapat tercapai secara keseluruhan. 

3.3.2 Metode Catat 

 Metode catat merupakan metode lanjutan dari metode kepustakaan. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data dengan mencatat data-data 

setelah membaca novel secara menyeluruh, Nuraini (2015:19). Metode catat 

ini dilakukan dengan cara mencatat segala bentuk kata, frase, kalimat, atau 

pun dialog yang ada di dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata, 

sehubungan dengan nilai-nilai pendidikan yang ada di dalam novel. Hal ini 

dilakukan dengan cara membaca novel secara keseluruhan, lalu ditandai 

bagian mana yang berkaitan dengan analisis yang akan dilakukan. Setelah 

data didapatkan, data tersebut dicatat dan dianalisis lebih lanjut. 
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3.4 Metode Analisis Data 

      Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Pragmatis. 

Pendekatan pragmatis memberikan perhatian utama terhadap peranan 

pembaca (Ratna, 2013:71). Pendekatan pragmatis memiliki manfaat terhadap 

fungsi-fungsi karya sastra dalam masyarakat, perkembangan dan 

penyebarluasan, sehingga manfaat karya sastra dapat dirasakan. Dengan 

indikator pembaca dan karya sastra, tujuan pendekatan pragmatis 

memberikan manfaat kepada pembaca. Dengan mempertimbangkan indikator 

karya sastra dan pembaca, maka masalah-masalah yang dapat dipecahkan 

melalui pendekatan pragmatis di antaranya berbagai tanggapan masyarakat 

tertentu terhadap karya sastra, baik sebagai pembaca ekspilisit maupun 

implisit. Pendekatan pragmatis mempertimbangkan implikasi pembaca 

melalui berbagai kompetensinya. Dengan mempertimbangkan indikator  

karya sastra dan pembaca, maka masalah-masalah yang dapat dipecahkan 

melalui pendekatan pragmatis, diantaranya berbagai tanggapan masyarakat 

terhadap sebuah karya sastra. Mengingat tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini yaitu mendeskripsikan nilai pendidikan dalam novel Sang 

Pemimpi Karya Andrea Hirata untuk diaplikasikan oleh pembaca dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Dalam penelitian ini, masalah yang akan dikaji hanya dibatasi pada 

nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam novel sehingga bisa dillihat dari 

kehidupan maupun kata-kata, kutipan dan percakapan yang terdapat dalam 
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novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata, selanjutnya hal tersebut akan 

dikaitkan dengan hubungannya dengan pembelajaran sastra di SMP. 

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data dilakukan sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam novel Sang 

Pemimpi karya Andrea Hirata.  

2. Mengklasifikasikan nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam novel 

sesuai dengan indikator nilai yang digunakan. 

3. Menganalisis nilai-nilai pendidikan yang berkaitan dengan kutipan yang 

ada dalam novel tersebut.  

4. Menyimpulkan hasil analisis. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Deskripsi Data 

Novel Sang Pemimpi merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata 

yang mengisahkan perjuangan tiga orang laki-laki yang telah lulus SMP, dan 

melanjutkan belajar ke SMA. Disinilah perjuangan dan cita-cita ketiga laki-

laki ini di mulai yakni Ikal, Arai dan Jimbron. Ikal dan Arai adalah murid 

yang pintar di sekolahnya sedangkan jimbron, adalah murid yang gemar 

terhadap kuda ini memiliki kepandaian yang biasa-biasa saja malah 

menduduki ranking 78 dari 160 siswa.  Sedangkan ikal dan Arai selalu 

menduduki peringkat 5 dan 3 besar. Mereka berdua mempunyai mimpi yang 

tinggi yaitu melanjutkan belajar ke sorbonne, Prancis. 

 Kerja keras menjadi kuli ngambat mulai dari pukul 02.00 pagi sampai 

jam  07.00 pagi dan dilanjutkan dengan sekolah, itulah perjuangan kedua 

laki-laki itu. Mati-matian menabung demi mewujudkan mimpinya. Walaupun 

secara logis,  tabungan mereka tidak akan cukup untuk bisa kesana.  Namun 

jiwa optimisnya yang tak pernah terbantahkan. Hingga pada akhirnya, dengan 

perjuangan dan semangat yang tinggi mereka mampu melanjutkan belajar ke 

sorbonne, Prancis. 

Novel ini mengandung hal positif bagi pembaca, terutama nilai 

pendidikan yang ada didalamnya. Novel Sang Pemimpi mengajarkan kita 

untuk tidak pantang menyerah bila menginginkan sesuatu, dan tidak ada yang 

tidak mungkin asalkan mau dan berusaha. Di bawah ini, dipaparkan kutipan-
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kutipan yang membuktikan adanya nilai pendidikan yang terdapat dalam 

novel Sang Pemimpi. 

4.1.1 Deskripsi Nilai Religius 

Di bawah ini merupakan deskripsi data yang menunjukkan nilai 

religius. 

1. Kesedihan hanya tampak padanya ketika dia mengaji Al-Quran. Di 
hadapan kitab suci itu, dia seperti orang mengadu, seperti orang 
takluk, seperti orang yang lelah berjuang melawan rasa kehilangan 
pada seluruh orang yang dicintainya. 

 Setiap habis magrib, Arai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di 
bawah temaram lampu minyak.Seisi rumah kami terdiam.Suaranya 
sekering ranggas yang menusuk-nusuk malam.Setiap lekukan tajwid 
yang dilantunkan hati muda itu adalah jeritan kerinduan yang tak 
tertanggungkan kepada ayah-ibunya (Hirata, 2006: 26-27). 

 
2. Ketiga petinggi masjid itu lebih keras daripada orang tua kami sebab 

merekalah yang mengajari orangtua kami mengaji sekaligus 
menyunat mereka (Hirata, 2006: 47).  

 
3. Aku dan Arai sering dihukum Taikong Hamim. Karena napasku tak 

panjang kalau mengaji, pada suatu subuh yang dingin, aku disuruh 
menimba air dan mengisi tong sampai penuh (Hirata, 2006: 47). Arai 
lebih parah. Karena terlambat shalat subuh, dia disuruh berlari 
mengelilingi masjid sambil memikul gulungan kasur (Hirata, 2006: 
48). 

 
4. Usai shalat subuh, Ayah siap berangkat (Hirata, 2006:79) 
. 
5. Waktu itu hari minggu. Kebiasaan kami kembali ke peraduan seusai 

shalat subuh, nanti bangun lagi jika azan zuhur memanggil (Hirata, 
2006:184). 

 
6. Setelah pulang sekolah, jangan harap kami bisa berkeliaran.Mengaji 

dan mengaji Al-Quran sampai khatam berkali-kali. Kalau tamat SD 
belum hafal Juz Amma, siap-saip saja dimasukkan ke dalam bedug 
dan bedugnya dipukul keras-keras sehingga ketika keluar berjalan 
zig-zag seperti ayam mabuk (Hirata, 2006:47). 

 
7. “Akil balig, artinya semua perbuatan kita telah dihisab oleh Allah, 

dan Allah tidak suka sesuatu yang berlebihan. Ingat, ketidaksukaan 
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akan hal itu akan difirmankan dalam Al-Quran Al-Karim. Bukankah 
kau sependapat kalau persolan kuda ini sudah berlebihan, 
Kawanku?” 
Ah, hebat sekali wejanganku. Tak sia-sia ulangan fiqihku dapat nilai 
tujuh! (Hirata, 2006 : 126). 

 
8. Wajah Arai laksana patung muka yang dibuat mahasiswa baru seni 

kriya yang pertama kali menjamah tanah liat; pencet sana, melendung 
sini. Lebih tepatnya, perabot di wajahnya seperti hasil suntikan 
silikon dan mulai meleleh.Suaranya kering, serak, dan nyaring, persis 
vokalis mengambil nada falseto—mungkin karena kebanyakan 
menangis waktu kecil. Gerak-geriknya canggung serupa belalang 
sembah.Tapi, matanya istimewa. Di situlah pusat pesona Arai 
(Hirata, 2006 : 17-18).  

 
9. Kami menyusuri jalan setapak menerobos gulma yang lebih tinggi 

dari pada kami. Kerasak tumpah ruah menerubung jalan itu. Arai 
menengok ke belakang untuk melihat gubuknya terakhir 
kali.Wajahnya hampa. Lalu, dia berbalik cepat dan melangkah 
dengan tegap. Anak sekecil itu telah belajar menguatkan dirinya 
(Hirata, 2006 : 19). 

 
10. Arai adalah sebatang pohon kara di tengah padang karena hanya 

tinggal dia sendiri dari satu garis keturunan keluarganya. Ayah 
ibunya merupakan anak-anak tunggal dan kakek-neneknya dari kedua 
pihak orang tuanya juga telah tiada. Orang Melayu memberi julukan 
Simpai Keramat untuk orang terakhir yang tersisa dari suatu 
keluarga (Hirata, 2006 : 20).  

 
11. Aku melirik benda itu dan aku makin pedih membayangkan dia 

membuat mainan itu sendiri, memainkannya juga sendiri di tengah-
tengah ladang tebu (Hirata, 2006 : 21).  

 
12. Di pekarangan rumah, Ibu menengadahkan wajah ke langit dan 

mengangkat kedua tangannya. Dia berdoa (Hirata, 2006 : 78). 
 

 

13. Selebihnya aku berdoa mengharapkan keajaiban agar Jimbron segera 
sembuh, agar dia sekolah, bekerja denga rajin lagi dan kembali 
menjadi orang yang lucu seperti dulu (Hirata, 2006 :183). 

 
14. Kami akan berangkat ke Pulau Jawa untuk mengadu nasib. 

Sementara keinginan kuliah, volumenya dikecilkan dulu. Tanpa 
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keluarga dan sahabat yang dituju di Pulau Jawa, kami perkirakan 
uang tabungan hanya cukup untuk hidup enam bulan. Jika selama 
enam bulan itu, kami tak mendapatkan pekerjaan, nasib akan kami 
serahkan pada Pencipta Nasib yang bersemayam di langit sana 
(Hirata, 2006 : 202) 

 
15. Aku mengambil surat beasiswa Arai dan membacanya, lalu jiwaku 

seakan terbang. Hari itu seluruh ilmu umat manusia menjadi setitik 
air di tengah samudra pengetahuan.Hari itu Nabi Musa membelah 
Laut Merah dengan tongkatnya dan miliaran bintang-gemintang 
berputar-putar dalam lapisan tak terhingga di luar jangkauan akal 
manusia. Hanya itu kalimat yang menggambarkan betapa indahnya 
Tuhan telah memeluk mimpi-mimpi kami. Karena di kertas itu tertulis 
nama universitas yang menerima Arai sama dengan universitas yang 
menerimaku. Di sana, jelas tertulis: Univesite de Paris, Sorbonne, 
Prancis (Hirata, 2006 : 247). 

 
16. Jimbron menjadi sahabat mualim karena dia telah menyetrika 

tatonya. Setelah tua dan ingin insaf, ingin shalat, mualim baru 
menyadari ketololan masa muda menato tubuhnya (Hirata, 2006 
:135).  

 
17. “Menonton bioskop mengandung risiko seperti menelan buah khuldi, 

hukumannya diusir!”. 
  Arai tampak panik.Jelas sekali gurat penyesalan yang dalam.Aku 

tahu, seperti pikiranku, dari tadi dia hanya memikirkan Ayahku 
(Hirata, 2006 : 110). 

 
18. Maka menerima hukuman apa pun dari Pak Mustar, Jimbron ikhlas 

saja. Disuruh berakting, ya, dia berakting sebaik mungkin, tak ada 
alasan untuk main-main. Disuruh membersihkan WC yang lubangnya 
dibanjiri bakteri ekoli, dia juga senang-senang saja. Semuanya 
dijalani dengan sepenuh jiwa sebab hukuman itu baginya merupakan 
bagian dari mata rantai nasib yang dianugerahkan oleh sang Maha 
Pencipta di langit untuknya, dan lantaran, hukuman itu memang telah 
tercatat dalam buku-Nya (Hirata, 2006 :118). 

 
19. Ayah ibu Jimbron telah meninggal. Rupanya, Pendeta Geo, panggilan 

kami untuk Pendeta Geovanny, mengangkatnya menjadi anak asuh. 
Namun, pendeta berdarah Italia itu tak sedikit pun bermaksud 
mengubah keyakinan Jimbron. Dia malah tak pernah telat jika 
mengantar mengaji ke masjid (Hirata, 2006 :49).  
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20. Laksmi dipungut seorang Tionghoa Thong San, pemilik pabrik cincau 
dan dia bekerja di situ. Seperti Jimbron dengan Pendeta Geo, bapak 
asuh Laksmi justru menumbuhkan Laksmi menjadi muslimah yang 
taat (Hirata, 2006 : 68).  

 
4.1.2  Deskripsi Nilai Moral 

Deskripsi tentang nilai moral bisa dilihat pada data di bawah ini. 

1. Pada saat itulah, aku, Arai, dan Jimbron mengikrarkan satu harapan 
yang ambisius, kami ingin dan harus sekolah ke Perancis! Ingin 
menginjakkan kaki di altar suci almamater Sorbonne, ingin menjelajah 
Eropa sampai Afrika. Begitu tinggi cita-cita itu (Hirata, 2006 : 62). 

 
2. Aku juga sibuk megejar ketinggalan pelajaranku. Pulang sekolah, Aku 

rajin mengunjungi Pak Balia dan Pak Mustar untuk mendapat pelajaran 
tambahan karena ujian akhir SMA kian dekat (Hirata, 2006 :181). 

 
3. Tapi, Kawanku, dengarlah ini, sekali pun aku tak pernah bolos kuliah 

(Hirata, 2006 : 234). 
 
4. Aku, Arai, dan Jimbron, memilih sebuah pekerjaan yang sangat 

bergengsi sebagai tukang pikul ikan di dermaga. Profesi yang sangat 
elite ini disebut kuli ngambat (Hirata, 2006 : 56). 

 
5. Setiap pukul dua pagi, berbekal sebatang bambu, kami sempoyongan 

memikul berbagai jenis makhluk laut yang sudah harus tersaji di meja 
pulanan stanplat pasar ikan pada pukul lima sehingga pukul enam 
sudah bisa diserbu ibu-ibu. Artinya, kami leluasa untuk sekolah (Hirata, 
2006 :58). 

 
6. Sebelum menjadi kuli ngambat, kami pernah punya pekerjaan lain yang 

juga memungkinkan untuk tetap sekolah, yaitu sebagai penyelam 
padang golf (Hirata, 2006 : 57). 

7. “Ada kerja borongan sebentar di Gedong, tak akan lama bisa kerja 
setiap pulang sekolah. Orang staf di sana mau membayar harian, bagus 
pula bayarannya” (Hirata, 2006 :167). 

 
8. Aku masuk kerja mulai subuh sehingga bisa berangkat kuliah pada 

pukul 11 siang. Jika ada kuliah pagi, kuambil shift malam            
(Hirata, 2006 : 232).  
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9. Karena di kampung kami tidak ada SMA, setelah tamat SMP, aku, Arai, 
dan Jimbron merantau ke Magai untuk sekolah di SMA negeri (Hirata, 
2006 :55). 

 
10. “Merantau, kita harus merantau! Berapa pun tabungan kita, kita harus 

berlayar ke Jakarta,” Arai meyakinkanku (Hirata, 2006 :201).  
 
11. “Maafkan aku, Bron,” kataku lembut. “Tapi memang sudah saatnya 

kau berhenti memikirkan kuda ....” (Hirata, 2006:125). 
 
12. “Lihatlah, apa yang kita dapat dari pembicaraan tentang kuda? 

Pertengkaran yang buruk inilah yang kita dapat, Kawanku,” 
kuusahakan gaya bicaraku sebijaksana mungkin, seperti penyuluh KUA 
menasihati orang yang ingin menjatuhkan talak tiga (Hirata, 23 :125). 

 
13. Sebenarnya dengan memperlihatkan isi amplop itu, Ayah bisa membual 

sejadi-jadinya. Karena dalam undangan Aku dan Arai berada dalam 
barisan bangku garda depan. Siswa yang tak buruk prestasinya di SMA 
negeri. Tapi bagi Ayah, tujuh kata itu: besok akan mengambil rapor 
Arai dan Ikal, yang hanya terdiri atas tiga puluh empat karakter, sudah 
cukup (Hirata, 2006 :78). 

 
14. Ayah tak banyak mengenal para orangtua dari Magai yang anaknya 

mendominasi jumlah siswa di SMA negeri. Namun, karena aku dan Arai 
selalu terpilih digarda depan, dengan sendirinya Ayah dikenal. 
Beberapa orang menyongsong dan menyalaminya.Aku tak pernah 
melihat lelaki itu berusaha menyombongkan diri (Hirata, 2006 :82).. 

 
4.1.3 Deskripsi Nilai Sosial 

 
Deskripsi tentang nilai sosial bisa dilihat pada data di bawah ini. 

1. Ibuku menghampiri mereka. Sudah tiga kali Minggu ini, Mak Cik 
datang meminjam beras. Keluarga kami memang miskin, tapi Mak Cik 
lebih tak beruntung (Hirata, 2006 : 31). 
 

2. Ibuku memberi isyarat dan Arai melesat ke gudang peregasan. Dia 
memasukkan beberapa takar beras ke dalam karung, kembali ke 
pekarangan, lalu memberikan karung beras itu kepada ibuku yang 
kemudian melungsurkannya kepada Mak Cik. 
“Ambillah ....” (Hirata, 2006 : 32) 

33 
 



3. Kami masuk ke dalam rumah yang senyap. Dari dalam kamar, sayup 
terdengar Nurmi sedang menggesek biola. Arai menyerahkan karung-
karung tadi kepada Mak Cik. Dia terkejut. Lalu, aku terpana dengan 
rencana Arai, dengan bahan-bahan itu dimintanya Mak Cik membuat 
kue dan kami yang akan menjualnya.  
“Mulai sekarang, Mak Cik akan punya penghasilan!” seru Arai 
bersemangat. Mata Mak Cik berkaca-kaca. Seribu terima kasih seolah 
tak kan cukup baginya. 
Tubuhku yang dari tadi kaku karena tegang mengantisipasi rencana 
Arai, kini pelan-pelan merosot sehingga aku terduduk di balik daun 
pintu. Aku menunduk dan memeluk lututku yang tertekuk. Aku merasa 
sangat malu kepada diriku sendiri. Bibirku bergetar manahan rasa haru 
pada putihnya hati Arai (Hirata, 2006 : 43). 

 
4. “Aku ingin menyelamatkan Jimbron walaupun benci setengah mati 

pada Arai. Aku dan Arai menopang Jimbron dan beruntung kami 
berada dalam labirin gang yang membingungkan” (Hirata, 2006 : 15). 
 

5. “Aku membantu membawa buku-bukunya dan kami meninggalkan 
gubuk berdinding lelak beratap daun itu dengan membiarkan pintu dan 
jendela-jendelanya terbuka karena dipastikan tak kan ada siapa-siapa 
untuk mengambil apapun” (Hirata, 2006 :25).   

 
6. “jika pembeli sepi, jimbron bereraksi. Bukan untuk merayu atau 

menyatakan cinta, bukan, sama sekali bukan, tetapi untuk menghibur 
laksmi.  Dari kejauhan Aku dan Arai sering terpingkal-pingkal melihat 
jimbron bertingkah seperti kelinci berdiri” (Hirata, 2006 : 80). 

 
7. Setiap minggu pagi, Jimbron menghambur ke pabrik cincau. Dengan 

senang hati, dia menjadi relawan membantu Laksmi. Tanpa diminta, dia 
mencuci kaleng-kaleng mentega palmboon, wadah cincau jika isinya 
telah kosong. Dia ikut pula menjemur daun-daun cincau (Hirata, 2006 
:69). 
 

8. Namun, para kondektur kereta ekonomi merupakan pribadi-pribadi 
istimewa yang penuh pengertian. Mereka tak sekedar kodektur, mereka 
para ahli sosiologi yang pandai benar menangani orang kecil. Mereka 
mengenal penumpang tetapnya dan bersikap sangat baik. Jika sedang 
benar-benar tak punya uang, sudah menjadi semacam konveksi tak 
resmi, tinggal bilang menumpang saja dan mengucapkan terma kasih, 
para kondektur itu sudah mahfum maksudnya. Situasi”benar-benar tak 
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punya uang” amat sering kualami, dan para kondekturitu adalah 
penyelamatku menuju bangku kuliah (Hirata, 2006 :234). 

 
9. “Kud ... kuda Sumbawa ini untukmu, Ikal.” 

Aku terkejut. Jimbron menyerahkan tabungan kuda Sumbawanya 
untukku 
“Kuda sandel untukmu, Rai.” 
Kami terpana dan tak sanggup menerimanya. 
“Dari dulu, tabungan ini memang kusiapkan untuk kalian. Air muka 
Jimbron yang polos menjadi sembap. Dia terharu karena dapat berbuat 
sesuatu untuk membantu sahabatnya.“Kalian lebih pintar, lebih punya 
kesempatan untuk melanjutkan sekolah. Kalian berangkatlah ke Jawa. 
Pakailah uang itu, kejarlah cita-cita. 
Kami terhenyak.Kami tak menduga niat tulus Jimbron selama ini. 
“Jangan, Bron. Kau sudah bekerja keras untuk tabungan itu. 
”Jimbron sedih. 
“Ambillah ....  
Biarlah hidupku berarti. Jika dapat kuberikan lebih dari celengan itu 
akan kuberikan untuk kalian. Merantaulah Jika kalian sampai ke 
Perancis, menjelajah Eropa sampai Afrika, itu artinya aku juga sampai 
ke sana, pergi bersama-sama kalian” (Hirata, 2006 : 204). 

 
10. Ayahku adalah pria yang sangat pendiam. Jika berada di rumah dengan 

ibuku, rumah kami menjadi pentas monolog Ibu berpenonton satu orang 
(Hirata, 2006:75). 
 

11. Buktinya, jika tiba hari pembagian rapor, Ayah mengambil cuti dua hari 
dari menyekop xenotim di instalasi pencucian timah: wasrai. Hari 
pembagian raporku dan rapor Arai adalah hari besar bagi Ayah 
layaknya hari Maulid Nabi, peringatan lahirnya Nabi Muhammad bagi 
umat Islam (Hirata, 2006 : 76). 

 

12. Ayah akan mengayuh sepedanya lagi sejauh 30 kilometer.  Melintas 
jalan sepi sendirian, menaklukan dua bukit, melawan angin, dan 
mengarungi padang sabana demi raporku dan Arai (Hirata, 2006 : 83). 
 

13. Ketika berpisah di dermaga, Ayah memeluk Arai dan mendekat ku kuat 
sekali. Tak ada kata-katanya untuk kami, hanya senyum lembut penuh 
kebanggaan. Matanya berkaca-kaca. Dia kehilangan karena tak pernah 
sebelumnya kami meninggalkannya (Hirata, 2006 :205). 
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14. Betapa aku mencintai laki-laki pendiam itu. Setiap dua minggu aku 
bertemu dengannya, tapi setiap hari aku merindukannya (Hirata, 2006 
:83). 

 
15. Saat pembagian rapor, Ibu pun tak kalah repot. Sehari semalam, dia 

merendam daun pandan dan bunga kenanga untuk dipercikkan di baju 
safari empat saku Ayah ku ketika menyetrikanya (Hirata, 2006 :77).  

 
16. Aku dan Arai ditakdirkan seperti sebatang jarum di atas meja dan 

magnet di bawahnya. Sejak kecil kami melekat kesana kemari. Aku 
makin dekat dengannya karena jarak antara aku dan abang 
pangkuanku-abangku langsung-sangat jauh. Arai adalah saudara 
sekaligus sahabat terbaik buatku.  Meskipun kami seusia, dia lebih 
abang daripada abang mana pun. Dia selalu melindungiku (Hirata, 
2006 :25). 

 
17. Ah, Jimbron mengangguk-ngganguk tersenyum lebar sambil tersengal 

menahan kata yang terperangkap dalam kerongkongannya, dia terkunci 
dalam gagagpnya.  Dia menatapku sarat akan arti: aku sayang 
kepadamu, Sahabatku. Sungguh penuh pengertian! (Hirata, 2006 :51). 

 
18. Ah, aku telah melukai hati jimbron. Hatinya yang lunak dan putih. 

Bukankah aku selalu berjanji kepada diriku sendiriakan selalu 
melindunginya? (Hirata, 2006 : 124).  

 
19. Ya, Jimbron saudaraku yang baik hati.” jawabku lembut penuh kasih 

sayang (Hirata, 2006 : 129). 
 

 
20. Persahabatan berdasarkan cinta kasih nan ikhlas itu telah merajut 

ikatan batin yang sedemikian kuat dalam kalbuku (Hirata, 2006 : 128). 
 
21. ”Tanpa mimpi, orang seperti kita akan mati .” 

Aku merasa beku. 
“Mungkin, setelah tamat SMA, kita hanya akan mendulang timah atau 
menjadi kuli. Tapi di sini, Ikal, di sekolah ini, kita tidak akan pernah 
mendahului nasib kita!” (Hirata, 2006 : 143). 

 
22. Bang Zaitun sangat komit pada penampilan Arai kali ini sebab ia 

merasa bertanggungjawab pada kegagalan Arai yang pertama. Maka 
Bang Zaitun meminjamkan setelan tanggungnya yang sangat istimewa. 
Setelan itu adalah setelan jas lengkap satu paket. Kaos kaki, sepatu 
putih berhak tinggi, pantalon yang sangat bagus, ikat pinggang, baju 
ke-meja lengan panjang untuk lapisan dalam, dan jas, ditambah sebuah 
slayer panjang. Semua sandang itu, semuanya, termasuk ikat pinggang 
dan slayer itu, berwarna putih mengkilat  (Hirata, 2006 : 199). 
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Deskripsi data di atas merupakan data-data yang akan digunakan 

untuk menganalisis hasil penelitian. 

 
4.2 PEMBAHASAN 

Berdasarkan data yang telah diperoleh, dapat diketahui bahwa di 

dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata terdapat nilai-nilai 

pendidikan, yaitu nilai reigius, nilai moral dan nilai sosial. 

4.2.1 Nilai Religius 
 

Nilai religius merupakan nilai yang berkaitan dengan keesaan 

Tuhan.  Nilai-nilai religius bertujuan untuk mendidik agar manusia lebih 

taat terhadap peraturan agama dan selalu ingat kepada Tuhan. Nilai-nilai 

religius yang terkandung dalam karya sastra dimaksudkan agar penikmat 

karya tersebut mendapatkan renungan-renungan batin dalam kehidupan 

yang bersumber pada nilai-nilai agama. Wujud dari nilai religius telah 

diuraikan seperti di bawah ini. 

4.2.1.1 Melaksanakan sholat dan mengaji  

Sholat dan mengaji adalah sikap menaati aturan agama yang dianut 

oleh seseorang. Sikap religius ini tercermin pada kutipan berikut.  

Kesedihan hanya tampak padanya ketika dia mengaji Al-Quran. Di 
hadapan kitab suci itu, dia seperti orang mengadu, seperti orang 
takluk, seperti orang yang lelah berjuang melawan rasa kehilangan 
pada seluruh orang yang dicintainya. 

    Setiap habis magrib, Arai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di 
bawah temaram lampu minyak. Seisi rumah kami terdiam. Suaranya 
sekering ranggas yang menusuk-nusuk malam.Setiap lekukan tajwid 
yang dilantunkan hati muda itu adalah jeritan kerinduan yang tak 
tertanggungkan kepada ayah-ibunya (Hirata, 2006: 26-27). 
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Berdasarkan kutipan di atas, Arai menunjukkan sikap religiusnya 

saat mengaji selesai magrib. Arai mengaji dengan sangat khusyuk. 

Kekhusyukan Arai ditunjukkan oleh orang-orang di sekitarnya yang tidak 

kuasa mendengar lantunan kalimat-kalimat Al-Quran melalui mulutnya. 

Selain orang-orang yang ada di sekitarnya, Arai menunjukkan bahwa saat 

ia mengaji, ia merasa sedang mengadu tentang segala kesusahan hidup. 

Mengadu tentang kerinduan akan ayah ibu yang telah meninggal. Berserah 

diri pada Sang Maha kuasa merupakan sikap religius yang ditunjukkan 

oleh Arai.  Selain itu, terdapat dalam kutipan yang lain yaitu: 

Ketiga petinggi masjid itu lebih keras daripada orang tua kami sebab 
merekalah yang mengajari orangtua kami mengaji sekaligus 
menyunat mereka (Hirata, 2006: 47).  
 

Maksud dari ketiga petinggi masjid itu adalah Taikong Hamim. 

Taikong Hamim merupakan guru mengaji dan sesepuh di kampung. Ia 

adalah orang yang menjadi tukang sunat bagi orang tua anak-anak 

kampung Melayu. Ia juga biasa mengajari Ikal, Arai, dan Jimbron serta 

anak-anak Melayu lain mengaji di masjid. 

                      Adapun sikap religius lainnya yang tercermin pada novel terdapat 

dalam kutipan berikut. 

Aku dan Arai sering dihukum Taikong Hamim. Karena napasku tak 
panjang kalau mengaji, pada suatu subuh yang dingin, aku 
disuruh menimba air dan mengisi tong sampai penuh (Hirata, 
2006: 47).  

 Arai lebih parah. Karena terlambat shalat subuh, dia disuruh 
berlari mengelilingi masjid sambil memikul gulungan kasur 
(Hirata, 2006: 48). 
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Berdasarkan kutipan di atas, dapat dilihat bahwa waktu Ikal dan 

Arai dihukum Taikong Hamim. Ikal dihukum menimba air dan mengisi 

tong sampai penuh karena napasnya tak panjang saat mengaji, sedangkan 

Arai dihukum mengelilingi masjid karena terlambat shalat Subuh. Sebagai 

muslim kita harus menjalankan kewajiban kita untuk sholat karna itu 

merupakan salah satu rukun Islam. Adapun kutipannya yaitu: 

Usai shalat subuh, Ayah siap berangkat (Hirata, 2006:79). 
 
Kutipan di atas, menjelaskan bahwa Ayah  Ikal tidak lupa 

menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim yaitu sholat, sebelum 

dia melakukan sesuatu pekerjaan.  Kutipan yang hampir sama yaitu : 

Waktu itu hari minggu. Kebiasaan kami kembali ke peraduan seusai 
shalat subuh, nanti bangun lagi jika azan zuhur memanggil 
(Hirata, 2006:184). 

 
Walaupun seminggu penuh bekerja, Arai Jimbron dan Ikal tidak 

pernah meninggalkan shalat subuh. Pada hari minggu, stanplat pasar ikan 

ditutup semuanya libur. Sehingga mereka bisa kembali ke peraduan seusai 

shalat subuh dan nanti balik lagi jika azan memanggil. Hal tersebut 

menunjukan bahwa sesibuk apapun kita dengan urusan dunia jangan 

sampai kita lupa dengan urusan akhirat karna hal tersebut akan dicatat oleh 

Allah SWT sebagai amal ibadah dan akan mendapatkan pahala disisi-Nya.  

4.2.1.2 Belajar ilmu agama 

Ilmu agama sangatlah penting untuk dipelajari, karna didalamnya 

terdapat pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan didunia maupun 

diakhirat. Adapun kutipan dalam novel yaitu: 
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Setelah pulang sekolah, jangan harap kami bisa berkeliaran.Mengaji 
dan mengaji Al-Quran sampai khatam berkali-kali. Kalau tamat SD 
belum hafal Juz Amma, siap-saip saja dimasukkan ke dalam bedug 
dan bedugnya dipukul keras-keras sehingga ketika keluar berjalan 
zig-zag seperti ayam mabuk (Hirata, 2006:47). 

 
Berdasarkan kutipan di atas, menjelaskan bahwa anak-anak 

dituntut untuk mempelajari ilmu agama. Contohnya mereka dituntut untuk 

menghafal juz Amma kalau sudah tamat SD, jika tidak maka akan 

diberikan hukuman berat bagi siapa saja yang melanggar aturan, terlebih 

aturan dalam hal beragama. Adapun kutipan yang lainnya yaitu: 

“Akil balig, artinya semua perbuatan kita telah dihisab oleh Allah, 
dan  Allah tidak suka sesuatu yang berlebihan. Ingat, ketidaksukaan 
akan hal itu akan difirmankan dalam Al-Quran Al-Karim. Bukankah 
kau sependapat kalau persolan kuda ini sudah berlebihan, 
Kawanku?” 
Ah, hebat sekali wejanganku. Tak sia-sia ulangan fiqihku dapat 
nilai tujuh! (Hirata, 2006 : 126). 

 
 Kutipan di atas, memaparkan bahwa Ikal telah belajar ilmu agama 

di sekolahnya. Dengan ilmu yang dipelajarinya tersebut, dia menasehati 

Jimbron untuk melupakan obsesi mengenai kuda. Belajar ilmu agama 

sangatlah penting untuk kita karena dengan hal itu bisa menjadi bekal 

untuk kehidupan. 

4.2.1.3 Tabah dalam menjalani hidup 

Dalam menjalani kehidupan, kita dituntut untuk tabah dan sabar 

dalam menerima segala ketentuan-Nya. Karena dengan hal tersebut 

menjadikan seseorang lebih dekat kepada Rabbnya dan Allah sangat 

menyayangi hamba-Nya yang berbuat sabar. Dalam novel ini sikap tabah 

tersebut dapat dilihat dari tokoh Arai saudara sekaligus sahabat bagi Ikal. 

40 
 



Bagaimana Arai menjadi anak asuh keluarga Ikal. Masa kecil Arai yang 

lekat sekali dengan kepedihan. Arai merupakan orang terakhir yang tersisa 

dari sebuah keluarga. Ia benar-benar hidup sebatang kara. Namun, dibalik 

penderitaan itu, Arai mampu tumbuh menjadi anak yang hebat.Arai 

mampu membuat Ikal terkagum-kagum. Hal tersebut bisa dilihat dari 

kutipan: 

Wajah Arai laksana patung muka yang dibuat mahasiswa baru seni 
kriya yang pertama kali menjamah tanah liat; pencet sana, 
melendung sini. Lebih tepatnya, perabot di wajahnya seperti hasil 
suntikan silikon dan mulai meleleh. Suaranya kering, serak, dan 
nyaring, persis vokalis mengambil nada falseto—mungkin karena 
kebanyakan menangis waktu kecil. Gerak-geriknya canggung 
serupa belalang sembah.Tapi, matanya istimewa. Di situlah pusat 
pesona Arai (Hirata, 2006 : 17-18).  

 
  Arai sosok yang kuat dan tabah menerima ketentuan-Nya. Arai 

belajar menguatkan dirinya dan tetap semangat menjalani hidup walaupun 

kedua orang tuanya sudah meninggal. Adapun kutipannya yaitu: 

Kami menyusuri jalan setapak menerobos gulma yang lebih tinggi 
dari pada kami. Kerasak tumpah ruah menerubung jalan itu. Arai 
menengok ke belakang untuk melihat gubuknya terakhir kali. 
Wajahnya hampa. Lalu, dia berbalik cepat dan melangkah dengan 
tegap. Anak sekecil itu telah belajar menguatkan dirinya (Hirata, 
2006 : 19). 

 
Arai merupakan anak yang sangat tabah, sabar, dan tak menyerah 

begitu saja dengan kepedihan hidup. Kepedihan hidup yang begitu besar 

karena kematian kedua orang tuanya dialami waktu masih kecil. Ibunya 

mati saat ia duduk di kelas satu SD sedangkan ayahnya menyusul saat ia 

duduk di kelas tiga SD. Simpai Keramat julukan orang Melayu untuknya, 

orang terakhir dalam sebuah keluarga. Adapun kutipannya : 
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Arai adalah sebatang pohon kara di tengah padang karena hanya 
tinggal dia sendiri dari satu garis keturunan keluarganya. Ayah 
ibunya merupakan anak-anak tunggal dan kakek-neneknya dari 
kedua pihak orang tuanya juga telah tiada. Orang Melayu memberi 
julukan Simpai Keramat untuk orang terakhir yang tersisa dari 
suatu keluarga (Hirata, 2006 : 20).  
 
Kutipan selanjutnya, yaitu terkait Arai yang membuat mainan 

sendiri ditengah kesendiriannya karena ditinggal oleh sanak keluarga yaitu 

sebagai berikut: 

Aku melirik benda itu dan aku makin pedih membayangkan dia 
membuat mainan itu sendiri, memainkannya juga sendiri di tengah-
tengah ladang tebu (Hirata, 2006 : 21).  
 

   Kutipan di atas, menyiratkan bahwa Arai merupakan anak yang 

tabah, sabar, tidak mudah menyerah dengan cara menghibur dirinya 

sendiri dengan membuat mainan sendiri. 

4.2.1.4 Memohon dan berdo’a kepada Tuhan 

Secara bahasa do’a mempunyai pengertian permohonan sakral/suci 

kepada tuhan. Adapun menurut istilah ber’doa berarti mengucapkan 

(memanjatkan) do’a dan meminta sesuatu yang baik kepada Tuhan dengan 

menggunakan bahasa yang beradab dan sopan (Daryanto, 1998 : 161). 

Berdo’a kepada Tuhan adalah perbuatan yang terpuji sebagai sarana 

pendekatan manusia kepada Tuhannya. Hal tersebut dapat dijumpai dalam 

novel Sang Pemimpi seperti kutipan pada pernyataan berikut : 

Di pekarangan rumah, Ibu menengadahkan wajah ke langit dan 
mengangkat kedua tangannya. Dia berdoa (Hirata, 2006 : 78). 
 

Berdasarkan kutipan di atas, Ibu merupakan orang yang religius. 

Kereligiusan ibu ditunjukkan waktu mengantar ayah ke depan rumah 
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sebelum berangkat ke SMA negeri. Ibu akan mengangkat kedua tangannya 

dan berdoa untuk keselamatan suaminya. Adapun kutipan lainnya yang 

terdapat dalam novel yaitu: 

Selebihnya aku berdoa mengharapkan keajaiban agar Jimbron 
segera sembuh, agar dia sekolah, bekerja denga rajin lagi dan 
kembali menjadi orang yang lucu seperti dulu (Hirata, 2006 :183). 

 
              Kutipan di atas, memaparkan bahwa Ikal berdoa untuk Jimbron 

mengingat keadaan jimbron yang semakin mengkhawatirkan karena 

memikirkan kuda. Ikal berdoa agar sahabatnya itu bisa segera sembuh agar 

dia bisa sekolah, bekerja dengan rajin lagi. 

4.2.1.5 Tawakal  

Tawakal secara bahasa, berarti bersandar atau mempercayai diri. 

Dalam agama, tawakal adalah sikap bersandar dan mempercayakan diri 

kepada Allah, atau menyerahkan sepenuhnya hasil ikhtiar tersebut kepada 

Allah SWT. Kutipan dalam novel yang memperlihatkan hal itu yaitu : 

Kami akan berangkat ke Pulau Jawa untuk mengadu nasib. 
Sementara keinginan kuliah, volumenya dikecilkan dulu. Tanpa 
keluarga dan sahabat yang dituju di Pulau Jawa, kami perkirakan 
uang tabungan hanya cukup untuk hidup enam bulan. Jika selama 
enam bulan itu, kami tak mendapatkan pekerjaan, nasib akan kami 
serahkan pada Pencipta Nasib yang bersemayam di langit sana 
(Hirata, 2006 : 202). 

 
Berdasarkan kutipan di atas, perilaku Arai dan ikal menunjukan 

sikap tawakal akan ketentuan yang diberikan oleh sang pencipta. Mereka 

menyerahkan semua nya kepada Tuhan jika selama enam bulan mengadu 

nasib ke Pulau Jawa mereka tak mendapatkan pekerjaan. 
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4.2.1.6 Bersyukur  

 Bersyukur adalah ucapan, sikap dan perbuatan terima kasih kepada 

Allah SWT dan pengakuan yang tulus atas nikmat dan kurnia yang 

diberikan-Nya. Adapun kutipannya dalam novel yaitu : 

Aku mengambil surat beasiswa Arai dan membacanya, lalu jiwaku 
seakan terbang. Hari itu seluruh ilmu umat manusia menjadi setitik 
air di tengah samudra pengetahuan. Hari itu Nabi Musa membelah 
Laut Merah dengan tongkatnya dan miliaran bintang-gemintang 
berputar-putar dalam lapisan tak terhingga di luar jangkauan akal 
manusia. Hanya itu kalimat yang menggambarkan betapa indahnya 
Tuhan telah memeluk mimpi-mimpi kami. Karena di kertas itu 
tertulis nama universitas yang menerima Arai sama dengan 
universitas yang menerimaku. Di sana, jelas tertulis: Univesite de 
Paris, Sorbonne, Prancis (Hirata, 2006 : 247). 

 
        Kutipan novel di atas, juga menunjukkan bahwa Ikal sangatlah 

bersyukur, karena Tuhan dengan begitu indah mewujudkan mimpinya. 

4.2.1.7 Bertaubat 

 Taubat adalah kembali ke jalan yang benar dan menyesal dengan 

segala perbuatan dosa yang telah dilakukan. Adapun kutipan yang terdapat 

dalam novel yaitu: 

 Jimbron menjadi sahabat mualim karena dia telah menyetrika 
tatonya. Setelah tua dan ingin insaf, ingin shalat, mualim baru 
menyadari ketololan masa muda menato tubuhnya (Hirata, 2006 
:135). 

 
    Kutipan di atas, memaparkan bahwa seorang mualim kapal 

Mahligai Samudera pada masa mudanya pernah menato tubuhnya. Namun, 

setelah tua dia bertaubat dan ingin insaf dan ingin menjalankan perintah 

agama. Sebenarnya taubat tidak hanya menunggu datangnya hari tua, 

ketika kita sudah berbuat dosa dan mengingkari Allah maka secepat itulah 
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kita harus bertaubat agar Allah mengampuni kita. Taubat pun ada 

syaratnya yaitu seseorang setelah bertaubat tidak boleh mengulangi lagi 

perbuatannya tersebut, karena dia merasa takut akan azab Allah.  

   Taubat tidak hanya menyesali perbuatan-perbuatan yang sebatas 

tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim saja seperti lalai dalam 

melaksanakan sholat tetapi juga hal-hal yang berhubungan dengan tingkah 

laku yang tidak baik yang dapat merusak akhlak kita sebagai manusia. 

Adapun kutipannya yang terdapat dalam novel yaitu: 

  “Menonton bioskop mengandung risiko seperti menelan buah 
khuldi, hukumannya diusir!”. 

  Arai tampak panik.Jelas sekali gurat penyesalan yang dalam.Aku 
tahu, seperti pikiranku, dari tadi dia hanya memikirkan Ayahku 
(Hirata, 2006 : 110). 

 
 Kutipan di atas, menjelaskan bahwa Arai begitu menyesal atas apa 

yang dilakukannya. Dia telah melanggar aturan karena telah menonton 

film dibiokop yang memang tak pantas anak muda Indonesia menonton 

film negeri sendiri yang bejat seperti itu. 

4.2.1.8 Percaya kepada Takdir  

 Takdir adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah SWT yang 

tidak bisa kita rubah. Adapun kutipan yang terdapat dalam novel yaitu: 

  Maka menerima hukuman apa pun dari Pak Mustar, Jimbron ikhlas 
saja. Disuruh berakting, ya, dia berakting sebaik mungkin, tak ada 
alasan untuk main-main. Disuruh membersihkan WC yang lubangnya 
dibanjiri bakteri ekoli, dia juga senang-senang saja. Semuanya 
dijalani dengan sepenuh jiwa sebab hukuman itu baginya 
merupakan bagian dari mata rantai nasib yang dianugerahkan oleh 
sang Maha Pencipta di langit untuknya, dan lantaran, hukuman itu 
memang telah tercatat dalam buku-Nya (Hirata, 2006 :118).  
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  Berdasarkan kutipan di atas, memaparkan bahwa Jimbron dengan 

ikhlas menerima takdir yang telah Tuhan berikan. Jimbron mengerjakan 

hukumannya tanpa mengeluh. Dia yakin bahwa semua hukuman itu 

memang telah tercatat dalam buku-Nya. 

4.2.1.9 Toleransi 

 Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, 

pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Sikap 

toleransi ini dicontohkan oleh orang tua asuh Jimbron dan Laksmi. Orang 

tua asuh Jimbron merupakan seorang pendeta, bernama Pendeta Geo. 

Pendeta Geo tidak pernah sekali pun bermaksud mengubah keyakinan 

agama Jimbron. Malahan, Pendeta Geo selalu mengantar Jimbron pergi ke 

masjid untuk mengaji, tidak pernah terlambat. Sebuah sikap toleransi antar 

umat beragama yang patut ditiru. Adapun kutipan yang terdapat dalam 

novel yaitu: 

Ayah ibu Jimbron telah meninggal. Rupanya, Pendeta Geo, 
panggilan kami untuk Pendeta Geovanny, mengangkatnya menjadi 
anak asuh. Namun, pendeta berdarah Italia itu tak sedikit pun 
bermaksud mengubah keyakinan Jimbron. Dia malah tak pernah 
telat jika mengantar mengaji ke masjid (Hirata, 2006 :49).  

 
Orang tua asuh Laksmi juga melakukan hal yang sama. Sikap 

toleransi antar umat beragama sangat tinggi ditunjukkannya. Orang tua 

asuh Laksmi yang merupakan seorang Hokian orang Cina menumbuhkan 

Laksmi menjadi muslimah yang taat. Hal tersebut dapat dilihat pada 

kutipan: 

Laksmi dipungut seorang Tionghoa Thong San, pemilik pabrik 
cincau dan dia bekerja di situ. Seperti Jimbron dengan Pendeta Geo, 
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bapak asuh Laksmi justru menumbuhkan Laksmi menjadi 
muslimah yang taat (Hirata, 2006 : 68).  

 
 Toleransi antar umat beragama di dalam novel Sang Pemimpi 

karya Andrea Hirata ini dapat menjadi contoh agar tidak saling mencela 

tentang kepercayaan dan agama yang berbeda. 

 

4.2.2 Nilai Moral 

   Secara umum moral menyarankan pada pengertian (ajaran tentang) 

baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, dan 

kewajiban. Wujud nilai pendidikan moral dalam novel Sang Pemimpi 

adalah: 

4.2.2.1 Keberanian dalam hidup 

Keberanian adalah suatu sikap untuk berbuat sesuatu dengan tidak 

terlalu merisaukan kemungkinan-kemungkinan buruk. Orang-orang yang 

mempunyai keberanian akan sanggup menghidupkan mimpi-mimpi dan 

mengubah kehidupan pribadi sekaligus orang-orang di sekitarnya. Adapun 

kutipan tentang hal ini sebagai berikut : 

 Pada saat itulah, aku, Arai, dan Jimbron mengikrarkan satu harapan 
yang ambisius, kami ingin dan harus sekolah ke Perancis! Ingin 
menginjakkan kaki di altar suci almamater Sorbonne, ingin 
menjelajah Eropa sampai Afrika. Begitu tinggi cita-cita itu  (Hirata, 
2006 : 62). 

 
  Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Ikal, Arai, dan Jimbron 

berani bermimpi, berani mengukir cita-cita yang tinggi—bersekolah ke 

Sorbonne, Perancis—meskipun dengan keadaan ekonomi yang terbatas. 

Tidak sebatas itu, mereka juga ingin menjelajahi Eropa sampai Afrika. 
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Mereka mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin untuk 

dilakukan. 

4.2.2.2   Disiplin  

Disiplin adalah sikap yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan dan peraturan. Kutipan yang terdapat dalam novel 

yaitu :. 

Aku juga sibuk mengejar ketinggalan pelajaranku. Pulang sekolah, 
Aku rajin mengunjungi Pak Balia dan Pak Mustar untuk mendapat 
pelajaran tambahan karena ujian akhir SMA kian dekat  (Hirata, 
2006 :181). 
 

Berdasarkan kutipan di atas, kedisiplinan ini ditunjukkan oleh 

tokoh Ikal yang sedang mengejar ketertinggalan pelajaran sekolah. Ikal 

sangat disiplin mengejar ketertinggalan mata pelajaran sekolah dengan 

mengunjungi rumah Pak Balia dan Pak Mustar untuk mendapatkan 

tambahan setiap pulang sekolah. Selain kedisiplinan Ikal akan pelajaran 

tambahan guna mengejar ketertinggalan pelajaran saat SMA, Ikal juga 

menunjukkan sikap disiplin saat menjadi mahasiswa. Hal tersebut dapat 

dilihat pada kutipan sebagai berikut : 

Tapi, Kawanku, dengarlah ini, sekali pun aku tak pernah bolos 
kuliah (Hirata, 2006 : 234). 

 
Berdasarkan kutipan di atas, memaparkan tokoh Ikal disiplin sekali 

dengan tidak pernah membolos kuliah walaupun sambil bekerja. 

4.2.2.3  Kerja keras 

Kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan. Kerja keras digambarkan 

olah  Andrea  Hirata  melalui  tokoh-tokohnya.  Seperti  Ikal,  Arai, dan  
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Jimbron yang menggambarkan betapa mereka harus bekerja keras demi 

sekolah. Mereka harus rela bekerja mencari uang demi kelangsungan 

sekolahnya. Kutipan yang menjelaskan hal itu adalah:  

Aku, Arai, dan Jimbron, memilih sebuah pekerjaan yang sangat 
bergengsi sebagai tukang pikul ikan di dermaga. Profesi yang 
sangat elite ini disebut kuli ngambat (Hirata, 2006 : 56). 

 
Kutipan di atas, menunjukkan bahwa bekerja telah dilakoni sejak 

lama. Pada akhirnya, setelah menjalani beberapa pekerjaan yang memang 

masih memungkinkan untuk tetap sekolah, pilihan pekerjaan terakhir 

menjadikan mereka sebagai kuli ngambat. Kutipan yang hampir sama 

yaitu: 

Setiap pukul dua pagi, berbekal sebatang bambu, kami 
sempoyongan memikul berbagai jenis makhluk laut yang sudah 
harus tersaji di meja pulanan stanplat pasar ikan pada pukul lima 
sehingga pukul enam sudah bisa diserbu ibu-ibu. Artinya, kami 
leluasa untuk sekolah (Hirata, 2006 :58). 

 
  Kutipan di atas, memaparkan bahwa Arai, Ikal dan Jimbron harus 

bekerja sebagai kuli ngambat setiap pukul dua pagi sebelum meraka 

berangkat ke sekolah. Semua itu merela lakukan untuk mengejar mimpi-

mimpi. Adapun kutipan yang lainnya yaitu: 

Sebelum menjadi kuli ngambat, kami pernah punya pekerjaan lain 
yang juga memungkinkan untuk tetap sekolah, yaitu sebagai 
penyelam padang golf (Hirata, 2006 : 57). 

 
Besarnya tuntunan hidup dan cita-cita yang ingin diraih membuat 

seseorang akan bekerja keras untuk mewujudkan mimpi-mimpi tersebut, 

begitu pula yang dihadapi oleh Arai, selain menjadi kuli ngambat, dia juga 
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mencari pekerjaan tambahan yang gajinya lumayan banyak. Adapun 

kutipan yang terdapat dalam novel yaitu : 

“Ada kerja borongan sebentar di Gedong, tak akan lama bisa kerja 
setiap pulang sekolah. Orang staf di sana mau membayar harian, 
bagus pula bayarannya” (Hirata, 2006 :167). 

 
 Kutipan di atas, menunjukan Setiap pagi sebelum berangkat ke 

sekolah, Arai juga mencari pekerjaan tambahan yaitu kerja borongan di 

gedong yang dikerjakannya setiap pulang sekolah. 

  Selain bekerja sebagai tukang pikul ikan saat SMA, Ikal 

menunjukkan kerja keras saat ia sudah ada di Jakarta. Saat Ikal kuliah 

sudah menjadi mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di Jakarta. Kerja 

keras Ikal kembali ditunjukkan dengan kuliah sambil bekerja. Kerja keras 

Ikal dibutuhkan saat ia harus mengatur waktu, saat bekerja dan kuliah. Ikal 

harus menahan letih demi cita-citanya. Tenaga dan pikiran Ikal benar-

benar diperas saat itu.Terbagi antara bekerja dan kuliah. Kutipan yang 

menjelaskan hal itu adalah: 

 Aku masuk kerja mulai subuh sehingga bisa berangkat kuliah pada 
pukul 11 siang. Jika ada kuliah pagi, kuambil shift malam            
(Hirata, 2006 : 232).  

 
Kutipan di atas, memaparkan Semua itu harus dilakukan Ikal 

selama menyelesaikan kuliahnya di Universitas Indonesia. Kerja keras 

meraih mimpi ditunjukkan Ikal dalam penggalan novel di atas. 

4.2.2.4 Mandiri 

   Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung 

pada orang lain. Adapun kutipan yang terdapat dalam novel yaitu : 
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Karena di kampung kami tidak ada SMA, setelah tamat SMP, aku, 
Arai, dan Jimbron merantau ke Magai untuk sekolah di SMA 
negeri (Hirata, 2006 :55). 
 

   Berdasarkan kutipan di atas, menunjukan sikap mandiri, Ini 

terlihat dari mereka yang telah pergi merantau sejak SMA. Mereka yang 

pergi merantau untuk bersekolah telah mencerminkan sikap mandiri 

dengan tidak bergantung pada orang tua. Adapun kutipan yang lainnya 

yaitu: 

“Merantau, kita harus merantau! Berapa pun tabungan kita, kita 
harus berlayar ke Jakarta,” Arai meyakinkanku (Hirata, 2006 :201).  

 
   Kutipan di atas, menjelaskan bahwa merantau memang sudah 

akrab dengan Ikal dan Arai. Mereka pun kembali memutuskan merantau 

lebih jauh lagi saat pergi ke Pulau Jawa. Perantauan mereka kali ini untuk 

kuliah walaupun prioritas pertama mereka adalah mencari pekerjaan. Lagi-

lagi mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk hidup dan cita-

cita, tanpa campur tangan dan bantuan orang lain. Di sebuah pulau yang 

sama sekali belum pernah mereka kenal, mereka berani memutuskan untuk 

menggantungkan mimpi. 

4.2.2.5  Sikap saling memaafkan 

 Saling memaafkan yang ada di dalam novel Sang Pemimpi karya 

Andrea Hirata dikisahkan melalui Ikal yang mau meminta maaf kepada 

Jimbron setelah membentaknya. Padahal, awal permasalahan dilakukan 

oleh Jimbron yang terus-terusan bercerita tentang kuda saat Ikal merasa 

jenuh dengan hukuman, merasa pening kepalanya karena bau WC yang 
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busuk, merasa cerita-cerita Jimbron tentang kuda telah benar-benar 

keterlaluan. Adapun kutipannya adalah : 

“Maafkan aku, Bron,” kataku lembut. “Tapi memang sudah saatnya 
kau berhenti memikirkan kuda ....” (Hirata, 2006:125). 

 
      Permintaan maaf dari Ikal merupakan bentuk kekhilafan  

seseorang. Meminta maaf merupakan salah satu contoh nilai moral yang 

terkait dengan manusia lain. Permintaa maaf ini tidak akan timbul jika 

seseorang tidak memiliki kesalahan. Bahkan Ikal melanjutkan permintaan 

maafnya dengan menasihati Jimbron bahwa karena cerita kuda itu 

membuat mereka saling tengkar. 

“Lihatlah, apa yang kita dapat dari pembicaraan tentang kuda? 
Pertengkaran yang buruk inilah yang kita dapat, Kawanku,” 
kuusahakan gaya bicaraku sebijaksana mungkin, seperti penyuluh 
KUA menasihati orang yang ingin menjatuhkan talak tiga 
(Hirata, 23 :125). 

 
Ikal menasihati Jimbron dengan nada yang sangat halus. Jimbron 

tidak sedikit pun terlihat jengkel karena itu. Sebisa mungkin Ikal 

membawa diri agar tidak menyinggung perasaan Jimbron. Kerendahan 

hati dengan permintaan maaf kepada teman dan menasihati teman dengan 

hal positif menjadi cerminan nilai moral yang dapat diambil hikmahnya 

oleh pembaca. 

4.2.2.6  Rendah Hati 

  Rendah hati adalah sifat pribadi yang bijak pada seseorang, tidak 

sombong dan juga angkuh. Merasa tidak lebih pintar, serta tidak merasa 

lebih tinggi atau mulia, juga dapat menghargai orang dengan tulus. 

Adapun kutipan yang terdapat dalam novel yaitu: 
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Sebenarnya dengan memperlihatkan isi amplop itu, Ayah bisa 
membual sejadi-jadinya. Karena dalam undangan Aku dan Arai 
berada dalam barisan bangku garda depan. Siswa yang tak buruk 
prestasinya di SMA negeri. Tapi bagi Ayah, tujuh kata itu: besok 
akan mengambil rapor Arai dan Ikal, yang hanya terdiri atas tiga 
puluh empat karakter, sudah cukup (Hirata, 2006 :78). 
 
  Kutipan di atas, memperlihatkan bahwa Ayah sosok yang sangat 

rendah hati, dan tidak sombong karena anak-anaknya memiliki presetasi di 

SMA negri. Dan kita sebagai manusia harus memiliki sifat tersebut, agar 

kita bisa selalu mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan. Kutipan yang 

hampir sama yaitu: 

Ayah tak banyak mengenal para orangtua dari Magai yang 
anaknya mendominasi jumlah siswa di SMA negeri. Namun, karena 
aku dan Arai selalu terpilih digarda depan, dengan sendirinya Ayah 
dikenal. Beberapa orang menyongsong dan menyalaminya.Aku tak 
pernah melihat lelaki itu berusaha menyombongkan diri (Hirata, 
2006 :82). 
 

   Pribadi yang mempunyai sifat yang rendah hati biasanya 

memandang bahwa orang lain sama sebagai ciptaan Tuhan yang 

memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing. Dan setiap orang 

juga adalah spesial, unik, serta berhak untuk dihargai. Setiap manusia di 

dunia ini adalah pribadi yang tidak diperlakukan khusus dan tidak untuk 

dibeda-bedakan. 

 

4.2.3  Nilai Sosial 

             Nilai sosial merupakan nilai yang berhubungan dengan masyarakat, 

sesama makhluk sosial. Nilai sosial ini lebih banyak dicontohkan di 
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kehidupan nyata seperti saling tolong menolong, memberi makanan atau 

pun cinta kasih terhadap sesama. Wujud dari nilai sosial ini adalah : 

4.2.3.1  Saling Tolong Menolong 

   Saling tolong merupakan sikap membantu orang lain yang 

membutuhkan bantuan.  Di dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata 

ini saling tolong menolong yang dapat dijadikan contoh adalah kepedulian 

keluarga Ikal terhadap seorang yang bernama  Mak Cik Maryamah. 

Keluarga Ikal yang hidup miskin bersedia membantu orang lain yang lebih 

menyedihkan  nasibnya.  Adapun kutipan yang terdapat dalam novel yaitu: 

Ibuku menghampiri mereka. Sudah tiga kali Minggu ini, Mak Cik 
datang meminjam beras. Keluarga kami memang miskin, tapi Mak 
Cik lebih tak beruntung (Hirata, 2006 : 31). 

 
  Kutipan di atas, memaparkan Kemiskinan keluarga Ikal tidak 

membuat mereka menolak permintaan dari Mak Cik. Ibu Ikal dengan 

kesadaran dan kepedulian yang tinggi langsung memberi isyarat kepada 

Arai untuk mengambilkan beras untuk Mak Cik. Di tengah kemiskinan 

mereka ternyata mereka mampu dan mau membantu orang yang lebih 

kesusahan. Kutipan yang menjelaskan hal itu adalah: 

Ibuku memberi isyarat dan Arai melesat ke gudang peregasan. Dia 
memasukkan beberapa takar beras ke dalam karung, kembali ke 
pekarangan, lalu memberikan karung beras itu kepada ibuku yang 
kemudian melungsurkannya kepada Mak Cik. 

 “Ambillah ....” (Hirata, 2006 : 32) 

  Membantu orang lain yang lebih kesusahan dan memang 

membutuhkan dari diri sendiri dan tidak menerima balasan atau ganti rugi 

adalah nilai sosial yang dicontohkan secara inspiratif oleh Andrea Hirata 

dalam novel ini. Adapun kutipan lain yaitu: 
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Kami masuk ke dalam rumah yang senyap. Dari dalam 
kamar, sayup terdengar Nurmi sedang menggesek biola. Arai 
menyerahkan karung-karung tadi kepada Mak Cik. Dia terkejut. 
Lalu, aku terpana dengan rencana Arai, dengan bahan-bahan itu 
dimintanya Mak Cik membuat kue dan kami yang akan 
menjualnya.  

“Mulai sekarang, Mak Cik akan punya penghasilan!” seru 
Arai bersemangat. Mata Mak Cik berkaca-kaca. Seribu terima kasih 
seolah tak kan cukup baginya. 

Tubuhku yang dari tadi kaku karena tegang mengantisipasi 
rencana Arai, kini pelan-pelan merosot sehingga aku terduduk di 
balik daun pintu. Aku menunduk dan memeluk lututku yang tertekuk. 
Aku merasa sangat malu kepada diriku sendiri. Bibirku bergetar 
manahan rasa haru pada putihnya hati Arai (Hirata, 2006 : 43). 

 
Berdasarkan kutipan di atas, sikap tolong menolong ditunjukan 

oleh tokoh Arai yang dermawan dan senantiasa membantu orang yang 

sedang kesusahan. Akal pikirannya sulit sekali ditebak. Sekali ia bertindak 

maka akan terjadi hal yang sangat mengejutkan, tentu saja dalam hal 

positif.  Sifat sosial yang tinggi ditunjukkan Arai dan Ikal terhadap Mak 

Cik. Walaupun mereka sendiri dalam keadaan kurang, tapi mereka tetap 

membantu orang lain dengan mengorbankan kepentingannya. Adapun 

kutipan lainnya yang terdapat dalam novel yaitu: 

“Aku ingin menyelamatkan Jimbron walaupun benci setengah mati 
pada Arai. Aku dan Arai menopang Jimbron dan beruntung kami 
berada dalam labirin gang yang membingungkan” (Hirata, 2006 : 
15). 

 
Kutipan di atas, dapat dijelaskan bahwa walaupun Ikal sangat benci 

kepada Arai, tapi Ikal masih sangat mempunyai jiwa sosial yang 

ditunjukkan dengan pertolongnya kepada Jimbron masih tetap ada dalam 

dirinya. Karena dia merasa walau bagaimanapun mereka adalah 

bersaudara. 
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Nilai sosial berkenaan dengan kemanusiaan dan mengembangkan 

kehidupan bersama, seperti penghargaan, kerjasama, maupun  

perlindungan. Adapun kutipanyang terdapat dalam novel yaitu: 

“Aku membantu membawa buku-bukunya dan kami meninggalkan 
gubuk berdinding lelak beratap daun itu dengan membiarkan pintu 
dan jendela-jendelanya terbuka karena dipastikan tak kan ada 
siapa-siapa untuk mengambil apapun” (Hirata, 2006 :25).   
 
 Beberapa hari setelah ayahnya meninggal Ikal dan ayahnya 

menjemput Arai untuk di bawa ke rumahnya. Arai dan Ikal sebenarnya 

adalah masih saudara. Pada waktu menjemput Arai, Ikal membantu Arai 

untuk membawakan buku-bukunya yang masih perlu dibawa. Adapun 

kutipan  yang lain yaitu  ini:  

“jika pembeli sepi, jimbron bereraksi. Bukan untuk merayu atau 
menyatakan cinta, bukan, sama sekali bukan, tetapi untuk 
menghibur laksmi.  Dari kejauhan Aku dan Arai sering terpingkal-
pingkal melihat jimbron bertingkah seperti kelinci berdiri” (Hirata, 
2006 : 80). 

 
 Kutipan  di atas, mengandung  wujud  sikap  sosial  dari  Jimbron  

untuk  membantu  laksmi  tersenyum  karena  selama  ayah  dan  ibu  

Laksmi  meninggal  dia  tidak  pernah tersenyum  maka  tergeraklah  

hatinya  jimbron  untuk  membantu  laksmi  supaya  tersenyum  kembali. 

Kutipan yang hampir sama yaitu: 

Setiap minggu pagi, Jimbron menghambur ke pabrik cincau. 
Dengan senang hati, dia menjadi relawan membantu Laksmi. 
Tanpa diminta, dia mencuci kaleng-kaleng mentega palmboon, 
wadah cincau jika isinya telah kosong. Dia ikut pula menjemur 
daun-daun cincau (Hirata, 2006 :69). 

 
  Kutipan di atas, memaparkan bahwa Jimbron selalu membantu 

Laksmi bekerja di pabrik cincau. Sikap saling tolong menolong juga 
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ditunjukkan oleh para kondektur kereta ekonomi mereka selalu membantu 

para penumpang dengan tidak memaksakan meminta bayaran ketika para 

penumpang kereta jika tidak ada uang. Adapun kutipan yang terdapat 

dalam novel yaitu: 

Namun, para kondektur kereta ekonomi merupakan pribadi-pribadi 
istimewa yang penuh pengertian. Mereka tak sekedar kodektur, 
mereka para ahli sosiologi yang pandai benar menangani orang 
kecil. Mereka mengenal penumpang tetapnya dan bersikap sangat 
baik. Jika sedang benar-benar tak punya uang, sudah menjadi 
semacam konveksi tak resmi, tinggal bilang menumpang saja dan 
mengucapkan terma kasih, para kondektur itu sudah mahfum 
maksudnya. Situasi ”benar-benar tak punya uang” amat sering 
kualami, dan para kondekturitu adalah penyelamatku menuju 
bangku kuliah (Hirata, 2006 :234). 

 
   Sikap para kondektur yang ditunjukkan dalam kutipan di atas patut 

dicontohi. Mereka begitu baik memberikan tumpangan gratis kepada para 

penumpang yang benar-benar tidak mempunyai uang. 

4.2.3.2 Cinta Kasih 

Cinta berarti perasaan kasih dan sayang (Daryanto, 1998: 133) 

cinta kasih dapat diartikan sebagai perasaan sayang kepada seseorang dan 

rela berkorban untuk orang yang disayangi. Dalam novel terdapat pada 

kutipan: 

“Kud ... kuda Sumbawa ini untukmu, Ikal.” 
Aku terkejut. Jimbron menyerahkan tabungan kuda Sumbawanya 
untukku 
. “Kuda sandel untukmu, Rai.” 
Kami terpana dan tak sanggup menerimanya. 
“Dari dulu, tabungan ini memang kusiapkan untuk kalian. Air 
muka Jimbron yang polos menjadi sembap. Dia terharu karena dapat 
berbuat sesuatu untuk membantu sahabatnya.“Kalian lebih pintar, 
lebih punya kesempatan untuk melanjutkan sekolah. Kalian 
berangkatlah ke Jawa.Pakailah uang itu, kejarlah cita-cita. 
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Kami terhenyak.Kami tak menduga niat tulus Jimbron selama ini. 
 “Jangan, Bron. Kau sudah bekerja keras untuk tabungan itu. 
” Jimbron sedih. 

 “Ambillah ....  
Biarlah hidupku berarti. Jika dapat kuberikan lebih dari celengan 
itu akan kuberikan untuk kalian. Merantaulah Jika kalian sampai ke 
Perancis, menjelajah Eropa sampai Afrika, itu artinya aku juga 
sampai ke sana, pergi bersama-sama kalian” (Hirata, 2006 : 204). 

 
Berdasarkan kutipan di atas, kasih sayang Jimbron juga 

ditunjukkan kepada kedua sahabatnya, Ikal dan Arai. Cerita tentang 

Jimbron yang mengorbankan uang tabungannya selama bekerja menjadi 

kuli ngambat untuk Ikal dan Arai. Jimbron dengan besar hati dan ikhlas 

memberikan tabungan hasil jerih payah selama bertahun-tahun untuk bekal 

Ikal dan Arai merantau. Hal itu dilakukan karena besarnya rasa kasih 

sayang kepada kedua sahabatnya tersebut. 

Kasih sayang juga ditunjukkan oleh Ayah, walaupun sikapnya 

yang pendiam, namun, ayah merupakan orang yang sayang terhadap 

keluarganya. Adapun kutipan dalam novel yaitu: 

Ayahku adalah pria yang sangat pendiam. Jika berada di rumah 
dengan ibuku, rumah kami menjadi pentas monolog Ibu berpenonton 
satu orang (Hirata, 2006:75). 

 
Cinta kasih ditunjukan dari sosok ayah pada waktu hari pembagian 

rapor  tiba. Sifat penyayang ayah dibuktikan dengan mengambil libur dua 

hari dari bekerja. Ayah akan rela meliburkan diri pada dua hari itu.. 

Kutipan yang menjelaskan hal itu adalah: 

Buktinya, jika tiba hari pembagian rapor, Ayah mengambil cuti dua 

hari dari menyekop xenotim di instalasi pencucian timah: wasrai. 

Hari pembagian raporku dan rapor Arai adalah hari besar bagi 
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Ayah layaknya hari Maulid Nabi, peringatan lahirnya Nabi 

Muhammad bagi umat Islam (Hirata, 2006 : 76). 
 

 Tidak hanya mengambil libur dua hari, Perjuangan Ayah dalam 

mengambil rapor juga menjadi bukti betapa ayah sangat sayang terhadap 

Ikal dan Arai.  Ayah akan bersepeda sampai 30 kilometer. Demi mencapai 

SMA negeri tempat Ikal dan Arai bersekolah. Adapun kutipan yang 

menjelaskan hal tersebut yaitu: 

Ayah akan mengayuh sepedanya lagi sejauh 30 kilometer.  
Melintas jalan sepi sendirian, menaklukan dua bukit, melawan 
angin, dan mengarungi padang sabana demi raporku dan Arai 
(Hirata, 2006 : 83). 

 
 Kutipan di atas, menunjukkan begitu hebatnya kasih sayang untuk 

kedua anak-anaknya.  Ayah rela mengayuh sepedang berpuluhan kilo dan 

melewati jalan sepi dibawah teriknya sinar mentari. Kasih sayang Ayah 

juga terlihat ketika dia mengantarkan anak-anakya untuk pergi merantau, 

dia begitu sedih melepas kepergian Arai dan Ikal. Kutipan yang 

menjelaskan hal tersebut adalah: 

Ketika berpisah di dermaga, Ayah memeluk Arai dan mendekat ku 
kuat sekali. Tak ada kata-katanya untuk kami, hanya senyum lembut 
penuh kebanggaan. Matanya berkaca-kaca. Dia kehilangan karena 
tak pernah sebelumnya kami meninggalkannya (Hirata, 2006 
:205). 

 
 Kutipan di atas, memaparkan bahwa ayah sangat sedih ketika harus 

berpisah dengan anak-anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa ia begitu 

menyayangi anak-anaknya.  Atas sikapnya yang penuh cinta kasih tersebut 

membuat Ayah begitu disayangi oleh anaknya. Adapun kutipan yang 

terdapat dalam novel yaitu: 
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 Betapa aku mencintai laki-laki pendiam itu. Setiap dua minggu aku 
bertemu dengannya, tapi setiap hari aku merindukannya (Hirata, 
2006 :83). 

  
Cinta kasih juga berhubungan dengan peduli dan sayang kepada 

keluarga. Adapun kutipan yang ada dalam novel yaitu: 

Saat pembagian rapor, Ibu pun tak kalah repot. Sehari semalam, dia 
merendam daun pandan dan bunga kenanga untuk dipercikkan di 
baju safari empat saku Ayah ku ketika menyetrikanya (Hirata, 2006 
:77).   

 
Berdasarkan kutipan di atas, menunjukan kepedulian dan rasa cinta 

kasih seorang ibu dalam mempersiapkan kebutuhan ayah dalam 

pengambilan rapor. Ibu akan sangat sibuk menyiapkan baju safari empat 

saku ayah yang akan dipakai berangkat ke SMA negeri. Sehari semalam 

ibu akan merendam daun pandan untuk pewangi saat menyetrika baju 

ayah. Cinta kasih juga ditunjukan oleh Ikal dan Arai yang sejak kecil 

selalu bersama sehingga menimbulkan rasa kasih sayang dan selalu ingin 

melindungi satu sama lain. Adapun kutipan yang terdapat dalam novel 

yaitu: 

Aku dan Arai ditakdirkan seperti sebatang jarum di atas meja dan 
magnet di bawahnya. Sejak kecil kami melekat kesana kemari. Aku 
makin dekat dengannya karena jarak antara aku dan abang 
pangkuanku-abangku langsung-sangat jauh. Arai adalah saudara 
sekaligus sahabat terbaik buatku.  Meskipun kami seusia, dia lebih 
abang daripada abang mana pun. Dia selalu melindungiku 
(Hirata, 2006 :25). 
 

             Kutipan di atas, memaparkan bahwa Arai dan Ikal sangatlah dekat 

sejak kecil. Ikal sangat menyanyangi Arai begitu pula dengan Arai dia 

menyanyangi Ikal dan selalu melindunginya. Cinta kasih juga tidak hanya 

meliputi persoalan dalam kehidupan keluarga, tapi juga menyangkut 
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hubungan kita dengan masyarakat sosial lainnya. Contohnya dengan 

tetangga kita ataupun teman mapun sahabat terdekat kita. Adapun kutipan 

yang terdapat dalam novel yaitu:   

Ah, Jimbron mengangguk-ngganguk tersenyum lebar sambil 
tersengal menahan kata yang terperangkap dalam 
kerongkongannya, dia terkunci dalam gagagpnya.  Dia menatapku 
sarat akan arti: aku sayang kepadamu, Sahabatku. Sungguh 
penuh pengertian! (Hirata, 2006 :51). 
  

  Kutipan di atas, menujukan bahwa Jimbron begitu menyanyangi   

Ikal sebagai sahabat, begitu pula sebailknya. Adapun kutipannya yaitu: 

 Ah, aku telah melukai hati jimbron. Hatinya yang lunak dan putih. 
Bukankah aku selalu berjanji kepada diriku sendiri akan selalu 
melindunginya? (Hirata, 2006 : 124). 
  

            Persahabatan yang terjalin antara Ikal dan Jimbron begitu erat, 

sehingga Ikal merasa bersalah ketika tanpa sengaja melukai hati sahabatnya 

itu, padahal dia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk melindungi 

Jimbron.  Kutipan yang lainnya yaitu: 

“ya, Jimbron saudaraku yang baik hati.” jawabku lembut penuh 
kasih sayang (Hirata, 2006 : 129). 

 
     Persahabatan yang diliputi cinta kasih ini maka lahirlah sikap 

saling memahami, dan ikatan yang kuat antara keduanya. Seperti yang ada 

dalam kutipan berikut: 

 Persahabatan berdasarkan cinta kasih nan ikhlas itu telah merajut 
ikatan batin yang sedemikian kuat dalam kalbuku (Hirata, 2006 : 
128). 

 
            Kutipan di atas, menunjukkan betapa berharganya cinta kasih dari 

sebuah persahabatan, karena dengan hal itu akan menumbuhkan ikatan 

batin yang sedemikian kuat.  
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4.2.3.3 Tanggung Jawab 

Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku 

atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. 

Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan 

kewajiban. Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, 

masyarakat, maupun lingkungan. Tanggung jawab ini berupa sikap 

mereka yang tidak pernah menyerah mengejar mimpi dengan segala 

risiko dan rintangan yang menghalangi. Seperti yang diungkapkan oleh 

Arai kepada Ikal dalam kutipan novel di bawah ini. 

”Tanpa mimpi, orang seperti kita akan mati .” 
Aku merasa beku. 
“Mungkin, setelah tamat SMA, kita hanya akan mendulang 
timah atau menjadi kuli. Tapi di sini, Ikal, di sekolah ini, kita 
tidak akan pernah mendahului nasib kita!” (Hirata, 2006 : 143). 

 
  Ucapan Arai di atas, jika diresapi maka akan menumbuhkan sikap 

yang selalu optimisitis.  Rasa optimis menjadi cerminan bahwa Arai tetap 

berpegang teguh pada mimpi-mimpi. Ia juga berusaha untuk tetap pada 

jalan meraih mimpi. Tetap pada jalan meraih mimpi tanpa keraguan 

menjadi sikap tanggung jawab terhadap apa yang telah dicita-citakan. 

  Kesediaan bertanggung jawab juga digambarkan oleh tokoh Bang 

Zaitun. Arai selalu gagal mendekati Nurmala, wanita yang diidam-

idamkannya, hingga suatu saat Arai meminta bimbingan pada Bang 

Zaitunyang terkenal mudah mendapatkan wanita. Adapun kutipannya 

yaitu: 
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Bang Zaitun sangat komit pada penampilan Arai kali ini, sebab ia 
merasa bertanggungjawab pada kegagalan Arai yang pertama. 
Maka Bang Zaitun meminjamkan setelan tanggungnya yang sangat 
istimewa. Setelan itu adalah setelan jas lengkap satu paket. Kaos 
kaki, sepatu putih berhak tinggi, pantalon yang sangat bagus, ikat 
pinggang, baju ke-meja lengan panjang untuk lapisan dalam, dan 
jas, ditambah sebuah slayer panjang. Semua sandang itu, 
semuanya, termasuk ikat pinggang dan slayer itu, berwarna putih 
mengkilat  (Hirata, 2006 : 199). 

 
   Kutipan di atas,merupakan tanggung jawab yang ditunjukkan oleh 

tokoh Bang Zaitun ketika membantu Arai yang mengejar cintanya pada 

Nurmala. Ia rela meminjamkan jas lengkap dengan asesorisnya karena 

rasa tanggung jawab pada keberhasilan orang yang meminta bantuannya. 

 

4.3 Kaitan antara Nilai Pendidkan dalam Novel Sang Pemimpi karya 

Andrea  Hirata dengan Pembelajaran Sastra di SMP. 

  Sesuai tujuan pembelajaran sastra yaitu memperkenalkan hakikat 

sastra sebagai cerminan masyarakat yang penuh dengan muatan nilai-nilai 

kehidupan dapat diambil sebagai pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan mempelajari sastra peserta didik mendapatkan bekal dalam 

menghadapi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari..  

   Materi pembelajaran sastra yang terdapat di SMP pada kelas VIII 

semester II, dengan standar kompetensi mengapresiasi kutipan novel remaja 

(asli atau terjemahan) melalui kegiatan diskusi dengan kompetensi dasar 

menanggapi hal-hal yang menarik dari kutipan novel remaja (asli atau 

terjemahan) . Selebihnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.    
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Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pembelajaran 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

14.2 
Menanggapi 
hal yang 
menarik dari 
k kutipan 
novel remaja 
(asli atau 
terjemahan). 
 

Cara 
menanggapi 
kutipan novel 
dan 
implementasi
-nya  

1. Membaca novel 
Sang Pemimpi 
kemudian 
mendiskusikan nilai-
nilai pendidikan 
yang terdapat dalam 
novel. 

2. Menganalisis nilai-
nilai pendidikan 
yang terdapat dalam 
novel. 

3. Menyimpulkan nilai 
pendidikan yang 
terdapat dalam novel 
Sang Pemimpi yang 
dapat dijadikan 
teladan oleh siswa 
dan  dapat 
diterapkan dalam 
kehidupan sehari-
hari.  

1. Mampu 
menemukan 
nilai pendidikan 
yang terdapat 
dalam novel 
Sang Pemimpi. 

2. Mampu 
menganalisis 
nilai-nilai 
pendidikan 
yang terdapat 
dalam novel. 

3. Mampu 
menyimpulkan 
nilai pendidikan 
yang terdapat 
dalam kutipan 
novel Sang 
Pemimpi, yang 
dapat dijadikan 
teladan oleh 
siswa dan dapat 
diterapkan 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari.  

 

Sumber: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Tingkat SMP, 
tahun 2015 

 
 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat kaitan antara nilai pendidikan 

dalam novel sang pemimpi dengan pembelajaran sastra di SMP yaitu dengan 

melihat materi pembelajaran maupun indikator ketercapaian kompetensi 

yang terdapat dalam kurikulum KTSP tersebut sebagai berikut: 

1. Menanggapi hal yang menarik dari kutipan novel remaja (asli atau 

terjemahan). Dengan menanggapi kutipan novel yang didalamnya memuat 

dialog antar  pelaku dalam novel ataupun wacana, kata dan kalimat dapat 

dilihat nilai pendidikan yang terkandung didalamnya. Karena dari  kutipan, 
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percakapan atau pun dialog para tokoh yang ada dalam novel tersebut 

banyak mengandung nilai pendidikan. 

2. Mampu menemukan nilai pendidikan yang terdapat dalam novel Sang 

Pemimpi. Ketika membaca sinopsis novel maka siswa akan menemukan 

hal-hal yang menarik dalam novel tersebut, salah satunya nilai-nilai 

pendidikan yang terkandung didalamnya yaitu nilai religius, nilai moral, 

dan nilai sosial. Hal  tersebut sama dengan pembahasan pada penelitian 

ini.  Berdasarkan materi pada silabus Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan tersebut, dapat dilihat hubungan penelitian dengan materi ajar 

seperti yang telah dijelaskan di atas. Sehingga hasil penelitian ini juga 

dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan ajar pada standar kompetensi 

mengapresiasi kutipan novel remaja (asli atau terjemahan), dengan 

kompetensi dasar menanggapi hal yang menarik dari novel dengan alasan 

yang logis.  Analisis nilai pendidikan tersebut bisa dilihat dari kutipan 

novel yang memuat percakapan atau dialog antar tokoh maupun kalimat 

yang mengandung nilai pendidikan yang terdapat dalam novel Sang 

pemimpi karya Andrea Hirata.  

3. Setelah siswa menemukan nilai-nilai pendidikan dari kutipan novel, yang 

memuat percakapan  atau pun dialog antar tokoh maupun kalimat, dalam 

novel ini dapat diambil beberapa pelajaran hidup yang penting bagi siswa.  

yaitu harus benar-benar menghargai hidup, menghargai semua pemberian 

Tuhan, tidak pantang menyerah bila menginginkan sesuatu, dan tidak ada 

yang tidak mungkin asalkan mau dan berusaha. Perjuangan dalam 

menempuh pendidikan dapat meningkatkan semangat pembaca dalam 
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meraih cita-vita. Novel sang pemimpi dalam meraih cita-cita. Novel sang 

pemimpi berisi ajaran pendidikan dan motivasi yang cukup kuat untuk 

mengajak pembaca dalam mengarungi mimpi-mimpi.  

Salah satu model pendidikan yang diterapkan pada saat ini di 

sekolah-sekolah, yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter 

merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga 

sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, 

dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Dalam pendidikan 

karakter di sekolah, semua komponen (pemangku pendidikan) harus 

dilibatkan, termaksud komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu 

isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian. Penanganan atau 

pengolahan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas 

atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana dan prasarana, 

pembiayaan dan etos kerja seluruh warga sekolah/ lingkungan. Lebih 

lanjut dijelaskan bahwa pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang 

dilakukan guru, yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Guru 

membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan 

bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, 

bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya.  

Pendidikan karakter berpijak dari karakter dasar manusia, yang 

bersumber dari nilai moral universal (bersifat absolut) yang bersumber dari 

agama yang disebut juga sebagai the golden rule. Dapat ditegaskan bahwa 

pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan 

dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami 
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nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha 

Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang 

terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan 

berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat 

istiadat.  

Sesuai dengan pendidikan karakter yang ada saat ini yang mulai 

diterapkan dalam pembelajaran di sekolah, maka nilai-nilai pendidikan 

yang terdapat dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata yang telah 

dianalisis melalui penelitian yang telah dilakukan dapat diterapkan sebagai 

bahan ajar bagi para siswa. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam 

novel ini dapat mendidik dan mengajak siswa untuk membentuk karakter 

yang diharapkan sesuai dengan pendidikan karakter yang ada. Nilai-nilai 

pendidikan yang berupa nilai moral, nilai religius, dan nilai sosial yang 

terdapat dalam novel ini dapat mengajarkan kepada  para siswa khususnya 

untuk memiliki karakter, moral dan sikap yang baik yang dapat diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari, baik hubungannya dengan sesama manusia 

maupun hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa.           
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BAB V 

SIMPULAN 

 

 
5.1    Simpulan 

   Berdasarkan hasil dan pembahasan novel di atas, dapat 

disimpulkan bahwa nilai pendidikan yang terdapat dalam novel Sang 

Pemimpi karya Andrea Hirata ini adalah nilai pendidikan moral, agama dan 

sosial. Adapun nilai moral mencakup: (1) keberanian dalam hidup, (2) 

Disiplin, (3) kerjakeras, (4) mandiri, (5) sikap saling memaafkan (6) rendah 

hati. Sedangkan nilai pendidikan religius adalah (1) melaksanakan sholat 

dan mengaji, (2) belajar ilmu agama, (3) memohon dan berdoa kepada 

Tuhan, (4) tawakal, (5) bersyukur; (6) bertaubat, (7) percaya kepada takdir, 

(8) toleransi. Sedangkan untuk nilai pendidikan sosial yaitu (1) saling 

tolong menolong, (2) cinta kasih, (3) Tanggung jawab. 

 Selanjutnya, materi pada silabus Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP), dapat dilihat hubungan penelitian dengan materi 

pembelajaran. Hubungan tersebut  bisa dilihat dari standar kompetensi 

yaitu  mengapresiasi kutipan novel remaja (asli atau terjemahan) dengan 

Kompetensi Dasar  menanggapi hal yang menarik dari kutipan novel 

remaja (asli atau terjemahan). Dengan menanggapi kutipan novel yang 

didalamnya memuat dialog antar  pelaku dalam novel ataupun wacana, 

kata dan kalimat dapat dilihat nilai pendidikan yang terkandung 

didalamnya. Karena dari  kutipan, percakapan atau pun dialog para tokoh 

yang ada dalam novel tersebut banyak mengandung nilai pendidikan. Serta 
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kaitannya dengan pendidikan karakter yangditerapkan dalam pembelajaran 

di sekolah, yaitu nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam novel Sang 

Pemimpi karya Andrea Hirata yang telah dianalisis melalui penelitian yang 

telah dilakukan dapat diterapkan sebagai bahan ajar bagi para siswa. Nilai-

nilai pendidikan yang berupa nilai moral, nilai religius, dan nilai sosial 

yang terdapat dalam novel ini dapat mengajarkan kepada  para siswa 

khususnya untuk memiliki karakter, moral dan sikap yang baik yang dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik hubungannya dengan sesama 

manusia maupun hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa.           

 

  5.2   Saran 

   Aspek yang belum dikaji pada penelitian ini yaitu nilai 

kebudayaan.  Berupa tradisi-tradisi yang ada dalam suatu masyarakat, atau 

pun kebiasaan dalam daerah tertentu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, 

nilai kebudayaan dalam novel disarankan dapat dikaji atau diteliti lebih 

lanjut oleh peneliti selanjutnya. Kemudian, karya sastra diharapkan bukan 

hanya sebagai bahan bacaan untuk sebuah hiburan, melainkan menjadi 

sebuah kajian yang menarik guna mendapatkan pelajaran. Hal itu dasarkan 

pada kenyataan bahwa dalam peningkatan telaah karya sastra, ternyata 

novel banyak mengandung nilai-nilai pendidikan tertanam sesuatu yang 

positif kepada pembaca. 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN 



SILABUS PEMBELAJARAN 
 
Sekolah     : .................................. 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester : VIII (Delapan) / 2 (Dua) 
Standar Kompetensi: Membaca 
                                   14. Mengapresiasi kutipan novel remaja (asli atau terjemahan) melalui kegiatan diskusi 
 
Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Penilaian Alokasi 

Waktu 
 

Sumber 
belajar Teknik 

Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Instrumen 

14.2 
Menanggapi 
hal yang 
menarik dari 
kutipan novel 
remaja (asli 
atau 
terjemahan) 

1. Pengertian   
novel 
 
2. Unsur ekstrinsik 
dalam novel yang 
berupa nilai 
religius, nilai 
moral, dan nilai 
sosial 
 
 
 
 
 
 
 

1. Membaca novel 
sang pemimpi 
kemudian 
mendiskusikan nilai-
nilai pendidikan yang 
terdapat dalam novel. 
2. Menganalisis nilai-
nilai pendidikan yang 
terdapat dalam  novel 
sang pemimpi. 
3. Menyimpulkan 
nilai pendidikan yang 
terdapat dalam 
kutipan novel Sang 
Pemimpi yang dapat 
dijadikan teladan 
oleh siswa yang dapat 
diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari 

1. Mampu mengemukakan 
nilai pendidikan yang 
terdapat dalam novel Sang 
pemimpi. 
2. Mampu menganalisis nilai-
nilai pendidikan yang 
terdapat dalam  novel sang 
pemimpi. 
3. Mampu menyimpulkan 
nilai pendidikan yang 
terdapat dalam  kutipan  
novel Sang Pemimpi yang 
dapat dijadikan teladan oleh 
siswa yang dapat diterapkan 
dalam kehidupan sehari-hari 

Teks 
tertulis 

Lembar 
Kerja 

Sebutkan 
nilai-nilai 
pendidikan 
yang 
terdapat 
dalam novel 
Sang 
Pemimpi 
yang kamu 
baca!  
 
 
 

  4x40 1.Novel Sang 
Pemimpi karya 
Andrea Hirata. 
Penerbit  PT 
Bentang 
Pustaka 
Yogyakarta. 
 
2. Buku Teks 
Bahasa 
Indonesia 
untuk 
SMP/VIII.  
Departemen 
Pendidikan 
Nasional 

 
 Karakter siswa yang diharapkan :  Dapat dipercaya ( Trustworthines) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 
Tekun ( diligence ) 
Tanggung jawab ( responsibility ) 

                                                                         Berani ( courage ) 

     



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah                   : SMP……. 

Mata Pelajaran    : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester   : VIII/2 

Alokasi Waktu      : 4x40 menit ( Dua kali pertemuan ) 

A. Standar Kompetensi  

       14. Mengapresiasi kutipan novel  remaja (asli atau terjemahan) melalui 

kegiatan diskusi.   

B.   Kompetensi Dasar 

       14.2 Menanggapi hal yang menarik dari kutipan novel remaja (asli atau  

terjemahan) 

 

C.   Indikator Pencapain Kompetensi  

1. Mampu mengemukakan nilai pendidikan yang terdapat dalam novel Sang 

pemimpi. 

2. Mampu menganalisis nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam  novel 

sang pemimpi. 

3. Mampu menyimpulkan nilai pendidikan yang terdapat dalam  kutipan  

novel Sang Pemimpi yang dapat dijadikan teladan oleh siswa yang dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

 

D.  Tujuan Pembelajaran  

1. Setelah membaca dan berdiskusi Siswa mampu mengemukakan nilai 

pendidikan yang terdapat dalam novel Sang pemimpi. 



2. Siswa dapat menganalisis nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam  

novel sang pemimpi. 

3. Siswa dapat menyimpulkan nilai pendidikan yang terdapat dalam kutipan 

novel Sang Pemimpi yang dapat dijadikan  tauladan oleh siswa untuk 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

 

E. Materi Pembelajaran  

1. Pengertian novel 

2. Unsur ekstrinsik novel yang berupa nilai religius, nilai moral dan nilai     

sosial . 

3. Sinopsis novel (terlampir) 

 

F. Metode Pembelajaran 

1. Tanya jawab 

2. Ceramah 

3. Inquiri 

4. Penugasan  

5. Demonstrasi 

 
G. Langkah-langkah Pembelajaran  

   1. Pertemuan pertama  
 

No Kegiatan  Metode Pembelajaran  Waktu/menit  
1 Kegiatan Awal 

 
1. Guru menyapa siswa 

kemudian 
memberikan salam. 

2. Mengecek kesiapan 
siswa untuk 
menerima pelajaran 

3. Guru dan siswa 
bertanya jawab 
tentang  novel  

 
 
 
 
Ceramah  
 
 
 
Tanya Jawab 

 
 
 
 
10 menit 



2 Kegiatan Inti 
 

1. Guru memberi 
penjelasan tentang 
novel yang 
menyangkut hal-hal 
menarik yang bisa 
ditemukan dalam 
novel serta unsur 
ekstrinsik novel yang 
berupa nilai 
pendidikan yang 
terkandung dalam 
novel Sang Pemimpi 

2. Dengan bimbingan 
guru, Siswa membaca 
sinopsis novel Sang 
Pemimpi. 

3. Siswa membentuk 
kelompok yang 
beranggotakan antara 
5-6 orang siswa 
dalam satu kelompok. 

4. Siswa berdiskusi 
kelompok untuk 
menemukan nilai-
nilai pendidikan yang 
terdapat dalam novel 
Sang Pemimpi . 

 
 
Ceramah  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pemodelan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demonstrasi  

 
 
90 menit 

3 Kegiatan Akhir 
  

1. Guru bersama-sama 
siswa memberikan 
kesimpulan dan 
refleksi terhadap 
proses dan hasil 
pembelajaran. 

2. Guru memberikan 
kutipan novel kepada 
masing-masing  

 
 
Refleksi  

 
 

15 Menit 



siswa. 
3. Guru menutup 

pelajaran dan 
memberikan tugas 
kepada siswa untuk 
mempelajari kutipan 
novel yang telah 
dibagikan,  

  
         2.Pertemuan kedua 

No Kegiatan  Metode 
Pembelajaran 

Waktu/menit  

1 Kegiatan awal  
 

1. guru mengabsensi 
siswadan 
mengecek 
kesiapan siswa 
dalam menerima 
pelajaran. 

2. Guru mengecek 
tugas yang 
diberikan pada 
pertemuan yang 
lalu dengan Tanya 
jawab. 

3. Siswa menjawab 
pertanyaan guru 
berkaitan dengan 
tugas yang 
diberikan guru. 

 
 
Tanya Jawab 

 
 
10 menit  



2 Kegiatan inti 
 

1. Siswa membaca 
kembali kutipan 
novel sang 
pemimpi yang 
telah diberikan. 

2. Siswa 
menganalisis 
nilai-nilai yang 
terkandung dalam 
kutipan novel 
sang pemimpi 
yang telah 
diberikan. 

3. Siswa 
menyimpulkan 
nilai pendidikan 
yang terdapat 
dalam kutipan 
novel sang 
pemimpi yang 
dapat dijadikan 
tauladan oleh 
siswa untuk 
diterapkan dalam 
kehidupan sehari-
hari.  

4. Siswa 
menyampaikan 
hasil kerja nya dan 
guru memberikan 
penilaian terhadap 
hasil kerja siswa.  
 

 
 
Pemodelan  
 
 
 
 
Inquiri  
 
 
 
 
 
 
Inquiri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demonstrasi  

 
 
60 menit  

3 Kegiatan Akhir 
 

1. Guru bersama-
sama dengan 
siswa memberikan 

 
 
Refleksi  

 
 
10 menit 



kesimpulan  dan  
refleksi terhadap 
proses dan hasil 
pembelajaran 
yang telah 
dilakukan. 

2. Guru menutup 
pelajaran dan 
menyampaikan 
materi yang akan 
dipelajari pada 
pertemuan 
selanjutnya.  

 
 

H. Sumber Belajar  

a. Novel Sang Pemimpi Karya Andrea Hirata, penerbit PT Bentang Pustaka, 

Yogyakarta. 

b. Buku Teks Bahasa Indonesia untuk SMP/VIII. Departemen Pendidikan 
Nasional. 

 

I. Penilaian  

Jenis tagihan : 

• Tugas Individu 

• Tugas Kelompok  

        Bentuk Instrument: 

• Lembar kerja 

 

 

 

 

 

 



1. Instrument Penilaian Proses 

 

   Tabel Matriks yang Memuat Aktivitas siswa  

 

 

 

 

No 

 

 

 

 

 

 

NAMA 

ASPEK PENGAMATAN 

Keseriusan siswa 

ketika berdiskusi 

kelompok dalam 

menemukan nilai-

nilai pendidikan 

yang terdapat 

dalam novel Sang 

Pemimpi. 

Keberanian 

siswa maju 

kedepan kelas 

untuk 

memaparkan 

hasil diskusi 

yang telah 

dilakukan 

dengan 

kelompoknya. 

Keaktifan 
siswa dalam 
pelaksanaan 

kegiatan 
pembelajaran 

 
 
 
 
 
 

S 
 

(3) 

KS 
 

(2) 

TS 
 

(1) 

B 
 

(3) 

KB 
 

(2) 

TB 
 

(1) 

A 
 

(3) 
 

KA 
 

(2) 
 
 

TA 
 

(1) 
 

 
           

           

           

           

 

Deskriptor : 

• Serius : Terlihat serius dalam melaksanakan setiap  tahapan pembelajaran 

(Mengemukakan nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam novel Sang 

Pemimpi.) 

• Kurang serius :  Terlihat kurang serius dalam melaksanakan setiap  tahapan 

pembelajaran (Mengemukakan nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam 

novel Sang Pemimpi.) 



• Tidak serius : Terlihat tidak serius dalam melaksanakan setiap  tahapan 

pembelajaran (Mengemukakan nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam 

novel Sang Pemimpi.) 

• Berani : Siswa berani maju ke depan kelas untuk memaparkan hasil diskusi 

yang telah dilakukannya dengan kelompoknya. 

• Kurang berani : siswa kurang berani maju ke depan kelas untuk memaparkan 

hasil diskusi yang telah dilakukannya dengan kelompoknya. 

• Tidak berani : siswa tidak  berani maju ke depan kelas untuk memaparkan 

hasil diskusi yang telah dilakukannya dengan kelompoknya. 

• Aktif : siswa terlihat aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

• Kurang aktif : siswa terlihat  kurang aktif dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran. 

• Tidak aktif : siswa terlihat  tidak  aktif dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran. 

Konversi nilai untuk masing-masing skala penilaian adalah : 

• Serius = 3, kurang serius = 2, Tidak serius= 1 

• Berani = 3, Kurang berani= 2, Tidak berani= 1 

• Aktif = 3, Kurang aktif= 2, Tidak aktif= 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Instrument Penilaian Hasil  

 

Rubrik Penilaian Hasil 

No  Aspek yang dinilai  Skor 

(kategori) 

Deksriptor Nilai  

 1 Ketetapan dalam 
menentukan nilai-
nilai pendidikan 
yaitu nilai religius, 
nilai moral dan nilai 
sosial  yang 
terkandung dalam 
kutipan-kutipan 
novel Sang pemimpi 
yang telah 
dibagikan. 

3 (Tepat) Nilai-nilai 
pendidikan yang 
telah  ditentukan 
berdasarkan 
kutipan-kutipan 
novel Sang 
Pemimpi tepat 
semua, yaitu nilai 
religius, nilai moral 
dan nilai sosial.  

 

2 (Cukup 

Tepat) 

Sebagian besar 
Nilai-nilai 
pendidikan yang 
telah ditentukan 
berdasarkan 
kutipan-kutipan 
novel Sang 
Pemimpi  adalah 
tepat, yaitu nilai 
moral dan sosial. 

 

1 (Kurang 

Tepat) 

Beberapa Nilai-
nilai pendidikan 
yang telah 
ditentukan 
berdasarkan 
kutipan-kutipan 
novel Sang 
Pemimpi  adalah 
kurang  tepat. 
Hanya 
menyebutkan salah 
satu dari ketiga 
nilai tersebut.  
 

 



                         Konversi nilai untuk skala penilaian : 

o Tepat :3 

o  Cukup Tepat : 2 

o Kurang Tepat : 1 

o Sesuai : 3 

o Cukup  Sesuai :2 

o Kurang Sesuai : 1 

 



LEMBAR KERJA SISWA 

( KELOMPOK ) 

 

Nama kelompok: 1.   ………………………        4.  ……………………….. 

                              2.   ………………………        5.   ………………………. 

                              3.   ……………………….       6.  ………………………. 

 

Kelas         :  

Pelajaran   : 

1. Bacalah sinopsis  novel Sang Pemimpi  dan temukan nilai-nilai pendidikan yang 

terdapat dalam  novel  tersebut! 

 



LEMBAR KERJA SISWA 

(INDIVIDU) 

 

Nama Siswa  : 

No absen       : 

Kelas            : 

Pelajaran      : 

 

Perhatikan kutipan-kutipan novel  berikut : 

1. Aku dan Arai sering dihukum Taikong Hamim. Karena napasku tak panjang kalau 
mengaji, pada suatu subuh yang dingin, aku disuruh menimba air dan mengisi tong 
sampai penuh. Arai lebih parah. Karena terlambat shalat subuh, dia disuruh berlari 
mengelilingi masjid sambil memikul gulungan kasur .  

2. Setiap pukul dua pagi, berbekal sebatang bambu, kami sempoyongan memikul berbagai 
jenis makhluk laut yang sudah harus tersaji di meja pulanan stanplat pasar ikan pada 
pukul lima sehingga pukul enam sudah bisa diserbu ibu-ibu. Artinya, kami leluasa untuk 
sekolah). 

3. Sebenarnya dengan memperlihatkan isi amplop itu, Ayah bisa membual sejadi-jadinya. 
Karena dalam undangan Aku dan Arai berada dalam barisan bangku garda depan. Siswa 
yang tak buruk prestasinya di SMA negeri. Tapi bagi Ayah, tujuh kata itu: besok akan 
mengambil rapor Arai dan Ikal, yang hanya terdiri atas tiga puluh empat karakter, sudah 
cukup. 

4. Ibuku menghampiri mereka. Sudah tiga kali Minggu ini, Mak Cik datang meminjam 
beras. Keluarga kami memang miskin, tapi Mak Cik lebih tak beruntung . 

5. Buktinya, jika tiba hari pembagian rapor, Ayah mengambil cuti dua hari dari menyekop 
xenotim di instalasi pencucian timah: wasrai. Hari pembagian raporku dan rapor Arai 
adalah hari besar bagi Ayah layaknya hari Maulid Nabi, peringatan lahirnya Nabi 
Muhammad bagi umat Islam. 

6. Sebelum menjadi kuli ngambat, kami pernah punya pekerjaan lain yang juga 
memungkinkan untuk tetap sekolah, yaitu sebagai penyelam padang golf. 

7. Ayah ibu Jimbron telah meninggal. Rupanya, Pendeta Geo, panggilan kami untuk 
Pendeta Geovanny, mengangkatnya menjadi anak asuh. Namun, pendeta berdarah Italia 
itu tak sedikit pun bermaksud mengubah keyakinan Jimbron. Dia malah tak pernah telat 
jika mengantar mengaji ke masjid`  



8. Tapi, Kawanku, dengarlah ini, sekali pun aku tak pernah bolos kuliah.  
9. Kesedihan hanya tampak padanya ketika dia mengaji Al-Quran. Di hadapan kitab suci 

itu, dia seperti orang mengadu, seperti orang takluk, seperti orang yang lelah berjuang 
melawan rasa kehilangan pada seluruh orang yang dicintainya. Setiap habis magrib, Arai 
melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di bawah temaram lampu minyak.Seisi rumah kami 
terdiam.Suaranya sekering ranggas yang menusuk-nusuk malam.Setiap lekukan tajwid 
yang dilantunkan hati muda itu adalah jeritan kerinduan yang tak tertanggungkan kepada 
ayah-ibunya.  

10. Persahabatan berdasarkan cinta kasih nan ikhlas itu telah merajut ikatan batin yang 
sedemikian kuat dalam kalbuku` 
 
 

Soal  
 
 Tentukan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam kutipan-kutipan novel di atas! 

 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 



SINOPSIS NOVEL SANG PEMIMPI 
 
 

Novel ini menceritakan tentang  perjuangan  tiga orang laki-laki yang telah 

lulus SMP, melanjutkan belajar ke SMA yang bukan main. Disinilah perjuangan 

dan cita-cita ketiga laki-laki ini di mulai yakni Ikal,  Arai dan Jimbron.  Ikal 

adalah salah satu anggota laskar pelangi dan Arai merupakan saudara sepupu ikal , 

yang telah menjadi seorang anak yatim piatu sejak kelas 3 SD dan tinggal di 

rumah Ikal, ia sudah dianggap seperti anak sendiri oleh ayah dan ibu ikal, serta 

jimbron adalah anak angkat seorang pendeta karena sejak kecil yatim piatu juga.  

Namun dia pendeta yang baik hati dan tidak memaksakan keyakinan jimbron, 

malah menghantarkan  jimbron menjadi muslim yang bertakwa.  

Ikal dan Arai adalah murid yang pintar di sekolahnya sedangkan jimbron, 

adalah murid yang gemar terhadap kuda ini memiliki kepandaian yang biasa-biasa 

saja malah menduduki ranking 78 dari 160  siswa.  Sedangkan ikal dan Arai selalu 

menduduki peringkat 5 dan 3 besar. Lebihnya lagi mimpi mereka semua sangatlah 

besar. Mereka berdua mempunyai mimpi yang tinggi yaitu melanjutkan belajar ke 

sorbonne, Prancis.  Mereka kagum akan cerita pak Balia kepala sekolahnya yang 

selalu menyebut-nyebut bagusnya kota itu. Kerja keras menjadi kuli ngambat 

mulai dari pukul 02.00 pagi sampai jam 07.00 pagi dan dilanjutkan dengan 

sekolah, itulah perjuangan kedua laki-laki itu. Mati-matian menabung demi 

mewujudkan mimpinya. Walaupun secara logis,  tabungan mereka tidak akan 

cukup untuk bisa kesana.  Namun, jiwa optimisnya yang tak pernah terbantahkan. 



Setelah lulus SMA, Arai dan Ikal merantau ke Jawa, lebih tepatnya ke 

Bogor.  Sedangkan Jimbron lebih memilih untuk bekerja menjadi ternak kuda di 

Belitong. Ia adalah orang yang baik hati, ia menghadiahkan kedua celengan kuda 

miliknya yang berisi tabungannya selama ini kepada Arai dan Ikal.  Ia yakin kalau 

Arai dan Ikal akan sampai perancis, maka jiwa jimbron pun akan selalu bersama 

mereka.  Berbulan-bulan menganggur di Bogor, mencari pekerjaan untuk sekedar 

bertahan hidup susahnya minta ampun. Akhirnya setelah banyaknya  pekerjaan  

yang ditempuh, Ikal mendapat pekerjaan sebagai tukang pos dan Arai 

memutuskan untuk merantau ke Kalimantan. Tahun selanjutnya, Ikal memutuskan 

untuk kuliah di salah satu kampus Ekonomi UI.  Setelah lulus dan bergelar S1, 

ada lowongan untuk mendapat beasiswa S2 ke Eropa.  Dari sekian ribu pesaing 

dapat ia singkirkan dan akhirnya sampailah ia dalam pertandingan untuk 

merebutkan 15 besar. Pada saat wawancara datang, tak disangka, professor 

pengujinya begitu terpukau dengan proposal riset yang diajukan oleh Ikal, Walau 

hanya berlatar belakang sarjana ekonomi yang hanya bekerja sebagai tukang pos, 

hasil tulisan nya begitu luar biasa.  Arai pun ikut serta dalam acara tersebut.  

Bertahun-tahun tanpa kabar berita akhirnya mereka berdua dipertemukan dalam 

suatu forum yang terhormat dan indah.  Begitulah Arai, selalu penuh kejutan.  

Memang selama ini telah direncanakannya bertahun-tahun. Ternyata Arai kuliah 

di Universitas Mulawarman dan mengambil jurusan Biologi. Tidak kalah bagus 

nya dengan Ikal, proposal risetnya juga begitu luar biasa dan berbakat dalam 

menghasilkan teori baru. 



 Akhirnya sampai juga pada momen mereka pulang kampung ke Belitong,  

ketika ada surat datang, Jantung mereka berdebar-debar saat membuka isinya. 

Pengumuman penerimaan beasiswa ke Eropa. Arai sangat sedih karena 

merindukan kedua orangtuanya.  Arai sangat ingin memberi kabar itu bersama 

orang yang di rindukannya. Kegelisahan dimulai. Baik Ikal maupun Arai, 

keduanya tidak kuasa saat mengetahui isi dari surat tersebut.  Setelah dibuka, 

hasilnya adalah Ikal diterima di perguruan yang diimpikan nya yaitu perguruan 

tinggi Sorbanne,  Perancis.  Setelah perlahan mencocokkan dengan surat yang 

diterima oleh Arai, Ternyata inilah jawaban dari mimpi-mimpi mereka. Mereka 

diterima di Universitas yang sama.  Mereka sangat bersyukur dan berterima kasih 

kepada Tuhan karena telah begitu baik mengabulkan mimpi-mimpi mereka. 



Biografi Andrea Hirata 

 

 

 
 

Nama lengkap                  :  Andrea Hirata Seman Said Harun 

Nama asli                          : Aqil Barraq Badruddin 

Tempat / Tanggal Lahir  :  Pulau Belitong 24 Oktober 1982, 

Nama Ayah                       : Seman Said Harunayah 

Nama Ibu                           : NA Masturah 

Anak ke-                              : 4 

 

 Penulis terkenal Andrea Hirata dilahirkan di sebuah desa yang termasuk 

desa miskin dan letaknya yang cukup terpelosok di pulau Belitong. Tinggal di 

sebuah desa dengan segala keterbatasan memang cukup mempengaruhi pribadi 

Andrea sedari kecil. Ia mengaku lebih banyak mendapatkan motivasi dari keadaan 

di sekelilingnya yang cukup memprihatinkan. Dengan segala keterbatasan, 

Andrea tetap menjadi anak periang yang sesekali berubah menjadi pemikir saat 

menimba ilmu di sekolah. Selain itu, ia juga kerap memiliki impian dan mimpi-

mimpi di masa depannya. 

 Nama Andrea Hirata makin melejit seiring kesuksesan novel pertamanya, 

LASKAR PELANGI. Novel tersebut kemudian jadi best seller. Selain LASKAR 

PELANGI, ia juga menulis  SANG PEMIMPI dan EDENSOR, serta MARYAMAH 



KARPOV. Keempat novel tersebut tergabung dalam tetralogi. Sukses dengan 

novel tetralogi, Andrea merambah dunia film. Novelnya yang pertama, telah 

diangkat ke layar lebar, dengan judul sama, LASKAR PELANGI pada 2008. film 

ini menjadi film yang paling fenomenal di 2008. Dan jelang akhir tahun 2009, 

Andrea bersama Miles Films dan Mizan Production kembali merilis sekuelnya, 

SANG PEMIMPI. 
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• S1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 

• S2 Universite de Paris Sorbonne (Perancis) 

• Sheffield Hallam University (Inggris). 

KARIR  

• Novelis 

• Staf PT. Telkom 

PENGHARGAAN  

• Khatulistiwa Literaly Award (KLA), 2007 

• Aisyiyah Award, 

• Paramadina Award 

• Netpac Critics Award 
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