
 

 

  



ABSTRAK 

Permasalahan yang di bahas dalam 

penelitian ini  yaitu, (1) Bagaimanakah nilai 

pendidikan moral dalam novel Sepatu 

Dahlan karya Khrisna Pabichara ?, (2) 

Bagaimanakah nilai pendidikan religius 

dalam novel Sepatu Dahlan karya Khrisna 

Pabichara?, (3) Bagaimanakah nilai 

pendidikan sosial dalam novel Sepatu 

Dahlan karya Khrisna Pabichara?, (4) 

Bagaimanakah kaitan nilai pendidikan yang 

terkandung dalam novel Sepatu Dahlan 

dengan pembelajaran sastra di SMA ? Jenis 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kualitatif. Metode analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah studi pustaka, 

dan teknik catat. Untuk menganalisis data, 

penelitian dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan pragmatik. Adapun hasil 

penelitian ini adalah terdapatnya nilai 

pendidikan yaitu nilai pendidikan moral 

yang meliputi: 1) kerja keras, 2) kasih 

sayang, 3) disiplin, 4) sabar, 5) tanggung 

jawab; dan nilai pendidikan religius yang 

meliputi: 1) bersyukur, 2) berdoa, 3) 

menjalankan shalat; serta nilai pendidikan 

social yang meliputi: tolong menolong dan 

persahabatan. Kaitannya dengan 

pembelajaran sastra di SMA adalah 

penelitian ini menganalisis nilai-nilai (nilai 

moral, religius, dan sosial) dalam novel, 

sama halnya dengan materi pembelajaran 

sastra di SMA kelas XI semester I yang 

menganalisis nilai-nilai dalam sebuah 

novel. 

Kata kunci: Nilai Pendidikan, Novel, dan 

Pembelajaran Sastra. 

ABSTRACT 

Education Values And Their Relation To 

Sma Literary Learnings A Study Of 

Khrisna Pabichara’s Novel. 

The problems discussed in this 

study, namely, (1) How is the value of 

moral education in the novel Shoes Dahlan 

work Pabichara Krishna?, (2) How is the 

value of religious education in the novel 

Shoes Dahlan work Pabichara Krishna ?, 

(3) How is the value of social education in 

the novel Shoes Dahlan work Pabichara 

Krishna ?, (4) How is the link contained in 

the educational value of Shoes Dahlan 

novel with literary learning in high school? 

This research is a descriptive study 

kualitatif. Metode analysis used in this 

research is the study of literature, and 

technical notes. To analyze the data, the 

research is done by using a pragmatic 

approach. The results of this study, is the 

presence of educational value that is the 

value of moral education that includes: 1) 

hard work, 2) compassion, 3) discipline, 4) 

patient, 5) responsibility; and the value of 

religious education that includes: 1) give 

thanks, 2) prayer, 3) and prayed; social and 

educational values which include: mutual 

help and friendship. Relation to the study of 

literature in high school is that the study 

analyzed the values (moral, religious, and 

social) in the novel, as well as learning 

materials in high school literature class XI 

which analyzes the first half of the values in 

a novel. 

 

Keywords: Values Education, Novel, and 

Learning Literature 

 

PENDAHULUAN 

Keberadaan karya sastra 

mengandung fungsi dan memiliki peranan 

penting bagi kehidupan umat manusia. Hal 



itu terlihat pada hasil karya sastra yang 

diciptakan oleh para sastrawan, yang 

sebagian besar dari karya mereka 

mengandung nilai sosial, moral dan agama 

yang berkaitan erat dengan ajaran 

kehidupan.Nilai-nilai dalam karya sastra itu 

salah satunya adalah nilai pendidikan.Nilai 

pendidikan tidak pernah terlepas dari 

kehidupan sosial dan dari sinilah seorang 

sastrawan menciptakan sebuah karya 

sastranya untuk mengangkat nilai 

pendidikan yang terkait dengan cerita 

kehidupan sosial, sehingga karya sastra 

berguna bagi kehidupan manusia.Selain itu, 

karya sastra juga dibuat pengarang untuk 

mengomunikasikan sesuatu kepada para 

penikmatnya, mengharapkan terjadinya 

komunikasi imajinatif, yaitu suatu sentuhan 

yang dapat menimbulkan citra atau bayang-

bayang tertentu didalam angan-angan 

penikmatnya.Jadi sasaran karya sastra 

bukanlah pikiran penikmatnya , melainkan 

perasaannya. Artinya sebuah karya sastra 

tidak lain merupakan pengabdian perasaan-

perasaan pengarang yang menggejala dalam 

benaknya sebagai hasil persentuhan dengan 

kehidupan ini. 

Salah satu bentuk sastra sebagai 

penuangan ide kreatif pengarang adalah 

novel.Novel yang baik dan menarik adalah 

novel yang mampu memikat hati pembaca 

dan memberikan banyak inspirasi bagi para 

pembacanya. Novel Sepatu Dahlan karya 

Khrisna Pabichara merupakan novel yang 

menarik karena dalam novel ini banyak 

mengandung nilai-nilai yang dapat 

menginspirasi pembaca untuk menjadi 

manusia yang tangguh dalam menjalani 

hidup, ikhlas dalam keterbatasan, sabar 

dalam menghadapi cobaan hidup namun 

tetap semangat dalam menggapai 

impiannya. Hal itu berarti ada nilai-nilai 

positif yang dapat diambil dan 

direalisasikan oleh pembaca dalam 

kehidupan sehari-hari, khususnya  dalam 

hal pendidikan. Nilai pendidikan yang 

dimaksud diantaranya adalah nilai moral, 

nilai religius, dan  nilai sosial. Nilai-nilai 

tersebut tercermin pada tokoh-tokoh yang 

digambarkan sedemikian rupa oleh 

pengarang. 

Novel Sepatu Dahlan karya Khrisna 

Pabichara menceritakan tentang masa lalu 

menteri BUMN, Dahlan Iskan, yang 

berjalan sekitar 6 kilometer setiap hari ke 

sekolah tanpa alas kaki.Hidup dalam 

belenggu kemiskinan mendidik Dahlan 

kecil dengan keras.Baginya, rasa perih 

karena lapar adalah sahabat baik yang 

enggan pergi.Begitu juga dengan luka 

dikakinya, bukti perjuangan dalam meraih 

ilmu. Sepulang dari sekolah, masih banyak 

pekerjaan yang harus dilakukannya demi 

sesuap nasi dan demi sekolahnya, mulai 

dari nguli nyeset, mengurus domba-domba, 

sampai melatih tim voli anak-anak juragan 

tebu. Semua itu tidak membuat Dahlan 

putus asa. Ketegasan ayah serta kelembutan 

hati ibu, membuatnya bertahan. Apapun 

yang tejadi Dahlan terus berusaha mengejar 

dua cita-citanya besarnya yaitu sepatu dan 

sepeda. Perjuangan Dahlan dalam mencapai 

cita-cita dan berjuang untuk hidup dan 

sekolah meskipun dalam belenggu 

kemiskinan tidak membuat ia menyerah 

oleh keadaan. Hal Ini merupakan contoh 

yang baik untuk  menumbuhkan nilai-nilai 

pendidikan terutama di kalangan remaja. 

Selain itu juga, Karya sastra dapat 

diarahkan sebagai media pendidikan. Hal 



tersebut sangatlah penting, karena media 

pendidikan merupakan alat untuk mencapai 

tujuan pendidikan. Karya sastra yang baik 

adalah karya sastra yang mampu 

mencerminkan prinsip kemanusiaan. Hal ini 

tentunya berkaitan dengan nilai-nilai dan 

norma dalam kehidupan sehari-hari 

manusia yang harus dihidupi oleh semangat 

cerdas, berakal dan berfikir.  Pembelajaran 

sastra di sekolah dimaksudkan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa 

mengapresiasi sastra. 

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 tujuan pembelajaran sastra tersebut , 

maka pembelajaran apresiasi karya sastra 

mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah 

dapat tercapai. Oleh karena itu,  penelitian 

ini akan menggali nilai pendidikan yang 

terkandung dalam novel Sepatu Dahlan 

karya Khrisna Pabichara dan kaitannya 

dengan pembelajaran sastra di SMA sangat 

penting untuk dilakukan. 

LANDASAN TEORI 

1). Nilai 

Kamus Besar Bahasa Indonesia 

mengartikan nilai sebagai pengertian yang 

abstrak mengenai masalah dasar yang 

sangat penting dan bernilai bagi 

kemanusiaan. Selanjutnya nilai diartikan 

sebagai sifat-sifat (hal-hal) yang penting 

atau berguna bagi kemanusiaan. (KBBI, 

2006: 482). 

 

2. Nilai Pendidikan 

nilai pendidikan adalah suatu yang diyakini 

oleh manusia yang baik dan berharga untuk 

mengubah sikap dan prilaku dalam rangka 

meningkatkan pengetahuannya agar 

menjadi anggota masyarakat yang berguna 

bagi manusia, dan negara. 

Nilai pendidikan dapat dibagi menjadi tiga 

yaitu nilai moral, nilai religius, dan nilai 

sosial. Ketiga nilai tersebut akan dipaparkan 

sebagai berikut.  

a. Nilai Moral 

Kata moral berasal dari bahasa latin mores 

kata jama’ dari mos berarti adat 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). 

b. Nilai Religius 

Rosyadi (dalam Landaningrum, 2012: 20) 

mengungkapkan bahwa religius tidak hanya 

menyangkut segi kehidupan secara lahiriah 

melainkan juga menyangkut keseluruhan 

diri pribadi manusia secara total dalam 

integrasinya hubungan ke dalam keesaan 

Tuhan. 

 

c. Nilai Sosial 



Sherif (dalam Budiningsih, 2008: 57) 

mengartikan kelompok sosial sebagai suatu 

kesatuan sosial yang terdiri dari dua atau 

lebih individu yang mengadakan intraksi 

sosial yang cukup intensif dan teratur. 

3. Pembelajaran Sastra di Sekolah 

Batasan pembelajaran sastra dapat dilihat 

dari kegiatan pembelajaran (Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan) di sekolah 

meliputi: 1) membaca novel Indonesia dan 

terjemahan; 2) menganalisis unsur-unsur 

ekstrinsik dan instrinsik (alur, tema, 

penokohan, sudut pandang, latar dan 

amanat) novel Indonesia dan novel 

terjemahan; 3) membandingkan unsur 

ekstrinsik dan instrinsik novel terjemahan 

dengan novel Indonesia. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk deskripsi 

kualitatif, yaitu suatu penelitian yang jenis 

data dan hasil analisis disajikan dalam 

bentuk deskripsi. Menurut Moloeng (2007: 

6), menyatakan bahwa penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian, misalnya 

prilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan 

lain-lain, secara holistic dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dengan struktur dan nilai 

pendidikan yang diungkapakan melalui kata 

atau kalimat. Ada beberapa ciri-ciri 

penelitian kualitatif, yaitu: 1) memberikan 

perhatian utama pada makna dan pesan, 

sesuai dengan hakikat objek; 2) lebih 

mengutamakan proses dibanding dengan 

hasil penelitian sehingga makna selalu 

berubah; 3) tidak ada jarak antara subjek 

peneliti dengan objek penelitian, subjek 

peneliti sebagai instrument utama, sehingga 

terjadi interaksi langsung diantaranya, dan 

lain-lain (Ratna, 2013: 47-48). Penelitian 

jenis kualitatif ini digunakan untuk 

mendeskripsikan nilai pendidikan yang 

terdapat dalam novel Sepatu Dahlan karya 

Khrisna Pabichara. 

Analisis data penelitian ini 

menggunakan pendekatan pragmatik. 

Pendekatan pragmatik memberikan 

perhatian utama terhadap peran pembaca 

(Ratna, 2013: 71). Menurut Ratna dengan 

indikator pembaca dan karya sastra, tujuan 

pendekatan pragmatik memberikan manfaat 

terhadap pembaca. Oleh karena itu 

pendekatan pragmatik digunakan untuk 

menganalisis nilai-nilai yang terdapat dalam 

novel Sepatu Dahlan karya Khrisna 

Pabichara untuk diaplikasikan oleh 

pembaca dalam kehidupannya sehari-hari. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik deskriptif 

dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Setelah data terkumpul peneliti 

mengidentifikasi data yang 

berkaitan dengan nilai pendidikan 

dalam novel Sepatu Dahlan karya 

Khrisna Pabichara. 

2. Mengklasifikasikan data yang 

berkaitan dengan nilai pendidikan 

dalam novel Sepatu Dahlan karya 

Khrisna Pabichara yang meliputi 

nilai moral, nilai religius, dan nilai 

sosial. 



3. Menganalisis nilai-nilai pendidikan 

yang disampaikan, melalui perilaku 

tokoh dan kalimat kalimat dalam 

novel Sepatu Dahlan karya Khrisna 

Pabichara. 

4. Mengaitkan analisis nilai 

pendidikan dalam novel Sepatu 

Dahlan karya Khrisna Pabichara 

terhadap pembelajaran sastra di 

SMA. 

5. Menyimpulkan hasil berdasarkan 

pada analisis data secara 

keseluruhan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Nilai Pendidikan moral dalam Novel 

Sepatu Dahlan karya Khrisna 

Pabichara 

Nilai moral tercermin pada tingkah 

laku atau sikap yang terdapat pada tokoh-

tokoh yang ada dalam novel Sepatu Dahlan 

karya Khrisna Pabichara. Adapun nilai 

moral dalam novel ini yaitu, 1) kerja keras, 

2) kasih sayang, 3) disiplin, 4) sabar, 5) 

tanggung jawab.Masing-masing sikap 

tersebut bisa dilihat sebagai berikut. 

1. Kerjakeras 

Dalam novel Sepatu Dahlan karya 

Khrisna Pabichara sikap kerja keras yang 

dilakukan oleh tokoh Dahlan yaitu ketika 

Dahlan mengerjakan pekerjaannya dengan 

sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah dan 

tidak akan berhenti sebelum pekerjaannya 

selasai. Hal ini dapat dilihat pada kutipan 

berikut. (Lampiran 4.1) 

Ibu yang sedang asyik membatik 

terkejut dan segera mendatangiku. 

“Capek, Le?” 

“Capek banget, Bu,” keluhku 

sambil membaringkan badan, 

memejamkan mata. 

“Tidur dulu sebentar.” 

Aku menggelengkan 

kepala.“Ndak ada waktu, Bu. 

Harus nyabit lagi.” 

“Tapi kamu kan baru pulang, Le? 

“Ini hari pertama, Bu. Kata 

Bapak, nanti juga terbiasa.” 

Ibu tersenyum dengan manis, 

“Iya...” (Pabichara, 2012: 39-40). 

Kutipan di atas,  menggambarkan bahwa 

Dahlan adalah anak yang suka bekerja 

keras. Sepulang sekolah ia tetap 

menjalankan tugasnya menyabit rumput. 

Meskipun lelah, ia tetap bekerja. Itu semua 

dia lakukan untuk membantu orang tuanya 

dan untuk mengejar cita-citanya yang ingin 

mempunyai sepatu dan sepeda. 

2. Kasihsayang 

Sikap kasih sayang juga terdapat 

dalam novel Sepatu Dahlan karya Khrisna 

Pabichara yang terdapat pada tokoh Ibu, 

yaitu ketika Ibu mempersiapkan kebutuhan 

anak-anaknya.Ibu selalu menunjukkan 

kasih sayangnya melalui belaian dan 

pelukannya. Kutipannya dapat dilihat 

sebagai berikut yang terdapat pada lampiran 

4.8 

Ibu selalu mampu membuat 

suasana rumah tetap 

bernyawa.Sepasang lengan ibu 

selalu hangat, baik lewat 

pelukan,ataupun usapan, dan 

kami anak-anaknya, selalu 

merindukan lengan hangat itu. 

Ibulah yang rajin mengingatkan 



aku untuk sarapan setiap pagi 

atau mengelap keringat di 

kening adikku, Zain (Pabichara, 

2007:47). 

 

Kutipan di atas, menjelaskan bahwa 

Bagi Dahlan Ibu adalah orang yang bisa 

menghilangkan rasa penat dan 

letihnya.Selain bekerja untuk mencukupi 

kebutuhan keluarga, beliau selalu 

memberika perhatian dan kasih sayang 

kepada anak-anaknya. 

3. Disiplin 

Dalam novel Sepatu Dahlan sikap 

disiplindigambarkan  melalui tokoh 

Dahlan, Bpak dan tokoh Ibu. Sikap disiplin 

dapat dilihat pada kutipan berikut yang 

terdapat pada lampiran 4.14. 

Hingga subuh tiba, aku masih di 

langgar.Begitu usai shalat 

subuh, aku langsung ke 

tegalan nyabit rumput seperti 

biasa (Pabichara, 2012: 220). 

 

Dari kutipan di atas, menjelaskan 

bahwa Dahlan adalah anak yang 

disiplin.Dia tidak pernah malas-malasan 

dan selalu bekerja tepat pada 

waktunya.Selesai shalat subuh Dahlan 

seperti biasa bekerja menyabit rumput. 

4. Sabar 

Dalam novel Sepatu Dahlan sikap 

sabar terdapat pada tokoh Dahlan, yaitu 

ketika Dahlan tidak pernah putus asa dalam 

menjalani kehidupanya.Dia selalu 

menghadapi dengan sabar dan penuh 

semangat.Hal ini dapat dilihat pada kutipan 

berikut. (Lampiran 4.19) 

Keringat di kening mulai 

merembes, punggungku mulai 

basah. Setelah tiba di ujung 

sungai, aku berhenti dan 

mengamatinya: seperti inilah 

hidup, barangkali harus 

mengalir lebih sabar. Tak 

perlu lagi mencemaskan 

makanan, harapan, atau hari-

hari yang akan datang. mengalir 

sajalah seperti air. Keringat di 

keningku mulai merembes, 

punggungku mulai basah 

(Pabichara, 2012: 140). 

 

Kutipan di atas, menjelaskan bahwa Dahlan 

adalah anak yang tidak mudah berputus 

asa.Dia mulai memahami bahwa hidup 

harus mengalir dengan rasa sabar.Baginya 

kemiskinan tidak lagi menjadi halangan jika 

dijalani seperti air mengalir. 

5. Tanggungjawab 

Sikap tanggung jawab ini dapat 

dilihat pada tokoh Dahlan dan Bapak.Bapak 

mengajar Dahlan untuk memiliki sikap 

tanggung jawab terhadap apapun yang telah 

dilakukan atau amanah yang 

diberikan.Sikap ini dapat dilihat dari 

kutipan sebagai berikut. (Lampiran 4.22 

“Wah, ternyata Sampean ini 

orang tua yang bertnggung 

jawab…” “Domba-domba itu 

milik Dahlan, bukan saya,” kata 

Bapak dengan tegas.“Jadi, 

Dahlan yang bertanggung 

jawab atas kerugian 

Panjenngan.” 

“Podowae. Sing penting, kita 

impas!” (Pabichara 2012: 136) 



 

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa 

Dahlan rela menyerahkan dombanya untuk 

mengganti kerugian karena dia telah 

merusak sepeda Maryati. 

4.2 Nilaipen didikan religious dalam 

novel Sepatu Dahlan karya Khrisna 

Pabichara 

Nilai religius tercermin ketika 

tokoh-tokoh yang ada dalam novel Sepatu 

Dahlan menggambarkan sikap yang 

berkaitan dengan kewajibannya kepada 

Tuhan Yang Maha Esa dan kepada Rasul-

Nya. Nilai religius yang terdapat dalam  

novel Sepatu Dahlan karya Khrisna 

Pabichara yaitu, 1) besyukur, 2) berdoa, 5) 

menjalankan shalat. Sikap tersebut dapat 

dilihat sebagai berikut. 

1. Bersyukur 

Dalam novel Sepatu Dahlan 

digambarkan tokoh Dahlan yang bersyukur 

karena mendapat rezki melalui Komariyah.  

Kutipannya sebagai berikut yang terdapat 

pada lampiran 5.1 

“ Apa itu?”  

“ Nasi tiwul, ikan teri, dan 

sambal terasi.”  

Aku tercekat karena rasa haru. 

Seketika tubuh Komariyah 

seperti tersaput awan putih dan 

sepasang sayap tumbuh di 

punggungnya. Dia  tersenyum 

sangat manis bagai peri cantik 

yang entah kapan, pernah 

kujumpai di dalam mimpi, 

mengangguk-angguk penuh 

semangat lalu bergegas pamit 

untuk bersiap-siap salat 

berjamaah di langgar. Aku 

bahkan lupa mengucapkan 

terima kasih kepadanya saking 

haru dan bahagianya hatiku. 

Tuhan memang selalu punya 

cara rahasia untuk 

membahagiakan hambanya. 

(Pabichara 2012: 96).   

 

Kutipan di atas, menggambarkan rasa 

syukur Dahlan saat dia merasakan 

kelaparan yag sangat menyiksa kemudian 

Komariah datang dengan membawa nasi 

tiwul, ikan teri dan sambal terasi. 

Komariyah tidak segan menolong Dahlan 

yang sedang kesusahan.Begitu pula dengan  

Dahlan yang merasa bersyukur dengan 

rezeki yang didapatkannya melalui 

Komariyah. 

2. Berdoa 

Dalam novel Sepatu Dahlan karya 

Khrisna Pabichara, sikap berdoa kepada 

Tuhan tergambar pada kutipan berikut. 

(Lampiran 5.5) 

Aku berusaha mengumpul kan 

kekuatan agar bias 

melangkahkan kakiku. Kuyakin 

kandiriku sendiri bahwa sumur 

itu sebenarnya aman. Tidak ada 

apa-apa di sana. Aku 

memejamkan mata sambil mulai 

melangkah dan terus merapal 

setiap doa dan ayat al-Qur’an 

yang kuingat agar tetap 

merasa aman. Kesadaranku 

nyaris hilang ketika sesuatu 

mencengkeram lenganku begitu 

kuat dan menyeret tubuhku 

menjauh dari sumur tua itu. 

(Pabichara 2012: 69) 

 



Peristiwa di atas,  terjadi saat Dahlan berada 

dalam situasi yang mencekam di dekat 

sumur Cigrok yang terkenal angker, dan 

berkat doa dan bacaan ayat-ayat al-Qur’an 

tiba-tiba Bapaknya sudah ada di 

belakangnya untuk menjemputnya. 

3. Menjalankan shalat 

Dalam novel Sepatu Dahlan 

terdapat beberapa kutipan tentang 

melaksanakan shalat yang dijalankan oleh 

keluarga Dahlan.Kutipannya sebagai 

berikut. (Lampiran 5.9-5.12) 

Shalat Isya sudah lama selesai, 

tetapi belum juga terkumpul 

keberanian menemui Bapak. 

Hingga Zain, adikku, muncul 

sambal tersengal-sengal setelah 

berlari kencang dari arah rumah.  

(Pabichara 2012: 17) 

Sepulang dari sawah, dia hanya 

shalat Zuhur, minum segelas 

teh, lalu pergi lagi. Barang kali 

begitu cara Bapak sekarang 

menghukumku. Aku menangis 

dalam hati. (Pabichara 2012: 

137) 

Kutipan di atas, menjelaskan ketika Dahlan 

tidak berani pulang karena kesalahan yang 

dia lakukan sehingga sampai selesai shalat 

dia belum pulang kerumahnya.Dahlan takut 

dimarah oleh bapaknya. 

4.3 Nilai pendidikan social dalam novel 

Sepatu Dahlan karya Khrisna 

Pabichara 

Nilai sosial tercermin pada tokoh-

tokoh yang ada dalam novel Sepatu Dahlan 

yang sikapnya berkaitan dengan orang lain 

atau masyarakat. Sikap sosial akan di 

gambarkan melalui tokoh-tohoh dalam 

novel tersebut diantaranya yaitu, 1) tolong 

menolong, dan 2) persahabatan. Masing-

masing akan dilihat sebagai berikut. 

1. Tolong menolong 

Dalam novel Sepatu Dahlan terdapat 

sikap tolong menolong yang dilakukan oleh 

Mandor Komar untuk keluarga 

Dahlan.Kutipannya sebagai berikut. 

(Lampiran 6.1) 

Pada saat itu masuklah 

Mandor Komar dan istrinya. 

“ Mas, ndak dibawa kerumah 

sakit?” Tanya Mandor 

Komar kepada Bapakku. 

Bapak tergagap, seperti 

orang ling lung yang tiba-

tiba dikejutkan. “ Numpak 

opo?” “Pakai sepeda saya 

aja.” “ Panggil dokar 

saja…,” usul seseorang dari 

dalam kamar.“ Iya, mosok 

naik sepeda ke 

Madiun….,”sahut yang 

lainnya.  

Mandor Komar mengernyit, 

“Ya, sudah. Saya cari 

dokar dulu.” (Pabichara 

2012: 77) 

 

Kutipan di atas, menjelaskan Peristiwa 

sakitnya Ibu Dahlan, yang 

mengharuskannya dibawa kerumah sakit 

karena di pagi harinya Ibu muntah 

darah.Berita sakitnya Ibu pun telah 

terdengar oleh tetangga sekitar rumah, 

sehingga para tetangga berbondong-

bondong datang ke rumah dan menawarkan 

bantuan untuk membawa Ibu kerumah sakit 

dengan membawa sepeda, namun karena 



jarak Takeran dan Madiun sangat jauh 

maka tidak memungkinkan jika membawa 

sepeda sehingga Mador Komar pun 

berinisiatif memanggil dokar. 

2. Persahabatan 

Dalam novel Sepatu Dahlan di 

gambarkan sikap persahabatan yang terjadi 

antara tokoh Dahlan, Arif, Kadir, Imran,dan 

Komariah yaitu ketika mereka selalu 

bermain bersama dan saling menghargai 

satu sama lain. Sikap tersebut dapat dilihat 

pada kutipan berikut.(Lampiran 6.9) 

Cuma satu yang tidak pernah dia 

coba, berenang.Ya.Komariyah 

takut air.Namun, dia sangat 

menghargai ikatan 

persahabatan. 

Sambil mengerutkan kening, 

Komariah turun kesungai. 

(Pabichara 2012: 150)  

 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa 

tokoh Komariah menggambarkan sikap 

persahabatan, Komariah yang mulanya 

takut air dan tidak pernah berenang 

sebelumya, dia rela turun kedalam air 

karena dia menghargai persahabatannya dan 

tidak mau mengecewakan teman-temannya.  

4.4 Kaitan analisis nilai pendidikan 

dalam novel Sepatu Dahlan karya 

Khrisna Pabichara dengan 

pembelajaran sastra di SMA 

Hasil analisis yang telah dilakukan 

terkait dengan materi pembelajaran sastra di 

SMA khususnya kelas XI semester 1. Hal 

tersebut dapat dilihat dari Standar 

Kompetensi yaitu Membaca, memahami 

berbagai hikayat, novel 

Indonesia/terjemahan,  sedangkan 

Kompetensi Dasar yaitu menganalisis 

unsur-unsur instrinsik dan ekstrinsik novel 

Indonesia/terjemahan. Selain itu, materi 

yang digunakan juga sesuai dengan tujuan 

pembelajaran sastra yaitu siswa dapat 

mengembangkan kenikmatan dan 

keterampilan membaca dan menafsirkan 

karya sastra dan memperkenalkan siswa 

dengan sejumlah karya sastra yang 

signifikan yang terdapat dalam novel 

Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara, 

kemudian siswa dapat memperkenalkan 

tradisi karya sastra dan peranannya dalam 

sejarah kemanusiaan yang ada dalam novel 

Sepatu Dahlan, siswa dapat 

mengembangkan standar dan cipta rasa 

terhadap karya sastra, dan perangsangan 

terhadap potensi-potensi karya sastra yang 

sesuai dengan selera masyarakat, serta 

dapat meningkatkan pengertian siswa 

tentang pentingnya karya sastra sebagai 

sumber kemekaran wawasan terhadap 

masalah-masalah pribadi dan sosial.  

Dari tujuan pembelajaran di atas, 

dapat tercapai jika bahan ajar yang 

diberikan sesuai dengan tingkatan siswa. 

Pengajaran juga yang diberikan harus 

sesuai dengan kemampuan siswa itu 

sendiri, tanpa adanya kesesuaian antara 

siswa dengan bahan yang diajarkan, maka 

kegiatan belajar mengajar akan gagal. 

Sehingga indikator pembelajaran tidak akan 

tercapai. Terdapat beberapa materi 

pembelajaran yang diterapkan dalam 

pembelajaran di kelas (XI semester I bahasa 

Indonesia seperti berikut: 1) novel 

Indonesia dan novel terjemahan, 2) unsur 

instrinsik novel adalah unsur yang 

membangun karya sastra dari dalam. Unsur 

instrinsik novel meliputi: tema, penokohan, 



setting, alur, sudut pandang, amanat, 3) 

unsur ekstrinsik novel adalah unsur yang 

membangun karya sastra dari luar. Unsur 

ekstrinsik novel melipui: biografi 

pengarang, pendidikan pengarang, agama 

atau kepercayaan pengarang, nilai-nilai 

(pendidikan moral, religi/agama, sosial, 

budaya dll). 

Bahan ajar sastra yang diterapkan di 

SMA dapat berupa: naskah drama, puisi, 

cerpen, dan novel). Bahan ajar ini sesuai 

dengan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) tingkat 

SMA/MA.Dengan demikian, tujuan 

pengajaran sastra di sekolah untuk 

tercapainya kemampuan siswa dalam 

mengapresiasi, mengkritik, maupun 

menghasilkan suatu karya sastra. 

Sesuai dengan pemaparan di atas 

dan sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan, menganalisis nilai pendidikan 

yang terdapat dalam novel Sepatu Dahlan 

karya Khrisna Pabichara dalam penelitian 

ini memiliki kaitan dengan SK/KD yang 

telah ditetapkan dalam Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP). Berdasarkan 

SK/KD tersebut, penelitian ini dianggap 

berpotensi untuk dijadikan materi atau 

bahan ajar pembelajaran sastra guna 

memenuhi kompetensi tersebut. 

 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Bardasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan pada novel Sepatu Dahlan karya 

Khrisna Pabichara, dapat disimpulkan 

bahwa dalam novel ini terdapat nilai 

pendidikan yang meliputi nilai moral, nilai 

religius, dan nilai sosial serta kaitannya 

dengan pembelajaran sastra di SMA. Hal 

ini dapat lihat sebagai berikut. 

1. Nilai moral dalam novel ini 

meliputi: 1) kerja keras, 2) kasih 

sayang, 3) disiplin), 4) sabar, 

dan 5) tanggung jawab. 

2. Nilai religius dalam novel ini 

meliputi: 1) bersyukur, 2) 

berdoa, dan 3) menjalankan 

shalat. 

3. Nilai social meliputi tolong 

menolong dan persahabatan. 

4. Berdasarkan materi pada silabus 

KTSP, dapat dilihat hubungan 

penelitian dengan materi ajar di 

SMA. Hubungan tersebut 

berupa kesamaan hasil 

penelitian dengan materi ajar 

pada silabus KTSP dalam KD 

menganalisis unsur-unsur 

instrinsik dan ekstrinsik novel 

Indonesia atau terjemahan. 

Karena penelitian ini 

menganalisis nilai-nilai (moral, 

religius, dan sosial) dalam novel 

Sepatu Dahlan.  

5.2 Saran 

Penelitian ini belum sempurna, 

banyak yang belum dikaji berkaitan dengan 

nilai pendidikan dalam sebuah karya sastra 

khususnya novel.Untuk itu, diharapkan bagi 

peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang nilai 

pendidikan yang ada dalam sebuah karya 

sastra atau novel, supaya mengkaji lebih 



dalam lagi.Sehingga penelitian selanjutnya 

semakin mendekati sempurna.Serta 

diharapkan agar hasil penelitian ini bisa 

menjadi pelajaran dan memberikan manfaat 

kepada masyarakat. Pada dasarnya sebuah 

karya sastra banyak mengandung nilai-nilai 

yang dapat memberikan manfaat pada 

pembacanya seperti yang terdapat pada 

novel Sepatu Dahlan karya Khrisna 

Pabichara tersebut yang mengajarkan kita 

supaya terus berjuang dan berusaha demi 

menggapai cita-cita, karena tidak ada suatu 

usaha yang akan  sia-sia.  
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