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ABSTRAK 

     Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlunya masyarakat, khususnya siswa 

memahami dan memiliki nilai-nilai pendidikan yang berkarakter yang terdapat dalam 

suatu karya sastra seperti novel. Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui 

bentuk-bentuk nilai pendidikan dalam novel Jiwa di Titik Nol karya Habib Hidayat 

dan (2) kutipan yang sama dengan yang ada di tujuan penelitian sebagai bahan ajar 

pembelajaran sastra di SMP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. 

Pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka baca catat dan menyajikan 

hasil analisis data menggunakan metode informal. Hasil penelitian ini 

mengungkapkan bahwa terdapat 18 bentuk nilai pendidikan yang ada dalam novel 

Jiwa di Titik Nol karya Habib Hidayat. Nilai-nilai pendidikan dimaksud yaitu, nilai 

religius, nilai kejujuran, nilai toleransi, nilai disiplin, nilai kerja keras, nilai kreatif, 

nilai demokratis, nilai mandiri, nilai rasa ingin tahu, nilai semangat kebangsaan, nilai 

cinta tanah air, nilai menghargai prestasi, nilai komunikatif, nilai cinta damai, nilai 

gemar membaca, nilai peduli lingkungan, nilai peduli sosial, dan nilai tanggung 

jawab. Hubungannya dengan pembelajaran sastra, hasil kajian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan atau materi pembelajaran di SMP dan nilai karakter tersebut bias 

dijadikan contoh di sekolah. 

Kata Kunci: Nilai pendidikan, Novel Jiwa di Titik Nol, Pembelajaran Sastra. 
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ABSTRACT 

This research background important for the citizen, especially for student  comprehen 

and education character vaule,which have in a literature like novel. This research 

aim:(1) to know the form of education vaule in the  soul of zero point  Novel create 

by Habib Hidayat and (2) same quate with the research aim as Lesson Material 

Litratur in Junior Hinhg School.This research used qualitative method.the data 

collecting used Reading Writing book method and propided the data analysis used 

Informal method.The resut of this research were 18 form of education  value  which 

have in the soul of zero point  novel by Habib Hidayat. The education value were ; 

Religious value, Honesty vaiue, Tolerance value, Diciplin value, Hand work value, 

creative value, Democratic value, Stand alone value, Inquiring value, Spirit 

Nasionalistic value, Jingoism value, admiring achievement value, Comunicative 

value, peaceable value,  Delight in reading value, care about the area value, care 

about the social value, Responsibility value. The connection with Literatur Learning, 

This research result as the  material Literature  Learning  in Junior Hight School and 

the charaote value as the School Sample.   

Key word: Education Value, The Soul of  Zero Point, Literature Learning. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Sastra adalah suatu bentuk hasil pemikiran dan pekerjaan seni yang kreatif yang 

dihasilkan oleh manusia dan menjadikan kehidupannya sebagai objeknya. Sastra 

sebagai hasil seni kreatif bukan hanya suatu media untuk menyampaikan ide, 

gagasan, pikiran, perasaan, dan pengalaman manusia, tetapi lebih dari itu sastra juga 

berperan sebagai wadah penampung segala ide, gagasan, pikiran, perasaan, dan 

pengalaman manusia tersebut (Wellek dan Warent dalam Siswanto, 2013: 3). 

 Selanjutnya, dikatakan sastra merupakan sebuah karya manusia yang berunsur 

kreatif dan bernilai seni. Selain itu, sastra juga dikenal sebagai karya imajinatif yang 

dipandang lebih luas pengertiannya daripada fiksi (Wellek dan Warent dalam 

Siswanto, 2013: 11). Berdasarkan penciptaannya, bahwa sastra adalah pengungkapan 

dari sebuah fakta yang bersifat artistik dan imajinatif sebagai wujud dari kehidupan 

manusia (dalam masyarakat) yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya, baik 

secara lisan maupun tulisan. 

 Selain pengertian sastra di atas, menurut Endraswara (dalam Siswanto, 2013: 

15) karya sastra ada berupa lisan yakni berupa dongeng, legenda, dan karya sastra 

lain yang tersebar secara lisan di masyarakat. Semenara itu, sastra yang berupa tulisan 
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adalah sastra yang dipopulerkan melalui tulisan-tulisan yang berupa prosa (novel), 

cerpen, roman, dan puisi. 

 Karya sastra yang berbentuk novel menjadi salah satu jenis sastra tulis yang 

sangat populer di tengah masyarakat. Novel adalah bentuk prosa rekaan yang lebih 

pendek daripada roman. Menurut Nurgiyantoro (dalam Anwar, 2015: 10) novel 

berarti sebuah karya prosa fiksi yang panjangnya cukupan, tidak terlalu panjang, 

namun juga tidak terlalu pendek. Novel juga merupakan suatu karya sastra yang 

kompleks karena mengandung banyak unsur, salah satunya adalah unsur-unsur atau 

nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat (Siswanto, 2013: 115). Hal tersebut menjadi 

alasan peneliti untuk mengambil novel sebagai bahan kajian dalam penelitian yang 

akan dilakukan ini. Demikian pula bahwa nilai-nilai tersebut akan menjadi materi 

pembelajaran di SMP dan nilai karakter tersebut bisa dijadikan contoh di sekolah. 

 Salah satu nilai dari sebuah karya sastra berupa novel tersebut adalah nilai 

pendidikan. Nilai pendidikan adalah jenis nilai yang terdapat dalam sebuah objek 

kajian, dalam hal ini novel sebagai suatu karya sastra yang dapat memberikan 

dampak positif dan nilai yang luhur kepada setiap pembaca karya sastra tersebut. 

Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam suatu karya satra dapat menjadi alat untuk 

memberikan pendidikan yang positif kepada masyarakat, khususnya penikmat karya 

sastra (Michael, 2014: 25). Hal tersebut pula menjadi alasan peneliti untuk 

menganalisis nilai pendidikan yang terdapat dalam novel. Dalam hal ini, terdapat 

banyak novel yang tentunya memiliki nilai pendidikan dalam suatu penyajiannya. 
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Salah satu novel yang mengandung nilai pendidikan tersebut adalah novel yang 

berjudul Jiwa di Titik Nol karya Habib Hidayat (2011). 

 Novel Jiwa di Titik Nol karya Habib Hidayat tersebut menceritakan tentang 

kehidupan persahabatan di sebuah Pondok Pesantren di Jawa Timur. Kehidupan yang 

penuh dengan pengorbanan dan perjuangan di antara para tokoh yang dituliskan 

dalam novel tersebut. Perjuangan dan hal-hal lain yang mewarnai kehidupan dalam 

novel tersebut dikemas dengan intrik yang luar biasa dan mampu membawa pembaca 

terhanyut dalam imajinasi kenyataan akan kejadian dalam novel tersebut. Kisah 

persahabatan yang berawal pada saling berjuang satu sama lain tersebut mulai 

memudar seiring dengan timbulnya perasaan-perasaan yang mengganjal pada tokoh 

dalam novel tersebut. Perasaan tentang tujuan mereka di sana, perasaan saling iri, 

hingga perasaan cinta menggelayuti kehidupan dalam novel tersebut. Akan tetapi, 

dengan kemasan yang baik akhirnya terdapat banyak hikmah, khazanah keilmuan, 

dan pola pikir positif yang dapat dijadikan pedoman dan renungan hingga bisa lebih 

bijaksana dan sosialis dalam menjalani kehidupan. Novel tersebut tidak hanya 

menjadi hiburan pembaca, namun juga berisi tentang pengetahuan kehidupan. 

 Berdasarkan latar belakang dan penjelasan di atas, maka novel Jiwa di Titik Nol 

ini dijadikan sebagai bahan penelitian.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah wujud nilai pendidikan novel Jiwa di Titik Nol karya Habib 

Hidayat ?  
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2. Bagaimanakah nilai pendidikan novel Jiwa di Titik Nol karya  Habib Hidayat  

sebagai bahan ajar pembelajaran novel di SMP? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian adalah suatu hal yang ingin dicapai oleh peneliti. Oleh sebab 

itu, suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Adapun tujuan dalam 

penelitian yang akan dilakukan ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan wujud nilai pendidikan novel Jiwa di Titik Nol karya Habib 

Hidayat. 

2. Mendeskripsikan nilai pendidikan novel Jiwa di Titik Nol karya Habib 

Hidayat sebagai bahan ajar pembelajaran novel di SMP. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Suatu penelitian yang baik haruslah memberikan manfaat bagi khalayak, baik 

secara teoretis maupun secara praktis. Adapun kedua manfaat tersebut diuraikan 

sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

 Manfaat secara teoretis yang diperoleh dari penelitian ini adalah dapat 

memperkaya khazanah penelitian sastra. Khazanah yang dimaksud adalah yang 

berkaitan dengan analisis nilai-nilai pendidikan novel yang dapat dijadikan bahan ajar 

dalam pembelajaran sastra di SMP. 
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2. Manfaat Praktis 

 

 Manfaat praktis yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

a. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan apresiasi anak terhadap karya sastra 

sehingga memperluas ilmu pengetahuan tentang sastra.  

b. Hasil penelitian untuk meningkatkan minat baca terhadap karya sastra sehingga 

lebih termotivasi dalam belajar sastra di sekolah. 

c. Hasil Penelitian ini bisa menjadi masukan bagi guru-guru sebagai bahan ajar di 

sekolah.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relevan 

Penelitian yang terkait dengan nilai pendidikan dalam suatu novel memang 

telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Akan tetapi, tentunya ditemukan 

beberapa perbedaan antara penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan 

penelitian yang akan dilakukan ini. Berikut diuraikan mengenai beberapa 

perbandingan antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan 

dilakukan ini. 

 Penelitian yang pertama dilakukan oleh Marfu‟ah Zam-Zami (2014) yang 

berjudul “Nilai-nilai Pendidikan Moral dalam Novel Burlian karya Tere Liye”. 

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan pada sebuah novel 

adalah berujung pada nilai moral, oleh sebab itu dalam pembahasan nilai pendidikan 

tersebut langsung dikaitkan dengan nilai moral yang terdapat pada novel tersebut.  

 Penelitian selanjutnya, dilakukan oleh Ayu Liatun (2013) dengan judul “Nilai 

Pendidikan Karakter dalam Film Chibi Maruko Chan dan Kaitannya dengan 

Pembelajaran Sastra di SMP”. Dalam penelitian tersebut peneliti menyimpulkan 

bahwa nilai pendidikan yang dimaksud pada sebuah objek penelitian sastra adalah 

terkait dengan nilai karakter. Hal tersebut ditemukan dalam objek penelitian berupa 

film Chibi Maruko Chan yang kemudian hasil penelitian tersebut dikaitkan dengan 

pembelajaran sastra pada jenjang SMP. 
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 Penelitian ketiga dilakukan oleh Bq. Irma Nispiani (2011) yang berjudul “Nilai-

nilai Pendidikan dalam Novel Solandra karya Mira W dan Hubungannya dengan 

Pembelajaran Sastra di SMP”. Penelitian ini berkesimpulan bahwa nilai-nilai 

pendidikan yang terdapat dalam objek penelitian tersebut terdiri atas nilai moral, nilai 

religius, dan nilai karakter. Hasil penelitian tersebut kemudian dihubungkan dengan 

pembelajaran sastra di sekolah yakni pada jenjang SMP.  

 Penelitian lainnya dilakukan oleh Dewi Wulansari (2011) dengan judul “Nilai 

Edukatif dalam Novel Jiwa yang Termaafkan karya Teungkumalemi dan 

Relevansinya dengan Pembelajaran Apresiasi Sastra di SMA”. Penelitian yang 

dilakukan tersebut memiliki hasil yaitu nilai edukatif atau pendidikan yang terdapat 

dalam novel tersebut berupa nilai moral dan nilai karakter. Hasil penelitian tersebut 

juga direlevansikan dengan pembelajaran apresiasi sastra pada jenjang SMA.  

 Penelitian terakhir dilakukan oleh Toni Azhare (2011) dengan judul “Analisis 

Nilai Pendidikan Novel Luruh Kuncup sebelum Berbunga karya Mira W dan 

Implementasinya dalam Pembelajaran Apresiasi Sastra di SMA”. Penelitian di atas 

menyimpulkan bahwa dalam novel tersebut ditemukan beberapa nilai pendidikan 

yang menjadi hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut pula diimplementasikan 

dalam pembelajaran apresiasi sastra pada jenjang SMA. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan beberapa persamaan dan 

perbedaan antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang akan 

dilakukan ini. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan 

dilakukan ini adalah terletak pada unsur penelitian berupa nilai pendidikan, 
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khususnya nilai pendidikan pada novel. Persamaan selanjutnya ialah hasil penelitian 

tersebut akan dijadikan sebagai bahan pembelajaran pada bidang sastra di sekolah, 

salah satunya pada jenjang SMP. Sementara itu, perbedaannya terletak pada bahan 

kajian yang digunakan. Berkaitan dengan bahan kajian yang digunakan, masing-

masing penelitian menggunakan novel yang berbeda sebagai bahan kajiannya dan 

pada penelitian kedua bahan kajiannya berupa film. Sementara itu, penelitian yang 

akan dilakukan ini bahan kajiannya ialah berupa novel. 

2.2 Landasan Teori 

 Dalam suatu penelitian tentunya sangat dibutuhkan teori-teori yang menjadi 

landasan dalam menganalisis objek penelitian. Teori-teori yang berkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan ini diuraikan sebagai berikut. 

2.2.1 Novel 

 Novel  adalah salah satu bentuk dari sebuah karya sastra. Novel berasal dari 

bahasa Italia novella, yang dalam bahasa Jerman novelle, dan dalam bahasa Yunani 

novellus. Sebutan novel dalam bahasa Inggris dan inilah kemudian masuk ke dalam 

bahasa Indonesia menjadi novel. Secara harfiah, novella berarti „sebuah barang baru 

yang kecil‟, dan kemudian diartikan sebagai „cerita pendek dalam bentuk prosa‟.  

 Dewasa ini istilah novella dan novelle mengandung pengertian yang sama 

dengan istilah Indonesia novelet (Inggris:  novelette), yang berarti sebuah karya prosa 

fiksi yang panjangnya cukupan, tidak terlalu panjang, namun juga tidak terlalu 

pendek (Nurgiyantoro dalam Anwar, 2015: 10).  Dalam novel terdapat berbagai hal 
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yang dapat dianalisis dalam suatu kajian penelitian sastra, salah satunya adalah yang 

berkaitan dengan nilai pendidikan yang terkandung dalam novel tersebut. 

2.2.2 Kajian Pragmatik 

             Dalam kamus sosiologi  kata  pragmatik  ( pragmatics ) diartikan sebagai 

telaah terhadap hubungan antara  tanda – tanda dengan penggunaannya, sedangkan  

pragmatism (pragmatism) diartikan sebagai suatu ajaran yang menyatakan bahwa arti 

suatu proposisi  tergantung  pada  akibat – akibat praktisnya.  

        Pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang memandang karya sastra sebagai 

sarana untuk  menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Dalam hal ini tujuan 

tersebut dapat berupa tujuan politik, pendidikan, moral, agama  maupun tujuan yang 

lain. Dalam praktiknya  pendekatan ini  cendrung menilai karya sastra menurut 

keberhasilannya  dalam mencapai tujuan tertentu  bagi pembacanya ( Pradopo, 

1994:36). 

        Pragmatik merupakan kajian yang bersifat praktis  dan  berguna  bagi  umum, 

bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan ( kemamfaatan ), dan 

bersangkutan dengan nilai- nilai praktis ( KBBI 2007:891 ). Selain itu wiyatmi 

(2008:85) juga  mendefinisikan  pragmatik adalah  pendekatan yang memandang  

karya sastra  sebagai sarana untuk  menyampaikan tujuan  tertentu  kepada pembaca. 

Sedangkan ( Mey dalam Rahardi 2008:49 ) menyatakan  pragmatics  is the study of  

the  conditions  of   human  language  uses as  these  are tetermined  by the contexc of 

society. Pernyataan mey di atas mempunyai arti yaitu  ilmu bahasa  yang  

mempelajari pemakaian  atau penggunaan  bahasa, pada dasarnya  selalu  harus  
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ditentukan  oleh konteks  situasi tutur  di  dalam  masyarakat  dan  wahana 

kebudayaan  yang mewadahi dan melatar  belakangi. Konteks situasi  tutur  yang  

dimaksudkan  oleh  mey sebagaimana  dikutip  oleh Rahamli ( 2008) yakni  konteks 

sosial. Kontek sosial adalah konteks kebahasaan  yang  timbul sebagai  akibat  dari  

munculnya  komunikasi dan intraksi  antar anggota  masyarakat  dengan  latar 

belakang sosial budaya  yang  sangat tertentu  sifatnya.  

        Berdasarkan  pendapat   di   atas   dapat  di simpulkan   bahwa  yang  di  maksut  

pragmatik  dalam  penelitian  ini adalah   salah  satu  jenis  kajian  karya  sastra  yang  

berprinsif  bahwa  karya  sastra  yang  baik  dapat  membrikan   manfaat dan  nilai-

nilai  praktis.  Misalnya   nilai – nilai  pendidikan  yang  mencangkup moral, 

religious, dan sosial kepada pembaca. 

2.2.3 Nilai Pendidikan 

Nilai atau dalam bahasa Inggris disebut value berarti harga, penghargaan, atau 

tafsiran. Artinya, harga atau penghargaan yang melekat pada sebuah objek. Objek 

yang dimaksud adalah berbentuk benda, barang, keadaan, perbuatan, atau perilaku 

(Kridalaksana, 1982). 

 Nilai adalah sesuatu yang abstrak, bukan konkret. Nilai hanya bisa 

dipikirkan, dipahami, dan dihayati. Nilai juga berkaitan dengan cita-cita, harapan, 

keyakinan, dan hal-hal yang bersifat batiniah. Menilai berati menimbang, yaitu 

kegiatan manusia yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk 

mengambil suatu keputusan (Suryadi, 2010). 
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Nilai sendiri memiliki banyak arti bagi beberapa tokoh. Di antaranya adalah 

sebagaimana uraian berikut ini: 

1. Menurut Ralp Perry: “Value as any object of any interest”. Maknanya adalah 

bahwa nilai sebagai suatu objek dari suatu minat individu. 

2. John Dewey menyatakan: “…..value is any object of social interest”. Maknanya 

adalah bahwa sesuatu bernilai apabila disukai dan dibenarkan oleh sekelompok 

manusia (sosial). Dalam hal ini Dewey mengutamakan kesepakatan sosial 

(masyarakat, antar manusia, termasuk negara). 

3. Kupperman mendefinisikan nilai adalah patokan normatif yang memperngaruhi 

manusia dalam menentukan pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif. 

4. Gordon Allport mendefinisikan nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang 

bertindak atas dasar pilihannya. 

5. Hans Jonas berpendapat bahwa nilai adalah alamat sebuah kata “Ya”. 

6. Kluckhohn berpendapat bahwa nilai adalah konsepsi dari apa yang diinginkan, 

yang memperngaruhi pilihan terhadap cara, tujuan antara dan tujuan akhir 

tindakan. 

7. Mulyana mengatakan bahwa nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam 

menentukan pilihan. 

8. Menurut Purwodarminto, nilai dapat diartikan dalam 5 hal. Lima hal itu adalah: 

harga dalam taksiran, harga sesuatu, angka kepandaian, kadar atau mutu dan sifat-

sifat yang penting. 
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa nilai adalah sesuatu yang 

penting, baik dan berharga. Dalam nilai terkandung sesuatu yang ideal, harapan yang 

dicita-citakan untuk kebajikan. Menilai berarti menimbang, suatu kegiatan 

menghubungkan sesuatu dengan yang lain dan kemudian mengambil keputusan. 

Sesuatu dianggap punya nilai jika sesuatu itu dianggap penting, baik dan berharga 

bagi kehidupan umat manusia. Baik ditinjau dari segi religius, politik, hukum, moral, 

etika, estetika, ekonomi dan sosial budaya. 

Sifat-sifat nilai adalah sebagai berikut:  

1. Nilai itu suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. 

2. Nilai memiliki sifat normatif, artinya nilai mengandung harapan, cita-cita, dan 

suatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal (das sollen). 

3. Nilai berfungsi sebagai daya dorong atau motivator dan manusia adalah 

pendukung nilai.  

Jenis-jenis nilai pendidikan dalam suatu karya sastra terdiri dari 18 nilai (Hoed 

dalam Anwar, 2015: 28). Hal tersebut diuraikan sebagai berikut. 

1. Nilai religius yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya. 

2. Nilai jujur yaitu perilaku yang dilaksanakan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan. 
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3. Nilai toleransi yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbadaan suku, 

agama, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari 

dirinya. 

4. Nilai disiplin yaitu tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh 

terhadap berbagai ketentuan dan peraturan. 

5. Nilai kerja keras yaitu perilaku yang menunjukan upaya sungguh-sungguh 

dalam mengatasi berbagai hambatan dan menyelesaikan dengan sebaik-

baiknya. 

6. Nilai kreatif yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara 

atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

7. Nilai mandiri yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.  

8. Nilai demokratis yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai 

sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

9. Nilai rasa ingin tahu yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas sesuatu yang dipelajarinya. 

10. Nilai semangat kebangsaan yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan 

yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri 

dan kelompoknya. 

11. Nilai cinta tanah air yaitu cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap hal-

hal yang terkait dengan kebangsaan. 
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12. Nilai menghargai prestasi yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui 

keberhasilan orang lain. 

13. Nilai komunikatif (bersahabat) yaitu tindakan yang memperhatikan rasa 

senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 

14. Nilai cinta damai yaitu sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan 

orang lain merasa senang dan aman dengan kehadirannya. 

15. Nilai gemar membaca yaitu kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 

16. Nilai peduli lingkungan yaitu sikap dan tindakan yang selalu berusaha 

mencegah dan memperbaiki kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya. 

17. Nilai peduli sosial yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi 

bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

18. Nilai tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya. 

2.2.4 Pembelajaran Sastra di SMP 

 Pembelajaran sastra adalah suatu proses interaksi antara guru dan murid tentang 

sastra. Di dalam interaksi tersebut terjadi proses yang memungkinkan terjadinya 

pengenalan, pemahaman, dan penghayatan. 

 Penikmatan terhadap karya sastra atau disebut dengan apresiasi, sehingga siswa 

mampu menerapkan temuannya di dalam kehidupan nyata. Dengan demikian siswa 

memperoleh manfaat dari karya sastra yang diapresiasikannya. Apresiasi sastra 
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adalah perbuatan yang dilakukan dengan sadar, dan bertujuan untuk mengenal dengan 

tepat nilai sastra untuk menumbuhkan kegairahan kepadanya dan memperoleh 

kenikmatan daripadanya (Baribin dalam Sumarni, 2010:23) 

 Pelaksanaan pembelajaran sastra mempunyai tujuan-tujuan khusus, yaitu: 

1. Pengembangan kenikmatan dan keterampilan membaca dan menafsirkan karya 

sastra dan memperkenalkan siswa dengan sejumlah karya sastra yang 

signifikan. 

2. Pengenalan tradisi karya sastra dan peranannya dalam sejarah kemanusiaan. 

3. Pengembangan standar dan cipta rasa terhadap karya sastra. 

 Pembelajaran sastra yang dilakukan di SMP yang berkaitan dengan nilai-nilai 

pendidikan dalam novel dapat terlihat pada standar kompetensi memahami unsur 

intrinsik novel remaja (asli atau terjemahan) dengan kompetensi dasar 

mengidentifikasi karakter (nilai pendidikan) dalam novel remaja (asli atau 

terjemahan). Karakter peserta didik yang diharapkan ialah dapat dipercaya, rasa 

hormat, tekun, tanggug jawab, berani, dan ketulusan dengan mengacu pada nilai-nilai 

pendidikan yang terdapat dalam novel Jiwa di Titik Nol. Penjabaran mengenai 

indikator, materi pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian dalam 

pembelajaran sastra di SMP tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam lampiran 

silabus dan RPP. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 JenisPenelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang 

menggunakan prosedur pemecahan masalah dan tidak menggunakan perhitungan 

(Sugiyono dalam Anwar, 2015: 22).Data yang digunakan sebagai dasar 

penelitian ini berwujud kata, kalimat, wacana, sertateks, yang menggambarkan 

dan menjelaskan nilai pendidikan yang terdapat dalam novel Jiwa di Titik Nol 

karya Habib Hidayat. Jadi, dalam hal ini peneliti mendekatkan diri kepada objek 

secara utuh. 

Selain itu juga, menurut Suryono (2010: 11) penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, mengambarkan, dan 

menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat 

dijelaskan, diukur,atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. 

3.2 Data danSumber Data 

3.2.1 Data 

Data menurut Muhajir (dalam Siswanto, 2013: 63), diartikan sebagai alat 

untuk memperjelas pikiran, padadasarnya merupakan sumberinformasi yang 

diperoleh dan dikumpulkan lewat narasi dan dialog di dalam novel dan atau 

cerita pendek dengan merujuk pada konsep sebagai kategori. Data dalam 

penelitian ini berupa dialog, kalimat, dan kata-kata yang berupa narasi yang 
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merupakan gambaran tentang nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam novel 

Jiwa di Titik Nol karya Habib Hidayat. Hal ini sesuai dengan pengertian data, 

data kualitatif adalah kata-kata, kalimat, wacana (Ratna dalam Emzir, 2012: 47). 

3.3.1 Sumber Data 

Sumber data adalah darimana data diperoleh.Dalam penelitian sastra, 

sumber data berupa novel, cerita pendek, drama,dan lain-lain. Sumber data 

dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber 

data primer dalam penelitian ini berupa novel Jiwa di Titik Nol karya Habib 

Hidayat sebagai berikut: 

Judul   : Jiwa di TitikNol 

Pengarang  : HabibHidayat 

NamaPenerbit  : Beranda (Kelompok Intrans Publishing) 

TempatTerbit  : Malang 

TahunTerbit  : 2011 

Tebal   : 240Halaman 

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa karya  tulis 

orang lain (skripsi), artikel-artikel,dan buku-buku yang membahas mengenai 

sastra berdasarkan teori Pragmatik. 

3.3 Metode  Pengumpulan Data 

Metode adalah prosedur atau tata cara yang sistematis yang dilakukan 

seorang peneliti dalam upaya mencapai tujuan seperti memecahkan masalah atau 



18 
 

menguak kebenaran atas fenomena tertentu (Siswanto, 2013:55).Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

3.3.1 Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian  ini adalah studi 

pustaka atau metode kepustakaan berdasarkan artikel atau buku yang membahas 

mengenai nilai pendidikan, novel, dan teori Pragmatik. 

Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian dengan cara membaca 

disetiap kata-kata dan kalimat yang ada dalam novel Jiwa di Titik Nol karya 

Habib Hidayat. Data yang terkumpul akan diklasifikasikan menurut nilai-nilai 

pendidikan  yang terdapat dalam objek penelitian tersebut. 

3.3.2 Baca dan Catat 

Metode baca dan  catat  adalah  metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan  data dengan jalan membaca dan memahami seluruh isi 

novel kemudian di catat untuk mendapatkan  data yang akurat 

(Sudaryanto, 2003:33). Data dikumpulkan dengan cara membaca 

keseluruhan isi  novel  Jiwa di Titik Nol  karya Habib Hidayat  kemudian 

mencatat bagian – bagian yang akan di teliti. 

3.4 Metode Analisis Data 

Patto menyatakan bahwa analisis data adalah proses pengolahan data 

serta pengorganisasiannya dalam suatu pola, kategori,dan satua nuraian (lihat 

Anwar, 2015: 13). Analisis data dalam penelitian  ini dilaksanakan dengan 

metode structural objektif.  Terkait dengan sastra, metode ini bertolak dari 
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asumsi dasar bahwa karya sastra sebagai karya kreatif memiliki otonomi penuh 

yang harus dilihat sebagi sosok yang berdiri sendiri serta terlepas hal-hal lain 

yang berada diluar dirinya (lihat Ali, 2014: 35). Dalam hal ini peneliti terlebih 

dahulu mendeskripsikan data-data yang telah terkumpul kemudian 

menganalisisnya  berdasarkan Pragmatik. 

Adapun langkah-langkah yang akan digunakan dalam menganalisis data 

tersebut sebagai berikut: 

1. Membaca novel Jiwa di Titik Nol yang bertujuan untuk memahami struktur 

novel tersebut secara keseluruhan dengan cara membaca secara berulang-

ulang. Hal ini dilakukan guna mengetahui isi novel yang akan diteliti dan 

dianalisis, sehingga peneliti bias menemukan data-data yang sesuai dengan 

penelitian, yaitu nilai-nilai pendidikan. 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis data yang berkaitan dengan nilai-nilai 

pendidikan. Setelah membaca dan memahami isi novel, hal yang akan 

dilakukan peneliti adalah mendeskripsikan data (kata/kalimat) yang berkaitan 

dengan nilai-nila ipendidikan tersebut. 

3. Mengklasifikasikan data berup anilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam 

novel  Jiwa di Titik Nol karya Habib Hidayat. 

4. Menyimpulkan hasil yang didasarkan pada deskripsi dan analisis data secara 

keseluruhan. Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis kemudian akan 

disimpulkan secara keseluruhan berdasarkan data-data yang sesuai dengan 
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objek penelitian, sehingga hasil penelitian dapat disajikan dan dipertanggung 

jawabkan. 

5. Selanjutnya, menerapkan hasil penelitian tersebut sebagai bahan ajar dalam 

pembelajaran sastra yang berkaitan dengan membaca novel. 

3.5 Metode  Penyajian Hasil Analisis 

Metode yang digunakan untuk menyajikan hasil analisis yaitu metode 

deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu metode yang pelaksanannya 

dengan caramendeskripsikan fakta-fakta berupa hasil penelitian yang telah 

dianalisis (Emzir, 2012: 53).  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Wujud Nilai Pendidikan Novel Jiwa di Titik Nol karya Habib Hidayat 

  Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam novel Jiwa di Titik Nol tersebut 

ditemukan terdapat beberapa bentuk atau wujudnya. Nilai-nilai pendidikan 

tersebut diperoleh berdasarkan jenis-jenis nilai yang berjumlah 18 nilai dalam 

konsep yang dikemukakan oleh Anwar (2015). Adapun nilai-nilai pendidikan 

yang terdapat dalam novel Jiwa di Titik Nol tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Nilai religius yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 

ajaran agama yang dianutnya. Hal tersebut dibuktikan dengan kutipan 

berikut. 

“ ...Kecuali Bapakku, orang nomor satu di mataku,guru 

paling berkesan di benakku,pemimpin paling sabar dalam 

keluarggaku. Aku katakana demikian karena  telah banyak 

hikmah  yang kudapati secara sengaja ataupun tidak di 

sepanjang perjalananku mengamati secara tumpul tindak 

tunduk beliau...” (Hidayat,2011:3) 

 

Dalam kutipan di atas membuktikan bahwa terdapat nilai religius 

yakni pada kata ‘pemimpin’. Pemimpin merupakan kata yang identik 

dengan hal kepemimpinan sehingga kata tersebut secara tersurat merupakan 

salah satu yang mencirikan nilai religius. Nilai religius dalam Pemimpin 

terlihat pada berbagai aspek yang dilakukan oleh para guru sebagai 

pemimpin pesantren.  

Kutipan lain yang berkaitan dengan nilai religius tersebut adalah 

sebagai berikut. 
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“... cari istri itu yang ngerti agama. Kalau istrimu gak tahu 

menahu tentang agama, sepandai-pandainya kamu, sulit 

untuk mengamalkan ilmumu...” (Hidayat,2011:7) 

 

“...lantunan pujian, niat puasa, Nawaitu shaumaghodin.... 

yang dilagukan menggema membuat suasana awal 

Ramadhan ini terkesan semakin sakral...”  

“...pasca shalat Isya beramai-ramai menunaikan tarawih 

kemudian disusul dengan tadarus Al-Qur’an hingga tengah 

malam. Tak puas dengan itu, beberapa orang yang masih 

menambahnya lagi dengan shalatul lail...” 

(Hidayat,2011:75). 

 

Kutipan tersebut membuktikan bahwa terdapat nilai religius yakni 

pada kata ‘ngerti agama’, ‘niat puasa’, ‘Ramadhan’, ‘shalat isya’, ‘tarawih’, 

‘tadarus Al-Qur’an’, dan ‘shalatul lail’. ‘ngerti agama’ menunjukan hal yang 

terkait dengan unsur keagamaan yaitu bahwa santri dalam novel tersebut 

merupakan orang-orang yang mengerti dan paham terhadap unsur 

keagamaan. Begitu pula dengan kata ‘niat puasa’ yang menunjukan bahwa 

puasa merupakan suatu aktivitas keagamaan yang dilakukan khususnya oleh 

ummat Islam, ‘Ramadhan’ juga merupakan salah satu nama bulan yang 

disucikan dalam penanggalan Islam yang di dalamnya dilaksanakan ibadah-

ibadah yang bernilai tinggi, ‘shalat isya’ merupakan salah satu ibadah wajib 

dari ummat Islam yang dilaksanakan setiap hari dalam waktu yang 

ditentukan, ‘tarawih’, ‘tadarus Al-Qur’an’, dan ‘shalatul lail’ merupakan 

hal-hal yang sering dilakukan oleh orang-orang yang memiliki nilai religius, 

terutama pada bulan suci Ramadhan. Dalam hal ini, nilai religius yang 

tergambar berupa aktivitas ibadah sholat dan mengaji.  
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2. Nilai jujur yaitu perilaku yang dilaksanakan pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan. Hal tersebut dibuktikan dengan kutipan berikut. 

“...kita adalah teman. Bahkan saudara! Ingatkah saat-saat 

kita bersama-sama dulu? Kurang beras di pondok, tak punya 

rokok, kita selalu bersama. Apa pantas aku jika 

membencimu?...” (Hidayat,2011:225). 

 

Kutipan di atas yang membuktikan bahwa terdapat nilai kejujuran 

adalah pada kalimat ‘kita adalah teman’. Kalimat tersebut secara tersurat 

mengungkapkan bahwa para tokoh dalam novel tersebut secara jujur 

menyatakan perasaan yang mereka miliki yang salah satunya ialah 

pernyataan mengenai pertemanan mereka. Selanjutnya, kalimat lain yang 

menunjukan nilai kejujuran adalah ‘Kurang beras di pondok, tak punya 

rokok, kita selalu bersama’. Kedua kalimat tersebut secara tersirat 

mengungkapkan bahwa kehidupan kaum santri memang apa adanya sesuai 

dengan kutipan tersebut. Dalam hal ini, nilai kejujuran yang tergambar 

berupa aktivitas para santri yang selalu bersama.  

Kutipan lain yang juga membuktikan adanya nilai tersebut diuraikan 

sebagai berikut. 

“...walau aku tak dapat melihat, aku bisa tahu kebaikan dan 

keindahan hati mas Ramli...” (Hidayat,2011:124). 

 

Kutipan tersebut juga membuktikan bahwa terdapat nilai kejujuran 

yaitu pada kalimat ‘aku bisa tahu kebaikan dan keindahan hati mas Ramli’. 

Kalimat tersebut secara tersirat menyatakan kejujuran yang diungkapkan 

oleh salah satu tokoh terhadap tokoh lainnya. Kejujuran tersebut 
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dimaksudkan untuk menghargai karya tokoh lain tersebut. Nilai kejujuran 

yang ditunjukan secara khusus ditunjukan pada kalimat tersebut melalui 

pernyataan ‘aku bisa tahu’. Dalam hal ini, nilai kejujuran yang tergambar 

berupa ungkapan salah satu tokoh terhadap tokoh lainnya.  

3. Nilai toleransi yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan suku, 

agama, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari 

dirinya. Hal tersebut dibuktikan dengan kutipan berikut. 

“...Dalam keadaan berpakaian kotor, kami rebutan kami 

rebutan mandi dengan air keran.seperti saat-saat biasanya 

atau bahkan lebih ceria karena sehabis menerima gaji, kami 

mandi sambil bergurau, siram-siraman dengan air setengah 

keruh itu. Menyenangkan, amat teramat menyenangkan...” 

(Hidayat,2011:196). 

 

Kutipan yang menunjukan bahwa adanya nilai toleransi adalah pada 

kalimat ‘,seperti saat-saat biasanya atau bahkan lebih ceria karena sehabis 

menerima gaji kami mandi sambil bergurau, siram-siraman dengan air 

setengah keruh itu’. Kalimat tersebut secara tersirat menyatakan sikap 

toleransi yang terdapat pada kata seperti. Toleransi itu terjadi melalui 

pernyataan yang diungkapkan oleh tokoh dalam novel yakni para pekerja 

memiliki sikap toleran terhadap orang lain yang tidak sama seperti mereka. 

Dalam hal ini, nilai toleransi yang tergambar berupa sikap menyenangkan 

dari para pekerja tersebut.  

Kutipan lain yang juga membuktikan adanya nilai tersebut diuraikan 

sebagai berikut. 

“...menurutku cinta itu suatu keindahan. Bisa melebur benci, 

membuat rindu, menimbulkan cemburu. Cinta itu hidup dan 
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akan tetap hidup meski tak tampak. Pokoknya cinta bisa 

merubah segalanya...” (Hidayat,2011:83). 

 

Kutipan di atas termasuk membuktikan bahwa terdapat nilai toleransi 

yakni pada kalimat ‘menurutku cinta itu suatu keindahan. Bisa melebur 

benci, membuat rindu, menimbulkan cemburu’. Kutipan tersebut secara 

tersirat menyatakan bahwa salah satu tokoh mengungkapkan sikap toleransi 

dan kepedulianya terhadap tokoh lainnya melalui definisi cinta. Dalam hal 

ini, nilai toleransi yang tergambar berupa aktivitas kepedulian salah satu 

tokoh terhadap tokoh lainnya.  

4. Nilai disiplin yaitu tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh 

terhadap berbagai ketentuan dan peraturan. Hal tersebut dibuktikan dengan 

kutipan berikut. 

“...pak Kyai mengomando para santri untuk maju satu 

persatu melantunkan beberapa bait Alfiyah yang susah payah 

dihafal para santri siang tadi. Satu persatu hingga hampir 

larut malam telah maju…(Hidayat,2011:34). 

 

Kutipan tersebut membuktikan bahwa terdapat nilai disiplin yaitu 

pada kalimat ‘Satu persatu hingga hampir larut malam telah maju’. Kalimat 

tersebut menunjukan sikap disiplin yang dilakukan oleh para santri terkait 

dengan pelaksanaan perintah dari Kyai mereka. Perintah Kyai mereka dalam 

novel tersebut adalah untuk maju satu per satu dalam hal menghafal sesuatu 

pelajaran dalam pesantren mereka hingga larut malam. Dalam hal ini, nilai 

disiplin yang tergambar berupa aktivitas maju menghafal pelajaran yang 

dikomandoi oleh tokoh Pak Kyai.  
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5. Nilai kerja keras yaitu perilaku yang menunjukan upaya sungguh-sungguh 

dalam mengatasi berbagai hambatan dan menyelesaikan dengan sebaik-

baiknya. Hal tersebut dibuktikan dengan kutipan berikut. 

“...kesana-kemari aku mencari pesantren yang mau 

menerima tenagaku sebagai gadainya. Sebagai penggantinya 

aku akan bekerja untuk pesantren, menjadi pelayan-pelayan 

kami, santri-santri lain dan apa saja yang penting aku tidak 

boleh menjadi orang bodoh...” (Hidayat,2011:11-12). 

 

“...perjuangan bapakku yang rela pinjam uang sana-sini 

hanya demi memondokkan aku. Ibuku yang selalu 

menyisihkan uang-uang koin dan jika terkumpul dibelikannya 

beras untuk bekalku...” (Hidayat,2011:178). 

 

Dalam dua kutipan novel di atas dapat dibuktikan bahwa terdapat nilai 

kerja keras yakni pada kalimat ‘kesana-kemari aku mencari pesantren yang 

mau menerima tenagaku sebagai gadainya’. Kalimat tersebut secara tersurat 

menunjukan bahwa tokoh dalam novel tersebut melakukan sesuatu secara 

maksimal dan bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Tokoh 

dalam novel tersebut melakukan usaha keras dengan kesana-kemari mencari 

pesantren hanya untuk mencari nafkah melalui bantuan tenaganya. 

Selanjutnya, kutipan lain yang membuktikan adanya nilai kerja keras dari 

tokoh tersebut dinyatakan melalui kalimat ‘perjuangan bapakku yang rela 

pinjam uang sana-sini hanya demi memondokkan aku’. Kalimat tersebut 

menunjukan sikap kerja keras yang dimiliki oleh salah satu tokoh dalam 

novel tersebut yaitu tokoh Bapak. Tokoh bapak melakukan usaha kerja 

keras melalui kata perjuangan yang bertujuan untuk bisa memondokan 

anaknya. Usaha itulah yang menjadi nilai kerja keras dalam novel tersebut. 
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Dalam hal ini, nilai kerja keras yang tergambar berupa aktivitas yang 

dilakukan oleh tokoh bapak dan tokoh ibu.  

6. Nilai kreatif yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan 

cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Hal tersebut 

dibuktikan dengan kutipan berikut. 

“...segitiga belanda itu dibuat, ditakdirkan untuk kami. Di 

tempat itu selalu muncul inspirasi cemerlang hasil 

perenungan sederhana...” (Hidayat,2011:24). 

 

Kutipan di atas yang membuktikan bahwa terdapatnya nilai kreatif 

adalah pada kalimat ‘Di tempat itu selalu muncul inspirasi cemerlang hasil 

perenungan sederhana’. Kalimat tersebut secara tersirat menyatakan bahwa 

tokoh dalam novel tersebut memiliki nilai kreatif dalam aktivitasnya di 

suatu tempat yang disebutnya segitiga belanda yang menghasilkan inspirasi. 

Dalam hal ini, nilai kreatif yang tergambar berupa aktivitas yang dilakukan 

oleh para tokoh sehingga memunculkan inspirasi.  

7. Nilai mandiri yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Hal tersebut dibuktikan 

dengan kutipan berikut. 

“...Iya...! aku anak pertama, sudah selayaknya aku bisa 

menggantikan Bapak. Aku gak tega sama Ibu dan adik-

adikku. Aku gak ingin adik-adikku putus sekolah seperti 

aku...” (Hidayat,2011:72). 

 

“uang jajan, peralatan sekolah SPP dan mungkin kebutuhan-

kebutuhan lain, hal itu tak mungkin jika aku tidak turun 

tangan sebagai tulang punggung...” (Hidayat,2011:72). 

 

Kutipan yang membuktikan adanya nilai mandiri adalah pada kalimat 

‘aku anak pertama, sudah selayaknya aku bisa menggantikan Bapak’. 
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Kalimat lainnya yang menunjukan adanya nilai mandiri ialah ‘uang jajan, 

peralatan sekolah SPP dan mungkin kebutuhan-kebutuhan lain, hal itu tak 

mungkin jika aku tidak turun tangan sebagai tulang punggung’. Kedua 

kalimat di atas membuktikan bahwa tokoh dalam novel tersebut memang 

memiliki sikap dan nilai kemandirian yang ditunjukan pada konsep 

menggantikan bapak dan turun tangan sebagai tulang punggung. Sikap kerja 

keras melalui kata turun tangan dan tulang punggung tersebut menunjukan 

adanya nilai kemandirian pada tokoh dalam novel tersebut. Dalam hal ini, 

nilai kemandirian yang tergambar berupa perbuatan salah satu tokoh untuk 

bekerja memenuhi kebutuhan keluarga.  

8. Nilai demokratis yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai 

sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Hal tersebut dibuktikan 

dengan kutipan berikut. 

“...bagaimanapun juga beratnya, mengayomi rumah tangga 

adalah tanggung jawab suami istri...” (Hidayat,2011:102). 

 

Dalam kutipan tersebut di atas yang membuktikan bahwa terdapat 

nilai demokratis adalah pada kalimat ‘mengayomi rumah tangga adalah 

tanggung jawab suami istri’. Kalimat tersebut membuktikan bahwa sikap 

demokratis yang memang harus diterapkan dalam kehidupan berumah 

tangga oleh pihak suami dan istri. Dalam hal ini, nilai demokratis yang 

tergambar berupa aktivitas suami dan istri dalam suatu hubungan 

pernikahan atau rumah tangga.  

Kutipan lain yang menunjukan hal tersebut juga terlihat sebagai 

berikut. 
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“...Jika kamu masih menganggapku ibu,turuti kata-kataku! 

Jangan kau dekat dengannya! Ibu ingin kamu jadi orang 

baik....” (Hidayat,2011:137).  

 

Kutipan di atas membuktikan bahwa adanya nilai demokratis adalah 

pada kata’ Ibu’ Kalimat tersebut menunjukan sikap demokratis yang 

dimiliki oleh salah satu tokoh dalam novel tersebut melalui frasa setiap Ibu 

yang harus menasehati anaknya. Dalam hal ini, nilai demokratis yang 

tergambar berupa pernyataan salah satu tokoh.   

9. Nilai rasa ingin tahu yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas sesuatu yang dipelajarinya. Hal 

tersebut dibuktikan dengan kutipan berikut. 

“...Aku yang bocah Kediri asli seharusnya tahu makna 

semboyan kota kelahiranku, tapi aku tak sepeduli itu. 

Terkadang aku juga berpikir mana dan apa yang membuat 

Kediri bersinar terang? Itu Cuma semboyan atau cermin 

konkret kehidupan masyarakatnya? Sekedar tulisan atau 

harapan si pencetusnya?...” (Hidayat,2011:1). 

Kutipan di atas menunjukan adanya nilai rasa ingin tahu adalah pada 

kalimat ‘Terkadang aku juga berpikir mana dan apa yang membuat Kediri 

bersinar terang? Itu Cuma semboyan atau cermin konkret kehidupan 

masyarakatnya? Sekedar tulisan atau harapan si pencetusnya’?. Kalimat-

kalimat yang berisi pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu tokoh 

tersebut menunjukan rasa ingin tahu tokoh tersebut. Kalimat pertama 

menunjukan bahwa tokoh tersebut memiliki rasa ingin tahu mengenai kata 

bersinar terang. Kalimat kedua juga menunjukan rasa ingin tahu mengenai 

semoboyan yang dijadikan hanya sebagai semboyan atau cermin kehidupan 

masyarakat. Kalimat ketiga menunjukan rasa ingin tahu apakah semboyan 
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tersebut hanya tulisan atau sebuah harapan dari pencetusnya. Dalam hal ini, 

nilai rasa ingin tahu yang tergambar berupa pertanyaan-pertanyaan.  

10. Nilai semangat kebangsaan yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan 

yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan 

diri dan kelompoknya. Hal tersebut dibuktikan dengan kutipan berikut. 

“...aku sangat bangga dengan Pesantren dan kotaku, aku 

tidak mau kepentingan dan masalah pribadi lebih utama dari 

dua hal tadi..(Hidayat,2011:208). 

 

Kutipan tersebut membuktikan bahwa terdapat nilai semangat 

kebangsaan yakni pada kalimat ‘aku sangat bangga dengan Pesantren dan 

kotaku’. Kalimat di atas secara tersurat menyatakan semangat kebangsaan 

yang dimiliki oleh tokoh dalam novel tersebut melalui rasa bangga terhadap 

pesantren dan kotanya. Rasa bangga terhadap pesantren dan kota merupakan 

salah satu ciri adanya nilai semangat kebangsaan oleh tokoh dalam novel. 

Rasa bangga adalah rasa yang menunjukan sikap seseorang terhadap sesuatu 

hal sehingga ia akan melakukan apa saja terkait dengan hal yang 

dibanggakannya tersebut. Dalam hal ini, nilai semangat kebangsaan yang 

tergambar berupa pernyataan bangga terhadap pesantren.  

11. Nilai cinta tanah air yaitu cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap 

hal-hal yang terkait dengan kebangsaan. Hal tersebut dibuktikan dengan 

kutipan berikut. 

“...aku sangat bangga dengan Pesantren dan kotaku, aku 

tidak mau kepentingan dan masalah pribadi lebih utama dari 

dua hal tadi...” (Hidayat,2011:208). 

 



31 
 

Dalam kutipan di atas membuktikan bahwa terdapatnya nilai cinta 

tanah air adalah pada kalimat ‘aku sangat bangga dengan Pesantren dan 

kotaku’. Kalimat di atas secara tersurat menyatakan rasa cinta tanah air 

yang dimiliki oleh tokoh dalam novel tersebut melalui rasa cinta terhadap 

pesantren dan kotanya. Dalam hal ini, nilai cinta tanah air yang tergambar 

berupa pernyataan bangga terhadap pesantren dan kota. 

12. Nilai menghargai prestasi yaitu sikap dan tindakan yang mendorong 

dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan 

mengakui keberhasilan orang lain. Hal tersebut dibuktikan dengan kutipan 

berikut. 

“...aku masih tak percaya berita ini, Ramli menang di ajang 

MTQ dan gurauannya padaku tempo itu bukan sekedar 

gurauan tapi impian yang kini menjadi kenyataan...” 

(Hidayat,2011:172). 

 

Kutipan yang membuktikan bahwa adanya nilai menghargai prestasi 

terdapat pada kalimat ‘Ramli menang di ajang MTQ dan gurauannya 

padaku tempo itu bukan sekedar gurauan tapi impian yang kini menjadi 

kenyataan’. Kalimat tersebut secara tersirat menunjukan bahwa salah satu 

tokoh dalam novel tersebut memiliki nilai penghargaan terhadap prestasi 

tokoh lainnya. Dalam hal ini, nilai menghargai prestasi yang tergambar 

berupa pernyataan tentang kemenangan salah satu tokoh di suatu ajang. 

13. Nilai komunikatif (bersahabat) yaitu tindakan yang memperhatikan rasa 

senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Hal 

tersebut dibuktikan dengan kutipan berikut. 
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“...sementara malam makin larut. Gelak tawa dalam obrolan 

yang tak begitu serius beberapa kali mencuat dari tiap-tiap 

mulut. Malam itu topik cinta menjadi obrolan yang tiada 

habisnya, bahkan hingga tengah malam saat tadarrus 

rampung kami masih asyik bercakap tentang itu...” 

(Hidayat,2011:83). 

 

Kutipan di atas membuktikan adanya nilai komunikatif yaitu pada 

kalimat ‘Gelak tawa dalam obrolan yang tak begitu serius beberapa kali 

mencuat dari tiap-tiap mulut’. Kalimat di atas secara tersurat menunjukan 

bahwa terjadinya arus komunikasi dalam aktivitas tokoh-tokoh dalam 

novel tersebut melalui frasa gelak tawa, kata obrolan, dan klausa mencuat 

dari tiap-tiap mulut. Ketiga hal tersebut merupakan ciri adanya suatu 

komunikasi yang mencerminkan sikap bersahabat. Dalam hal ini, nilai 

komunikatif yang tergambar berupa gelak tawa dan obrolan. 

14. Nilai cinta damai yaitu sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan 

orang lain merasa senang dan aman dengan kehadirannya. Hal tersebut 

dibuktikan dengan kutipan berikut. 

“...sesuatu yang harus kau yakini saat ini adalah, apa yang 

digambarkan Allah pada fisikmu, itulah dirimu. Kau laki-

laki...” (Hidayat,2011:27). 

 

Kutipan tersebut membuktikan bahwa terdapat nilai cinta damai yaitu 

pada kalimat ‘sesuatu yang harus kau yakini saat ini adalah, apa yang 

digambarkan Allah pada fisikmu, itulah dirimu’. Kalimat tersebut 

menunjukan sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain 

merasa senang. Dalam hal ini, nilai cinta damai yang tergambar berupa 

pernyataan salah satu tokoh. 
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Kutipan lain yang membuktikan hal serupa terkait nilai tersebut yakni 

sebagai berikut. 

“...kita bersahabat karena Allah. Tak ada yang mendekatkan 

kita saat pertama kali kita saling kenal selain Allah, sampai 

kapanpun kita tetap saudara...” (Hidayat,2011:28). 

 

Kutipan tersebut yang membuktikan bahwa terdapat nilai cinta damai 

adalah pada kalimat ‘kita bersahabat karena Allah. Tak ada yang 

mendekatkan kita saat pertama kali kita saling kenal selain Allah, sampai 

kapanpun kita tetap saudara’. Dalam hal ini, nilai cinta damai yang 

tergambar berupa pernyataan tentang persahabatan. 

15. Nilai gemar membaca yaitu kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. Hal 

tersebut dibuktikan dengan kutipan berikut. 

“...aku selalu menimkati membaca kitab-kitab yang 

dianjurkan Kyai, semat agar ilmuku semakin berkembang...” 

(Hidayat,2011:44). 

 

Kutipan yang membuktikan bahwa terdapat nilai gemar membaca 

adalah pada kalimat ‘aku selalu menikmati membaca kitab-kitab yang 

dianjurkan Kyai’. Kalimat tersebut secara tersurat menunjukan aktivitas 

yang dilakukan oleh tokoh dalam novel yang dibuktikan pada pernyataan 

menikmati membaca kitab-kitab. Kata ‘selalu’ menunjukan bahwa tokoh 

dalam novel tersebut memiliki sikap yang menunjukan nilai gemar 

membaca, dalam hal ini membaca kitab-kitab. Dalam hal ini, nilai gemar 

membaca yang tergambar berupa aktivitas membaca kitab. 
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16. Nilai peduli lingkungan yaitu sikap dan tindakan yang selalu berusaha 

mencegah dan memperbaiki kerusakan pada lingkungan alam di 

sekitarnya. Hal tersebut dibuktikan dengan kutipan berikut. 

“...setelah sahur dan taklim, jangan lupa kita bersih-bersih 

lingkungan pesantren, itu perintah Kyai...” 

(Hidayat,2011:193). 

 

Kutipan tersebut yang membuktikan bahwa terdapat nilai peduli 

lingkungan adalah pada kalimat ‘jangan lupa kita bersih-bersih lingkungan 

pesantren’. Kata ulang bersih-bersih menunjukan secara tersurat sikap dan 

aktivitas peduli lingkungan yang dilakukan oleh tokoh dalam novel 

tersebut. Dalam hal ini, nilai peduli lingkungan yang tergambar berupa 

aksi bersih-bersih di pesantren. 

17. Nilai peduli sosial yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi 

bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Hal tersebut 

dibuktikan dengan kutipan berikut. 

“...sudah...sudah...! Jangan bertengkar. Sebaiknya kita 

selesaikan secara kekeluargaan...” (Hidayat,2011:47). 

 

Kutipan novel yang membuktikan bahwa adanya nilai peduli sosial 

adalah pada kalimat ‘Jangan bertengkar. Sebaiknya kita selesaikan secara 

kekeluargaan’. Kalimat tersebut secara tersurat menyatakan bahwa tokoh 

dalam novel tersebut memiliki nilai peduli sosial melalui kalimat 

sebaiknya kita selesaikan secara kekeluargaan. Dalam hal ini, nilai peduli 

sosial yang tergambar berupa peleraian terhadap suatu pertengkaran. 
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18. Nilai tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya. Hal tersebut dibuktikan dengan 

kutipan berikut. 

“...tekadku sudah bulat, aku tak ingin lagi menyusahkan 

bapakku, aku tak mau lagi hal buruk yang sejenis terulang...” 

(Hidayat,2011:11). 

 

“...aku minta maaf pada kalian semua salahku tempo dulu. 

Aku sadar, dan aku menemukan jati diriku. Aku khilaf, 

sampai-sampai agama kukambinghitamkan...” 

(Hidayat,2011:236). 

 

Dalam kutipan tersebut di atas yang membuktikan bahwa terdapat 

nilai tanggung jawab adalah pada kalimat ‘tekadku sudah bulat, aku tak 

ingin lagi menyusahkan bapakku, aku tak mau lagi hal buruk yang sejenis 

terulang’ dan ‘tekadku sudah bulat, aku tak ingin lagi menyusahkan 

bapakku, aku tak mau lagi hal buruk yang sejenis terulang’. Dalam hal ini, 

nilai tanggung jawab yang tergambar berupa pernyataan bangga terhadap 

penyesalan atas masa lalu salah satu tokoh. 

4.2 Nilai Pendidikan Novel Jiwa di Titik Nol karya Habib Hidayat sebagai 

Bahan Ajar Pembelajaran Novel di SMP 

Wujud nilai-nilai pendidikan yang telah ditemukan dan diuraikan di atas akan 

diterapkan sebagai bahan ajar pembelajaran sastra dalam hal ini novel di SMP. 

Adapun penerapan nilai-nilai pendidikan tersebut diuraikan berdasarkan novel 

Jiwa di Titik Nol karya Habib Hidayat yang memiliki nilai-nilai pendidikan.  

 Pembelajaran sastra adalah suatu proses interaksi antara guru dan murid 

tentang sastra. Di dalam interaksi tersebut terjadi proses yang memungkinkan 

terjadinya pengenalan, pemahaman, dan penghayatan. 
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 Pembelajaran sastra yang dilakukan di SMP yang berkaitan dengan nilai-

nilai pendidikan dalam novel Jiwa di Titik Nol yaitu nilai religius, nilai kejujuran, 

nilai toleransi, nilai disiplin, nilai kerja keras, nilai kreatif, nilai demokratis, nilai 

mandiri, nilai rasa ingin tahu, nilai semangat kebangsaan, nilai cinta tanah air, 

nilai menghargai prestasi, nilai komunikatif, nilai cinta damai, nilai gemar 

membaca, nilai peduli lingkungan, nilai peduli sosial, dan nilai tanggung jawab 

dapat terlihat pada standar kompetensi (SK 13) tentang memahami unsur intrinsik 

novel remaja (asli atau terjemahan) dengan kompetensi dasar (KD 13.2) 

mengidentifikasi karakter (nilai pendidikan) dalam novel remaja (asli atau 

terjemahan). Karakter peserta didik yang diharapkan ialah dapat dipercaya, rasa 

hormat, tekun, tanggug jawab, berani, dan ketulusan dengan mengacu pada nilai-

nilai pendidikan yang terdapat dalam novel Jiwa di Titik Nol. Penjabaran 

mengenai indikator, materi pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan 

penilaian dalam pembelajaran sastra di SMP tersebut akan diuraikan lebih lanjut 

dalam lampiran silabus dan RPP. 

 Dilihat dari SK, KD, dan Indikator yang ada di atas maka dapat  ditentukan 

bahan ajar yang akan digunakan. Bahan ajar memiliki tiga prinsip  yaitu prinsip 

relevansi, prinsip konsistensi, dan prinsip kecukupan. Materi  yang akan 

digunakan mengenai nilai pendidikan yang ada pada novel.    

 Prinsip relevansi terlihat dari keterkaitan materi dengan SK dan KD.  

Prinsip konsistensi terlihat dari penguasaan siswa dengan yang diajarkan  oleh 

guru harus seimbang atau sesuai. Prinsip kecukupan terlihat dari materi yang 
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digunakan tidak terlalu banyak dan sedikit melainkan sudah cukup dengan SK dan 

KD yang sudah tertera di atas.   

  Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran 

untuk SK dan KD tersebut. Berikut ditampilkan model Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dengan SK dan KD tersebut yang menggunakan hasil kajian 

ini sebagai bahan pembelajarannya. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah    : SMP... 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester  : IX/2 

Standar Kompetensi : 13.  Memahami wacna sastra melalui kegiatan 

mendengarkan pembacaan kutipan atau 

sinopsis novel yang memiliki nilai 

pendidikan. 

Kompetensi Dasar : 13.2. Memahami nilai pendidikan yang terdapat 

dalam karya sastra berupa novel 

Indikator :  1.  Siswa dapat menentukan nilai pendidikan 

novel 

  2.  Siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai 

pendidikan yang terdapat dalam novel yang 

dibacanya. 

Alokasi waktu   : 2 x 40 menit  

1. Tujuan Pembelajaran 

 Siswa dapat menjelaskan nilai pendidikan novel 

2. Materi  Pembelajaran 

 Cara menjelaskan nilai pendidikan dalam novel yang dibacanya 

3. Metode Pembelajaran 

 a. Inkuiri 

 b. Tanya jawab 
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4. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

 a. Kegiatan Awal 

              1.  siswa menyiapkan peserta untuk pembelajaran 

       2. Siswa mendengarkan pembacaan kutipan novel 

            3. siswa mendengarkan tujuan penyampaian pembelajaran 

 b. Kegiatan Inti 

     1. Siswa dan guru membahas jenis-jenis nilai pendidikan novel 

     2. Siswa menentukan nilai pendidikan novel 

     3. Siswa mengidentifikasi nilai pendidikan novel yang dibacanya 

 c. Kegiatan Akhir 

     1. Siswa dan guru melakukan refleksi dan menutup pembelajaran hari itu  

5. Sumber Belajar 

 a. Novel Jiwa di Titik Nol  

 b. Buku pelajaran bahasa dan sastra Indonesia 

6. Penilaian 

 a. Teknik     : Tes tertulis 

 b. Bentuk instrument  : Tes uraian 

 c. Soal / instrument  : 

 1. Sebutkan bentuk – bentuk nilai pendidikan yang terdapat dalam novel? 

2. Jelaskan nilai – nilai  yang terdapat dalam novel tersebut berdasarkan novel 

yang dibacanya ! 
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 Pedoman penskoran 

Kegiatan Skor 

Siswa menyebutkan bentuk- bentuk nilai pendidikan novel dengan 

baik 

3 

Siswa menjelaskan nilai-nilai pendidikan novel kurang baik 2 

Siswa menuliskan tahap-tahap nilai pendidikan novel tidak baik 1 

  

 2. Pedoman penskoran 

Kegiatan Skor 

Siswa menyebutkan nilai pendidikan novel yang sesuai 2 

Siswa menjelaskan nilai pendidikan novel tidak sesuai 1 

Siswa tidak menyebutkan  apa-apa 0 

           

Mengetahui, 

Kepala SMP... 

 

 

 

( ... ... ....) 

Mataram,      Oktober 2015 

Guru Mapel Bahasa Indonesia 

 

 

 

( …………) 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan uraian dan hasil analisis terhadap nilai pendidikan dalam novel 

Jiwa di Titik Nol karya Habib Hidayat tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa 

hal. Hal-hal yang dimaksud adalah sebagai berikut. 

1. Wujud nilai pendidikan dalam novel tersebut terdiri atas 18 macam nilai 

yaitu nilai religius, nilai kejujuran, nilai toleransi, nilai disiplin, nilai kerja 

keras, nilai kreatif, nilai demokratis, nilai mandiri, nilai rasa ingin tahu, nilai 

semangat kebangsaan, nilai cinta tanah air, nilai menghargai prestasi, nilai 

komunikatif, nilai cinta damai, nilai gemar membaca, nilai peduli 

lingkungan, nilai peduli sosial, dan nilai tanggung jawab. 

2. Penrapan Nilai Pendidikan dalam novel Jiwa di Titik Nol tersebut dapat 

dijadikan sebagai bahan ajar pembelajaran sastra  di jenjang SMP, 

tepatnya pada kelas IX semester 2 dengan Standar Kompetensi (SK) 

nomor 13 yaitu memahami wacana sastra melalui kegiatan mendengarkan 

sinopsis atau kutipan novel yang memiliki nilai pendidikan dan 

Kompetensi Dasar (KD) nomor 13.2 yaitu memahami nilai pendidikan 

yang terdapat dalam karya sastra berupa novel. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis terhadap nilai pendidikan dalam novel Jiwa di 

Titik Nol berupa nilai religius, nilai kejujuran, nilai toleransi, nilai disiplin, nilai 

kerja keras, nilai kreatif, nilai demokratis, nilai mandiri, nilai rasa ingin tahu, nilai 

semangat kebangsaan, nilai cinta tanah air, nilai menghargai prestasi, nilai 

komunikatif, nilai cinta damai, nilai gemar membaca, nilai peduli lingkungan, 

nilai peduli sosial, dan nilai tanggung jawab maka diharapkan hal-hal sebagai 

berikut. 

1. Hasil analisis yang tertuang dalam skripsi ini dapat menjadi salah satu 

referensi, baik sebagai bahan bacaan maupun bahan ajar dalam 

pembelajaran novel di SMP khususnya yang terkait dengan nilai 

pendidikan.  

2. Hasil analisis tersebut dapat menjadi wahana penambah khazanah 

pengetahuan bagi khalayak dalam memahami nilai pendidikan yang 

terdapat dalam novel tersebut. Dengan demikian, semua pihak dapat 

menjadikan hasil analisis dalam skripsi ini sebagai sesuatu yang 

bermanfaat dalam kajian-kajian keilmuan yang terkait dengan nilai 

pendidikan novel pada masa-masa  yang akan datang. 



DAFTAR PUSTAKA 

 

Ali Akbar, Mohammad. 2014. “Analisis Kritik Sosial dalam Lagu Iwan Fals dan 

Implikasinya terhadap Pembelajaran Sastra di SMP” (skripsi). 

Mataram: FKIP Universitas Mataram. 

Anwar, Khairil. 2015. “Analisis Psikologi Tokoh Utama dalam Novel Cinta 

Shofiadan Kaitannya dengan Pembelajaran Sastra di SMA” (skripsi). 

Mataram: FKIP Universitas Mataram. 

Azhare, Toni. 2011. “Analisis Nilai Pendidikan Novel Luruh Kuncupsebelum 

Berbunga karya Mira W dan Implementasinya dalam Pembelajaran 

Apresiasi Sastra di SMA” (skripsi). Mataram: FKIP Universitas 

Mataram. 

Emzir. 2012. Metodologi Penelitian Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Pradopo,  Rachmad Djoko. 1994. Apresiasi sastra. Yogyakarta: Fakultas  Sastra 

UGM.  

Kridalaksana, Harimurti. 1982. Kamus Linguistik. Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama. 

Liatun, Ayu. 2013. “Nilai Pendidikan Karakter dalam Film Chibi Maruko Chan 

dan Kaitannya dengan Pembelajaran Sastra di SMP” (skripsi). 

Mataram: FKIP Universitas Mataram. 

Mahsun. 2011. Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan 

Tekniknya (edisi revisi 2011). Jakarta: Rajawali Pers. 

Nispiani, Bq. Irma. 2011. “Nilai-nilai Pendidikan dalam Novel Solandra karya 

Mira W dan Hubungannya dengan Pembelajaran Sastra di SMP” 

(skripsi). Mataram: FKIP Universitas Mataram. 

Ryan, Michael. 2014. Paradigma Teori Sastra. Jogjakarta: Pustaka Saritama. 

Siswanto, Wahyudi. 2013. Pengantar Teori Sastra. Malang: Aditya Media 

Publishing. 

Sumarni. 2010. “Unsur Intrinsik Novel Tanah Air Betakarya Sefryana Khairil 

melalui Analisis Semiotika dan Manfaatnya sebagai Bahan Ajar di 

SMP” (skripsi). Mataram: FKIP Universitas Mataram. 

Suryadi. 2010. Kamus Umum Bahasa Indonesia untuk Umum. Bandung: Swara 

Persmada. 

Suryono. 2010. Penelitian Kualitatif: Suatu Perspektif Sastra. Surabaya: Media 

Pustaka Jaya. 



Wulansari, Dewi. 2011. Nilai Edukatif dalam Novel Jiwa yang Termaafkan karya 

Teungkumalemi dan Relevansinya dengan Pembelajaran Apresiasi 

Sastra di SMA” (skripsi). Mataram: FKIP Universitas Mataram. 

Zam-Zami, Marfuah. 2014. “Nilai-nilai Pendidikan Moral dalam Novel Burlian 

karya Tere Liye” (skripsi). Mataram: FKIP Universitas Mataram. 


	1 COVER.pdf
	2. HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.pdf
	3 MOTTO DAN PERSEMBAHAN.pdf
	4 KATA PENGANTAR.pdf
	5 DAFTAR ISI.pdf
	6 ABSTRAK.pdf
	7 absrtract,engglis.pdf
	8 BAB I.pdf
	9 BAB II.pdf
	10 BAB III.pdf
	11 BAB IV.pdf
	12 BAB V.pdf
	13 DAFTAR PUSTAKA.pdf

