
1 
 

 
 

NILAI PRAGMATIS DALAM NOVEL GURU DANE KARYA SALMAN 

FARIS DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBELAJARAN SASTRA DI 

SMA 

 

 
 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Program Sarjana (S1) 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 

 

 

Disusun Oleh : 
INTAN SARTINI 

E1C 109 057 
 

 

 
PRODI PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA DAN DAERAH 

JURUSAN S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MATARAM 
2013



i 
 

 
 

HALAMAN JUDUL 

 
NILAI PRAGMATIS DALAM NOVEL GURU DANE KARYA SALMAN 

FARIS DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBELAJARAN SASTRA DI 

SMA 

 

 
 

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Program Sarjana (S1) 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 

 

 

Disusun Oleh : 
INTAN SARTINI 

E1C 109 057 
 

 
PRODI PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA DAN DAERAH  

JURUSAN S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

     UNIVERSITAS MATARAM 
2013 



ii 
 

 
 

 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS MATARAM 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

JalanMajapahit No. 62 Telpon (0370) 623873 Fax 634918 Mataram NTB 
 

HALAMAN PERSETUJUANDOSEN PEMBIMBING 
 

Skripsi Berjudul :Nilai Pragmatis dalamNovel Guru Dane Karya Salman Faris 

dan Relevansinya dengan Pembelajaran Sastra di SMA 

Disusun oleh : Intan Sartini 

   NIM. E1C 109 057 

 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji, 

        Mataram, 15 Juni2013 

 

Pembimbing I, 

 

 

 

Drs.Suyanu, M.Pd. 

NIP.195802151984031001 

  

Pembimbing II, 

 

 

 

Drs.H.Sapiin, M.Si. 

NIP.196101011988031003 

 

Mengetahui, 

Ketua Program StudiPendidikanBahasa, 

Sastra Indonesia dan Daerah,  Reguler Sore 

 

 

Johan Mahyudi, M.Pd. 

NIP.198201092005011002 



iii 
 

 
 

 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS MATARAM 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

JalanMajapahit No. 62 Telpon (0370) 623873 Fax 634918 Mataram NTB 
 

HALAMAN PENGESAHAN 
 

NILAI PRAGMATIS DALAM NOVEL GURU DANE KARYASALMAN FARIS DAN 
RELEVANSINYA DENGAN PEMBELAJARAN SASTRA DI SMA 

 
Oleh 

INTAN SARTINI 
E1C 109 057 

 
 

Telah dipertahankan di depan dosen penguji dan dinyatakan lulus 
Pada tanggal 31 Agustus 2013 

Dosen Penguji 
Ketua 

 
 
 

Drs.Suyanu, M.Pd. 
NIP.195802151984031001 

 
Anggota,  

 
 

 
Drs.H.Sapiin, M.Si. 

NIP.196101011988031003 

  
Anggota,  

 
 
 

Murahim, S.Pd.,M.Pd. 
NIP.197904152005011002 

Mengetahui, 
Pj. Dekan FKIP Universitas Mataram, 

 
 
 
 

Prof.Ir. H. Sunarpi, Ph, D. 
NIP. 196208041986091001 



iv 
 

 
 

 
KATA PENGANTAR 

 
Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan taufik dan kasih 

sayang-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Salawat serta salam semoga senantiasa 

tercurah kepada junjungan alam, Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan para 

sahabatnya. Tak ada kata yang dapat melukiskan perasaan penulis selain rasa syukur 

karena skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu dengan penuh perjuangan dan 

pengorbanan.  

Skripsi berjudul “Nilai Pragmatis dalam Novel Guru Dane Karya Salman Faris 

dan Relevansinya dengan Pembelajaran Sastra di SMA “ ini adalah tugas akhir untuk 

menyelesaikan program sarjana  strata satu Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan 

Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram. Skripsi ini 

dapat terselesaikan atas bantuan dan, bimbingan serta dukungan berbagai pihak. Oleh 

karena itu, dalam kesempatan ini tak lupa diucapkan terima kasih kepada yang 

terhormat: 

1. Pj. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram 

Prof. Sunarpi, Ph, D. 

2. Ibu Dra. Rohana Hariana Intiana, M.Pd. Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa 

dan Seni 

3. Bapak Johan Mahyudi, M.Pd. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa, 

Sastra Indonesia dan Daerah 



v 
 

 
 

4. Bapak Drs. Mahmudi Efendi, M.Hum. dosen pembimbing akademik 

5. Bapak Drs. Suyanu, M.Pd. dosen pembimbng I 

6. Bapak Drs. H.Sapiin, M.Si. dosen pembimbing II 

7. Bapak Murahim, S.Pd., M.Pd. dosen penetral 

8. Seluruh pihak yang telah berperan penting dalam penyusunan skripsi ini. 

 

Tentunya masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu kritik 

dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini pada penelitian berikutnya 

senantiasa penulis harapkan. Sekian mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga 

bermanfaat. Amin.       

 

Mataram,   September 2013 

Penulis  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



vi 
 

 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Motto 

“ Lakukan apa yang tidak pernah orang lain lakukan, maka suatu hari nanti kamu 
akan menikmati apa yang tidak pernah orang lain nikmati “ 
 
 “ Belajar dari bawang, ketika kita mengupas bawang untuk mendapatkan hasil 
terbaik dari setiap kupasannya, terkadang kita harus meneteskan air mata “ 
 

Persembahan 
Skripsi ini kupersembahkan untuk : 

 
1. Pahlawan dalam hidup saya, yaitu Bapak Nazarudin dan Ibu Hurdiati, yang 

dengan perjuangan dan kerja keras mengantarkan saya sampai hari ini. Kalian 
adalah orang tua terbaik di seluruh dunia. 

2. Saudara dan keluarga besar saya tercinta yang selalu mewarnai hari-hari dalam 
rumah dengan canda tawa kalian dan selalu memberikan bantuan yang tidak 
disangka-sangka.  

3. Orang spesial dalam hidup saya (Ilham Jenot) yang tidak pernah bosan dan 
henti-hentinya untuk selalu memberikan semangat kepada saya untuk tetap 
berjuang dalam hidup. 

4. Sahabat-sahabat nyentet saya (Rani, Mikyal, Sri dan Atun), terima kasih untuk 
semuanya. 

5. Teman-teman Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah Reguler Sore angkatan 
2009 semoga kita bisa sukses dan selalu di jalan-NYA  amin.  

6. Teman-teman PPL SMPN 13 Mataram (Priska, Sukma, Irma, Ros, dan Yanti), 
terima kasih telah menjadi patner yang solid selama PPL, 

7. Keluarga baru saya teman-teman KKN Desa Sambik Elen Kecamatan Bayan 
Kabupaten Lombok Utara (Ima, Yati, Icha, Rani, Jalal, Irwan, Alda, Kadri, 
Aswar, dan Arif), bersama kalian KKN seperti liburan dan menjadi salah satu 
moment terindah dalam hidup. 

 

 

 

 



vii 
 

 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ………………………………………………………….....… i 
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ……………………………………....... ii 
HALAMAN PENGESAHAN ……………………………………….…………… iii 
KATA PENGANTAR …………………………………………………..………... iv 
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ……………………………………….……..... vi 
DAFTAR ISI ……………………………………………………………..…..……. vii 
ABSTRAK ……………………………...………………………………..………... ix 
BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang ………………….………………………………………..... 1 
1.2 Rumusan Masalah …………………..……………………………………... 5 
1.3 Tujuan Penelitian ………………………..……………………………….... 6 
1.4 Manfaat Penelitiaan …………………………..………………………….... 6 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 
2.1 Penelitian Terdahulu ………………………...…..……………………….... 8 
2.2 Kerangka teori 

2.2.1 Pengertian Novel …………………...………………......................... 10 
   2.2.2 Analisis Struktural ……………..…………………...….…........…… 14 
   2.2.3 Pendekatan Pragmatis ……..……………………………….....….…. 24 
   2.2.4 Nilai Pendidikan ……….……………………………………............ 26 

 A. Nilai Moral ..................................................................................... 31 
 B. Nilai Sosial ..................................................................................... 33 

2.3 Pembelajaran Sastra di SMA ………………....……………...…….……… 35 
BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian …………………………..………………………………..  38 
3.2 Objek Penelitian ……………………..………………...………………….. 38 
3.3 Metode Pengumpulan Data ……..………………………………………… 39 
3.3 Metode Analisis Data………..…………………………………………….. 41 

BAB IV PEMBAHASAN 
4.1 Sinopsis Novel Guru Dane Karya Salman Faris…………………………..  43 
4.2 Deskripsi Karakter Tokoh dalam Novel Guru Dane Karya Salman Faris ... 46 
4.3 Nilai Pendidikan dalam Novel Guru Dane Karya Salman Faris 

  4.3.1 Nilai Moral ………………………...…………………………..…….  77 
  a. Pemberani ......................................................................................... 77 
  b. Tidak Pendendam ............................................................................. 81 
  c. Larangan Berbuat Kasar ................................................................... 83 
  d. Selalau Berpikir Positif ..................................................................... 86 
  e. Menepati Janji ................................................................................... 87 
  f. Kasih Sayang .................................................................................... 89 



viii 
 

 
 

  g. Memiliki Etika …………………………………………………….. 91 
4.3.2  Nilai Sosial …………………..…...…………………..………………  93  

  a. Rela Berkorban ................................................................................  94 
  b. Saling Menasehati ............................................................................ 97 
  c. Bekerja Sama .................................................................................. 100 

4.4 Relevansi Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Novel Guru Dane Karya  Salman 
Faris dalam Pembelajaran Sasatra SMA…………………....……..…….. 103 

BAB V Penutup 
5.1 Simpulan ………………………………………………..……………….. 107 
5.2 Saran ………………………………………..…..………….……………. 107 

 
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………… 109 
LAMPIRAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ix 
 

 
 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini berjudul “Nilai Pragmatis dalam Novel Guru Dane Karya 
Salman Faris dan Relevansinya dengan Pembelajaran Sastra di SMA “. Adapun 
permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu, (1) Bagaimanakah bentuk 
nilai pragmatis yang terdapat dalam novel Guru Dane karya Salman Faris, (2) 
Bagaimanakah hubungan nilai-nilai pragmatis dalam novel Guru Dane karya 
Salman Faris dengan pembelajaran sastra di SMA. Tujuan dari penelitian ini, 
yaitu : (1) Mendeskripsikan bentuk nilai pragmatis berupa nilai pendidikan dalam 
novel Guru Dane karya Salman Faris, (2) Mendeskripsikan hubungan nilai-nilai 
pragmatis berupa nilai pendidikan dalam novel Guru Dane karya Salman Faris 
dengan pembelajaran sastra di SMA. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka 
dan pencatatan. Untuk menganalisis data, penelitian dilakukan dua tahap, yaitu, 
dengan menggunakan pendekatan struktural dan pendekatan pragmatis. Dari 
analisis data dapat disimpulkan bahwa (1) Bentuk nilai pragmatis berupa nilai-
nilai pendidikan dalam novel Guru Dane karya Salman Faris, yaitu : Pertama, 
nilai moral yang meliputi pemberani, tidak pendendam, larangan berbuat kasar, 
selalu berpikir positif, menepati janji, kasih sayang, dan memiliki etika. Kedua, 
nilai sosial yang meliputi rela berkorban, saling menasehati, dan bekerja sama. 
(2) Novel Guru Dane karya Salman Faris dapat dijadikan sebagai bahan 
pembelajaran khususnya pembelajaran sastra di SMA. Penerapan nilai-nilai 
pendidikan dalam novel Guru Dane karya Salman Faris terdapat pada 
Kompetensi Dasar kelas XI semester I yaitu menganalisis unsur-unsur intrinsik 
dan ekstrinsik novel Indonesia/ terjemahan dengan indikator menganalisis unsur-
unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia. 
Kata Kunci : Nilai Pendidikan, Struktural, Novel, dan Pembelajaran Sastra 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sastra telah menjadi bagian dari pengalaman manusia, karena pada 

dasarnya keberadaan sastra sering bermula pada persoalan dan masalah yang 

dihadapi oleh manusia dan lingkungannya baik dari aspek manusia yang 

memanfaatkannya bagi pengalaman hidupnya, maupun dari aspek penciptanya, 

mengekspresikan pengalaman batinnya ke dalam karya sastra. Hal ini mengacu 

pada pemikiran bahwa pengarang lahir, hidup, dan tumbuh dalam masyarakat, 

dan menciptakan sastra yang terinspirasi dari masyarakat pula. Menurut Abrams 

(dalam Endaswara, 2008 : 89 ),  dalam bukunya The Mirror and the lamp bahwa  

karya sastra adalah cerminan masyarakat. Jadi, pengarang menulis berdasarkan 

kekayaan pengalaman dalam hidupnya atau juga pengalaman yang dimiliki oleh 

orang lain yang mengandung nilai, bahkan pengalaman langsung dari 

pengarangnnya sendiri yang akan tergambar menjadi sebuah cerita-cerita yang 

disebut dengan karya sastra. 

Karya sastra sebagai karya imajinasi dan kreativitas pengarang, pada 

hakekatnya dalam rangka memahaminya tidak hanya dibutuhkan logika tetapi 

juga intuisi dan perasaan sehingga memerlukan pemahaman yang sama sekali 

berbeda dengan ilmu sosial lainnya. Dikatakan sebagai hasil kreatif karena karya 
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sastra merupakan suatu penjelmaan perasaan dan pikiran tentang segala ragam 

aspek kehidupan. 

Selain itu, karya sastra juga merupakan hasil ciptaan manusia yang 

mengekspresikan pikiran, gagasan, pemahaman, dan tanggapan perasaan 

penciptanya tentang hakikat kehidupan dengan menggunakan bahasa yang 

imajinatif dan emosional. Sebagai hasil imajinasi, karya sastra selain berfungsi 

sebagai hiburan yang menyenangkan, juga berguna untuk menambah 

pengalaman batin bagi para pembacanya. Karena karya sastra yang baik adalah 

karya sastra yang mampu meninggalkan kesan yang mendalam bagi 

pembacanya. Pembaca dapat dengan bebas melarutkan diri bersama karya sastra 

itu dan mendapatkan kepuasan oleh karya tersebut. Selain itu, karya sastra yang 

baik juga adalah karya sastra yang memiliki fungsi bagi pembaca, yang dalam 

hal ini ketika pembaca membaca suatu karya sastra, pembaca mendapatkan 

manfaat yang mampu mengubah dirinya. Karena di dalam karya sastra, banyak 

sekali terkandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam hidup 

atau diarahkan sebagai media pendidikan. Hal ini penting sebab media 

pendidikan merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Karya sastra 

sebenarnya ditulis dengan maksud untuk menunjukkan nilai-nilai kehidupan. 

Nilai kehidupan yang ditawarkan dapat berupa nilai keagamaan, budaya, moral, 

budi pekerti, pendidikan maupun nilai sosial (Sumardjo,1986: 3). Salah satu 

karya sastra yang dapat digunakan untuk media pendidikan adalah novel. 
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Novel sebagai salah satu karya fiksi yang menyuguhkan suatu gambaran 

kehidupan yang memiliki nilai-nilai etnis yang bisa diambil oleh pembaca. Guru 

Dane merupakan salah satu novel karya Salman Faris yang memberikan 

kontribusi yang baik bagi penikmat sastra, dengan menyajikan masalah tentang 

menguak kehidupan moral dan sosial budaya masyarakat Lombok. Novel Guru 

Dane karya Salman Faris ini mengisahkan tentang perjalanan kehidupan seorang 

tokoh yang bernama Guru Dane yang diangkatnya sebagai tokoh sentral yang tak 

kenal kompromi dan nirkekerasan, menyediakan alternatif teladan bagi orang 

Sasak. Guru Dane yang lahir dari kalangan buruh tani, menjanjikan pembebasan 

bagi orang Sasak. Ia menyemai mimpi-mimpi kebebasan dari penindasan, 

kemiskinan, dan kelaparan. Ribuan orang Sasak dari empat mata penjuru mata 

angin dan orang-orang Bali berada di belakangnya. Guru Dane menjelma 

menjadi ratu adil. Lelaki yang namanya dipuja-puja sebagai penjelmaan Datu 

Selaparang itu tidak melaksanakan ambisinya untuk membebaskan orang-orang 

lemah di Pulau Lombok atas dasar nafsu kekuasaan, tapi ketulusan dan cinta-

kasih atas nama kemanusiaan. Tanpa rasa lelah dan dengan ketegaran  yang 

membaja, ia mengobarkan semangat kebebasan, kesetaraan, dan kemanusiaan. 

Meskipun pada akhirnya ia hilang rimba di bawah tekanan penjajah Belanda dan 

penghianatan bangsanya sendiri. Guru Dane akhirnya menjadi pahlawan yang 

jejaknya hilang. 
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Meneliti karya sastra khususnya novel berarti kita dapat menikmatinya, 

sehingga di samping memperoleh pengalaman yang berharga, juga memperoleh 

kepuasan batin karena melalui cipta rasa dapat diperoleh makna kehidupan dan 

nilai-nilai kehidupan yang bersifat estetis, moral, dan sosial. Seperti kejujuran, 

kebenaran, dan masalah-masalah kemanusiaan. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Ratna (2007: 438) bahwa sastra merupakan alat untuk mendidik, lebih 

jauh dikaitkan dengan pesan dan muatannya. Disamping itu, dapat memahami 

unsur-unsur pembangun karya sastra baik mengenai tema, alur, penokohan, latar, 

amanat, dan sebagainya yang dapat meningkatkan pengetahuan yang kita miliki.  

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan terdapat materi pelajaran 

yang membahas tentang sastra (cerpen dan novel). Hal ini dapat dilihat pada 

kompetensi dasar SMA, yaitu : Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik 

novel indonesia atau terjemahan dengan indikator menganalisis unsur-unsur 

intrinsik (alur, tema, penokohan, sudut pandang, latar) dan ekstrinsik (nilai 

budaya, sosial, moral, dll.) novel Indonesia (kelas XI semester 1). 

Memperhatikan kompetensi dasar dan indikator di atas, diketahui bahwa tujuan 

pembelajaran sastra adalah terbinanya apresiasi dan kegemaran terhadap sastra 

yang didasari oleh pengetahuan dan keterampilan di bidang sastra. Menurut 

Moody (1971: 91) tujuan pembelajaran sastra dapat dibagi menjadi empat yaitu: 

(1) Informasi, (2) Konsep (3) Perspektif, dan (4) Apresiasi,.  
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Pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan mata pelajaran 

bahasa Indonesia untuk peserta didik, khususnya kemampuan sastra adalah (1) 

menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

berbahasa, dan (2) menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai 

khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. 

Novel merupakan salah satu jenis karya sastra yang harus diajarkan 

kepada siswa tingkat SMA sesuai ketentuan yang tercantum dalam kurikulum, 

keberhasilan pembelajaran sastra diantaranya ditentukan oleh kepandaian guru 

dalam memilih bahan ajar. Novel Guru Dane perlu diteliti atau dianalisis tentang 

kajian pragmatis yang ada di dalamnya agar dapat diterapkan sebagai bahan ajar 

yang sesuai dengan kriteria penentuan bahan ajar di SMA, yang kesemuanya itu 

dapat meningkatkan pengetahuan siswa dalam memahami dan menganalisis 

karya sastra khususnya novel. Maka penelitian ini mengangkat permasalahan 

“Nilai Pragmatis dalam Novel Guru Dane Karya Salman Faris dan Relevansinya 

Dengan Pembelajaran Sastra di SMA”. Kajian pragmatis yang dimaksud disini 

adalah nilai-nilai kemanfaatan yang ada dalam novel Guru Dane karya Salman 

Faris yaitu nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya sebagai 

berikut : 

1. Bagaimanakah bentuk nilai pragmatis yang terdapat dalam novel Guru Dane 

karya Salman Faris ? 

2. Bagaimanakah hubungan nilai-nilai pragmatis dalam novel Guru Dane karya 

Salman Faris dengan pembelajaran sastra di SMA ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan bentuk nilai pragmatis berupa nilai pendidikan dalam novel 

Guru Dane karya Salman Faris. 

2. Mendeskripsikan hubungan nilai-nilai pragmatis berupa nilai pendidikan 

dalam novel Guru Dane karya Salman Faris dengan pembelajaran sastra di 

SMA. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 
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a. Menganalisis novel Guru Dane karya Salman Faris, diharapkan dapat 

memperkaya khasanah penelitian sastra, sekaligus mengembangkan ilmu 

sastra dalam bidang apresiasi sastra terutama mengenai nilai pragmatis. 

b. Penelitian ini dapat menjadi pelengkap bahan ajar dan pertimbangan 

dalam menyusun dan merencanakan pembelajaran sastra di sekolah, 

khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a) Guru  

Guru dapat memilih karya sastra yang sesuai dengan tujuan pendidikan 

sebagai bahan ajar di sekolah. 

b) Siswa  

1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan peserta didik 

dalam mengapresiasi novel khususnya memahami dan mengamalkan 

nilai-nilai pragmatis yaitu berupa nilai pendidikan yang terkandung di 

dalamnya 

2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memotivasi peserta didik agar lebih 

apresiatif terhadap novel, sehingga para peserta didik dapat 

mengembangkan nilai - nilai yang baik dalam kehidupan sehari – hari. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Fungsi tinjauan pustaka adalah untuk mengembangkan secara sistematik 

penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian sastra yang pernah 

dilaksanakan. Sebuah penelitian memerlukan keaslian baik itu dalam penelitian 

tentang sastra maupun bahasa. Dalam tinjauan pustaka ini dimuat keterangan 

tentang penelitian-penelitian lain baik itu dari buku maupun skripsi yang 

berhubungan dengan skripsi ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurafni (2008) dalam penelitian yang 

berjudul “ Nilai Pendidikan dalam Cerpen Warisan Ibu Karya Sunaryono Basuki 

KS”. Cerpen Warisan Ibu  mengandung nilai- nilai pendidikan yang meliputi: 1) 

nilai moral berupa berbakti kepada orang tua, tolong menolong, sabar 

menghadapi hidup, selalu bersyukur dan tidak iri, serta janji harus ditepati, 2) 

nilai sosial berupa pentingnya kasih sayang dan tali silaturrahmi sangat penting 

dalam keluarga, 3) nilai religius berupa tidak lupa beribadah dan rezeki ditangan 

Tuhan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Nispianai (2012) melalui penelitian yang 

berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan dalam Novel Solandra Karya Mira W Dan 

Hubungannya dengan Pembelajaran Sastra di SMP”. Dalam penelitian ini 
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dipaparkan nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam novel Solandra yang 

sangat erat hubungannya dengan pembelajaran sastra di SMP yang sesuai dengan 

fungsi dan tujuan pembelajaran sastra yang ditetapkan. 

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurussobah (2010) 

dengan judul penelitian “Analisis Struktural dan Nilai Pendidikan dalam Novel 

Labirin Lazuardi Pusaran Arus Waktu Karya Gola Gong serta Hubungannya 

dengan Pembelajaran Sastra di SMA”. Dalam penelitian ini peneliti 

menitikberatkan analisis struktural dengan teknik analitik tidak langsung, 

kemudian nilai pendidikan yang terdapat ialah nilai pendidikan ketuhanan, 

sosial, kesusilaan, dan moral. Serta nilai struktural dan pendidikan dalan novel 

ini telah sesuai dengan materi pembelajaran di SMA. 

Penelitian yang penulis kaji mempunyai perbedaan dengan penelitian- 

penelitian terdahulu seperti yang dipaparkan di atas. Adapun perbedaan itu ialah 

pada penelitian yang dilakukan oleh Nurafni hanya membahas tentang nilai 

pendidikan cerpen saja tanpa mengaitkan dengan pembelajaran sastra di sekolah, 

sedangkan penelitian yang peneliti lakukan akan terkonsentrasi pada nilai 

pendidikan cerpen dan kaitannya dengan pembelajaran sastra di sekolah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nispianai dan Nurussobah disamping membahas 

nilai pendidikan dan hubungannya dengan pembelajaran sastra di sekolah juga 

membahas tentang unsur intrinsik dalam karya sastra khususnya novel. 

Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis 
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hanya berfokus pada nilai pragmatis berupa nilai pendidikan karya sastra 

khususnya novel dan mengkaji unsur-unsur struktural yang berkaitan dengan 

pendidikan yang menggali pada penggalan-penggalan cerita berupa unsur tokoh 

dan pewatakan yang mengacu pada nilai pragmatis dan kaitannya dengan 

pembelajaran sastra di sekolah. 

 

2.2 Kerangka Teori 

2.2.1 Pengertian Novel 

Novel berasal dari bahasa Itali novella (yang dalam bahasa Jerman : 

novelle) yang berarti sebuah barang baru yang kecil, yang kemudian 

diartikan sebagai cerita pendek dalam prosa, Abrams (dalam 

Nurgiyantoro, 2012 : 9). Sedangkan dalam (KBBI, 2001 : 618) dijelaskan 

novel yaitu karangan yang panjang dan berbentuk prosa dan mengandung 

rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang lain di sekelilingnya 

dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Jadi berdasarkan 

beberapa definisi novel di atas, dapat disimpukan istilah novel itu sendiri 

adalah salah satu jenis karya sastra fiksi yang berbentuk prosa panjang 

yang menggambarkan kisah hidup tokoh melalui rangkaian peristiwa 

yang kompleks dan mengubah nasib tokoh tersebut. 

Dewasa ini istilah novella mengandung pengertian yang sama 

dengan istilah Indonesia novelette, yang berarti sebuah karya prosa fiksi 
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yang panjangnya cukupan, tidak terlalu panjang, namun juga tidak terlalu 

pendek. 

Dalam suatu karya sastra yaitu prosa yang terdiri dari novel, cerpen 

dan roman memiliki perbedaan. Adapun perbedaan antara novel dengan 

cerpen yang pertama adalah dari formalitas bentuk yaitu segi panjang 

cerita. Dari segi panjang cerita, novel jauh lebih panjang daripada cerpen. 

Oleh karena itu, novel dapat mengemukakan sesuatu secara bebas, 

menyajikan sesuatu secara lebih banyak, lebih rinci, lebih detail, dan 

lebih banyak melibatkan permasalahan yang lebih kompleks. Sedangkan 

cerpen, sesuai dengan namanya, adalah cerita pendek. Akan tetapi, 

berapa ukuran panjang pendeknya itu memang tidak ada aturannya. 

Namun cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali 

duduk, kira-kira bekisar antara setengah sampai dua jam, dan suatu hal 

yang kiranya tidak mungkin dilakukan untuk sebuah novel, Edgar Allan 

Poe (dalam Nurgiyantoro, 2012 : 10). Kelebihan cerpen yang khas adalah 

kemampuannya mengemukakan lebih banyak secara implisit dari sekedar 

apa yang diceritkan.   

          Di pihak lain, kelebihan novel adalah kemampuannya 

menyampaikan permasalahan yang kompleks secara penuh. Hal ini 

berarti membaca sebuah novel menjadi lebih mudah sekaligus lebih sulit 

daripada membaca cerpen. Ia menjadi lebih mudah karena tidak 
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menuntut kita memahami masalah yang kompleks dalam bentuk yang 

sedikit. Sebaliknya, ia menjadi lebih sulit karena berupa penulisan dalam 

skala yang besar yang berisi unit organisasi atau bangunan yang lebih 

besar daripada cerpen.   

           Unsur-unsur pembangun novel, seperti, plot, tema, penokohan, 

dan latar, secara umum bersifat lebih rinci dan kompleks daripada unsur-

unsur cerpen. Nurgiyantoro (2012: 12-14) mengemukakan perbedaan 

antara novel dan cerpen dilihat dari unsur-unsur pembangunnya yang 

dapat diringkas sebagai berikut. 

 

1. Plot  

 Cerpen: pada umumnya plot tunggal, hanya terdiri dari satu 
peristiwa yang diikuti sampai cerita berakhir  

 Novel: pada umumnya memiliki lebih dari satu plot, terdiri dari 
satu plot utama dan sub-subplot. 

2. Tema  

 Cerpen: berisi satu tema 
 Novel: dapat berisi lebih dari satu tema, yaitu satu tema utama dan 

tema-tema tambahan 

3. Penokohan  

 Cerpen: jumlah tokoh maupun perwatakannya terbatas  
 Novel: jumlah tokoh lebih banyak dan perwatakannya lebih rinci 

dan lengkap 
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4. Latar  

 Cerpen: tidak memerlukan detail-detail khusus tentang keadaan 
latar, hanya melukiskan latar secara garis besar saja atau bahkan 
hanya secara implisit  

 Novel: melukiskan latar secara lebih rinci sehingga dapat 
memberikan gambaran yang lebih jelas, konkret, dan pasti 

5. Kepaduan  

 Cerpen: pencapaian sifat kepaduan lebih mudah, keutuhan cerita 
hanya pendek –sependek satu bab dalam novel  

 Novel: pencapaian sifat kepaduan lebih sulit, keutuhan cerita 
meliputi keseluruhan bab 

Itulah perbedaan cerpen dan novel. Namun perbedaan itu secara 

praktis sering sukar dibedakan, sebab ada saja kemungkinan sebuah 

novel yang pada dasarnya bisa digolongkan kepada cerpen, atau sebuah 

cerpen yang diceritakan dengan berpanjang-panjang sehingga menjadi 

mirip sebuah novel.  

Selanjutnya, ada juga yang mengatakan bahwa karya sastra novel 

dan roman itu sama. Jika dilihat dari pengertiannya roman adalah sebuah 

cerita yang menceritakan tentang sebagian besar kisah hidup seseorang 

dan bentuk yang terbaik adalah yang menceritakan kisah hidup seseorang 

dari ia kecil sampai meninggal. Novel, di pihak lain dibatasi dengan 

pengertian “suatu cerita yang bermain dalam dunia manusia dan benda 

yang ada di sekitar kita, tidak mendalam, lebih banyak melukiskan satu 

saat dari kehidupan seseorang, dan lebih mengenai sesuatu episode, 
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Jassin (dalam Nurgiyantoro, 2012 : 16). Perbedaan kedua tersebut terlihat 

kabur. Jika membatasi roman dengan persyaratan menceritakan orang 

selama hidup, tidak banyak karya fiksi Indonesia yang dapat disebut 

sebagai roman. Bahwa novel dikatakan tidak mendalam perwatakannya, 

hal itu juga tidak benar. Banyak novel Indonesia yang menggarap 

pertokohan dengan mendalam, sebut misalnya novel Belenggu. Namun 

sebenarnya sampai saat ini pun  istilah novel dan roman cenderung 

disamakan.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan 

bahwa novel adalah salah satu jenis karya sastra fiksi yang berbentuk 

prosa panjang yang menggambarkan kisah hidup tokoh melalui rangkaian 

peristiwa yang kompleks dan mengubah nasib tokoh tersebut. 

 

2.2.2 Analisis Struktural 

Poerwadarminta (dalam Nurusshobah, 2010 : 9) menyatakan 

bahwa analisis berarti menyelidiki suatu peristiwa (karangan, perbuatan, 

dan sebagainya) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk 

perkaranya, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa analisis 

merupakan unsu-unsur pembangun karya sastra yang memiliki hubungan 

satu dengan yang lainnya. Dengan demikian yang dimaksud analisis 

dalam penelitian ini adalah kegiatan menguraikan bagian unsur-unsur 
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karya sastra yang bulat dan utuh, serta menjadikan unsur-unsur tersebut 

sebagai totalitas yang berstruktur dan bermakna. 

Sedangkan strukturalisme (struktural), secara definitif berarti 

paham mengenai unsur-unsur, yaitu struktur itu sendiri, dengan 

mekanisme antar hubungannya, disatu pihak antarhubungan unsur yang 

satu dengan yang lainnya, dipihak lain hubungan antar unsur dengan 

totalitasnya (Ratna, 2004 : 91). Struktur disini dalam artian bahwa karya 

sastra itu merupakan susunan unsur-unsur yang bersistem, yang antara 

unsur-unsurnya terjadi hubungan timbal balik, saling menentukan. Jadi, 

kesatuan unsur-unsur dalam sastra bukan hanya berupa kumpulan hal-hal 

atau benda-benda yang berdiri sendiri, melainkan hal-hal itu saling 

berkaitan, dan saling bergantung. Dengan memperhatikan pengertian 

analisis dan struktural yang meliputi unsur-unsur karya sastra tersebut 

dapat disimpulkan bahwa analisis struktural berarti menganalisis karya 

sastra dengan mengungkapkan unsur-unsur yang ada di dalamnya, yaitu 

unsur-unsur yang membangun kebulatan struktur suatu karya sastra. 

 

1. Tema 

Mempertanyakan makna sebuah karya, sebenarnya, juga berarti 

mempertanyakan tema. Setiap karya fiksi tentulah mengandung atau 

menawarkan tema, namun apa isi dari tema itu sendiri tak mudah 
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ditujukkan. Ia harus dipahami dan ditafsirkan melalui cerita dan data-

data yang lain, dan itu merupakan kegiatan yang sering tidak mudah 

dilakukan. Kesulitan itu sejalan dengan kesulitan yang sering kita 

hadapi jika kita diminta untuk mendefinisikan tema. 

Tema menurut Kenny dan Stanton (dalam Nurgiyantoro, 2012 : 

67-70) adalah makna yang dikandung dalam sebuah cerita. Namun, 

ada banyak makna yang dikandung oleh sebuah ceita (novel) itu, maka 

masalahnya adalah makna khusus yang mana yang dapat dinyatakan 

sebagai tema itu. Atau, jika berbagai makna itu dianggap sebagai 

bagian-bagian tema, sub-tema atau tema-tema tambahan, makna yang 

manakah dan bagaimanakah yang dapat dianggap sebagai makna 

pokok sekaligus tema pokok novel yang bersangkutan ? 

Untuk menemukan makna pokok sebuah novel, kita pelu 

memiliki kejelasan pengertian tentang makna pokok, atau tema itu 

sendiri. Tema merupakan gagasan dasar umum yang menopang 

sebuah karya sastra dan yang terkandung di dalam teks sebagai 

struktur semantis dan yang menyangkut persamaan-persamaan atau 

perbedaan-perbedaan, menurut Hartoko dan Rahmanto (dalam 

Nurgiantoro, 2012 : 68).  

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tema 

adalah permasalahan yang diangkat dalam suatu cerita dan menjadi 
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garis besar permasalahan yang dipaparkan secara eksplisit. Dalam hal 

ini pembacalah yang bertugas menafsirkannya. Usaha menafsirkan 

tema antara lain dapat dilakukan melalui detil kejadian dan atau 

konflik yang menonjol. Artinya, melalui konflik utama cerita, dan itu 

berarti konflik yang dialami, ditimbulkan, atau ditampakan kepada 

tokoh utama. 

 

2. Alur/Plot 

Secara umum, alur merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa 

dalam sebuah cerita. Istilah alur biasanya terbatas pada peristiwa-

peristiwa yang terhubung secara kasual saja. Peristiwa kasual 

merupakan peristiwa yang menyebabkan atau menjadi dampak dari 

berbagai peristiwa lain dan tidak dapat diabaikan karena akan 

berpengaruh pada keseluruhan karya, Stanton (2007 : 26). Peristiwa 

kausal tidak terbatas pada hal-hal yang fisik saja seperti ujaran atau 

tindakan, tetapi lebih dari itu, peristiwa kausal mencakup perubahan 

sikap karakter, kilasan-kilasan pandangannya, keputusan-

keputusannya, dan segala yang menjadi variabel pengubah dalam 

dirinya (tokoh). 

Dapat disimpulkan bahwa alur adalah jalan cerita atau kerangka 

cerita dari awal hingga akhir yang merupakan jalinan konflik antara 
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dua tokoh yang berlawanan. Konflik itu berkembang karena kontradisi 

para pelaku. Konflik tersebut terdiri beberapa tahap, yaitu pelukisan 

awal cerita, pertikaian awal, klimaks atau titik puncak cerita, dan 

penyelesaian. 

 

3. Penokohan/Pewatakan 

Istilah tokoh merujuk pada orangnya, sedangkan penokohan 

adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seorang yang 

ditampilkan dalam sebuah cerita, Jones (dalam Nurgiyantoro, 2012 : 

165). Dalam karya sastra, terdapat nama-nama pelaku yang 

mendukung cerita. Nama-nama pelaku itu merupakan tokoh yang 

berbeda-beda. Ada yang sengaja ditampilkan sehingga jelas sekali, dan 

ada juga yang ditampilkan secara sekilas atau sepintas. Cara 

menggambarkan tokohnya pun bermacam-macam, sehingga kesan 

imajinasi yang timbul pun berbeda-beda. Tiap pelaku juga diberi 

watak dan kepribadian yang sesuai. Dimana perwatakan disebut juga 

karakteristik, artinya bagaimana pengarang melukiskan  watak tokoh. 

Penokohan dan perwatakan merupakan jati diri seorang tokoh. Apakah 

seoarang tokoh itu baik, jahat, buruk, pendengki atau memiliki watak 

lainya.  
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Tokoh cerita menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2012 : 

165) adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif, 

atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral 

dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan 

dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Adapun tokoh-tokoh cerita 

dalam sebuah fiksi dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis 

penamaan berdasarkan dari sudut pandang dan tinjauan seperti di 

bawah ini : 

a. Tokoh Utama dan Tokoh Tambahan 

Dilihat dari segi peranan atau tingkat pentingnya tokoh 

dalam sebuah cerita ada tokoh yang tergolong penting dan 

ditampilkan terus menerus sehingga terasa mendominasi 

sebagian besar cerita dan sebaliknya ada tokoh-tokoh yang 

hanya dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita dan 

itu pun dalam porsi penceritaan yang relative pendek. Tokoh 

yang disebut pertama adalah tokoh utama cerita, sedang yang 

kedua adalah tokoh tambahan.  

Karena tokoh utama paling banyak diceritakan dan 

selalu berhubungan denga tokoh-tokoh lain, ia sangat 

menentukan perkembangan plot secara keseluruhan. Ia selalu 

hadir sebagai pelaku utama atau yang dikenai konflik sedang 
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dipihak lain pemunculan tokoh-tokoh tambahan dalam 

keseluruhan cerita lebih sedikit, tidak dipentingkan, dan 

kehadirannya hanya jika ada keterkaitannya dengan tokoh 

utama secara langsung atau tidak langsung.  

 

b. Tokoh Protagonis dan Tokoh Antagois 

Jika dilihat dari segi fungsi penampilan tokoh dapat 

dibedakan ke dalam tokoh protagonis dan tokoh antagonis. 

Tokoh protagonis merupakan tokoh yang salah satu jenisnya 

secara popular disebut hero, atau tokoh yang merupakan 

pengejawantahan norma-norma, nilai-nilai, yang ideal bagi kita 

menurut Altenberg dan Lewis (dalam Nurgiyantoro, 2012 : 

178). Tokoh protagonis menampilkan sesuatu yang sesuai 

dengan pandangan kita, harapan-harapan kita pembaca.  

Sebuah fiksi harus mengandung konflik, ketegangan, 

khususnya konflik dan ketegangan yang dialami oleh tokoh 

protagonis. Tokoh penyebab terjadinya konflik disebut tokoh 

antagonis. Tokoh antagonis disebut juga beroposisi dengan 

tokoh protagonis secara langsung atau tak langsung bersifat 

fisik ataupun batin.  

c. Tokoh Sederhana dan Tokoh Bulat 
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Berdasarkan perwatakannya, tokoh cerita dapat 

dibedakan ke dalam tokoh sederhana (simple atau flat 

character) dan tokoh kompleks atau tokoh bulat (complex atau 

round character). Tokoh sederhana adalah tokoh yang hanya 

memiliki suatu kualitas pribadi tertentu, satu sifat watak yang 

terentu saja. Sifat dan tingkah laku seorang tokoh sederhana 

bersifat datar, monoton, hanya mencerminkan satu watak 

tertentu. Sedangkan tokoh bulat adalah tokoh yang memiliki 

dan diungkap berbagai kemungkinan sisi kehidupannya, sisi 

kepribadian dan jati dirinya. Oleh karena itu, perwatakannya 

pun pada umumnya sulit dideskripsikan secara tepat.  

 

4. Latar/setting 

Nurgiyantoro (2012 : 216) tema atau setting yang disebut juga 

sebagai landas tumpu, menyaran pada pengertian tempat, hubungan 

waktu, dan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang 

diceritakan. Selain itu, setting atau tempat kejadian cerita sering pula 

disebut latar cerita. Penentuan ini harus secara cermat diperhatikan 

oleh pengarang. Setting biasanya meliputi tiga dimensi yaitu tempat, 

ruang, dan waktu. Setting tidak berdiri sendiri tetapi berhubungan 

dengan ruang dan waktu. latar adalah lingkungan yang meliputi 



22 
 

 
 

sebuah peristiwa dalam cerita, semesta yang berinteraksi dengan 

peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung, Stanton (2007 : 35). 

Setting waktu juga berarti apakah lakon terjadi di waktu pagi, siang, 

sore, dan malam hari. Ruang merupakan unsur yang berkaitan dengan 

latar. Ruang juga menyangkut tempat dan suasana. 

Penggambaran setting atau tempat dalam cerita fiksi harus jelas 

dan mampu membawa pembaca dalam mengikuti cerita. 

Penggambaran setting atau tempat kejadian secara jelas merupakan hal 

yang sangat penting karena setting atau tempat kejadian seolah-olah 

nyata. Dengan demikian, deskripsi setting atau tempat kejadian harus 

jelas dan ditulis dengan teliti agar mampu menarik pembaca cerita 

fiksi yang ditulis. 

 

5. Sudut pandang (Point of View) 

Berbicara tentang sudut pandang berarti membicarakan cara 

penyampaian cerita. Sudut pandang dasarnya merupakan strategi atau 

tehnik yang di pilih oleh pengarang untuk mengemukakan ceritanya 

(Nurgiyantoro, 2012 : 248). Dalam hal ini berarti bagaiman pengarang 

menempatkan dirinya dalam cerita atau hunbungan pengarang dengan 

alam fiktif ceritanya. 



23 
 

 
 

Hal senada di kemukakan oleh Suroto (dalam Rosniawati, 2005) 

bahwa sudut pandang adalah kedudukan atau posisi pengarang dalam 

cerita tersebut, dengan kata lain posisi pengarang dalam 

menempatkannya dirinya pada cerita apakah pengarang terlihat 

langsung dalam cerita atau sebagai pengamat yang terdiri di luar 

cerita. 

Menurut Nurgiyantoro (2012 : 256) sudut pandang terbagi atas 

dua bagian : 

1. Personal ke tiga : “Dia”. Yaitu pengarang berada di luar cerita dan 

menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebutkan nama atau 

kata ganti. Sudut pandang ini terbng agi dua yaitu : (1) sudut 

pandang “Dia” mahatahu. Pengarang mengetahui beberapa hal 

tentang tokoh-tokoh, peristiwa, dan tindakan tokoh-tokoh. (2) 

“Dia” terbatas atau “Dia” sebagai amanat. Pengarang hanya 

melukiskan apa yang di lihat, di dengar, di alami, di pikirkan, dan 

di rasakan oleh tokoh cerita tetapi terbatas hanya pada seorang 

tokoh saja. 

2. Personal pertama “Aku” yaitu pengarang ikut terlibat dalam cerita 

menggunkan tokoh “Aku” sebagai tokoh yang berkisah dalam 

cerita. Jenis ini juga terbagi dua yaitu : (1) “Aku” tokoh utama. 

Sebagai tokoh utama yang mengkisahkan peristiwa dan tingkah 
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laku yang di alaminya baik yang bersifat batiniah maupun fisik 

dan hubungannya dengan sesuatu di luar dirinya. (2) “Aku” tokoh 

tambahan yaitu orang pertama sebagi tokoh  sampingan. Tokoh 

ini hadir membawa cerita kepada pembaca sedangkan tokoh cerita 

yang di kisahkan kemudian di biarkan untuk mengisahkan 

berbagai pengalamannya. 

 
Yang di maksud dengan point of view atau sudut pandang di 

dalam penelitian ini adalah hubungan antara pengarang dengan cerita 

rekannya, terutama mengenai penyampingan ceritanya yang sekaligus 

menyangkut permasalahan siapakah yang menceritakan cerita  itu dan 

bagaimana kisah itu di ceritakan. Meski demikian di dalam penelitian 

ini akan di telaah juga mengenai posisis atau keberadaan pengarang 

dalam cerita, apakah dia bertindak sebagai orang pertama, sebagai 

orang ketiga atau hanya bertindak sebagai peninjau saja. 

Jadi sudut pandang dalam sebuah cerita menyatakan seorang 

pengarang (pencerita) apakah ia mengambil bagian dalam ceritanya 

(sebagai partisipan) atau hanya sebagai pengamat. Sebagai partisispan, 

penagarang akan terlibat langsung dalam cerita tersebut sedang 

sebagai penagamat hanya menjabatani tokoh yang di ceritakan. 

Dari teori-teori yang dipaparkan oleh Burhan Nurgiyantoro, 

merupakan teori yang akan digunakan dalam penelitian, terutama 
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unsur-unsur yang ada kaitannya dengan pendidikan yang menggali 

pada penggalan-penggalan cerita berupa unsur tokoh dan pewatakan 

yang mengacu pada nilai pragmatis. Ini karena teori-teori yang 

dipaparkan dari penelitian-penelitian sesuai dengan kajian yang akan 

di bahas dalam penelitian ini.                                                                  

                                                                                                                                                           

2.2.3 Pendekatan Pragmatis 

Banyak masalah dari karya sastra (novel) yang dapat 

dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Hal ini merupakan tanggung 

jawab pengarang kepada pembaca, seperti yang dikatakan oleh 

Horatius (dalam Endraswara 2008 : 116) bahwa tujuan penyair ialah 

berguna atau memberikan nikmat, ataupun sekaligus mengatakan hal-

hal yang enak, dan berfaedah untuk kehidupan. Pengertian ini 

sekaligus menegaskan bahwa pembaca kadang-kadang menjadi sentral 

seorang pengarang. Akibatnya seorang pengarang yang ingin karyanya 

bersifat pragmatis, harus mengabdi kepada pembaca atau penikmat. 

Dimana kajian atau pendekatan pragmatis merupakan kajian yang 

bersifat praktis dan berguna bagi umum, bersifat mengutamakan segi  

kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan), dan bersangkutan dengan 

nilai-nilai praktis (KBBI, 2001 : 891). Selanjutnya didukung juga oleh 

pendapatnya (Sumardjo, 1986 : 60) menyatakan “Pragmatis 
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merupakan gerakan filsafat yang menekankan pentingnya efek dan 

nilai-nilai yang praktis. Menurut pengamat aliran lain, hidup lebih 

penting dari pada berfikir logis; pikiran harus dipakai untuk memenuhi 

tujuan-tujuan praktis dan tidak dipakai untuk menemukan kebenaran 

akhir saja”. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan pragmatis adalah pendektan 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. Nilai dalam hubungan ini 

adalah seuatu yang bermakna, sesuatu yang dipujikan, dengan 

demikian dipandang berharga. Adapun dalam penelitian ini khususnya 

akan dibahas nilai pragmatis yaitu berupa nilai-nilai pendidikan dalam 

novel Guru Dane karya Salman Faris. 

 

2.2.4 Nilai Pendidikan 

2.2.4.1 Nilai 

Pengertian nilai sudah banyak dikemukakan oleh para ahli 

dengan definisi yang berbeda-beda. Pendapat para ahli tersebut 

saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Dalam 

pengertian, nilai tidak dapat ditangkap oleh pancaindera, karena 
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yang dapat dilihat adalah objek yang mempunyai nilai atau 

tingkah laku yang mengandung nilai. 

Manusia mempunyai nilai untuk senantiasa berhubungan 

dengan sesamanya. Hubungan yang berkesinambungan tersebut 

mengasilkan pola pergaulan dalam bentuk interaksi tersebut. 

Pergaulan tersebut kemudian menghasilkan pandangan-

pandangan mengenai kebaikan dan keburukan. Pandangan ini 

merupakan nilai-nilai kehidupan yang kemudian 

 mempengaruhi cara dan pola pikir manusia. 

Nilai merupakan sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau 

berguna bagi kemanusiaan (KBBI, 2001 : 783), sedangkan nilai 

menurut Tirtaraharja (2005 : 21) merupakan sesuatu yang 

dijunjung tinggi oleh manusia karena mengandung makna 

kebaikan, keluhuran, kemulusan dan sebagainya, sehingga 

dapat diyakini dan dijadikan pedoman dalam hidup. 

Dari definisi diatas dapat kita ambil simpulan bahwa nilai 

adalah suatu keyakinan yang berharga, bermutu, menunjukkan 

kualitas, dan berguna bagi manusia yang berkaitan dengan cara 

bertingkah laku atau tujuan akhir tertentu. Sesuatu itu bernilai 

berarti apabila sesuatu itu berharga atau berguna bagi 

kehidupan manusia. 
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Adapun Sifat-sifat nilai menurut Bambang Daroeso (1986) adalah 

Sebagai berikut : 

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

Nilai yang bersifat abstrak tidak dapat diindra. Hal yang dapat 

diamati hanyalah objek yang bernilai itu. Misalnya, orang yang 

memiliki kejujuran. Kejujuran adalah nilai, tetapi kita tidak bisa 

mengindra kejujuran itu. Yang dapat kita indra adalah kejujuran 

itu. 

b. Nilai memiliki sifat normatif, artinya nilai mengandung harapan, 

cita-cita, dan suatu keharusan sehingga nilai nemiliki sifat ideal 

(das sollen). Nilai diwujudkan dalam bentuk norma sebagai 

landasan manusia dalam bertindak. Misalnya, nilai keadilan. 

Semua orang berharap dan mendapatkan dan berperilaku yang 

mencerminkan nilai keadilan. 

c. Nilai berfungsi sebagai daya dorong/motivator dan manusia adalah 

pendukung nilai. Manusia bertindak berdasar dan didorong oleh 

nilai yang diyakininya. Misalnya, nilai ketakwaan. Adanya nilai ini 

menjadikan semua orang terdorong untuk bisa mencapai derajat 

ketakwaan.           

 (http://uzey.blogspot.com/2009/09/pengertian-nilai.html) diakses 

sabtu, 14 April 2013 pukul 10.43 wita. 



29 
 

 
 

2.2.4.2 Pendidikan 

Pendidikan merupakan sebuah kata yang sangat familiar 

kita dengarkan di dalam hidup sehari hari, sebab pendidikan 

merupakan kegiatan penting yang dilakukan oleh hampir semua 

orang dari lapisan masyarakat. 

Pendidikan sebagai sesuatu yang penting memang tidak 

terlepas dari banyaknya pendapat dan asumsi tentang arti dan 

definisi pendidikan yang sebenarnya. Secara etimologi 

pendidikan berasal dari kata “educare” dalam bahasa latin yang 

bermakna melatih atau mengajarkan. Educare berasal dari kata 

ex dan ducare, yang berarti memimpin. Jadi pendidikan adalah 

suatu proses pelatihan dimana terdapat dua subyek yang saling 

berhubungan, yaitu yang satu memimpin dan yang satunya lagi 

dipimpin.  

Menurut kamus bahasa Indonesia kata pendidikan berasal 

dari kata ‘didik’ dan mendapat imbuhan ‘pe’ dan akhiran ‘an’, 

maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan 

mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang 

dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran 

dan pelatihan. Dalam pengertian yang sederhana dan umum 
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maka pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan 

dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmai 

maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam 

masyarakat dan kebudayaan (Ikhsan, 2003 : 1).  

Berdasarkan bebrapa pendapat di atas, banyak sekali yang 

mengartikan pengertian pendidikan itu, pengertian-pengertian 

yang diberikan pun cukup beragam, sehingga terjadi perbedaan, 

tetapi tergntung dari sudut mana orang itu memandangnya. 

Walaupun terdapat perbedaan pendapat tentang apa itu 

pendidikan, namun secara umum terdapat kesamaan di dalam 

merumuskan pengertian pendidikan tersebut. Jadi dari beberapa 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah 

usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan 

potensi-potensi pembawaan sebagai proses perubahan sikap 

dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan diri. 

 

2.2.4.3 Nilai Pendidikan 

Berdasarkan definisi nilai dan pendidikan, dapat 

disimpulkan bahwa nilai pendidikan adalah suatu yang diyakini 

kebenarannya dan mendorong orang untuk berbuat positif di 
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dalam kehidupannya sendiri atau bermasyarakat. Sehingga nilai 

pendidikan dalam karya sastra disini yang dimaksud adalah 

nilai-nilai yang bertujuan mendidik seseorang atau individu 

agar menjadi manusia yang baik dalam arti berpendidikan. 

Menurut Noor Syam (dalam Rosmalanita, 2011 : 22) 

membagi jenis nilai pendidikan yang meliputi : 

A. Nilai-nilai sosial  

B. Nilai-nilai ilmiah 

C. Nilai-nilai moral 

D. Nilai-nilai agama (religius) 

 
Diantara nilai-nilai yang tersebut di atas, penelitian kali ini 

akan memfokuskan pada nilai-nilai moral dan nilai-nilai sosial. 

Nilai-nilai tersebut akan dipaparkan dibawah ini. 

 

A. Nilai Moral 

Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima secara 

umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti 

atau susila atau kondisi mental yang membuat orang tetap berani, 

bersemangat, berdisiplin, isi hati atau keadaan perasaan 

sebagaimana terungkap dalam perbuatan (KBBI, 2001 : 754). 



32 
 

 
 

Menurut Nurgiyantoro (2012 : 321) moral dalam karya sastra 

biasanya mencerminkan pandangan hidup pengarang yang 

bersangkutan. Pandangan tentang nilai-nilai kebenaran dan nilai 

itulah yang disampaikan kepada pembacanya. 

Ajaran moral mencakup masalah-masalah yang dikatakan 

bersifat tak terbatas. Ajaran moral mencakup persoalan hidup 

yang menyangkut harkat dan martabat manusia. Persoalan hidup 

dan kehidupan manusia cukup beragam tetapi secara garis besar 

dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu : (1) hubungan manusia 

dengan dirinya sendiri, (2) hubungan manusia dengan manusia 

lain dalam lingkup sosial termasuk hubungannya dengan alam, 

dan (3) hubungan manusia dengan Tuhan, Magnis (dalam 

Fitriyaningsih, 2006 : 18). 

Adapun moral secara umum mengarah pada pengertian ajaran 

tentang baik buruk yang diterima mengenai perbuatan, sikap, 

kewajiban, budi pekerti, dan sebagainya. Remaja dikatakan 

bermoral jika mereka memiliki kesadaran moral yaitu dapat 

menilai hal-hal yang baik dan buruk, hal-hal yang boleh dilakukan 

dan tidak boleh dilakukan serta hal-hal yang etis dan tidak etis. 

Kata moral selalu mengacu kepada baik buruk manusia. Sikap 

moral disebut juga moralitas yaitu sikap hati seseorang yang 



33 
 

 
 

terungkap dalam tindakan lahiriah. Moralitas adalah sikap dan 

perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih dan hanya 

moralitaslah yang dapat bernilai secara moral. Nilai moral dapat 

diperoleh di dalam nilai moralitas. Moralitas adalah kesesuaian 

sikap dan perbuatan dengan hukum atau norma batiniah, yakni 

dipandang sebagai kewajiban. 

Bila dikatakan bahwa karya sastra itu semata-mata tiruan 

alam, maka dengan sendirinya sastra itu bisa dipandang sebagai 

sesuatu yang tidak memperjuangkan kebenaran. Dalam kenyataan 

ukuran kebenaran merupakan ukuran yang sering digunakan 

dalam menilai suatu karya sastra. Pembaca sering 

mempertanyakan tentang sesuatu yang diungkapkan pengarang itu 

mempunyai hubungan dengan kebenaran. Nilai-nilai moral atau 

lainnya dalam kehidupan sehari-hari, sikap dan tingkah laku tokoh 

tersebut hanyalah model-model atau sosok yang sengaja 

ditampilkan pengarang sebagai sikap dan tingkah laku yang baik 

atau diikuti minimal dicenderungi oleh pembaca.  

Dengan demikian. berdasarkan beberapa pendapat di atas, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa moral adalah segala aspek yang 

menyangkut baik buruknya suatu perbuatan dimana pandangan 

tentang nilai-nilai kebenaran yang bersifat praktis dan yang dapat 
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ditafsirkan. Dalam hal ini mengenai sikap, kewajiban, akhlak, 

budi pekerti, dan susila. 

 

B. Nilai Sosial 

KBBI (2001 : 1085), sosial adalah segala sesuatu yang 

berkenaan dengan masyarakat, suka memperhatikan kepentingan 

umum, suka menolong, dan sebagainya. Maka manusia dijadikan 

Allah swt, dalam bentuk yang tidak hidup sendirian, atau sering 

kita kenal dengan makhluk sosial. Karena manusia tidak dapat 

mengusahakan sendiri seluruh keperluan hidupnya baik untuk 

memperoleh makanan, memperoleh pakaian, dan semuanya. 

Dengan demikian manusia memerlukan pergaulan dan saling 

membantu dengan orang lain dalam berinteraksi. 

Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, 

mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk 

oleh masyarakat. Untuk menentukan sesuatu itu dikatakan baik 

atau buruk, pantas atau tidak pantas harus melalui proses 

menimbang. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan 

yang dianut masyarakat. Tak heran apabila antara masyarakat yang 

satu dan masyarakat yang lain terdapat perbedaan tata nilai. 

Poerwadarminta (dalam Atmaja 1999:174) menyatakan konsep 
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sosial dapat diartikan sebagai (1) segala sesuatu mengenai 

masyarakat, dan (2) suka memperhatikan kepentingan umum, 

seperti suka menolong, peduli sesama, menderma, dan sebagainya. 

Nurgiyantoro (dalam Wahyuni, 1996 : 20) menyatakan nilai-

nilai sosial merupakan perilaku-perilaku, sikap atau perbuatan 

seseorang dalam kehidupan masyarakat yang berguna bagi orang 

lain atau sekelompok manusia yang direfreksikan dalam berbagai 

bentuk. 

Adapun ciri nilai sosial di antaranya sebagai berikut : 

1. Merupakan konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi 

antarwarga masyarakat. 

2. Disebarkan di antara warga masyarakat (bukan bawaan lahir). 

3. Terbentuk melalui sosialisasi (proses belajar) 

4. Merupakan bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan 

kepuasan sosial manusia. 

5.  Bervariasi antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan 

yang lain. 

6.  Dapat memengaruhi pengembangan diri sosial 

7. Memiliki pengaruh yang berbeda antarwarga masyarakat. 

8.  Cenderung berkaitan satu sama lain dan membentuk sistem 

nilai. 
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(http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nilai_sosial&action=edit

&section=2) diakses sabtu, 14 April 2013 pukul 10.46 wita 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan definisi sosial 

adalah nilai yang dianut oleh masyarakat, mengenai apa yang 

dianggap baik dan apa yang dianggap buruk dalam suatu masyarakat. 

 

2.2.5 Pembelajaran Sastra di SMA 

2.2.5.1 Batasan dan Bahan Pembelajaran Sastra 

Batasan pembelajaran sastra dapat dilihat dari kegiatan 

pembelajaran (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) di sekolah 

yang meliputi : 

a. Membaca novel Indonesia dan novel terjemahan 

b. Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik (alur, tema, 

penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat) novel Indonesia 

dan terjemahan. 

c. Membandingkan unsur intrinsik dan ekstrinsik novel 

terjemahan dengan novel Indonesia. 

Bahan pengajaran yang disajikan kepada para siswa harus 

sesuai dengan kemampuan, yakni upaya yang memakan waktu yang 

cukup lama, dari keadaan tidak tahu menjadi tahu, keadaan sulit 

menjadi mudah. Singkatnya memerlukan pertahapan. Sesuai dengan 
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tingkat kemampuan siswa, diklasifikasikan berdasarkan tingkat 

kesukaran dan kriteria-kriteria tertentu. Tanpa adanya kesesuaian 

antara siswa dengan bahan ajar yang diajarkan, maka otomatis 

pelajaran yang disampaikan akan gagal. 

 

2.2.5.2 Tujuan Pembelajaran Sastra 

Menurut Moody (1971: 91) tujuan pembelajaran sastra dapat 

dibagi menjadi empat yaitu: 

1) Informasi, yaitu tujuan yang berkaitan dengan pemahaman 

pengetahuan dasar tentang sastra. Tercapainya tujuan ini dapat 

ditunjukkan oleh kemampuan siswa dalam menjawab 

pertanyaan yang berhubungan dengan sastra. informasi yang 

perlu ditanyakan dalam level ini antara lain tentang apa itu 

sastra, unsur-unsur yang membangun karya sastra, siapa 

pengarangnya, di mana karya itu diciptakan, kapan waktunya, 

dan sebagainya. 

2) Konsep, yaitu tujuan yang berkaitan dengan pemahaman 

terhadap pengertian-pengertian pokok mengenai suatu hal. 

Dalam hal ini, siswa dapat mengenal terminologi dari setiap 

aspek. Misalnya memahami konsep wilayah kajian sastra 

dengan berbagai genre, atau wilayah jenis sastra, ciri-ciri 
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pembeda, dan unsur-unsur pembentuknya. Konsep yang perlu 

dipahami siswa antara lain adalah bermacam-macam aliran 

dalam sastra, bermacam-macam genre sastra, bagaimana genre 

sastra tersebut diciptakan, serta ciri-ciri yang membedakannya. 

3) Perspektif, yaitu tujuan yang berkaitan dengan kemampuan 

untuk memandang bagaimana sebuah karya sastra itu 

diciptakan menurut perspektif pikiran siswa. Baguskah 

imajinasi karya yang dibacanya, menarikkah konflik yang 

dikemas dan disajikan dalam cerita, bagaimana karakter tokoh-

tokohnya, bagaimana pula penokohannya, dan lain sebagainya. 

4) Apresiasi, yaitu tujuan yang berkaitan dengan pemahaman, 

penghayatan, penikmatan, dan penghargaan siswa terhadap 

karya sastra. 

 (http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2120528- 

tujuan-pembelajaran-sastra-menurut-moody/). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian 

yang tidak menggunakan perhitungan dengan angka-angka. Data penelitian ini 

berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau teks-teks yang terdapat dalam novel 

Guru Dane karya Salman Faris.  

Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membangun persepsi alamiah 

sebuah objek, jadi peneliti mendekatkan diri kepada objek secara utuh. 

Penelitian kualitatif ini dipergunakan untuk memperolah deskripsi tentang nilai-

nilai pendidikan dalam novel Guru Dane karya Salman Faris. 

 

3.2 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah novel Guru Dane karya Salman Faris. 

Di bawah ini akan dipaparkan identitas dari novel Guru Dane yang menjadi 

objek dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

 

a. Judul    : Guru Dane 
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b. Pengarang   : Salman Faris 

c. Penerbit   : STKIP Hamzanwadi Press 

d. Kota terbit   : Pancor Selong Lombok Timur 

e. Tahun terbit   : 2011 

f. Ukuran kertas  : 14 x 21 cm 

g. Jumlah halaman cerita : 457 hlm 

h. Jumlah halaman buku : iii + 458 hlm 

i. Jumlah bab   : 26 bab 

j. No. ISBN   : 978-602-98097-0-1 

k. Cetakan   :  II, Maret 2011 

l. Desain Sampul  : Imtihan Taufan 

m. Warna Sampul  : Putih dengan corak coklat 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode dalam pengertian yang lebih luas dianggap sebagai cara-cara, 

strategi untuk memahami realitas, langkah-langkah sistematis untuk 

memecahkan rangkaian sebab akibat berikutnya. Metode berfungsi untuk 

dipecahkan dan dipahami. Secara definitif metode dan teknik tidak memiliki 

batasan-batasan yang jelas. Namun sebagai alat, bersifat paling konkret, sebagai 

instrumen penelitian teknik dapat dideteksi secara indrawi, Ratna (2007 :34-37). 
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Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

pustaka dan pencatatan. 

3.3.1 Studi Pustaka 

Studi pustaka digunakan untuk menemukan sumber data sekunder 

yang berupa sumber acuan yang efektif yaitu sumber acuan atau pustaka 

dengan permasalahan dalam penelitian ini. Metode ini dilakukan dengan 

mempelajari dan mengidentifikasi sumber-sumber tertulis yang berkaitan 

dengan latar belakang, tujuan penelitian dalam novel Guru Dane karya 

Salman Faris. 

 

3.3.2 Pencatatan 

Teknik catat ini merupakan lanjutan dari studi kepustakaan. Teknik 

ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara mencatat data setelah 

melakukan pembacaan yang menyeluruh. 

Adapun langkah-langkah pengumpulkan data yang ditempuh dalam 

penelitian ini yaitu: 

a. Membaca novel Guru Dane karya Salman Faris secara keseluruhan. 

b. Menemukan aspek-aspek yang termasuk nilai-nilai pendidikan yang 

terdapat dalam novel Guru Dane karya Salman Faris yang disampaikan 

melalui perilaku tokoh dan kalimat-kalimat di dalamnya. 

c. Mencatat dan mengklasifikasikan aspek-aspek yang termasuk nilai-nilai 

pendidikan dalam novel Guru Dane karya Salman Faris. 
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3.4  Metode Analisis Data  

Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode 

kulitatif, maka data yang sudah terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif 

dengan menggunakan pendekatan struktural dan pendekatan pragmatis. 

Pendekatan struktural adalah pendekatan yang menganalisis karya sastra 

dengan mengungkapkan unsur-unsur yang ada di dalamnya, yaitu unsur-unsur 

yang membangun kebulatan struktur suatu karya sastra. Dalam penelitian ini 

unsur-unsur struktural yang berkaitan dengan pendidikan ini menggali pada 

penggalan-penggalan cerita berupa unsur tokoh dan pewatakan yang mengacu 

pada nilai pragmatis. Selanjutnya pendekatan pragmatis adalah pendektan 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. Nilai dalam hubungan ini 

adalah sesuatu yang bermakna, sesuatu yang dipujikan, dengan demikian 

dipandang berharga. 

Dalam penelitian ini menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam 

novel Guru Dane diantaranya berupa nilai moral dan sosial. Adapun langkah-

langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Membaca dengan cermat dan teliti tiap kata, kalimat, ataupun paragraf 

dalam novel sehingga memperoleh gambaran isi novel. Untuk memahami 

suatu novel tentu tidak hanya satu kali membaca tetapi harus berkali-kali 
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supaya lebih bisa mengerti apa saja peristiwa dan permaslahan yang ada 

pada novel tersebut; 

b. Mencari, mengamati, mendapatkan, dan menetapkan data-data berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti dari kepustakaan sebagai penunjang 

pemahaman terhadap penelitian yang dilakukan; 

c. Menganalisis nilai-nilai pendidikan yang disampaikan melalui prilaku 

tokoh dan kalimat-kalimat di dalamnya. 

d. Menganalisis nilai-nilai pendidikan yang berkaitan dengan pembelajaran 

sastra di SMA. 

e. Menyimpulkan hasil yang diperoleh dari kegiatan analisis secara 

keseluruhan. 

Kelima hal tersebut sangat mendukung dan saling berkaitan untuk 

menghasilkan hasil akhir yang akurat dan berimbang  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Sinopsis Novel Guru Dane Karya Salman Faris 

Guru Dane (Novel masa kelam masyarakat Sasak) 
 

Guru Dane adalah sebuah novel karya penulis Lombok yang bernama 
Salman Faris. Dalam novel ini, Salman Faris ingin yang menceritakan 
bagaimana kehidupan masyarakat Sasak saat dijajahan orang Bali dan Belanda. 
Selain itu, penulis Lombok ini juga ingin menceritakan bahwa orang sasak juga 
memiliki pahlawan seperti di wilayah-wilayah yang lainnya yaitu bernama Guru 
Dane. Disini Guru Dane digambarkan sebagai sosok laki-laki yang miskin. Dia 
bekerja sebagai petani dan penjual tuak. Tetapi dibalik kehidupannya yang 
sederhana itu, Guru Dane mempunyai kekuatan sakti dan merupakan keturunan 
dari raja Selaparang. Datu Selaparang itu tidak melaksanakan ambisinya untuk 
membebaskan orang-orang lemah di Pulau Lombok atas dasar nafsu kekuasaan, 
tapi ketulusan dan cinta-kasih atas nama kemanusiaan. Guru Dane sangat 
membenci kemunafikan dan keserakahan yang pada saat itu menggrogoti 
masyarakat Sasak. Para Bangsawan Sasak saling berebut pengaruh, menindas 
rakyat sendiri, bersekutu dengan Bangsawan Bali dan Belanda untuk 
memiskinkan orang Sasak sendiri. Perbuatan dan tingkah laku para bangsawan 
sasak tersebut sangat memalukan dan sangat tidak bermoral layaknya seperti 
gelar kebangsawanan yang mereka miliki selama ini.   

 Dalam novel tersebut mengungkapkan Guru Dane dalam menjalankan 
misinya tidak sendiri, dia dibantu oleh Sumar, yaitu seorang gadis Sasak yang 
konon katanya cantik. Sumar merupakan anak angkat dari Guru Dane. Sumar 
merupakan anak dari seorang pembuat pedang yang tinggal di Puyung. Orang 
tuanya meninggal dibunuh oleh orang Bali pada saat Perang Praya. Di samping 
Sumar, ada juga Lehok dan Made Sudase. Lehok merupakan laki-laki Sasak 
yang bekerja untuk membantu Guru Dane dan Sumar. Dengan kesederhanaannya 
itu, Lehok selalu setia dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Guru 
Dane dan Sumar. Sedangkan Made Sudase merupakan orang Bali yang juga 
selalu setia membantu Guru Dane tanpa melihat perbedaan yang ada pada 
dirinya dengan Guru Dane. Karena menurut Made Sudase, orang Sasak dengan 
Orang Bali sama saja. Jadi seharusnya kita sebagai makhluk sosial sudah 
layaknya memiliki sifat seperti Made Sudase yang tidak pernah memilih-milih 
teman dalam bergaul. 
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Setelah itu, perjalanan mereka dalam meraih cita-cita mulia 
membebaskan masyarakat Sasak dari kemiskinan dan kemelaratan mendapat 
jalan terjal dan penuh tantangan. Tidak hanya dari Bangsawan Bali dan Orang 
Belanda, tetapi juga Bangsawan Sasak sendiri ikut membenci Guru Dane dengan 
alasan mereka tidak mau diatur oleh Guru Dane, karena Guru Dane merupakan 
ancaman bagi mereka yang nantinya akan merebut kekuasaan yang mereka 
miliki. Tetapi karena kebodohan dan kecerobohan yang dilakukan oleh 
Bangsawan Sasak itu, membuat masyarakat Sasak lainnya menjadi sengsara. 
Karena semua Bangswan Sasak bodoh itu memanfaatkan rakyatnya sendiri dan 
mengambil anak istri rakyat mereka sebagai budak untuk memuaskan nafsu 
orang Belanda dan orang Bali tersebut, yang kemudian mereka serahkan kepada 
orang-orang Belanda sebagai tanpa trimakasih mereka karena Belanda telah 
melindungi mereka. Tetapi ternyata, mereka tidak sadar, kalau mereka hanya 
diperas dan dijadikan alat untuk menghancurkan rakyat mereka sendiri yaitu 
masyarakat Sasak. Tetapi disitu Guru Dane tidak pernah berhenti untuk tetap 
melindungi dan membela orang Sasak dari jajahan orang Bali, orang Belanda, 
dan Bangsawan Sasak bodoh itu. Tanpa rasa lelah dan dengan ketegaran  yang 
membaja, Guru Dane mengobarkan semangat kebebasan, kesetaraan, dan 
kemanusiaan untuk selalu melindungi rakyat sasak yang lemah dan 
membutuhkan bantuannya. Karena kegigihan yang dimiliki oleh Guru Dane 
membuat para bangsawan Sasak bodoh itu iri dengannya, sehingga dengan 
kejamnya bangsawan-bangsawan itu menghianati Guru Dane dengan bekerja 
sama dengan orang Bali dan Belanda untuk membunuh Guru Dane. 

Tetapi sayang dibalik niat baik Guru Dane untuk membebaskan 
masyarakat Sasak dari penindasan itu, membuat Guru Dane dan Sumar harus 
berpisah dan menempuh jalan sendiri-sendiri akibat perselisihan antara mereka. 
Sumar menganggap semua yang dilakukan oleh Guru Dane itu dapat mencelakai 
dan merugikan  orang Sasak. Salah satunya seperti menikahi lima perempuan 
bangsawan sekaligus. Itu semua Guru Dane lakukan untuk membantu rakyat 
dengan cara memanfaatkan semua yang dimiliki oleh bangsawan itu sebagai 
tempat bekerja untuk semua rakyatnya. Tetapi menurut Sumar, semua alasan dan 
yang dilakukan oleh Guru Dane itu tidak masuk akal, sebab yang dilakukan oleh 
Guru Dane itu akan jadi bumerang baginya. Sehingga Sumar memutuskan  untuk 
pergi bersama Lehok dari kehidupan Guru Dane yang selalu mengatur hidupnya 
dengan semua yang dilakukan oleh Guru Dane yang semakin membuat dia 
semakin tidak mengetahui jati dirinya. Setelah mereka berpisah, Guru Dane 
tinggal bersama Made Sudase. Mereka berdua menjalani kehidupan mereka 
seperti biasanya yaitu membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan Guru 
Dane. Tetapi ternyata Guru Dane tidak pernah menduga, setelah Sumar pergi 
dari kehidupannya, masalah semakin datang menghampiri Guru Dane. Ternyata 
Ketut Kolang yang dulu merupakan sahabatnya, tega menghianati dirinya. Itu 
semua dilakukan oleh Ketut Kolang, karena ia merasa Guru Dane tidak adil 
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dengannya. Sebab menurutnya, ia lebih dulu mengenal Guru Dane 
disbandingkan dengan Made Sudase. Tetapi kenapa, Guru Dane malah 
memberikan ilmunya kepada Made Sudase yang dulunya merupakan anak 
buahnya. Itu semua yang membuat Ketut Kolang sangat marah dan membenci 
Guru Dane. Selain itu, dengan alasan kekuasaan juga yang membuat Ketut 
Kolang berubah pikiran untuk ikut membela orang Belanda dan berbalik 
menyerang Guru Dane dan memutuskan untuk tidak bersahabat lagi. Setelah 
kejadian itu, Ketut Kolang menyerang Guru Dane bersama pasukannya dengan 
menembak lutut Guru Dane dengan peluru yang terbuat dari baja yang membuat 
Guru Dane tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Ketut Kolang membawa dan 
menyerahkan Guru Dane kepada orang Belanda itu untuk dimasukkan kepenjara. 
Pada saat Guru Dane ditahan, di sana Guru Dane melihat Sinar yaitu perempuan 
yang dulu datang bersama ibunya kerumah Guru Dane untuk meminta Guru 
Dane menikahinya ternyata sekarang melayani orang-orang yang menyerangnya.  

Setelah beberapa lama Guru Dane di tahan, akhirnya Batavia 
memutuskan untuk melepaskan Guru Dane dari tahanan karena orang Belanda 
tidak mempunyai alasan yang kuat untuk menahan dan menghukum Guru Dane. 
Beberapa lama kemudian setelah Guru Dane bebas, ia memulai hidupnya lagi 
bersama rombongan orang-orang yang selalu setia mengabdi kepadanya. Ketika 
Guru Dane selesai membangun tempat tinggalnya, ia memutuskan untuk pergi 
bertapa kegunng Rinjani. Sepulangnya dari bertapa, ternyata semua rumah yang 
dibangun Guru Dane dengan rombongannya itu habis dibakar oleh pasukan 
Belanda itu dan membunuh semua rombongan Guru Dane. Ternyata orang-orang 
Belanda itu tidak pernah puas sebelum menangkap dan menghukum Guru Dane. 
Setibanya Guru Dane di kampung yang sudah ia bangun itu, tanpa menunggu 
lama, pasukan Belanda itu menyerang Guru Dane dengan menembakkan kaki 
Guru Dane dengan peluru emas. Kemudian Guru Dane ditahan dan diadili di 
Gedung Juang Selong oleh Pemerinta Belanda dengan berbagai tuduhan yang 
menjeratnya. 

Diakhir cerita, Guru Dane diasingkan keluar Pulau Lombok, dan entah 
dimana kuburnya sekarang. Kemudian pengikut-pengikut Guru Dane seperti 
Lehok memeneruskan perjalanannya ke bagian Selatan Lombok Timur, disana 
dia membangun perkampungan tepatnya di Gawah Sekaroh. Dia dikenal dengan 
sebutan guru Lauk dan Sumar menikah dengan seorang imam masjid besar 
Kelayu, namun suaminya meninggal ditembak oleh Belanda karena dituduh 
memberontak. Selain itu, Made Sudase kembali ke Bali. Dia merasa dia tak 
pantas hidup di Lombok karena ulah orang Bali pada saat itu menindas orang 
Sasak. 
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4.2 Deskripsi Karakter Tokoh dalam Novel Guru Dane Karya Salman Faris 

Dalam sebuah cerita terdapat unsur-unsur yang berfungsi membangun 

cerita agar menghasilkan cerita yang menarik untuk dibaca. Unsur pembangun 

cerita dalam novel salah satunya adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik terdiri 

atas tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan sebagainya. Salah satu 

unsur intrinsik yang paling penting adalah unsur tokoh. Tokoh adalah pelaku 

yang bermain dalam cerita. Masing-masing tokoh memiliki karakter yang 

berbeda-beda. Ada tokoh yang berwatak baik dari awal sampai akhir cerita, ada 

juga yang memiliki watak jahat dari awal cerita, tetap di akhir cerita tokoh itu 

berwatak baik atau sebaliknya. 

Telaah penokohan dalam karya sastra sangat penting karena dapat 

memberikan gambaran tentang besar kecilnya peran tokoh dalam suatu cerita. 

Penokohan merupakan watak yang dimiliki oleh pelaku, seperti yang ditemukan 

dalam novel “Guru Dane” karya Salman Faris ini terdapat beberapa tokoh dan 

watak tokoh. 

Dalam novel “Guru Dane” karya Salman Faris mempunyai 15 tokoh 

1. Guru Dane 
2. Sumar 
3. Ketut kolang 
4. Ibu merasih 
5. Amaq (orang tua dari teman sumar saat kecil) 
6. Masni 
7. Laki-laki 
8. Lehok 
9. Made Sudase 
10. Haji Majid 
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11. Orang Bali 
12. Sinar (istri Guru Dane) 
13. Datu Menange 
14. Bangsawan Kopang 
15. Firdaus Ridwan 

 
Tokoh yang sering muncul dan memiliki peran penting dalam cerita 

disebut sebagai tokoh utama, sedangkan tokoh yang memiliki peranan yang tidak 

penting karena pemunculannya hanya melengkapi dan mendukung pelaku utama 

disebut tokoh tambahan atau tokoh pembantu. Adapun yang termasuk tokoh 

utama dalam novel ini adalah Guru Dane dan tokoh pembantu dalam novel ini 

adalah : 

1. Sumar 
2. Ketut kolang 
3. Ibu merasih 
4. Amaq (orang tua dari teman sumar saat kecil) 
5. Masni 
6. Laki-laki 
7. Lehok 
8. Made Sudase 
9. Haji Majid 
10. Orang Bali 
11. Sinar (istri Guru Dane) 
12. Datu Menange 
13. Bangsawan Kopang 
14. Firdaus Ridwan 

 

Berikut ini akan dipaparkan para tokoh dalam novel “Guru Dane” karya 

Salman Faris beserta pewatakannya : 

 Guru Dane 
Guru Dane merupakan tokoh utama atau sentral dalam novel tersebut 

karena pemunculannya yang dari awal hingga akhir cerita serta memiliki 
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peran penting dalam cerita novel tersebut. Guru Dane digambarkan sebagai 

sosok laki-laki yang mempunyai kekuatan sakti dan merupakan keturunan 

dari raja Selaparang. Dengan kehidupannya dulu yang miskin dan bekerja 

sebagai petani dan penjual tuak, lantas tidak pernah membuat Guru Dane 

mengeluhkan akan kemiskinannya. Sosoknya yang sabar, sakti dan pintar 

menasehati orang membuat orang tidak segan-segan datang untuk meminta 

pertolongannya. Ia tidak pernah membedakan siapa pun yang datang. 

Baginya mereka yang datang kepadanya dengan satu tujuan, yaitu mencari 

jalan keluar. Seperti halnya, Ketut Kolang yang datang kepadanya untuk 

menjalankan tugas dari atasannya untuk meminta bantuan kepada Guru 

Dane untuk mengobati putri atasannya yang sedang sakit. Dengan 

kemampuannya yang seadanya itu,  Guru Dane menolong Ketut Kolang. 

Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut. 

“ Bawa kedapur lalu bakar tanah liat itu. Aku akan memanggilmu 
sebagai tanda pembakaran sudah cukup”. (GD halaman 44) 

 

Kutipan di atas, terlihat kehidupan Guru Dane yang sangat sederhana, 

ia memanfaatkan semua yang ada di halaman rumahnya seperti tanah liat 

untuk dijadikan sebagai obat. Dan itu semua membuat Ketut Kolang tidak 

percaya akan semua yang dilakukan oleh Guru Dane dengan tanah liat 

tersebut. Dan yang membuat Ketut Kolang semakin heran dan kagum lagi 

ketika Guru Dane mulai membaca sebuah mantra dan meletakkan tanah liat 

itu di tebing jemari kanannya dan kemudian menindih dengan perut jari 
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jempol dan menggiling-gilingkan tanah liat itu dengan cepat hingga sesekali 

seperti tidak terlihat. Seperti pada kutipan berikut. 

“ Rupanya kamu berhasil dengan sempurna, Guru Dane”. (GD halaman 
46) 
“ Aku tidak menduga sebegini hebatmu, Guru Dane”. ( GD halaman 47) 

 
 
Pada kutipan di atas, memperlihatkan Ketut Kolang yang terlihat heran 

dan kagum melihat semua yang dilakukan Guru Dane. Ketut Kolang tidak 

menyangka ternyata sahabatnya itu adalah sosok laki-laki yang hebat. 

Karena hanya dengan memanfaatkan tanah liat yang ada di halaman 

rumahnya itu dan membacakan sebuah mantera, Guru Dane bisa membuat 

obat untuk Ketut Kolang. Selain itu, Guru Dane juga sosok laki-laki yang 

pekerja keras. Disetiap waktunya, ia gunakan untuk bekerja bukan untuk 

istirahat. Menurutnya, kita hidup bukan untuk istirahat tetapi bekerja untuk 

membantu orang lain. Seperti pada kutipan berikut: 

 “Aku bekerja di seluruh ruang dan waktu, Sudase. Aku tidak 
memerkenalkan diri dengan istirahat. Matilah orang yang terlalu banyak 
istirahat. Karena hidup bukan untuk diistirahatkan, Sudase. ,,,,,,,,,,,,”. 
(GD, halaman 180) 
 
 

Kutipan di atas, terlihat sosok Guru Dane yang selalu bekerja keras. Ia 

tidak mau menghabiskan waktunya hanya untuk beristirahat saja. Karena 

dia hidup untuk bekerja. Dan dari bekerja itu dia bisa mendapatkan apa yang 

dia inginkan yaitu membantu orang-orang yang membutuhkan bantuannya. 

Sedangkan kalau dia banyak istirahat, itu sama saja dia membunuh 
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kemampuannya sendiri dan itu berarti pula ia membunuh ribuan orang yang 

masih membutuhkan bantuannya. Selain itu, Guru Dane juga orang yang 

tidak pernah dendam dengan orang lain atas apa yang sudah orang lain 

dilakukan kepadanya. Seperti terlihat pada kutipan berikut ini. 

 “Sum ! Jangan bodoh ! membalas cacian orang akan menimbulkan 
cacian yang lebih keji. Kamu harus mengerti itu. Kita punya cara untuk 
membuat mereka membutuhkan kita”. (GD, halaman 153) 

 
Pada kutipan di atas, terlihat Guru Dane tidak pernah menaruh dendam 

sedikit pun kepada orang yang sudah membuang banyak kotoran di halaman 

rumahnya. Karena menurutnya, percuma membalas mereka dengan apa 

yang telah dilakukan orang tersebut kepadanya, sebab itu semua tidak akan 

membuat mereka berhenti mengganggu kita, malah itu semua akan 

menimbulkan sesuatu yang lebih keji lagi dari sebelumnya.  

Dibalik watak Guru Dane yang terlihat kuat, sakti, sabar, penolong, 

pekerja keras, pintar menasehati orang, dan tidak pendendam. Siapa sangka 

ternyata Guru Dane juga Sosok laki-laki yang lemah. Ia terlihat lemah 

ketika ia merasa dan mengira kalau Sumar pergi jauh meninggalkannya. Hal 

tersebut ia terlihat ketika Guru Dane memanggil- memanggil Sumar. Tetapi 

Sumar tidak menjawab sahutan dari Guru Dane. Dan itu semakin membuat 

Guru Dane menangis tersedu-sedu, tubuhnya tidak kuasa menopong sendiri 

dan ia merasa sangat menyesal dengan semua yang sudah ia lakukan selama 

bersama dengan Sumar. Ia menganggap dirinya sebagai orang terbodoh 
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yang pernah dilahirkan bangsa Sasak. Hal tersebut terlihat pada kutipan 

berikut ini : 

“ Oh Sumar, biarlah Tuhan mengambil apa yang aku miliki saat ini, tapi 
jangan mengambil dirimu”. 
” Ayolah, Sum. Jika yang kamu dengar membuatmu seperti ini, aku bisa 
membatalkan semua yang pernah terlintas menjadi keinginan”. (GD 
halaman 139) 

 
Kutipan di atas, terlihat Guru Dane seperti laki-laki biasanya yang bisa 

menjadi lemah ketika perempuan yang selalu bersama dengannya tiba-tiba 

tidak ada di hadapannya. Ia merasa seperti salah satu tubuhnya hilang. Ia 

mengatakan, lebih baik Tuhan mengambil apa yang dia miliki saat ini, dari 

pada harus kehilangan Sumar. Bagi Guru Dane, Sumar adalah sumber 

kekuatannya. Karena Sumarlah ia bisa menjadi seperti sekarang ini. 

 

 Sumar 
Tokoh Sumar merupakan tokoh pembantu yang peran atau 

pemunculannya melengkapi atau mendukung pelaku utama dalam cerita. 

Tokoh Sumar digambarkan sebagai perempuan yang berwatak lembut, 

sabar, dan menuruti semua yang diperintahkan Guru Dane. Sumar sosok 

perempuan yang cantik berkulit sawo matang berambut ikal. Sumar adalah 

perempuan yang diambil oleh Guru Dane sewaktu ia berusia sembilan tahun 

ketika perang saudara terjadi di Praya. Watak Sumar terlihat ketika Guru 

Dane tidak menyadarkan diri selama empat puluh hari, semenjak itu Sumar 

dengan sabarnya merawat Guru Dane. Ketika Guru Dane sadar pun sumar 
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tetap dengan sabarnya merawat dan melayani Guru Dane layaknya seorang 

anak yang berbakti kepada bapaknya. Hal ini dapat dilihat pada kutipan 

berikut : 

“Ambil pakaian yang sudah kamu siapkan. Pasangkan aku dari 
belakang”. (GD, halaman 30) 
 
“Siapkan aku makan, Sumar”. 
“Seperti biasa, kita tidak punya persediaan makanan”. 
“Bagus, Sum. Itu berarti kamu mengurusku, Sum”. 
“Guru”. 
“Iya, sekarang istirahatlah. Tidur di tempat biasa aku tidur”. 
“Tapi”. 
“Belum saatnya kita bicara, Sum”. 
“Guru”. 
“Tidurlah. Jadikan pakaianku sebagai bantal. Besok pagi, ketika 
kamu terjaga, kita akan makan dengan makanan yang lezat. Dan 
kita memulai hidup yang berbeda”. (GD, halaman 30-31) 
 

Kedua kutipan di atas menunjukkan bahwa, tokoh Sumar memiliki 

watak yang sabar dan penurut. Ia selalu menuruti semua yang dikatakan dan 

diperintahkan Guru Dane walaupun ia selalu mencoba untuk mengatakan 

apa yang ada dalam pikirannya tentang semua yang dilakukan Guru Dane 

selama empat puluh hari tidur tidak sadarkan diri.  Selain memiliki watak 

yang sabar dan penurut, Sumar juga menjadi sosok perempuan yang 

memiliki rasa ingin tahu dan mencoba untuk selalu memberontak. Seperti 

terlihat pada beberapa kutipan berikut : 

 “Tidak guru apa yang aku lakukan sudah cukup membuatku 
bertanya-tanya hari ini”. (DG, halaman 64-65) 
“Aku tidak mau membiasakan diri untuk hal yang tidak aku 
mengerti” 
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“Sebagaimana Guru Dane harus menerima perempuan yang 
merintih-rintih kenikmatan itu! Memalukan. Seperti laki-laki 
Bengal yang tidak pernah melihat perempuan telanjang. Apa itu 
yang Guru Dane maksud pekerjaan? Bagiku tidak. Tidak, Guru 
Dane. ,,,,,, . (GD, halaman 211) 

 
Pada kutipan di atas, terlihat Sumar mencoba untuk memberontak 

kepada Guru Dane, karena menurut dia, apa yang dilakukan oleh Guru Dane 

seperti menikahi lima perempuan muda sekaligus sudah berlebihan dan 

cukup membuat dia penasaran dan bertanya-tanya sendiri dengan semua 

yang dilakukan oleh Guru Dane. Ketika Sumar mencoba untuk bertanya 

pun, semua perkataan yang dilontarkan oleh Guru Dane malah semakin 

membuat ia semakin bingung dan tidak percaya dengan Guru Dane. Seperti 

terlihat terdapat pada kutipan berikut : 

“Bagaimana aku percaya atau tidak jika aku belum tahu apa yang 
akan aku percaya atau tidak percayai, Guru ?”. 
“Kamu hanya terlihat ingin tahu, Sum”. 
“Dari situlah bermula kepercayaan atau tidak samasekali, Guru”. 
(GD, halaman 53) 
“Apakah ini yang Guru maksud dengan aku sudah terlihat dewasa 
?”. 
“Aku hanya butuh kamu percaya, Sum. Ini demi kamu. Untuk 
kita”. 
“Bagaimana aku bisa menerima apa yang tidak aku mengerti, 
Guru?”. 
“Kamu tidak perlu mengerti. Kamu hanya aku minta percaya”. 
(GD, halaman 54) 
 

Selain Sumar memiliki watak seperti di atas, Sumar juga adalah sosok 

perempuan yang keras kepala. Itu semua terlihat ketika Sumar bertemu 

dengan seorang laki-laki yang ia sebut dengan laki-laki kotor sewaktu 
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perjalanan pulang, laki-laki itu menegur Sumar agar tidak melewati kebun 

Amaq Rundah, tetapi pada saat itu Sumar tetap saja melewati kebun tersebut 

dengan alasan ia tidak mengenal laki-laki itu, dan berpikiran siapa tahu 

nantinya laki-laki itu akan mencelakainya. Sehingga Sumar tidak percaya 

dengan apa yang dikatakan oleh laki-laki kotor itu. Hal tersebut terdapat 

pada kutipan berikut : 

“Kalau kamu ingin segera sampai di rumah, jangan lewat kebun Amaq 
Rundah”. 
“Apa aku bilang. Tidak baik bagi perempuan keras kepala. Karena 
kelembutannya saja kadang sangat menyakitkan”. (GD, halaman 106-
107) 
 

Dalam kutipan di atas, memperlihatkan Sumar adalah perempuan keras 

kepala karena tidak percaya dengan perkataan laki-laki itu. Padahal apa 

yang dikatakan laki-laki itu ada benarnya. Tetapi karena laki-laki itu sudah 

membuat Sumar geram sejak pertama kali mereka bertemu yang membuat 

Sumar tidak percaya dengan semua perkataan laki-laki kotor tersebut. 

Jadi tokoh Sumar di gambarkan sebagai perempuan yang lembut sabar, 

dan penurut. Tetapi dibalik itu semua watak dari Sumar berubah menjadi 

sosok perempuan yang selalu memiliki rasa ingin tahu dan memberontak 

ketika apa yang membuat dia selalu bingung dengan semua yang dikatakan 

dan dilakukan oleh Guru Dane kepadanya. Selain itu, Sumar juga memiliki 

watak keras kepala ketika ia tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh 

orang yang tidak ia kenal yang sebenarnya mungkin apa yang di katakana 

oleh orang itu benar. 
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 Ketut Kolang 

Tokoh Ketut Kolang merupakan tokoh pembantu yang peran atau 

pemunculannya hanya melengkapi atau mendukung pelaku utama dalam 

cerita. Tokoh Ketut Kolang digambarkan sebagai laki-laki Bali yang sangat 

patuh. Tepatnya dia adalah tangan kanan dari orang yang dia tuankan yang 

berada di Kota. Dia di suruh oleh tuannya untuk mendatangi Guru Dane dan 

memberi tahukan kepada Guru Dane tentang tugas yang diberikan 

kepadanya untuk Guru Dane. Hal tersebut terdapat pada kutipan berikut : 

“Maaf, Guru Dane”. 
“Guru Dane mendapatkan tugas pertama yang cukup berat. Namun aku 
berkeyakinan, Guru Dane dapat mengatasinya”. (GD, halaman 38) 
 

 Kutipan di atas, terlihat Ketut Kolang merupakan bawahan yang 

sangat patuh kepada atasannya. Ia menyampaikan semua perintah yang 

diberikan tuannya kepadanya untuk disampaikan kepada Guru Dane tanpa 

membantah sedikitpun. Ketut Kolang juga merupakan laki-laki Bali yang 

selalu berpikir positif, ketika Guru Dane memberikan penjelasan kepada 

Sumar tentang perbedaan cara berpikir orang Bali dengan orang Sasak, pada 

saat itu Ketut Kolang mencoba untuk menyangkal perkataan Guru Dane. 

Seperti pada kutipan berikut : 

“Jangan begitu, Guru Dane. Aku mengira, orang Sasak hanya tidak 
diberikan kesempatan bekerja. Padahal mereka adalah kelompok 
pekerja”. (GD, halaman 40-41) 
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Pada kutipan di atas, sosok  Ketut Kolang digambarkan sebagai laki-

laki yang selalu berpikiran positif mengenai orang Sasak. Dia berpikir kalau 

orang sasak tidak seperti yang dikatakan oleh Guru Dane yang mengatakan 

bahwa orang sasak tidak pernah berpikir. Tetapi dibalik itu semua, ternyata 

diam-diam Kolang adalah laki-laki yang pendendam. Dia dendam kepada 

Guru Dane karena Guru Dane menularkan kekuatannya kepada Made 

Sudase yang dulunya merupakan anak buahnya. Kolang memperlihatkan 

kebenciannya itu dengan cara menyuruh semua anak buahnya untuk 

menyerang Made Sudase. Hal tersebut terdapat pada kutipan berikut. 

“ Kenapa kamu membiarkan mereka bertarung sesama orang Bali, 
Kolang ? Sepertinya mereka sudah kehabisan musuh di luar Bali. Begitu, 
Kolang ?”. (GD halaman 293)  

Pada kutipan di atas, terlihat dari perkataan Guru Dane, Ketut Kolang 

sengaja menyuruh anak buahnya untuk menyerang Made Sudase sebagai 

tanda kekesalannya kepada Guru Dane yang lebih menurunkan kekuatannya 

kepada Made Sudase daripada kepada dirinya. Sehingga itu semua membuat 

Ketut Kolang menjadi sangat kesal dan menjelek-jelekkan orang Sasak 

dengan mengatakan mereka otak udang. Seperti pada kutipan di bawah ini, 

 
“ Buruknya lagi, orang Sasak yang mengaku bangsawan itu mengulangi 
kesalahan yang sama hanya untuk mempertahankan pengaruh. Tai 
kucing ! Hanya untuk menghalau orang bernama Guru Dane, mereka 
harus melibatkan orang Belanda. Benar-benar otak udang !”. (GD 
halaman 296) 
 

Kutipan di atas, memperlihatkan sosok Ketut Kolang yang menjelek-

jelekkan orang Sasak dengan membawa nama Guru Dane. Itu semua 
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membuat Guru Dane menyadarkan Ketut Kolang untuk tidak berkata seperti 

itu. Tetapi kerena kemarahan Ketut Kolang semakin membara, ia semakin 

memberontak kepada Guru Dane dengan mengatakan dirinnya bisa saja 

menghianati Guru Dane hanya karena kekuasaan. Hal tersebut terdapat pada 

kutipan berikut. 

“ Iya, Guru Dane. Apa yang tidak mungkin dalam lingkaran kekuasaan. 
Orang-orang yang mengaku bangsawan Sasak itu rupanya mendesak 
orang Belanda untuk mengambil tindakan tegas dengan alas an 
menghindari ancaman pemberontakan. Percayalah padaku, Guru Dane. 
Lingkaran kekuasaan itu ialah bundaran api yang jauh dari air. Bahkan 
aku bisa menghianatimu karena kekuasaan, Guru Dane”. (GD halaman 
297) 
 

Kutipan di atas, memperlihatkan Ketut Kolang sebagai sosok laki-laki 

pemberontak. Ia tidak terima dengan semua yang dilakukan oleh Guru Dane 

kepadanya. Karena menurut Ketut Kolang, Guru Dane tidak adil kepadanya. 

Sehingga itu semua membuat Ketut Kolang berkata dan berbuat seperti itu, 

yang akhirnya membuat Ketut Kolang menjadi seorang penghianat dimata 

Guru Dane. Karena dulu Ketut Kolang adalah sahabat Guru Dane, tetapi ia 

berubah menjadi musuh yang menjerumuskan Guru Dane kepada orang-

orang Belanda itu hanya karena alasan kebencian dan kekuasaan. 

   
 Ibu merasih 

Tokoh Ibu merasih merupakan tokoh pembantu yang peran atau 

pemunculannya hanya melengkapi atau mendukung pelaku utama dalam 

cerita. Tokoh ibu merasih digambarkan sebagai sosok ibu yang awalnya 
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egois karena sulit menerima keadaan yang terjadi dengan anak 

perempuannya yang dihamili oleh laki-laki Sasak. Keegoisian Ibu Merasih 

muncul ketika ia berencana untuk menggugurkan kandungan anaknya. 

Tetapi ketika itu, tokoh ibu menyadari kesalahanya ketika Guru Dane 

menasehatinya bahwa dalam agama manapun membunuh orang itu dilarang 

dan masalah yang dihadapi oleh Ibu Merasih  itu semua bukan persoalan 

orang sasak atau orang bali yang menghamili putrinya. Tetapi ini persoalan 

manusia. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut: 

Baik, Bu Merasih. Apakah agama ibu melarang seorang perempuan 
hamil di luar nikah ? 
Iy, Guru Dane. 
Membunuh orang, apa dilarang juga dalam agama Ibu ? 
Seandainya putri ibu hamil oleh orang Bali, kemudian ibu tetap 
menggugurkan kandungan putri ibu, apa agama ibu tetap melarang ? 
Pasti, Guru Dane. 
Baik, Bu Merasih. Laki-laki yang menghamili putri ibu bukan orang 
Sasak atau orang Bali. Akan tetapi ini persoalan manusia. Ibu membunuh 
orang Bali tetap merupakan kesalahan. Begitu juga membunuh orang 
Sasak, orang Jawa, Orang Cina, Berbuat kesalahan bukan soal ibu 
sebagai orang Bali atau laki-laki yang menghamili putri ibu orang Sasak. 
Ini soal manusia, Bu Merasih. (GD, halaman 72-73) 

 
 
Kutipan di atas, terlihat Guru Dane menasehati Ibu Merasih yang ingin 

menggugurkan kandungan putrinya. Tetapi disitu, Guru Dane memberikan 

pandangan kalau dalam agama manapun membunuh orang tetap dilarang. 

Jadi persoalan yang dihadapi Ibu Merasih sebenarnya tidak ada 

hubungannya dengan laki-laki mana yang mengamili putrinya, melainkan 

cara berpikir Ibu Merasih yang sangat membenci orang Sasak. Itulah yang 

kesalahan yang sangat besar. Hal tersebut terdapat pada kutipan berikut : 
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“ Ma’af, Bu Merasih. Ini bukan soal laki-laki Sasak yang menghamili 
putri Ibu. Ini bukan mendasar sebagai dorongan keinginan Ibu. Tetapi 
karena Ibu benci kepada orang Sasak. Dan itulah yang salah. ,,,,,,,,, ”. 
(GD, halaman 75) 
 

Pada kutipan di atas, Guru Dane menjelaskan kepada Ibu Merasih 

semua hal yang terjadi pada dirinya sekarang tidak ada sangkut pautnya 

dengan laki-laki mana yang menghamili putrinya. Untuk itu, Guru Dane 

memberikan saran kepada Ibu Merasih untuk bisa keluar dari maslahnya 

dengan cara Ibu Merasih harus minta maaf kepada dirinya sendiri. Karena 

kunci dari semua masalah Bu Merasih terletak pada dirinya sendiri. Berikut 

kutipannya. 

“Minta maaflah kepada dirimu sendiri, Bu Merasih. Karena aku bisa saja 
memenuhi kemauan ibu sepanjang tidak melakukan pengguguran 
mengatasnamakan kebencian ibu kepada laki-laki yang menghamili anak 
perempuan ibu”. (GD, halaman 75) 

 

Tokoh Ibu Merasih di gambarkan sebagai sosok ibu yang sangat 

menyayangi anaknya, ia tidak ingin anaknya dihamili orang Sasak. Karena 

ketidak sukaanya Ibu Merasih dengan laki-laki Sasaklah yang membuat ia 

menjadi sosok yang egois, tetapi dibalik keegoisannya itu, Ibu Merasih 

masih tetap mau menerima nasehat dari orang lain yaitu ketika Guru Dane 

menasehati dan memberikannya jalan keluar terhadap masalah yang sedang 

ia hadapi. Dan itu semua bisa diterima oleh Ibu Merasih. 

 

 Putu Sunarie 
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Putu Sunarie merupakan tokoh pembantu yang peran atau 

pemunculannya melengkapi atau mendukung pelaku utama dalam cerita. 

Tokoh Putu Sunarie adalah tokoh yang awalnya memiliki watak licik dan 

pelit. Ia adalah seorang pedagang yang berasal dari Bali. Kedatangannya ke 

rumah Guru Dane untuk meminta bantuan Guru Dane untuk bisa membuat 

dia masuk di tengah-tengah perdagangan yang dipercayai oleh orang 

Belanda yang pada saat ini sedang menguasai seluruh sektor perdagangan 

dan pertanian. Hal tersebut terdapat pada kutipan berikut : 

“Iya, Guru Dane. Sekarang orang Bali tidak punya kuasa. Orang Belanda 
itu terlalu kuat. Mereka telah menguasai seluruh sector perdagangan dan 
pertanian. Seluruh kapal di luar kepentingan mereka dihalau mendarat di 
pelabuhan Ampenan. Bila perlu, Belanda menghalau kapal-kapal itu 
dengan meriam yang ditembakkannya ke tengah lautan. Ditambah lagi 
beban pajak terlalu berat”. (GD, halaman 81) 
 
”Aku ingin masuk di tengah mereka sebagai pedagang yang mereka 
percayai. Aku ingin terlibat langsung di dalam bisnis besar ini”. (GD, 
halaman 83) 
 
 

Pada kutipan di atas, terlihat sosok Putu Sunarie sebagai laki-laki yang 

licik, keinginannya untuk bisa masuk di tengah bisnis orang Belanda itu 

membuat dia tidak berpikir untuk mencari keuntungan dari semua itu, tanpa 

memikirkan dirinya sebagai orang Bali. Padahal ia membenci orang 

Belanda, karena ia kalah saing dengan orang Belanda dalam hal 

perdagangan. Tetapi karena kegoisannya yang tidak ingin kalah dan rugi, 

maka Putu Sunarie dalam menginginkan suatu hal tidak pernah canggung 

untuk memberikan sesuatu yang bernilai untuk memeroleh suatu hal yang 
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jauh lebih berharga. Dan ketika Guru Dane bertanya mengenai dirinya 

pernah atau tidak berbagi untuk orang lain ketika menjadi orang kaya, ia 

berkata pernah membantu perempuan-perempuan cantik berusia muda dan 

untuk kepentingan perang para tua, tetapi dia tidak pernah terpikirkan dalam 

benaknya untuk membantu orang Bali atau orang Sasak yang jauh miskin 

dibandingkan dengan dia. Hal tersebut terdapat pada kutipan berikut : 

“Aku menggunakan cara orang Bali. Memberikan kepada lawan bisnis 
sesuatu yang paling bernilai buat kita untuk memeroleh yang jauh lebih 
berharga”. (GD, halaman 83) 
 
“Kamu tidak pernah berbagi dengan orang Bali yang hidupnya jauh lebih 
miskin dibanding kamu?”. 
“Tidak juga berbagi dengan orang Sasak miskin?” 
“Tidak pernah terpikirkan, Guru Dane”. (GD, halaman 85) 
 

Setelah Putu Sunarie  sembuah dan mendapatkan apa yang dia 

inginkan, beberapa bulan kemudian ia mengetahui bahwa Guru Dane 

ditahan oleh pasukan Belanda. Pada saat itu, Putu Sunarie membuktikan 

perkataannya kepada Guru Dane bahwa dia akan membantu Guru Dane 

ketika Guru Dane membutuhkan bantuannya. Itu semua terlihat dari 

beberapa kutipan berikut. 

“Aku telah lakukan apa yang menjadi janjiku, Guru Dane”.(GD halaman 
326) 
 
“Sekali lagi aku tegaskan, Guru Dane. Aku orang Bali pedagang yang 
secara kebetulan taat kepada janji” (GD halaman 351) 
 
“Akan aku besarkan seluruh keturunanku di atas sumpah janjiku, Guru 
Dane”. (GD halaman 352)   
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Ketiga kutipan di atas, sudah memperlihatkan sosok Putu Sunarie 

sebagai orang Bali yang dulunya berjanji kepada Guru Dane akan 

melakukan apapun demi kebebasannya. Setelah beberapa lamanya, ketika 

Guru Dane mendapatkan musibah, Putu Sunarie membuktikan semua 

perkataannya yang dulu ia katakana kepada Guru Dane dengan cara 

menepati janjinya dengan membantu Guru Dane ketika Guru Dane di tahan 

oleh pasukan Belanda. Selain itu perubahan yang diperlihatkan oleh Putu 

Sunarie yaitu ia menjadi sosok laki-laki yang pengertian. 

“ Aku memang orang Bali, Guru Dane. Tapi semua orang dari suku 
mana pun akan merasakan yang sama dalam kemiskinan dan penjajahan. 
Orang Bali berdagang dalam situasi apa pun, seperti yang aku lakukan, 
karena tidak mau dalam kemiskinan dan merasakan kejamnya 
penjajahan. Sama halnya dengan orang-orang Cina itu. Meskipun aku, 
termasuk orang-orang Cina itu merasakan juga sakitnya orang Sasak”. 
(GD halaman 348-349) 
 

Kutipan di atas, memperlihatkan kepedulian Putu Sunarie sebagai 

orang Bali yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang Sasak, 

karena bagaimana pun juga ia pernah merasakan hal yang serupa seperti 

yang dirasakan oleh orang Sasak sekarang. 

 

 Amaq (orang tua dari teman sumar saat kecil) 

Tokoh amaq digambarkan sebagai sosok laki-laki yang sangat peduli 

terhadap Sumar, karena dia menganggap Sumar hampir setara dengan 

ananya sendiri. Sehingga amaq menasehati Sumar untuk menjaga dirinya 

baik-baik meskipun dirinya sudah lama tinggal bersama dengan dengan 
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Guru Dane. Karena menurut amaq, Sumar belum sepenuhnya mengetahui 

semua tentang Guru Dane, takutnya nanti Sumar hanya dimanfaatkan oleh 

Guru Dane hanya untuk kepentingannya sendiri. Hal tersebut terdapat pada 

kutipan berikut : 

“Sum, jaga dirimu baik-baik. Meskipun kamu sudah bertahun-yahun 
tinggal dengan Guru Dane, tapi banyak hal yang belum kamu ketahui 
tentang Guru Dane”. (GD, halaman 101) 
 

Berdasarkan uaraian di atas, tokoh amaq adalah tokoh pembantu yang 

memiliki peran yang pemunculannya hanya melengkapi dan mendukung 

jalannya suatu cerita. 

 

 Masni 

Tokoh Masni adalah sahabat Sumar. Masni merupakan sosok perempuan 

yang rajin dan pekerja keras. Selama sebulan, ia setiap hari bekerja dipasar 

membantu pedagang Bali mengangkat barang dagangannya. Hal tersebut terdapat 

pada kutipan berikut : 

“Sudah sebulan aku di sini membantu pedagang Bali mengangkat barang 
dagangannya”. (GD, halaman 104) 
 

Berdasarkan uaraian di atas, tokoh amaq adalah tokoh tambahan yang 

memiliki peran yang pemunculannya hanya melengkapi dan mendukung 

jalannya suatu cerita. 

 
 

 Laki-laki 
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Tokoh laki-laki yang disebut dengan laki-laki kotor oleh Sumar adalah 

tokoh yang digambarkan sebagai laki-laki yang misterius. Dengan wataknya 

yang misterius tersebut, ia membuat Sumar bingung dan bertanya-tanya 

dengan apa yang dikatakannya tersebut. Hal tersebut terdapat pada kutipan 

berikut : 

“Kalau Bapak  mau kerumah Guru Dane, ikut aku. Kebetulan aku 
mau ke sana juga”. 
“Guru Dane seharusnya yang menemui aku”. (GD, halaman 109-
110) 

 
 

Pada kutipan di atas, terlihat tokoh laki-laki tersebut membuat Sumar 

terheran-heran dengan perkataannya itu mengenai Guru Dane. Karena 

menurut Sumar, dari mana laki-laki itu mengenal Guru Dane, sehingga ia 

berani berkata seperti itu. Ditambah laki dengan perkataannya yang 

menghina Guru Dane. Hal tersebut terdapat pada kutipan berikut. 

“Dia lebih buruk dari pecundang yang mengkebiri bangsanya 
sendiri. Guru Dane itu tidak akan bisa bertahan hidup kalau tidak 
bersama orang Bali. Dari orang Bali itulah dia mendapatkan 
makanan sehingga dia terlihat seperti budak yang tidak punya 
kekuatan apa-apa sselain menghamba. (GD, halaman 110) 
 

Kutipan di atas, terlihat laki-laki itu sangat mengenal Guru Dane. 

Sehingga ia terlihat seperti membenci Guru Dane dengan mengatakan Guru 

Dane seperti itu. 
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Berdasarkan uaraian di atas, tokoh Laki-laki adalah tokoh tambahan 

yang memiliki peran yang pemunculannya hanya melengkapi, melayani, 

dan mendukung pelaku utama yang memiliki watak yang misterius. 

 

 Lehok dan Made Sudase 

Lehok dan Made Sudase merupakan tokoh pembantu yang peran atau 

pemunculannya melengkapi atau mendukung pelaku utama dalam cerita. 

Lehok adalah laki-laki Sasak yang berasal dari Kopang dan Made Sudase 

adalah laki-laki Bali. Mereka diperintahkan Ketut Kolang untuk menemani 

Guru Dane dan Sumar ketempat ynag sudah dipersiapkan oleh Ketut 

Kolang. Made Sudase adalah sosok laki-laki yang jujur. Ia memberikan 

informasi kepada Guru Dane ketika Guru Dane menanyakan tempat yang 

akan mereka tuju yaitu Simpang Ayu. Made Sudase menceritakan asal 

muasal tempat itu. Nama tempat itu diberikan oleh penguasa yang dari 

orang Bali terdahulu. Menurut cerita yang Made Sudase dapatkan dari 

kakeknya, nama Simpang Ayu sebagai tempat berkumpulnya gadis-gadis 

Sasak yang baru beranjak dewasa dan mereka diwajibkan untuk melayani 

para tuan. Tetapi Guru sengaja tidak percaya terhadap apa yang dikatakan 

Made Sudase kepadanya. Kejujuran Made Sudase terlihat pada kutipan 

berikut : 

“Jangan memberikan kabar bohong, Sudase”. 
“ Kalau aku bohong, berarti kakekku pembohong, Guru Dane”. (GD, 
halaman 175)  
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Kutipan di atas, Guru Dane sengaja mengatakan seperti itu untuk 

mengetes kejujuran Made Sudase. Karena Guru Dane mengenal orang Bali 

sebagaimana ia mengenal lingkungan aslinya. Banyak orang Bali yang 

pernah ia jumpai sanggup menyerahkan nyawa demi sebuah kepercayaan 

para tuan. Kesanggupan itulah yang kadang membuat mereka membunuh. 

Bahkan melakukan apa yang para tuan lakukan ketika para tuan meminta 

mereka. Selain itu Made Sudase dan Lehok juga adalah sosok laki-laki yang 

tidak sombong, mereka lebih memilih melewati jalan yang berbeda dari 

jalan yang akan dilalui oleh Guru Dane dan Sumar. Karena jalan yang akan 

dilalui oleh Guru Dane dan Sumar akan sampai dihadapan orang-orang yang 

duduk di Simpang Ayu untuk memberikan penghormatan kepadanya. Hal 

tersebut terdapat pada kutipan berikut. 

“ Iya, Guru Dane. Tetapi izinkan aku dengan Lehok mengambil jalan 
berputas agar tidak melewati orang-orang yang memberikan 
penghormatan itu. Karena penghormatan itu hanya untuk Guru Dane dan 
tuan putri”. (GD, halaman 175) 

 
Kutipan di atas memperlihatkan Made Sudase dan Lehok adalah sosok 

laki-laki yang tidak sombong. Karena menurut Made Sudase dan Lehok, 

mereka tidak pantas untuk lewat dihadapan orang-orang yang memberikan 

penghormatan itu, sebab ia merasa diri mereka sama seperti orang-orang itu. 

Selain mereka berdua memiliki watak yang jujur dan tidak sombong, tokoh 

lehok juga adalah sosok laki-laki yang taat dan patuh terhadap semua 

perintah orang yang ia tuangkan. Lehok tidak berani membantah salah 
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satunya yaitu ketika Sumar menyuruh Lehok untuk memanggil dirinya 

tanpa dengan sebutan tuan putrid. Tetapi di situ Lehok mencoba berkata 

yang sopan kepada Sumar sebagai penolakan atas apa yang dikatakan 

Sumar kepadanya. Ketaatan dan kepatatuhan Lehok terebut terlihat pada 

kutipan berikut : 

“ Maaf, tuan  putri, jika aku tidak memanggil tuan putri, maka aku 
kehilangan pekerjaan sebagai pelayan tuan putri”. 
“ Aku akan bersikap sebagaimana sikap yang biasa aku lakukan tuan 
putri”.(GD, halaman 178-179) 
 

Kutipan di atas, memperlihatkan Lehok tidak bisa memanggil Sumar 

tanpa sebutan tuan putri, karena dia sudah di perintahkan oleh tuannya 

untuk memanggil Sumar dengan sebutan tersebut dan melayani Sumar 

layaknya seperti tuan putri pada umumnya. Selain Lehok memiliki watak 

seperti itu, Made Sudase yang merupakan orang Bali ternyata seorang laki-

laki yang tahu akan adat istiadat orang Sasak saat bertamu. Terlihat pada 

kutipan berikut : 

“ Ssssstttt. Kamu diam saja. Orang Sasak tahu aturan. Tidak boleh 
mendekati pintu rumah yang ada penghuninya sebelum diizinkan oleh 
yang punya rumah. Mendekat berarti tidak tahu adat istiadat dan bisa 
dinilai bermaksud jahat”. (GD halaman 198) 
 

Kutipan di atas, terlihat Made Sudase menegur Lehok yang 

menyarankan tuan putri untuk lebih mendekat kepintu. Menurutnya apa 

yang dikatakan oleh Lehok itu tidak boleh. Sebab dalam adat istiadat orang 

Sasak. Kalau bertamu kerumah orang dan melepaskan salam tetapi jika yang 

punya rumah belum mengizinkan, maka kita tidak boleh terlalu mendekat 
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kepintu. Sebab itu sama saja kita tidak tahu adat istiadat dan apa yang kita 

lakukan yang semulanya kita berniat baik bisa-bisa dinilai jahat oleh orang 

lain. 

 

 Haji Majid 

Tokoh Haji Majid adalah tokoh tambahan yang memiliki peran yang 

pemunculannya hanya melengkapi, melayani, dan mendukung pelaku 

utama. Haji Majid digambarkan sebagai sosok laki-laki yang sopan dan rajin 

beribadah. Ia tinggal di rumah Jero Mihram, yaitu di Pancor bagian timur 

Lombok. Di bawah ini beberapa kutipan yang memperlihatkan sosok dari 

Haji Majid sebagai sosok laki-laki yang sopan dan rajin beribadah antara 

lain : 

“ Mohon maaf, aku baru saja menjalankan sholat dhuha”. 
“ Mohon maaf. Dari dua permintaan kalian, hanya satu yang dipenuhi. 
Sudah dua tahun ini, Jero Mihram pergi berlayar ke Mekah.,,,,,,,,,,,”. (GD 
halaman 199-200) 
 

Kedua kutipan di atas, memperlihatkan sosok Haji Majid adalah laki-

laki yang rajin beribadah. Setiap paginya Ia selalu menyempatkan dirinya 

untuk shalat dhuha, sehingga ketika Sumar datang bertamu pagi itu dan 

melepaskan salam, Haji Majid terlihat lama menyambut salam dari Sumar. 

Selain itu, terlihat setiap kali Haji Majid berbicara dengan Sumar, ia selalu 

mengucapkan kata mohon maaf setiap awal dia berbicara. Itu membuktikan 

bahwa Haji Majid sangat sopan terhadap orang lain. 
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 Orang Bali 

Orang Bali adalah tokoh tambahan yang memiliki peran yang 

pemunculannya hanya melengkapi, melayani, dan mendukung pelaku 

utama. Orang bali adalah tokoh atau pasien dari Guru Dane. Dulunya dia 

adalah pedagang. Ia merupakan sosok laki-laki yang rakus, ia tidak pernah 

memperdulikan kesulitan orang lain dan ia juga bekerjasama dengan 

makhluk halus untuk mengambil untung. Sehingga itu semua membuat dia 

menjadi sakit, karena orang Bali tersebut tidak bisa memberikan sesaji lagi 

kepada makhluk halus itu, sehingga makhluk halus tersebut marah dan 

memukulinya beramai-ramai saat ia tertidur. Seperti terlihat pada kutipan 

berikut ini : 

” Aku terlalu banyak mengambil untung, Guru Dane. Aku tidak pernah 
mempertimbangkan kesulitan orang lain. Aku juga tidak mempedulikan 
tempat di mana aku berjualan sehingga orang-orang Jawa itu merasa 
keberatan. Tapi bukan mereka yang memiliki sampai aku sakit. Bukan. 
Ini ulahku sendiri. Aku tidak cukup dengan apa yang aku peroleh hingga 
aku bekerjasama dengan makhluk halus. ,,,,,,,,, ”. (GD halaman 218-219) 
 

 
Kutipan di atas, memperlihatkan penyesalan yang dialami oleh orang 

Bali itu dengan apa yang sudah ia lakukan kepada orang-orang Jawa yang 

sudah ia rugikan. Sehingga ia berjanji untuk tidak melakukan hal tersebut 

dengan jaminan semua yang ia punya. Terlihat pada kutipan berikut : 

“ Sekali lagi, apa yang bisa kamu jaminkan”. 
“ Semua yang aku punya, Guru Dane”. (GD halaman 219) 
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Pada kutipan di atas, terlihat orang Bali itu bersungguh-sungguh ingin 

berubah. Sehingga ia berjanji kepada Guru Dane tidak akan mengulangi 

perbuatan buruk itu lagi dengan jaminan semua yang ia punya harus ia 

berikan kepada semua orang dengan ikhlas. 

 

 Sinar 

Sinar adalah tokoh tambahan yang memiliki peran yang 

pemunculannya hanya melengkapi, melayani, dan mendukung pelaku 

utama. Sinar adalah istri Guru Dane. Ia adalah sosok perempuan yang egois. 

Keegoisannya terlihat ketika Guru Dane kedatangan tamu dari jauh. Guru 

Dane ingin menjumpai tamu-tamunya, tetapi Sinar bersikeras tidak 

mengijinkan Guru Dane bertemu dengan mereka. Seperti terlihat pada 

kutipan berikut ini : 

“ Kamu membutuhkan pekerjaanku atau aku ?”. 
“ Sinar ! Kalau aku tidak sampai menemui mereka, kamu tidak akan 
mendapatkan apa-apa dariku. Kedatangan mereka lebih berarti dari 
seluruh perhiasan yang kamu bawa. Kekayaan orang tuamu tidak cukup 
untuk membayar kerugianku. Karena kehilangan kepercayaan orang-
orang itu”. (GD halaman 224) 
 

Pada kutipan di atas, terlihat Guru Dane mencoba untuk menemui 

tamunya sambil bicara pelan dengan Sinar, tapi ternyata perempuan yang 

bernama Sinar itu tetap bersikeras tidak membiarkannya keluar untuk 

bertemu dengan mereka sehingga Sinar semakin memeluk Guru Dane dan 

membuat Guru Dane merasa harus melakukan sesuatu. Selain itu, Sinar juga 
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adalah perempuan penggoda. Dia mencoba menggoda Made Sudase ketika 

Guru Dane menyuruh Made Sudase untuk mengambilkannya kain putih 

dikamarnya. Ketika itu, Sinar tidak mengenakan pakaian sedikitpun dan 

terus menggoda Made Sudase. 

“ Lihatlah, Sudase. Mumpung kamu ada kesempatan. Aku tidak 
keberatan”. 
“ Ayolah, Sudase. Bukalah matamu”. (GD halaman 230) 

 
 

Kutipan di atas, memperlihatkan Sinar adalah wanita penggoda. 

Padahal dia adalah istri Guru Dane, tetapi itu semua tidak membuat dia 

berpikir dua kali untuk tetap merayu Made Sudase yang merupakan 

kepercayaan Guru Dane. Tetapi karena Made Sudase adalah laki-laki yang 

memiliki iman yang kuat, ia menolak permintaan Sinar dan itu semua 

membuat Sinar mengumpat dirinya. Bukti yang memperkuat bahwa Sinar 

adalah perempuan penggoda, terlihat dari putipan berikut. 

“ Jika terjadi sesuatu yang tidak baik ke depan. Aku titipkan istri-istriku 
kepadamu. Aku berikan kepercayaan kepadamu untuk mengatur mereka. 
Apabila mereka pada akhirnya menikah, saran kepada mereka untuk 
mencari laki-laki yang bisa membuat mereka tidak menjadi perempuan 
berhianat. Kamu pernah lihat perempuan yang ditiduri oleh seluruh 
pejabat Belanda itu?” (GD halaman 355) 
 
 

Pada kutipan di atas, perempuan yang dimaksud oleh Guru Dane adalah 

Sinar. Ia dan Putu Sunarie sering melihat Sinar yaitu istri Guru Dane 

melayani orang-orang Belanda. Itu semua memperlihatkan sosok Sinar 

sebagai wanita penggoda dan pelayan bagi orang-orang Belanda itu.  
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 Datu Menange 

Datu Menange adalah tokoh tambahan yang memiliki peran yang 

pemunculannya hanya melengkapi, melayani, dan mendukung pelaku 

utama. Datu Menange adalah seorang bangsawan sasak kaya yang memiliki 

sawah sepanjang sungai hingga tembusan ke Lombok bagian selatan. Tetapi 

dibalik kebangsawanannya, dia adalah sosok lalki-laki yang sombong, 

kasar, dan tidak pernah menghargai orang yang menghormatinya. Seperti 

halnya yang ia lakukan kepada Guru Dane. Menange menyombongkan 

dirinya dan menginjak-injak harga diri dihadapan Guru Dane dengan cara 

mengatakan Guru Dane dengan sebutan belian. Di bawah ini beberapa 

kutipan yang memperlihatkan kesombongan yang dilakukan oleh Datu 

Menange. 

“ Kamu hanya belian, Dane. Kamu tidak pantas bersikap seperti itu 
kepadaku”. (GD halaman 245) 
 
“ Dasar belian bodoh. Miskin! Buruh tani belagak bangsawan”. (GD 
halaman 246) 
 
“ Aku baru bertemu dengan seorang maling yaag bicara kehormatan”. 
(GD halaman 246) 
 
“ Dasar budak orang Bali”. (GD halaman 247) 

 
 

 Pada kutipan di atas, terlihat Datu Menange menggunakan 

kekuasaannya untuk menghina Guru Dane. Ia merasa dirinya tidak di 

hormati oleh Guru Dane. Sehingga membuat dia marah dan menghina Guru 

Dane dengan cara seperti itu. Karena keangkuhan dan kesombongannya 
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itulah yang membuat dia merasa malu ketika Guru Dane menghina dan 

mempermalukan dirinya di depan orang-orang yang bekerja kepadanya. 

 
 Bangsawan Kopang 

Bangsawan kopan adalah tokoh tambahan yang memiliki peran yang 

pemunculannya hanya melengkapi, melayani, dan mendukung pelaku 

utama. Bangsawan kopan adalah seorang bangsawan yang memiliki watak 

yang egois dan sombong. Dibalik kebangsawanannya itu, dia lebih memilih 

berhianat kepada bangsanya sendiri dengan berpihak kepada orang Bali.  

Dari kesombongan dan keegoisannya itu, semua orang-orang yang memihak 

kepadanya berpaling memihak kepada Guru Dane. Sehingga hal tersebut 

yang membuat dia memberanikan dirinya untuk datang kerumah Guru Dane 

dan meminta tolong kepada Guru Dane untuk mengembalikan pengaruh itu 

karena ia menginginkan kekuasaannya kembali. Hal tersebut terlihat pada 

kutipan berikut : 

“ Mohon maaf, Guru Dane. Aku hanya ingin minta satu hal”. 
“ Mudah-mudahan dapat aku penuhi, tuan bangsawan”. 
“ Bagaimana aku mengembalikan pengaruh itu. Aku menginginkan 
kekuasaanku kembali”. (GD halaman 274) 
 
 

Kutipan di atas, terlihat keegoisan bangsawan Kopang ketika berbicara 

dengan Guru Dane. Tanpa adanya rasa malu sebagai seorang Bangsawan, 

dia meminta Guru Dane untuk mengemblikan pengaruh itu demi untuk 

mengembalikan kekuasaannya tanpa memperhatikan nasib orang lain. 
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Sehingga itu semua membuat Guru Dane semakin senang dan ingin 

menelanjangi bangsawan Kopang itu dengan menawarkan pilihan kepada 

bangsawan Kopang tersebut. Seperti terlihat dalam kutipan berikut : 

“ Bagaimana jika aku tawarkan pilihan, tuan bangsawan ?”. 
“ Apa pun itu, Guru Dane. Akan aku terima”. 
“ Bagaimana jika tuan bangsawan ikut kepada orang yang sedang 
mendapatkan pengaruh itu”. 
“ Maaf, Guru Dane. Lebih baik aku mati”. (GD halaman 275) 
 
   

Pada kutipan di atas, semakin terlihat keegoisan dan kesombongan 

bangsawan Kopang itu. Dia lebih memilih mati dari pada ikut bersama 

orang-orang yang memihak kepada Guru Dane. Walaupun bangsawan itu 

tahu, bahwa pilihannya itu akan mengakhiri seluruh kebangsawanannya. 

Tetapi bangsawan Kopang itu tetap bersikukuh pada kebangsawanannya 

saat ini. Sehingga dia lebih memilih mati dibanding mengabdi kepada 

bangsawan baru. Tanpa mempedulikan bagaimana ia memperoleh 

kebangsawanannya. Entah dengan mudah atau dengan darah. 

 
 Firdaus Ridwan 

Firdaus Ridwan adalah tokoh tambahan yang memiliki peran yang 

pemunculannya hanya melengkapi, melayani, dan mendukung pelaku 

utama. Firdaus Ridwan merupakan sahabat Guru Dane dari arab yang 

berprofesi sebagai pedagang. Sosok Firdaus digambarkan sebagai laki-laki 

yang tidak mau rugi dan selalu ingin tahu semua urusan orang lain hanya 

untuk keuntungannya. Seperti pada kutipan berikut : 
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“ Ini masalah lain, Guru Dane. Aku harus tahu terlebih dahulu 
duduk persoalannya. Karena satu informasi tentang orang Belanda 
bocor, dan mereka tahu aku yang membuka keran rahasia, aku bisa 
bangkrut. Kamu seperti tidak tahu saja, orang Arab di Lombok ini 
kalau tidak berdagang, bisa mati. Tidak enak melihat orang Arab 
mengemis keluar masuk desa. Bisa malu Muhammad, Guru 
Dane“. 

 

 Kutipan di atas, memperlihatkan Ridwan adalah sosok laki-laki Arab 

yang terlalu banyak bicara dan selalu ingin tahu urusan orang lain. Ia selalu 

ingin tahu informasi mengenai orang Belanda setelah melihat Guru Dane. 

Karena ia tahu, kalau Guru Dane mengetahui semua rahasia tentang orang-

orang Belanda itu. Kalau dia tahu rahasia tentang Belanda dari Guru Dane 

dan tidak membocorkannya, itu semua nantinya akan menguntungkan 

dirinya dan itu semua ia lakukan agar dagangannya tidak bangkrut. 

 
 

4.3 Nilai Pendidikan 

Pengarang dalam menciptakan sebuah karya sastra tentulah 

menyelipkan ajaran-ajaran luhur tentang kehidupan atau disebut dengan 

nilai-nilai pendidikan. Novel yang merupakan salah satu macam dari karya 

sastra tentulah mengandung pesan yang mendidik bagi pembacanya. 

Melalui tindakan, dialog para tokoh, dan kalimat dalam novel kita dapat 

menemukan nilai-nilai yang sarat dengan pendidikan. Nilai-nilai pendidikan 

yang terkandung dalam novel Guru Dane berupa nilai moral dan nilai sosial. 
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Wujud nilai pendidikan merupakan tindakan-tindakan mendidik yang 

dilakukan oleh para tokoh. Setelah mengetahui tentang wujud nilai 

pendidikan maka pembaca dapat mengambil hikmah, pesan atau amanat 

yang ada dalam novel tersebut. Sikap dan tingkah laku tokoh yang terpuji 

ataupun kurang terpuji, baik mereka berlaku sebagai tokoh antagonis 

maupun tokoh protagonis, akan selalu ditiru oleh pembaca. Untuk itulah 

pembaca diharapkan dapat mengambil pesan positif dari novel “Guru Dane” 

karya Salman Faris tersebut. Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam 

novel Guru Dane meliputi : 

 

 

4.3.1 Nilai Moral 

Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima secara umum 

mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti atau susila atau 

kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, berdisiplin, 

isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan 

(KBBI, 2001 : 754). 

Selain itu, nilai moral adalah segala aspek yang menyangkut baik 

buruknya suatu perbuatan dimana pandangan tentang nilai-nilai kebenaran 

yang bersifat praktis dan yang dapat ditafsirkan. Moral selalu berhubungan 

dengan nilai, tetapi tidak semua nilai adalah nilai moral. Moral berhubungan 
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dengan kelakuan ataupun tindakan manusia. Nilai moral inilah yang lebih 

terikat dengan tingkah laku kehidupan manusia sehari-hari. 

Dalam novel Guru Dane terdapat nilai-nilai yang dapat ditiru oleh 

pembaca. Nilai-nilai moral tersebut dapat terlihat dari sikap dan sifat tokoh 

dalam novel tersebut. Nilai pendidikan moral dari novel Guru Dane antara 

lain : 

a. Pemberani 

Kata berani berarti mempunyai hati yang mantap dan rasa 

percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan 

sebagainya. Sedangkan keberanian adalah sikap berani melakukan 

suatu sikap yang kuat dan siap dengan keyakinan bahwa tujuan yang 

ingin dicapai itu benar. Pemberani adalah suatu sikap untuk berani 

berbuat  atau melakukan sesuatu dengan tidak terlalu merisaukan 

kemungkinan-kemungkinan buruk. Orang yang mempunyai 

keberanian akan mampu bertindak bijaksana tanpa dibayangi 

ketakutan-ketakutan yang sebenarnya merupakan halusinasi belaka. 

Orang-orang yang mempunyai keberanian akan sanggup 

menghidupkan mimpi-mimpi dan mengubah kehidupan pribadi 

sekaligus orang-orang di sekitarnya. Seperti halnya keberanian yang 

diperlihatkan oleh Guru Dane untuk membela dirinya ketika diinjak-

injak dan dibentak oleh Datu Menange. Walaupun Datu Menange 
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adalah orang kaya, tetapi itu semua tidak membuatnya harus tunduk 

dan menghormati Datu Menange. Hal ini terlihat pada kutipan berikut: 

“ Dan buat kamu, orang yang berkacak pinggang, aku tidak akan 
pernah menghormati orang yang minta dihormati tapi sikapnya tidak 
terhormat”. (GD halaman 246) 
 

 Kutipan di atas, terlihat Guru Dane berani melawan Datu 

Menange yang menurut dia memang pantas diperlakukan seperti itu. 

Karena baginya untuk apa menghormati orang seperti dia, sedangkan 

dia sendiri tidak pernah menghormati orang lain. Selain itu, 

keberanian Guru Dane muncul lagi ketika Datu Menange 

menghinanya dengan sebutan maling. Kata-kata Datu Menange itu 

membuat Guru Dane semakin memberanikan dirinya untuk melawan 

Datu Menange. Seperti terlihat pada beberapa kutipan di bawah ini : 

“ Lebih baik aku menjadi seorang maling yang tahu aturan 
dibanding seorang bangsawan yang melanggar aturan. Kamu tahu, 
Menange? Sasak ini rusak oleh orang-orang seperti kamu. Lihat 
bagaimana mereka menyerahkan harga diri kepadamu, tetapi kamu 
tidak menganggap itu sebagai kehormatan. Dan kamu harus tahu, 
karena kamu berludah di rumahku, aku punya hak untuk 
membunuhmu”. (GD halaman 246) 
  
“ Membunuh satu orang sangat mudah. Tapi menghilangkan nyawa 
dua puluh satu orang jauh lebih gampang”. (GD halaman 247) 

 

 Pada kutipan di atas, terlihat keberanian yang dilakukan oleh 

Guru Dane dengan cara menakuti Datu Menange dengan mengatakan 

ia bisa membunuh Datu Menange dan anak buahnya sekaligus. Itu 

semua Guru Dane lakukan untuk menjaga harga dirinya yang di injak-
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injak oleh Datu Menange, walapun Guru Dane hanya seorang rakyat 

biasa yang tidak punya apa-apa. Tetapi ia tetap membela dirinya di 

hadapan laki-laki sombong itu. Sehingga itu semua membuat Datu 

Menange benar-benar merasa dipermalukan dan berjalan 

meninggalkan Guru Dane dalam kemarahan. Selain itu, keberanian 

juga diperlihatkan oleh Sumar. Ia berani melawan dan menentang 

semua yang dilakukan oleh Guru Dane. Karena menurut Sumar, apa 

yang dilakukan oleh Guru Dane merupakan hal yang memalukan 

dengan menikahi semua gadis-gadis bangsawan yang datang untuk 

minta dinikahi olehnya. Berikut beberapa kutipan yag memperlihatkan 

keberanian Sumar untuk menentang semua yang dilakukan Guru Dane 

saat itu. 

“ Bagaimana jika aku mengatakan dan melakukan hal serupa ?”. 
(GD, halaman 264) 
 
“ Dan menikahi gadis-gadis itu juga bagian dari pekerjaanmu”. (GD, 
halaman 265) 
 
“Bagaimana jika aku mengatakan itu bagian dari kesenanganmu. 
Jika iya, aku akan telanjang di hadapanmu. Lupakan kalau aku 
adalah anak angkatmu, lalu setubuhi aku. ,,,,,,,,,,,,,,( GD, halaman 
265) 

 

 Beberapa kutipan di atas memperlihatkan Sumar sebagai 

perempuan yang berani menegakkan kebenaran. Sumar berani untuk 

melawan Guru Dane dengan mengatakan dan melakukan hal yang 

serupa seperti yang dilakukan Guru Dane. Karena menurut Sumar, 
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yang dilakuakan oleh Guru Dane tersebut merupakan hal yang bodoh 

dan tidak masuk akayang nantinya itu semua akan menjadi bumerang 

untuk dia.  

 Kutipan-kutipan di atas mengajarkan manusia baik itu laki-laki 

atau perempuan agar menjadi orang yang pemberani, ketika orang lain 

mencaci-maki kita dan berani melawan ketika apa yang menurut kita 

tidak baik dan benar untuk dilakukan. Sebab dengan memiliki sikap 

pemberani, berarti kita termasuk orang yang bermoral. Sikap yang 

diperlihatkan oleh tokoh Guru Dane dan Sumar yang pemberani 

sangat perlu dan cocok untuk diajarkan kepada peserta didik agar 

membentuk generasi yang bermental kuat dan saling bersaing. Sikap 

pemberani yang diajarkan dalam hal positif bukan negatif. 

b. Tidak Pendendam 

Salah satu hal yang terpuji adalah tidak dendam kepada orang 

lain atas apa yang telah dilakukannya kepada kita. Karena dendam 

hanyalah akan membuat penyakit hati pada diri kita. Dendam 

merupakan keinginan keras untuk membalas kejahatan seseorang yang 

telah ia lakukan kepada kita. Jika ada orang yang tidak senang dengan 

kita, jangan membalasnya dengan apa yang sudah mereka lakukan 

kepada kita. Tetapi lebih baik kita memberikan perilaku atau sifat 

yang baik kepadanya. Maka dengan sendirinya orang tersebut akan 
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merasa malu dan tidak akan berbuat seperti itu lagi kepada kita. 

Seperti yang dilakukan oleh Guru Dane, ia adalah sosok laki-laki yang 

tidak pernah memiliki rasa dendam kepada orang lain atas apa yang 

telah dilakukan orang lain kepadanya. Walaupun banyak sekali orang-

orang di sekelilingnya mencoba untuk menjatuhkannya dengan 

berbagai macam cara diantaranya memfitnah Guru Dane. Seperti yang 

dikatakan oleh Sumar, ia yang menganggap Guru Dane hidup dari 

bantuan orang Bali. Tetapi Guru Dane tidak pernah menaruh dendam 

sekalipun kepadanya, karena menurut Guru Dane dendam hanya akan 

membunuh diri kita sendiri. Hal tersebut terdapat pada kutipan berikut: 

“Guru Dane tidak menaruh dendam kepada orang Bali itu, karena 
dari mereka Guru Dane memperoleh kehidupan. Mereka yang 
memberi Guru Dane makan dan mereka juga yang menjamin 
keselamatan Guru Dane. Bagaimana dengan aku yang tidak pernah 
mendapatkan apa pun kecuali kehilangan keluargaku karena peran 
yang ditibulkan olehmu ? Apakah tidak boleh berpikiran yang 
berbeda”. (GD, halaman 124-125) 
 
 
Pada kutipan di atas, bisa terlihat dari perkataan yang 

dilontarkan oleh Sumar, bahwa Guru Dane tidak pernah dendam 

dengan orang Bali. Karena memang benar Guru Dane tidak pernah 

dendam kepada mereka sekalipun tidak dendam kepada Sumar yaitu 

anaknya sendiri yang memfitnahnya dengan mengatakan hal seperti 

itu, sebab menurut Guru Dane apa yang dikatakan oleh Sumar itu 

tidak benar adanya. Guru Dane makan dan mendapatkan semuanya 



83 
 

 
 

dari tangannya sendiri yaitu dengan cara membantu orang-orang yang 

membutuhkan bantuannya tanpa membedakan dari mana mereka 

berasal, sekalipun mereka orang Bali ataupun orang Sasak. Karena 

mereka yang datang berobat kepadanya memiliki tujuan yang sama. 

Hal yang berbeda di alami oleh Guru Dane ketika Sumar menemukan 

berbagai jenis kotoran binatang dan manusia di seluruh halaman 

rumah Guru Dane. Tetapi tanggapan Guru Dane biasa-biasa saja 

ketika Sumar memberitahukan kejadian tersebut kepadanya dan 

menuduh bapaknya Masnilah yang melakukan hal tersebut. Seperti 

terlihat pada kutipan berikut. 

“Jangan ! Dengan kita mengetahui orang yang melakukannya, tidak 
berarti kita bisa menghentikan mereka untuk menghina” 
‘Karena kita tidak boleh membalas !”.  
“Betul”. 
“Alah ! orang yang tidak melakukan pembalasan adalah orang-orang 
penakut !”. 
“Sum ! Jangan bodoh ! membalas cacian orang akan menimbulkan 
cacian yang lebih keji. Kamu harus mengerti itu. Kita punya cara 
untuk membuat mereka membutuhkan kita”. (GD, halaman 153) 
 
Pada kutipan di atas, terlihat Guru Dane tidak pernah menaruh 

dendam sedikit pun kepada orang yang melakukan hal tersebut 

kepadanya. Karena menurutnya, percuma membalas mereka dengan 

apa yang telah dilakukan orang tersebut kepadanya, sebab itu semua 

tidak akan membuat mereka berhenti mengganggu kita, malah dengan 

membalas perbuatan mereka akan menimbulkan sesuatu yang lebih 

keji lagi dari sebelumnya.  



84 
 

 
 

Kutipan-kutipan di atas sudah sangat memperlihatkan moral 

yang tinggi terdapat dalam tokoh Guru Dane dalam menaggapi semua 

fitnah dan perbuatan yang dilakukan orang lain kepadanya. Hal 

tersebut dapat kita contoh dan jadikan pelajaran dalam hidup kita 

untuk tidak selalu dendam kepada orang lain. 

 

c. Larangan Berbuat Kasar atau Nirkekerasan 

Manusia sebagai makhluk sosial sudah sepantasnya 

menyayangi, mengasihi dan menghargai. Dalam hidup bermasyarakat 

ketika menemukan seseorang yang melakukan kesalahan tidaklah 

pantas bagi orang itu untuk menghukumnya secara langsung dengan 

tindakan anarkis, terlebih lagi jika yang disakiti adalah orang terdekat 

manusia itu sendiri. Di zaman sekarang ini, dimana-mana banyak 

orang yang  menyelesaikan masalahnya dengan cara yang tidak 

sepatutnya untuk dilakukan yang nantinya berujung kepada kekerasan. 

Tanpa kita sadari, dengan cara kekerasan tidak dapat menyelesaikan 

maslalah, tetapi malah akan membuat masalah kita semakin besar. 

Beda halnya seperti Guru Dane. Ia selalu menyelesaikan masalahnya 

dengan nirkekerasan atau tanpa kekerasan. Seperti pada kutipan 

berikut. 

“Pulanglah. Tidak baik kita saling mengganggu. Apa yang kamu 
lakukan kepada anakku merupakan sikap yang sangat keji. Buat apa 
kita membangun permusuhan yang tanpa sebab. Permusuhan yang 
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memiliki sebab pun sangat nista. Aku akan melepasmu untuk pulang. 
Jadi jangan kamu kembali lagi”. (GD, halaman 121) 
 
 
Pada kutipan di atas, Guru Dane memperlihatkan bagaiamana 

cara Guru Dane menyelesaikan masalah tanpa harus dengan kekerasan 

ketika kalajengking itu mengganggu Sumar dengan cara masuk 

kedalam pakaian Sumar. Guru Dane malah melepaskan dan menyuruh 

orang cebol yang berubah menjadi  kalajengking itu pulang tanpa 

harus membunuhnya terlebih dahulu. Terlihat pada kutipan berikut. 

“ Kenapa Guru Dane tidak membunuh laki-laki cebol itu ?”. (GD, 
halaman 122) 
 
Kutipan di atas, terlihat Guru Dane tidak ingin membunuh 

kalajengking itu karena alasan membunuh tidak akan pernah 

menyelesaikan perselisihan. Pembunuhan akan selalu melahirkan 

pertikaian yang tidak akan berkesudahan. Selain itu, nirkekerasan juga 

di perlihatkan Guru Dane ketika Sumar mengatakan bahwa laki-laki 

cebol itu adalah orang Bali. Tetapi tetap saja, Guru Dane tidak ingin 

menyelesaikan masalahnya dengan cara membunuh. Bahkan dia ingin 

menanamkan budi baik kepada semua orang sekalipun itu kepada 

musuhnya. Seperti pada kutipan berikut. 

“Orang Bali yang menguasai seluruh kehidupan orang sasak 
bertahun-tahun lamanya, jika terbunuh oleh orang Sasak dalam satu 
peperangan. Pun akan murka selamanya. Apalagi jika orang Bali 
membunuh orang Sasak yang memang sudah merasa dikuasai. 
Bahkan jika orang Bali membunuh sesama orang Bali atau orang 
Sasak membunuh orang Sasak itu sendiri. Itulah pembunuhan. Yang 
berkuasa atau yang dikuasai. Yang benar atau yang salah, yang 
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terbunuh tetap menyimpannya dalam hati. Jadi untuk apa membunuh 
? kenapa tidak menanamkan budi baik kepada semua orang. Bahkan 
kepada musuh sekalipun. (GD, halaman 123) 
 
 
Dari beberapa kutipan di atas, mengajarkan kepada manusia 

ketika dihadapkan dengan suatu maslah harus  bisa menyelesaikan 

masalah tersebut  tanpa harus dengan kekerasan. Karena tanpa 

kekerasan pun kita bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Sebab 

kekerasan hanya akan selalu melahirkan pertikaian yang tidak akan 

berkesudahan. Nirkekerasan yang terungkap pada tokoh Guru Dane 

membuktikan bahwa ia memang golongan manusia yang mulia dan 

bermoral. 

 
 
 
 

d. Selalu Berpikir Positif 

Berpikir positif adalah hal yang perlu dilakukan oleh semua 

orang. Karena dengan selalu berpikir positif akan menghasilkan 

sesuatu yang positif juga. Seperti yang dilakukan oleh Guru Dane. Di 

dalam hidupnya, dia tidak bernah berpikir positif atau berburuk 

sangka kepada orang lain. Itu semua diperlihatkan ketika Sumar 

menemukan banyak sekali kotoran hewan dan manusia di halaman 

rumah Guru Dane. Tetapi Guru Dane tidak pernah berpikir negatif 



87 
 

 
 

tentang siapa yang membuang kotoran-kotaran itu. Hal tersebut 

terlihat pada beberapa kutipan berikut. 

“ Berarti mereka berak dulu sebelum melakukan niat tidak terpuji 
itu”. 
 
“ Itu baru luar biasa. Ada orang Sasak yang punya kuda. Benar-benar 
luar biasa. Aku ingin beritakan ke seluruh penjuru dunia. Ternyata 
ada orang Sasak yang memelihara kuda”.  
 
“ Syukurlah. Rupanya ada kerbau yang masih hidup di tengah 
kemiskinan orang Sasak. Aku mengira mereka akan menyembelih 
setiap binatang yang ada. Karena beberapa tahun lalu, mayat 
keluarga saja tidak dikuburkan. Melainkan dimakan. Karena kalau 
tidak dimakan, yang masih hidup akan iktu mati”. (GD halaman 152) 
 

Dari beberapa kutipan di atas, memperlihatkan sosok Guru 

Dane yang selalu tenang dan selalu berpikir positif ketika ada 

seseorang yang tidak senang dengan dirinya melakukan hal yang 

tidak terpuji yaitu dengan cara membuang berbagai kotoran hewan 

dan manusia di halaman rumahnya.. Guru Dane tidak pernah berpikir 

negatif atau menuduh siapa yang melakukan hal yang tidak terpuji 

tersebut. Tetapi ia malah bersyukur, ternyata di tengah kemiskinan 

orang Sasak masih ada binatang yang hidup seperti kuda, kerbau, 

sapi, dan babi. Selain itu, Guru Dane juga mengajarkan kepada 

Sumar untuk selalu berpikir positif, seperti pada kutipan berikut. 

“Tidak boleh, Sum. Karena dengan caramu berpikir semacam itu, 
kamu tidak akan memperoleh apa pun yang kamu inginkan. Hidup 
bukan soal menguasai atau dikuasai, tetapi tentang bagaimana kita 
hidup berdampingan untuk sama-sama memberikan kehidupan yang 
lebih baik. Apa yang kita alami disebabkan oleh kekuasaan tanpa 
batas. Tipu muslihat yang kejam. ,,,,,,,,,,,,,,, ”. (GD, halaman 125) 
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Dari kutipan di atas, Guru Dane mengajarkann kepada Sumar 

untuk selalu berpikir positif. Karena sesuatu yang kita lihat belum 

tentu benar adanya. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang kita 

inginkan, maka kita harus selalu berpikir positif yang nantinya akan 

mengasilkan hal yang positif juga bagi kita. 

 

e. Menepati Janji 

Sikap yang patut diteladani yakni menepati janji. Menepati 

janji adalah sikap yang selayaknya dimiliki oleh setiap orang. 

Menepati janji merupakan suatu wujud dari pengungkapan rasa 

percaya antara satu pihak dengan pihak lain. Apabila manusia dapat 

selalu menepati janji dalam berkata maupun perbuatan niscaya orang 

lain akan percaya dan menyukainya. Seperti yang dilakukan oleh 

Putu Sunarie. Dia pernah berjanji kepada Guru Dane untuk siap 

berkorban demi kebebasan untuk semua orang baik kebebasan itu 

untuk orang Bali maupun untuk orang Sasak dengan jaminan semua 

yang ia miliki. Setelah itu, Putu Sunarie bisa membuktikan 

perkataannya kepada Guru Dane kalau dia akan membantu Guru 

Dane ketika Guru Dane membutuhkan bantuannya. Itu semua terlihat 

dari beberapa kutipan berikut. 
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“Aku telah lakukan apa yang menjadi janjiku, Guru Dane”.(GD 
halaman 326) 
 
“Sekali lagi aku tegaskan, Guru Dane. Aku orang Bali pedagang 
yang secara kebetulan taat kepada janji” (GD halaman 351) 
 
“Akan aku besarkan seluruh keturunanku di atas sumpah janjiku, 
Guru Dane”. (GD halaman 352)  

 
  
Ketiga kutipan di atas, sudah memperlihatkan sosok Putu 

Sunarie sebagai orang Bali yang dulunya berjanji kepada Guru Dane 

akan melakukan apapun demi kebebasannya. Setelah beberapa 

lamanya, ketika Guru Dane mendapatkan musibah, Putu Sunarie 

menepati janjinya kepada Guru Dane yaitu dengan cara membantu 

Guru Dane ketika Guru Dane di tahan oleh pasukan Belanda. Karena 

bagi Putu Sunarie perkataan adalah sumpahnya yang harus di tepati.  

Kutipan-kutipan di atas mengajarkan kepada manusia agar 

selalu menepati janji kepada orang lain. Hal itu sebagai tanda bahwa 

manusia telah memenuhi janji atau perkataan maupun perbuatan yang 

sudah ia ucapkan kepada orang lain untuk memenuhi janjinya. Hal 

tersebut yang dilakukan oleh tokoh Putu Sunarie dalam kutipan-

kutipan di atas. Menepati janji yang terungkap membuktikan bahwa 

Putu Sunarie memang golongan orang yang bermoral. 

 

f. Kasih Sayang 
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Cinta dan kasih sayang begitu popular didunia ini, bahkan 

manusia akan merasa kekeringan dalam hidup jika tanpa kasih 

sayang. Semua orang pasti ingin dicintai dan dikasihi, dari bayi 

sampai lanjut usia semua membutuhkan cinta dan kasih sayang. Itu 

merupakan renungan yang harus benar-benar diperhatikan yakni 

bagaimana kita menumbuhkan cinta dan kasih sayang yang baik 

terhadap diri kita dan orang lain. 

Dalam pengertian lain, menurut Dewantari (2012) kasih sayang 

merupakan suatu sikap saling menghormati dan mengasihi semua 

ciptaan Tuhan baik mahluk hidup maupun benda mati seperti 

menyayangi diri sendiri sendiri berlandaskan hati nurani yang luhur. 

Kita sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya untuk terus 

memupuk rasa kasih sayang terhadap orang lain tanpa membedakan 

saudara , suku, ras, golongan, warna kulit, kedudukan sosial, jenis 

kelamin, dan tua atau muda. Rasa kasih sayang juga diperlihatkan 

oleh Guru Dane kepada Sumar. Itu semua terlihat ketika kepanikan 

Guru Dane yang mengira Sumar yaitu anak angkatnya yang ia pungut 

dulu waktu perang Praya itu tidak berada di sampingnya. Saat itu 

Guru Dane merasa sebagian dari dirinya hilang. Seperti pada kutipan 

berikut : 

“ Sumar, kamu biarkan sebagian yang aku punya hilang. Hilang, 
Sumar. Sumar hilang “. (GD halaman 138) 
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Pada kutipan di atas, Guru Dane memperlihatkan rasa kasih 

sayangnya kepada Sumar dengan menangisi kepergian Sumar, ia 

sebagai bapak merasa sangat bodoh tidak bisa menjaga Sumar. Jadi 

ketika Sumar tidak ada disampingnya Guru Dane menjadi sangat 

rapuh. Karena Guru Danelah yang merawat Sumar sejak ia berusia 

sembilan tahun sampai Sumar dewasa seperti saat sekarang ini. 

Ketika Guru Dane melihat dan menyentuh sesuatu yang ternyata itu 

adalah Sumar, bukan main girangnya, tanpa sadar Guru Dane 

melompat ke atas tubuh Sumar kemudian memeluk tubuh Sumar 

dengan berapi-api. Ia mencium tubuh Sumar bagai ciuman kerbau 

kepada rumput hijau setelah memakan ranting bertahun-tahun. Hal itu 

membuat Guru Dane melakukan hal yang sama. Seperti pada kutipan 

berikut : 

“ Oh Sumar, biarlah Tuhan mengambil apa yang aku miliki saat ini, 
tapi jangan mengambil dirimu “. 
 
“ Ayolah, Sum. Jika yang kamu dengar membuatmu seperti ini, aku 
bisa membatalkan semua yang pernah terlintas menjadi keinginan “. 
(GD halaman 139) 
 
Kedua kutipan di atas, memperlihatkan perasaan dari Guru 

Dane kepada Sumar. Ia merasa sangat bahagia ketika melihat dan 

memeluk tubuh Sumar. Sehingga Guru Dane rela melakukan apa saja 

demi Sumar, asalkan ia tidak kehilangan Sumar. Jadi, rasa kasih 

sayang yang diperlihatkan dalam novel tersebut merupakan hubungan 
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sosial yang positif yang diperlihatkan oleh tokoh Guru Dane kepada 

Sumar layaknya rasa kasih sayang diberikan oleh seorang bapak 

kepada putrinya yang patut untuk dijaga. 

 

g. Memiliki Etika 

Etika merupakan  ilmu tentang apa yang baik dan apa yang 

buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Jadi setiap 

manusia harus memiliki etika dalam diri untuk dijadikan sebagai 

pedoman dalam melakukan suatu hal atau perbuatan. Seperti yang 

dilakukan oleh Made Sudase ketika di suruh Guru Dane untuk 

mengambil kain putih yang ada di kamar Guru Dane. Ketika Sudase 

akan mengambil kain putih itu, ia sedang dirayu oleh Sinar yaitu istri 

dari Guru Dane yang pada saat itu sedang tidak menggunakan sehelai 

benang pada tubuhnya. Sinar ingin Sudase menemaninya tidur. Tetapi 

karena Sudase memiliki etika, jadi ia bisa membedakan mana yang 

baik dan mana yang buruk. Hal tersebut terdapat pada kutipan 

berikut: 

“ Mohon permaisuri menegenakan pakaian”. 
“ Lihatlah, Sudase. Mumpung kamu ada kesempatan aku tidak 
keberatan”. 
“ Mohon maaf, permaisuri. Bukan itu maksudku kemari”. (GD, 
halaman 230) 
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Beberapa kutipan di atas, memperlihatkan keteguhan hati 

Sudase untuk tidak menuruti keinginan dari permaisuri untuk 

melayaninya. Karena Sudase adalah orang Bali yang memiliki etika 

dan moral. Jadi ia tidak akan melakukan hal tersebut, apalagi Sinar 

adalah istri dari Guru Dane. Tetapi beda halnya dengan yang 

dilakukan oleh orang Sasak sendiri, beberapa dari mereka tidak 

memiliki etika, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana yang 

baik dan mana yang buruk. Mereka tega dan rela memerkosa gadis-

gadis Sasak yang ada di lingkungan mereka, padahal mereka sendiri 

juga orang Sasak. Hal tersebut terdapat pada kutipan berikut : 

“Apakah ada diantara kalian yang memiliki anak gadis yang 
diperkosa oleh orang kalian sendiri dalam bulan-bulan ini ?”. (GD, 
halaman 366) 
 
 “Sebelum aku menunjuk langsung. Siapa di antara kalian yang 
mengaku telah memerkosa orang kalian sendiri ?”. (GD, 
halaman 369) 
 
“Memerkosa orang sendiri kamu penuh keberanian. Tapi hanya 
untuk mengakui kesalahan, kamu jadi pengecut. Dasar orang 
Sasak bodoh!”. (GD, halaman 370) 
 
 
Beberapa kutipan di atas, memperlihatkan Guru Dane 

menanyakan kepada semua orang Sasak yang sedang berkumpul pada 

saat itu untuk dimintai keterangan mengenai siapa saja yang 

memerkosa gadis-gadis Sasak dalam bulan-bulan ini. Karena Guru 

Dane menginginkan semua orang Sasak memiliki etika untuk mereka 
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jadikan sebagai pedoman dalam hidup mereka, agar mereka tidak 

melakukan hal yang tidak bermoral tersebut.  

Kutipan-kutipan di atas, mengajarkan manusia untuk tidak 

melakukan hal biadap dan tidak bermoral tersebut. Karena kita 

sebagai manusia apa lagi memiliki agama, haram hukumnya apabila 

melakukan hal yang memalukan tersebut. Seharusnya kita sebagai 

manusia yang beragama harus bisa membedakan mana yang baik 

untuk kita lakukan dan mana yang buruk untuk tidak kita lakukan. 

 

 

4.3.2 Nilai Sosial 

Sosial adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat, suka 

memperhatikan kepentingan umum, suka menolong, dan sebagainya, (KBBI 

2001 : 1085). Maka manusia dijadikan Allah swt, dalam bentuk yang tidak 

hidup sendirian atau sering kita kenal dengan makhluk sosial. Karena 

manusia tidak dapat mengusahakan sendiri seluruh keperluan hidupnya baik 

untuk memperoleh makanan, memperoleh pakaian, dan semuanya. Dengan 

demikian manusia memerlukan pergaulan dan saling membantu dengan 

orang lain dalam berinteraksi. 
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Dalam novel ini banyak terlihat interaksi sosial yang terjadi. Tokoh-

tokoh dalam novel ini senantiasa melakukan sikap dan prilaku sosial yakni 

rela berkorban, saling menasehati, bekerja sama, dsb. 

a. Rela Berkorban 

Kata rela berarti bersedia dengan ikhlas hati; tidak mengharap 

imbalan; dengan kehendak atau kemauan sendiri. Sedangkan berkorban 

adalah memberikan sesuatu. Jadi rela berkorban adalah bersedia dengan 

ikhlas hati memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan 

imbalan (Alwi, KBBI, 2008: 943). 

Menurut istilah rela berkorban berarti bersedia dengan ikhlas, 

senang hati, dengan tidak mengharapkan imbalan, dan mau memberikan 

sebagian yang dimiliki sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya. 

Makna yang terkandung dalam pengertian ini adalah bahwa untuk 

mencapai suatu kemajuan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, 

dalam hidup bermasyarakat, diperlukan adanya kesediaan dengan ikhlas 

hati untuk memberikan seseuatu yang kita miliki untuk keperluan orang 

lain atau masyarakat. Rela berkorban juga diperlihatkan oleh Guru 

Dane, kepedulian yang diperlihatkan oleh Guru Dane. Ia rela berkorban 

mempertaruhkan dirinya sendiri demi orang-orang yang dijajah oleh 

para bangsawan Sasak yang menjajah rakyatnya sendiri di atas 

kepentingannya mereka. Pada saat itu, orang-orang yang dijajah oleh 
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para bangsawan itu bercerita kepada Guru Dane, bahwa orang sombong 

yang bernama Datu Menange yang sedang berhadapan dengan Guru 

Dane itu adalah tuan mereka. Datu Menange adalah bangsawan Sasak 

yang sombong, mereka sangat takut kehilangan pekerjaan mereka 

bahkan nyawa mereka hanya karena alasan mereka mengabdi kepada 

Guru Dane. Sehingga itu membuat Guru Dane harus berpikir untuk 

melakukan sesuatu untuk mereka. Pada saat itu juga, Guru Dane 

mempunyai satu pemikiran yaitu dengan cara mengawini putri-putri 

bangsawan yang datang kepadanya yang kebetulan juga para bangsawan 

itu meminta Guru Dane untuk mengawini putri-putri mereka. Guru Dane 

beranggapan, dengan cara mengawini putri-putri raja itu, ia bisa 

memanfaatkan semua yang mereka bawa yang nantinya akan ia gunakan 

untuk keperluan orang banyak. Tetapi dengan mengajukan persyaratan, 

putri-putri mereka harus tinggal di rumah meraka masing-masing dan 

nanti Guru Dane sendiri yang akan datang kerumah mereka masing-

masing. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut ini: 

“ Aku terima kalian jika kalian tidak memaksaku untuk kalian tinggal di 
rumah ini. Tinggallah di rumah kalian dan aku yang akan datang. Dan 
biarkan aku memanfaatkan semua yang mereka bawa untuk keperluan 
orang banyak dan sekali waktu untuk kepentingan perjuangan jika 
diperlukan”. (GD halaman 256) 

 
Kutipan di atas, memperlihatkan Guru Dane rela berkorban demi 

orang banyak dengan mengawini putri-putri raja itu tanpa 

mempedulikan dirinya sendiri yang mungkin nantinya akan menjadi 
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masalah untuk dia. Karena menurut Guru Dane hanya dengan cara 

itulah, ia dapat membantu orang lain yaitu dengan cara memanfaatkan 

kekayaan para bangsawan sebagai tempat orang-orang itu bekerja. 

Tetapi apa yang dilakukan oleh Guru Dane pada saat itu tidak bisa 

diterima oleh akal dan pikiranSumar. Sehingga ketika Sumar 

mengetahui semua yang dilakukan oleh Guru Dane, sontak membuat 

Sumar sangat marah kepadanya. Sebab Sumar mengira Guru Dane 

melakukan hal tersebut hanya karena kesenangan Guru Dane semata 

bukan demi orang lain. Karena kemarahannya itu, Sumar melakukan hal 

bodoh yaitu Sumar ingin bersetubuh dengan Guru Dane. Tetapi Guru 

Dane memberikan penjelasan kepada Sumar, agar ia tidak salah paham 

dengan keputusannya yang mengawini putri-putri bangsawan itu . Hal 

tersebut terlihat pada kutipan berikut ini : 

“ Sumar , aku sering mengatakan kepadamu untuk kita berbuat demi 
kepentingan orang banyak. Bukan untuk diri sendiri. Jika kita seperti itu, 
apa bedanya kita dengan bangsawan-bangsawan Sasak yang memerkaya 
diri mereka sendiri di atas tangis penghabisan orang-orang Sasak karena 
penderitaan dan kelaparan”. (GD halaman 166) 

 
Pada kutipan di atas, Guru Dane memberikan penjelasan kepada 

Sumar, untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi kepentingan orang 

banyak bukan untuk diri kita sendiri. Sebab kalau kita melakukan 

sesuatu hanya untuk diri kita sendiri, sama halnya kita seperti 

bangsawan-bangsawan Sasak bodoh yang memanfaatkan 

kesenangannya di atas penderitaan orang lain. 



98 
 

 
 

Jadi kutipan-kutipan di atas, memperlihatkan sikap sosial yang 

tinggi yang dilakukan oleh Guru Dane dengan rela berkorban demi 

kepentingan orang lain tanpa mempedulikan dirinya sendiri, sekalipun 

nantinya keputusan yang dia ambil itu bisa merugikan dirinya sendiri. 

Nilai pengorbanan dalam novel ini sangat patut untuk diajarkan kepada 

anak didik untuk membentuk karakter yang tangguh, berani melawan 

ketidakadilan yang sewena-wena. Penerus bangsa yang tangguh dapat 

mempimpin bangsa menjadi lebih bermartabat dan maju dengan nilai 

keadilan dan pengorbanan yang tinggi. 

 

b. Saling Menasehati 

Nasehat secara khusus berarti petuah, anjuran kebaikan, dan ajaran 

kebaikan. Sedangkan nasihat secara umum dapat diartikan sebagai 

petuah, anjuran, dan ajaran-ajaran kebaikan untuk orang lain (Alwi,  

KBBI, 2008: 775). Saling menasehati merupakan salah satu dari sikap 

peduli yang ditunjukkan kepada orang lain. Guru Dane merupakan salah 

satu tokoh yang tidak pernah lelah menasehati orang-orang yang ada 

disekelilingnya yang ia anggap memang membutuhkan nasehat dari 

dirinya. Diantaranya menasehati Sumar yaitu anak angkatnya sendiri 

yang ia pungut waktu peperangan dulu. Sumar adalah sosok perempuan 

yang selalu berpikir negatif tentang orang Bali. Sumar menganggap 
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bahwa orang Balilah yang membunuh keluarganya, sehingga ia tidak 

mau menggunakan apapun yang berhubungan dengan Bali salah satunya 

tusuk konde pemberian dari Ketut Kolang. Tetapi Guru Dane selaku 

bapak memberikan nasehat kepada Sumar bahwa tusuk konde tidak 

mempengaruhi jahat atau baiknya seseorang, melainkan siapa yang 

mengenakan tusuk kondelah yang bisa kita nilai. Seperti pada kutipan 

berikut  

“Sumar, di manapun tusuk konde dipergunakan dengan cara yang 
sama dan memiliki kegunaan yang sama juga. Kamu jangan melihat 
tusuk kondenya, karena siapa yang mengenakan tusuk kondelah 
yang jahat atau baik, bukan tusuk kondenya. Setiap kelompok orang, 
pasti ada yang baik dan jahat. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . (GD, halaman 57-58) 
 

Pada kutipan di atas, Guru Dane memberikan nasehat sebagai 

bentuk kepeduliannya kepada Sumar. Guru Dane mengatakan bahwa 

kita jangan sepenuhnya menyalahkan orang Bali. Itu artinya kejahatan 

dan kebaikan seseorang itu berkaitan dengan manusia bukan dengan 

alat, pakaian, atau adat istiadat. Karena setiap orang di dunia ini  pasti 

ada yang baik dan jahat. Bahkan kebaikan atau kejahatan seseorang  

tidak ada samasekali hubungannya dengan agama. Sekalipun orang Bali 

yang membunuh keluarganya Sumar, tetapi tidak semua dari orang Bali 

itu jahat. Selain itu, Guru Dane juga mencoba meminta saran kepada 

Sumar mengenai apa yang harus ia lakukan ketika ada seorang 
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perempuan yang ingin membunuh dirinya jika Guru Dane tidak 

menikahinya. Hal tyersebut terdapat pada kutipan berikut : 

“Sum, tolong berikan aku jawaban bagaimana aku harus bersikap di 
hadapan perempuan yang mau membunuh dirinya jika aku tidak 
menerima kehadirannya ?”. (GD, halaman 212) 
 

Pada kutipan di atas, terlihat sosok Guru Dane yang lemah ketika 

ia sedang di hadapkan dengan masalah seperti itu. Karena bagaimana 

pun juga sekuat-kuatnya manusia, ia tetap membutuhkan bantuan orang 

lain. Sama halnya seperti Guru Dane, ia tidak bisa hidup sendiri, 

sehingga dia meminta pendapat Sumar mengenai apa yang harus Guru 

Dane lakukan ketika ada seorang perempuan yang ingin membunuh 

dirinya jika Guru Dane tidak menikahinya. Sehingga Sumar mencoba 

untuk menasehati Guru Dane, atas keputusan yang diambil untuk 

menikahi perempuan itu. Hal tersebut terdapat pada kutipan berikut :  

“Baiklah, jika akibat Guru Dane menerima perempuan yang 
memiliki masalah sama berdatangan setiap hari ialah kehancuran, 
Guru Dane harus menerimanya. Itu jalan keluar yang bisa aku 
berikan. Aku banyak belajar dari Guru Dane. Tapi aku katakana 
kepadamu, seorang perempuan ialah pesan bagi seorang-laki-laki 
,,,,,,,,”. (GD, halaman 213) 

 

Kutipan di atas memperlihatkan Sumar memberikan nasehat 

berupa jalan keluar untuk Guru Dane atas masalah yang sedang Guru 

Dane hadapi sekarang. Karena jika Guru Dane tetap melakukan hal 

tersebut secara terus-menerus akan menjadi suatu kehancuran untuk 

dirinya. Jadi, Sumar menginginkan Guru Dane harus menerima semua 



101 
 

 
 

yang akan terjadi apa dirinya nanti atas semua keputusan yang Guru 

Dane ambil sekarang. 

Dengan memperlihatkan sikap sosial yang dilakukan oleh para 

tokoh dalam novel ini sangat patut untuk diajarkan kepada anak didik 

untuk membentuk karakter yang peduli sesama yaitu dengan cara saling 

mengingatkan dan saling menasehati sesama teman ketika mereka 

melakukan kesalahan. Penerus bangsa yang tangguh dapat mempimpin 

bangsa menjadi lebih bermartabat dan maju dengan saling mengingatkan 

dan menasehati ketika menurut mereka yang dilakukan oleh orang-orang 

disekelilingnya merupakan kesalahan. 

 

c. Bekerja Sama 

Bekerja sama merupakan sikap sosial yang perlu dipelihara. 

Dengan bekerja sama, manusia telah memelihara sikap peduli antar 

sesama. Sikap bekerja sama juga terlihat dalam kehidupan Guru Dane 

bersama Sumar. Setiap hari, Sumar selalu mematuhi semua perintah 

Guru Dane dan membantu Guru Dane untuk menyiapkan semua 

keperluan yang dibutuhkan Guru Dane untuk mengobati orang-orang 

yang datang berobat kepada Guru Dane. Hal tersebut terdapat pada 

kutipan berikut : 

 “ Kumpulkan mereka sesuai dengan keperluannya, Sum”. (GD, 
halaman 62) 
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 “ Siramkan kepada mereka hingga merata. Apabila ada yang tidak 
terkena air, itu berarti kita bekerja lagi dari awal. Dan kasihan 
mereka jika menunggu lagi”. (GD, halaman 65) 

 

Kedua kutipan di atas memperlihatkan kerja sama yang dilakukan 

oleh Guru Dane bersama dengan Sumar untuk membantu orang-orang 

yang datang berobat kepada Guru Dane. Bentuk kerja sama yang 

diperlihatkan oleh mereka yaitu Sumar membantu Guru Dane untuk 

mengatur dan mempersilakan orang-orang yang datang dan Guru Dane 

sendiri melakukan tugasnya untuk mengobati orang-orang tersebut. 

Selain itu, kerja sama juga diperlihatkan oleh Sumar. Guru Dane  

menyuruh Sumar untuk membantu dirinya untuk pergi ke Lombok 

bagian timur yaitu ke Pancor untuk menemui Jero Mihram untuk 

meminta tiga buah al_Qur’an dan setelah itu pergi ke Kuteraje untuk 

menemui Dende Aminah untuk meminta peti kayu. Ketika Sumar akan 

pergi ia tidak sendirian, tetapi Guru Dane menyuruh  Lehok, dan Made 

Sudase untuk membantu Sumar.  Hal tersebut terlihat pada kutipan di 

bawah ini : 

“ Berangkatlah sekarang. Dan kalian, Sudase dan Lehok, lakukan 
tugasmu dengan baik. Jangan melakukan di luar itu”. (GD halaman 
185) 
 

Kutipan di atas, memperlihatkan Sudase dan Lehok bekerja sama 

membantu Guru Dane untuk menemani Sumar pergi ke Pancor dan 

Kuteraje untuk meminta tiga buah al-Qur’an dan peti kayu yang 
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nantinya itu semua akan dipergunakan untuk membantu orang-orang 

yang datang berobat kepada Guru Dane. Selain itu, bentuk kerja sama 

juga di perlihatkan oleh Made Sudase dan Sunarie. Mereka berdua selalu 

setia bekerja sama membantu Guru Dane untuk membebaskan 

masyarakat Sasak dari jajahan orang-orang Bali dan Belanda. Hal 

tersebut terdapat pada kutipan berikut : 

 “ Bukan begitu, Guru Dane. Aku sedang berpikir betapa mulianya 
pekerjaanku yang aku lakukan”. (GD, halaman 356) 
 
“Aku sudah tahu, Sudase. Persiapkan semua perlengkapan. Katakan 
pada orang-orang yang tinggal di rumah ini, jika mereka ikut, 
persiapkan diri, jika tidak, segeralah pulang ke rumah masing-
masing:. (GD, halaman 359) 

 
Kedua kutipan di atas memperlihatkan Sunarie merasa sangat 

bangga atas apa yang sudah ia lakukan untuk membantu Guru Dane 

ketika Guru Dane membutuhkan bantuannya. Selain itu, Made Sudase 

juga membantu Guru Dane untuk memberikan informasi kepada semua 

masyarakat Sasak yang ingin ikut bersama Guru Dane. Padahal Sudase 

dan Sunarie merupakan orang Bali. Tetapi mereka rela membantu Guru 

Dane untuk membebaskan orang Sasak dari kejamnya orang Bali dan 

Belanda.  

Beberapa kutipan di atas, mengajarkan kepada kita untuk bekerja 

sama dalam menyelesaikan suatu masalah yang kita hadapi atau 

kerjakan. Karena dengan bekerja sama dapat meringankan beban kita 

dan apa yang kita kerjakan bisa cepat dan mudah terselesaikan. Nilai 
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sosial seperti bekerja sama yang ada dalam novel ini sangat patut untuk 

diajarkan kepada anak didik untuk membentuk karakter yang kuat dan 

tangguh, itu semua bisa mereka terapkan ketika diberikan tugas oleh 

guru untuk mengerjakan tugas secara berkelompok. Untuk dapat 

menyelesaikan tugas mereka secara cepat dan benar, dibutuhkan kerja 

sama dari masing-masing siswa. Penerus bangsa yang kuat dan tangguh 

dapat mempimpin bangsa menjadi lebih bermartabat dan maju dengan 

bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. 

 

 

4.4 Relevansi Nilai-Nilai Pendidikan dalam Novel Guru Dane Karya Salman 

Faris dengan Pembelajaran Sastra di SMA 

 

4.4.1 Novel Guru Dane Karya Salman Faris Sebagai Bahan 

Pembelajaran Sastra di SMA 

 
Novel Guru Dane karya Salman Faris merupakan salah satu bentuk 

karya sastra dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran sastra di 

sekolah khususnya di SMA dan dapat dijadikan sebagai panduan untuk 

siswa, karena novel tersebut banyak mengandung nilai-nilai pendidikan 

seperti nilai moral dan nilai sosial yang sangat bermanfaat bagi siswa 

dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Novel Guru Dane karya Salman 

Faris juga dapat dijadikan sebagai salah satu media dan sumber belajar 
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yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran tentang sastra khususnya 

novel. 

Selain itu, siswa juga akan membandingkan unsur-unsur intrinsik 

dan ekstrinsik novel Indonesia serta mengaitkan nilai-nilai pendidikan 

yang terdapat dalam novel tersebut dengan kehidupan sehari-hari di 

masyarakat. Di samping itu pula, alasan novel Guru Dane karya Salman 

Faris dapat dijadikan sebagai bahan ajar di sekolah karena memiliki 

kelebihan yaitu  pertama, novel tersebut mampu memperbaiki 

kepribadian anak didik karena dalam novel tersebut terdapat banyak hal-

hal ataupun prilaku baik yang dapat diterapkan dalam kehidupan. 

Kedua, novel tersebut dapat meningkatkan kemampuan anak didik 

dalam berimajinasi karena novel Guru Dane karya Salman Faris 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh anak 

didik yaitu menggunakan bahasa sehari-hari, cerita yang disajikan 

dalam novel berkaitan dengan masalah yang biasanya dihadapi anak 

didik (remaja). 

Adapun materi pembelajaran sastra di SMA yang berhubungan 

dengan penelitian ini adalah Kompetensi Dasar Kelas XI semester I, 

yaitu menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/ 

terjemahan. Batasan pembelajaran sastra (novel) dapat dilihat dari 
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kegiatan pembelajaran (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) di 

sekolah yang meliputi : 

d. Siswa membaca novel Guru Dane karya Salman Faris 

e. Setelah siswa membaca novel Guru Dane, siswa menganalisis 

unsur-unsur intrinsik (penokohan) dan ekstrinsik (nilai moral dan 

nilai sosial) yang terkandung dalam novel tersebut. 

f. Pada tahap selanjutnya siswa dapat membandingkan unsur intrinsik 

dan ekstrinsik novel terjemahan dengan novel Indonesia. 

 

4.4.2 Relevansi Nilai-Nilai Pendidikan Novel Guru Dane Karya Salman 

Faris Sebagai Tujuan Pembelajaran Sastra di SMA.  

Novel Guru Dane karya Salman Faris selain dijadikan sebagai 

bahan pembelajaran sastra di SMA, nilai-nilai yang terdapat dalam 

novel tersebut juga berkaitan dengan tujuan pembelajaran sastra yaitu 

sebagai berikut. 

a) Sebagai informasi yang menitikberatkan pada pengetahuan awal 

siswa tentang novel tersebut seperti unsur-unsur intrinsik dan 

ekstrinsik novel khususnya novel Guru Dane karya Salman Faris 

seperti nilai-nilai yang terkandung dalam novel, tentang siapa 

pengarang dari novel tersebut, di mana karya itu diciptakan, kapan 

waktunya, dan lain-lain.  
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b) Sebagai konsep yakni siswa dapat memberikan pengertian tentang 

nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam novel dan siswa juga 

dapat membedakan novel Guru Dane karya Salman Faris dengan 

novel-novel Indonesia yang lain, serta siswa dapat menentukan ciri-

ciri yang membedakan novel tersebut dengan karya sastra lainnya. 

c) Sebagai perspektif yakni siswa dapat menilai atau memberikan sudut 

pandang novel tersebut dengan pemikiran-pemikiran siswa itu sendiri 

tentang kemenarikan novel baik dari segi imajinasi atau daya 

khayalan, konflik yang terdapat dalam novel maupun karakter-

karakter tokoh yang disajikan dalam novel tersebut.  

d) Sebagai apresiasi yakni siswa dapat memahami nilai-nilai 

pendidikan yang terdapat dalam novel Guru Dane karya Salman 

Faris, setelah siswa  memahami nilai-nilai pendidikan tersebut siswa 

melakukan penghayatan terhadap nilai-nilai pendidikan dalam novel 

Guru Dane karya Salman Faris, sehingga siswa dapat menikmati 

karya sastra (novel) tersebut dan dapat memberikan penghargaan 

terhadap novel tersebut. Setelah siswa memberikan penghargaan 

terhadap karya sastra (novel) tersebut selanjutnya siswa dapat 

menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam novel tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari karena nilai-nilai pendidikan dalam novel 

Guru Dane sangat bermanfaat untuk memperbaiki prilaku anak didik 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil simpulan 

bahwa novel Guru Dane mengandung nilai-nilai pendidikan yang sangat 

mendidik. Pertama, mengandung nilai moral yang meliputi pemberani, tidak 

pendendam, bekerja keras, larangan berbuat kasar, selalu berpikir positif, 

menepati janji, kasih sayang, dan memiliki etika. Kedua, mengandung nilai sosial 

yang meliputi rela berkorban, saling menasehati, dan bekerja sama. 

Novel Guru Dane karya Salman Faris dapat dijadikan sebagai bahan 

pembelajaran khususnya pembelajaran sastra di SMA. Penerapan nilai-nilai 

pendidikan dalam novel Guru Dane terdapat pada Kompetensi Dasar Kelas XI 

semester I yaitu menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel 

Indonesia/ terjemahan dengan indikator menganalisis unsur-unsur intrinsik dan 

ekstrinsik novel indonesia. 

 

5.2 Saran 
Berdasarkan hasil analisis tentang aspek nilai pragmatis yang berupa nilai-

nilai pendidikan yang terkandung dalam novel Guru Dane karya Salman Faris 

dan relevansinya dengan pembelajaran sastra di SMA, disarankan agar nilai-nilai 
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pendidikan yang terkandung dalam novel ini dapat dijadikan sebagai teladan dan 

pedoman dalam bertingkah laku bagi para pembacanya. Sehingga, karya-karya 

sastra dapat diapresiasikan secara maksimal, serta dapat diperoleh pengalaman 

dalam menjalani dan menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini 

melalui jalan cerita atau kejadian-kejadian yang ada dalam novel yang diangkat 

dalam penelitian ini. selanjutnya, dalam pembelajaran sastra di sekolah, guru 

sebelum memilih karya sastra tertentu, seperti novel, cerpen, puisi, dan lain-lain 

yang akan menjadi materi pembelajaran, terlebih dahulu dianalisis kesesuaiannya 

dengan kompetensi dasar yang ada, selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan 

ajar bagi peserta didik sesuai tingkatannya. 
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SILABUS  

 
Nama Sekolah  : SMA ... . 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Kelas   : XI  
Semester  :  1 
Standar Kompetensi : Membaca 
                                             7. Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/novel terjemahan 

Kompetensi 
Dasar 

 

Materi  
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber/ 
Bahan/ Alat 

7.1 Menemukan 
unsur-unsur 
intrinsik  dan 
ekstrinsik 
hikayat 

 

Teks hikayat  
 ciri-ciri hikayat 
 unsur-unsur 

intrinsik 
( alur, tema,  
penokohan, 
sudut pandang, 
latar, dan 
amanat) 

 

 Membaca teks hikayat  
 Mengidentifikasi ciri 

hikayat sebagai bentuk 
karya sastra lama  

 Menemukan unsur-
unsur intrinsik ( alur, 
tema,  penokohan, 
sudut pandang, latar, 
dan amanat) dalam 
hikayat  

 Menceritakan kembali 
isi hikayat dengan 
bahasa sendiri  

 

 Mengidentifikasi ciri 
hikayat sebagai bentuk 
karya sastra lama  

 Menemukan unsur-
unsur intrinsik 
( alur, tema,  
penokohan, sudut 
pandang, latar, dan 
amanat) dalam hikayat 

 Menceritakan kembali 
isi hikayat dengan 
bahasa sendiri  

 
 

Jenis Tagihan:  
 tugas individu 
 tugas kelompok 
 ulangan 
 
Bentuk Instrumen: 
 uraian bebas 
 pilihan ganda 
 jawaban singkat 

4 
 

 buku hikayat 
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7.2 Menganalisis 
unsur-unsur 
intrinsik  dan 
ekstrinsik novel 
Indonesia/terjem
ahan 

Novel Indonesia dan 
novel terjemahan 
 unsur-unsur intrinsik 

( alur, tema,  
penokohan, sudut 
pandang, latar, dan 
amanat) 

 unsur ektrinsik  dalam 
novel terjemahan(nilai 
budaya, sosial, moral, 
dll) 

 

 Membaca novel Indonesia 
dan novel terjemahan  

 Menganalisis unsur-
unsur ekstrinsik dan 
intrinsik  

 ( alur, tema,  
penokohan, sudut 
pandang, latar, dan 
amanat) novel Indonsia 
dan terjemahan 

 Membandingkan unsur 
ekstrinsik dan intrinsik 
novel terjemahan 
dengan novel 
Indonesia  

 

 Menganalisis unsur-
unsur ekstrinsik dan 
intrinsik 
( alur, tema,  
penokohan, sudut 
pandang, latar, dan 
amanat) novel 
Indonsia 

 Menganalisis unsur-
unsur ekstrinsik dan  
intrinsik  
( alur, tema,  
penokohan, sudut 
pandang, latar, dan 
amanat) novel 
terjemahan 
 

Jenis Tagihan:  
 tugas kelompok 
 tugas kelompok 
 ulangan 
 
Bentuk Instrumen: 
 uraian bebas 
 pilihan ganda 
 jawaban singkat 

4 
 

 novel 
Indonesia 

 
 novel 

terjemahan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

NAMA SEKOLAH  : SMA Negeri ............... 
MATA PELAJARAN : Bahasa Indonesia 
KELAS/SEMESTER : XI/1 
WAKTU   : 2 X 45 Menit (2 kali pertemuan) 
 
A. Standar Kompetensi 

Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/novel terjemahan 
 

B. Kompetensi Dasar 

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

C. Indikator  
Menganalisis unsur-unsur intrinsik ( tema, alur, penokohan, dan amanat) dan 
unsur ekstrinsik (nilai moral dan nilai sosial) dalam Guru Dane 
 

D. Tujuan pembelajaran 
- Siswa dapat menganalisis unsur-unsur intrinsik berupa (penokohan) dalam 

novel Guru Dane 
- Siswa dapat menganalisis unsur-unsur ekstrinsik (nilai moral dan nilai sosial) 

dalam Guru Dane 
 

E. Materi pembelajaran : 
- Pengertian novel 
- Contoh novel Indonesia 
- Ciri-ciri novel 
- Unsur-unsur pembangun novel 

 
F. Metode pembelajaran 

- Metode diskusi 

- Metode latihan 

- Inkuiri 
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G. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

No Kegiatan pengorganisasian 

Siswa Waktu 

1 Prakegiatan klaksikal 5 menit 

 a. Guru menyapa siswa, 

kemudian memeriksa 

kehadiran siswa dan 

mengondisikan siswa agar 

siap menerima pelajaran. 

b. Guru menyiapkan media dan 

sumber belajar 

 3 menit 

 

 

 

 

2 menit 

2 Kegiatan awal klaksikal 5 menit 

 a. Guru melakukan apersepsi 

tentang materi pembelajaran. 

- Anak-anak, apakah ada 

yang tahu apa itu novel? 

- Apakah ada diantara 

kalian yang pernah 

membaca novel ? 

b. Guru menginformasikan 

materi pembelajaran 

- Pada pembelajaran kali 

ini, kita akan 

menganalisis unsur 

intrinsik dan ekstrinsik 

novel. 

Klaksikal 

 

 

 

 

 

 

 

Klaksikal 

 

 

 

 

 

3 menit 

 

 

 

 

 

 

 

1 menit 
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c. Guru menginformasikan 

tujuan pembelajaran. 

- Melalui pembelajaran 

ini, kalian diharapkan 

dapat mengetahui unsur-

unsur intrinsik 

( tema, alur, penokohan, 

dan amanat) dan unsur 

ekstrinsik (nilai moral 

dan nilai sosial) novel 

Indonesia. 

 

klaksikal 

 

1 menit 

3 Kegiatan inti klasikal 60 menit 

 a. Guru menjelaskan tentang 

unsur-unsur intrinsik dan 

unsur ekstrinsik dalam novel. 

- Guru membagi siswa 

menjadi 4 kelompok 

- Siswa membaca sinopsis 

novel Guru Dane. 

- Guru membagikan 

lembar LKS kepada 

siswa. 

- Kelompok siswa 

mendiskusikan unsur-

unsur intrinsik dan 

ekstrinsik dalam novel 

Guru Dane. 

- Siswa menuliskan unsur-

Klasikal 

 

 

 

Kelompok 

 

Kelompok 

 

 

Kelompok 

 

 

Kelompok 

 

 

 

15 menit 

 

 

 

5 menit 

 

7 menit 

 

 

2 menit 

 

 

20 menit 
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unsur intrinsik dan 

ekstrinsik dalam novel 

Guru Dane pada LKS. 

- Siswa mengumpulkan 

LKS. 

 

Kelompok 

 

 

 

 

kelompok 

 

8 menit 

 

 

 

 

3 menit 

4 Kegiatan akhir  10 menit 

 a. Guru dan siswa 

menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran. 

b. Guru dan siswa mengadakan 

refleksi terhadap 

pembelajaran. 

c. Guru menutup pembelajaran. 

Klasikal 

 

 

Klasikal 

 

 

klasikal 

3 menit 

 

 

5 menit 

 

 

2 menit 

 

 

H. Penialaian (Terlampir) 

- Teknik   : Tes tulis dan observasi 

- Bentuk instrumen  : Tes uraian dan lembar observasi 

- Prosedur penilaian 

 Penilaian proses : Pengamatan selama pembelajaran   

berlangsung. 

 Penilaian hasil : Hasil kerja siswa dalam mengerjakan LKS 

yang diberikan. 
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LEMBAR KERJA SISWA ( LKS ) 

Unsur-Unsur Intrinsik dan Ekstrinsik Novel 

 

Latihan 1 

1. Tentukanlah unsur-unsur intrinsik (penokohan dan pewatakan) yang 
terkandung dalam novel Guru Dane karya Salman Faris ! 

2. Tentukanlah unsur-unsur ekstrinsik ( nilai moral dan nilai sosial) yang 
terkandung dalam novel Guru Dane karya Salman Faris ! 
 

Unsur intrinsik Hasil identifikasi 

Penokohan dan pewatakan  

 

 

 

Unsur ekstrinsik  Hasil identifikasi 

Nilai moral  

 

 

 

Nilai sosial  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Kelompok : 
Nama : 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
NILAI 
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LEMBAR EVALUASI 

MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA 

 

Penilaian proses : Penilaian proses dilakukan terhadap keaktifan, partisipasi, dan 

perhatian siswa di dalam kelas. 

 

 

 

No 

 

 

Nama 

Aspek Pengamatan 

Keaktifan siswa di 

dalam kelas 

Keseriusan siswa dalam 

membaca novel 

Ketenangan siswa dalam 

mengerjakan LKS 

aktif kurang 

aktif 

tidak 

aktif 

serius kurang 

serius 

tidak 

serius 

tenang kurang 

tenang 

tidak 

tenang 

  3 2 1 3 2 1 3 2 1 

           

           

           

           

 

Keterangan : 

Deskriptor : 

1. Keaktifan siswa di dalam kelas 
 Aktif  : Selalu aktif bertanya, menanggapi, dan menjawab pertanyaan 
 Kurang aktif  : Kurang aktif bertanya, menanggapi, dan menjawab pertanyaan 
 Tidak aktif : Tidak aktif dalam bertanya, menanggapi, dan menjawab pertanyaan 
 

2. Keseriusan siswa dalam membaca novel 
 Serius   : Serius dalam membaca novel 
 Kurang Serius : Kurang serius dalam membaca novel 
 Tidak Serius : Tidak serius dalam membaca novel 

 
3. Ketenangan siswa dalam mengerjakan LKS 

 Tenang : Tenang dalam mengerjakan LKS yang diberikan 
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 Kurang tenang : Kurang tenang dalam mengerjakan LKS yang   diberikan 
 Tidak tenang : Tidak tenang dalam mengerjakan LKS yang diberikan 

Korversi nilai : 
 Aktif   = 3, kurang aktif    = 2, dan tidak aktif    = 1 
 Serius   = 3, kurang serius  =2,  dan tidak serius   = 1 
 Tenang  = 3, kurang tenang = 2, dan tidak tenang = 1 
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PEDOMAN PENILAIAN 

 

1. Penilaian Proses 

NO Aspek pengamatan Skor maksimal 

1 Keaktifan siswa dalam kelas 3 

2 Keseriusan siswa dalam membaca novel 3 

3 Ketenangan siswa dalam mengerjakan LKS 3 

JUMLAH 9 

2. Penilaian Hasil 

No Kategori deskriptor Skor maksimal 

1 Kelengkapan unsur intrinsik 

(penokohan) 

Siswa menuliskan 

secara lengkap 

unsur intrinsik 

(penokohan) 

5 

2 Kelengkapan unsur ekstrinsik 

(nilai moral dan nilai sosial) 

Siswa menuliskan 

secara lengkap 

unsur ekstrinsik 

(nilai moral dan 

nilai sosial) 

5 

JUMLAH 10 

 

Nilai ideal  = 100 

Nilai Maksimal = Penilaian proses + Penilaian hasil = 9 + 10 = 19 

Nilai Akhir  = Nilai proses + Nilai hasil x Nilai ideal 

    Nilai maksimal 
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CARTA DATA TERPILIH DALAM PENELITIAN 
 
 
MASALAH Indikator masalah Data terpilih Interpretasi 

1. Nilai-nilai 
pendidikan apa saja 
yang terkandung 
dalam novel “ Guru 
Dane Karya Salman 
Faris ? 

1. Nilai Moral 
a. Pemberani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Dan buat kamu, orang yang 
berkacak pinggang, aku tidak 
akan pernah menghormati orang 
yang minta dihormati tapi 
sikapnya tidak terhormat”. (GD 
halaman 246) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ Lebih baik aku menjadi 
seorang maling yang tahu aturan 
dibanding seorang bangsawan 
yang melanggar aturan. Kamu 
tahu, Menange? Sasak ini rusak 
oleh orang-orang seperti kamu. 
Lihat bagaimana mereka 

Kutipan novel di samping 

menggambarkan tokoh Guru Dane 

yang pemberani. Ia berani melawan 

Datu Menange yang menurut dia 

memang pantas diperlakukan seperti 

itu. Karena baginya untuk apa 

menghormati orang seperti dia, 

sedangkan dia sendiri tidak pernah 

menghormati orang lain. Hal tersebut 

menggambarkan bahwa tokoh Guru 

Dane berani membela dirinya ketika 

Datu Menange menghinanya 

walaupun Datu Menange adalah orang 

bangsawan.. 

 

Selain itu, Guru Dane berani melawan 

Datu Menange  dengan cara 
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menyerahkan harga diri 
kepadamu, tetapi kamu tidak 
menganggap itu sebagai 
kehormatan. Dan kamu harus 
tahu, karena kamu berludah di 
rumahku, aku punya hak untuk 
membunuhmu”. (GD halaman 
246) 
 
 
 
 
 
 
 

“ Bagaimana jika aku 
mengatakan dan melakukan hal 
serupa ?”. (GD, halaman 264) 

 

“ Dan menikahi gadis-gadis itu 
juga bagian dari pekerjaanmu”. 
(GD, halaman 265) 

 

“Bagaimana jika aku 
mengatakan itu bagian dari 
kesenanganmu. Jika iya, aku 
akan telanjang di hadapanmu. 
Lupakan kalau aku adalah anak 

menakutinya dengan mengatakan ia 

bisa membunuh dirinya dan anak 

buahnya sekaligus. Itu semua Guru 

Dane lakukan untuk menjaga harga 

dirinya yang di injak-injak oleh Datu 

Menange, walapun Guru Dane hanya 

seorang rakyat biasa yang tidak punya 

apa-apa. Tetapi ia tetap membela 

dirinya di hadapan laki-laki sombong 

itu. Sehingga itu semua membuat Datu 

Menange benar-benar merasa 

dipermalukan dan berjalan 

meninggalkan Guru Dane dalam 

kemarahan. 

 
 

Beberapa kutipan di samping 

memperlihatkan Sumar sebagai 

perempuan yang berani menegakkan 

kebenaran. Sumar berani untuk 

melawan Guru Dane dengan 
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b. Tidak 
Pendendam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

angkatmu, lalu setubuhi aku. 
,,,,,,,,,,,,,,( GD, halaman 265) 
 
 
 
 

“Jangan ! Dengan kita 
mengetahui orang yang 
melakukannya, tidak berarti kita 
bisa menghentikan mereka 
untuk menghina” 
‘Karena kita tidak boleh 
membalas !”.  
“Betul”. 
“Alah ! orang yang tidak 
melakukan pembalasan adalah 
orang-orang penakut !”. 
“Sum ! Jangan bodoh ! 
membalas cacian orang akan 
menimbulkan cacian yang lebih 
keji. Kamu harus mengerti itu. 
Kita punya cara untuk membuat 
mereka membutuhkan kita”. 
(GD, halaman 153) 
 
 
 
 
 
 

mengatakan dan melakukan hal yang 

serupa seperti yang dilakukan Guru 

Dane. Karena menurut Sumar, yang 

dilakuakan oleh Guru Dane tersebut 

merupakan hal yang bodoh dan tidak 

masuk akal yang nantinya itu semua 

akan menjadi bumerang untuk dia.  

 

 

Kutipan novel di samping 

menggambarkan tokoh Guru Dane 

tidak pernah menaruh dendam sedikit 

pun kepada orang yang melakukan hal 

tersebut kepadanya. Karena 

menurutnya, percuma membalas 

mereka dengan apa yang telah 

dilakukan orang tersebut kepadanya, 

sebab itu semua tidak akan membuat 
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c. Larangan 
Berbuat Kasar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Pulanglah. Tidak baik kita 
saling mengganggu. Apa yang 
kamu lakukan kepada anakku 
merupakan sikap yang sangat 
keji. Buat apa kita membangun 
permusuhan yang tanpa sebab. 
Permusuhan yang memiliki 
sebab pun sangat nista. Aku 
akan melepasmu untuk pulang. 
Jadi jangan kamu kembali lagi”. 
(GD, halaman 121) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mereka berhenti mengganggu kita, 

malah dengan membalas perbuatan 

mereka akan menimbulkan sesuatu 

yang lebih keji lagi dari sebelumnya. 

Hal tersebut menggambarkan tokoh 

Guru Dane tidak pernah dendam 

kepada siapa pun sekalipun banyak 

sekali orang yang menginginkan ia 

mati. 

 

Kutipan novel di samping 

memperlihatkan bagaiamana cara 

Guru Dane menyelesaikan masalah 

tanpa harus dengan kekerasan ketika 

kalajengking itu mengganggu Sumar 

dengan cara masuk kedalam pakaian 
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d. Selalu Berpikir 
Positif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Orang Bali yang menguasai 
seluruh kehidupan orang sasak 
bertahun-tahun lamanya, jika 
terbunuh oleh orang Sasak 
dalam satu peperangan. Pun 
akan murka selamanya. Apalagi 
jika orang Bali membunuh 
orang Sasak yang memang 
sudah merasa dikuasai. Bahkan 
jika orang Bali membunuh 
sesama orang Bali atau orang 
Sasak membunuh orang Sasak 
itu sendiri. Itulah pembunuhan. 
Yang berkuasa atau yang 
dikuasai. Yang benar atau yang 
salah, yang terbunuh tetap 
menyimpannya dalam hati. Jadi 
untuk apa membunuh ? kenapa 
tidak menanamkan budi baik 
kepada semua orang. Bahkan 
kepada musuh sekalipun. (GD, 
halaman 123) 
 
 
“ Berarti mereka berak dulu 
sebelum melakukan niat tidak 
terpuji itu”. 

 

“ Itu baru luar biasa. Ada orang 

Sumar. Guru Dane malah melepaskan 

dan menyuruh orang cebol yang 

berubah menjadi  kalajengking itu 

pulang tanpa harus membunuhnya 

terlebih dahulu.  

 

Selain itu Guru Dane mengajarkan 

kepada manusia ketika dihadapkan 

dengan suatu maslah harus  bisa 

menyelesaikan masalah tersebut  tanpa 

harus dengan kekerasan. Karena tanpa 

kekerasan pun kita bisa menyelesaikan 

semuanya dengan baik. Sebab 

kekerasan hanya akan selalu 

melahirkan pertikaian yang tidak akan 

berkesudahan. 
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e. Menepati Janji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f. Kasih Sayang 

Sasak yang punya kuda. Benar-
benar luar biasa. Aku ingin 
beritakan ke seluruh penjuru 
dunia. Ternyata ada orang Sasak 
yang memelihara kuda”.  

 

“ Syukurlah. Rupanya ada 
kerbau yang masih hidup di 
tengah kemiskinan orang Sasak. 
Aku mengira mereka akan 
menyembelih setiap binatang 
yang ada. Karena beberapa 
tahun lalu, mayat keluarga saja 
tidak dikuburkan. Melainkan 
dimakan. Karena kalau tidak 
dimakan, yang masih hidup 
akan iktu mati”. (GD halaman 
152) 
 
 
 
 
 
 
 

“Aku telah lakukan apa yang 
menjadi janjiku, Guru 
Dane”.(GD halaman 326) 

 

 

Kutipan novel di samping 

memperlihatkan sosok Guru Dane 

yang selalu tenang dan selalu berpikir 

positif ketika ada seseorang yang tidak 

senang dengan dirinya melakukan hal 

yang tidak terpuji yaitu dengan cara 

membuang berbagai kotoran hewan 

dan manusia di halaman rumahnya.. 

Guru Dane tidak pernah berpikir 

negatif atau menuduh siapa yang 

melakukan hal yang tidak terpuji 

tersebut. Tetapi ia malah bersyukur, 

ternyata di tengah kemiskinan orang 

Sasak masih ada binatang yang hidup 
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g. Memiliki Etika 

 

“Sekali lagi aku tegaskan, Guru 
Dane. Aku orang Bali pedagang 
yang secara kebetulan taat 
kepada janji” (GD halaman 351) 

 

“Akan aku besarkan seluruh 
keturunanku di atas sumpah 
janjiku, Guru Dane”. (GD 
halaman 352)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Sumar, kamu biarkan sebagian 
yang aku punya hilang. Hilang, 
Sumar. Sumar hilang “. (GD 
halaman 138) 
“ Oh Sumar, biarlah Tuhan 
mengambil apa yang aku miliki 
saat ini, tapi jangan mengambil 

seperti kuda, kerbau, sapi, dan babi. 

 

 

Dari ketiga kutipan novel di samping 

memperlihatkan sosok Putu Sunarie 

sebagai orang Bali yang dulunya 

berjanji kepada Guru Dane akan 

melakukan apapun demi 

kebebasannya. Setelah beberapa 

lamanya, ketika Guru Dane 

mendapatkan musibah, Putu Sunarie 

menepati janjinya kepada Guru Dane 

yaitu dengan cara membantu Guru 

Dane ketika Guru Dane di tahan oleh 

pasukan Belanda. Karena bagi Putu 

Sunarie perkataan adalah sumpahnya 
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dirimu “. 
 

“ Ayolah, Sum. Jika yang kamu 
dengar membuatmu seperti ini, 
aku bisa membatalkan semua 
yang pernah terlintas menjadi 
keinginan “. (GD halaman 139) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Mohon permaisuri 
menegenakan pakaian”. 
“ Lihatlah, Sudase. Mumpung 
kamu ada kesempatan aku tidak 
keberatan”. 
“ Mohon maaf, permaisuri. 
Bukan itu maksudku kemari”. 

yang harus di tepati.  

Dari kutipan novel di samping Guru 

Dane memperlihatkan rasa kasih 

sayangnya kepada Sumar dengan 

menangisi kepergian Sumar, ia 

sebagai bapak merasa sangat bodoh 

tidak bisa menjaga Sumar. Jadi ketika 

Sumar tidak ada disampingnya Guru 

Dane menjadi sangat rapuh. Karena 

Guru Danelah yang merawat Sumar 

sejak ia berusia sembilan tahun 

sampai Sumar dewasa seperti saat 

sekarang ini. Selain itu Ia merasa 

sangat bahagia ketika bisa melihat dan 

memeluk tubuh Sumar. Sehingga 

Guru Dane rela melakukan apa saja 
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(GD, halaman 230) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Apakah ada diantara kalian 
yang memiliki anak gadis yang 
diperkosa oleh orang kalian 
sendiri dalam bulan-bulan ini ?”. 
(GD, halaman 366) 

 

 “Sebelum aku menunjuk 
langsung. Siapa di antara 
kalian yang mengaku telah 
memerkosa orang kalian 
sendiri ?”. (GD, halaman 
369) 

 

“Memerkosa orang sendiri 
kamu penuh keberanian. Tapi 
hanya untuk mengakui 
kesalahan, kamu jadi 

demi Sumar, asalkan ia tidak 

kehilangan Sumar. 

 

Beberapa kutipan di samping, 

memperlihatkan keteguhan hati 

Sudase untuk tidak menuruti 

keinginan dari permaisuri untuk 

melayaninya. Karena Sudase adalah 

orang Bali yang memiliki etika dan 

moral. Jadi ia tidak akan melakukan 

hal tersebut, apalagi Sinar adalah istri 

dari Guru Dane. 

 

Beberapa kutipan di samping, 

memperlihatkan Guru Dane 

menanyakan kepada semua orang 
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pengecut. Dasar orang Sasak 
bodoh!”. (GD, halaman 370) 
 

Sasak yang sedang berkumpul pada 

saat itu untuk dimintai keterangan 

mengenai siapa saja yang memerkosa 

gadis-gadis Sasak dalam bulan-bulan 

ini. Karena Guru Dane menginginkan 

semua orang Sasak memiliki etika 

untuk mereka jadikan sebagai 

pedoman dalam hidup mereka, agar 

mereka tidak melakukan hal yang 

tidak bermoral tersebut.  

 2. Nilai Sosial 
a. Rela berkorban 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Aku terima kalian jika kalian 
tidak memaksaku untuk kalian 
tinggal di rumah ini. Tinggallah 
di rumah kalian dan aku yang 
akan datang. Dan biarkan aku 
memanfaatkan semua yang 
mereka bawa untuk keperluan 
orang banyak dan sekali waktu 
untuk kepentingan perjuangan 
jika diperlukan”. (GD halaman 
256 

Pada kutipan di samping 

memperlihatkan Guru Dane rela 

berkorban demi orang banyak dengan 

mengawini putri-putri raja itu tanpa 

mempedulikan dirinya sendiri yang 

mungkin nantinya akan menjadi 

masalah untuk dia. Karena menurut 

Guru Dane hanya dengan cara itulah, 
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b. Saling 
menasehati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
“ Sumar , aku sering 
mengatakan kepadamu untuk 
kita berbuat demi kepentingan 
orang banyak. Bukan untuk diri 
sendiri. Jika kita seperti itu, apa 
bedanya kita dengan 
bangsawan-bangsawan Sasak 
yang memerkaya diri mereka 
sendiri di atas tangis 
penghabisan orang-orang Sasak 
karena penderitaan dan 
kelaparan”. (GD halaman 166) 
 
 
 
 
 

“Sumar, di manapun tusuk 
konde dipergunakan dengan 
cara yang sama dan memiliki 
kegunaan yang sama juga. 
Kamu jangan melihat tusuk 
kondenya, karena siapa yang 
mengenakan tusuk kondelah 
yang jahat atau baik, bukan 

ia dapat membantu orang lain yaitu 

dengan cara memanfaatkan kekayaan 

para bangsawan sebagai tempat orang-

orang itu bekerja.  

 

Selain itu Guru Dane memberikan 

penjelasan kepada Sumar, untuk 

berbuat atau melakukan sesuatu demi 

kepentingan orang banyak bukan 

untuk diri kita sendiri. Sebab kalau 

kita melakukan sesuatu hanya untuk 

diri kita sendiri, sama halnya kita 

seperti bangsawan-bangsawan Sasak 

bodoh yang memanfaatkan 

kesenangannya di atas penderitaan 

orang lain. 

 

 

Pada kutipan di samping terlihat Guru 

Dane memberikan nasehat sebagai 

bentuk kepeduliannya kepada Sumar. 
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tusuk kondenya. Setiap 
kelompok orang, pasti ada yang 
baik dan jahat. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . 
(GD, halaman 57-58) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Sum, tolong berikan aku 

Guru Dane mengatakan bahwa kita 

jangan sepenuhnya menyalahkan 

orang Bali. Itu artinya kejahatan dan 

kebaikan seseorang itu berkaitan 

dengan manusia bukan dengan alat, 

pakaian, atau adat istiadat. Karena 

setiap orang di dunia ini  pasti ada 

yang baik dan jahat. Bahkan kebaikan 

atau kejahatan seseorang  tidak ada 

samasekali hubungannya dengan 

agama. Sekalipun orang Bali yang 

membunuh keluarganya Sumar, tetapi 

tidak semua dari orang Bali itu jahat. 

Selain itu, Guru Dane menasehati Ibu 

Merasih yang ingin menggugurkan 

kandungan putrinya. Guru Dane 

memberikan pandangan kalau dalam 

agama manapun  membunuh orang 

tetap dilarang. Jadi persoalan yang 

dihadapi Ibu Merasih sebenarnya tidak 

ada hubungannya dengan laki-laki 



13 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Bekerja sama 

jawaban bagaimana aku harus 
bersikap di hadapan perempuan 
yang mau membunuh dirinya 
jika aku tidak menerima 
kehadirannya ?”. (GD, halaman 
212) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Baiklah, jika akibat Guru Dane 
menerima perempuan yang 
memiliki masalah sama 
berdatangan setiap hari ialah 
kehancuran, Guru Dane harus 
menerimanya. Itu jalan keluar 
yang bisa aku berikan. Aku 
banyak belajar dari Guru Dane. 
Tapi aku katakana kepadamu, 

mana yang mengamili putrinya, 

melainkan cara berpikir Ibu Merasih 

yang sangat membenci orang Sasak 

dan itulah kesalahan yang sangat 

besar. 

 

Kutipan di samping, terlihat sosok 

Guru Dane yang lemah ketika ia 

sedang di hadapkan dengan masalah 

seperti itu. Karena bagaimana pun 

juga sekuat-kuatnya manusia, ia tetap 

membutuhkan bantuan orang lain. 

Sama halnya seperti Guru Dane, ia 

tidak bisa hidup sendiri, sehingga dia 

meminta pendapat Sumar mengenai 

apa yang harus Guru Dane lakukan 

ketika ada seorang perempuan yang 

ingin membunuh dirinya jika Guru 

Dane tidak menikahinya. Sehingga 

Sumar mencoba untuk menasehati 

Guru Dane, atas keputusan yang 
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seorang perempuan ialah pesan 
bagi seorang-laki-laki ,,,,,,,,”. 
(GD, halaman 213) 
 
 
 
 
 
 

“ Kumpulkan mereka sesuai 
dengan keperluannya, Sum”. 
(GD, halaman 62) 

 

 “ Siramkan kepada mereka 
hingga merata. Apabila ada 
yang tidak terkena air, itu berarti 
kita bekerja lagi dari awal. Dan 
kasihan mereka jika menunggu 
lagi”. (GD, halaman 65) 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ Berangkatlah sekarang. Dan 
kalian, Sudase dan Lehok, 

diambil untuk menikahi perempuan 

itu. 

Kutipan di atas memperlihatkan 

Sumar memberikan nasehat berupa 

jalan keluar untuk Guru Dane atas 

masalah yang sedang Guru Dane 

hadapi sekarang. Karena jika Guru 

Dane tetap melakukan hal tersebut 

secara terus-menerus akan menjadi 

suatu kehancuran untuk dirinya. Jadi, 

Sumar menginginkan Guru Dane 

harus menerima semua yang akan 

terjadi apa dirinya nanti atas semua 

keputusan yang Guru Dane ambil 

sekarang. 

 

 

Kedua kutipan di samping 

memperlihatkan kerja sama yang 

dilakukan oleh Guru Dane bersama 

dengan Sumar untuk membantu 
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lakukan tugasmu dengan baik. 
Jangan melakukan di luar itu”. 
(GD halaman 185) 
 
 
 
 
 
 
 
“ Bukan begitu, Guru Dane. 
Aku sedang berpikir betapa 
mulianya pekerjaanku yang aku 
lakukan”. (GD, halaman 356) 

 

“Aku sudah tahu, Sudase. 
Persiapkan semua perlengkapan. 
Katakan pada orang-orang yang 
tinggal di rumah ini, jika mereka 
ikut, persiapkan diri, jika tidak, 
segeralah pulang ke rumah 
masing-masing:. (GD, halaman 
359) 
 

orang-orang yang datang berobat 

kepada Guru Dane. Bentuk kerja sama 

yang diperlihatkan oleh mereka yaitu 

Sumar membantu Guru Dane untuk 

mengatur dan mempersilakan orang-

orang yang datang dan Guru Dane 

sendiri melakukan tugasnya untuk 

mengobati orang-orang tersebut. 

 

Kutipan di atas, memperlihatkan 

Sudase dan Lehok bekerja sama 

membantu Guru Dane untuk 

menemani Sumar pergi ke Pancor dan 

Kuteraje untuk meminta tiga buah al-

Qur’an dan peti kayu yang nantinya 

itu semua akan dipergunakan untuk 

membantu orang-orang yang datang 

berobat kepada Guru Dane. 

 

Kedua kutipan di samping 

memperlihatkan Sunarie merasa 
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sangat bangga atas apa yang sudah ia 

lakukan untuk membantu Guru Dane 

ketika Guru Dane membutuhkan 

bantuannya. Selain itu, Made Sudase 

juga membantu Guru Dane untuk 

memberikan informasi kepada semua 

masyarakat Sasak yang ingin ikut 

bersama Guru Dane. Padahal Sudase 

dan Sunarie merupakan orang Bali. 

Tetapi mereka rela membantu Guru 

Dane untuk membebaskan orang 

Sasak dari kejamnya orang Bali dan 

Belanda.  
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