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ABSTRAK 

Penelitian yang berjudul “Analisis Pragmatis Novel Biru Darah Gadisku Karya 

Darto Singo dan Aplikasinya dalam pembelajaran Sastra di SMA” ini dilatar 

belakangi karena dalam Novel  Biru darah Gadisku Karya Darto Singo banyak 

mengandung nilai pendidikan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini 

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

novel Biru Darah Gadisku karya Darto Singo; (2) Bagaimanakah aplikasi nilai-

nilai Pragmatis novel Biru Darah Gadisku karya Darto Singo dalam pembelajaran 

Sastra di SMA. Penelitian nini merupakan penelitian kualitatif naratif. Sumber 

data dalam penelitian ini berasal dari novel Biru darah Gadisku  Karya Darto 

Singo. data diperoleh dengan metode kepustakaan dan teknik baca. Sedangkan 

analisis data menggunakan pendekatan pragmatis. Adapun hasil analisis dalam 

penelitian sebagai berikut: (1) Nilai moral yang meliputi: keberanian dalam hidup, 

usaha dan kerja keras, meminta maaf, rendah hati, berterima kasih, ketulusan, 

jujur dan terus terang, tidak putus asa, baik hati, kepatuhan,  kesopanan dan 

keramahan, dan saling menasihati; (2) nilai sosial atau kemasyarakatan yang 

meliputi: tolong menolong, cinta kasih, tanggung jawab, kerukunan, peduli 

sesama, dan saling menghargai; (3) nilai religius atau keagamaan yang meliputi: 

memohon dan berdo’a kepada Tuhan, bersyukur, percaya kepada takdir, dan 

mencintai dan menyayangi orang tua.  Novel Biru Darh Gadisku Karya darto 

Singo dapat mengembangkan fungsi imajinatif siswa, pengembangan perasaan 

siswa, dan pengembangan intelektual atau kecerdasan sisa. Aplikasinya dengan 

pembelajaran sastra di SMA khususnya di kelas XII semester II tujuannya yaitu 

siswa dapat memahami atau menemukan nilai pendidikan yang terdapat dalam 

novel Biru Darah Gadisku  Karya darto Singo. 

Kata kunci: Novel, Nilai Pendidikan, Pembelajaran Sastra. 
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ABSTRACT 

The problem studied in this research are (1) How Pragmatic values contained in novel 

Biru Darah Gadisku by Darto Singo; (2) How the application of novel Biru Darah 

Gadisku by Darto Singo Pragmatic values in the study of literature in Senior High 

School. Based on the problems mentioned, this research aims (1) To explain the values 

which are contained in novel Biru Darah Gadisku by Darto Singo; (2) To explain the 

application of novel Biru Darah Gadisku by Darto Singo pragmatic values in the study of 

literature in Senior High School. This research uses qualitative approach with descriptive 

method. The results in this research as follows (1) Novel Biru Darah Gadisku by Darto 

Singo is able to develop the imagination value or the students’ power of thoughts; (2) 

Novel Biru Darah Gadisku by Darto Singo is able to develop the value of feeling or 

students’ feeling; (3) Novel Biru Darah Gadisku by Darto Singo is able to develop 

students’ intellectual or intelligence value; (4) The moral value in this novel covers: the 

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

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

counsel each other; (5) The social or society value in this novel consists of: mutual help, 

love, responsibility, harmony, caring for others, and mutual respect; (6) The religious 

value in this novel includes: begging and praying to God, be grateful, believe in destiny, 

and love. Its application in the study of literature in senior high school that is in the 

curriculum 2013 grade XII semester II with basic competence 3.1 Understand the 

structures and the rules of text novel either through oral and written. 

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

 Karya sastra adalah suatu 

hasil cipta manusia yang 

berdasarkan kenyataan dan diberi 

imajinasi pribadi  lewat media 

lisan maupun tulisan. Rene 

Wellek dan Austin Waren (dalam 

Rohman dan Emzir, 2017: 6) 

menyebutkan bahwa Karya sastra 

adalah segala sesuatu yang 

tertulis atau tercetak. Sebuah 

karya sastra biasanya dihasilkan 

dari imajinasi manusia karena 

ada hubungan yang erat antara 

manusia pencipta karya sastra itu 

sendiri dan terinspirasi oleh 

kehidupan realitas lingkungan 

sekitarnya.  

 Karya sastra memiliki 

fungsi ganda yaitu sebagai 

hiburan, sedangkan di sisi lain 

karya sastra berusaha 

memberikan nilai-nilai yang 

bermanfaat bagi masyarakat atau 

pembacanya. Artinya pengarang 

ingin mengkomunikasikan atau 

memberikan pemahaman tertentu 

melalui sebuah karya sastra yang 

bentuknya adalah berupa nilai, 

sehingga  karya sastra itu 

memiliki nilai-nilai tertentu. 

Dalam penciptaan karya sastra 

selalu terdapat tendensi nilai-nilai 

yang sudah diselipkan saat proses 

pembuatan sastra itu 

berlangsung. Nilai-nilai yang 

terkandung dalam karya sangat 

bermanfaat bagi masyarakat atau 

pembacanya. Salah satu bentuk 

karya sastra syarat nilai dan 

bermanfaat bagi pembacanya 

adalah novel. Novel memberikan 

manfaat dan nilai-nilai tertentu, 

misalnya nilai pendidikan yang 

mencakup nilai moral, sosial, dan 

religius kepada pembacanya.  

 Novel yang memiliki nilai-

nilai yang bermanfaat salah 

satunya adalah novel Biru Darah 

Gadisku Karya Darto Singo.  

Novel Biru Darah Gadisku karya 

Darto Singo yang dijadikan 

sebagi objek analisis ini, 

kehadirannya tentu tidak dalam 

kekosongan budaya. Pengarang 

tentu saja melihat suatu tata nilai 

yang terdapat di dalam 

masyarakat, kemudian ia 

menanggapinya melalui karya 

sastra. 

 Novel menjadi bagian 

dalam pembelajaran sastra di 
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SMA, Sesuai dengan bahan ajar 

sastra di tingkat SMA dan unsur-

unsur pembangun sastra, baik 

instrinsik maupun ekstrinsik yang 

semuanya itu dapat 

meningkatkan pengetahuan siswa 

dalam memahami dan 

menganalisis karya sastra. 

Berdasarkan uraian pada bagian 

sebelumnya, penelitian ini 

dirumuskan dalam judul 

“Analisis Pragmatis Novel Biru 

Darah Gadisku Karya Darto 

Singo dan Aplikasinya dalam 

Pembelajaran Sastra di SMA”. 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian pada 

penelitian ini yaitu deskriptif  

kualitatif. Penelitian kualitatif 

mengutamakan kedalaman 

penghayatan terhadap interaksi antar 

konteks yang sedang dikaji secara 

empiris (Semi, 2012:11). Sehingga 

hasil penelitian kualitatif tidak 

terlepas dari subjektivitas peneliti. 

Sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Semiawan (2010:7) bahwa hasil 

penelitian kualitatif sangat 

dipengaruhi oleh pandangan, 

pemikiran, dan pengetahuan peneliti. 

Data dalam penelitian ini 

berupa data dialog, kalimat, dan 

kata-kata yang berupa narasi yang 

merupakan gambaran nilai-nilai 

pendidikan moral, nilai pendidikan 

sosial dan nilai religius (nilai 

pragmatis) dalam novel Biru Darah 

Gadisku karya Darto Singo. Nilai-

nilai tersebut merupakan bagian dari 

fungsi pragmatik dalam sebuah 

novel.  

sumber data adalah subjek 

darimana suatu data dapat diperoleh. 

Sumber data dalam penelitian ini 

adalah novel berjudul Biru Darah 

Gadisku Karya Darto Singo. Novel 

ini merupakan novel cetakan keenam 

sebanyak 131 halaman yang 

diterbitkan oleh   Balai Pustaka, 

Jakarta pada tahun 2001.  

Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik kepustakaan dan teknik 

catat. Teknik kepustakaan yaitu 

teknik pengumpulan data yang 

dilakukan oleh peneliti dengan 

menelaah teori-teori, pendapat-

pendapat, serta pokok-pokok pikiran 

yang terdapat dalam media cetak, 

khususnya buku yang menunjang dan 

relevan yang dibahas dalam 
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penelitian (Sarwono, 2010: 34-34). 

Sedangkan teknik catat digunakan 

dalam menghimpun data-data berupa 

kutipan bagian novel Biru Darah 

Gadisku karya Darto Singo, yang 

dianggap sebagai gambaran nilai-

nilai pragmatis berupa nilai-nilai 

pendidikan yaitu pendidikan moral 

dan pendidikan sosial dan Religius 

(nilai pragmatis). 

Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif dengan 

teori pragmatik sastra sebagai  pisau 

bedah. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Nilai Pendidikan yang 

Terkandung  dalam Novel 

Biru darah Gadisku karya 

Darto Singo dan Aplikasinya 

dalam Pembelajaran Sastra di 

SMA. 

1.Aplikasi pengajaran sastra 

dalam pengembangan 

imajinasi (daya pikir) 

Daya pikir anak akan 

berkembang baik apabila 

sering dilatih dan 

dihadapkan pada persoalan-

persoalan yang memerlukan 

pikiran. Hal ini tidak 

terbatas pada persoalan yang 

berhubungan dengan 

perhitungan angka saja. 

Karya sastra yang berbentuk 

prosa misalnya saja Novel, 

kaya sekaali dengan  

perlambangan-perlambangan 

yang tidak hanya memiliki 

arti yang tersurat tetapi juga 

tersirat. Siswa harus 

berusaha untuk 

mengesahkan daya pikirnya 

untuk mendapatkan makna 

yang tersirat. Novel ini 

sangat berperang dalam 

mengembangkan daya pikir 

seseorang, termasuk siswa. 

Hal ini terlihat pada kutipan 

sebagai berikut: 

“Mataku terus-menerus 

menatap ke arah wajah bulat 

telor yang dipahati oleh 

indera-indera indah. Sebatang 

leher jenjang menyangganya 

dengan anggun. Tiga buah 

garis lekukan seperti disusun 

rapi melengkungi bagian 

depan leher berkulit resit” 

(Singo, 2001: 1). 

“Aku makin merasa seakan-

akan kisah kasih pranacitra 

dan Roro Mendut memagut 

kami, sementara aku sendiri 

menyusuri jejak Ki Ageng 

Mangir yang konon darahnya 

kuwarisi” (Singo, 2001: 30). 
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“Dini hari aku terbangun 

digigit angin yang 

menyungsum. Yapti tampak 

tenang dalam tidurnya. Ada 

damai yang memancar 

diwajahnya, dicerahi senyum 

yang enggan memudar.Wajah 

langit yang murung tampak 

dari jendela kamarku yang 

terbuka. Aku ingin melompat 

menutup jendela itu. Namun 

aku tak mau Yapti terbangun 

karena suara yang 

mengagetkanya. Rintik-rintik 

gerimis belum juga mereda. 

Aku tidak tahu kenapa langit 

berduka sedang hati kami 

dilambungkan ke langit 

bahagia” (Singo, 2001: 89). 

Berdasarkan Kutipan-kutipan 

di atas dapat dipastikan bahwa 

pengarang menunjukkan siapa 

sebenarnya tokoh yang berbicara 

dalam novel itu. Novel yang kaya 

dengan ungkapan-ungkapan yang 

tersirat akan dapat membantu proses 

perkembangan imajinasi anak. Akan 

tetapi, yang perlu diketahui oleh 

orang dan anak didik adalah bahwa 

untuk memahami suatu karya sastra, 

kita harus membacanya dengan 

cermat dan hati-hati. Hayal dan 

pikiran kita di dipaksa bekerja untuk 

menemukan makna dibalik 

ungkapan-ungkapan yang dibuang 

oleh pengarang. 

Ungkapan-ungkapan yang 

dipergunakan oleh pengarang dalam 

novel ini, bagi anak didik tidak akan 

serta merta dipahami atau dimengerti 

oleh anal didik. Dalam hal ini maka 

tugas gurulah yang akan berusaha 

membantu mengarahkan dan 

memberi bimbingan kepada anak 

didik agar perkembangan daya 

pikirnya atau imajinasinya menjadi 

lebih berkembang. 

Kata-kata dan ungkapan 

seperti: Sebatang leher jenjang 

menyangganya dengan anggun, aku 

terbangun digigit angin, Wajah langit 

yang murung, kenapa langit berduka, 

dan lain-lain dalam kutipan di atas, 

akan memaksa anak untuk berpikir, 

apa maksud pengarang menggunakan 

ungkapan-ungkapan itu. Anak didik 

akan berpikir mengapa angin bisa 

menggigit,  dan mengapa langit bisa 

murung dan berduka, sedang yang 

bisa murung dan berduka adalah 

manusia. Ungkpan-ungkapan 

tersebutlah yang membuat anak didik 

berpikir apa maksud pengarang 

menggunakan ungkapan-ungkapan 

itu. 
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Kata-kata dan ungkapan di 

atas pasti akan menimbulkan 

masalah bagi anak didik, karena 

istilah-istilah itu belum diketahui 

oleh anak didik. Dalam hal ini tugas 

gurulah yang akan berusaha 

membantu mengarahkan dan 

memberi bimbinga agar anak didik 

termotivasi mencari maknanya. 

Apabila kata-kata dan ungkapan-

ungkapan itu telah terbuka atau anak 

didik telah mendapatkan gambaran 

maknanya, maka barulah dapat 

ditentukan arti tersirat dari kata-kata 

dan ungkapan tersebut. Dengan 

demikian daya imajinasi dan daya 

pikir anak akan dapat terangsang dan 

belerja lebih baik. 

2.  Aplikasi pengajaran sastra dalam 

pengembangan perasaan 

Sangat penting ditanamkan 

pada diri siswa Untuk memperkaya 

dan mengembangkanperasaannya 

atau rasa budayanya melalui karya 

sastra novel. Adapun kutipan yang 

menunjukkan aplikasi 

pengembangan perasaan dalam novel 

Biru darah Gadisku  Karya Darto 

Singo sebagai berikut: 

Dan daun pintupun 

mengembang. Seorang 

perempuan setengah baya 

berdiri mengamati Bagas ini 

daru ujung rambut sampai ke 

kaki. Tetntulah ini perempuan 

yang memiliki anak bungsu 

bernama Yapti, pikirku. Dan 

dengan lembut dan santun aku 

menganggukkan kepala, 

mengemukakan apa yang 

menjadi maksud kunjunganku. 

“Dia tidak disini kok! 

Sahutnya ketus, lebih tepat 

disebut membantah dari pada 

menjawab pertanyaan yang 

kuajukan. Dan sebelum Bagas 

ini meminta diri, daun pintu 

itupun dikatupnyakanya 

kembali. Pedih hatiku tak 

terperi. “Tuhan” ucapku 

dalam batin. Lihatlah siksa ini! 

Duh! Duh! (Singo, 2001: 66). 

Kutipan di atas 

menggambarkan sikap Bagas 

yang sabar menghadapi 

perlakuan ibu Yapti yang 

dengan ketus menjawab 

pertanyaan dari Bagas, serta 

ibunya Yapti menutup pintu 

tanpa menunggu Bagas pamit 

terlebih dahulu. Bagas hanya 

diam dan tenang dengan 

menyebut nama Tuhan. Hal 

itu dilakukan ketika 

menghadapi sikap ibu Yapti 

yang keras. Kutipan tersebut 

mengajarkan sikap sabar 

dalam menghadapi masalah.  



6 
 

Kalau kita cermati sungguh-

sungguh Novel “Biru Darah Gadisku” 

maka pasti kita akan rasakan kehalusan 

pengungkapan jiwa pengarangnya baik 

melalui kata-kata dan ungkapan yang 

indah, maupun melalui gerak-gerik dan 

bahasa tubuh tokohnya yang berperan 

menarik perhatian penikmatnya.  

Bahasa yang indah dengan 

ungkapannya yang menarik, secara  

langsung dan tidak langsung bila anak 

didik menikmatinya dengan sungguh-

sungguh, maka anak didik akan larut 

dalam suasana batin yang dialami oleh 

tokoh dalam novel ini. Hal inilah yang 

menyebabkan anak didik akan 

berkembang perasaanya dan lebih peka 

perasaanya. 

3. Aplikasi pengajaran sastra dalam 

pengembangan intelektual atau 

kecerdasan 

Intelektual adalah cerdas, 

berakal, dan berpikiran jernih 

berdasarkan ilmu pengetahuan 

(KBBI, 2005: 217). 

Dalam pengembangan 

intelektual dalam hal ini yang 

dimaksud adalah dalam novel “Biru 

Darah Gadisku” karya Darto Singo 

berfungsi untuk meningkatkan 

intelektual peserta didik. Adapun 

yang menggambarlkan aplikasi 

pengembangan kecerdasan dalam 

novel Biru Darah Gadisku  seabagi 

berikut: 

“Aku melangkah dengan 

gairah menuju pintu rumah 

Sri yang tampak sepi. Dan 

sebelum aku sempat memijit 

tombol bel di dekat kusen 

pintu, tibatiba daunnya 

mengembang. Kulihat Sri 

berwajah suram menyilakan 

aku masuk. Sri 

mengglengkan kepala dengan 

wajah memandang lantai 

dibawah. Bagas teronggok 

sepi dengan hati tidak 

mengerti. Kudengar suara 

Sri kemudian, “Yapti tidak 

bisa kemari lagi!” katanya 

jujur. 

“Ha?” ucapku kaget.“Dia 

tidak ada di rumah!” 

“Dimana?” 

“Di rumah Eyangnya. Di 

Panembahan!” (Singo, 2001: 

51). 

Kata-kata dan ungkapan di 

atas pasti akan menimbulkan 

masalah bagi anak didik, karena 

istilah-istilah itu belum diketahui 

oleh anak didik. Dalam hal ini tugas 

gurulah yang akan berusaha 

membantu mengarahkan dan 

memberi bimbinga agar anak didik 

termotivasi mencari maknanya. 

Apabila kata-kata dan ungkapan-
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ungkapan itu telah terbuka atau anak 

didik telah mendapatkan gambaran 

maknanya, maka barulah dapat 

ditentukan arti tersirat dari kata-kata 

dan ungkapan tersebut. Dengan 

demikian pengembngan intelektual 

atau kecerdasan anak akan dapat 

terangsang dan bekerja lebih baik. 

4. Aplikasi Pengajaran Sastra dalam 

Pembentukan nilai Moral 

Nilai moral adalah suatu 

ajaran yang mengarah pada 

perbuatan, sikap, budi pekerti, 

watak, dan akhlak, yang dapat 

dilihat melalui tingkah laku dan 

pola pikir seseorang. 

Nilai moral dalam novel Biru 

Darah Gadisku karya Darto 

Singo sebagai berikut: 

Aku makin merasa seakan 

kisah kasih Pranacitra dan 

Roro Mendut memagut kami, 

sedangkan aku sendiri 

menyusuri jejak Ki Ageng 

Mangir yang konon darahnya 

kuwarisi. Kalau sejarah lama 

harus terulang, aku bertekad 

akan memberinya corak yang 

tersendiri. Bagas ini harus 

memperbaiki episode-episode 

yang salah dan kurang baik. 

Karena bagas pun percaya, 

bahwa sejarah tak bisa 

ditinggalkan begitu saja; ia 

akan datang mengulang 

kembali kisahnya dengan 

bentuk dan kadar yang 

berbeda (Singo, 2001: 30). 

Kutipan di atas menunjukkan 

bahwa Bagas memiliki 

keberanian untuk 

memperjuangkan kisah cintanya 

yang mengikuti jejak Ki Ageng 

Mangir. Bagas sangat berani 

memperjuangkan cintanya 

tersebut dengan bertekad bahwa 

dia akan memberikan corak 

tersendiri dengan memperbaiki 

episode-episode yang salah dan 

kurang baik, sehingga kisah 

cintanya tidak seperti kisah 

pranacitra dan Roro mendut. 

5. Aplikasi Pengajaran Sastra 

dalam Pembentukan  Nilai 

Sosial atau Kemasyarakatan 

Nilai sosial adalah salah satu 

dari nilai pendidikan yang 

terkandung dalam karya sastra. 

Adapun kutipan yang 

menunjukkan atau 

menggambarlan Nilai sosial atau 

kemasyarakatan dalam novel 

Biru Darah Gadisku karya Darto 

Singo sebagai berikut. 

Tulis surat saja. Sini aku yang 

antar. Orang dirumahnya tak 

akan percaya kalau aku 

menjadi dutamu. Mereka tidak 
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akan menduga kalau kau 

bekas „herderku‟. Dengan 

demikian tidak akan ada 

kecurigaan. Tapi kalau dek 

Sri, mereka sudah curiga 

„kan‟? tanyanya pada Sri. Sri 

menganggukan kepala. 

“Sebenarnya aku mau 

menolong, tapi ya... apa 

dayaku sekarang? Ibunya 

marah padaku, Eyangnya 

juga!” 

“Sekarang peranan Sri biar 

kuganti, pasti aman nanti!” 

(Singo, 2001: 63). 

Akhirnya kuterima usul Sumi. 

Di rumahnya kutulis surat 

untuk Yapti. Sumi pergi untuk 

mengantarkanya, setelah 

terlebih dulu mengantarkanku 

ke penginapan (Singo, 2001: 

64). 

Kutipan-kutipan di atas 

menggambarkan sikap tolong 

menolong ditunjukkan oleh tokoh 

Sumi yang dermawan senantiasa 

menawarkan bantuannya kepada 

Bagas untuk menggantikan peranan 

Sri sebagai jembatan penghubung 

antar dia dan Yapti. Bagas pun 

menerima bantuan dari Sumi dan 

kemudian meminta Sumi untuk 

mengantarnya pulang kepenginapan. 

6. Aplikasi Pengajaran Sastra 

dalam Pembentukan Nilai 

Religius atau keagamaan 

Nilai religius adalah sesuatu 

yang berhubungan dengan tuhan 

atau kepercayaan kepada tuhan 

Nilai religius atau keagamaan 

dalam novel Biru Darah Gadisku 

karya Darto Singo sebagai 

berikut: 

Aku mendoa agar Tuhan 

mempertemukanku dengan 

Yapti, sebelum kuketuk daun 

pintu bercat hijau yang 

terkatup di depan tegak-

tegakku (Singo, 2001: 65). 

  

 Kutipan di atas menunjukkan 

ibadah berdo’a dan memoho kepada 

Tuhan yang diutarakan oleh Bagas 

sebelum mengetuk pintu rumah 

Yapti. Kutipan tersebut menunjukkan 

bahwa Bagas memohon dan kepada 

Tuhan agar mempertemukannya 

dengan Yapti. Berdo’a juga terdapat 

pada kutipan berikut: 

Yapti telah berbicara pada Sri 

lewat telepon. Sri menduga bahwa 

sesuatu telah terjadi antara diriku 

dan diri Yapti. Sri mendoakan 

kami pada Tuhan agar senantiasa 

berdua dan bahagia. Sri 

menerangkan bahwa pagi itu ibu 

Yapti datang mencarinya ( Singo, 

2001: 92). 

Kutipan di atas menunjukkan 

ibadah berdo’a yang diutarakan Sri 

kepada Bagas dan Yapti. Kutipan 
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tersebut menunjukkan Bahwa Sri 

berniat baik mendo’akan Bagas dan 

Yapti agar senantiasa berdua 

bahagia. 

D. SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan pada novel Biru 

Darah Gadisku karya Darto 

Singo, dapat disimpulkan bahwa 

dalam novel ini terdapat nilai 

pendidikan yang meliputi: nilai 

moral, nilai sosial atau 

kemasyarakatan, dan nilai 

religius atau keagamaan serta 

aplikasi pelaksanaan 

pembelajaran. Hal ini dapat 

dilihat sebagai berikut: 

1. Nilai moral dalam novel ini 

meliputi: keberanian dalam 

hidup, usaha dan kerja keras, 

meminta maaf, rendah hati, 

berterima kasih, ketulusan, 

jujur dan terus terang, tidak 

putus asa, baik hati, 

kepatuhan,  kesopanan dan 

keramahan, dan saling 

menasihati. 

2. Nilai sosial atau 

kemasyarakatan dalam novel 

ini meliputi: tolong menolong, 

cinta kasih, tanggung jawab, 

kerukunan, peduli sesama, dan 

saling menghargai. 

3. Nilai religius atau keagamaan 

dalam novel ini meliputi: 

memohon dan berdo’a kepada 

Tuhan, bersyukur, percaya 

kepada takdir, dan mencintai 

dan menyayangi orang tua. 

4. Novel Biru Darah Gadisku 

juga dapat mengembangkan 

fungsi imajinasi atau daya 

pikir siswa, mengembangkan 

fungsi perasaann siswa, dan 

mengembangkan fungsi 

intelektual atau kecerdasan 

siswa.
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