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ABSTRAK 

Skripsi  ini berjudul ―Nilai Pendidikan Novel Guru Dane karya 

Salman Faris dan Relevansinya dengan Pembelajaran Sastra Di Sma‖.  

Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu, (1) 

Bagaimanakah nilai-nilai pendidikan yang ada dalam novel Guru Dane 

karya Salman Faris?, (2) bagaimanakah relevansi nilai pendidikan 

novel  Guru Dane karya Salman Faris dengan pembelajaran sastra di 

SMA?. Tujuan dari penelitian ini yaitu, (1) Mendeskripsikan nilai-nilai  

pendidikan dalam novel Guru Dane karya Salman Faris. (2) 

Mendeskripsikan hubungan nilai-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 metode kepustakaan, metode observasi dan metode 

baca catat. Untuk menganalisis data, penelitian dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan pragmatik. Dalam  analisis data  dapat 

disimpulkan bahwa (1) bentuk nilai-nilai pendidikan novel Guru Dane 

karya Salman Faris, yaitu: berupa nilai moral yang termasuk, 

pemberani, memiliki etika, menepati janji, selalu berpikir positif, tidak 

pendendam, saling menyayangi, berbakti kepada orang tua, tidak 

sombong, larangan berbuat kasar, berhati lembut, berbicara jujur dan 

sopan santun. Kemudian bentuk nilai sosial yaitu, tolong menolong, 

rela berkorban, pembebasan kemiskinan, golongan sosial, perjuangan 

kemanusiaan, keteguhan ideologi, krisis ekonomi masyarakat, saling 

menasehati, bekerja sama, meminta maaf dan peduli sesama. (2)  novel 

Guru Dane karya Salman Faris dapat dijadikan bahan pembelajaran di 

SMA yang dapat dijadikan teladan. Penerapan nilai pendidikan dalam 

novel Guru Dane karya Salman Faris terdapat pada kompetensi dasar 

kelas XI semester I yaitu menganalisis unsur intrinsik danekstrinsik 

novel indonesia/ terjemahan dengan indikator menganalisis insur-unsur 

intrinsik dan ekstrinsik nonel indonesia. 

 

Kata kunci: Nilai Pendidikan, Pendekatan Pragmatik, Novel, dan 

Pembelajaran Sastra 
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled "A Novel Education Teacher Dane by Salman 

Faris and Relevance to Learning Literature In Sma". The issues 

addressed in this study, namely, (1) What is the value of education 

that exist in the novel by Salman Faris Master Dane ?, (2) how the 

relevance of the educational value of Master Dane novel by Salman 

Faris with teaching literature in high school ?. The purpose of this 

study, namely, (1) Describe the educational values in the novel by 

Salman Faris Master Dane. (2) Describe the relationship of values 

education in Master Dane novel by Salman Faris with teaching 

literature in high school. This research is a qualitative descriptive 

study. Data collected by library research, observation and note reading 

method. To analyze the data, the research carried out by using a 

pragmatic approach. In the data analysis we can conclude that (1) the 

form of educational values novel Master Dane by Salman Faris, 

namely in the form of moral values including, brave, ethical, keeping 

promises, always think positive, not vindictive, love each other, 

devoted to people parents, not arrogant, prohibition to be rude, 

tenderhearted, speak honestly and manners. Then shape social values, 

namely, mutual help, willing to sacrifice, liberation poverty, social 

class, the struggle of humanity, ideological firmness, the economic 

crisis of society, edify each other, work together, apologized and 

caring neighbor. (2) novel by Salman Faris Dane Teachers can be in 

school learning materials that can be used as an example. The 

application of educational value in the novel by Salman Faris Master 

Dane contained in the basic competence XI classes the first semester 

is to analyze the intrinsic elements of the novel danekstrinsik 

Indonesia / translation by analyzing indicators Insur-intrinsic and 

extrinsic elements nonel Indonesia. 

 

Keywords: Value Education, Pragmatic Approach, Novel, and 

Learning Literature 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sastra telah menjadi bagian dari pengalaman manusia. Keberadaan 

sastra  sering bermula pada persoalan dan masalah yang dihadapi oleh 

manusia dengan lingkunganya. Menurut Abrams (dalam Endaswara, 2008: 

89) bahwa karya sastra merupakan cerminan masyarakat. Dengan demikian, 

pengarang menuliskan pengalaman hidup atau pengalaman yang dimiliki ke 

dalam bentuk karya sastra. Dengan kata lain segala kehidupan yang ada di 

dunia ini telah dituangkan ke dalam sebuah karya.  

Karya sastra salah satu dari sejumlah besar hasil peradaban manusia. 

Karya sastra menjadi satu aktivitas imajinatif dan kreativitas bagi kehidupan 

manusia. Karenanya, karya sastra memberi keindahan pada pembacanya, di 

samping sebagai media komunikasi antara pengarang dengan pembacanya 

(Ratna, 2013:107). Dalam novel banyak dibicarakan tentang tanda-tanda 

kehidupan, sejarah, kekuasaan dan penguasaan, mitos, berkaitan prinsif-

prinsif hidup. Kehidupan dalam bermasyarakat yang dipandang sebagai satu 

prinsif sebagaimana yang ditampilkan Salman Faris pada novel Tuan Guru 

dan novel Guru  Dane. 

Penyebutan terhadap tokoh bernama ―Guru‖ atau ―Tuan Guru‖ dengan 

prinsif dan karakteristik menjadi cerminan bahwa novel tersebut berbicara 

gagasan konstruktif, berbicara mengenai pedoman hidup, kemanusian, 

falsafah bangsanya. Sedangkan  novel Guru Dane mengangkat gambaran 

masa silam Lombok.  Novel Guru Dane karya Salman Faris selain memiliki 
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struktur novel yang menarik, novel ini banyak mengandung nilai-nilai 

keteladanan. 

 Alasan peneliti memilih novel Guru Dane dibandingkan novel Tuan 

Guru karena: 1) novel Guru Dane lebih menarik untuk dijadikan bahan 

analisis. Mengigat ingin tahunya masyarakat atau generasi-generasi muda 

terhadap kejadian-kejadian pada masa penjajahan yang dilakukan oleh Bali 

dan Belanda; 2) novel Guru Dane dapat menjadi contoh bagi generasi penerus 

dalam membela kebenaran Bangsa sendiri; 3) gambaran sejarah kelam 

masyarakat lombok; 4) karena isi cerita novel Guru Dane dapat dijadikan 

teladan bagi masyarakat yang membacanya.  

Guru Dane merupakan salah satu novel karya Salman Faris yang 

memberikan arahan yang baik bagi para pembaca sastra. Novel ini 

menyajikan masalah kehidupan moral dan sosial budaya masyarakat Lombok. 

Novel Guru Dane menceritakan tentang perjalanan kehidupan seorang tokoh 

yang bernama Guru Dane yang diangkat sebagai tokoh utama yang  dijadikan 

teladan bagi orang Lombok.  

Guru Dane yang lahir dari kalangan buruh tani, menjanjikan 

pembebasan bagi orang sasak. Guru Dane mempunyai mimpi-mimpi  

kebebasan dari penindasan, kemiskinan, kesengsaraan dan kelaparan. Ribuan 

orang sasak dari berbagai macam penjuru dan orang Bali berada di 

belakangnya. Guru Dane menjelma menjadi ratu adil. Lelaki yang namanya 

dipuja-puja sebagai penjelmaan Datu Selaparang itu melaksanakan ambisinya 

untuk membebaskan orang-orang lemah di pulau Lombok atas dasar ingin 

menguasai kekuasaanya. Tapi ketulusan hati dan cinta atas nama 
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kemanusiaan. Tanpa rasa lelah dan dengan ketegaran yang ada ia 

mengobarkan semangat kebebasan, kesetaraan dan kemanusiaan. Meskipun 

pada akhirnya dia di bawah tekanan penjajahan Belanda dan penghinatan 

yang dilakukan oleh bangsanya sendiri. 

Di akhir cerita, Guru Dane diasingkan keluar pulau Lombok, dan entah 

dimana kuburannya sekarang. Kemudian pengikut-pengikut Guru Dane 

seperti Lehok meneruskan perjalananya ke bagian selatan Lombok Timur, di 

sana dia membangun perkampungan tepatnya digawah 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 

tidak pantas hidup di Lombok karena ulah orang Bali pada saat itu menindas 

orang Sasak. 

Permasalahan dalam novel tersebut, membuat peneliti tertarik untuk 

menganalisis kepribadian Guru Dane. Sifat kepemimpinan Guru Dane 

memberikan cerminan untuk diteladani. Dalam hal ini novel tersebut 

dianalisis berdasarkan nilai pendidikan yang terdapat di dalam novel Guru 

Dane.  

Nilai pendidikan merupakan alat untuk mencapai tujuan kemasa 

depan. Dalam nilai pendidikan, nilai-nilai seperti: moral, sosial dan agama 

sudah terkandung didalam novel Guru Dane. Inilah yang menyebabkan 

peneliti menganalisis nilai pendidikan karena nilai pendidikan merupakan 

induk dari nilai-nilai yang ada. Pendidikan merupakan suatu yang diyakini 

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

karya sastra merupakan nilai-nilai yang bertujuan mendidik seorang atau 

individu agar menjadi manusia yang baik dalam artian manusia yang 

berpendidikan.  

Dalam hubunganya dengan pembelajaran sastra di SMA Peneliti 

menganggap bahwa novel Guru Dane merupakan salah satu bahan ajar sastra 

yang dapat dijadikan sebagai media dalam pembelajaran sastra di SMA. 

Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) terdapat materi 

pembelajaran yang membahas tentang novel pada kelas XI semester 1. Hal ini 

dapat dilihat pada kompetensi dasar (KD) yaitu menganalisis unsur intrinsik 

dan ekstrinsik novel indonesia atau terjemahan dengan indikator menganalisis 

unsur intrinsik dan ekstrinsik.   

Berdasarkan uraian di atas, maka novel tersebut dapat dijadikan media 

dalam pembelajaran sastra di SMA. Sehingga peneliti mengangkat 

permasalahan dengan judul ―Nilai Pendidikan Novel Guru Dane karya 

Salman Faris dan Relevansinya dengan pembelajaran sastra di SMA. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian 

ini adalah: 

1.  Bagaimanakah nilai-nilai pendidikan dalam novel Guru Dane karya 

Salman Faris? 

2. Bagaimanakah relevansi nilai pendidikan dalam novel Guru Dane karya 

Salman Faris dengan pembelajaran sastra di SMA? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu:  

1. Mendeskripsikan nilai-nilai  pendidikan dalam novel Guru Dane karya 

Salman Faris . 

2. Mendeskripsikan relevansi nilai-nilai pendidikan dalam novel Guru Dane 

karya Salman Faris dengan pembelajaran sastra di SMA.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Menganalisis novel Guru Dane karya Salman Faris, di 

harapkan dapat menambah atau memperbanyak penelitian sastra, 

sekaligus untuk mengembangkan ilmu sastra dalam bidang apresiasi 

sastra terutama mengenai nilai pendidikan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Guru dapat memilih atau menggunakan karya sastra yang sesuai 

dengan tujuan pendidikan sebagai bahan ajar yang digunakan 

sekolah. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan siswa 

dalam mengapresiasikan novel dengan cara memahami dan 

mengamalkan nilai–nilai pendidikan yaitu: nilai moral dan nilai 

sosial yang terkandung di dalam novel tersebut. Dan penelitian ini 

diharapkan dapat memotivasi peserta didik agar lebih menjadi 

berkeperibadian yang baik dengan mengembangkan nilai–nilai yang 

ada dalam novel Guru Dane. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Relevan 

Penelitian mengenai novel  sebagai media pembelajaran sudah banyak 

dilakukan. Di antara penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut antara 

lain sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurfani (2008) dalam penelitian yang 

berjudul ―Nilai Pendidikan dalam Cerpen Warisan ibu karya Sunaryono 

Basuki KS―. Cerpen Warisan Ibu mengandung nilai-nilai pendidikan yaitu 

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

menghadapi hidup, selalu bersyukur dan tidak iri, serta janji harus di tepati. 

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 hubunganya 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 dalam novel ini telah sesuai 

dengan materi pembelajaran di SMA. 

Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Hariadi (2011) melalui 

penelitianya yang berjudul analisis struktural dan nilai-nilai pendidikan dalam 

novel Cagito Alloh Sum karya L. Muh. Zainuddin serta penerapanya dalam 

pembelajaran sastra di SMA. Penelitian yang dilakukan oleh Hariadi 
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berkesimpulan bahwa analisis struktural yang terdapat dalam novel Cagito 

Alloh Sum karya L. Muh. Zainuddin analisis struktural ini antara lain : tema, 

tokoh, latar, waktu, tempat, suasana,alur, dan sudut pandang, amanat. Nilai-

nilai pendidikan antara lain : nilai moral, nilai sosial dan nilai agama. 

Kemudian penerapannya dalam pembelajaran sastra di SMA, yaitu : 

menganalisis unsur-unsur intrinsik (alur, tema, penokohan, sudut pandang, 

latar, dan amanat ) dan ekstrensik ( nilai moral, sosial, dan religius ) novel 

Indonesia atau terjemahan dengan indikator menganalisis unsur-unsur 

ekstrinsik dan intrinsik dalam novel Indonesia. 

          Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Nispiani (2012) melaui 

penelitian yang berjudul ―Nilai pendidikan dalam novel Soladara Karya Mira 

W dan hubunganya dengan pembelajaran sastra di SMP ―. Dalam penelitian 

ini dipaparkan nilai pendidikan yang terkandung dalam novel Soladara yang 

sangat erat hubunganya dengan pembelajaran sastra di SMP yang sesuai 

dengan fungsi dan tujuan pembelajaran di sekolah. 

Dari keempat penelitian di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian 

ini yaitu keempat penelitian tersebut menganalisis nilai pendidikan struktural 

serta menganalisis unsur-unsur karya sastra. Selain itu peneliti sebelumnya 

juga melakukan penelitian tentang dua nilai pendidikan yaitu: 1). nilai 

pendidikan positif dan 2). nilai pendidikan negatif. Sedangkan penelitian ini 

menganalisis nilai pendidikan novel Guru Dane karya Salman Faris dan 

Relevansinya dengan pembelajaran sastra di SMA. Dalam Penelitian ini 

peneliti hanya berfokus pada nilai pendidikan berupa nilai moral dan nilai 
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sosial yang ada  dalam novel karya sastra  yang berkaitan dengan 

pembelajaran sastra di SMA.  

 

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Pendekatan Pragmatik 

Dalam pendekatan pragmatik, peran pembaca sangat 

diperlukan karena peran pembaca tersebut dapat Menentukan dan 

menilai layak atau tidaknya sebuah karya sastra, seperti yang 

dijelaskan oleh Semi  (1984: 44) yaitu pendekatan ini menganut 

prinsip bahwa sastra yang baik adalah sastra yang dapat memberi 

kesenangan dan faedah bagi pembacanya. Dengan demikian, 

pendekatan ini menggabungkan antara unsur pelipurlara dan unsur 

didaktis. Ratna (2009: 71-72) mengatakan bahwa pendekatan 

pragmatik memiliki hubungan dengan sosiologi atau Kemasyarakatan 

karena pragmatik membicarakan mengenai masyarakat sebagai 

pembaca dan terkait tanggapan-tanggapan dari Masyarakat sehingga 

manfaat karya sastra dapat dirasakan oleh para penikmatnya.  

Pendapat lain dikemukakan oleh Yudiono  (1986: 31) bahwa makna 

yang terdapat di dalam karya sastra dapat ditentukan oleh pembaca 

karena karya sastra sebagai seni  dapat dipandang berhasil Apabila 

dapat membuat pembaca merasa senang dan terhibur serta dapat 

memberikan pembelajaran atau nilai pendidikan yang dapat 

diterapkan si pembaca.  
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Menurut Pradoto kusumo (2005: 80), pendekatan pragmatik 

menitik beratkan kajiannya terhadap pembaca, pembaca yang menilai, 

menafsirkan, memahami, dan menikmati karya sastra, karena setiap 

pembaca memiliki pengalaman selaku manusia budaya dan 

seterusnya.  Dalam novel Guru  Dane Salman Faris, mengangkat suatu 

cerita berdasarkan tujuan yang akan disampaikan kepada pembaca. 

Mempelajari sastra mau tidak mau harus mengetahui apa tujuan sastra 

bagi para penikmatnya, dengan mengetahui tujuan yang ada, paling 

tidak kita mampu memberikan kesan bahwa sastra yang diciptakan 

berguna untuk kemaslahatan manusia. 

 Menurut pendapat Teeuw (1983: 61) ciri khas dari pendekatan 

pragmatik adalah pergeseran minat dari karya sastra sebagai struktur 

ke arah pembaca, dengan menekankan peranan pembaca sebagai 

pemberi makna  karya sastra itu. Pembaca dipandangnya sebagai 

penyingkap struktur karya sastra secara cukup mutlak. Tekanan pada 

pembaca sebagai pemberi makna berarti bahwa karya sastra dalam 

visi ini tidak mempunyai makna langgeng dan mantap, pemahaman 

dan penilaiannya terus tergeser dengan munculnya kalangan atau 

angkatan Pembaca baru. Jika ditinjau menggunakan pendekatan 

pragmatik, maka novel Guru Dane ini akan memiliki citra yang 

berbeda – beda dari tiap-tiap pembaca. Hal ini disebabkan adanya 

Perbedaan pandangan antara pembaca satu dan pembaca lain, ada 

kalanya pembaca memandang dari sudut estetika. Para pembaca yang 

memandang novel Guru Dane dari sudut pandang ini akan 
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mengutarakan pendapatnya secara objektif dan mengacu pada 

interpretasinya sendiri sehingga terkadang akan muncul pendapat 

bahwa novel ini adalah Suatu karya  yang indah, dilihat dari struktur 

penyampaian atau penulisannya. Pendekatan pragmatik 

mengungkapkan tujuan dan fungsi sastra terhadap keberadaan 

masyarakat dengan menghadirkan nilai pendidikan. 

 

2.2.2  Novel 

2.2.1.1 Pengertian Novel 

Novel (Inggris: Novel) dan cerita pendek (disingkat: 

cerpen; Inggris: short story) merupakan dua bentuk karya sastra 

yang sekaligus disebut fiksi (dalam Nurgiyantoro, 200:9). 

Bahkan dalam perkembanganya yang kemudian, novel dianggap 

bersinonim dengan fiksi. Selanjutnya pendapat Altenberd dan 

lewis (dalam Nurgiyantoro, 2002:2) mengatakan bahwa fiksi 

dapat diartikan sebagai prosa naratif yang bersipat imajinatif, 

namun biasanya masuk akal dan mengandung kebenaran yang 

mendramatisirkan hubungan-hubungan antara manusia. 

Dalam KKBI (2009:603), novel adalah buku berisi cerita 

yang pelakunya mengalami peristiwa yang menyebabkan 

perubahan dalam hidup. Menurut Jassin (dalam Nurgiyantoro, 

2002:16) pengertian novel adalah suatu cerita yang bermain 

dalam dunia manusia dan benda yang ada disekitar kita, tidak 
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mendalam, lebih banyak melukiskan suatu saat dari kehidupan 

seseorang, dan lebih mengenal suatu episode.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

novel adalah sebuah karya sastra yang menceritakan tentang 

sebuah kehidupan yang bersipat realita yang terjadi 

disekelilingnya tanpa meninggalkan nilai estetiknya.  

Menurut Jasisin (dalam Hairunnas, 2011:11) Novel 

adalah suatu cerita yang bermain dalam dunia manusia yang ada 

disekitar kita, tidak mendalam. Novel lebih banyak melukiskan 

suatu saat dari kehidupan seseorang tokoh, novel juga 

menyuguhkan suatu kisah yang realitas atau yang pernah 

dialami oleh masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, 

hal-hal yang di ungkapkan sastrawan dalam karyanya adalah 

hal-hal yang selalu berasal dari kehidupan. Sehingga dapat 

diresapi, bahkan apapun yang kehidupan, karena dari tujuan 

sastrawan sudah pasti. Melalui karyanya, ia memperluas, 

memperdalam dan menjernihkan, penghayatan pembaca 

terhadap salah satu sisi kehidupan yang disajikan. Sehingga 

pada kenyataanya novel merupakan realitas imajinasi yang 

beranekaragam dan dapat muncul terutama dari pengalaman 

baik, pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan 

bahwa novel adalah sebuah karya sastra yang menceritakan 

tentang sebuah kehidupan yang bersipat realistis, yang terjadi di 
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sekelilingnya tanpa meniggalkan nilai estetiknya. Selain itu, 

novel juga menawarkan sebuah dunia yaitu dunia yang berisi 

model kehidupan yang diidealkan, dunia yang imajinatif. 

2.2.1.2  Jenis-jenis Novel 

Macam-macam novel menurut Muchtar Lubis 

 (dalam tarigan dalam 

http://elmubahasa.wordpress.com/2009/12/06/jenis-jenis novel/) 

antara lain: novel avontur, novel psikologi, novel detektif, novel 

sosial, novel politik, dan novel kolektif. Lebih lanjut Muchtar 

Lubis mengemukakan bahwa novel memiliki ciri-ciri yang khas 

yaitu sifat dan perubahan para pelakunya tidak diceritakan 

panjang, lebar, kejadianya berakhir dengan lancar sebab 

berpusat dalam kehidupan suatu saat dan hanya diceritakan 

sebagian dari kehidupan manusia yang dianggap penting.  

2.2.1.3 Ciri-ciri Novel 

Novel memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  

a) Menceritakan sebagian kehidupan yang luar biasa; 

b) Terjadinya konflik hingga menimbulkan perubahan nasib; 

c) Terdapat beberapa alur atau jalan cerita; 

d) Terdapat beberapa insiden yang mempengaruhi jalan cerita; 

dan 

e) Perwatakan atau penokohan dilukiskan secara mendalam. 

 

 

http://elmubahasa.wordpress.com/2009/12/06/jenis-jenis%20novel/
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2.2.3  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 pancaindra, karena yang dapat di lihat adalah objek yang mempunyai 

nilai atau tingkah laku yang mengandung nilai. 

 Manusia mempunyai nilai untuk senantiasa berhubungan dengan 

sesamanya. Hubungan yang berkesinambungan tersebut menghasilkan 

pola pergaulan dalam bentuk interaksi tersebut. Pergaulan tersebut 

kemudian menghasilkan pandangan-pandangan mengenai kebaikan dan 

keburukan. Pandangan ini merupakan nilai-nilai kehidupan yang 

mempengaruhi cara dan pola pikir manusia.  

 Nilai adalah daya dorong dalam hidup yang memberi makna dan 

penghabisan pada tindakan seseorang. Karena itu nilai menjadi penting 

dalam kehidupan seseorang, sehingga tidak jarang pada tingkah tertentu 

orang siap untuk mengorbankan hidup mereka untuk mempertahankan 

nilai (Jalaludin, 2003:241).  

 Menurut Guire (dalam Jalaludin, 2003: 240), diri manusia memiliki 

bentuk sistem. Nilai-nilai merupakan sesuatu yang dianggap bermakna 

dirinya. Sistem ini dibentuk melalui belajar dan proses sosialisasi. 

Perangkat sistem nilai ini dipengaruhi oleh keluarga, teman, institusi 

pendidikan dan masyarakat luas.  

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

bagi kemanusiaan (KBBI, 2001: 783), sedangkan nilai menurut Tirtaharja 
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(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 di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa niali 

adalah suatu keyakinan yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, 

dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai apabila sesuatu itu berharga 

atau berguna bagi kehidupan manusia.  

 Adapun sifat-sitat 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 sebenarnya adalah kejujuran itu.  

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

cita, dan suatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal. Nilai 

diwujudkan dalam bentuk norma sebagai landasan manusia dalam 

bertindak. Misalnya, nilai keadilan. Semua orang berharap dan 

mendapatkan perilaku yang mencerminkan nilai keadilan.  

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

pendukung nilai. Manusia bertindak berdasar dan didorong oleh nilai 

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

menjadikan semua orang terdorong untuk bisa mencapai derajat 

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

2.2.4 Pendidikan 

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 sekelompok orang dalam hal mendewasakan manusia 

melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam pengertian yang sederhana 

dan umum maka pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan 

dan mengembang potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani 

sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan 

(Ikhsan, 2013: 1).  

Namun dalam karya sastra, pendidikan itu terlihat dari pesan-pesan 

yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca yang berupa nilai 

baik ataupun nilai buruk dalam sebuah karya sastra. Hal inilah yang 

menjadi tanggung jawab pembaca untuk memilih dan memilih mana hal 

yang harus diambil dan yang harus ditinggalkan. Pendidikan senantiasa 

memberikan dan menawarkan norma-norma susila kepada anak, agar anak 

memiliki nilai-nilai dan norma-norma itu didalam dirinya, dan selanjutnya 

dapat berbuat dan bersikap sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang telah 

dimiliki.  

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas, banyak sekali yang 

mengartikan pengertian pendidikan itu, pengertian-pengertian yang 

diberikanpun cukup beragam, sehingga terjadi perbedaan, tetapi 

http://uzey.blogspot.com/2009/09pengertian-nilai.html
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tergantung dari sudut mana orang itu memandangnya. Walapun terdapat 

perbedaan pendapat tentang apa itu pendadikan, namun secara umum 

terdapat kesamaan didalam merumuskan pengertian pendidikan tersebut. 

Jadi dari beberapa pendapat diatas 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.  

 

2.2.5 Nilai pendidikan 

Berdasarkan definisi nilai dan pendidikan, dapat disimpulkan bahwa 

nilai pendidikan adalah suatu yang diyakini kebenaranya dan mendorong 

orang untuk berbuat positif didalam kehidupan 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 artian manusia yang memiliki sikap dan tingkah 

laku berpendidikan. 

Menurut Noor Syam (dalam Rosmalanita, 2011: 22) membagi jenis 

nilai pendidikan menjadi; Nilai sosial, nilai ilmiah, nilai moral, dan nilai 

agama. Diantara pembagian nilai-nilai yang terdapat diatas, penelitian kali 

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

2.2.4.1 Nilai Moral 

 Nilai (Value) berasal dari bahasa latin, ―valere‖ secara harfiah 

baik buruk yang kemudian artinya diperluas menjadi segala sesuatu 
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yang disenagi, diinginkan dan disepakati. Nilai berada dalam hati 

nurani suatu keyakinan atau kepercayaan (Darmadi, 2007: 50).  

 Dari segi etimologis perkataan moral berasal dari bahasa latin 

yaitu ―Mores‖ yang berasal dari suku ―Mos‖. Mores berarti adat 

istiadat, kelakuan, watak, ahlak yang kemudian berkembang menjadi 

suatu kebiasaan dalam bertingkah laku yang baik. Moralita berarti 

yang mengenai kesusilaan (kesopanan, sopan santun) orang yang 

susila adalah orang yang baik budi bahasanya. Menurut Poerdarminta 

(dalam Darmadi, 2007: 50) moral merupakan ajaran baik buruknya 

perbuatan maupun kelakuan.  

 Menurut Nurgiantoro (2012: 321) moral adalah karya sastra 

yang 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. Manis (dalam Fitrianingsih, 2006: 18) persoalan hidup 

secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) hubungan 

manusia dengan dirinya sendiri, (2) hubungan manusia dengan 

manusia lain dalam lingkup soasial (3) hubungan manusia dengan 

Tuhan. 

 Dalam karya sastra moral dapat dipandang sebagai amanat atau 

pesan. Selain itu karya sastra dapat dipandang sebagai sarana 

seseorang pengarang, untuk berdialog, dan menyampaikan keinginan 
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yang dapat berupa  gagasan moral atau amanat.  Adapun moral secara 

umum mengarah pada pengertian ajaran tentang baik dan buruknya 

mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Manusia 

dikatakan bermoral jika mereka memiliki kesadaran moral yaitu dapat 

menilai hal-hal yang baik dan buruk. Sehingga bidang moral adalah 

bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai 

manusia.  

 Dengan demikain berdasarkan pendapat diatas, dapat 

disimpulkan bahwa seseorang yang dianggap bermoral harus memiliki 

sikap yang terpuji. jadi moral adalah segala aspek yang menyagkut 

baik buruknya suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh 

manusia. 

2.2.4.2 Nilai Sosial   

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

berkenan dengan masyarakat, suka memperhatikan kepentingan 

umum, suka menolong dan sebagainnya. Maka manusia dijadikan 

Allah SWT, dalam keadaan tidak hidup sendirian, atau sering kita 

kenal dengan mahluk sosial. Karena manusia tidak dapat 

mengusahakan sendiri seluruh  kebutuhan hidupnya baik untuk 

memperoleh makanan, pakaian dan semuanya.  

 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, 

harus melalui proses menimbang. Hal ini tentu sangat dipengaruhi 
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oleh  kebudayaan yang dianut oleh masyarakat. Tidak heran apabila 

antara masyarakat yang satu den masyarakat yang lain terdapat 

perbedaan tata nilai. Poerwadarminta (dalam Atmaja 1999:174) 

menyatakan konsep sosial dapat diartikan sebagai (1) segala sesuatu 

mengenai masyarakat, dan (1) suka memperhatikan kepentingan 

umum, seperti suks menolong, peduli sesama, dan sebagainya.  

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

nilai sosial merupakan perilaku-perilaku, sikap atau perbuatan 

seseorang dalam kehidupan masyarakat yang berguna bagi oran lain 

atau sekelompok manusia yang direfresikan dalam berbagai bentuk. 

 Adapun ciri-ciri nila sosial diantaranya sebagai berikut: 

1. Merupakan konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antara 

warga masyarakat. 

2. Disebarkan 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 mempengaruhi perkembangan diri sosial. 

7. Memiliki pengaruh yang berbeda antara warga masyarakat.  

8. Cenderung berkaitan satu sama lain dan membentuk sistem nilai.  

(http://id.wikipida.org/w/index.php?title=Nilai) 

sosil&action=edit&section=2) diakses Kamis, 28 Mei 2015. 

http://id.wikipida.org/w/index.php?title=Nilai
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 Sastra tercipta dari hasil kreativitas pengarang dalam 

mengamati, mengkaji, dan meneliti aspek-aspek kehidupan, maka 

pada novel ini mengangkat berbagai macam nilai pendidikan yang 

dapat di teladani dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam novel ini 

banyak terlihat interaksi sosial yang terjadi. Tokoh dalam novel ini 

senantiasa melakukan sikap dan perilaku sosial seperti: rela 

berkorban, saling menasehati, dan berkerja sama.  

 

2.2.6 Pembelajaran Sastra di SMA 

2.2.5.1 Batasan pembelajaran sastra dapat dilihat dari kegiatan 

pembelajaran (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) di sekolah 

yang meliputi:  

1. Membaca novel indonesia atau terjemahan.  

2. Menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik (alur, tema, 

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

dan terjemahan.  

3. Membandingkan unsur intrinsik dan ekstrinsik novel 

terjemahan dengan novel Indonesia.  

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 

ditunjukan oleh kemampuan siswa dalam menjawab 
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pertanyaan-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, dimana 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, ciri-

ciri pembeda, dan unsur pembentuknya. Konsep yang perlu 

dipahami siswa antara lain adalah bermacam-macam aliran 

dalam sastra, bermacam-macam gendre sastra, bagaimana genre 

sastra diciptakan, serta ciri-ciri yang membentuknya.  

3. Prespektif, yaitu tujuan yang berkaitan dengan kemampuan 

untuk memandang bagaimana sebuah karya sastra itu diciptakan 

menurut presfektip pikiran siswa, baguskah imajinasi karya 

yang dibacanya, menarikkah konflik yang dikemas dan 

disajikan dalam cerita, bagaimana karakter tokoh-tokohnya, 

bagaimana pula penokohanya, dan lain sebagainya.  

4. Apresiasi, yaitu  tujuan yang berkaitan dengan pemahaman, 

penghayatan, penikmatan, dan penghargaan siswa terhadap 

karya sastra.  
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2.2.7 Bahan Ajar Sastra 

  Pemilihan bahan ajar harus sesuai dengan tingkatan siswa SMA 

agar tujuan dan manfaat yang dijelaskan diatas dapat tercapai dengan 

maksimal. Maksudnya adalah bahan yang disajikan  kepada para siswa 

harus sesuai dengan kemampuan pengajaran dan merupakan usaha yang 

memakan waktu cukup lama. Dari kondisi tidak tahu menjadi tahu dan dari 

sederhana sampai rumit, singkatnya memerlukan suatu tahapan. Oleh 

karena itu, hal tersebut diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesukaran dan 

kriteria tertentu lainya. Apabila tidak adanya kesesuaian antara siswa 

dengan bahan yang diajarkan maka pelajaran atau materi yang 

disampaikan akan tidak tercapai.  

  Bahan ajar yang diterapkan di SMA dapat berupa (naskah drama, 

cerpen, puisi dan novel). Apa yang diterapkan tersebut telah sesuai dengan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tingkatan SMA yaitu 

dengan kompetensi dasar menemukan unsur-unsur ekstrinsik dan intrinsik 

(naskah drama, cerpen, puisi dan novel).  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang 

tidak menggunakan perhitungan dengan angka-angka (Strauss & Corbin 

dalam Damaianti, 2006: 73). Dalam ilmu sastra, sumber datanya berupa karya 

naskah. Data penelitian ini berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau teks-teks 

yang terdapat dalam novel Guru Dane Karya Salman Faris. 

Penelitian kualitatif ini dipergunakan untuk memperoleh deskripsi 

tentang aspek struktural nilai pendidikan moral dan sosial novel Guru Dane 

Karya Salman Faris. 

3.2 Data dan Sumber Data 

3.1 Data 

Penelitian tidak akan bermakna tanpa adanya data. Untuk itu, data 

mempunyai peranan penting dalam sebuah penelitian. Penelitian sastra 

juga berbasis data, akan tetapi datanya berupa kata bukan angka atau 

numeralia data (Siswanto, 2004 dalam Sulistia, 2011). 

Data penelitian ini adalah data deskriptif. Data deskriptif 

merupakan data yang berupa uraian cerita, ungkapan, pernyataan, kata-

kata tertulis, dan perilaku yang diamati (Arikunto dalam Kuswarini, 

2013: 38). Wujud data dalam penelitian ini berupa kata-kata, frase, 

kalimat, dan wacana yang terdapat dalam novel Guru Dane Karya 

Salman Faris. 
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3.1.1 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Guru Dane Karya 

Salman Faris sekaligus yang menjadi objek penelitian. Sumber data 

dapat dilihat dari identitas novel. 

a. Judul                        : Guru Dane 

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. Jimlah halaman cerita  : 457 halaman 

h. Jumlah halaman buku : iii +458 halaman 

i. Jumlah bab                  : 26 bab 

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

k. Cetakan                        : 11, maret 2011 

l. Desain sampul              : imtihan taufan 

m. Warna sampul              : putih dengan corak coklat 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode berfungsi untuk menyederhanakan masalah, sehingga lebih 

mudah dipecahkan dan di pahami ( Ratna, 2004: 34). Metode pengumpulan 

data yang digunakan antara lain:  
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3.2.1 Metode Kepustakaan 

Metode ini di terapkan untuk mempelajari sasaran dan 

kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 

dipecahkan dalam skripsi ini. Kepustakaan yang dimaksud adalah 

buku- buku teori sastra, metodelogi penelitiaan, dan buku-buku yang 

ada kaitanya dengan penelitian yang dilakukan. Salah satunya 

dengan membaca teks novel Guru Dane secara keseluruhan dan 

untuk mengumpulkan bahan bacaan yang berhubungan dengan 

pembahasan sebagai data sekunder.   

3.3.2   Metode observasi 

Metode Observasi Observasi atau pengamatan adalah salah 

satu metode dalam pengumpulan data saat membuat sebuah karya 

tulis ilmiah. Nawawi dan Martini (dalam 

http://www.duniapelajar.com/2014/08/05/ pengertian-observasi-

menurut-para-ahli/) mengungkapkan bahwa observasi adalah 

pengamatan dan juga pencatatan sistematik atas unsur-unsur yang 

muncul dalam suatu gejala atau gejala-gejala yang muncul dalam 

suatu objek penelitian. 

Metode observasi adalah metode yang dilakukan berupa 

pemahaman dan pengevaluasian data(kualitatif). Data kualitatif dalam 

penelitian ini yaitu novel Guru Dane. Menurut Aminuddin (dalam 

Nur‘aini, 2007:24) metode observasi dimaksudkan untuk mencari dan 

mengkaji data melalui teks sastra dengan mengandalkan kesadaran 

dan intuisi peneliti dengan melalui tahap-tahap persepsi, interprestasi 

http://www.duniapelajar.com/2014/08/05/pengertian-observasi-menurut-para-ahli
http://www.duniapelajar.com/2014/08/05/pengertian-observasi-menurut-para-ahli/
http://www.duniapelajar.com/2014/08/05/pengertian-observasi-menurut-para-ahli/
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dan evaluasi. Proses ini peneliti lakukan secara berulang-ulang untuk 

menggali data yang relevan dengan masalah penelitian.  

Berikut langkah-langkah menggumpulkan data yang 

ditempuh dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Membaca novel yang dianalisis untuk memahami isinya, secara 

berulang-ulang dan cermat. Kata demi kata dan kalimat demi 

kalimat.  

2. Mencari data yang berkaitan dengan masalah penelitian yang ada 

dalam novel tersebut.  

3. Mengamati data yang telah diambil sesuai atau tidak dengan 

masalah yang akan dianalisis peneliti.  

3.2.2 Metode Baca Catat 

 Metode ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara 

mencatat data-data yang penting kemudian melakukan pembacaan 

yang menyeluruh. Dalam penelitian ini metode baca catat 

digunakan dalam menganalisis nilai pendidikan novel Guru Dane 

karya Salman Faris.   

3.3 Metode Analisis Data 

Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

metode kualitatif, maka data yang sudah terkumpul dianalisis dengan tehnik 

deskriptif kualitatif dengan mengunakan pendekatan pragmatik. Pradopo 

(dalam Wiyatmi, 2008: 85) menjelaskan bahwa pendekatan pragmatik adalah 

pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk 

menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Dalam hal ini tujuan tersebut 
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dapat berupa tujuan politik, pendidikan, moral, sosial, agama maupun tujuan 

yang lain.  

 Pendekatan pragmatik merupakan kajian yang bersifat praktis dan 

berguna bagi umum, bersifat mengutamakan segi keperaktisan dan kegunaan, 

dan bersangkutan dengan nilai-nilai praktis (KKBI, 2001:891). Selanjutnya 

pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang menggandung karya sastra 

sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Dalam 

hal ini, tujuan utama peneliti hanya berfokus pada nilai pendidikan.  

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 adalah sebagai 

berikut. .  

Kemudian  Langkah-langkah analisis deskriptif kualitatif dalam novel 

Guru Dane sebagai berikut: 

a. Membaca novel Guru Dane secara berulang-ulang yang bertujuan untuk 

memahami novel tersebut. Pemahan ini dilakukan untuk mengetahui isi novel 

yang akan diteliti dan dianalisis. 

b. Menganalisis dan mendeskripsikan data yang telah diperoleh melalui 

pemahan isi novel, baik berupa kata-kata, frasa, kalimat yang berkaitan 

dengan nilai pendidikan. 

c. Menemukan aspek-aspek yang termasuk nilai pendidikan yang terdapat 

dalam novel Guru Dane karya Salman Faris melalui perilaku toko-tokoh yang 

ada dalam kalimat.  
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d. Mencatat dan mengklasifikasikan aspek-aspek yang termasuk nilai-nilai 

pendidikan novel Guru Dane karya Salman Faris. 

e. Data yang telah dikumplukan dan dianalisis, kemudian akan disimpulkan 

secara keseluruhan berdasarkan data yang sesuai dengan objek penelitian.  

3.4 Instrumen Penelitian 

Arikunto (2013:203), instrument penelitian adalah alat atau fasilitas yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih 

mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan 

sistematis sehingga lebih mudah diolah. Dalam penelitian ini, instrument 

yang dilakukan seperti di bawah ini : 

No Nilai Pendidikan Kutipan Interpretasi 

 Nilai Moral Nilai Sosial   

  

 

Keterangan untuk masing-masing kolom sebagai berikut : 

1. No  :  Nomor urut kutipan. 

2. Kutipan  :  Kutipan, berisi mengenai perilaku tokoh yang 

diungkapkan melalui peneliti ataupun yang tersirat 

dalam cerita novel. 

3. interpretasi : Berkaitan dengan keterangan kutipan 

4. Kolom Analisis : Sedangkan kolom nilai, berisi macam-macam nilai 

yang terdapat dalam novel sesuai dengan isi 

pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini.                    
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3.6 Metode Penyajian Hasil Analisis Data 

Penyajian hasil analisis data merupakan langkah terakhir yang 

dilakukan peneliti dalam rangkaian kegiatan penelitian. Tahapan ini 

merupakan penyempurnaan dari tahapan-tahapan sebelumnya. Penyajian hasil 

analisis data yang digunakan yaitu metode informal. Metode informal adalah 

suatu metode penyajian hasil analisis data yang perumusannya dengan 

menggunakan kalimat, frase,dan kata-kata biasa termasuk penggunaan 

terminologi yang bersifat teknis (Mahsun, 2007:123). Novel Guru Dane 

dalam kalimat, frase, dan kata-kata dalam membentuk suatu kalimat yang 

dirangkaikan menjadi paragraf yang padu sehingga terbentuk suatu wacana 

berupa laporan penelitian.          
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Sinopsis Novel Guru Dane Karya Salman Faris 

Guru Dane adalah sebuah novel karya penulis Lombok yang bernama 

Salman Faris. Dalam novel ini, Salman Faris ingin menceritakan bagaimana 

kehidupan masyarakat Sasak saat dijajah orang Bali dan Belanda. Selain itu, 

penulis lombok ini juga ingin menceritakan bahwa orang Sasak juga memiliki 

pehlawan seperti di wilayah-wilayah lainnya yaitu bernama Guru Dane. Di 

sini 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 abisinya untuk 

membebaskan orang-orang lemah di pulau Lombok atas dasar nafsu 

kekuasaan, tapi ketulusan dan cinta kasih atas nama kemanusiaa. Guru Dane 

sangat membenci kemunafikan dan keserakahan yang pada saat itu 

menggerogoti masyarakat Sasak. Para bangsawan Sasak saling berebut 

pengaruh, menindas rakyat sendiri, bersekutu dengan Bangsawan Bali dan 

Belanda untuk memiskinkan orang Sasak itu sendiri. Perbuatan dan tingkah 

laku para Bangsawan Sasak tersebut sangat memalukan dan sangat tidak 

bermoral layaknya seperti gelar Bangsawan 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 seorang anak dari seorang pembuat pedang 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 tu, 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 layaknnya memiliki sifat seoerti Made Sudase 

yang tidak pernah memilih-milih teman dalam bergaul.  

Setelah itu, perjalanan mereka dalam meraih cita-cita mulai 

membebaskan masyarakat Sasak dari kemiskinan dan kemelaratan  mendapat 

jalan terjal dan penuh tantangan. Tidak hanya dari bangsawan Bali dan 

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 bangsawan Sasak bodoh itu memanfaatkan 
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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 

terimakasih 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 kejamannya 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 yang dilakukan oleh Guru Dane itu tidak 

masuka akal, sebab yang dilakukan oleh Guru Dane itu akan menjadi 

bumerang baginya. Sehingga sumar memutuskan untuk pergi bersama lehok 

dari kehidupan Guru Dane yang semakin membuat dia semakin tidak 

mengetahui jati dirinya. 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 kektut kolang yang dulu merupakan sahabatnya, tega menghianati 

dirinya. Itu semua dilakukan oleh Ketut Kolang, karena ia merasa Guru Dane 

tidak adil dengannya. Sebab menurutnya, ia lebih dulu mengenal Guru Dane 

dibandingkan dengan Made Sudase yang dulunya mereupakan simpati 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 membuat apa-apa. Kemudian 

Ketut Kolang membawa dan menyerahkan Guru Dane kepada orang Belanda 

untuk dimasukkan kedalam penjara. 
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Setelah beberapa lama Guru Dane ditahan, akhirnya batapia 

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 

memutusakan untuk pergi bertapa ke gunung Rinjani. Sepulangnya dari 

bertapa, ternyata semua rumah yang dibangun Guru Dane dengan 

rombongannya itu habis dibakar oleh pasukan Blanda 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 pemerintah Belanda dengan berbagai tuduhan yang menjeratnya.  

Diakhir cerita, Guru Dane diasaingkan keluar pulau Lombok, dan 

entah dimana kuburannya sekarang. Kemudian pengikut-pengikut Guru Dane 

seperti Lehok meneruskan perjalanannya kebagian selatan Lombok Timur, 

disana ia membangun perkampungan tepatnya di Kawah 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 tidak pantas hidup di Lombok karena ulah orang Bali pada saat itu 

menindas orang Sasak.   
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4.2  Nilai Moral  

1. Pemberani 

Kata berani mempunyai arti yang mantap dan rasa percaya diri 

yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan dan sebagainya. 

Sedangkan pemberani adalah sikap pantang menyerah. Salah satu sifat 

yang di karuniakan alloh kepada setiap manusia, meskipun dalam hatinya 

merasa takut namun tetap maju meskipun rasa takut menyelimutinya. 

Meski pertama mengalami kegagalan ia akan selalu memikirkan 

bagaimana kegagalan tersebut tidak terulang untuk kesekian kalinya.  

Ciri-ciri pemberani: 

a. Semangat dan pantang menyerah.  

b. Berpikir untuk menciptakan kemajuan.  

c. Nekad, bertekad kuat, serta siap menanggung resiko.  

d. Mampu memotivasi tindakan orang lain.  

e. Bertindak nyata dan elegan.  

Orang-orang yang mempunyai keberanian akan mampu 

menghadapi keadaan yang ada. Seperti hanya keberanian yang dilakukan 

oleh Guru Dane untuk membela dirinya ketika diinjak-injak dan dibentak 

oleh Datuk Manage. Walapun Datuk Manage adalah orang kaya, tetapi 

itu semua tidak harus membuat Guru Dane tunduk dan menghormatinya 

sebagai orang kaya. Hal ini terlihat pada kutipan berikut:  

Kutipan 1 

“Jangan ada yang meninggalkan tempat. Kalian sudah 

menunggu lama, dan kalian mendapatkan hak untuk aku layani 

terlebih dahulu‖. 
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 “Orang-orang yang bermaksud meninggalkan tempat serasa 

mati kutu. Mereka tidak menduga gerakannya ditangkap oleh 

Guru Dane, padahal ia tidak memandang kemana pun selain 

kepada orang yang sedang ia layani‖. 

 “Dan buat kamu, orang yang berkacak pinggang, aku tidak 

akan pernah menghormati orang yang minta dihormati tapi 

sikapnya tidak terhormat‖. ―Aku baru bertemu dengan seorang 

maling yang bicara kehormatan‖.(Faris, 2011: 246). 

 

Kutipan di atas, terlihat Guru Dane berani melawan Datuk 

Manage. Karena bagi Guru Dane untuk apa menghormati orang yang 

tidak pernah menghormati orang lain. Selain itu keberanian yang 

dilakukan Guru Dane muncul lagi ketika Datuk Manage menghinanya 

dengan mengatakan Guru Dane seorang maling. Kata-kata Datuk 

Manage membuat Guru Dane semakin memberanikan dirinya untuk 

melawan Datuk Manage yang jahat dan sombong itu. Seperti terlihat 

pada kutipan dibawah ini: 

Kutipan 2 

“Lebih baik aku menjadi seorang maling yang tahu aturan 

dibanding seorang bangsawan yang melanggar aturan. Kamu, 

tahu Manage? Sasak ini rusak oleh orang-orang seperti kamu. 

Lihat bagaimana mereka menyerahkan harga diri kepadamu, 

tetapi itu tidak menganggap itu sebagai kehormatan. Dan kamu 

harus tahu, karena kamu berludah di rumahku, aku punya hak 

untuk membuhuhmu‖. (Faris, 2011: 246).  

 

Kutipan 3 

 

―Membunuh satu orang sasak mudah. Tapi menghilangkan 

nyawa dua puluh satu orang lebih gampang‖. (Faris, 2011: 

247). 

 

Pada kutipan di atas terlihat keberanian yang dilakukan Guru 

Dane dengan cara menakuti Datuk Manage dan anak buahnya sekaligus. 

Itu semua Guru Dane lakukan untuk menjaga harga dirinya yang telah 

diinjak-injak oleh Datuk Manage yang  jahat dan sombong itu. Guru 
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Dane memang orang miskin tapi baginya orang kaya yang tidak punya 

peri kemanusiaan seperti Datuk Manage jauh lebih miskin dibandingkan 

dirinya. Orang kaya seperti Datuk Manage pantas diperlakukan seperti 

itu.  

Selain itu, keberanian juga diperlihat oleh Sumar. Ia berani 

melawan dan menentang semua yang dilakukan oleh Guru Dane. Karena 

menurut Sumar, apa yang dilakukan Guru Dane merupakan hal yang 

memalukan. Guru Dane menikahi semua gadis-gadis bangsawan yang 

datang untuk minta dinikahi olehnya. Keberanian Sumar untuk 

menentang semua yang dilakukan Guru Dane pada saat itu. Berikut 

beberapa kutipannya:  

Kutipan 4 

―Bagaimana jika aku mengatakan dan melakukan hal serupa?  

Sumar terlihat terlihat tenang. Ia berusaha tidak terjebak dalam 

kemarahan‖. (Faris, 2011: 264).  

 

Kutipan 5 

 

―Dan menikahi gadis-gadis itu juga bagian dari pekerjaanmu. 

Bagaimana jika aku mengatakan itu bagian dari kesenaganmu. 

Jika iya, aku akan telanjang dihadapanmu. Lupakan kalau aka 

adalah anak angkatmu‖. (Faris, 2011: 265).  

 

Dari kutipan di atas memperlihatkan  Sumar sebagai perempuan 

yang berani menegagkan kebenaran. Sumar berani menentang dan 

melawan Guru Dane karena menurut Sumar tindakan yang dilakukan 

oleh  Guru Dane itu sangat tidak wajar. Menikahi perempuan yang begitu 

banyak itu akan mendatagkan bumerang bagi dia, karena itu Sumar 

berani menentang Guru Dane.  
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Dari beberapa kutupan yang dipaparkan diatas mengajarkan 

manusia agar menjadi orang yang pemberani, baik itu laki-laki maupun 

perempuan. Orang yang berani menginjak harga diri kita, mencaci maki 

kita itu manusia yang tidak memiliki moral dalam hidup. Dan tindakan 

seperti itu pantas dilawan dan dimusnahkan dalam kehidupan. Karena 

memiliki sikap pemberani seperti yang dilakukan Guru Dane dan Sumar 

berrarti itu termasuk orang yang bermoral. Sikap yang di perlihatkan 

Guru Dane dan Sumar patut untuk dijadikan contoh atau panutan untuk 

diajarkan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang kuat untuk 

membentuk generasi-generasi penerus yang bermoral. 

2. Memiliki Etika 

Etika merupakan suatu ilmu yang yang membahas perbuatan baik 

dan buruk manusia sejauh yag dapat dipahami oleh pikiran manusia. Jadi 

manusia yang memiliki etika adalah manusia yang bermoral yang tidak 

memandang suatu hal dari kulitasnya. Seperti yang dilakukan oleh Made 

sudase ketika disuruh oleh Guru Dane untuk mengambil kain putih yang 

ada dikamr Guru Dane. Ketika Made Sudase mengambilkan kain putih 

tersebut istri Guru Dane merayu Made Sudase dikamarnya. Tetapi karena 

Made Sudase memiliki etika, jadi ia bisa membedakan mana yang baik 

dan mana yang buruk. Hal tersebut dapat di lihat dari kutipan berikut: 

Kutipan 1  

―Mohon permaisuri mengenakan pakaian, lihatlah Sudase. 

Mumpung kamu  ada kesempatan aku tidak keberatan‖. Mohon 

maaf permaisuri. Bukan itu maksudku kemari, kenapa harus 

takut, Sudase? Berbaliklah. 

―Made Sudase gemetar. Ia tidak berani menuruti apa yang 

dikatakan Sinar. Dalam pikiranya bergayut takut sekaligus iba. 
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Ia mengira Guru Dane telah menentukan pilihan yang salah‖. 

(Faris, 2011: 230) 

 

Kutipan di atas, memperlihatkan betapa keteguhan hati Made 

Sudase. Karena Made Sudase merupakan orang Bali yang memiliki etika 

dan moral. Jadi paparan kutipan di atas dapat menjadi contoh bagi 

manusia dalam bertingkah laku. Kita tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal 

yang menjerumuskan kita ke dalam tindakan yang dilarang agama 

tersebut. Secantik apapun orang yang merayumu, bila itu dengan jalan 

salah, maka itu haram hukumnya. Pelajaran yang diberikan oleh  Made 

Sudase patut diajarkan kepada peserta didik dalam membangun dan 

membimbing ahlaknya dalam berbuat kebaikan agar terjaga dari 

keburukan setan. Serta menjadi manusia yang memiliki etika.  

3. Menepati Janji 

Janji ialah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyangkut 

kepentingan keduanya. Menepati janji berarti berusaha untuk memenuhi 

semua yang telah dijanjikan kepada orang lain dimasa yang akan datang. 

Orang yang menepati janji adalah oarang yang memenuhi janjinya. 

Seperti yang terdapat dalm novel ini. Putu Sunarie pernah berjanji kepada 

Guru Dane untuk siap berkorban demi kebebasan untuk semua yang ada 

didaerah Bali dan Sasak dengan jaminan semua yang dimiliki ole Putu 

Sunarie. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut: 

Kutipan 1 

“Aku telah lakukan apa yang telah menjadi janjiku, Guru Dane‖. 

(Faris, 2011: 326). 
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Kutipan 2 

 

―Sekali lagi aku tegaskan, Guru Dane. Aku orang Bali pedagang 

yang secara kebetulan taat kepada janji‖. (Faris, 2011: 351). 

 

Kutipan 3 

 

―Akan aku besarkan seluruh keturunan di atas sumpah janjiku, 

Guru Dane‖. (Faris, 2001: 352). 

 

Ketiga kutipan di atas memperlihatkan sosok Putu Sunarie yang 

menepati janjinya kepada Guru Dane. Putu Sunarie beranggapan walapun 

dirinya seorang pedagang tetapi dia harus bisa menjadi manusia yang 

menepati janji kepada orang lain. 

Dari paparan di atas dapat kita jadikan contoh teladan terutama 

dikalangan pendidikan. Murid-murid bisa mengambil contoh tersebut 

dengan cara berbuat janji kepada ibu Guru untuk belaja dan menaati 

peraturan-peratutran yang diajarka sebelum duduk dibangku sekolah. 

Dan bukan hanya kepada murid tapi semua masyarakt untuk tidak hanya 

berbuat janji tapi bisa membayar janji.  

4. Selalu Berpikir Positif 

Berpikir positif merupakan sikap mental yang melibatkan proses 

memasukan pikiran-pikiran, kata-kata, dan gambaran-gambaran yang 

membanguna perkembangan pikiran yang baik. Seperti yang yang 

dilakukan oleh Guru Dane. Didalam hidup Guru Dane tidak pernah ia 

berpikir negatif terhadap orang lain dia selalu berpikir positif terhadap 

apa yang dia lakukan meskipun kerjanya membuang kotoran kuda 

sekalipun. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut:  
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Kutipan 1 

―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 kepada seluruh penjuru 

dunia. Ternyata ada orang sasak yang memelihara kuda‖.  

―Sukurlah ada kerbau yang masih hidup ditengah kemiskinan 

orang sasak. Aku mengira mereka akan menyembeleh setiap 

binatang yang ada. Karena beberapa tahun lalu, mayat keluarga 

saja tidak ada yang dikuburkan. Melainkan dimakn. Karena 

kalau dimakan, yang masih hidup akan ikut mati‖. (Faris, 2011: 

152). 

 

Dari kutipan di atas, Guru Dane memperlihatkan sikapnya yang 

tenag dan sabar walapun seseorang tidak senag kepadanya. Dia selalu 

menunjukkan sikap positif yang ada pada dirinya. Hal itupun dia ajarka 

kepada Sumar untuk selalu berpikir positif. Seperti pada kutipan di 

bawah ini: 

Kutipan 2 

―Tidak boleh, Sum. Karena dengan caramu berpikir seperti itu, 

kamu tidak akan memperoleh apa pun. Yang kamu inginkan. 

Hidup bukan soal menguasai dan dikuasai, tetapi soal 

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‖. (Faris, 2011: 125). 

 

Kutipan di ataslah yang diajarkan kepada Sumar, selalu berpikir 

positiflah terhadap apa yang belum kita lakukan. Hal tersebut sangat 

patut untuk dijadikan contoh dimasyarakat jagan hanya menilai orang 

dari rupanya saja. Untuk itu tetaplah berpikir positif seperti yang 

dilakukan oleh Guru Dane dalam cerita di atas.  
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5. Tidak Pendendam 

Dendam merupakan keinginan untuk membalas kejahatan 

seseorang yang telah diperbuat. Dengan dendam kepada seseorang 

masalah tidak akan terselesaikan. Jadi jaganlah sekali-kali memiliki niat 

yang dilarang oleh Alloh. Lihatlah Guru Dane yang tidak pernah 

menaruh dendam kepada oran lain walapun orang-orang disekelilingnya 

berusaha untuk menjatuhkan dan memfitnahnya dengan cara yang licik. 

Tapi itu semua tidak pernah membuat Guru Dane marah dan menaruh 

rasa dendam kepada orang lain karena Guru Dane adalah sosok laki-laki 

yang tidak pernah membalas dendam terhadap apa yang dilakukan 

terhadapnya. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut: 

Kutipan 1 

―Guru Dane tidak pernah menaruh dendam terhadap 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 perang yang ditimbulkan olehmu? Apakah 

tidak boleh berpikiran yang berbeda‖.(Faris, 2011: 124-125). 

 

Kutipan selanjutnya: 

Kutipan 2 

―Jangan! Dengan kita mengetahui orang yang melakukanya, 

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! Jagan bodoh membalas cacian orang akan menimbulkan 

masalah yang lebih keji. Kamu harus mengerti itu. Kita punya 

cara untuk mereka membutuhkan kita‖. (Faris, 2011: 153).  
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Pada kutipan-kutipan di atas, jelas terlihat Guru Dane tidak 

pernah menaruh dendam kepada orang lain. Meskipun dia dicaci, difitnah 

tapi Guru dane tidak pernah menyimpan dendam.  

Ajaran-ajaran seperti itulah yang sangat diharapkan oleh 

masyarakat terutama dalam hal mendidik. Inilah yang harus diajarkan 

kepada siswa-siswa tentang nilai moral yang digambarkan dalam sosok 

Guru Dane.  

6. Saling Menyayangi 

Menyayangi merupakan rasa sayang kepada orang lain tanpa 

memandang siapa orang itu, tinggi derajat atau rendah kedudukanya.  

 Kutipan yang menjelaskan Guru Dane sangat menyayangi Sumar 

anaknya.  

Kutipan 1 

―Sumar, kamu biarkan sebagian yang aku punya hilang. Hilang 

Sumar. Sumar hilang‖. 

―Guru Dane menagis tersedu-sedu sepanjang langkah menuju 

rumahnya. Tubuhnya lunglai. Bergoyang- goyang seperti tidak 

punya tulang. Telapak kakinya hampa. Sampai ia tidak 

menyadari dirinya masuk kedalam rumah. Ia tersadar benar kali 

ini, apa yang dibicarakan Ketut Kolang tadi belum saatnya 

keluar dari mulutnya. Bisa jadi Sumar mendegar semua itu,  dan 

ia memilih pergi jauh sebelum jadi korban rencana Guru Dane 

yang belum di ketahuinya. Guru Dane merasa sangat menyesal. 

Ia mengutuk dirinya sebagai orang terbodoh yang pernah 

dilahirkan bangsa Sasak‖. (Faris, 2011: 138). 

 

Kutipan 2 

 

―Oh Sumar, biarlah tuhan menggambil apa yang aku miliki saat 

ini, tapi jangan menggambil dirimu‖.  
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―Ayolah Sum. Jika yang kamu dengar membuatmu seperti ini, 

aku bisa membatalkan semua yang pernah terlintas menjadi 

keinginan‖. (Faris, 2011: 139). 

 

Dari kutipan di atas, memperlihatkan betapa sayangnya Guru 

Dane terhadap Sumar. Dia merasa tak ada artinya hidup tanpa sumar. 

Guru Dane berani kehilangan apapun yang ada pada dirinya demi Sumar, 

seperti yang tergambar dari kutipan di atas Guru Dane lebih memilih 

kehilangan sebagian apa yang dimilikinya ketimbang harus kehilangan 

orang yang dia sayang. Guru Dane merasa sangat bahagia ketika melihat 

Sumar dan kemudian memeluknya. 

Rasa sayang yang diperlihatkan Guru Dane kepada Sumar 

menjadi gambaran bagi kita semua. Betapa besar rasa saling menyayangi, 

antara ayah dan anak. Degan demikian saling menyayangi sangatlah 

penting untuk ditanamkan kedalam peserta didik agar menjadi manusia 

yang memiliki hati yang mendalam.  

7. Berbakti kepada Orang Tua. 

Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban seorang anak. 

Kebaktian anak terhadap orang tua bukan untuk orang tua semata dan 

bukan juga untuk membalas jasa. Maka dari pada itu seorang anak harus 

dekat kepada orang tuanya. Sama halnya seperti Sumar yang selalu 

berbakti kepada Guru Dane. Sumar selalu menuruti perintah yang 

dilakukan oleh Guru Dane. Seperti terlihat pada kutipan berikut:  

Kutipan 1 

―Ambil pakaian yang sudah kamu siapkan. Pasangkan aku dari 

belakan‖ 

―Siapkan aku makan Sumar‖. 
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―Seperti biasa kita tidak punya persediaan makanan‖. 

―Bagus sum. Itu berarti kamu mengurusku Sum‖. 

―Guru‖. 

―Iya, sekarang istirahatlah. Tidur ditempat 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 sangat 

lezat. Dan kita memulai hidup yang berbeda‖. (Faris, 2011: 30-

31). 

 

Kutipan di atas, menggambarkan sosok Sumar yang sabar dan 

penurut terhadap orang tua. Ia selalu menuruti semua yang diperintahkan 

Guru Dane. Hal seperti itu juga dapat kita lihat pada kutipan berikut:  

Kutipan 2 

 

―Melihat Guru Dane semacam itu, ia kemudian membaringkan 

tubuh Guru Dane pada sebuah tikar pandan yang lusuh‖. 

―Semenjak itu, Sumar tidak pernah melakukan kegiatan apapun, 

selain menunggu disamping tubuh Guru Dane‖. (Faris, 2011: 4). 

 

Dari kutipan di atas terlihat kepatuhan Sumar pada Guru Dane 

yang sedang terbaring di atas tikar, karena Guru Dane belum juga 

menyadarkan diri. Dia berusaha membaringkan tubuh Guru Dane pada 

tempat tidur, dan dengan setia Sumar menunggu disamping Guru Dane. 

Dengan penuh kesabaran ia merawat Guru Dane walapun lelah ia 

rasakan, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Sumar hanya berdoa untuk 

kesembuhan Guru Dane. Hal dibawah ini juga terlihat betapa berbaktinya 

Sumar kepada Guru Dane: 

Kutipan 3 

―Sumar mendekati Guru Dane. Ia hendak membantu Guru Dane 

bangun,,,,‖.(Faris, 2011: 23) 
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―Sumar segera menunjukkan Guru Dane, air untuk mandi sudah 

disiapkan sejak kemaren malam‖. (Faris, 2001: 23). 

 

Dari kutipan di atas, Sumar menunjukkan perhatianya kepada 

Guru Dane. Cara Sumar berbakti kepada ayah angkatnya itu dengan cara 

menyiapkan air buat mandi, dan memang itu seharusnya hal yang harus 

dilakukan sebagai seorang anak.  

Dari kutupan-kutipan di atas, dapat kita simpulkan seorang anak 

seperti Sumar sangat patut dijadikan contoh teladan bagai anak didik kita. 

Untuk itulah nilai-nilai moral seperti ini harus kita tanamkan pada anak 

didik kita, agar menjadi manusia yang taat kepada orang tua.  

8. Tidak Sombong. 

Sombong merupakan menghargai diri secara berlebihan. 

Bersombong  adalah meninggikan atau memegahkan diri. Jadi dapat 

disimpulkan. 

Kutipan 1 

―Iya, Guru Dane. Tapi izinkan aku dengan Lehok menggambil 

jalan berputar agar tidak melewati orang-orang yang sedang 

memberi penghormatan itu. Karena penghormatan itu hanya 

untuk Guru Dane dan Tuan Putri‖. (Faris, 2011: 175).  

 

Dalam kutipan di atas, terlihat Made Sudase dan Lehok adalah 

sosok laki-laki yang tidak sombong. Selain mereka berdua memiliki 

watak tidak sombong, tokoh lehok patut kepada perintah. Jadi ajaran 

moral yang seperti itu yang dibuthkan generasi-generasi penerus pada 

saat sekarang ini. Dan sangat tepat untuk dijadikan bahan ajar di sekolah.  

 

 



 
 

 
 

45 

9. Larangan Berbuat Kasar  

Manusia sebagai mahluk sosial sudah sepantasnya saling 

menyayangi, mengasihi dan menghargai. Dalam hidup masyarakat ketika 

menemukan seseorang yang melakukan kesalahan tindakan yang pantas 

bagi orang itu untuk menghukumnya secara lansung dengan bertindak 

anarkis, terlebih lagi jika yang disakiti adalah orang terdekat manusia itu 

sendiri. Sama halnya dengan Guru Dane yang selalu menyelesaikan 

masalah tanpa melakukan tindakan kekasaran. Seperti pada kutipan 

berikut: 

Kutipan 1 

―Pulanglah, tidak baik kita saling menggangu. 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‖. 

(Faris, 2011: 121). 

 

Pada kutipan di atas, Guru Dane memperlihatkan bagaimana cara 

Guru Dane menyelesaikan masalah tanpa harus dengan kekerasan ketika 

kalajengking itu masuk kedalam pakain sumar. Nilai  seperti inilah yang 

patut ditanamkan kepada anak didik kita, agar menjadi manusia yang bisa 

menyelesaikan masalah tanpa harus dengan kekerasan.  

10. Berhati Lembut 

Berhati lembut merupakan sikap yang dilakukan seseorang atau 

individu terhadap mahluk lainya. Dengan kita memiliki watak yang 

lembut orang-orang akan menghargai, menyayangi dan memudahkan kita 

dalam berinteraksi dengan orang lain. Sama seperti halnya yang terdapat 
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dalam kutipan novel Guru Dane ini. Sumar memiliki watak yang lembut 

dilihat dari kutipan berikut:  

Kutipan 1 

 

―Sumar, perempuan berwatak lembut yang dibunkus dalam 

paras ayu, baru saja menginjak usia dua puluh tahun. Guru Dne 

mengambilnya sebagai anaknya sendiri, sewaktu perempuan 

berkulit sawo mateng berambut dengan uraian gelombang air 

masih berusia sembilan tahun Melihat Guru Dane semacam itu, 

ia kemudian membaringkan tubuh Guru Dne pada tempat 

tidurnya‖. (Faris, 2011: 3-4).  

 

Dari kutipan di atas, penulis menggambarkan bahwa Sumar  

adalah perempuan yang berwatak lembut. Sumar diangkat menjadi anak 

oleh Guru Dane ketika ia berusia sembilan tahun. Hal tersebut juga dapat 

dilihat dari kutipan berikut betapa lembutnya sumar bila berbicara 

dengan orang lain. 

Kutipan 2  

 

―Sumar menambahkan dengan lembut. Hingga secara perlahan. 

Hingga secara perlahan Made Sudase mengangkat wajahnya‖. 

(Faris, 2011: 238). 

 

Dari kutipan di atas, terlihat kelembutan sumar ketika berbicara 

dengan madesudase, sumar berusaha meyakinkan dengan lembut kepada 

Made Sudase, kalau ia mempercayai Made Sudase sama dengan orang 

sasak ia bisa percaya.  

11. Sopan Santun 

Kesopanan merupakan aturan yang didasarkan pada aturan 

tingkah laku yang biasanya berlaku dalam masyarakat. Cara kita beradap, 

bertingkah laku, bertutur kata terhadap orang lain. Dengan menjadi 
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manusia yang memiliki kesopanan kita sebagai manusia akan lebih 

dihargai dalam hidup. Sama seperti yang dilakukan Sumar dalam kutipan 

berikut: 

Kutipan 1 

 

―Assalammualaikum. 

Sumar kembali mengucapkan salam. 

Mohon maaf, tuan putri. Lebih baik tuan putri mendekat saja‖. 

(Faris, 2011: 238) 

 

Kutipan di atas, menggambarkan bila bertamu kerumah orang 

harus mengucapkan salam. Seperti yang dilakukan sumar dalam bertamu. 

Hal kesopanan juga terlihat pada kutipan berikut: 

Kutipan 2 

 

―Meski kamu orang bali. Aku mempercayaimu sama dengan 

orang sasak yang bisa aku percaya. Lalu kenapa kamu tidak 

percaya kepadaku‖. (Faris, 2011: 238). 

 

kutipan berikut: Kutipan di atas tergambarkan kesopanan yang 

dilakukan sumar dalam berinteraksi dengan Made Sudase. Hal ini juga 

terlihat dalam 

Kutipan 3 

 

―Sudahlah, Sudase. Semua itu adalah keniscayaan sejarah. Aku 

tidak akan pernah menyesal sebagai orang sasak dalam 

kemiskinan ini‖. (Faris, 2011: 330). 

 

Dari kutipan di atas tergambarkan juga nilai kesopanan yang 

dilakukan Sumar. Dalam berinteraksi dengan Made Sudase dia tidak 

pernah menggunakan kata-kata kasar. Dengan nilai moral kesopanan 

yang ada dalam kutipan novel tersebut akan menjadi teladan bagi anak 
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didik kita. Untuk itu nilai kesopanan sangat patut diterapkan dalam 

pembelajaran. 

12. Berbicara Jujur 

Kejujuran merupakan perbuatan terpuji yang semakin jarang 

dilakukan oleh umat manusia, jujur memang susah untuk dijalankan 

tetapi kita hanya perlu melawan kesusahan itu dengan keberanian berbuat 

benar dan tidak berbohong saat melakukan apapun. 

Kutipan 1 

 

―Sumar menjawab dengan sangat tenang. Begitu pun Guru 

Dane. Wajahnya seolah mengisaratkan andaipun ia mati saat itu, 

ia tidak pernah mendendam kepada Sumar. Dari pada ia mati 

ditangan para bangsawan itu, ia merasa lebih terhormat mati 

karena kesaksian lidah Sumar setajam pedang. Seluruh cahaya 

yang tersimpan didalam tubuh Sumar semakin jelas terlihat oleh 

Guru Dane. Senyum Guru Dane menggambang ditengah-tengah 

hatinya penuh kebanggaan atas pencapaen tarekat Sumar‖.( 

Faris, 2011: 442) 

―Jawaban Sumar menggemakan seluruh orang yang hadir. Putu 

Sunarie harap-harap cemas. Guru Dane tersenyum‖. (Faris, 

2011: 442). 

 

Pada kutipan di atas, Sumar tergambarkan dengan kejujuranya 

menjawab pertanyaan dari orang-orang yang bertanya kepadanya. 

Dengan demikian nilai kejujuran sangat penting dalam kehidupan, 

khususnya bagi anak didik kita.  

 

4.3 Nilai Sosial  

1. Tolong Menolong 

Tolong menolong merupakan kewajiban bagi setiap manusia, dengan 

tolong menolong kita akan dapat membantu orang dan jika kita perlu 
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bantuan tentunya orangpun akan menolong kita. Dengan tolong menolong 

kita akan dapat membina hubungan baik dengan semua orang. Dengan 

tolong menolong kita dapat memupuk rasa kasih sayang terhadap orang lain. 

Singkat kata tolong menolong adalah sifat hidup bagi setiap orang. 

Dengan menolong orang lain kita akan mendapatkan kepusan yang 

amat sangat, kebahagiaan yang tak terkira juga ada rasa bahwa kita ini ada 

dan diperlukan oleh orang lain. Rasa bahwa kita ini berguna bagi orang lain. 

Sama halnya seperti yang dilakukan Guru Dane dalam menolong orang lain. 

Guru Dane tidak memandang siapapun yang datang kepadanya meminta 

bantuanya. Seperti yang terlihat pada kutipan berikut: 

Kutipan 1 

 

 ―Bawa kedapur lalu bakar tanah lihat itu. Aku akan 

memanggilmu sebagai tanda pembakaran sudah cukup‖. (Faris, 

2011: 44). 

  

Kutipan 2 

 

―Rupanya kamu berhasil dengan sempurna, Guru Dane. Ketut 

Kalok membatin. Ia sebenarnya tidak percaya dengan rencana 

sebelumnya dibicarakan dan dipersiapkan dengan matang. Tetapi 

begitu dia melihat cara kerja Guru Dane ia merasa apa yang 

dilakukanya selama ini tidak sia-sia‖.(Faris, 2011: 46) 

―Aku tidak menduga sebegini hebatmu, Guru Dane‖ (Faris, 2011: 

47). 

 

 Kutipan di atas, terlihat kehidupan Guru Dane yang sangat 

sederhana, ia memanfaatkan semua yang ada didalam rumahnya untuk 

dijadikan obat untuk menolong Ketut Kolang. Guru Dane tidak pernah 

membedakan siapa saja yang datang kerumanya untuk meminta 

pertolongan. Karena baginya semua yang datang tersebut mempunyai tujuan 
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yang sama. Seperti halnya Ketut Kolang yang datang untuk meminta 

bantuan kepada Guru Dane untuk menggobati putri atasanya yang sedang 

sakit.  

2. Rela Berkorban 

Rela berkorban adalah bersedia dengan ihlas hati memberikan 

sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan (Alwi, KBBI, 2008: 

943). Sikap rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya 

kesedihan dan keihlasan memberikan suatu yang dimiliki untuk orang lain, 

walapun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Dalam pengertian 

yang sederhana rela berkorban adalah sikap atau perilaku yang tindakanya 

dilakukan dengan ihlas serta mendahulukan kepentingan orang lain 

dibandingkan diri sendiri.  

Rela berkorban juga diperlihatkan oleh Guru Dane, kepedulian yang 

diperlihatkan oleh Guru Dane. Ia rela berkorban mempertaruhkan dirinya 

sendiri demi orang-orang yang dijajh oleh para bangsawan sasak yang 

menjajah rakyatnya sendiri diatas kepentingan mereka. Pada saat itu orang-

orang yang dijajah oleh para bangsawan menceritakan kepada Guru Dane, 

bahwa orang sombong yang bernama Datuk Manage lah yang menjajah 

mereka. Dengan demikian Guru Dane merasa sangat marah dan berpikir 

untuk melakukan sesuatu untuk mereka. Dan pada saat itu Guru Dane 

mempunyai pikiran untuk mengawini putri-puti bangsawan yang datang 

kepadanya. Para bangsawan tersebut meminta Guru Dane mengawini putri-

putri mereka. Guru Dane beranggapan dengan cara mengawini putri para 

raja, ia bisa memanfaatkan semua yang mera bawa nantinya. Guru Dane 
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menikah dengan putri-putri raja dengan persayratan putri-putri mereka harus 

tinggal drumah masing-masing. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan 

berikut:  

Kutipan 1 

“Aku terima kalian jika kalian tidak memaksaku untuk kalian 

tinggal dirumah 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‖. (Faris, 2011: 256).  

 

Kutipan di atas, memperlihatkan Guru Dane rela berkorban demi 

orang banyak dengan mengawini putri-putri raja itu, tanpa memperdulikan 

dirinya sendiri. Guru Dane memanfaatkan kekayaan para bangsawan itu 

untuk menolong orang-orang yang ada disekelilingnya. Guru Dane berani 

mengambil resiko yang sangat besar padahal nantinya Guru Dane tahu hal 

semacam ini tidak akan bertahan lama dan hanya akan mendatangkan 

masalah baginya. Tapi demi memperjuangkan orang lain dia rela melakukan 

hal yang tidak diduga-duga. Ketika Sumar mengetahui semua yang 

dilakukan oleh Guru Dane, membuat sumar sangat marah kepadanya. Sebab 

Sumar mengira Guru Dane melakukan hal tersebut hanya karena kesenagan 

Guru Dane semata bukan demi orang lain. Karena kemarahanya 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 keputusan yang dimambil oleh Guru Dane. Hal tersebut 

terlihat pada kutipan berikut ini : 
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Kutipan 2 

―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 memperkaya diri mereka sendiri diatas tagis 

penghabisan orang-orang Sasak karena penderitaan dan 

kelaparan‖. (Faris, 2011: 166).  

 

Pada kutipan di atas, Guru Dane memberikan penjelasan kepada 

Sumar, untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi kepentingan orang 

banyak, bukan untuk kepentingan kita peribadi.  

Dengan dem ikian ajaran nilai sosial seperti ini sangat berguna bagi 

masyarakat terlebih dalam bidang pendidikan. Karena pada zaman sekarang 

ini sangat jarang orang yang memiliki sikap seperti Guru Dane. Orang yang 

rela berkorban demi orang lain walapun merugikan dirinya sendiri. Jadi nilai 

sosial seperti rela berkorban inilah yang patut untuk diajarkan kepada anak 

didik untuk membentuk karakter yang tangguh, berani melawan 

ketidakadilan. Guru Dane menjadi contoh penerus generasi-generasi bangsa 

yang tangguh dan dapat memimpin bangsa menjadi lebih bermartabat dan 

maju. 

3. Pembebasan Kemiskinan 

Pembebasan (liberation) merupakan satu istilah untuk menujukkan 

bahwa seseorang terbebas dari segala macam bentuk kekangan dari berbagai 

pihak, baik penjajahan atas pemerintahan diktator dan otoriter yang 

berwujud pada pemiskinan dan pembodohan, pembebesan diri dari rasa 

malu (disembarrassment) karena status sosial rendah dan sebagainya. Pada 

konteks inilah, pengarang melalui tokoh Guru Dane ingin menyampaikan 
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bahwa pemiskinan dan pembodohan merupakan sarang yang mematikan 

perjuangan. Hal tersebut terlihat dari kutipan berikut. 

Kutipan 1 

―Mereka bekerja untuk siapa? Tentu untuk penguasa yang 

orang bali itu? Sejauh itu, Guru Dane? Hanya Lombok bagian 

timur yang tidak bisa dikuasai oleh orang bali secara penuh. 

Begitu juga bagian selatan. Perlawanan orang sasak dimulai 

dari tempat yang aku sebutkan tadi. Dan salah satu penyebab 

perlawanan itu adalah kelaparan. Kemiskinan. Orang sasak 

mati kelaparan di tengah tumpukan tanam sendiri‖.( Faris, 

2011: 160). 

 

Melalui kutipan tersebut, pengarang ingin menunjukkan bahwa 

kebodohan akan berbuah kemiskinan. Pengarang mengkritik keras terhadap 

orang-orang sasak yang berperang dengan saudara sendiri, saudara sesama 

sasak. Karena sebagian besar dari orang yang diperangi adalah orang-orang 

sasak yang kebetulan dipekerjakan oleh orang Bali menjadi prajurit, di 

samping elit sasak yang melakukan menjarah orang-orang miskin sasak.  

4. Golongan Sosial 

Masyarakat sasak terdapat stratifikasi sosial yang secara umum 

masih diyakini sebagai satu kebanggaan masyarakat (pride of society) bagi 

yang mendapat gelar tersebut, seperti nama Baiq, Lalu, Gede, untuk 

menyebut bagi mereka yang tergolong bangsawan atau ningrat. Masyarakat 

sasak memiliki empat tingkatan strata sosial, yakni: golongan menak tinggi, 

golongan menak menengah atau pruwangsa, golongan jajarkarang (syakur, 

2006:229 – 235). Tokoh Guru Dane ingin memberikan pelajaran yang 

berbeda tentang satu kesatuan masyarakat dengan tidak menjadikan simbol-

simbol gelar, nama, keturunan sebagai cara menghargai bangsa sasak. 

Prinsif persamaan (liberty) menjadi satu keharusan yang harus dimiliki 
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masyarakat jika ingin maju. Prinsif-prinsif itulah yang dipegang pengarang 

melalui tokoh Guru Dane. Hal ini tercermin pada kutipan dialog antara 

bangsawan kopang dengan Guru Dane. 

Kutipan 1 

― Mohon maaf, Guru Dane. Aku hanya minta satu hal. Mudah-

mudahan dapat aku penuhi, tuan bangsawan. Bagaimana aku 

mengembalikan pengaruh itu. Aku mengingingkan kekuasaanku 

kembali‖.( Faris, 2011: 274).  

 

Kalimat ―bagaimana aku mengembalikan pengaruh itu. Aku 

mengingingkan kekuasaanku kembali‖ sebentuk penegasan bahwa orang-

orang sasak dari kalangan penguasa sangat menginginkan agat tetap 

berkuasa, tetap berada pada posisinya yang tinggi, tidak jatuh apalagi 

dijatuhkan. Sifat untuk terus berkuasa memang menjadi satu kerakusan 

manusia.  

5. Perjuangan Kemanusian  

Perjuangan kemanusiaan untuk mempertahankan harga diri demi 

tujuan kebangsaan terlihat pada kutipan berikut. 

Kutipan 1 

―Meski belanda itu berperan besar dalam meruntuhkan kekuasaan 

orang Bali itu, tapi kita tidak boleh lupa bahwa orang sasak yang 

memulainya bertahun-tahun. Orang sasak melawan bukan 

memberontak. Jadi orang sasak yang takut itu hanya bisa 

bermimpi tentang masa depan. Tapi mereka tidak akan pernah 

bisa meraihnya‖. (Faris, 2011: 227).  
 

Dari kutipan di atas, tradisi berpikir kritis bagi Guru Dane menjadi 

bagian dalam pribadinya, sebagai orang yang telah merasakan pahit 

penjajahan dan tokoh pemikir dan pergerakan Lombok, Guru Dane tidak 

pernah bosan mengingatkan bangsanya tentang kemiskian dan kelaparan 
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yang hari ini menjadi pandangan mata bangsa sasak. Sumar menjadi 

representasi perempuan sasak bukan saja karena kecantikannya, tetapi 

karena kecerdasannya. Ia berpikir mendalam di luar nalar perempuan 

semasanya.Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut: 

Kutipan 2 

― Guru Dane. Ke mari untuk bekerja. Itu betul. Dan setiap 

pekerjaan yang aku jalani mendatangkan sesutau yang baru, dan 

aku juga harus menerima itu sebagaimana kamu harus menerima 

perbedaan dirimu setelah kamu terima peti itu. Sebagaiman Guru 

Dane harus menerima perempuan yang merintih-rintih 

kenikmatan itu! Memalukan. Seperti laki-laki bengal yang tidak 

pernah melihat perempuan telanjang. Apa itu Guru Dane maksud 

pekerjaan. Bagiku tidak. Tidak, Guru Dane. Itu bernama hasi dari 

pekerjaan. Padahal Guru Dane sendiri mengatakan bekerja bukan 

karena menginginkan hasil. Apa artinya bekerja ialah pekerjaan 

itu sendiri, hah? (Faris, 2011: 221). 

 

Pada kutipan di atas, pengarang ingin melukiskan bahwa ada banyak 

bentuk kekeliruan yang dipandang baik menurut diri Guru Dane sendiri, 

menilai apa yang dikerjakan tanpa memperdulikan bagaimana orang lain. 

Pada sisi inilah, tokoh sumar menggugat cara berpikir seperti itu. Sumar 

menjadi bagian dari perjuangan perempuan sasak untuk menghadirkan 

karakter, identitas dan meninggalkan segala bentuk penindasan yang selama 

ini terjajah oleh kalangan penguasa. Islam sendiri tidak memberi tanggung 

jawab yang sama dalam masalah ini, misalnya dengan memberikan 

kewajiban yang sama kepada wanita dan laki-laki dalam ilmu pengetahuan, 

tidak ada ordinat atau subordinat dalam konteks tersebut.  

6. Keteguhan Ideologi 

Keteguhan ideologi humanisme islam Guru Dane dalam praktik 

kehidupannya. Pengarang dengan kegelisahan sebagai pewaris bangsa sasak 
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yang mewarisi sejarah tanpa bentuk dan warna. Dengan cara seperti itu 

generasi berikutnya akan banyak belajar. Guru Dane sebagai tokoh yang 

kritis pada zamannya, kritis dalam berbagai hal yang menyangkut  indentitas 

kebangasaan, keberanian bermimpi dan tidak pernah takut memperjuangkan 

harapan, lebih dari itu bangsa sasak dapat hidup dan membangun 

peradabannya sendiri berdasarkan asas harga-menghargai 

(toleransi/tasammuh) dalam kemajemukan penduduknya. Sikap itu 

misalnya, tercermin pada cara-cara Guru Dane mendudukkan tiap 

permasalahn yang menyangkut harga diri, kebangsaan, dan tujuan 

kemanusian. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut: 

Kutipan 1 

―Katakan kepada mereka dan kepada seluruh orang sasak yang 

memiliki mental yang sama, orang sasak miskin, menderita, mati 

dalam kelaparan dam mereka menjadi gila bukan semata-mata 

karena orang bali. Tapi karena mereka sendiri. Kalau orang sasak 

itu kuat, mereka akan mandiri di tengah kekuatan mana pun. 

Tidak ada penajajah yang memberikan kemakmuran‖ (Faris, 

2011: 228). 

 

Pada kutipan novel Guru Dane, tokoh Guru Dane mengingat orang 

sasak tentang keadaan masyarakat yang mereka ditimpa kemiskinan.   

7. Krisis Ekonomi Masyarakat 

Berdasarkan hasil analisis, dalam novel Guru Dane monopoli 

ekonomi dan sistem kapitalis terjadi pada masyarakat sasak, khususnya apa 

yang dilakukan penguasan dan konglomerat sasak. Orang-orang sasak dari 

garis menengah ke atas (konglomerat) sasak sebagai pemegang modal. Hal 

itu dapat dilihat dari segala bentuk eksploitasi yang dilakukannya terhadap 

rakyat menegah ke bawah, orang�orang miskin dan tidak berpenghasilan.  
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Kutipan 1 

 

―Kamu harus tahu, Sum. Lombok berdiri di atas gunungan emas. 

Itulah sebabnya lombok diperebutkan. Orang-orang Lombok 

sengaja dibuat bodoh oleh kekuatan dan kekuasaan besar agar 

mereka tetap tidak mengetahui gunungan emas di bawah kakinya. 

Aku berpikir, Sum. Pemimpin lombok harus diciptakan‖ (Faris, 

2011: 54). 

 

Kutipan 2 

 

―Tuan, Lombok dan sumbawa adalah tanah permata. Tidak hanya 

itu, batu-batu berharga dan bernilai tinggi juga sangat banyak‖. 

(Faris, 2011: 321).  

 

Pada kutipan di atas kalimat ―Sum. Lombok berdiri di atas gunungan 

emas. Itulah sebabnya Lombok diperebutkan dan‖ ―tuan, Lombok dan 

sumbawa adalah tanah permata. Tidak hanya itu, batu-batu berharga dan 

bernilai tinggi juga sangat‖ satu ungkapan untuk menjelaskan bahwa 

Lombok memiliki sumber daya alam yang kaya dan berlimpah, tetapi 

sumber daya alam yang berlimpah tersebut hanya dikuasai oleh sekelompok 

golongan, khusus dari para penguasan dan konglomerat sasak. Orang-orang 

lombok dibuat bodoh, dijajah dengan berbagai iming-iming kekuasaan dan 

jabatan sehingga mereka lupa. Akibatnya, mereka terjerat pada sistem 

kekuasaan yang dibuat. Dalam pandangan kapitalis, keuntungan adalah 

prioritas utama karena seluruh modal adalah milik pribadi. 

8. Saling Menasehati 

Menasehati adalah memberikan ajaran atau petunjuk kepada orang 

lain tanpa memandang siapa orang itu. Menasehati orang lain harus 

menggunakan bahasa yang baik agar orang itu tidak tersindir dan malah 

sebaliknya merasa diperhatikan.  
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Guru dane merupakan salah satu tokoh yang tidak pernah lelah 

menasehati orang-orang yang ada disekelilingnya yang dia anggap memang 

membutuhkan nasehat dari dirinya. Diantaranya yang paling pertama kali ia 

nasehati yaitu sumar anaknya. Sumar adalah sosok perempuan yang selalu 

berpikir negatif terhadap orang bali. Ia mengganggap orang balilah yang 

membuh keluarganya. Tapi Guru Dane selalu memberikan nasehat 

kepadanya. Bahwa berperasangka yang tidak baik itu tidak berguna, mana 

yang baik itu yang baik mana yang jahat itu yang jahat. Jadi itu semua bisa 

kita lihat dari tusuk konde. Seperti pada kutipan tersebut: 

Kutipan 1 

―Sumar, di manapun tusuk konde dipergunakan dengan cara 

yang sama dan memiliki kegunaan yang sama juga. Kamu 

jangan melihat tusuk kondeanya, karena siapa yang mengenakan 

kondelah yang jahat atau baik, bukan tusuk kondenya. Setiap 

kelompok orang pasti ada yang baik dan jahat‖. (Faris, 2011: 

57-58).  
 

Dari kutipan di atas, Guru Dane menasehati Sumar agar tidak selalu 

berperasangka buruk terhadap orang lain terlebih orang bali. Guru dane 

tidak berhenti-berhentinya menasehati sumar mana yang baik dan mana 

yang buruk.  

Kutipan Guru Dane yang meminta nasehat kepada Sumar.  

Kutipan 2 

―Sum, tolong berikan aku jawaban bagaimana aku harus 

bersikap dihadapan perempuan yang mau membunuh dirinya 

jika aku tidak menerima kehadiranya?‖. (Faris, 2011: 212).  

 

Kutipan di atas, terlihat Guru Dane yang meminta nasehat kepada 

sumar. Ini menandakan setiap manusia tak ada yang sempurna,  pasti 
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memiliki kekurangan dalam hidupnya. Kemudian Sumar memberikan 

nasehat kepada Guru Dane. Seperti pada kutipan berikut: 

Kutipan 3 

“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 katakan kepadamu, seorang perempuan ialah pesan bagi 

seorang laki-laki,,,‖. (Faris, 2011: 213). 

 

Kutipan di atas, merupakan nasehat yang diberikan sumar kepada 

Guru Dane. Nasehat yang berupa jalan keluar, karena jika Guru Dane tetap 

melakukan hal tersebut secara terus-menerus, akan menjadi suatu 

kehancuran untuk dirinya. Sumar mengigatkan Guru Dane harus menerima 

semua yang akan terjadi pada dirinya nanti.  

Dengan memperlihatkan sikap sosial yang ada dalam kutipan novel 

diatas, manusia telah memelihara sikap peduli antar sesama.sikap saling 

menasehati ini akan membuat manusia yang ada dimuka bumi ini akan lebih 

mengenal perdamain. Dan perdamain inilah yang dicari dalam hidup. Maka 

saling menasehatilah kalian bila ada kesalahpahaman dan kekurangan yang 

kita tidak ketahui. Dan sikap sosial inilah yang harus Pditanamkan kepada 

anak didik di sekolah, agar menjadi keperibadian yang baik.  

9. Bekerja Sama 

Bekerja sama merupakan sikap sosial yang perlu dipelihara. Dengan 

bekerja sama, maka manusia telah memelihara sikap peduli antar sesama. 

Sikap bekerja sama juga terlihat pada kutipan guru dane bersama sumar. Hal 

tersebut terdapat pada kutipan berikut: 
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Kutipan 1 

 ―Kumpulkan mereka sesuai dengan keperluanya, Sum‖. (Faris, 

2011: 62) 

. 

―Siramkan kepada mereka hingga merata. Apabila tidak ada yang 

terkena air, itu berarti kita bekerja lagi dari awal. Dan kasihan 

mereka jika menunggu lagi‖. 

 

―Sumar tidak berpaling. Ia sudah mengerti apa yang 

dimaksudkan Guru Dane. Sebelum turun dari tangga pintu 

rumah ia sempat berhenti sejenak untuk memperhatikan orang-

orang yang tidak juga habis kesabaranya menunggu. Sumar pun 

merasa iba.  (Faris, 2011: 65). 

 

Pada kutipan di atas memperlihatkan kerja sama yang dilakukan oleh 

Guru Dane bersama dengan sumar untuk mebantu orang-orang yang datang 

berobat kepada Guru Dane. Bentuk kerja samanya diperlihatkan oleh Sumar 

yang membantu Guru Dane mempersiapkan orang-orang yang datang 

berobat kepadanya. Kerja sama juga terlihat pada kutipan berikut: 

 Kutipan 2 

 

―Berangkatlah sekarang. Dan kalian Sudase, Sudase dan Lehok, 

lakukan tugasmu dengan baik. Jangan melakukan diluar itu‖. (Faris, 

halaman 185) 

 

Kutipan di atas, memperlihatkan Sudase dan Lehok bekerja sama 

membantu guru dane untuk menemani sumar perge kepancor. Mereka 

berdua selalu setia bekerja sama membantu guru dane untuk membebaskan 

masyarakat sasak dari jajahan orang Bali dan Belanda. Hal ini terlihat pada 

kutipan berikut: 

Kutipan 3 

―Bukan begitu, Guru Dane. Aku sedang berpikir betapa 

mulianya pekerjaanku yang aku lakukan‖. (Faris, 2011: 356) 
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Kutipan 4 

 

―Aku sudah tahu, Sudase. Persiapkan semua perlengkapan. 

Katakan pada orang-orang yang tinggal dirumah ini, jika mereka 

ikut, persiapkan diri, jika tidak, segeralah pulang kerumah 

masing-masing‖. (Faris, 2011: 359).  

 

Beberapa kutipan, 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 sosial seperti bekerja sama yang ada dalam novel Guru Dane 

sangat patut untuk diajarkan kepada anak didik untuk membentuk karakter 

yang kuat dan tangguh, itu semua bisa mereka terapkan saat diberikan tugas 

kelompok oleh guru yang bersangkuta 

10. Meminta Maaf 

Meminta maaf adalah sikap menyadari atas kesalahan dan 

penyesalan dari siapa saja yang telah melakukan kesalahan kepada kita, baik 

disengaja atau tidak disengaja. Dengan meminta maaf kepada orang lain kita 

akan terlihat memiliki kesadaran dan rasa penyesalan. Jika kita meminta 

maaf kepada orang lain atas kesalahan yang kita lakukan bisa menimbulkan 

rasa damai dan tentram dalam hati. Seperti terlihat dalam kutipan novel 

tersebut: 

Kutipan 1 

―Maaf, 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,,,‖. (Faris, 2011: 75).  
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Pada kutipan di atas, Guru Dane menjelaskan kepada ibu Mirasih  

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 masalahnya 

sendiri. Sama dengan halnya dengan kutipan berikut: 

 

Kutipan 2 

 

―Mohon maaf, tuan  putri. Kalau orang sasak semua seperti tuan 

putri dan Guru Dane orang Bali pun tidak akan berani datang ke 

Lombok ini‖. (Faris, 2011: 330). 

        ―Mohon maaf, tuan putri. Kalau orang sasak semua seperti tuan putri 

dan Guru Dane orang Bali pun tidak akan berani datang ke Lombok 

ini‖. 

 

Kuitpan 3 

 

       ―Sudahlah Sudase. Semua itu adalah keniscayaan sejarah. Aku tidak 

pernah menyesal sebagai orang Sasak dalam kemiskinan ini. 

Sebagaimana kamu tidak pernah menyesal sebagai orang Bali‖. 

      ―Made Sudase mengangguk kemudian ia tercenung. Ia merasakan apa 

yang dirasakan oleh Sumar, Lehok dan Sasak lainya sebagai bangsa 

Sasak.  (Faris, 2011: 330). 

 

 

Dari kutipan di atas, dapat kita lihat Made Sudase begitu baik, 

sebelum berbicara yang takut menyindir Sumar dia harus menggucap kata 

maaf. Benar-benar nilai moral yang sangat patut diteladani oleh anak didik.  

11. Peduli Sesama 

Peduli merupakan suatu tidakan yang didasarkan pada keperihatinan 

terhadap masalah orang lain. Dengan kita merasa perihatin kepada masalah 

orang tersebut dapat dikatakan kita sudah menolong orang tersebut untuk 

meringgankan bebanya. Seperti yang ada dalam kutipan novel Guru Dane 



 
 

 
 

63 

tersebut sumar merasa peduli terhadap musibah yang menimpa masni. Hal 

tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut: 

 

Kutipan 1 

―Ia lansung memeluk masni yang semakin terisak tangis. Ia 

dipanggil didepanku, sum. Hanya karena dia dinilai memiliki daerah 

selaparang. Masni aku tahu kamu terluka. Tapi janganlah besarkan 

anakmu dalam dendam. Ceritakan pada mereka masa depan yang 

indah dan penuh keberaniaan‖. (Faris, 2011: 336).  

 

Dari kutipan di atas, menjelaskan Sumar terlihat begitu peduli 

dengan keadaan masni yang sedang terluka karena suaminya terbunuh. Dia 

berusaha menenagkan Marni dengan memeluk Masni dan memberitahunya 

agar tidak membesarkan anaknya dalam dendam. Rasa peduli Sumar juga 

terlihat pada istri Guru Dane. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan 

berikut: 

Kutipan 2 

―Tapi sejauh itukah Sinar?‖. 

―Sumar menutup pintu depan sedanya. Ia berlari menyongsong 

malam. Mengejar Sinar. Jalan setapak yang sudah mulai basah 

diterjanginya hingga ia melihat tubuh Sinar dalam kegelapan. Ia 

semakin mempercepat larinya. Tanpa berkata ia lansung 

menyelimuti tubuh Sinar yang juga diam saja. Tangan Sinar 

memperbaiki posisi selimut dengan lemah‖. (Faris, 2011: 240). 

 

Dari kutipan di atas, betapa pedulinya sumar terhadap Sinar. 

Kepedulianya terlihat ketika sumar rela berlari seorang diri ditengah malam 

hanya untuk memberikan sinar selimut. Dari kutipan datas dapat kita ambil 

kesimpulan bahwa sesama manusia kita harus memiliki hati nurani untuk 
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peduli terhadap orang lain, terutama orang-orang terdekat kita seperti 

keluarga, teman bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun.  

Nilai sosial yang seperti inilah yang patut diajarkan di sekolah. Nilai 

yang  peduli terhadap sesama, nilai yang patut diterapkan anak didik kita 

dalam lingkungan bermain sehari-hari. Nilai inilah yang diterapkan 

dimasyarakat dan dimanapu mereka berada. 

4.3 Relevansi Nilai Pendidikan Novel Guru Dane Karya Salaman Faris  

dengan Pembelajaran Sastra di SMA 

Secara umum, arti dari relevansi adalah kecocokan. Relevan dalam 

kamus besar bahasa indonesia adalah sesuatu yang bersangkut paut, berguna 

secara langusng, kaitan dan hubungan (podo, dkk, 2012: 694). Menurut green 

(1995: 16), relevansi ialah sesuatu sifat yang terdapat pada dokumen yang 

dapat membantu pengarang dalam memecahkan kebutuhan akan informasi. 

Hubungan (bahasa Inggris:Relationship) adalah kesinambungan interaksi 

antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan 

yang lain.  Hubungan terjadi dalam setiap proses kehidupan manusia. Lebih 

lanjut, hubungan dapat menentukan tingkat kedekatan dan kenyamanan antara 

pihak yang berinteraksi.  Semakin dekat pihak-pihak tersebut, hubungan 

tersebut akan dibawa kepada tingkatan yang lebih tinggi.   

(http://kamusbahasaindonesia.org/hubungan/mirip 

KamusBahasaIndonesia.org). 

 Dari pengertian di atas dapat peneliti menyimpulkan. 

Relevansi  nilai pendidikan novel Guru Dane dengan pembelajaran 

sastra di SMA sangat  berkaitan dimana Novel Guru Dane dalam  

https://id.wikipedia.org/wiki/Interaksi
https://id.wikipedia.org/wiki/Dua
https://id.wikipedia.org/wiki/Orang
https://id.wikipedia.org/wiki/Proses
https://id.wikipedia.org/wiki/Kehidupan
https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tingkat&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kedekatan&action=edit&redlink=1
http://kamusbahasaindonesia.org/hubungan/mirip
http://kamusbahasaindonesia.org/
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pembelajaran sastra di SMA bertujuan agar  siswa lebih mengetahui nilai-

nilai pendidikan yang ada dalam novel Guru Dane manusia di dalam Sekolah. 

Pembelajaran sastra ini dapat berupa pembelajaran tentang puisi, pantun, 

novel, drama, hikayat, dll sesuai dengan jenjang kelas.karya Salman Faris. 

Pembelajaran sastra merupakan proses di mana Guru mengajarkan segala 

sesuatu mengenai sastra atau hasil kreativitas  

Pembelajaran tentang karya sastra sudah didapatkan oleh siswa sejak  

siswa duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Pembelajaran sastra 

merupakan proses di mana guru mengajarkan segala sesuatu mengenai sastra 

atau hasil kreativitas manusia di dalam sekolah. Pembelajaran sastra ini dapat 

berupa pembelajaran tentang puisi, pantun, novel, drama, hikayat, dll sesuai 

dengan jenjang kelas. 

Pembelajaran sastra pada dasarnya   bertujuan agar siswa memiliki 

rasa peka terhadap karya sastra yang berharga sehingga merasa terdorong dan 

tertarik untuk membacanya. Pembelajaran sastra di SMA telah ditetapkan dan 

telah diterapkan sebagai bagian dari kurikulum tingkat satuan pendidikan 

(KTSP). Sebelum mengajarkan suatu pembelajaran sastra, tentu harus 

mengetahui materi/bahan ajar yang akan diaajarkan di kelas. Bahan Ajar yang 

direpkan di kelas dapat berupa naskah drama, puisi cerpen, novel dan lainl-

alin. 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran (KTSP), dapat dilihat 

dari standar kompetensi yang ingin dicapai seperti: ―memehami berbagai 

hikayat, novel indonesia/novel terjemahan‖. Bersanding dengan kompetensi 

dasar, ―menganalisis unsur-unsur instrinsik dan ekstrinsik novel 
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indonesia/terjemahan‖. Pelaksanaan pembelajaran sastra mempunyai tujuan-

tujuan khusus yaitu agar siswa mampu membandingkan dengan kreatif unsur 

ekstrinsik dan instrinsik novel terjemahan dengan novel indonesia. 

Dari tujuan pembelajaran di atas, dapat tercapai jika bahan ajar yang 

diberikan sesuai dengan tingkatan siswa. Pengajaran yang diberikan juga 

harus sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri tanpa adanya kesesuaian 

antara siswa dengan bahan yang diajarkan, maka kegiatan belajar-mengajar 

akan gagal. Sehingga indikator pembelajaran tidak akan tercapai. Terdapat 

beberapa materi pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran di kelas 

(XI semester I bahasa Indonesia seperti berikut: (1) novel indonesia dan novel 

terjemahan, (2) unsur instrinsik novel adalah unsur yang membangun karya 

sastra dari dalam. Unsur instrinsik novel meliputi: (tema, penokohan, seting, 

alur, sudut pandang, amanat), (3) unsur ekstrinsik novel adalah unsur yang 

membangun karya sastra dari luar. Unsur ekstrinsik novel meliputi: (biografi 

pengarang, pendidikan pengarang, agama atau kepercayaan pengarang, nilai-

nilai (pendidikan, moral, religi/agama, sosial, budaya, dll)). 

Bahan ajar sastra yang diterapkan di SMA dapat berupa: naskah 

drama, puisi, cerpen, dan novel. Bahan ajar ini sesuai dengan kurikulum 

tingkat satuan pendidikan (KTSP) tinfkat SMA/MA. Dengan demikian, 

tujuan pengajaran sastra di sekolah untuk tercapainya kemampuan siswa 

dalam mengapresiasi, mengkritik, maupun menghasilkan suatu karya sastra. 

Tujuan umum dari pembelajaran sastra itu sendiri merupakan penyelenggara 

pendidikan nasional untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran 

agar pserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
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kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang dimiliki diri, masyarakat, masyarakat, 

bangsa dan Negara. 

Sesuai dengan pemaparan di atas dan sesuai dengan penelitian yang 

sudah dilakukan, nilai pendidikan moral dan sosial  novel Guru Dane dalam 

penelitian ini memiliki hubungan dengan SK/KD yang telah ditetapkan dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran (KTSP). Berdasrkan SK/KD 

tersebut, penelitian ini dianggap berpotensi untuk dijadikan materi/bahan ajar 

pembelajaran sastra guna memenuhi kompetensi tersebut. 

 Relevansi nilai pendidikan novel Guru Dane dengan pembelajaran 

sastra di SMA yang didalam nilai pendidikan terdapat nilai moral. novel Guru 

Dane karya Salman Faris ini layak untuk diteladani oleh generasi muda usia  

remaja, khususnya siswa SMA. Secara psikologis, siswa SMA membutuhkan 

internalisasi nilai-nilai kehidupan untuk merangsang dan memotivasi 

pembentukkan konsep diri yang berkarakter. Nilai moral memberikan banyak 

perubahan bagi siswa. Perubahan yang justru mengarah pada krisis moral dan 

akhlak. Persoalan lainnya pula terletak pada krisis keteladanan. Krisis moral 

tersebut bisa diatasi dengan pembinaan watak. Dalam lingkup sekolah, 

misalnya, pembinaan watak diterapkan pada pengajaran sastra. Artinya 

pengajaran sastra berdimensi moral. Pengajaran sastra mampu dijadikan 

sebagai pintu masuk dalam penanaman nilai-nilai moral. 

Nilai-nilai moral seperti pemberani, memiliki etika, menepati janji, 

selalu berpikir positif, tidak pendendam, saling menyayangi, berbakti kepada 

orang tua, tidak sombong, larangan berbuat kasar, berhati lembut, kesopanan, 
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kejujuran.  kejujuran dan sebagainya banyak ditemukan di dalam karya sastra. 

Baik puisi, cerita pendek, novel. Bila karya sastra itu dibaca, dipahami isi dan 

maknanya, serta ditanamkan pada diri siswa, sehingga mampu mengatasi 

krisis moral dan karya sastra sebagai objek keteladanan yang baik.Nilai moral 

dalam novel Guru Dane karya Salman Faris dapat dimanfaatkan sebagai 

materi pembelajaran apresiasi sastra untuk kelas XI SMA, yakni dalam 

pembelajaran Kompetensi Dasar mengungkapkan hal-hal yakni menarik dan 

dapat diteladani dari tokoh. hubungan antar unsur ekstrinsik novel Guru Dane 

karya Salman Faris dan mengungkapkan nilai-nilai moral yang terkandung 

dalam novel Guru Dane. 

Kemudian Relevansi Nilai Sosial Dengan Pembelajaran Sastra di 

SMA nilai sosial yang dimaksud yaitu hubungan manusia dengan masyarakat 

diantaranya: tolong menolong, rela berkorban, tidak membedakan klas sosial, 

perjuangan kemanusiaan, keteguhan ideologi, saling menasehati, bekerja 

sama, peduli sesama. Nilai sosial ini merupakan ciri khas sifat masyarakat 

sasak yang terdapat dalam novel Guru Dane karya Salman Faris. 

Relevansinya setelah menganalisis unsur ekstrinsik serta nilai sosial yang 

terkandung di dalamnya sehingga dapat diimplikasikan terhadap 

pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di sekolah, dalam aspek membaca. 

Pada pembelajaran ini, kompetensi yang harus dicapai peserta didik 

ialahmemahami struktur dan kaidah teks novel baik melalui lisan maupun 

tulisan,dengan menjelaskan unsur-unsur ekstrinsik dalam novel serta 

menemukan nilai sosial dalam novel Guru Dane, serta mengembangkan sikap 

apresiatif dalam menghayati karya sastra. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembehasan yang telah diuraikan pada  

pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Novel Guru Dane karya Salman Faris mengandung nilai-nilai 

pendidikan yang sangat bermanfaat, yaitu: mengandung nilai moral 

yang meliputi pemberani, memiliki etika, menepati janji, tidak 

pendendam, saling menyayangi, berbakti kepada orang tua, tidak 

sombong, larangan berbuat kasar, berhati lemah lembut, kesopanan, 

kejujuran. Kedua mengandung nilai sosial yang meliputi tolong 

menolong, rela berkorban, pembebasan kemiskinaan, golongan 

sosial, perjuangan kemanusiaan, keteguhan ideologi, krisis ekonomi 

masyarakat, saling menasehati, bekerja sama, minta maaf, peduli 

sesama. 

2.  Hikmah penting yang dapat diambil oleh para siswa dari Nilai 

Pendidikan novel Guru Dane Karya Salaman Faris ini dalam proses 

pembelajaran  sastra, yaitu belajar untuk menghargai pendapat orang 

lain dan tidak mementingkan perasaan sendiri dalam membela 

bangsa sendiri.  Kaitannya Dengan Materi pembelajaran Sastra di 

SMA 

Pemebelajaran sastra merupakan proses di mana seorang guru 

mengajarkan segala sesuatu mengenai sastra atau hasil kreativitas 
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manusia di dalam sekolah. Pembelajaran sastra ini berupa 

pembelajaran tentang novel, puisi, pantun, drama, hikayat, dll sesuai 

dengan jenjang kelasnya yang bertujuan agar siswa dapat semakin 

peka terhadap karya sastra. Analisis novel sudah ditetapkan dalam 

KTSP yaitu kelas XI semester 1 tentang penokohan dalam novel 

sesuai dengan Standar Kompetensi (SK): Memahami berbagai 

hikayat, novel Indonesia/novel terjemahan Kompetensi Dasar (KD): 

yaitu menjelaskan unsur-unsur instrinsik dan ekstrinsik dari 

pembacaan penggalan novel. Oleh karena itu, nilai pendidikan yang 

terdapat dalam novel Guru Dane  dapat dijadikan sebagai materi 

pembelajaran sastra di SMA. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis tentang nilai pendidikan moral dan sosial 

yang terkandung dalam novel Guru Dane karya Salman Faris dan 

relevansinya dengan pembelajaran sastra di SMA, disarankan nilai-nilai 

pendidikan moral dan sosial dapat dijadikan teladan dan pedoman dalam 

bertingkah laku, dan berinteraksi dalam kehidupan terlebih dalam pendidikan 

dan dapat dijadikan contoh oleh masyarakat. Sehingga, karya sastra dapat 

diapresiasikan secara maksimal, serta dapat diperoleh pengalaman dalam 

menjalani dan menyikapi segala sesuatu yang ada dalam kehidupan.  

 Selanjutnya dalam pembelajaran sastra di sekolah, Guru sebelum 

memilih bahan ajar, salah satunya novel, cerpen, puisi yang akan menjadi 

materi pembelajaran, Guru terlebih dahulu melakukan analisis tentang 
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kesesuaian Kompetensi Dasar yang ada. Dengan demikian karya sastra yang 

sudah disesuaikan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan ajar di sekolah. 
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KARTU DATA  PENELITIAN 

 

NO NILAI 

MORAL 

KUTIPAN INTERPRETASI 

1 Pemberani Kutipan 1 

“Jangan ada yang 

meninggalkan tempat. 

Kalian sudah menunggu 

lama, dan kalian 

mendapatkan hak untuk 

aku layani terlebih 

dahulu‖. 

 “Orang-orang yang 

bermaksud meninggalkan 

tempat serasa mati kutu. 

Mereka tidak menduga 

gerakannya ditangkap 

oleh Guru Dane, padahal 

ia tidak memandang 

kemana pun selain 

kepada orang yang 

sedang ia layani‖. 

 “Dan buat kamu, orang 

yang berkacak pinggang, 

aku tidak akan pernah 

menghormati orang yang 

minta dihormati tapi 

sikapnya tidak 

terhormat‖. ―Aku baru 

bertemu dengan seorang 

maling yang bicara 

kehormatan‖.(Faris, 

2011: 246). 

 

Kutipan 2 

“Lebih baik aku menjadi 

seorang maling yang tahu 

aturan dibanding seorang 

bangsawan yang 

melanggar aturan. Kamu, 

tahu manage? Sasak ini 

rusak oleh orang-orang 

seperti kamu. Lihat 

bagaimana mereka 

Kutipan di samping, terlihat 

Guru Dane berani melawan 

Datuk Manage. Karena bagi 

Guru Dane untuk apa 

menghormati orang yang 

tidak pernah menghormati 

orang lain. Selain itu 

keberanian yang dilakukan 

Guru Dane muncul lagi 

ketika Datuk Manage 

menghinanya dengan 

mengatakan Guru Dane 

seorang maling. Kata-kata 

Datuk Manage membuat 

Guru Dane semakin 

memberanikan dirinya 

untuk melawan Datuk 

Manage yang jahat dan 

sombong itu. 
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menyerahkan harga diri 

kepadamu, tetapi itu tidak 

menganggap itu sebagai 

kehormatan. Dan kamu 

harus tahu, karena kamu 

berludah di rumahku, aku 

punya hak untuk 

membuhuhmu‖. (Faris, 

2011: 246).  

 

Kutipan 3 

 

―Membunuh satu orang 

sasak mudah. Tapi 

menghilangkan nyawa 

dua puluh satu orang 

lebih gampang‖. (Faris, 

2011: 247). 

 
 

2 Memiliki 

Etika 

Kutipan 1  

―Mohon permaisuri 

mengenakan pakaian, 

lihatlah Sudase. 

Mumpung kamu  ada 

kesempatan aku tidak 

keberatan‖. Mohon maaf 

permaisuri. Bukan itu 

maksudku kemari, kenapa 

harus takut, Sudase? 

Berbaliklah. 

―Made Sudase gemetar. 

Ia tidak berani menuruti 

apa yang dikatakan Sinar. 

Dalam pikiranya bergayut 

takut sekaligus iba. Ia 

mengira Guru Dane telah 

menentukan pilihan yang 

salah‖. (Faris, 2011: 230) 
 

Kutipan di samping, betapa 

keteguhan hati Made 

Sudase. Karena Made 

Sudase merupakan orang 

Bali yang memiliki etika 

dan moral. Jadi paparan 

kutipan diatas dapat 

menjadi contoh bagi 

manusia dalam bertingkah 

laku. Kita tidak boleh 

dipengaruhi oleh hal-hal 

yang menjerumuskan kita 

kedalam tindakan yang 

dilarang agama tersebut.  
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 NILAI 

SOSIAL 

  

1 Tolong 

Menolong 

Kutipan 1 

 

 ―Bawa kedapur lalu 

bakar tanah lihat itu. Aku 

akan memanggilmu 

sebagai tanda 

pembakaran sudah 

cukup‖. (Faris, 2011: 44). 

  

Kutipan 2 

 

―Rupanya kamu berhasil 

dengan sempurna, Guru 

Dane. Ketut Kalok 

membatin. Ia sebenarnya 

tidak percaya dengan 

rencana sebelumnya 

dibicarakan dan 

dipersiapkan dengan 

matang. Tetapi begitu dia 

melihat cara kerja Guru 

Dane ia merasa apa yang 

dilakukanya selama ini 

tidak sia-sia‖.(Faris, 

2011: 46) 

―Aku tidak menduga 

sebegini hebatmu, Guru 

Dane‖ (Faris, 2011: 47). 
 

Kutipan disamping, terlihat 

kehidupan Guru Dane yang 

sangat sederhana, ia 

memanfaatkan semua yang 

ada didalam rumahnya 

untuk dijadikan obat untuk 

menolong Ketut Kolang. 

Guru Dane tidak pernah 

membedakan siapa saja 

yang datang kerumanya 

untuk meminta pertolongan. 

2 Rela 

Berkorban 

Kutipan 1 

“Aku terima kalian jika 

kalian tidak memaksaku 

untuk kalian tinggal 

dirumah 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‖. (Faris, 

2011: 256) 

Kutipan disamping, 

memperlihatkan Guru Dane 

rela berkorban demi orang 

banyak dengan mengawini 

putri-putri raja itu, tanpa 

memperdulikan dirinya 

sendiri. Guru Dane 

memanfaatkan kekayaan 
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          Kutipan 2 

―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 

memperkaya diri mereka 

sendiri diatas tagis 

penghabisan orang-orang 

Sasak karena penderitaan 

dan kelaparan‖. (Faris, 

2011: 166).  
 

para bangsawan itu untuk 

menolong orang-orang yang 

ada disekelilingnya.  
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PETIKAN SILABUS  PEMBELAJARAN  

 

Nama Sekolah  : SMA....  

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas   : XI 

Semester  :  1 

Standar Kompetensi : Membaca 

2. Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/novel terjemahan 
 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Nilai Budaya 

Dan Karakter 

Bangsa 

Kewirausahaan/ 

Ekonomi Kreatif 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Bahan/ Alat 

7.2 

Menganalisis 

unsur-unsur 

intrinsik  dan 

ekstrinsik novel 

Indonesia/terjemah

an 

Novel Indonesia yaitu 

novel Guru Dane 

Karya Salman Faris. 

unsur-unsur intrinsik  ( 

alur, tema,  penokohan, 

sudut pandang, latar, 

dan amanat) 

 unsur ektrinsik  dalam 

novel terjemahan(nilai  

sosial, moral, dll) 

 

 Bersahabat/ 

komunikatif  

 Kreatif  

 Kepemimpinan  

 Keorisinilan  

 Membaca 

novel 

Indonesia dan 

novel 

terjemahan  

 Menganalisis 
unsur-unsur 
ekstrinsik dan 
intrinsik  ( 
alur, tema,  
penokohan, 
sudut 
pandang, 
latar, dan 

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

 Menganalisis 
unsur-unsur 
ekstrinsik dan  
intrinsik  ( alur, 

Jenis Tagihan:  

 tugas 

kelompok 

 tugas 

kelompok 

 ulangan 

 

Bentuk 

Instrumen: 

 uraian bebas 

 pilihan 

ganda 

 jawaban 

singkat 

4 

 

novel Indonesia 

(Guru Dane 

Karya Salman 

Faris) 
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amanat) 
novel 
Indonsia dan 
terjemahan 

 Membanding
kan unsur 
ekstrinsik dan 
intrinsik 
novel 
terjemahan 
dengan novel 
Indonesia  

 

tema,  
penokohan, 
sudut 
pandang, latar, 
dan amanat) 
novel 
terjemahan 

 Membandingk
an unsur-unsur 
ekstrinsik dan 
intrinsik novel 
terjemahan 
dengan novel 
Indonesia 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah  : SMA... 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas   : XI IPA/IPS 

Semester  : I 

Alokasi waktu  : 4 X 45 Menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

 Memahami berbagai hikayat, Novel Indonesia/novel terjemahan 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

Menganalisis unsur-unsur instrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/terjemahan 

(novel Guru Dane karya Salman Faris)  

f. Membaca novel Guru Dane secara berulang-ulang yang bertujuan untuk 

memahami novel tersebut.  

g. Memahami isi novel Guru Dane untuk menemukan unsur-unsur intrinsik dan 

ekstrinsik.  

h. Menulis unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat dalam novel Guru Dane. 

i. mengumpulkan kemudian akan disimpulkan secara keseluruhan berdasarkan 

jawaban siswa. 

 

C. INDIKATOR 

 Menganalisis unsur ekstrinsik khususnya tentang nilai moral dan sosial dalam 

novel Guru Dane karya Salman Faris.  

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

a. Siswa bisa menciptakan kenyamanan dalam proses pembelajaran. 
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b. Siswa siap dalam menerima pembelajaran dan dapat memahami materi yang 

diberikan guru.  

c. Siswa dapat menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat dalam novel 

Guru Dane.  

d. Siswa berhasil dalam melakukan pembelajaran.  

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Teks novel Guru Dane karya Salman Faris. 

2. Unsur instrinsik dan ekstrinsik : unsur Instrinsik (tema, penokohan, seting, 

alur, sudut pandang, amanat). Unsur Ekstrinsik (biografi pengarang, 

pendidikan pengarang, agama atau kepercayaan pengarang, nilai-nilai 

(pendidikan, moral, sosial). 

 

F. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran: pembelajaran langsung 

Metode: inquiri, presentasi 

 

G. BAHAN/MEDIA 

1. Novel Guru Dane karya Salman Faris. 

2. LKS 

 

H. ALAT 

Format evaluasi: proses dan hasil 

Pedoman penilaian dan penskoran 
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I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

NO Kegiatan 

 

 Pertemuan 1 

A Kegiatan Awal (10 menit) 

Mengecek kesiapan siswa 

Memotovasi siswa sebagai kegiatan apresiasi 

Guru mengarahkan pemehaman siswa mengenai metri-materi unsur-unsur instrinsik 

dan ekstrinsik dalam novel indonesia 

B Kegiatan Inti (70 Menit) 

a. Guru menjelaskan tentang unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam novel.  

- Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok 

- Siswa membaca sinopsis novel Guru Dane. 

- Guru membagikan lembar LKS kepada siswa. 

- Secara kelompok siswa mendiskusikan unsur inrtinsik dan ekstrinsik 

dalam novel Guru Dane. 

- Siswa menuliskan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik pada lembar LKS. 

- Siswa mengumpulkan LKS.  

 

C Kegiatan Akhir (10 Menit) 

Guru menugaskan siswa untuk mengerjakan LKS dan di stor pada pertemuan 

selanjutnya 

 Pertemuan 2 

D Kegiatan Awal (10 Menit) 

Mengecek kesiapan siswa 

Memotivasi siswa sebagai kegiatan apresiasi 

Guru mengarahkan siswa untuk mengumpulkan tugas LKS 

E Kegiatan Inti (70 Menit) 

Guru memberikan materi tentang unsur-unsur instrinsik dan ekstrinsik pada novel 

terjemahan 

Siswa duduk sesuai kelompok yang telah ditentukan sebelumnya 

Setiap kelompok membaca novel terjemahan dengan mengerjakan tugas  LKS 

Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. 

F Kegiatan Akhir (10 Menit) 

Guru mengevaluasi pembelajaran hari ini 

 

J.  SUMBER BELAJAR 

a. Buku pelajaran Bahasa Indonesia SMA kelas XI 

b. Buku-buku yang relevan dengan materi 

c. Novel Indonesia dan novel terjemahan (novel Guru Dane karya Salman Faris) 

d. Buku LKS Kelas XI 
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K. EVALUASI DAN PENILAIAN 

1. Evaluasi 

Evaluasi proses: dilakukan berdasarkan pengamatan terhadap aktivitas peserta 

(siswa) dalam mengerjakan  tugas yang diberikan 

Evaluasi hasil: dilakukan berdasarkan analisis hasil pekerjaan tugas, dan 

pengamatan unjuk kerja 

2. Penilaian 

Tugas Kelompok: LKS, ulangan 

Bentuk Instrumen: essay, pilihan ganda 

Soal essay 

 

Jelaskan perbedaan antara unsur eksrtinsik dan ekstrinsik novel Indonesia degan judul 

novel Guru Dane karya Salman Faris dan novel terjemahan! 

 

SKOR NILAI 

NO Aspek Penilaian skor 

1 Siswa dapat menjelaskan perbedaan unsur-unsurnya dengan benar 

 

Siswa menjelaskan perbedaan unsur-unsurnya dengan kurang benar 

 

Siswa menjelaskan perbedaan unsur—unsurnya denga tidak benar 

10 

 

7 

 

2 

 Skor Maksimal 10 

 

Jumlah Skor: 

LP4 Afektif: Berkarakter dan Keterampilan Sosial 

NO Nama 

Siswa 

KARAKTER Skor total 

Tanggung 

Jawab 

kritis Berbahasa 

santun dan 

komunikatif 

1      

2      

3 Dst.     

 

Keterangan: 

4: Sangat Baik,                  3: Baik,                      2: Cukup,              1: Kurang 
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Mengetahui                                                                                        Mataram,          2015 

 

Kepala SMA.......,                                                                              Guru Mata Pelajaran, 

 

 

NIP.                                                                                                   NIP. 

 


