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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi aspek pendidikan yang terdapat dalam 

novel surge kecil di atas awan serta relevansinya dengan pembelajaran sastra di SMA. 

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini ialah 

menggunakan teknik studi pustaka dan baca, serta teknik catat. Metode yang 

digunakan dalam analisis data menggunakan pendekatan pragmatik. Pendekatan 

pragmatik menitik beratkan pada kegunaan karya bagi pembaca. Adapun hasil 

analisis dalam penelitian sebagai berikut: (1) Novel Surga Kecil di Atas Awan dapat 

mengembangkan nilai imajinasi pada siswa (2) Novel Surga Kecil di Atas Awan 

dapat mengembangkan nilai perasaan pada siswa (3) Novel Surga Kecil di Atas 

Awan dapat mengembangkan nilai kecerdasan pada siswa (4) Novel Surga Kecil di 

Atas Awan dapat mengembangkan nilai tanggung jawab (5) Nilai moral  dalam novel 

ini meliputi: sabar, kerja keras, ketulusan, berterimakasih, dan keramahan. (5) Nilai 

sosial kemasyarakatan meliputi: tolong menolong dan gotong royong (6) Nilai 

religius atau keimanan meliputi: berdzikir, bersyukur, berdoa, beribadah, keikhlasan, 

dan takdir. Hasil analisis novel Surga Kecil di Atas Awan ternyata berhubungan 

dengan nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam materi pembelajaran sastra di 

SMA. Penelitian ini dapat dijadikan bahan ajar sastra di sekolah oleh guru yang 

bersangkutan. 
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PENDAHULUAN 

Karya sastra yang baik 

memuat nilai-nilai. Nilai-nilai itu 

meliputi nilai-nilai kehidupan 

seperti nilai pendidikan, nilai 

religius, nilai hukum, nilai budaya 

dan nilai moral, sesuai dengan 

rumusan di dalam tujuan 

pendidikan nasional yang 

tercantum dalam Undang-undang 

No.20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional. Salah satu 

bentuk karya sastra adalah novel 

yang banyak mengajarkan masalah 

pendidikan, moral dan adat 

istiadat. 

Salah satu nilai dari sebuah 

karya sastra berupa novel tersebut 

adalah nilai pendidikan. Nilai 

pendidikan adalah jenis nilai yang 

terdapat dalam sebuah objek 

kajian, dalam hal ini novel sebagai 

salah satu karya sastra yang dapat 

memberikan dampak positif dan 

nilai yang luhur kepada setiap 

pembaca karya sastra tersebut. 

Nilai-nilai pendidikan yang dapat 

menjadi alat untuk memberikan 

pendidikan yang terdapat dalam 

suatu karya sastra dapat menjadi 

alat untuk memberikan pendidikan 

yang  positif  kepada masyarakat, 

khususnya penikmat karya sastra. 

Hal tersebut pula yang menjadi 

alasan peneliti untuk menganalis 

aspek pendidikan yang terdapat 

dalam novel. Novel memberikan 

manfaat dan nilai-nilai tertentu, 

misalnya nilai pendidikan berupa 

nilai religius, dan nilai sosial 

kepada pembacanya. Selain iu juga 

berfungsi menembangkan 

imajinasi, mengembangkan 

perasaan, mengembangkan 

kecerdasan dan mengembangkan 

tanggungjawab sisiwa. 

Novel ini diharapkan dapat 

memenuhi kriteria pemilihan 

bahan ajar untuk anak didik dan 

juga berhubungan erat dengan 

tujuan pembelajaran mata 

pelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia di SMA. Adapun 

penyajian sastra dalam dunia 

pendidikan adalah untuk 



memperoleh pengalaman dan 

pengetahuan tentang sastra. Novel 

Surga kecil di Atas Awan sebagai 

materi pembelajaran sastra ini 

diharapkan dapat mengandung 

nilai-nilai pendidikan yang dapat 

mengembangkan manusia 

seutuhnya. Proses ini juga 

diusahakan dapat memungkinkan 

siswa memperoleh nilai-nilai 

pendidikan tersebut dan 

menerapkannya dalam kehidupan.

Berdasarkan latar belakang di atas, 

dapat disimpulkan rumusan 

masalah dalam penelitian adalah: 

1. Aspek pendidikan apa saja 

yang terkandung dalam novel 

Surga Kecil di Atas Awan 

karya Kirana Kejora 

2. Bagaimana relevansi aspek 

pendidikan yang terkandung 

dalam novel Surga Kecil di 

Atas Awan karya Kirana 

Kejora dengan pembelajaran 

sastra di SMA 

Adapaun tujuan dari penelitian 

ini adalah Untuk mendeskripsikan 

aspek pendidikan yang terkandung 

dalam novelSurga Kecil di Atas 

Awan karya Kirana Kejora serta 

mendeskripsikan relevansi aspek 

pendidikan yang terkandung dalam 

novel Surga Kecil di Atas Awan 

karya Kirana Kejora dengan 

pembelajaran sastra di SMA. 

 

NOVEL 

Novel merupakan suatu 

bentu karya sastra yang berbentuk 

prosa yang memiliki unsur 

intrinsik dan ekstrinsik. Kata novel 

berasa dari bahasa Italia yaitu 

“novella” yang berarti sebuah 

kisah atau cerita. 

Nurgiyantoro (2015: 12) 

mengemukakan bahwa novel 

merupakan karya fiksi yang 

dibangun oleh unsur-unsur 

pembangun, yakni unsur intrinsik 

dan unsur ekstrinsik. Novel juga 

diartikan sebagai suatu karangan 

berbentuk prosa yang mengandung 

rangkaian cerita kehidupan 

seseorang dengan orang lain di 



sekelilingnya dengan menonjolkan 

watak dan sifat pelaku. 

 

JENIS-JENIS NILAI 

PENDIDIKAN 

1. Nilai Keagamaan 

Nilai-nilai religius yang 

terkandung dalam karya sastra 

dimaksudkan agar penikmat 

karya tersebut mendapatkan 

renungan-renungan batin dalam 

kehidupan yang bersumber 

pada nilai-nilai agama. Nilai-

nilai religius dalam sastra 

bersifat individual dan 

personal. Kehadiran unsur 

religi dalam sastra adalah 

sebuah keberadaan sastra itu 

sendiri. Religiusitas di pihak 

lain, melihat aspek yang di 

lubuk hati, getaran nurani 

pribadi, totalitas kedalaman 

pribadi manusia. Dengan 

demikian, religius berifat 

mengatasi lebih dalam, dan 

lebih luas dari agama yang 

tampak, formal dan resmi  

(Mangunwijaya dalam 

Nurgiyantoro, 2015: 446).  

2. Nilai moral 

Nilai moral yang terkandung 

dalam karya sastra bertujuan 

untuk mendidik manusia agar 

mengenal nilai-nilai etika 

merupakan nilai baik buruk 

suatu perbuatan, apa yang 

harus dihindari, dan apa yang 

harus dikerjakan, sehingga 

tercipta suatu tatanan hubungan 

manusia dalam masyarakat 

yang dianggap baik, serasi, dan 

bermanfaat bagi orang itu , 

masyarakat, lingkungan, dan 

alam sekitar. Moral 

berhubungan dengan kelakuan 

atau tindakan manusia. Nilai 

moral inilah yang lebih terkait 

dengan tingkah laku kehidupan 

kita sehari-hari 

3. Nilai sosial kemasyarakatan  

Nilai sosial mengacu 

pada hubungan individu 

dengan individu yang lain 

dalam sebuah masyarakat. 

Bagaimana seseorang harus 

bersikap, bagaimana cara 



mereka menyelesaikan 

masalah, dan menghadapi 

situasi tertentu juga termasuk 

dalam nilai sosial. Dalam 

masyarakat Indonesia yang 

sangat beraneka ragam 

coraknya, pengendalian diri 

adalah sesuatu yang sangat 

penting untuk menjaga 

keseimbangan masyarakat, 

METODE  

Jenis penelitian ini 

adalah metode kualitatif 

naratif. Penelitian ini 

menarasikan data yang 

dipeoleh secara sistematis, rinci 

dan factual mengenai fakta-

fakta dan hubungan sebab-

akibat kejadian dalam objek 

yang diteliti. Data dan sumber 

data yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa berupa 

kata-kata, kalimat, dan wacana 

yang terdapat dalam novel 

Surga Kecil Di Atas Awan 

karya Kirana Kejora. Teknik 

yang digunakan untuk 

pengumpulan data dalam 

penelitian ini ialah 

menggunakan teknik studi 

pustaka dan baca, serta teknik 

catat. Metode yang digunakan 

dalam menganalisis data dalah 

pendekatan pragmatic. 

PEMBAHASAN 

1. Hubungan novel Surga Kecil di 

Atas Awan dengan 

pengembangan imajinasi 

Pengembangan 

imajinasi dalam penelitian ini 

adalah novel surga kecil di atas 

awan dapat menumbuhkan dan 

mengambangkan daya 

imajinasi anak untuk 

menciptakan citra rekaan yang 

bersifat khayali. imajinasi 

berarti daya pikir untuk 

menbayangkan (dalam angan-

angan) kejadian berdasarkan 

pengalaman seseorang secara 

umum. 

Kata-kata dan kalimat dalam 

novel “Surga Kecil di Atas 

Awan” Karya Kirana Kejora 

ini cukup berperan dalam 

menarik perhatiannya. Sebab 



pengarang dengan lihainya 

mampu menggunakan gaya 

bahasa dalam mendeskripsikan 

cerita agar imajinasi anak 

berkembang. Dengan bermain-

mainya imajinasi anak, maka 

pembaca akan tertarik untuk 

membaca kisah dalam novel 

tersebut, 

2. Hubungan novel Surga Kecil di 

Atas Awan dengan 

pengembangan perasaan 

Hubungan 

pembelajaran sastra dengan 

pengembanan perasaan yang 

dimaksud disini adalah bahwa 

Novel Surga Kecil di Atas 

Awan dapat berfungsi 

menumbuhkan kepekaan 

perasaan batin seseorang 

terhadap alam sekitarnya 

termasuk peristiwa-peristiwa 

yang terjadi pada diri sendiri. 

Pengembangan perasaan yang 

dimaksud misalnya perasaan 

sedih, cemas, senang, menyesal 

dan lain-lain 

3. Hubungan novel Surga Kecil di 

Atas Awan dengan 

pengembangan kecerdasan 

  Pengembangan 

kecerdasan Dalam kaitannya 

dengan penelitian ini 

pengembangan kecerdasan 

maksudnya novel Surga Kecil 

di Atas Awan dapat berfungsi 

untuk mengembangan 

kesempurnaan akal budi. Untuk 

memahami cerita, seorang 

peserta didik harus mengikuti 

logika hubungan sebab-akibat, 

dengan demikian aspek 

kecerdasan peserta didik ikut 

berperan. 

4. Hubungan novel Surga Kecil di 

Atas Awan dengan 

pengembangan 

TanggungJawab 

Pengembangan rasa 

tanggung jawab yang dimaksud 

dalam hal ini ialah novel Surga 

Kecil di Atas Awan dapat 

menanmkan dan menubuhkan 

sifat dan sikap tanggung jawab. 

Tanggung jawab merupakan 

kesadaran manusia akan 



tingkah laku atau perbuatan 

baik yang disengaja maupun 

yang tidak disengaja. Anak 

didik akan tumbuh menjadi 

manusia yang dewasa dan 

memiliki rasa tanggung jawab 

apabila dihadapkan dengan 

masalah atau persoalan yang 

membutuhkan sikap tanggung 

jawab.  

5. Hubungan novel Surga Kecil di 

Atas Awan dengan 

pembentukan nilai moral 

Pengembangan moral 

yang dimaksud ialah novel 

Surga Kecil di Atas Awan 

dapat berfungsi sebagai 

pembentukan moral yang baik 

kepada peserta didik. 

Pengembangan moral yang 

dimaksud mencakup 

pengebangan pikiran, perasaan 

dan perilaku menurut aturan 

atau kebiasaan mengenai hal-

hal yang seharusnya dilakukan 

seseorang ketika berinteraksi 

dengan orang lain.  

Adapun 

pengembangan nilai 

moral yang terdapat pada 

novel meliputi sabar, 

kerja keras, ketulusan, 

berterimakasih, dan 

keramahan. 

6. Hubungan novel Surga Kecil di 

Atas Awan dengan 

pembentukan nilai sosial 

kemasyarakatan  

Nilai sosial merupakan 

sikap-sikap dan perasaan yang 

diterima secara luas oleh 

masyarakat dan merupakan 

dasar untuk merumuskan apa 

yang benar dan apa yang 

penting. Nilai sosial yang 

terdapat pada novel surga kecil 

diatas awan diantaranya yaitu, 

tolong menolong, Gotong 

Royong dan musyawarah 

7. Hubungan novel Surga Kecil di 

Atas Awan dengan 

pembentukan nilai keagamaan 

atau religius 



Novel Surga Kecil di 

Atas Awan sebagai salah satu 

bentuk karya sastra 

mengandung dan menyiratkan 

berbagai macam nilai 

kependidikan yang bermanfaat, 

salah satunya adalah 

pendidikan keimanan. 

Pendidikan keimanan yang 

tersirat maupun tersurat dalam 

cerita tersebut sangat 

bermanfaat bagi masyarakat 

dan anak didik.  

Seperti yang kita 

ketahui bahwa pengembangan 

keimanan termasuk ke dalam 

nilai keagamaan, sehingga 

dapat dikatakan bahwa 

pengembangan keimanan 

terbagi atas nilai keagamaan 

seperti beribadah, berdoa, 

sholat, ibadah, puasa, berdzikir, 

bersyukur, keikhlasan dan 

takdir 

8. Novel Surga Kecil di Atas 

Awan Karya Kirana Kejora 

hubungannya dengan 

pembelajaran sastra di SMA 

Novel Surga kecil di 

Atas Awan karya Kirana 

Kejora dapat memenuhi 

kriteria pemilihan bahan ajar 

untuk anak didik dan juga 

berhubungan erat dengan 

tujuan pembelajaran mata 

pelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia di SMA.Adapun 

penyajian sastra dalam dunia 

pendidikan adalah untuk 

memperoleh pengalaman dan 

pengetahuan tentang sastra. 

SIMPULAN 

  Berdasarkan hasil 

analisis data yang telah 

dilakukan terhadap novel Surga 

Kecil di Atas Awan, dapat 

disimpulkan bahwa aspek 

pendidikan yang terkandung 

dalam novel Surga Kecil di 

Atas Awan berupa Nilai moral 

dalam novel ini meliputi: sabar, 

kerja keras, ketulusan, 

berterimakasih, dan 

keramahan, Nilai sosial 

kemasyarakatan meliputi: 

tolong menolong dan gotong 

royong dan Nilai religius atau 



keimanan meliputi: berdzikir, 

bersyukur, berdoa, beribadah, 

keikhlasan, dan takdir. 

  Relevansinya dengan 

pembelajran sastra di SMA 

dapat berfungsi sebagai 

pengembangan imajinasi, 

pengembangan kecerdasan, 

pengembangan Tanggung 

jawab, pengembangan moral 

dan pengembangan keimanan  

  Hasil analisis novel 

Surga Kecil di Atas Awan 

ternyata berhubungan dengan 

nilai-nilai pendidikan yang 

terdapat dalam materi 

pembelajaran sastra di SMA. 

Penelitian ini dapat dijadikan 

bahan ajar sastra di sekolah 

oleh guru yang bersangkutan. 
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