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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Dewasa ini pendidikan karakter sedang menjadi isu utama dalam dunia 

pendidikan di Indonesia. Pendidikan karakter saat ini merupakan hal yang sangat 

penting bagi terciptanya kesadaran moral dan pembenahan budaya dan karakter 

positif bangsa yang semakin rapuh. Kerapuhan itu dapat terlihat dengan 

banyaknya aksi bullying dan kekerasan yang dilakukan oleh peserta didik 

terhadap peserta didik yang lain, seperti dalam aksi tawuran, atau kurangnya rasa 

hormat peserta didik kepada pendidik. 

Pendidikan  karakter  dilaksanakan dalam  rangka  mencapai  tujuan  

pendidikan nasional, yaitu  untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  

menjadi manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  

Esa, berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Direktorat Jendral 

Pendidikan Tinggi, 2010, hlm. 5). Oleh sebab itu, upaya penerapan nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam pembelajaran di sekolah semakin ditingkatkan dengan 

diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran. 

Pengintegrasian nilai-nilai pendidikan karakter dalam proses pembelajaran 

Bahasa Indonesia dapat dilaksanakan dengan karya sastra. Hal tersebut diperkuat 

oleh pernyataan Herfanda (2008, hlm. 131) sebagai berikut: 

Sastra memiliki potensi yang besar untuk membawa masyarakat ke arah 

perubahan, termasuk perubahan karakter (pen.). Sebagai ekspresi seni bahasa 
yang bersifat reflektif sekaligus interaktif, sastra dapat menjadi spirit bagi 

munculnya gerakan perubahan masyarakat, bahkan kebangkitan suatu bangsa 
ke arah yang lebih baik, penguatan rasa cinta tanah air, serta  sumber inspirasi 
dan motivasi kekuatan moral bagi perubahan sosial budaya dari keadaan yang 

terpuruk dan ‗terjajah‘ ke keadaan yang mandiri dan merdeka. 
 

Karya sastra didefinisikan sebagai karya imajinatif yang ditulis oleh seorang 

pengarang dengan tujuan untuk memberikan hiburan kepada pembaca. Tidak 

hanya hiburan, sastra juga dapat memberikan pendidikan yang bermanfaat bagi 

kehidupan manusia. Tujuan tersebut sejalan dengan fungsi sastra menurut Horace 
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yang dikutip oleh Wellek dan Warren (2014, hlm. 23), yaitu dulce et utile 

(menghibur dan mendidik). Namun, ada sedikit kekeliruan jika sastra 

didefinisikan seperti itu, sebab sastra sebenarnya bukan sebuah karangan yang 

secara keseluruhan hasil imajinasi pengarangnya saja. Pada hakikatnya karya 

sastra merupakan hasil olahan daya imajinasi pengarang berdasarkan pengalaman 

dan atau pengetahuannya tentang realitas kehidupan manusia sebagai ide utama. 

Dengan kemampuan imajinasi dan pengetahuannya, pengarang mengungkapkan 

kembali dengan menggunakan bahasa sebagai alatnya. Damono (2007, hlm. 4) 

dalam Jurnal Susastra Vol. 3 No.5  mengatakan: 

Sastra adalah jenis kesenian yang merupakan hasil kristalisasi nilai-nilai yang 
disepakati untuk terus-menerus dibongkar dan dikembangkan dalam suatu 
masyarakat. Dengan mempergunakan bahasa sebagai alat seorang sastrawan 

berusaha untuk tidak sekedar merekam kehidupan di sekitarnya, tetapi 
memberikan tanggapan evaluatif terhadapnya. Karya sastra adalah 

pengalaman, kekayaan rohani, kehidupan atau dunia yang portable—bisa 
dijinjing ke mana-mana. 

 

Salah satu bentuk karya sastra yang dapat digunakan untuk penanaman nilai-

nilai pendidikan karakter adalah novel. Novel merupakan karya prosa rekaan yang 

memaparkan masalah kehidupan manusia dengan salah satu tujuan arifnya, yaitu 

untuk memanusiakan manusia. Dalam novel, menampilkan tokoh-tokoh dengan 

berbagai perwatakan yang akan menjadi pelaku dalam menyelesaikan berbagai 

permasalahan kehidupan yang mereka alami. Bagaimana para tokoh tersebut 

menyelesaikan tiap permasalahan yang dihadapi dapat dijadikan bahan 

pembelajaran bagi peserta didik untuk memahami berbagai aspek kehidupan. 

Karena permasalahan yang dialami oleh para tokoh dalam novel tersebut dialami 

pula oleh para peserta didik di kehidupan nyata.  

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk melakukan analisis 

struktur dan nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel bertokoh 

Dahlan Iskan. Novel bertokoh Dahlan Iskan terdiri atas Sepatu Dahlan dan Surat 

Dahlan karya Khrisna Pabichara serta Senyum Dahlan karya Tasaro GK. Dalam 

penelitian ini, novel bertokoh Dahlan Iskan yang ketiga, yakni Senyum Dahlan 

karya Tasaro GK tidak diteliti karena dalam novel tersebut tidak hanya berfokus 

pada kisah hidup Dahlan Iskan, tetapi dalam novel ini pembaca akan diajak untuk 
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mengikuti kisah hidup dua pemuda yang mengidolakan sosok Dahlan, Saptoto 

dan Kanday. Pemilihan novel bertokoh Dahlan Iskan yang terdiri atas Sepatu 

Dahlan dan Surat Dahlan karya Khrisna Pabichara dikarenakan kedua novel ini 

terinspirasi dari kehidupan tokoh nasional yang cukup berpengaruh di Indonesia, 

yaitu Dahlan Iskan. 

Dahlan Iskan mengawali karirnya sebagai seorang wartawan di sebuah surat 

kabar kecil di Samarinda, Kalimantan Timur sekitar tahun 1975. Tahun 1976, ia 

menjadi wartawan majalah Tempo. Sejak tahun 1982, Dahlan Iskan memimpin 

surat kabar Jawa Pos hingga sekarang. Selain itu, Dahlan Iskan juga pernah diberi 

kepercayaan menjabat sebagai Direktur Utama PLN dan Menteri BUMN pada 

masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Dahlan Iskan adalah sosok yang menjadikan Jawa Pos yang waktu itu hampir 

mati dengan oplah 6.000 ekslempar, dalam waktu lima tahun menjadi surat kabar 

dengan oplah 300.000 eksemplar. Semangat dan kerja kerasnya membuktikan 

kepiawaian beliau sebagai seorang tauladan. Seorang pemimpin yang dengan 

cermat mengelola bagian produksi hingga pemasaran. Ide-idenya secepat gaya 

bicaranya, lugas dan ceplas-ceplos. Pemimpin yang selalu datang paling pagi dan 

pulang juga paling pagi. Kristalisasi keringatnya yang meskipun sempat 

menggerogoti kesehatannya, kini terbayar manis (sinarngawi.com, 26 Agustus 

2012). 

Dahlan Iskan kecil dibesarkan di lingkungan pedesaan dangan kondisi serba 

kekurangan. Meski demikian, desanya kental dengan nuansa religius 

(kompas.com, 19 Oktober 2011). Perjuangan hidup Dahlan Iskan yang cukup 

menginspirasi banyak orang membuat banyak penerbit yang tertarik untuk 

membuat buku biografi tentang beliau, di antaranya Indonesia, Habis Gelap 

Terbitlah Terang: Kisah Inspiratif Dahlan Iskan oleh Ishadi S.K. yang diterbitkan 

pada tahun 2011 oleh Mizan, Dahlan Iskan: From Zero to Hero oleh Yaris 

Setiabudi yang diterbitkan pada tahun 2012 oleh Buku Pintar, [Seandainya] 

Dahlan Iskan [Jadi] Presiden oleh Agung Pamujo yang diterbitkan pada tahun 

2012 oleh Kawan Pustaka, Dahlan Iskan Sang Pendobrak oleh Sholihin Hidayat 

dan Abdul Ghofar yang diterbitkan pada tahun 2013 oleh Elex Media 

Komputindo, The Next One Biografi Dahlan Iskan oleh Udi Rahman Hakim dan 
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M. Deden Ridwan yang diterbitkan pada tahun 2014 oleh Arsy Publishing, dan 

lain-lain. Selain buku biografi, kisah perjuangan hidup Dahlan Iskan dituangkan 

ke dalam bentuk novel, yakni Sepatu Dahlan dan Surat Dahlan karya Khrisna 

Pabichara serta Senyum Dahlan karya Tasaro GK yang diterbitkan oleh Noura 

Books. 

Novel pertama dari novel bertokoh Dahlan Iskan adalah Sepatu Dahlan. Sepatu 

Dahlan diterbitkan pertama kali pada tahun 2012. Novel ini bercerita tentang 

perjuangan hidup seorang anak laki-laki miskin di sebuah desa bernama Kebon 

Dalem. Kemiskinan mengajari Dahlan kecil untuk tetap bertahan dalam 

menghadapi kerasnya hidup. Namun, bukan berarti Dahlan kehilangan keriangan 

masa kecilnya, karena ia memiliki sebuah persahabatan murni yang begitu indah. 

Ketegasan Ayah dan kelembutan hati sang Ibu selalu menyemangatinya untuk 

terus bertahan. Meskipun Dahlan kecil harus mengalami rasa kehilangan yang 

begitu mendalam ketika Ibu yang begitu dikaguminya harus kembali kepada sang 

Maha Pencipta, ia berusaha untuk tetap kuat, demi adiknya, Zain. Dia juga tak 

pernah lupa akan dua cita-cita besarnya, yaitu sepeda dan sepatu sebagai bukti 

perjuangan dalam meraih mimpi. 

Novel ini mendapat sambutan hangat tidak hanya dari kalangan penikmat 

sastra tapi juga dari kalangan umum yang memang haus akan bacaan yang 

bermutu. Sepatu Dahlan sudah dicetak ulang sebanyak dua belas kali dari tahun 

2012 – 2014 dan dilabeli sebagai novel mega best seller. 

Membaca novel Sepatu Dahlan memberikan begitu banyak pelajaran dan 

inspirasi bagi para pembaca, hal tersebut sejalan dengan tanggapan yang 

dikemukakan oleh Andy F. Noya, Host Kick Andy (Pabichara, 2014, hlm. i), 

yaitu: 

Novel ini terinspirasi sebuah kisah nyata. Setiap kisah nyata yang bercerita 

tentang perjuangan untuk menggapai kehidupan yang lebih baik, selalu 
menarik untuk dibaca. Kisah di buku ini membangkitkan semangat setiap 
orang yang membacanya karena berisi pesan moral yang sangat kuat. Salah 

satunya, setiap orang berhak atas keberhasilan dalam hidupnya. Tidak peduli 
dia lahir dari keluarga miskin. 

 
Novel kedua adalah Surat Dahlan diterbitkan pertama kali pada tahun 2013, 

merupakan kelanjutan dari perjuangan hidup tokoh Dahlan. Jika dalam novel 
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pertamanya bercerita tentang tokoh Dahlan ketika masih anak-anak sampai 

beranjak remaja yang berjuang dalam meraih cita-citanya untuk memiliki sepatu 

dan sepeda, maka dalam novel Surat Dahlan bercerita tentang tokoh Dahlan yang 

beranjak dewasa dan pergi merantau ke Samarinda, Kalimantan Timur untuk 

mencari jati diri dan cinta sejatinya. Dalam novel ini terangkai romatika kisah 

cinta Dahlan dengan tiga wanita, perlawanan Dahlan bersama rekan-rekannya 

terhadap kepemimpinan orde baru, hingga kisah Dahlan saat meniti karir menjadi 

seorang wartawan. 

Albethiene Endah (Pabichara, 2013, hlm. ii), seorang penulis, memberikan 

tanggapannya setelah membaca novel Surat Dahlan, yaitu: 

Rangkaian kalimat bersahaja yang begitu bening mengalirkan pesan. Kekuatan 

cerita dibahasakan penuh kerendahhatian. Kita mendapatkan banyak nilai tanpa 
merasa dijejalkan nilai. 
  

Novel Sepatu Dahlan dan Surat Dahlan karya Khrisna Pabicara yang bercerita 

tentang perjuangan hidup Dahlan Iskan dari kecil hingga dewasa dilabeli sebagai 

novel karena meskipun kedua novel ini bercerita tentang sosok yang nyata dan 

masih hidup sampai sekarang, yakni Dahlan Iskan, dalam novel ini terdapat 

adegan dan tokoh fiktif. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Dahlan Iskan dalam 

bagian pendahuluan novel Sepatu Dahlan, yaitu: 

Saya tahu Khrisna Pabichara mengadakan riset yang serius dan menulis novel 

ini dengan hatinya. Meski beberapa adegan dan tokoh yang ditulisnya adalah 
fiktif (ingat: Sepatu Dahlan adalah sebuah novel), semangatnya tetap sama. 

Harapan saya, semoga terselip inspirasi dan manfaat di novel Sepatu Dahlan 
ini untuk semua pembacanya (Pabichara, 2014). 
 

Dalam novel Surat Dahlan, istri Dahlan Iskan, yakni Nafsiah Sabri Dahlan, 

memberikan pernyataan yang menyatakan bahwa dalam novel Surat Dahlan 

terdapat adegan dan tokoh fiktif, yaitu: 

Membaca novel ini membawa saya kembali ke dalam lautan kenangan, serasa 
kembali menaiki kapal menuju Tanjung Isuy. Adegan serta tokoh fiktif yang 

ada dalam ini memeriahkan memori kami berdua. Bukan hanya romantika 
kami, tapi awal mula perjuangan Bapak sehingga bisa jadi seperti sekarang ini 
terkisahkan dengan indah dalam novel ini. Semoga Surat Dahlan bisa 

memberikan semangat juang baru bagi pembacanya, baik dalam urusan cinta 
maupun karier (Pabichara, 2013). 
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Dalam novel Sepatu Dahlan dan Surat Dahlan banyak memuat nilai 

pendidikan, khususnya nilai pendidikan karakter yang ditampilkan melalui tokoh-

tokohnya dan peristiwa dalam novel tersebut yang dapat diteladani. 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 19 disebutkan, ―Kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran  

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.‖ Salah satu 

implementasi kurikulum adalah penyusunan bahan ajar. 

Keberadaan bahan ajar dalam proses pembelajaran sangat penting. Bahan ajar 

berfungsi sebagai pedoman guru dalam mengarahkan semua aktivitas dalam 

pembelajaran agar kompetensi yang diajarkan kepada peserta didik tidak 

melenceng jauh dari substansi kompetensi tersebut. Sementara itu, fungsi bahan 

ajar bagi peserta didik sebagai pedoman untuk mempelajari dan menguasai 

kompetensi yang diajarkan, dapat dilakukan dengan bimbingan guru atau secara 

mandiri.  

Pada dasarnya, guru memiliki hak untuk memilih karya sastra yang cocok 

sebagai bahan ajar untuk diajarkan kepada peserta didik yang sesuai dengan 

perkembangan jiwa dan pola pikir mereka. Karya sastra yang digunakan sebagai 

bahan ajar tidak boleh asal pilih. Menurut Kanzunnudin (2012, hlm. 202) karya 

sastra yang dipilih sebagai bahan ajar adalah karya sastra yang berkualitas, yakni 

karya sastra yang baik secara estetis dan etis. Maksudnya, karya sastra yang baik 

dalam konstruksi struktur sastranya dan mengandung nilai-nilai yang dapat  

membimbing peserta didik menjadi manusia yang baik.  

Tidak hanya karya sastra yang berkualitas dan sesuai dengan perkembangan 

jiwa dan pola pikir peserta didik, guru juga harus mempertimbangkan minat 

peserta didik terhadap bahan ajar yang ingin mereka pelajari. Apabila antara minat 

peserta didik dan bahan ajar itu sejalan, maka pembelajaran seyogiyanya akan 

berjalan secara optimal. 

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini akan menganalisis struktur dan 

nilai pendidikan karakter dalam novel Sepatu Dahlan dan Surat Dahlan karya 

Khrisna Pabichara. Analisis struktur merupakan salah satu hal penting dalam 
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pembelajaran teks novel. Karena dengan melakukan analisis struktur dari sebuah 

karya sastra seperti novel akan memberikan pemahaman lebih mendalam bagi 

peserta didik mengenal makna isi sebuah novel tersebut. Selain itu, juga 

memperkaya pengetahuan peserta didik tentang pentingnya menerapkan nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, diharapkan 

kedua novel tersebut dapat dijadikan sebagai bahan ajar novel yang berkualitas 

dan sesuai dengan minat dan kematangan jiwa dari peserta didik. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah struktur novel yang terdapat dalam novel bertokoh Dahlan 

Iskan? 

2. Bagaimanakah kandungan nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel 

bertokoh Dahlan Iskan? 

3. Bagaimanakah buku pengayaan pengetahuan tentang novel dengan 

menggunakan hasil analisis struktur nilai pendidikan karakter dalam novel 

bertokoh Dahlan Iskan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah penelitian adalah memperoleh 

deskripsi berkaitan dengan: 

1. struktur novel yang terdapat dalam novel bertokoh Dahlan Iskan; 

2. kandungan nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel bertokoh 

Dahlan Iskan; dan 

3. buku pengayaan pengetahuan tentang novel dengan menggunakan hasil 

analisis struktur nilai pendidikan karakter dalam novel bertokoh Dahlan Iskan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik manfaat secara teoretis 

maupun praktis. 

1. Manfaat Teoretis 
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Penelitian ini memiliki manfaat dalam bidang keilmuan, yaitu sebagai sebuah 

pijakan untuk mengembangkan penelitian dalam kajian kesusastraan, 

khususnya untuk kajian strukturural dan nilai pendidikan karakter yang 

terkandung dalam novel.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pendidik 

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi pendidik tentang 

kajian kesusastraan terhadap novel untuk dijadikan pedoman dalam 

pembelajaran novel. 

b. Bagi Pembaca 

Dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian-penelitian 

lain yang telah ada sebelumnya. 

 

E. Struktur Organisasi Tesis 

Struktur organisasi tesis merupakan sistematika penulisan yang disesuaikan 

dengan ranah dan cakupan disiplin bidang ilmu yang ada di Universitas 

bersangkutan. Dalam hal ini, struktur organisasi tesis terdiri atas tiga bagian, di 

antaranya sebagai berikut. 

1. Bagian Awal 

Dibagian awal disebutkan beberapa unsur yang terdapat di dalamnya, di 

antaranya halaman judul, lembar pengesahan, lembar persembahan, lembar 

pernyataan tentang keaslian tesis, abstrak, kata pengantar, ucapan terima kasih, 

daftar isi, daftar bagan, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Inti 

Dalam bagian inti disebutkan beberapa unsur yang terdapat di dalamnya, di 

antaranya: 

a. Bab I, dalam bab ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah, , 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur 

organisasi tesis; 

b. Bab II, dalam bab ini dipaparkan tentang teori-teori yang digunakan dalam 

pembahasan. Teori tersebut mencakup aspek yang terkait dengan 

penelitian, meliputi ihwal novel, ihwal pendidikan karakter, ihwal buku 
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pengayaan pengetahuan tentang novel, dan kedudukan pembelajaran novel 

dalam kurikulum 2013. Hal ini dimaksudkan agar penelitian lebih terarah 

berdasarkan teori; 

c. Bab III, dalam bab ini menguraikan tentang metodologi penelitian yang 

digunakan dalam pengkajian novel. Metodologi penelitian tersebut 

mencakup aspek yang terkait dengan penelitian, meliputi desain penelitian, 

sumber data dan data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, 

teknik analisis data, dan alur penelitian. Hal ini dimaksudkan agar 

penelitian lebih terarah berdasarkan metodologinya; 

d. Bab IV, dalam bab ini menguraikan temuan-temuan dari hasil analisis 

beserta pembahasannya. Pada bagian awal dipaparkan mengenai sinopsis 

novel bertokoh Dahlan Iskan yang terdiri atas Sepatu Dahlan dan Surat 

Dahlan. Kemudian, dilanjutkan dengan deskripsi analisis struktur novel 

Sepatu Dahlan dan Surat Dahlan, dan analisis nilai pendidikan karakter 

dalam kedua novel tersebut; 

e. Bab V, dalam bab ini dipaparkan mengenai buku pengayaan pengetahuan 

tentang novel; dan 

f. Bab VI, dalam bab ini dipaparkan mengenai simpulan, implikasi, dan 

rekomendasi penelitian. 

3. Bagian Akhir 

Dalam bagian akhir disebutkan beberapa unsur yang terdapat di dalamnya, di 

antaranya daftar pustaka dan lampiran- lampiran. 


