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ABSTRAK
Andriyani, Bernadeta Novi. 2014. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Novel
Orang Miskin Dilarang Sekolah Karya Wiwid Prasetyo dan Relevansinya
dengan Pembelajaran di SMA Kelas XII. Skripsi. Yogyakarta: PBSI,
FKIP, Universitas Sanata Dharma.
Penelitian ini mengkaji nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Orang
Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid Prasetyo dan relevansinya dengan
pembelajaran sastra di SMA kelas XII. Tujuan penelitian ini ada tiga yaitu;
(1) mendeskripsikan alur, tokoh, penokohan dan tema dalam novel Orang Miskin
Dilarang Sekolah; (2) mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam
novel Orang Miskin Dilarang Sekolah; (3) mendeskripsikan relevansi nilai-nilai
pendidikan karakter dalam novel Orang Miskin Dilarang Sekolah dengan
pembelajaran di SMA.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Langkah yang peneliti
tempuh dalam penelitian ini adalah; (1) mendeskripsikan alur, tokoh, penokohan
dan tema (2) mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter berdasarkan
klasifikasinya (3) menghubungkan hasil penelitian dengan pembelajaran di SMA
kelas XII.
Hasil penelitian ini adalah; alur dalam novel ini yaitu alur maju meliputi
paparan, rangsangan, gawatan, tikaian, rumitan, klimaks, leraian, dan selesaian.
Tokoh utama dalam novel ini yaitu tokoh Faisal sedangkan tokoh tambahannya
yaitu tokoh Pambudi, Pepeng, Yudi, Mat Karmin, Pak Cokro, Pak Zainal, Kania
dan Bu Mutia. Tema dalam novel ini adalah “Kepedulian dan Perjuangan untuk
memperoleh pendidikan”. Dalam penelitian ini peneliti menemukan 15 macam
nilai pendidikan karakter, yaitu religius (11), jujur (7), disiplin (3), kerja keras (5),
kreatif (12), mandiri (1), demokratis (2), rasa ingin tahu (1), cinta tanah air (3),
menghargai prestasi (3), komunikatif (2), cinta damai (2), gemar membaca (3),
peduli sosial (11), tanggung jawab (3). Hasil analisis alur, tokoh, penokohan, tema
dan nilai-nilai pendidikan karakter dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran
sastra di SMA kelas XII semester 1.
Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti memberikan saran kepada
pengajar bahasa Indonesia agar dapat menjadikan novel ini sebagai suatu
alternatif bahan pembelajaran sastra di SMA dengan memperhatikan tiga aspek
penting yaitu aspek bahasa, psikologis, dan aspek latar belakang siswa.
Selanjutnya, bagi peneliti berikutnya, novel ini masih mempunyai masalahmasalah lain yang dialami oleh tokoh utama maupun tokoh tambahan yang
menarik untuk diteliti dengan menggunakan kajian lainnya.
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ABSTRACT
Andriyani, Bernadeta Novi. 2014. The Education Character Values as seen in
Orang Miskin Dilarang Sekolah Novel by Wiwid Praestyo and its
relevance with Literature Learning in Grade XII Senior High School. A
Thesis. Yogyakarta: PBSI, FKIP, Sanata Dharma University.
This research reviewed the education character values as seen in Orang
Miskin Dilarang Sekolah novel by Wiwid Prasetyo and its relevance with the
literature learning in grade XII Senior High School. This research had 3 purposes.
Those were (1) to describe the plot, characters characterizations and the theme of
Orang Miskin Dilarang Sekolah novel (2) to find out the education character
values of Orang Miskin Dilarang Sekolah novel (3) to describe the relevance of
the ducation character values of Orang Miskin Dilarang Sekolah novel with the
literature learning in Senior High School.
This research was a qualitative research. The steps conducted in this
research were; (1) describing plot, characters and characterization (2) describing
the education character values based on its classification (3) connecting the result
of the research with the literature learning in grade XII Senior High School.
The result of this research was the chronological plot included the
exposition, rising action, climax, falling action and resolution. The main character
of this novel was Faisal and the addiotional characters were Pambudi, Pepeng,
Yudi, Mat Karmin, Pak Cokro, Pak Zainal, Kania and Bu Mutia. The theme of
this novel was “The Concern and Struggle for Education”. In this research, the
researcher found out 15 kinds of the education character values. Those were
religious (11), honesty (7), discipline (3), hard-working (5), creative (12),
independent (1), democratic (2), curiosity (1), fond of reading (3), social care (11),
responsibility (3).
According to the result of this research above, the researcher suggest to the
Indonesian teachers for using this novel as one of the alternative of literature
learning in Senior High School by considering the three important aspects in
choosing the literature learning material. Those are language, psychology and the
students’ background aspects. Furthermore, for the next researcher, this novel still
has other problems which occurred by the main character and additional
characters which are interested to discuss using another reviews.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Karya sastra terjadi jika seorang pengarang menuangkan ide, pikiran dan
perasaan yang ada dalam imajinasinya. Seperti yang diungkapkan oleh Suharianto
(1982: 17) karya sastra dibuat pengarang untuk mengomunikasikan sesuatu
kepada para penikmatnya, mengharapkan terjadinya komunikasi imajinatif, yaitu
suatu sentuhan yang dapat menimbulkan citra atau bayangan-bayangan tertentu di
dalam angan-angan penikmatnya. Membicarakan sastra yang memiliki sifat
imajinatif, kita berhadapan dengan tiga jenis (genre) sastra yaitu prosa, puisi, dan
drama. Salah satu jenis prosa yaitu novel.
Karya sastra jenis prosa yang dipilih sebagai bahan kajian dalam penelitian
ini adalah novel. Seperti halnya karya sastra yang lain, novel termasuk fiksi.
Menurut Nurgiyantoro (2007: 9) novel masuk ke Indonesia berasal dari bahasa
Itali novella (yang dalam bahasa Jerman: novelle). Abram dalam Nurgiyantoro
(2007: 9) mengungkapkan bahwa secara harfiah novella berarti ‘sebuah barang
baru yang kecil’ dan kemudian diartikan sebagai ‘cerita pendek dalam bentuk
prosa’.
Novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita
kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak
dan sifat setiap pelaku (Depdiknas, 2008). Istilah novella dan novelle mengandung
pengertian yang sama dengan istilah Indonesia yakni novelet (Inggris: novelette)
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yang berarti sebuah karya prosa fiksi yang panjangnya cukupan, tidak terlalu
panjang namun juga tidak terlalu pendek (Nurgiyantoro, 2007: 9-10).
Novel menawarkan sebuah dunia yang berisi model kehidupan yang
diidealkan, dunia imajinatif yang dibangun melalui berbagai unsur intrinsiknya
seperti peristiwa, plot, tokoh (dan penokohan), latar, sudut pandang, dan lain-lain
yang kesemuanya tentu saja juga bersifat imajinatif (Nurgiyantoro, 2007: 4). Oleh
karena itu, novel mengemukakan sesuatu secara bebas dan secara lebih banyak
dengan melibatkan berbagai unsur pembangun sehingga dunia imajiner yang
ditampilkan merupakan dunia dalam skala besar dan kompleks.
Karya sastra novel mengungkapkan berbagai pengalaman hidup manusia
agar manusia lain dapat memetik pelajaran yang baik darinya (Sumardjo, 1986:
14). Pelajaran baik yang dimaksud dapat berupa nilai-nilai pendidikan baik itu
secara tersurat maupun tersirat yang dapat dipetik oleh pembaca.
Dalam buku Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa yang
disusun Kemendiknas melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat
Kurikulum (Kementrian Pendidikan Nasional, 2010) dikemukakan 18 nilai
karakter versi Kemendiknas, yaitu: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras,
kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah
air, menghargai prestasi, bersahabat/ komunikatif, cinta damai, gemar membaca,
peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.
Novel Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid Prasetyo seperti halnya
novel Laskar Pelangi karya Andera Hirata mengungkapkan keprihatinan atas
pendidikan anak. Novel ini menceritakan Faisal sebagai tokoh utama yang
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memperjuangkan tiga sahabatnya untuk menempuh pendidikan di sekolah.
Semangat Faisal agar tiga sahabatnya keluar dari kungkungan perbudakan dan
tidak mengikuti jejak orang tua mereka yang tidak mengenyam pendidikan
membawa kisah inspiratif yang mengandung nilai-nilai pendidikan tinggi. Salah
satu nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam novel ini adalah kerja keras
dimana Faisal dan tiga sahabatnya yang dahagakan pendidikan berjuang untuk
sekolah. Cerita dalam novel ini dikemas dengan kehidupan sehari-hari yang sarat
akan nilai-nilai pendidikan karakter sehingga dapat memengaruhi pembacanya
menjadi masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudi luhur.
Peneliti memilih novel Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid
Prasetyo karena novel ini mengandung nilai pendidikan karakter. Peneliti ingin
menggali lebih dalam dan mengaitkannya dengan pembelajaran sastra di sekolah
khusunya di SMA kelas XII. Relevansi penelitian ini berdasarkan pada kurikulum
2013. Oleh karena itu, dilakukan penelitian dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan
Karakter dalam Novel Orang Miskin Dilarang Sekolah Karya Wiwid Prasetyo
dan Relevansinya dengan Pembelajaran Di SMA Kelas XII”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, disusun rumusan masalah sebagai
berikut.
1. Bagaimanakah alur, tokoh, penokohan dan tema dalam novel Orang
Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid Prasetyo?
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2. Bagaimanakah nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam
novel Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid Prasetyo?
3. Bagaimanakah relevansi nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel
Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid Prasetyo dengan
pembelajaran di SMA kelas XII?

1.3 Tujuan Penelitian
Selaras dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini
adalah sebagai berikut.
1. Mendeskripsikan alur, tokoh, penokohan dan tema dalam novel Orang
Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid Prasetyo.
2. Mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam
novel Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid Prasetyo.
3. Mendeskripsikan relevansi nilai-nilai pendidikan karakter novel Orang
Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid Prasetyo dengan pembelajaran di
SMA kelas XII.

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.
1. Bagi Peneliti Sastra
Memberikan sumbangan dalam bidang sastra agar dapat memperkaya
pengetahuan tentang nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung
dalam novel Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid Prasetyo.
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2. Bagi Guru Bahasa Indonesia
Memberikan suatu referensi karya sastra yang dapat digunakan sebagai
bahan pembelajaran di SMA.

1.5 Batasan Istilah
Istilah operasional yang perlu dibatasi pengertiannya dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut.
1. Novel
Novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita
kehidupan seseorang dengan orang disekelilingnya dengan menonjolkan
watak dan sifat setiap pelakunya (Depdiknas, 2008: 969).
2. Nilai
Nilai diartikan sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi manusia
(Depdiknas, 2008: 963).
3. Pendidikan
Pendidikan diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku
seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia
melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik
(Depdiknas, 2008: 326).
4. Karakter
Karakter merupakan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti
yang membedakan seseorang dengan yang lain (Depdiknas, 2008: 682).
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5. Pendidikan Karakter
Pendidikan

karakter

adalah

pendidikan

yang

menanamkan

dan

mengembangkan karakter-karakter luhur kepada anak didik, sehingga
mereka memiliki karakter luhur itu, menerapkan dan mempraktikan dalam
kehidupannya, entah dalam keluarga, sebagai anggota masyarakat dan
warga negara (Kemendiknas, 2010: 8).
6. Pembelajaran
Pembelajaran adalah proses, cara perbuatan mempelajari (Depdiknas,
2008: 23).

1.6 Sistematika Penyajian
Hasil penelititian ini disampaikan dalam lima bab. BAB I merupakan
pendahuluan yang berisikan masalah-masalah teknis yang mendasari dan
mengarahkan penyusunan penelitian ini. Masalah teknis yang dimaksud adalah
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
batasan istilah, dan sistematika penyajian.
BAB II merupakan landasan teori yang meliputi uraian penelitian-penelitian
terdahulu yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. BAB III
merupakan metodologi penelitian. Bagian ini memaparkan jenis penelitian yang
digunakan meneliti dalam memecahkan masalah, data dan sumber data penelitian,
instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
BAB IV merupakan pembahasan. Bagian ini memaparkan unsur intrinsik
dan nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam novel Orang Miskin
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Dilarang Sekolah karya Wiwid Prasetyo dan relevansinya dengan pembelajaran
sastra di SMP kelas IX. BAB V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan
dan saran.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian yang Relevan
Sejauh ini peneliti hanya menemukan dua penelitian terdahulu yang relevan
dengan penelitian ini yaitu penelitian Hendry Suwoto pada tahun 2010 dan
penelitian Veronica Khristanti pada tahun 2013. Kedua penelitian tersebut
dituangkan secara ringkas seperti berikut ini.
Penelitian Hendry Suwoto ditulis pada tahun 2010 dengan judul “Nilai
Pendidikan Moral pada Puisi Anak dalam Surat Kabar Kedaulatan Rakyat Edisi
Januari- Juni 2008 dan Implementasinya dalam Bentuk Silabus dan RPP di SD
Kelas II Semester 1”. Peneliti menemukan nilai pendidikan moral berdasarkan
hubungan manusia dengan Tuhan ada 3 yaitu: bersyukur pada Tuhan,
menjalankan firman Tuhan, dan berdoa pada Tuhan. Penelitian ini menghasilkan
kesimpulan bahwa, hasil analisis nilai pendidikan moral pada puisi anak dapat
digunakan sebagai bahan pembelajaran di SD khususnya kelas II semester 1. Hal
ini dibuktikan dengan adanya kesesuaian nilai pendidikan moral pada puisi anak
dengan kurikulum, standar kompetensi “Mendengarkan” poin 1 tertulis
“Memahami teks pendek dan puisi anak” dan kompetensi dasar tertulis
“Mendeskripsikan isi puisi”.
Penelitian Veronica Khristanti ditulis pada tahun 2013 dengan judul
“Analisis Struktur Intrinsik dan Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Cerita Film Sang
Pemimpi”. Penelitian ini menganalisis lima unsur intrinsik, yaitu: tokoh, alur,
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latar, tema, dan amanat. Nilai-nilai pendidikan dalam film ini meliputi: nilai
pendidikan religius, nilai pendidikan sosial dan nilai pendidikan moral. Penelitian
ini menghasilkan kesimpulan bahwa hubungan antar unsur intrinsik saling
berkaitan satu sama lain. Tokoh mendukung alur, latar, tema, dan amanat. Alur
mendukung latar dan tema. Sedangkan latar mendukung tema dan tema
mendukung amanat.
Kedua penelitian di atas dianggap relevan dengan penelitian ini karena
mengangkat nilai pendidikan yang terdapat pada karya sastra yang dianalisis. Hal
yang membedakan antara dua penelitian tersebut adalah jenis (genre) sastra,
penelitian Hendry Suwoto menganalisis nilai pendidikan moral karya sastra jenis
puisi, sedangkan penelitian Veronica Khristanti menganalisis nilai pendidikan
dalam karya sastra jenis drama (film). Pada penelitian ini, peneliti menganalisis
nilai pendidikan karakter karya sastra jenis prosa yaitu novel.

2.2 Novel
Salah satu wujud karya sastra yaitu novel. Novel adalah karangan prosa
yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang
disekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelakunya
(Depdiknas, 2008: 969).
Seperti halnya karya sastra yang lain, novel termasuk fiksi. Menurut
Nurgiyantoro (2007: 9) novel masuk ke Indonesia berasal dari bahasa Itali novella
(yang dalam bahasa Jerman: novelle). Abram dalam Nurgiyantoro (2007: 9)
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mengungkapkan bahwa secara harfiah novella berarti ‘sebuah barang baru yang
kecil’ dan kemudian diartikan sebagai ‘cerita pendek dalam bentuk prosa’.
Istilah novella dan novelle mengandung pengertian yang sama dengan
istilah Indonesia yakni novelet (Inggris: novelette) yang berarti sebuah karya
prosa fiksi yang panjangnya cukupan, tidak terlalu panjang namun juga tidak
terlalu pendek (Nurgiyantoro, 2007: 9--10).
Dalam arti luas novel adalah cerita berbentuk prosa dalam ukuran yang luas.
Ukuran luas di sini berarti cerita dengan plot (alur) yang kompleks, karakter yang
banyak, tema yang kompleks, suasana cerita yang beragam, dan setting cerita
yang beragam pula (Sumardjo, 1986: 29).
Novel sebagai sebuah karya fiksi menawarkan sebuah dunia, dunia yang
berisi model kehidupan yang diidealkan, dunia imajinatif, yang dibangun melalui
berbagai unsur instrinsiknya seperti peristiwa, plot, tokoh, (dan penokohan), latar,
sudut pandang, dan lain-lain yang kesemuanya tentu saja juga bersifat imajinatif
(Nurgiyantoro, 2007: 4).
Dalam menganalisis nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Orang
Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid Prasetyo, tidak semua unsur diperlukan
untuk dianalisis. Adapun unsur yang diperlukan untuk dianalisis adalah unsur
intrinsik. Unsur- unsur intrinsik yang akan diuraikan dari novel Orang Miskin
Dilarang Sekolah karya Wiwid Prasetyo dalam kaitannya dengan nilai-nilai
pendidikan karakter adalah alur, tokoh, penokohan dan tema.
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2.2.1 Alur
Alur merupakan pengisahan kejadian waktu. Peristiwa yang diurutkan itu
membangun tulang punggung cerita, yaitu alur (Panuti Sudjiman, 1988: 29).
Boulton dalam Sugiastuti dan Suharto (2002: 46) mengibaratkan alur sebagai
rangka dalam tubuh manusia tanpa rangka tubuh tidak dapat berdiri. Alur adalah
cerita yang berisi urutan peristiwa, tetapi setiap peristiwa itu dihubungkan secara
kausal. Peristiwa yang satu menyebabkan peristiwa yang lain.
Luxemburg dalam Nurgiyantoro (2007: 117) mengemukakan bahwa
peristiwa dapat diartikan sebagai peralihan dari satu keadaan ke keadaan yang
lain. Menurut Nurgiyantoro (2007: 114) peristiwa terjadi karena adanya aksi atau
aktivitas yang dilakukan oleh tokoh cerita, baik yang bersifat verbal maupun
nonverbal, baik yang bersifat fisik maupun batin. Alur merupakan cerminan atau
bahkan berupa perjalanan tingkah laku para tokoh dalam bertindak, berpikir,
berasa, dan bersikap dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan.
Alur sebuah cerita sering tak menyajikan urutan peristiwa secara kronologis.
Peristiwa awal cerita tidak harus berada di bagian awal melainkan dapat terletak
di bagian mana pun. Oleh karena pengarang memiliki kebebasan kreativitas, ia
dapat memanipulasi urutan waktu kejadian sekreatif mungkin, tidak harus bersifat
linear kronologis. Dari sinilah secara teoretis kita dapat membedakan alur ke
dalam dua kategori: kronologis dan tak kronologis (Nurgiyantoro, 2007).
Sudjiman (1988: 30) mengatakan bahwa pengaluran secara umum dapat
digambarkan sebagai berikut: (1) Paparan/ exposition, (2) Rangsangan/ inciting
moment,

(3) Gawatan/ rising

action, (4) Tikaian/ conflict, (5) Rumitan/
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complication, (6) Klimaks/ climax, (7) Leraian/ falling action, (8) Selesaian/
denouement.
1. Paparan adalah penyampaian informasi awal pada pembaca.Paparan juga
disebut eksposisi.Paparan merupakan fungsi utama awal suatu cerita.Di
sini pengarang memberikan keterangan untuk memudahkan pembaca
untuk mengikuti cerita selanjutnya (Sudjiman, 1988: 32).
2. Tahap berikutnya adalah rangsangan, pada tahap rangsangan ini akan
terjadi peristiwa yang mengawali timbulnya suatu masalah atau persoalan
yang dihadapi oleh tokoh utama. Rangsangan adalah peristiwa yang
mengawali timbulnya gawatan.
3. Gawatan memiliki potensi untuk mengembangkan cerita.
4. Tikaian adalah perselisihan yang timbul karena adanya dua kekuatan
yang bertentangan. Satu di antaranya diawali

oleh manusia yang

pribadinya biasanya tokoh protagonis, dan mendapat pertentangan
dengan suara hatinya dengan kekuatan alam, atau dengan masyarakat,
atau dengan orang/tokoh lain, atau pertentangan dari gejala mulai tikaian
menuju klimaks. Klimaks tercapai apabila rumitan mencapai puncak
kehebatannya.
5. Rumitan adalah perkembangan dari gejala mulai tikaian menuju klimaks
cerita.
6. Klimaks dapat tercapai apabila rumitan mempersiapkan pembaca untuk
menerima seluruh dampak dari klimaks.
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7. Leraian adalah tahap alur yang menunjukkan bahwa tegangan akibat
terjadinya tikaian telah menurun.
8. Penyelesaian merupakan bagian akhir atau penutup cerita (Sudjiman,
1988: 35).

2.2.2 Tokoh
Menurut Panuti Sudjiman, tokoh adalah individu rekaan yang mengalami
peristiwa atau berlakuan di dalam berbagai peristiwa dalam cerita. Individu rekaan
itu dapat berupa manusia atau binatang (Sudjiman, 1988: 16).
Istilah “tokoh” menunjuk pada orangnya ataupun pelaku dalam sebuah
cerita. Tokoh cerita, menurut Abrams (1981: 20) adalah orang yang ditampilkan
dalam suatu karya naratif yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral
dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa
yang dilakukan dalam tindakan. Kutipan tersebut berarti kepribadian tokoh
berdasarkan kata-kata (verbal) dan tingkah laku (nonverbal) (Nurgiyantoro, 2007:
165--166).
Dari segi peranan atau tingkat pentingnya tokoh dalam sebuah cerita, tokoh
dibedakan menjadi tokoh utama (sentral) dan tokoh tambahan (periferal)
(Nurgiyantoro, 2007: 176).
1.

Tokoh utama (sentral)

Tokoh utama merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan dan selalu
berhubungan dengan tokoh-tokoh lain, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang
dikenai kejadian (Nurgiyantoro, 2007). Tokoh disebut tokoh sentral apabila paling
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terlibat dengan makna atau tema, paling banyak berhubungan dengan tokoh lain,
paling banyak memerlukan waktu penceritaan (Sayuti dalam Wiyatmi, 2006:31).
2.

Tokoh tambahan (periferal)

Tokoh tambahan dalam sebuah cerita lebih sedikit diceritakan, tidak
dipentingkan, dan kehadirannya hanya jika ada keterkaitannya dengan tokoh
utama, secara langsung atau tidak langsung (Nurgiyantoro, 2007: 177). Tokoh
tambahan dalam sebuah cerita sangat diperlukan kehadirannya untuk menunjang
atau mendukung tokoh utama (Sudjiman, 1988: 19).

2.2.3 Penokohan
Jones dalam Nurgiyantoro (2007: 165) mengemukakan penokohan adalah
pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah
cerita. Menurut Sudjiman (1988: 23) penokohan merupakan penyajian watak
tokoh dan penciptaan cerita tokoh. Waluyo (1994: 164--165) mengemukaan
penokohan dan perwatakan mempunyai hubungan yang erat. Penokohan
berhubungan dengan cara pengarang memilih dan menentukan tokoh-tokohnya,
perawatakan berhubungan dengan karakterisasi/ watak dari tokoh-tokoh dalam
cerita.
Istilah penokohan lebih luas pengertiannya dari tokoh dan perwatakan sebab
ia sekaligus mencakup masalah siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakan, dan
bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam sebuah cerita sehingga sanggup
memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca (Nurgiyantoro, 2007: 166).
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Ada beberapa metode penokohan. Pertama menurut Hudson dalam
Sugihastuti dan Suharto (2010: 50), yaitu metode analitik atau metode langsung.
Pengarang melalui narator memaparkan sifat-sifat, hasrat, pikiran, dan perasaan
tokoh. Kedua, menurut Panuti Sudjiman dalam Sugihastuti dan Suharto (2010:
51), yaitu metode tidak langsung yang disebut juga metode ragaan atau metode
dramatik. Watak tokoh dapat disimpulkan pembaca dari pikiran, cakapan, dan
lakuan tokoh yang disajikan pengarang melalui narator. Ketiga, menurut Kenney
dalam Sugihastuti dan Suharto (2010: 51) yaitu metode konstektual. Melalui
metode ini watak tokoh dapat disimpulkan dari bahasa yang digunakan narator
mengacu pada tokoh cerita.

2.2.4 Tema
Menurut Hartoko dan Rahmanto dalam Nurgiyantoro (2007: 68) tema
merupakan gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra dan yang
terkandung di dalam teks sebagai struktur semantis dan yang menyangkut
persamaan-persamaan atau perbedaan.
Menurut Sudjiman tema adalah gagasan, ide, atau pikiran utama yang
mendasar suatu karya sastra itu (Sudjiman, 1988: 50).

2.3 Hakikat Nilai Pendidikan Karakter
2.3.1. Pengertian
Nilai diartikan sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi manusia
(Depdiknas, 2008: 963). Dalam KBBI, pendidikan diartikan sebagai proses
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pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha
mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara,
perbuatan mendidik (Depdiknas, 2008: 326).
Ki Hadjar Dewantara tokoh pendidikan Indonesia dalam Agus Wibowo
(2013) menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya untuk memajukan budi
pekerti (kekuatan batin), pikiran (intellect), dan jasmani anak-anak, selaras dengan
alam dan masyarakatnya.
Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor
20 tahun 2003 pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar
dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
anak didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Karakter merupakan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti
yang membedakan seseorang dengan yang lain (Depdiknas, 2008: 682). Menurut
Ki Hajar Dewantara dalam Agus Wibowo (2013: 13) karakter adalah sebagai
sifatnya jiwa manusia, mulai dari angan-angan hingga terjelma sebagai tenaga.
Pendidikan

karakter

adalah

pendidikan

yang

menanamkan

dan

mengembangkan karakter-karakter luhur kepada anak didik, sehingga mereka
memiliki karakter luhur itu, menerapkan dan mempraktikan dalam kehidupannya,
entah dalam keluarga, sebagai anggota masyarakat dan warga negara
(Kemendiknas, 2010: 8). Pendidikan karakter merupakan sebuah usaha untuk
mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan
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dapat

memberikan kontribusi yang pisitif kepada lingkungannya (Ratna Megawangi,
2004: 95).

2.3.2 Macam-macam Nilai Pendidikan Karakter
Menurut Buku Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa
yang disusun Kemendiknas melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat
Kurikulum (Kementrian Pendidikan Nasional, 2010) dikemukakan 18 nilai
karakter versi Kemendiknas, yaitu: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras,
kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah
air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli
lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.
1. Religius, yakni ketaatan dan kepatuhan dalam memahami dan
melaksanakan ajaran agama yang dianut termasuk sikap toleran terhadap
pelaksanaan ibadah agama lain serta hidup rukun berdampingan.
2. Jujur, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara
pengetahuan, perkataan, dan perbuatan benar sehingga menjadikan orang yang
bersangkutan sebagai pribadi yang dapat dipercaya.
3. Toleransi, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan penghargaan
terhadap perbedaan agama, aliran kepercayaan, suku, adat, bahasa, ras, etnis,
pendapat, dan hal-hal lain yang berbeda dengan dirinya secara sadar dan terbuka,
serta dapat hidup tenang di tengah perbedaan tersebut.
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4. Disiplin, yakni kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala
bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku.
5. Kerja keras, yakni perilaku yang menunjukkan upaya secara sungguhsungguh dalam menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan, dan lainlain dengan sebaik-baiknya.
6. Kreatif, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan inovasi dalam
berbagai segi memecahkan masalah, sehingga selalu menemukan cara-cara baru,
bahkan hasil-hasil baru yang lebih baik dari sebelumnya.
7. Mandiri, yakni sikap dan perilaku yang tidak tergantung pada orang lain
dalam menyelesaikan berbagai tugas maupun perosalan.
8. Demokratis, yakni sikap dan cara yang berpikir yang mencerminkan
persamaan hak dan kewajiban secara adil dan merata antara dirinya dan orang
lain.
9. Rasa ingin tahu, yakni cara berpikir, sikap dan perilaku yang
mencerminkan penasaran dan keingintahuan terhadap segala hal yang dilihat,
didengar dan dipelajari secara lebih mendalam.
10. Semangat kebangsaan atau nasionalisme, yakni sikap dan tindakan yang
menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau
individu dan golongan.
11. Cinta tanah air, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa
bangga, setia, peduli dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya,
ekonomi, politik dan sebagainya, sehingga tidak mudah menerima tawaran bangsa
lain yang dapat merugikan bangsa sendiri.
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12. Menghargai prestasi, yakni sikap terbuka terhadap prestasi orang lain
dan mengakui kekuarangan diri sendiri tanpa mengurangi semangat berprestasi
yang lebih tinggi.
13. Komunikatif, senang bersahabat atau proaktif, yakni sikap dan tindakan
terbuka terhadap orang lain melalui komunikasi yang santun sehingga tercipta
kerja sama secara kolaboratif dengan baik.
14. Cinta damai, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan suasana
damai, aman, tenang, dan nyaman atas kehadiran dirinya dalam komunitas atau
masyarakat tertentu.
15. Gemar membaca, yakni kebiasaan dengan tanpa paksaan untuk
menyediakan waktu secara khusus guna membaca berbagai informasi, baik buku,
jurnal, majalah, koran dan sebagainya, sehingga menimbulkan kebijakan bagi
dirinya.
16. Peduli lingkungan, yakni sikap dan tindakan yang selalu berupaya,
menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar.
17. Peduli sosial,yakni sikap dan perbuatan yang mencerminkan kepedulian
terhadap orang lain maupun masyarakat yang membutuhkannya.
18. Tanggung

jawab, yakni sikap dan perilaku seseorang dalam

melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri,
sosial, masyarakat, bangsa,negara, maupun agama.
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2.4 Pembelajaran Sastra di SMA
Pembelajaran sastra merupakan salah satu media yang baik dalam
membentuk karakter siswa yang berbudaya. Menurut Rahmanto (1988: 16--25),
pengajaran sastra dapat membantu pendidikan secara utuh apabila cakupannya
meliputi 4 manfaat, yaitu: membantu ketrampilan berbahasa, meningkatkan
pengetahuan budaya,

mengembangkan cipta dan rasa, dan menunjang

pembentukan watak.
Berkaitan dengan pembelajaran sastra, menurut Moody dalam Jabrohim
(1994: 18) pemilihan materi ajar harus sesuai dengan kemampuan siswa.
Pemilihan materi ajar harus mempertimbangkan tiga aspek, yaitu bahasa,
psikologi dan latar belakang.
a.

Bahasa
Bahasa hendaknya tidak terlampau jauh dari penguasaan bahasa siswa, oleh

karena itu bahan yang dipilih hendaknya mempunyai susunan kata atau kesatuan
sintaksis yang tidak banyak menimbulkan kemungkinan yang rumit (Jabrohim,
1994:19).
b.

Kematangan jiwa (psikologis)
Pemilihan bahan ajar juga memperhitungkan dari Psikologi siswa. Bahan

pengajaran harus sesuai dengan tingkat perkembangan jiwa sejalan dengan tujuan
pendidikan yang hendak dicapai. Kondisi dan situasi psikologi siswa selalu
mengalami perkembangan, oleh sebab itu bahan pengajaran sastra harus
disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan psikis siswa. Tahap perkembangan
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itu terdiri dari tahap operasional konkret (7--11 tahun) dan tahap operasional
formal (11--12 tahun keatas) (Nurgiyantoro, 2007: 52--53).
1. Tahap operasional Konkret (7--11 tahun)
Bahan pembelajaran sastra yang relevan dengan tahap Operasional
Konkret dapat berupa bacaan narasi yang sederhana, puisi anak, cerita anak,
bacaan bergambar, dan bacaan narasi yang menampilkan narator yang
mengisahkan cerita sehingga anak dapat mengembangkan imajinasi cerita.
2. Tahap Operasional Formal (11--12 tahun keatas)
Bacaan pembelajaran sastra yang relevan dengan tahap Operasional
Formal dapat berupa buku yang di dalamnya memuat konflik dan anak diajak
untuk berpikir kritis serta analitis, bacaan yang menampilkan alur cerita ganda,
bacaan yang unsur intrinsik dan ekstrinsiknya lebih komplek.
c.

Latar belakang
Pemilihan materi ajar juga harus memperhatikan dari segi latar belakang.

Artinya, masalah-masalah yang ditampilkan oleh suatu karya sebaiknya
mendekati apa yang dihadapi oleh para siswa dalam kehidupan keseharian mereka
(Jabrohim, 1994: 20).
Novel merupakan karya sastra yang merupakan salah satu materi ajar kajian
mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA. Novel menjadi media melalui
pembelajaran Bahasa Indonesia karena banyak mengandung nilai pendidikan yang
positif sehingga novel berpengaruh dalam pembentukan watak dan kepribadian
siswa. Pemerolehan novel sebagai materi pembelajaran di sekolah sangat mudah,
karena novel adalah salah satu karya sastra dapat diperoleh dari berbagai sumber.
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Seperti yang diungkapkan Rahmanto (1988: 66) kelebihan pengajaran karya sastra
jenis novel adalah cukup mudahnya karya sastra tersebut dinikmati siswa sesuai
dengan tingkat kemampuannya masing-masing secara perorangan.

2.4.1 Kurikulum
Pembelajaran sastra pada penelitian ini akan diwujudkan dalam bentuk
silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang relevan dengan hasil
analisis novel Orang Miskin Dilarang Sekolah dan didasarkan pada kurikulum
kurikulum

2013.

Kurikulum

2013

atau

Pendidikan

Berbasis

Karakter

diberlakukan mulai tahun ajaran 2013/2014.
Kurikulum 2013 adalah kurikulum baru yang dicetuskan oleh Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia
agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman,
produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia (Permendikbud
Kurikulum,

2013).

Untuk

mewadahi

konsep

kesamaan

muatan

antara

SMA/SMK/MA, maka dikembangkan Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah,
terdiri atas kelompok mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan
(Permendikbud Kurikulum, 2013). Dalam sistem kurikulum 2013, mata pelajaran
bahasa Indonesia di tingkat SMA/SMK/MA masuk dalam kelompok mata
pelajaran wajib.
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2.4.2 Silabus
Menurut Permendikbud Nomor 81 A tentang Implementasi Kurikulum,
secara umum untuk setiap materi pokok pada setiap silabus terdapat 4 KD sesuai
dengan aspek KI (sikap kepada Tuhan, sikap diri dan terhadap lingkungan,
pengetahuan, dan keterampilan). Untuk mencapai 4 KD tersebut, di dalam silabus
dirumuskan kegiatan peserta didik secara umum dalam pembelajaran berdasarkan
standar proses. Kegiatan peserta didik ini merupakan rincian dari eksplorasi,
elaborasi, dan konfirmasi, yakni: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi,
mengolah dan mengkomunikasikan. Kegiatan inilah yang harus dirinci lebih
lanjut di dalam RPP, dalam bentuk langkah-langkah yang dilakukan guru dalam
pembelajaran, yang membuat peserta didik aktif belajar. Pengkajian terhadap
silabus juga meliputi perumusan indikator KD dan penilaiannya.

2.4.4 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Strategi pembelajaran sangat diperlukan dalam menunjang terwujudnya
seluruh kompetensi yang dimuat dalam kurikulum 2013. Menurut Permendikbud
Nomor 81 A tentang Implementasi Kurikulum, tahap pertama dalam pembelajaran
menurut standar proses yaitu perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan
kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Rencana
pelaksanaan pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan
secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada
silabus.
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Komponen pada RPP kurikulum 2013 mencakup (1) data sekolah, mata
pelajaran, dan kelas/semester, (2) materi pokok, (3) alokasi waktu, (4) tujuan
pembelajaran, (5) materi pembelajaran, (6) metode pembelajaran, (7) media, alat,
dan sumber belajar, (8) langkah-langkah kegiatan pembelajaran (9) penilaian
(Permendikbud Kurikulum, 2013).
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dipaparkan metodologi penelitian yang meliputi: jenis
penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan
teknik analisis data.
3.1

Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor

(via Moleong, 2006: 4), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang
dan perilaku yang diamati. Penelitian ini mendeskripsikan bahan-bahan tertulis
mengenai alur, tokoh, penokohan, tema dan nilai-nilai pendidikan karakter dalam
novel Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid Prasetyo dan relevansinya
dalam bahan pembelajaran di SMA kelas XII.

3.2

Data dan Sumber Data
Suharsimi Arikunto (2002: 107) menyatakan bahwa sumber data dalam

penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Menurut Lofland dan Lofland
(via Moleong, 2006: 157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah
kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan
lain-lain.
Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Orang Miskin Dilarang
Sekolah karya Wiwid Prasetyo. Data dalam penelitian ini adalah kalimat yang

25
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mengandung nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Orang Miskin Dilarang
Sekolah.

3.3

Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian merupakan alat untuk memperoleh data yang

diperlukan dalam penelitian. Menurut Moleong (2006: 168) bahwa dalam
penelitian kualitatif, peneliti sendiri merupakan alat pengumpulan data utama.
Maksud dari peneliti sendiri adalah peneliti merupakan perencana, pelaksana
pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya peneliti menjadi si
pelapor hasil penelitiannya.
Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri yang mengumpulkan data
dengan cara mengamati dan mengobservasi sumber data yang dalam penelitian ini
adalah novel Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid Prasetyo.

3.4

Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik untuk memperoleh data

yang diperlukan atau proses pengadaan data untuk keperluan penelitian (Nazir,
1988: 221). Proses pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan
menggunakan kartu data adalah sebagai berikut.
1. Peneliti membaca novel Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid
Prasetyo.
2. Peneliti

menemukan

dan

mencatat

data

berupa

kalimat

menunjukkan nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam novel.

yang
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Teknik Analisis Data
Menurut Bogdan dan Biklen (via Moleong, 2006: 248) analisis data

kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,
mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting
dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan.
Berdasarkan pendapat di atas, setelah data diperoleh, peneliti menganalisis
data tersebut. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut.
1.

Peneliti mencatat alur, tokoh, penokohan, dan tema dalam novel.

2.

Peneliti mendeskripsikan alur, tokoh, penokohan dan tema dalam novel.

3.

Data-data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan klasifikasi

yang ditentukan dalam nilai-nilai pendidikan karakter. Klasifikasi nilai-nilai
pendidikan karakter dalam novel diantaranya adalah nilai religius, jujur, toleransi,
disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat
kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar
membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.
4.

Setelah proses klasifikasi, hasilnya di deskripsikan. Kedua langkah

tersebut diasumsikan seperti pada kartu data berikut ini.
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Klasifikasi nilai pendidikan: Religius
Kutipan:
“Aku telah mempelajari setumpuk layang-layang, aku juga mengkliping
artikel di koran dan majalah yang mengupas tentang layang-layang, aku pelajari,
aku simpulkan, dan aku praktikkan, kemudian aku menyerahkan segala urusan
kepada Allah, aku tawakal. Setiap aku akan membuat layang-layang, aku shalat
Istikharah, agar layang-layang yang aku buat ini atas petunjuk Allah, layanglayang itu bukan aku yang membuat, tetapi Allah-lah yang menjalankan tangantanganku, menggelontorkan ide di dalam otakku.” (Prasetyo, 2011: 41).
Deskripsi:
Kutipan tersebut menunjukkan adanya ketaatan dan kepatuhan dalam
memahami dan melaksanakan ajaran agama yang dianut tokoh Faisal. Dalam diri
tokoh Faisal, ia percaya bahwa segala sesuatu yang ia kerjakan atas petunjuk
Tuhan. Ia tawakal kemudian menyerahkan segala urusannya kepada Tuhan
dengan shalat istikharah. Hal ini menunjukkan adanya nilai religius dalam diri
tokoh Faisal.

5.

Peneliti menghubungkan novel Orang Miskin Dilarang Sekolah karya

Wiwid Prasetyo ke dalam pembelajaran di SMA kelas XII.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data
Pada bab ini dipaparkan data berupa kalimat yang menunjukkan alur, tokoh,
penokohan dan tema dalam novel Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid
Prasetyo. Selain itu, dipaparkan data berupa kalimat yang menunjukkan nilai-nilai
pendidikan karakter yang terdapat dalam novel Orang Miskin Dilarang Sekolah
karya Wiwid Prasetyo dan hubungannya dengan pembelajaran sastra di SMA
kelas XII. Secara keseluruhan peneliti menemukan 69 kalimat dengan 15 macam
nilai pendidikan karakter yaitu religius (11), jujur (7), disiplin (3), kerja keras (5),
kreatif (12), mandiri (1), demokratis (2), rasa ingin tahu (1), cinta tanah air (3),
menghargai prestasi (3), komunikatif (2), cinta damai (2), gemar membaca (3),
peduli sosial (11), tanggung jawab (3).

4.2 Analisis Data
A. Alur
Alur merupakan pengisahan kejadian waktu. Peristiwa yang diurutkan itu
membangun tulang punggung cerita. Alur dalam novel ini adalah alur maju atau
cerita yang disajikan secara kronologis. Sudjiman (1988: 30) mengatakan bahwa
pengaluran secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: paparan/ exposition,
rangsangan/ inciting moment, gawatan/ rising action, tikaian/ conflict, rumitan/
complication, klimaks/ climax, leraian/ falling action, selesaian/ denouement.
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1. Paparan
Paparan adalah penyampaian informasi awal pada pembaca. Paparan juga
disebut eksposisi. Paparan merupakan fungsi utama awal suatu cerita. Di sini
oengarang memberikan keterangan untuk memudahkan pembaca mengikuti cerita
selanjutnya (Sudjiman, 1988: 32).
Dalam novel Orang Miskin Dilarang Sekolah, paparan atau pengenalan
tampak pada monolog tokoh Faisal ketika menceritakan dirinya berasal dari
Kampung Genteng di Semarang. Tokoh Faisal memiliki tiga orang teman yaitu
tokoh Yudi, Pambudi, dan Pepeng yang ia kenal ketika membeli susu. Hal
tersebut tampak pada kutipan berikut.
(1) Kampung Genteng, itulah asal mula nama kampungku, entah dari mana
nama itu berasal, konon menurut ayahku, kampung itu pemasok genteng
yang tiada duanya di Semarang (Prasetyo, 2011: 11).
(2) Dari awalnya membeli susu, aku kenal anak-anak Gedong Sapi. Pada
mulanya, aku mengecap mereka sebagai anak-anak liar. Yudi, Pambudi,
dan Pepeng itu selalu mengangguku dengan tingkahnya yang aneh
(Prasetyo, 2011: 16).

2. Rangsangan
Tahap berikutnya adalah rangsangan, pada tahap rangsangan ini akan terjadi
peristiwa yang mengawali timbulnya suatu masalah atau persoalan yang dihadapi
oleh tokoh utama. Rangsangan adalah peristiwa yang mengawali timbulnya
gawatan (Sudjiman, 1988).
Rangsangan dalam novel Orang Mikin Dilarang Sekolah mulai muncul
ketika tokoh Faisal menemukan permasalahan pada saat peristiwa tokoh Faisal
membawakan sebuah buku, ternyata ketiga temannya tidak dapat membaca karena
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kemiskinan yang menyebabkan mereka tidak sekolah. Hal tersebut tampak pada
kutipan dialog berikut.
(3) “Aku juga membawa ini, teman,” kataku sambil mengambil buku yang
aku selipkan dari balik baju.
“apa itu?”
“Buku,” kataku.
Pambudi kemudian membolak-balik posisinya dan tampak berpikir
serius, ia kemudian membuka halaman demi halaman.
“Untuk apa?”
“Membuat layang-layang.”
“Maaf, aku tidak bisa membaca.”
Astagfirullahal ‘adzim, aku lupa, mereka bertiga memang tidak sekolah,
sampai sebesar ini mereka belum pernah bersekolah sekalipun. Orang
tua mereka tak sanggup menyekolahkan karena tak ada biaya (Prasetyo,
2011: 23).

3. Gawatan
Gawatan memiliki potensi untuk mengembangkan cerita (Sudjiman, 1988).
Gawatan dimulai ketika tokoh Faisal tidak percaya dengan keadaan tiga temannya
yang berusia lebih tua dan memiliki badan yang lebih besar darinya tidak pernah
bersekolah. Hal itulah yang kemudian membuat tokoh Faisal merasa prihatin dan
kasihan terhadap keadaan tokoh Yudi, Pambudi, dan Pepeng.
Tokoh Faisal memiliki rasa kepedulian terhadap kondisi teman-temannya.
Rasa kepedulian itulah yang membuat tokoh Faisal mengajak teman-temannya
untuk bersekolah. Tokoh Faisal berpikir kenapa tiga temannya tidak mendapatkan
hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Hal itu memunculkan niat dan
motivasi dalam diri tokoh Faisal untuk bertekad mengajak teman-temannya
bersekolah

seperti

anak-anak

lainnya.

Tokoh Faisal

termotivasi

untuk

mengentaskan teman-temannya dari kebodohan dan kemiskinan dengan ilmu
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pengetahuan yang hanya bisa didapat melalui sekolah. Hal tersebut tampak pada
kutipan berikut.
(4) “Ini anakku, namanya Candil.”
Aku berjabat tangan dengannya pertama kali, diikuti Pepeng, Pambudi,
dan Yudi.
“Ia kelas empat SD, kalau kalian?”
“Aku baru kelas dua,” kataku. Kemudian Ki Hajar memandang Yudi,
Pambudi, dan Pepeng yang hanya tersenyum-senyum sendiri karena
malu. Sudah sebesar ini mereka belum sekolah, kalah dengan anak
gunung, Candil, meskipun tubuhnya masih kecil tetapi sudah kelas
empat SD. Aku yang paling hebat diantara teman-temanku saja merasa
ciut di hadapan Candil (Prasetyo, 2011: 47).
(5) Aku masih belum puas dengan jawaban mereka, kemudian berpikir,
kalau anak seperti Candil saja bisa menjadi anak jenius, mengapa aku
tidak, mengapa anak-anak Gedong Sapi yang korban keadaan ini tak
punya kesempatan menjadi orang jenius? Kecamuk pertanyaanku
semakin menyesak dan tak bisa kutahan lagi, hingga...
“Pam, apa kau tidak ingin sekolah?” kataku menguji keseriusan
Pambudi.
“Yah..., pengin sih Sal, tapi keadaanku seperti itu.”
“Apa kau tidak iri dengan Candil, anak gembel itu sudah kelas empat,
sedangkan kau yang sudah sebesar ini belum juga pernah merasakan
bangku sekolah.” (Prasetyo, 2011: 53)
(6) Hari ini sudah bulat tekadku untuk mengajak anak-anak alam itu untuk
memikirkan masa depannya, alias mereka harus sekolah. Aku
terinspirasi oleh sebuah buku peta yang aku baca dari perpustakaan
sekolah, di akhir halaman itu tertulis kata-kata mutiara. Menulislah atau
kau akan hilang dalam pusaran sejarah. (Prasetyo, 2011: 60).

4. Tikaian
Tikaian adalah perselisihan yang timbul karena adanya dua kekuatan yang
bertentangan. Satu di antaranya diawali oleh manusia yang pribadinya biasanya
tokoh protagonis, dan mendapat pertentangan dengan

suara hatinya dengan

kekuatan alam, atau dengan masyarakat, atau dengan orang/tokoh lain, atau
pertentangan dari gejala mulai tikaian menuju klimaks (Sudjiman, 1988).
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Tikaian terjadi ketika tokoh Faisal akan mengutarakan maksudnya untuk
mengajak tokoh Pambudi, Pepeng, dan Yudi untuk bersekolah. Kesulitan ekonomi
yang dihadapi teman-temannya membuat tokoh Faisal mengalami konflik batin.
Hal tersebut tampak pada kutipan berikut.
(7) “Ya, aku iri sih Sal, tapi mau bagaimana lagi, aku harus bekerja
membantu ayah. Mengangkuti rumput-rumput untuk makanan sapisapi,” kata Pambudi sambil menundukkan wajahnya, terbayanglah
sebentuk kesedihan yang bisa aku lihat dari gambar-gambar suram pada
kedua belah matanya.
“Aku sendiri setiap sore harus berkeliling kampung menjual pisang
goreng ke rumah-rumah di kampung Genteng, tetapi bukan pembeli
yang kudapat, melainkan ejekan dari orang-orang kampung yang
melihat kulitku seperti sapi, mereka meneriakiku: ‘Bule kampung.. bul
kampung..’ Dalam keadaan seperti ini, apa aku harus sekolah Sal?” Kali
ini Yudi yang bicara.
“Kalau aku setiap malam diajak ayah untuk mengangkuti kelapa-kelapa
dari pelabuhan ke pasar-pasar malam dengan becak sejauh 25 kilo.
Malam yang seharusnya aku bisa tidur nyenyak, tetapi aku harus
berjuang mengangkuti ratusan kelapa itu kepada para pedagang dengan
upah dua puluh ribu sekali angkut. Kalau aku harus sekolah, duit dari
mana, lantas siapa yang membantu ayahku mengangkuti kelapa-kelapa
itu? Kalau aku sekolah, pasti uangnya banyak berkurang, dan
penghasilannya pun pasti akan menurun jika aku tak ikut
mengangkutnya.” Kali ini Pepeng yang bicara, raut mukanya seperti
kalender tanggal tua.
Ah mengapa persoalan sedemikian pelik? Bukankah aku hanya ingin
mengajak mereka sekolah? Belum juga kuutarakan maksudku, mereka
telah meneror tekadku, untuk membiarkan mereka teronggok dalam
kebodohan dan kemiskinan (Prasetyo, 2011: 65).

5. Rumitan
Rumitan adalah perkembangan dari gejala mulai tikaian menuju klimaks
cerita (Sudjiman, 1988). Situasi menjadi semakin rumit, panas, dan semakin
menegangkan. Rumitan terjadi ketika tokoh Faisal terlibat dalam sebuah peristiwa
ketika tokoh Faisal ingin membela nasib tiga temannya yang sudah bersemangat
untuk sekolah. Tokoh Faisal memberanikan diri untuk menghadang kerumunan
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masyarakat yang siap mengusir dan menghancurkan rumah teman-temannya.
Dengan peristiwa itu mimpi dan semangat teman-temannya untuk sekolah
seketika hancur.
(8) Meskipun dengan resiko terburuk memberanikan diri untuk menaruh
nyawaku di ujung tanduk, semua itu demi teman-temanku, anak-anak
alam yang entah bagaimana nasibnya seandainya Yok Bek dibunuh,
mereka akan sulit bekerja, mereka juga akan sulit sekolah (Prasetyo,
2011: 154).

6. Klimaks
Klimaks dapat tercapai apabila rumitan mempersiapkan pembaca untuk
menerima seluruh dampak dari klimaks (Sudjiman, 1988). Klimaks terjadi ketika
ketika tokoh Faisal merasa usaha yang dilakukan selama ini sia-sia ketika tempat
tinggal sekaligus tempat bekerja orang tua teman-temannya dihancurkan warga.
tokoh Faisal sedih karena usaha yang sudah dilakukan untuk tiga temannya agar
tetap bersekolah hancur. Dia tidak tahu keberadaan teman-temannya setelah
peristiwa penyerangan warga.
(9) Aku tak tahu bagaimana nasib mereka, yang jelas kehidupan mereka
akan semakin mengenaskan, masa depan yang tidak jelas, kehidupan
yang suram, karena tidak ada yang bisa diharapkan selain cita-citanya
itu. Beberapa bulan ini mereka mulai sekolah, mereka kelihatan
semangat sekali, tetapi orang-orang kampung itu mengubur
semangatnya dan mencampakannya ditempat sampah (Prasetyo, 2011:
165).

7. Leraian
Leraian adalah tahap alur yang menunjukkan bahwa tegangan akibat
terjadinya tikaian telah menurun. Leraian terjadi ketika tokoh Pambudi, Pepeng,
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dan Yudi berhasil naik kelas setelah usaha dan kerja keras mereka selama satu
tahun lebih jatuh bangun. Hal tersebut tampak pada kutipan berikut.
(10)
“Tahu gak Sal, kita naik kelas sekarang.”
“Ya.. setelah usaha yang panjang selama satu tahun lebih aku jatuh
bangun.”
“Padahal aku sudah putus asa, setelah berhenti sekolah yang pertama
dulu..”
“Iya Sal, aku tak bisa membayangkan, untuk mencapai ini aku harus
melewati seribu rintangan dan cobaan.” (Prasetyo, 2011: 425)

8. Selesaian
Penyelesaian merupakan bagian akhir atau penutup cerita (Sudjiman, 1988:
35). Selesaian dalam novel Orang Miskin Dilarang Sekolah memiliki kisah yang
happy ending. Tokoh Faisal mendapat nilai sempurna dan menjadi juara dua di
sekolahnya. Hal tersebut tampak pada kutipan berikut.
(11)
Aku terkejut bukan main, aku seperti tak percaya dengan apa yang
aku lihat. Rentetan nilai itu mengguncang pipiku. Kucubit-cubit pipi dan
tanganku, sakit... sakit semua, berarti ini bukan mimpi... aku terbata-bata
mengejanya dari atas. Pendidikan Agama Islam 10, Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan 9, Bahasa Indonesia 9, Matematika 10,
Ilmu Alam 10, Ilmu Sosial 10, Keterampilan 9, Olahraga 9 (Prasetyo,
2011: 431).

(12)
Tiba-tiba ayah berkata kepadaku, “Sal, ini ada undangan dari
sekolah, kau dapat penghargaan prestasi murid kedua terbaik di sekolah
ini, makanya besok malam kau bisa menghadiri undangan penyerahan
penghargaan, ucapan selamat dari Kepala Sekolah, kalungan bunga, dan
tiket untuk menuju Olimpiade Eksakta di Dinas Pendidikan.” (Prasetyo,
2011: 433)

B. Tokoh
Uraian alur di atas, digunakan sebagai pedoman untuk menentukan tokoh
utama dari novel Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid Prasetyo. Tokoh
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utama merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan dan selalu berhubungan
dengan tokoh-tokoh lain, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai
kejadian (Nurgiyantoro, 2007: 177). Dari pendapat tersebut menunjukkan bahwa
tokoh utama dari novel Orang Miskin Dilarang Sekolah adalah Faisal. Hal ini
terbukti berdasar uraian alur di atas, tokoh Faisal merupakan tokoh yang paling
banyak diceritakan dan selalu berhubungan dengan tokoh-tokoh lain, baik sebagai
pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian, sedangkan tokoh Pambudi
Pepeng, Yudi, Mat Karmin, Pak Cokro, Pak Zainal, Kania dan Bu Mutia
merupakan tokoh tambahan.
1. Faisal
Tokoh Faisal berasal dari kampung Genteng. Rumahnya terletak di
pinggir kali buatan Belanda. Ia adalah seorang anak kelas 2 SD yang memiliki
tubuh kecil. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut.
(13)
Aku tergeragap, badanku yang kecil dan belum begitu kuat
mengangkat galah yang besar akhirnya terjerembab, terjatuh bersama
beberapa teman lainnya (Prasetyo, 2011: 7).
(14)
Kampung Genteng, itulah asal mula nama kampungku, entah dari
mana nama itu berasal, konon menurut ayahku, kampungku itu pemasok
genteng yang tiada duanya di Semarang (Prasetyo, 2011: 11).
(15)
Enak saja aku melenggang, hingga akhirnya sampai di rumah.
Rumahku terletak di pinggir kali buatan Belanda. Konon menurut ayah,
kali ini dulu bersih, dasarnya berasal dari batu-batu kali yang di semen
rapi (Prasetyo, 2011: 12).
(16)

“Aku baru kelas dua,” kataku (Prasetyo, 2011: 47).

Faisal berasal dari keluarga sederhana yang orang tuanya dapat mencukupi
kebutuhannya. Hal tersebut tampak pada kutipan berikut.
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(17)
“Aku dan kamu hidup dalam dunia yang lain, Sal. Hidupmu enak,
semua kebutuhanmu tercukupi, tetapi aku... aku harus berjuang untuk
menyambung nasibku agar tidak kelaparan.” (Prasetyo, 2011: 65)

2. Pambudi
Tokoh Pambudi adalah teman tokoh Faisal yang dijuluki si gigi kelinci dan
memiliki rambut cokelat. Hal tersebut tampak pada kutipan berikut.
(18)
Si gigi kelinci alias Pambudi mencoba berpikir bagaimana cara
untuk mengalahkan Mat Karmin, tanpa seorang pun dari kami yang
merasa terbebani (Prasetyo, 2011: 8).
(19)
Pambudi langsung saja membuat keputusan, rambut jagungnya
tersiram cahaya matahari, membuatnya semakin cokelat (Prasetyo,
2011: 30).

3. Pepeng
Tokoh Pepeng adalah teman tokoh Faisal, ia memiliki mata yang besar. Hal
tersebut tampak pada kutipan berikut.
(20)
Pepeng alias ikal, matanya sulit memejam karena terlalu besar,
hidungnya kembang kempis (Prasetyo, 2011: 27).

4. Yudi
Tokoh Yudi adalah teman tokoh Faisal yang dijuluki si Albino karena
memiliki kulit putih pucat seperti sapi dengan tahi lalat di tubuhnya dan berambut
ikal. Hal tersebut tampak pada kutipan berikut.
(21)
Sedangkan Yudi Albino, tahi lalatnya serasa hampir copot karena
tubuhnya terguncang-guncang akibat saking kuatnya tawa yang ia
keluarkan (Prasetyo, 2011: 27).
(22)
Aku mengenalmu dari kulitmu yang putih pucat seperti sapi,
banyak bintik-bintik merah seperti bule, dan yang paling tak bisa
kulupakan adalah rambut ikalmu yang seperti sarang lebah (Prasetyo,
2011: 69).
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5. Mat Karmin
Tokoh Mat Karmin bertubuh kurus dengan bulu yang menandakan ciri lakilaki dewasa. Hal tersebut tampak pada kutipan berikut.
(23)
Mat Karmin tertarik, ia terkesan dengan dunia anak-anak yang
begitu gembira, tetapi menurut orang-orang kampung, Mat Karmin tak
pantas bermain seperti anak-anak lagi, tubuhnya bongsor, jakun, dan
bulu telah tumbuh yang menandakan ciri laki-laki, tetapi ia tak peduli, ia
berusaha masuk ke dalam dunia kami (Prasetyo, 2011: 56).
(24)
Belum habis rasa jengkelku, sosok kurus itu tiba-tiba hadir di
depan mataku, wajahnya tirus dengan tonjolan tulang pipi dan geraham
yang bergemeletukkan menahan getar-getar kemarahan (Prasetyo, 2011:
57).

6. Pak Cokro
Tokoh Pak Cokro adalah dukun Gedong sapi yang berpenampilan aneh
seperti dukun. Hal tersebut tampak pada kutipan berikut.
(25)
Saat puluhan anak muda penganggur di depan gapura yang
biasanya menggoda anak kost diajak untuk menggempur Gedong Sapi,
utusan Pak Cokro hanya berbekal kebesaran pria berambut botak,
berkulit keriput seperti sisik komodo, dan gigi berbaris seperti gergaji
tumpul (Prasetyo, 2011: 160).

7. Pak Zainal
Tokoh Pak Zainal adalah kepala sekolah, ia memiliki wajah kelimis dan
berpenampilan rapih. Hal tersebut tampak pada kutipan berikut.
(26)
Tiba-tiba dari balik bufet kaca itu kepala sekolah muncul dengan
penampilan terbaiknya. Rambutnya tersisir rapi, memakai jas dan jam
tangan berkilau warna emas (Prasetyo, 2011: 84).
(27)
Setelah itu, laki-laki berwajah kelimis dengan raut muka menahan
tegang hingga kulit-kulit pipinya yang gembil bergetar itu segera berlari
menghadang anak-anak yang sudah agak keblabasan (Prasetyo, 2011:
255).
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8. Kania
Tokoh Kania anak yang pandai. Ia adalah murid kelas satu yang cantik dan
cerdas dengan rambut dikepang dua. Hal tersebut tampak pada kutipan berikut.
(28)
Wow, gadis yang cantik, cerdas, dan lihat kepang dua dengan pita
merah hati itu terukir manis di rambutnya yang hitam. Suatu
kesempuranaan yang tiada bandingnya (Prasetyo, 2011: 97).
(29)
Kania anak yang pandai, ia tak melewatkan sedikit pun aksara
demi aksara ilmu yang tereja dalam lisan bu Mutia (Prasetyo, 2011:
115).
(30)
Berarti satu sekolah ini paling hebat adalah Kania, padahal ia baru
kelas satu sekolah dasar, tetapi mengapa bisa menjadi yang terbaik ya?
(Prasetyo, 2011: 442)

9. Bu Mutia
Tokoh Bu Mutia adalah seorang guru setengah baya yang berwibawa dan
sangat sederhana. Hal tersebut tampak pada kutipan berikut.
(31)
Bu Mutia yang di rumah dengan daster sederhana sangat berbeda
dengan Bu Mutia ketika berada di sekolah. Dengan pakaian formal,
seragam dinas khas PNS, beliau tampak kelihatan berwibawa dan
membuat murid-murid segan. Tetapi, Bu Mutia yang saat ini terlihat,
mengesankan ibu rumah tangga dengan gaya hidup yang bersahaja.
Orang yang tak tahu tak akan menyangka kalau seorang setengah baya
yang saat ini sedang menyiram bunga adalah seorang guru. orang dari
luar pasti menyangka, ia seorang ibu rumah tangga biasa (Prasetyo,
2011: 346).

C. Penokohan
1. Faisal
Tokoh Faisal adalah sosok yang gigih dan mempunyai tekad yang sangat
tinggi untuk menggapai sebuah cita-cita. Ia selalu membangkitkan imajinasi
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tentang orang-orang yang menjadi inspirasinya untuk berhasil. Hal tersebut
ditunjukkan dengan metode dramatik berikut.
(32)
Aku tak mengucap apa-apa, tapi aku hanya membatin dalam hati,
hampir seperti Pambudi. Kali ini aku harus bisa membuat layang-layang.
Tetapi besok, aku harus bisa membuat pesawat terbang. Mungkin ini
hanyalah mimpi kami, tetapi bukankah segala sesuatunya harus dimulai
dari mimpi? Betapa banyaknya ilmuwan yang memulai ilmu
pengetahuan dari sebuah mimpi. Aku yakin suatu saat bisa keluar dari
tempurung kampungku untuk menwujudkan mimpiku.
Jangan takut untuk bermimpi besar, sebab orang yang tak punya
mimpi berarti tak punya cita-cita! Itulah kata-kata yang menghujam di
jantung di hatiku, saat ibu guruku memacu semangatku untuk terus
maju (Prasetyo, 2011: 10).
Tokoh Faisal memiliki sikap komunikatif dalam menghadapi masalah. Hal
tersebut ditunjukkan dengan metode dramatik berikut.
(33)

”Ah, besok kita curi lagi saja,” kata Pepeng.
“Ah tidak, itu tidak gentleman,” sanggah Pambudi lagi.
“Kalau begitu, terpaksa kita harus buat sendiri.” Tiba-tiba aku
mengusulkan rencana yang gila dan tidak mungkin.
“Memang kau bisa, Sal?”
“Ya, aku sih tidak bisa, tetapi kita kan sama-sama, mengapa tidak
kita pikirkan bersama-sama bagaimana enaknya saja...”
“Bahannya?”
“Bahan tak harus membeli dan menguras kantong kita, kertas
minyak, biting, benang, dan lem bisa kita dapatkan dengan mudah.”
“Kertas minyak itu yang susah.”
“Ada kok, di pemulung biasanya punya berbagai jenis kertas
bekas.”
“Yah, paling-paling kita hanya butuh uang untuk membeli kertas
minya bekas, barulah bahan-bahan yang lain.”
“Sepakat?” (Prasetyo, 2011: 9--10)

Tokoh Faisal adalah tokoh yang senang membaca. Ia senang sekali ketika
pertama kali bisa membaca, ia membaca apa saja yang ia temui. Hal tersebut
ditunjukkan dengan metode analitik berikut.
(34)
Betapa senangnya aku pertama kali bisa membaca, ya meskipun
dengan terbata-bata, aku membaca apa saja, papan nama jalan dan
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kampung, baliho iklan, angkutan umum, trayek bus, nama-nama toko di
sepanjang jalan Mataram ini, mulai dari toko besi, toko listrik, toko
elektro, toko bahan bangunan, sampai toko onderdil sepeda dan bahan
bangunan (Prasetyo, 2011: 12).
(35)
Kalau sudah asyik, aku lupa dengan rumahku sendiri, rumahku
entah jadi apa aku tak peduli, aku sekarang sedang sibuk mengeja aksara
dalam buku itu kata demi kata (Prasetyo, 2011: 25).
Tokoh Faisal merupakan anak yang kreatif, ia selalu mencari cara untuk
memecahkan masalah yang dihadapinya. Hal tersebut ditunjukkan dengan metode
analitik berikut.
(36)
Yah, aku pun menemukan ide seperti Blaise Pascal, di dalam
otakku ada lampu yang menyala, jika mereka tak ingin mendengarkan
suaraku ketika membaca, mengapa tidak minta ajar langsung dari
pembuat layang-layang itu, siapa tahu orang itu seorang maestro, pakar
layang-layang, kataku dalam hati (Prasetyo, 2011: 29).

Tokoh Faisal memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, ia penasaran terhadap
tokoh Ki Hajar Laduni seorang pakar layang-layang tentang kehebatannya dalam
membuat layang-layang. Hal tersebut ditunjukkan dengan metode analitik berikut.
(37)
Aku ingin mengorek lebih dalam tentang lelaki ini, bagaimana dia
bisa membuat layang-layang sedemikian hebat, dari buku yang aku
baca,
layang-layangnya
bisa
terbang
layaknya
pesawat,
keseimbangannya luar biasa, layang-layangnya juga super ringan seperti
kapas, padahal dibuat dalam bentuk raksasa, siapa saja yang memainkan
akan memenangkan ampatan, sebab sekali tarik ke kiri atau ke kanan,
layang-layang akan mengikutinya dengan cepat (Prasetyo, 2011: 41).
Tokoh Faisal memiliki rasa cinta tanah air terhadap budaya Indonesia. Ia
sangat peduli terhadap kelestarian permainan tradisional Indonesia. Hal tersebut
ditunjukkan dengan metode analitik berikut.
(38)
Ah, seandainya salah satu kurikulum SD adalah mengenal
permainan tradisional dan cara membuatnya, tentu budaya Indonesia
akan lebih lestari (Prasetyo, 2011: 51).
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Tokoh Faisal peduli terhadap tokoh Pambudi, Pepeng dan Yudi. Ia gigih
dalam membantu tiga sahabatnya, ia selalu membangkitkan semangatnya untuk
menemukan cara membantu tiga sahabatnya bersekolah. Salah satunya dengan
memanfaatkan program sekolah yang menerima murid-murid dari kalangan
kurang mampu dengan cara menemui kepala sekolahnya.
(39)
Aku tahu, sekolah ini punya banyak keringanan biaya untuk murid
berprestasi termasuk untuk orang yang tidak mampu. Kepala sekolah
yang memberitahukannya sendiri melalui sosialisasi di kelas atau
ditempel di papan pengumuman. Aku tak ingin hanya gara-gara biaya,
semangat mereka pupus di tengah jalan. (Prasetyo, 2011: 83).
Tokoh Faisal memiliki sisi religius dalam dirinya, ia rajin melaksanakan
shalat dan belajar membaca Alquran. Hal tersebut ditunjukkan dengan metode
dramatik berikut.
(40)
Aku hanya termangu-mangu sendirian, menuju ke langgar untuk
shalat Ashar, selesai shalat aku pandangi beberapa al-Qur’an bersampul
bersih yang terpajang di sebuah bufet kecil berdebu (Prasetyo, 2011:
106).
(41)
Hari demi hari, setiap maghrib sampai isya’, aku terbata-bata
mengeja huruf Arab, hanya saja kiai Khadis tak sekedar mengajarkan
cara membaca al-Qur’an, tetapi juga sek-aspek yang lain seperti
layaknya pesantren (Prasetyo, 2011: 106).
Tokoh Faisal adalah tokoh yang disiplin. Ia rajin datang ke langgar tepat
waktu untuk belajar mengaji dengan tokoh Kiai Khadis. Hal tersebut ditunjukkan
dengan metode analitik berikut.
(42)
Tidak hanya itu, sebelum waktu shalat tiba, aku harus sudah datang
di langgar, menjadi muadzin sementara sampai waktu yang tidak
ditentukan, setelah shalat sunnah, aku diperintahkan untuk merapikan
sandal jamaah yang berserakan tak karuan, setelah itu barulah iqamat,
dan di sepanjang waktu-waktu sakral antara maghrib dan isya’ itu, Kiai
Khadis mengajariku dengan sabar (Prasetyo, 2011: 107)
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Tokoh Faisal menghargai prestasi yang dibuat oleh tokoh Mat Karmin. Ia
sangat menyayangkan buku-buku milik tokoh Mat Karmin yang hancur karena
terbakar. Hal tersebut ditunjukkan oleh metode analitik berikut.
(43)
Aku menduga kertas itu pasti buku-buku milik Mat Karmin yang
tak sempat diselamatkan dan ikut hancur bersama rumah Mat Karmin.
Ah, betul-betul sangat disayangkan, selaksa pengetahuan hilang menjadi
abu (Prasetyo, 2011: 238).
Berdasarkan kutipan (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41),
(42) dan (43) dapat disimpulkan bahwa pengarang menggunakan metode analitik
dan dramatik dalam menggambarkan tokoh Faisal. Tokoh Faisal adalah sosok
yang memiliki kegigihan dan tekad yang tinggi untuk menggapai cita-citanya.
Tokoh Faisal juga memiliki rasa cinta terhadap tanah air dan budaya Indonesia. Ia
rajin membaca, kerja keras, disiplin dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.
Tokoh Faisal juga komunikatif dan kreatif dalam memecahkan masalah yang
sedang dihadapinya. Ia memiliki sisi religius dalam dirinya yaitu rajin
melaksanakan shalat dan menekuni ajaran agamanya. Selain itu, tokoh Faisal juga
memiliki kepedulian sosial yang tinggi terutama kepada tiga sahabatnya untuk
bersekolah. Alih-alih tidak mau semangat tiga sahabatnya pupus di tengah jalan,
tokoh

Faisal

juga

memotivasi

dirinya

sendiri

agar

semangat

untuk

memperjuangkan tiga sahabatnya bersekolah tetap menyala.

2. Pambudi
Tokoh Pambudi adalah teman tokoh Faisal, ia menjadi pemimpin
diantara teman-temannya. Hal tersebut ditunjukkan dengan metode analitik
berikut.
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(44)
Memang, kami tak pernah merasa menganggap Pambudi sebagai
pemimpin kami, tetapi secara tak sadar, aku merasa segan dengan
Pambudi (Prasetyo, 2011: 8).
Tokoh Pambudi adalah tokoh yang mudah putus asa. Ia merasa pasrah
dengan keadaan dan nasib keluarganya yang miskin. Hal tersebut ditunjukkan
dengan metode dramatik berikut.
(45)
“Pam, apa kau tidak ingin sekolah?” kataku menguji keseriusan
Pambudi.
“Yah..., pengin sih Sal, tapi keadaanku seperti itu.”
“Apa kau tidak iri dengan Candil, anak gembel itu sudah kelas empat,
sedangkan kau yang sudah sebesar ini belum juga pernah merasakan
bangku sekolah.”
“Aku iri sekali, Sal, tapi aku sadar, kemiskinan dan keadaanlah yang
membuat mentalku tak punya niat untuk sekolah,” (Prasetyo, 2011:
53)
Tokoh Pambudi kreatif dalam menghadapi masalah. Ketika orang tuanya
tidak memberi ijin untuk sekolah, ia mencari cara agar diijinkan. Hal tersebut
ditunjukkan dengan metode dramatik berikut.
(46) “Iya Pak, aku sudah sebesar ini belum pernah sekolah.”
“Pasti kau sudah terpengaruh dengan anak kota itu ya?” kata ayah sinis.
Tenggorokan Pambudi terasa tercekat, ia tak menyangka ayahnya bisa
seipicik itu.
“Tidak kok Pak, ini atas keinginanku sendiri.”
“Tidak mungkin, kulihat kau sangat akrab, kalu kau sekolahsiapa yang
membiayai?”“Pokoknya, Bapak izinkan aku dulu, nanti aku cari biaya
sendiri, entah dari mana yang penting halal, aku juga tak mungkin
mengandalkan upah menyabit rumput di lapangan Pak.” Pambudi
bersikeras dengan sikapnya (Prasetyo, 2011: 76).
Setelah sekolah, tokoh Pambudi menjadi anak yang mandiri. Ia bekerja
keras dengan berjualan koran dari tokoh Bang Ujai untuk membiayai sekolahnya
sendiri. hal tersebut ditunjukkan dengan metode dramatik berikut.
(47)
“Jika kau sudah masuk sekolah, kau tak cukup hanya belajar saja,
tetapi juga berfikir membayar sekolah. Sekolah di kota biayanya sangat
mahal, kalau tak mahal, tak mungkin aku sampai susah payah ke rumah
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Bang Ujai segala, aku ingin membuktikan pada bapakku, kalau aku bisa
membayar sekolah sendiri.” (Prasetyo, 2011: 307)
Tokoh Pambudi memiliki sisi religius. Ia pasrah kepada Tuhan dan percaya
kepada Tuhan. Hal tersebut ditunjukkan dengan metode analitik berikut.
(48)
Tiba-tiba Pambudi seperti teringat sesuatu, banyak hal yang tak
pernah kita duga menjumpai kita seandainya kita berpasrah pada Dzat
Yang Maha Kuasa itu. Ya, Tuhan begitu dekat dengan orang-orang yang
dihatinya dilanda duka (Prasetyo, 2011: 308).
Tokoh Pambudi adalah tokoh yang penuh tanggung jawab. Ia berusaha
memperoleh catatan untuk belajar ujian semester karena tidak memilikinya. Hal
tersebut ditunjukkan dengan metode dramatik berikut.
(49)
“...........Jadi Kau kesini mau pinjam buku IPA karena kau tak
punya catatan? Lalu selama ini kau di mana? Jawab jujur.”
“Apa ibu pernah melihat saya bolos sekolah? Tidak kan?
“Memang tidak”
“Aku di sekolah sudah sulit berfikir Bu, rasanya ngantuk sekali, karena
tiap malam aku harus kerja.”
“Kerja? Kerja apa?”
“Aku berjualan koran di perempatan SMP 2,” kata Pambudi terus
terang. Ia sudah membulatkan tekadnya, apa pun yang dikatakannya ia
sudah bersiap akan menanggung segala resikonya (Prasetyo, 2011:
350--351).
Tokoh Pambudi adalah tokoh yang memiliki sikap menghargai prestasi. Ia
bangga terhadap prestasi yang diperoleh Kania tanpa mengurangi semangatnya.
Hal tersebut ditunjukkan dengan metode dramatik berikut.
(50)
“Kania, kamu ranking berapa?” tanya Pambudi dari kejauhan yang
melihat Kania berjalan pulang sambil menggandeng ayahnya.
“Yah, aku ranking berapa?” kata Kania yang belum melihat sendiri
rapornya.
“Ranking satu Pam, seperti semester lalu,” kata Kania dengan suara
melengking.
Dari kejauhan Pambudi mengacungkan dua jempol tanda salut atas
prestsi Kania. Di kelas Bu Mutia, belum ada yang bisa mengalahkan
Kania, si bintang jatuh itu semakin bersinar saja (Prasetyo, 2011: 402).
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Berdasarkan kutipan (44), (45), (46), (47), (48), (49) dan (50) dapat
disimpulkan bahwa pengarang menggunakan metode analitik dan dramatik dalam
menggambarkan tokoh Pambudi. Tokoh Pambudi adalah tokoh yang berjiwa
pemimpin diantara teman-temannya. Ia memiliki sisi religius dalam dirinya.
Awalnya ia merasa putus asa dan pasrah dalam menghadapi persoalan nasib
keluarganya yang miskin, tetapi pada akhirnya ia semangat belajar untuk ujian
kenaikan kelas dengan berupaya memperoleh catatan.

3. Pepeng
Tokoh Pepeng adalah teman tokoh Faisal. Ia adalah tokoh yang lucu,
pendiam dan sok aksi. Selain itu, Ia juga tokoh yang pemalu dan disiplin dalam
bekerja. Hal tersebut ditunjukkan dengan metode analitik berikut.
(51)

Pepeng yang lucu, pendiam, sok aksi (Prasetyo, 2011: 21).

(52)
Pepeng yang pemalu ini terlihat paling gugup, tubuhnya mengigil
hingga keluar keringat dingin semua. Ia benar-benar seperti seorang artis
amatiran yang mengalami demam panggung, dalam hati ia bersumpah
lebih memilih memandikan sapi, menyabiti rumput di pematang, dan
membersihkan
kandangnya
sari
kotoran
daripada
disuruh
memperkenalkan dirinya di depan kelasnya yang baru (Prasetyo, 2011:
94).
(53)
Saking banyaknya pekerjaan dan Pepeng sudah terbiasa untuk
memulai pekerjaan jam lima pagi dengan asumsi selesai jam delapan. Itu
adalah waktu ketika tak sekolah, tetapi ini hari Senin, hari saat seluruh
teman-teman mendukungnya agar bisa meneruskan cita-citanya yang
kandas (Prasetyo, 2011: 249).
Tokoh Pepeng adalah tokoh yang jujur ketika teman-temannya merasa
terganggu oleh bau badannya. Ia mengakui bahwa ia tidak mandi sehingga
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menimbulkan bau tak sedap dari badannya. Hal tersebut ditunjukkan dengan
metode dramatik berikut.
(54)
Di kelas ini Pepeng merasa bersalah, ia menyesal tak mandi tadi
pagi, gara-gara terburu-buru dan takut terlambat, rasa jijik dan jorok
pasti dialamatkan pada dirinya. Ia akan menerima itu dan siap menerima
hinaan dari teman-temannya, maka dengarlah pengakuan dari seorang
hamba yang kotor ini.
“Bau tak sedap ini berasal dariku, aku tadi pagi tak mandi, nggak apaapa ya, sekali ini... saja. Aku lupa kalau hari ini harus sekolah.”
(Prasetyo, 2011: 250)
Tokoh Pepeng adalah tokoh yang penuh tanggung jawab. Ia bertanggung
jawab dengan tugasnya sebagai siswa, ia belajar untuk ujian kenaikan kelas. Hal
tersebut ditunjukkan dengan metode dramatik berikut.
(55)
“Wah gawat, kalau aku tak segera belajar, bebanku akan semakin
berat,” kata Pepeng dalam hati, maka segera saja ia bergegas ke dalam
dan mulai membuka buku-buku pelajaran yang telah dicatatnya dengan
susah payah (Prasetyo, 2011: 356).
Tokoh Pepeng juga tokoh yang kreatif dalam menghadapi persoalan. Hal
tersebut ditunjukkan dengan metode dramatik berikut.
(56)
Begitu kepalanya terantuk meja, Pepeng segera sadar dan mencoba
mengingat-ingat kenapa ia bisa begitu mengantuk, ia segera ingat kalau
saat ini ia masih belajar, ia tak boleh mengantuk, ia segera ingat kalau
saat ini ia masih belajar, ia tak boleh mengantuk dan segera
mengusirnya. Tetapi bagaimana caranya, tiba-tiba ia teringat kebiasaan
ayahnya yang sering membangunkannya untuk shalat Subuh dengan
memerciki air bekas wudhunya ke seluruh tubuhnya. Air akan
menyadarkan segalanya.
Maka ia kemudian menyiapkan sebuah ember yang diisi dengan air
sumur di belakang rumah, lalu diletakkan di bawah mejanya, tiap kali
ia mengantuk, ia akan merendam kakinya, begitu ia tak lagi mengantuk
ia akan menarik kembali sampai kakainya kering (Prasetyo, 2011:
357).
Berdasarkan kutipan (51), (52), (53), (54), (55) dan (56) dapat disimpulkan
bahwa

pengarang

menggunakan

metode

analitik

dan

dramatik

dalam
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menggambarkan tokoh Pepeng. Tokoh Pepeng adalah tokoh pemalu terutama saat
ia memperkenalkan diri di depan kelas, tetapi ia adalah tokoh yang disiplin dalam
bekerja. Ia selalu bangun pagi untuk menyelesaikan pekerjaannya yang banyak
agar dapat sekolah. ia bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai siswa dengan
melaksanakan tuganya untuk belajar. Selain itu, tokoh Pepeng merupakan tokoh
yang kreatif dalam menghadapi persoalan, salah satunya ketika ia mengantuk saat
belajar ia mengatasinya dengan ide dari ayahnya untuk menghadapi rasa kantuk
dengan merendam kakinya di ember yang diisi dengan air.

4. Yudi
Tokoh Yudi adalah teman tokoh Faisal, ia adalah tokoh yang kadang
memiliki ide cemerlang. Hal tersebut ditunjukkan dengan metode analitik berikut.
(57)
Yudi yang selain enak kalau diajak ngobrol dan kadang idenya
cemerlang ini, aku tidak bakal menginjakkan kakiku ke tempat ini
(Prasetyo, 2011: 21).
Tokoh Yudi juga selalu menyemangati dirinya ketika mengalami krisis
kepercayaan diri. Hal tersebut ditunjukkan dengan metode dramatik berikut.
(58)
Aku sendiri setiap sore harus berkeliling kampung menjual pisang
goreng ke rumah-rumah di kampung Genteng, tetapi bukan pembeli
yang kudapat, melainkan ejekan dari orang-orang kampung yang
melihat kulitku seperti sapi, mereka meneriakiku: ‘Bule kampung.. bul
kampung..’ Dalam keadaan seperti ini, apa aku harus sekolah Sal?” Kali
ini Yudi yang bicara (Prasetyo, 2011: 64).
(59)
“Yudi, kamu bisa Yud, kamu ganteng, kulitmu seperti bule, kamu
harus percaya diri, penampilanmu ini yang terbaik, teman-temanmu
pasti kalah,” Yudi terus saja menyemangati dirinya dalam hati (Prasetyo,
2011: 114).
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Selain itu, tokoh Yudi juga memiliki sisi religius dalam dirinya. Ia selalu
berdoa atas kekurangan fisiknya.

(60)
Wajah Yudi meremang, ia sangat malu kecacatan fisiknya diumbar
kepada teman-temannya, padahal dia sendiri juga tak ingin seperti itu. Ia
tak meminta tubuhnya jadi albino, setiap malam sehabis isya’ ia hanya
berdoa, semoga kulitnya bisa kecoklatan seperti kulit sawo matang
(Prasetyo, 2011: 69).
Tokoh Yudi adalah tokoh yang jujur. Ia mengutarakan keinginannya untuk
sekolah dengan jujur. Hal tersebut ditunjukkan dengan metode dramatik berikut.
(61)
“Orang tua kita tak pernah berfikir untuk menyekolahkan anakanaknya. Tiap kali aku mencoba untuk menyampaikan keinginanku
untuk sekolah, selalu tak kesampaian. Aku takut mereka marah, aku
takut sekolah adalah pelarian saja, agar kami tak bekerja, kalau mereka
marah, kita yang kena dosa karena melawan orang tua.” Begitu jujurnya
si albino itu, aku sampai terenyuh mendengarnya (Prasetyo, 2011: 66).
Selain itu, tokoh Yudi adalah tokoh yang kreatif. Ia mencari uang dengan
memanfaatkan keadaan teman-temannya yang lapar dan malas pergi ke kantin
dengan berjualan pisang goreng. Hal tersebut ditunjukkan dengan metode
dramatik berikut.
(62)
Melihat makanan dalam keadaan perut lapar, duh pastilah mereka
tak dapat membayangkan betapa enaknya rasa pisang goreng ini. tibatiba air liur mereka membanjir dalam mulut, sebelum akhirnya meluber
dari sudut-sudut bibir mereka yang tak sempurna terkatup.
“Yud, kamu jualan pisang goreng?” tanya Kania nyaris tak percaya.
“Nggak juga, aku hanya ingin membantu teman-teman yang
mengalami darurat perut, hanya saja, karena kita sama-sama teman dan
punya kewajiban saling membantu, aku ingin terus sekolah dan bisa
bersama-sama kalian, tahulah maksudku.”
“Bilang saja terus terang, kalau pisang gorengmu itu harus dibayar.”
“Nggak juga, makannya gratis kok, setelah makan baru bayar.”
Halus sekali cara Yudi berdiplomasi. Ia sedang mengeluarkan teknik
berdagang yang tak kentara, ia mengeluarkan teknik empati yang tak
semua orang bisa, sehingga tanpa sadar orang yang membeli pisang
goreng Yudi telah dijerat oleh Yudi dengan ketagihan untuk
membelaskasihani (Prasetyo, 2011: 323).
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Berdasarkan kutipan (57), (58), (59), (60), (61) dan (62) dapat disimpulkan
bahwa

pengarang

menggunakan

metode

analitik

dan

dramatik

dalam

menggambarkan tokoh Yudi. Ia adalah tokoh yang memiliki krisis kepercayaan
diri karena kekurangan fisiknya yang seperti sapi. Ia selalu berdoa atas
kekurangan fisiknya. Selain itu, ia adalah tokoh yang kreatif dalam mencari
mencari uang untuk sekolah yaitu dengan memanfaatkan keadaan temantemannya yang lapar dan malas pergi ke kantin dengan berjualan pisang goreng.

5. Mat karmin
Tokoh Mat Karmin adalah penjual layang-layang yang sombong. Hal
tersebut ditunjukkan dengan metode dramatik berikut.
(63)
“Iya Sal, coba kalau aku yang mengambil, kita pulang dengan
membawa layang-layang itu dan besok kita akan menantang Mat
Karmin yang sombong itu.” Kali ini, Pepeng ikut-ikutan memarahiku
(Prasetyo, 2011: 8).
Tokoh Mat Karmin adalah pebisnis anak-anak yang licik dan ulung, ia
mengetahui segala hal tentang dunia anak-anak dan musim mainan anak-anak
yang mereka senangi. Hal tersebut ditunjukkan dengan metode analitik berikut.
(64)
Mat Karmin memang licik, dan ingin untuk dua kali (Prasetyo,
2011: 8).
(65)
Mat Karmin adalah pebisnis anak-anak yang ulung, ia mengetahui
segala hal tentang dunia anak-anak, mengetahui dengan pasti sedang
musim apakah ini, layang-layang, umbul gambar, kelereng, tamiya,
ceplokan, gangsingan (hanya menjelang dugder), ataukah vakum alias
tak ada apapun. Setiap ganti musim, Mat Karmin akan ganti usaha
bisnis. Bahkan, Mat Karmin kadang yang menentukan tiap pergantian
musim itu, ia mengendalikan laju musim permaianan anak-anak
sekaligus mewarnai arus permaianan yang ada, mudah saja baginya,
sebab anak-anak adalah perkara gampang baginya, mudah ditipu dan
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dikuras kantongnya asal kita paham apa yang mereka senangi. (Prasetyo,
2011: 54)
Tokoh Mat Karmin hidup sebatang kara, ia kesulitan untuk berbicara karena
tak pernah berkomunikasi dengan orang lain sehingga masa kecilnya menjadi
yang kurang bahagia. Hal tersebut ditunjukkan dengan metode analitik berikut.
(66)
Karena akhirnya hidup sebatang kara, Mat Karmin hanya berteman
dalam kesunyian. Tiga tahun pertama dihabiskan hidupnya sendirian, ia
menjadi manusia kamar, pribadi introvert yang tak mengenal dunia luar
selain kamarnya (Prasetyo, 2011: 55).
(67)
Lima tahun kemudian, ia tumbuh menjadi remaja, tetapi ia
kesulitan untuk bicara karena tak pernah berkomunikasi dengan manusia
satu pun (Prasetyo, 2011:55).
(68)
Bagiku, Mat Karmin hanyalah anak kecil yang terperangkap dalam
tubuh orang dewasa, masa kecilnya terlihat kurang bahagia,
dibandingkan aku maupun anak Gedong Sapi (Prasetyo, 2011: 56).
Tokoh Mat Karmin merupakan tokoh pekerja keras. Ia bekerja keras untuk
membuat buku tentang permainan anak-anak. Hal tersebut ditunjukkan dengan
metode analitik berikut.
(69)
Banyak hal yang dilakukan begitu Mat Karmin bisa membaca, ia
akan menulis buku tebal tentang permainan anak-anak tradisional,
dengan harapan anak-anak akan suka, dan itu merupakan wujud dari
kecintaannya pada dunia anak-anak. Berhari-hari ia bekerja keras untuk
itu, ia menjelma menjadi manusia kamar sejati, bertapa untuk menjaid
kupu-kupu. Ia terus menulis di dalam kamar, malam, pagi, siang, dan
keluar sebentar hanya untuk makan atau buang air, setelah itu ia
tenggelam lagi di dalam dunianya (Prasetyo, 2011: 229).
Tokoh Mat Karmin merupakan tokoh yang peduli terhadap anak-anak. Buku
yang ia tulis ditujukan untuk anak-anak agar dapat mengetahui tentang permainan
tradisional yang belum mereka ketahui. Hal tersebut ditunjukkan dengan metode
analitik berikut.
(70)
Tulisan Mat Karmin tentang berbagai jenis permainan di zaman
bahuela sampai sekarang ini seakan-akan menjadi jendela bagi anak-
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anak untuk meneropong masa lalu yang tak pernah ia masuki. Mereka
senang bisa memasuki dunia masa lalu yang menggairahkan, tenang
tetapi menghanyutkan. Tidak seperti masa sekarang yang ingar bingar
dan menjauhkan mereka dari alam (Prasetyo, 2011:229-230).
Berdasarkan kutipan (63), (64), (65), (66), (67), (68), (69) dan (70)
pengarang menggunakan metode analitik dan dramatik dalam menggambarkan
tokoh Mat Karmin. Ia adalah penjual layang-layang yang sombong. Hidupnya
sebatang kara, sejak kecil ia tak pernah berkomunikasi dengan orang lain sehingga
masa kecilnya kurang bahagia. Ketika besar ia mengalami kesulitan bicara. Tokoh
Mat Karmin juga tokoh pekerja keras dan memiliki sifat peduli sosial.

6. Pak Cokro
Tokoh Pak Cokro adalah tokoh yang memiliki sifat yang licik dan suka
menghasut. Hal tersebut ditunjukkan dengan metode analitik berikut.
(71)
Mereka yang berdiri di hadapanku kini adalah segerombolan anak
muda yang tak tahu apa-apa, tetapi mereka diprovokasi oleh Pak Cokro
untuk menyerang Gedong Sapi, terbukti mereka seperti Kerbau dicocok
hidungnya yang menurut saja apa yang dikatakan oleh dukun itu. Karena
bodoh, mereka tak sadar saat sedang digiring menuju nerakanya sendiri.
Tetapi, karena mereka bodoh dan hanya terkesima oleh penampilan Pak
Cokro yang aneh itu, akhirnya mereka menurut saja (Prasetyo, 2011:
159).
Selain itu, tokoh Pak Cokro juga merupakan tokoh yang jujur. Ia mengakui
kepada tokoh Faisal bahwa ia adalah dukun palsu. Hal tersebut ditunjukkan
dengan metode dramatik berikut.
(72)
Ampun Om Jin, aku juga cinta Gedong Sapi, tapi ini semua bukan
atas kehendakku, ini semua amanat warga.”
“Bohong! Kau bohong Cokro, kalau kau bohong lagi, tulang ekormu
akan tambah panjang, biar kau disangka monyet hutan.”
.........” Baik Om.. baik Aku nggak bermaksud menipu mereka Om,
karena mereka percaya omonganku saja, aku jadi ketagihan berbohong.”
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“Goblok! Kalau begitu jangan bohong lagi mulai sekarang.”
“Baik , Om.” (Prasetyo, 2011: 177)
Tokoh Pak Cokro adalah tokoh yang menghargai prestasi orang lain. Ia
tidak marah karena privat belajarnya dengan tokoh Faisal dibatalkan dan harus
belajar bersama-sama dengan banyak orang. Ia justru memuji tokoh Faisal karena
akan menjadi guru di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Hal tersebut
ditunjukkan dengan metod dramatik berikut.
(73)
“Wah hebat.. hebat sekali kamu Nak, tidak sia-sia kamu sampai
dirasuki jin Belanda itu, tidak seperti Jepang, mereka menjajah ya
menjajah, tetapi juga memikirkan nasib pendidikan Pribuminya,
meskipun aku waktu itu tidak bisa sekolah, nggak apa-apa, yang penting
sebentar lagi aku akan sekolah.” (Prasetyo, 2011: 182)
Tokoh Pak Cokro juga memiliki sisi religius dan peduli sosial, setelah
bertobat tokoh Pak Cokro belajar membaca dan mengubah pekerjaannya dari
dukun menjadi ahli pengobatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan metode
dramatik berikut.
(74)
“... Sekarang aku aku ingin bertanya pada kalian, apa yang
membuat bahagia dalam hidup? Uang? Kekuasaan?”
“Ya, mungkin.”
“Bukan. Ada yang lebih tinggi dari sekedar uang dan kekuasaan.”
Uang tak menjamin kebahagiaan, kekuasaan juga. Kebahagiaan itu
ada di dalam hati, setelah aku pikirkandan pertimbangkan masakmasak, kupikir aku akan berhenti jadi dukun saja, aku ingin taubat,
terlebih di usiaku yang sudah kepala tujuh.” (Prasetyo, 2011: 219)
(75)
Tak hanya sampai di situ, Pak Cokro memajang atribut-atribut unik
seperti poster huruf latin, poster perkalian dan penjumlahan, rumus
bangun ruang. Ia juga menumpuk puluhan buku-buku yang belum
pernah dibacanya dalam rak tersendiri. Tiap malam ia hanya tidur satu
jam, selebihnya malam-malam panjangnya digunakan untuk menyalin
dan menerjemahkan sendiri kitab pengobatan berbahasa Jawa ke dalam
bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh banyak orang. Ia
berprinsip tak mau mati dulu sebelum mewariskan ilmu pengobatan itu
kepada sepuluh miridnya (Prasetyo, 2011: 221--222).
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Tokoh Pak Cokro merupakan tokoh yang kreatif. Ia selalu memiliki cara
agar pasiennya belajar membaca. Hal tersebut ditunjukkan dengan metode
dramatik berikut.
(76)
“Kalau kau ingin anakmu sembuh, kau harus hafalkan mantranya.”
“Itu berarti aku harus bisa membacanya sendiri?”
“Iya, dan syaratnya kau harus bisa membaca.”
“Kalau aku tetap tak bisa?”
“Aku tak menjamin anakmu sembuh juga jika diobati oleh dukun lain.”
“Jangan Pak. Ya.. ya .. Aku sanggup.” (Prasetyo, 2011: 224)
Tokoh Pak Cokro adalah tokoh yang cinta tanah air. Setelah dapat
membaca, tokoh Pak Cokro selalu membaca buku-buku tentang Indonesia. Ia
sangat prihatin terhadap tanah air Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan
metode dramatik berikut.
(77)
Aku permisi pada Pak Cokro untuk pulang, ia tetap terlihat seperti
orang paling aneh di dunia, ia justru sibuk dengan buku-bukunya kini,
membaca buku geografi tentang studi kawasan Indonesia yang mulai
pudar petanya. Pulau-pulau banyak yang dicuri, ikan-ikan yang banyak
ditangguk oleh nelayan asing, belum lagi ilegal logging, belum lagi juga
pembakaran hutan.
“Ah, semakin banyak membaca membuat aku semakin resah, kenapa
dengan Indonesia ini?” (Prasetyo, 2011: 417)
Berdasarkan kutipan (71), (72), (73), (74), (75), (76) dan (77) pengarang
menggunakan metode analitik dan dramatik dalam menggambarkan tokoh Pak
Cokro. Pak Cokro adalah seorang dukun di Gedong Sapi yang licik dan suka
menghasut. Ia membohongi warga Gedong Sapi dengan ilmunya yang palsu.
Setelah menangani Faisal yang saat itu menjadi pasiennya, kebohongannya pun
ketahuan, Ia mengaku dan bertobat menjadi dukun. Ia kemudian belajar membaca
dan menjadi ahli pengobatan untuk warga Gedong Sapi.
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7. Pak Zainal
Tokoh Pak Zainal adalah kepala sekolah yang memiliki kepedulian sosial
terhadap anak dari keluarga kurang mampu. Hal tersebut ditunjukkan dengan
metode dramatik berikut.
(78)
“Begini Pak, sekolah ini kan menerima murid dari orang miskin
maupun orang kaya kan Pak?”
“Iya, benar.” Pak Zainal mengangguk cepat dan penasaran ingin segera
mengerti ceritaku selanjutnya.
“Kalau boleh Pak, aku titip ketiga temanku yang akan bersekolah di
sini, hanya saja mereka orang tidak mampu.”
“Boleh...boleh..., asalkan mereka memang berniat untuk sekolah.”
“oh iya Pak, mereka semangat sekali,” kataku (Prasetyo, 2011: 85).
Tokoh Pak Zainal adalah kepala sekolah yang bijaksana dan penuh
pertimbangan dalam mengambil keputusan. Hal tersebut ditunjukkan dengan
metode analitik berikut.
(79)
Sebagai seorang kepala sekolah, ibaratnya direktur perusahaan, ia
harus lebih bijak dalam mengambil keputusan. Memang hal itu tidak
mudah, ia harus mempertimbangkan hati nurani dan perasaannya
sebagai referensinya untuk mendasari setiap keputusan. Maka, begitu
mendengarku mengadu tentang anak-anak yang semangat sekolah tapi
tak punya biaya, beliau setuju untuk menerima temanku di sekolah ini
(Prasetyo, 2011: 85--86).
Tokoh Pak Zainal merupakan tokoh yang selalu memberi motivasi dan
nasehat bijaksana. Hal tersebut ditunjukkan dengan metode dramatik berikut.
(80)
“Baiklah, kalian bertiga akan kuterima di kelas satu, tapi ingat
jangan pernah merasa minder dengan teman-teman kalian yang rata-rata
tinggi badannya di bawah kalian, kalau bisa lindungilah mereka. Mari
kuantar!” Kata Pak Zainal dengan pancaran di wajahnya yang bersih
(Prasetyo, 2011: 92).
(81)
“Nak, duniamu masih sangat luas untuk kau arungi, jangkauanmu
harus kau gapai lebih dalam lagi, di depanmu membentang tebing tinggi,
tetapi itu hanya ilusi, sebenarnya rintangan itu sangat rendah, kau pasti
bisa melewatinya. Sebentar lagi kau akan melawan murid-murid SD
lain, tetapi kau jangan khawatir, kau lebih pandai dari mereka asalkan
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kau punya kemauan yang keras untuk mengalahkannya.” (Prasetyo,
2011: 447).
Berdasarkan kutipan (56), (57), (58), dan (59) pengarang menggunakan
metode analitik dan dramatik dalam menggambarkan tokoh Pak Zainal. Tokoh
Pak Zainal adalah kepala sekolah yang sangat peduli kepada anak-anak miskin
yang sangat ingin sekolah. Ia juga kepala sekolah yang bijaksana dan penuh
pertimbangan dalam mengambil keputusan saat teman-teman Faisal ingin
bersekolah. Ia juga sosok yang selalu memberi motivasi dan nasehat bijaksana
kepada murid-muridnya.

8. Kania
Tokoh Kania adalah gadis cantik yang berhati emas dan memiliki jiwa
pemberani membela kebenaran. Hal tersebut ditunjukkan dengan metode analitik
berikut.
(82)
Kania, selain cantik, tetapi juga berhati emas, dan satu lagi ia
berani menentang arus di tengah dominasi suara-suara minor tentang
anak-anak alam (Prasetyo, 2011: 97).
Tokoh Kania memiliki jiwa pemberani membela kebenaran juga
ditunjukkan dengan metode dramatik berikut.
(83)
“Cukup...cukup...Sudah...sudah..Mau miskin, mau kaya, tiap orang
punya kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.”
“Hei, Kania rupanya membela mereka ya, hingga berani menentang
kami.”
“Aku tak membela siapa-siapa, aku hanya membela kebenaran.
Sudahlah omongan anak-anak ini jangan dimasukkan hati ya, anakanak kalau bercanda memang suka kelewatan,” kata Kania kepada
anak-anak alam, mengobati rasa ragu yang selalu menggelayuti dadadada mereka untuk kembali ke kehidupan liar mereka (Prasetyo, 2011:
97).
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Tokoh Kania dan teman-temannya adalah tokoh yang peduli terhadap
temannya yang tidak masuk sekolah. Ia khawatir terhadap tokoh Pambudi yang
lama tidak masuk sekolah. Hal tersebut ditunjukkan dengan metode dramatik
berikut.
(84)

“Ha.. Pambudi, sekarang di mana dia sekarang, Kak?”
“Rumahnya digusur, jadi untuk sementara waktu tak bisa sekolah
dulu...”
“Ah sayang ya, kalau aku tahu rumahnya Kak, kami satu kelas
bersama Bu Mutia bermaksud untuk menjenguknya.”
“Benarkah?”
“Iya, memang sudah jadi kebiasaan tiap kali ada anak yang tidak
masuk lebih dari seminggu, pasti kami menjenguknya, karena kami
sudah seperti keluarga sendiri, jika yang satu sakit, yang lain akan
merasakannya,” sela seorang anak (Prasetyo, 2011: 197).

Tokoh Kania adalah tokoh yang bekerja keras untuk membantu orang
tuanya mencari uang. Hal tersebut ditunjukkan dengan metode dramatik berikut.
(85)
“Ibuku buruh cuci, pagi-pagi benar aku harus mengangkut cucian
dari tetangga seberang kampung, perumahan real estate yang ada di
seberang kampung itu selalu kuminta pakaian kotornya untuk aku cuci
bersama ibu. Pagi-pagi benar, aku sudah menggigil kedinginan karena
bersentuhan dengan air sumur di belakang rumah.” (Prasetyo, 2011:
295)
Tokoh Kania adalah tokoh yang tidak suka bertengkar dengan temannya. Ia
lebih memilih untuk mengalah ketika direndahkan oleh temannya. Hal tersebut
ditunjukkan dengan metode dramatik berikut.
(86)
Rena akhirnya menerima pemberian sapu tangan Kania, ia lalu
mengusap sisa-sia air mata yang mengkristal di pipinya. Sejenak
kemudian, sapu tangan itu basah, air mata merembes melalui pori-pori
kecilnya.
“Terima kasih, Kan. Kamu kenapa nggak membalas memaki?”
“Untuk apa? Memang apa yang kamu katakan benar, aku tak perlu
membantahnya.”
“Jadi, kau tak tersinggung?”
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Kania hanya menggeleng pelan, diikuti oleh sesungging senyuman
yang bisa membuat dunia tak pernah berawan.
“Kami memang miskin, kami memang tak pantas berada di sekolah ini.
kehadiran kami layaknya memang seperti virus yang harus kau tolak
dari dalam tubuhmu.”
“Ah, tidak Kan, maafkan aku Kan. Kau begitu baik, kau benar-benar
berhati emas.” (Prasetyo, 2011: 328--329)
Berdasarkan kutipan (82), (83), (84), (85) dan (86) pengarang menggunakan
metode analitik dan dramatik dalam menggambarkan tokoh Kania. Tokoh Kania
adalah tokoh yang baik hati dan berani membela kebenaran. Tokoh Kania bekerja
keras untuk membantu orang tuanya agar dia dapat bersekolah. Selain itu, tokoh
Kania adalah tokoh yang peduli kepada tokoh Pambudi karena lama tidak masuk
sekolah. Ia juga tokoh yang demokratis dan mencintai kedamaian, ia tidak pernah
membalas ketika direndahkan oleh tokoh Rena, ia justru berbaik hati dan
memaafkan Rena.

9. Bu Mutia
Tokoh Bu Mutia adalah ibu Guru Faisal ketika kelas satu, ia adalah tokoh
yang memiliki sifat sabar, penyayang dan lemah lembut. Ia juga pembentuk
karakter yang hebat. Hal tersebut ditunjukkan dengan metode analitik berikut.
(87)
Ibu guruku, Ibu Mutia, di kelas satu adalah sosok ibu yang tak
pernah tergantikan. Beliau adalah sosok penyayang dan lemah lembut.
Selama empat puluh tahun mengabdi, sejak sekolah ini dibangun di awal
masa kemerdekaan, sudah berapa ribu murid yang diajarkan membaca.
Aku bisa membaca karena bu Mutia, aku benar-benar bangga bu Mutia
(Prasetyo, 2011: 89).
Tokoh Bu Mutia adalah tokoh yang gemar membaca. Ia membaca banyak
buku yang menginspirasinya. Hal tersebut ditunjukkan dengan metode analitik
berikut.
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(88)
Bu Mutia banyak membaca kisah-kisah sukses orang-orang
terkenal, kesuksesan itu selalu dari nol, kesuksesan itu adalah proses
penderitaan yang panjang, tak perlu ditangisi, tapi dihadapi dengan tegar
(Prasetyo, 2011: 246).
Tokoh Bu Mutia adalah tokoh yang memiliki sikap demokratis. Hal tersebut
ditunjukkan dengan metode dramatik berikut.
(89)
“Meskipun Yudi begitu, tapi kalian nggak boleh mengucilkan
Yudi, bagaimanapun juga Yudi itu teman kalian. Di kelas ini, tidak ada
perbedaan, meskipun kalian anaknya pengusaha, anaknya artis, atau
anaknya dokter, tetapi kalau sudah ada di kelas ini, semua status itu
hilang, kedudukan kalian sama, kalian murid-murid Ibu yang punya hak
dan kewajiban yang sama untuk terus menuntut ilmu.”
Bu Mutia mencoba bersikap adil dan mengajarkan muridnya satu
pelajaran akhlak yang sangat mulia (Prasetyo, 2011: 265).
Tokoh Bu Mutia adalah tokoh yang tegas, jujur dan profesional dalam
bekerja. Hal tersebut ditunjukkan dengan metode dramatik berikut.
(90) “Apa tidak ada toleransi sedikit pun?” kata perempuan itu sambil
membuka dompetnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang kertas
lima puluh ribuan, disorongkan pelan-pelanke arah Bu Mutia, tanpa
diketahui oleh orang tua murid lain........
Maka katanya, “Bu, aku tak peduli gajiku berapa, aku tak berfikir besok
aku ounya uang atau tidak. Jangan ibu anggap uang bisa menyelesaikan
masalah, uang bukan segala-galanya. Aku sudah bahagia dengan
keadaanku sekarang.”
“Ayolah Bu, terima saja, apa sih susahnya tinggal menerima?’
“Tidak, kalau aku menerima berarti aku mengkhianati apa yang telah
diamanahkan Tuhan kepadaku.” (Prasetyo, 2011: 408)
Berdasarkan kutipan (87), (88), (89), dan (90) pengarang menggunakan
metode analitik dan dramatik dalam menggambarkan tokoh Bu Mutia. Tokoh Bu
Mutia adalah sosok Ibu Guru yang sabar, penyayang dan lemah lembut. Tokoh Bu
Mutia gemar maembaca buku-buku yang menjadi inspirasinya. Ia juga pembentuk
karakter yang hebat terhadap murid-muridnya. Selain itu, tokoh Bu Mutia adalah
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tokoh yang profesional, tegas dan jujur dalam bekerja, ia menolak menerima suap
dari tokoh Ibu Rena untuk menaikan kelas tokoh Rena.

D. Tema
Uraian alur, tokoh dan penokohan di atas, digunakan sebagai pedoman
untuk menentukan tema dari novel Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid
Prasetyo. Menurut Sudjiman tema adalah gagasan, ide, atau pikiran utama yang
mendasar suatu karya sastra itu (Sudjiman, 1988: 50). Dari pendapat tersebut
menunjukkan bahwa tema dalam novel Orang Miskin Dilarang Sekolah adalah
“Kepedulian dan Perjuangan untuk memperoleh pendidikan”. Tema ini menjiwai
seluruh bagian cerita.
Novel ini menceritakan tentang tokoh Faisal yang memperjuangkan tiga
sahabatnya yaitu tokoh Pambudi, Pepeng dan Yudi untuk menempuh pendidikan
di sekolah. Semangat tokoh Faisal dalam memperjuangkan tiga sahabatnya
memperoleh pendidikan dapat tercapai dengan usaha dan kerja keras. Kejelasan
tema dapat dilihat dari kutipan berikut.
•

Kepedulian

(91)
Dari awalnya membeli susu, aku kenal anak-anak Gedong Sapi.
Pada mulanya, aku mengecap mereka sebagai anak-anak liar. Yudi,
Pambudi, dan Pepeng itu selalu mengangguku dengan tingkahnya yang
aneh (Prasetyo, 2011: 16).
(92)
Hari ini sudah bulat tekadku untuk mengajak anak-anak alam itu
untuk memikirkan masa depannya, alias mereka harus sekolah. Aku
terinspirasi oleh sebuah buku peta yang aku baca dari perpustakaan
sekolah, di akhir halaman itu tertulis kata-kata mutiara. Menulislah atau
kau akan hilang dalam pusaran sejarah. (Prasetyo, 2011: 60).
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(93)
Aku hanya bisa terduduk beku dan menyimak kata-kata Bu Mutia
dengan seksama. Kalau menulis itu adalah upaya kita agar tetap kekal
abadi, orang yang gemar menulis haruslah bisa membaca, sedangkan
ilmu membaca diperoleh dari sekolah. Berarti kawan-kawanku itu harus
bisa membaca alias sekolah, agar tak menghilang dari pusaran sejarah
(Prasetyo, 2011: 62).
(94)
Aku tahu, sekolah ini punya banyak keringanan biaya untuk murid
berprestasi termasuk untuk orang yang tidak mampu. Kepala sekolah
yang memberitahukannya sendiri melalui sosialisasi di kelas atau
ditempel di papan pengumuman. Aku tak ingin hanya gara-gara biaya,
semangat mereka pupus di tengah jalan. (Prasetyo, 2011: 83).
(95)

“Begini Pak, sekolah ini kan menerima murid dari orang miskin
maupun orang kaya kan Pak?”
“Iya, benar.” Pak Zainal mengangguk cepat dan penasaran ingin
segera mengerti ceritaku selanjutnya.
“Kalau boleh Pak, aku titip ketiga temanku yang akan bersekolah
di sini, hanya saja mereka orang tidak mampu.”
“Boleh...boleh..., asalkan mereka memang berniat untuk sekolah.”
“oh iya Pak, mereka semangat sekali,” kataku (Prasetyo, 2011: 85).

(96)
Meskipun dengan resiko terburuk memberanikan diri untuk
menaruh nyawaku di ujung tanduk, semua itu demi teman-temanku,
anak-anak alam yang entah bagaimana nasibnya seandainya Yok Bek
dibunuh, mereka akan sulit bekerja, mereka juga akan sulit sekolah
(Prasetyo, 2011: 154).
Tema dalam novel Orang Miskin Dilarang Sekolah tampak sekali bahwa
tokoh Faisal peduli terhadap nasib tiga sahabatnya, ia berusaha untuk mengajak
mereka bersekolah. Perjuangan yang di tempuh tokoh Faisal agar tiga sahabatnya
dapat menempuh pendidikan di sekolah tak lepas dari usaha dan kerja keras tokoh
Pambudi, Pepeng dan Yudi sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut.
•

Perjuangan memperoleh pendidikan

(97)
Saking banyaknya pekerjaan dan Pepeng sudah terbiasa untuk
memulai pekerjaan jam lima pagi dengan asumsi selesai jam delapan. Itu
adalah waktu ketika tak sekolah, tetapi ini hari Senin, hari saat seluruh
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teman-teman mendukungnya agar bisa meneruskan cita-citanya yang
kandas (Prasetyo, 2011: 249).
(98)
“Yud, kamu jualan pisang goreng?” tanya Kania nyaris tak
percaya.
“Nggak juga, aku hanya ingin membantu teman-teman yang
mengalami darurat perut, hanya saja, karena kita sama-sama teman dan
punya kewajiban saling membantu, aku ingin terus sekolah dan bisa
bersama-sama kalian, tahulah maksudku.”
“Bilang saja terus terang, kalau pisang gorengmu itu harus
dibayar.”
“Nggak juga, makannya gratis kok, setelah makan baru bayar.”
Halus sekali cara Yudi berdiplomasi. Ia sedang mengeluarkan teknik
berdagang yang tak kentara, ia mengeluarkan teknik empati yang tak
semua orang bisa, sehingga tanpa sadar orang yang membeli pisang
goreng Yudi telah dijerat oleh Yudi dengan ketagihan untuk
membelaskasihani (Prasetyo, 2011: 323).
(99)
“...Jadi Kau kesini mau pinjam buku IPA karena kau tak punya
catatan? Lalu selama ini kau di mana? Jawab jujur.”
“Apa ibu pernah melihat saya bolos sekolah? Tidak kan?
“Memang tidak”
“Aku di sekolah sudah sulit berfikir Bu, rasanya ngantuk sekali, karena
tiap malam aku harus kerja.”
“Kerja? Kerja apa?”
“Aku berjualan koran di perempatan SMP 2,” kata Pambudi terus
terang. Ia sudah membulatkan tekadnya, apa pun yang dikatakannya ia
sudah bersiap akan menanggung segala resikonya (Prasetyo, 2011:
350--351).
(100) Tahu gak Sal, kita naik kelas sekarang.”
“Ya.. setelah usaha yang panjang selama satu tahun lebih aku jatuh
bangun.”
“Padahal aku sudah putus asa, setelah berhenti sekolah yang pertama
dulu..”
“Iya Sal, aku tak bisa membayangkan, untuk mencapai ini aku harus
melewati seribu rintangan dan cobaan.” (Prasetyo, 2011: 425)
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E. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Orang Miskin Dilarang Sekolah
Dari uraian alur, tokoh, penokohan dan tema di atas, digunakan untuk
membantu dalam upaya menganalisis nilai-nilai pendidikan pendidikan karakter
dalam novel Orang Miskin Dilarang Sekolah. Hasil dari analisis nilai-nilai
pendidikan yang ditemukan oleh peneliti meliputi nilai religius, jujur, disiplin,
kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, cinta tanah air,
menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial,
dan tanggung jawab. Secara keseluruhan peneliti menemukan 69 kalimat dengan
15 macam nilai pendidikan karakter. Setiap nilai pendidikan karakter hanya
diberikan satu atau dua contoh nilai pendidikan karakter saja.
1.

Religius

Novel ini mengandung nilai pendidikan karakter religius, di antaranya
tampak pada tokoh Faisal. Tokoh Faisal selalu shalat istikharah agar layanglayang yang ia buat atas petunjuk Tuhan. Hal itu dapat dilihat pada kutipan
berikut.
(101)
“Aku telah mempelajari setumpuk layang-layang, aku juga
mengkliping artikel di koran dan majalah yang mengupas tentang
layang-layang, aku pelajari, aku simpulkan, dan aku praktikkan,
kemudian aku menyerahkan segala urusan kepada Allah, aku tawakal.
Setiap aku akan membuat layang-layang, aku shalat Istikharah, agar
layang-layang yang aku buat ini atas petunjuk Allah, layang-layang itu
bukan aku yang membuat, tetapi Allah-lah yang menjalankan tangantanganku, menggelontorkan ide di dalam otakku.” (Prasetyo, 2011: 41).
Kutipan di atas menunjukkan adanya ketaatan dan kepatuhan dalam
memahami dan melaksanakan ajaran agama yang dianut tokoh Faisal. Dalam diri
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tokoh Faisal, ia percaya bahwa segala sesuatu yang ia kerjakan atas petunjuk
Tuhan kemudian menyerahkan segala urusannya kepada Tuhan.
Tokoh Faisal menyerahkan segala urusan kepada Allah, ia percaya bahwa
keberhasilannya membuat layang-layang yang selama ini ia inginkan yaitu atas
petunjuk dari Allah melalui tangan-tangannya yang menjalan. Hal ini
menunjukkan adanya nilai religius dalam diri tokoh Faisal.

2. Jujur
Novel ini mengandung nilai kejujuran, di antaranya tampak pada tokoh Bu
Mutia. Tokoh Bu Mutia diuji kejujurannya untuk menerima atau tidak menerima
“suap” dari tokoh Ibu Rena untuk dapat menaikkan tokoh Rena ke kelas dua.
Seperti dalam kutipan berikut.
(102) “Apa tidak ada toleransi sedikit pun?” kata perempuan itu sambil
membuka dompetnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang kertas
lima puluh ribuan, disorongkan pelan-pelan ke arah Bu Mutia, tanpa
diketahui oleh orang tua murid lain........
Maka katanya, “Bu, aku tak peduli gajiku berapa, aku tak berfikir besok
aku punya uang atau tidak. Jangan ibu anggap uang bisa menyelesaikan
masalah, uang bukan segala-galanya. Aku sudah bahagia dengan
keadaanku sekarang.”
“Ayolah Bu, terima saja, apa sih susahnya tinggal menerima?’
“Tidak, kalau aku menerima berarti aku mengkhianati apa yang telah
diamanahkan Tuhan kepadaku.” (Prasetyo, 2011: 408)
Dalam kutipan di atas, seorang perempuan yaitu tokoh Ibu Rena
mengeluarkan beberapa lembar uang kertas lima puluh ribuan disorongkan pelanpelan ke arah tokoh Bu Mutia tanpa diketahui oleh orang tua murid lain kemudian
tokoh bu Mutia mengatakan “Bu, aku tak peduli gajiku berapa, aku tak berfikir
besok aku punya uang atau tidak. Jangan ibu anggap uang bisa menyelesaikan
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masalah, uang bukan segala-galanya. Aku sudah bahagia dengan keadaanku
sekarang” dapat kita ketahui merupakan tindakan tidak jujur.
Tindakan tokoh Bu Mutia yang tegas menolak uang “sogokan” tersebut
dengan mengatakan “Tidak, kalau aku menerima berarti aku mengkhianati apa
yang telah diamanahkan Tuhan kepadaku” menunjukkan adanya nilai kejujuran
dalam diri tokoh Bu Mutia.

3. Disiplin
Novel ini mengandung nilai disiplin, di antaranya tampak pada tokoh Faisal.
Hal itu dapat dilihat pada kutipan berikut.
(103) Tidak hanya itu, sebelum waktu shalat tiba, aku harus sudah datang
di langgar, menjadi muadzin sementara sampai waktu yang tidak
ditentukan, setelah shalat sunnah, aku diperintahkan untuk merapikan
sandal jamaah yang berserakan tak karuan, setelah itu barulah iqamat,
dan di sepanjang waktu-waktu sakral antara maghrib dan isya’ itu, Kiai
Khadis mengajariku dengan sabar (Prasetyo, 2011: 107).
Kutipan di atas menunjukkan bahwa tokoh Faisal merupakan tokoh yang
selalu disiplin melaksanakan perintah. Ia selalu tiba di langgar sebelum waktu
shalat untuk menjadi muadzin. Tidak hanya itu, ia juga melaksanakan perintah
untuk merapihkan sandal para jamaah yang datang di masjid dan juga
melaksanakan iqamat. Hal tersebut ia lakukan dengan disiplin atas perintah tokoh
Kiai Khadis agar dapat mengajarinya membaca Alquran. Tindakan tokoh Faisal
menunjukkan adanya nilai disiplin yang diangkat dalam novel ini.
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4. Kerja Keras
Novel ini mengandung nilai kerja keras, di antaranya tampak pada tokoh
Faisal, Pambudi, Pepeng dan Yudi ketika mereka membuat layang-layang yang
mereka inginkan untuk mengalahkan layang-layang tokoh Mat Karmin. Hal itu
dapat dilihat pada kutipan berikut.
(104) Seharian ini, aku dan ketiga temanku belajar dengan seksama cara
terbaik membuat layang-layang, tanpa kenal lelah kami menimba ilmu
ke dalam sumur pengetahuan yang tak terkira dalamnya. Hingga senja
merayap dan membuat merah cakrawala menyala, tubuhku lelah, aku
hanya berbaring melihat teman-teman mulai mengulur benang dan
mencoba menaikkan layang-layang, meskipun tak tinggi benar, sebab di
atas sana pepohonan tinggi menutupi langit biru, dahan-dahannya yang
menjulur mencari ruang kosong untuk kemudian menyesaki langit
dengan dahan-dahannya yang rimbun (Prasetyo, 2011: 49).

Kutipan di atas menunjukkan upaya secara sungguh-sungguh dalam
menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Tokoh Faisal dan temantemannya bekerja keras mempelajari dengan seksama cara terbaik membuat
layang-layang. Mereka tidak mengenal waktu untuk dapat membuat layanglayang hebat seperti yang mereka inginkan. Layang-layang yang enteng dan
mudah dikendalikan sehingga dapat mengalahkan layang-layang milik tokoh Mat
Karmin. Hal ini menunjukkan adanya nilai pendidikan karakter kerja keras dalam
diri tokoh Faisal dan teman-temannya.

5. Kreatif
Nilai pendidikan karakter kreatif pada novel ini di antaranya ditunjukkan
dengan tokoh Faisal ketika memecahkan masalahnya. Hal itu dapat dilihat pada
kutipan berikut.
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”Ah, besok kita curi lagi saja,” kata Pepeng.
“Ah tidak, itu tidak gentleman,” sanggah Pambudi lagi.
“Kalau begitu, terpaksa kita harus buat sendiri.” Tiba-tiba aku
mengusulkan rencana yang gila dan tidak mungkin.
“Memang kau bisa, Sal?”
“Ya, aku sih tidak bisa, tetapi kita kan sama-sama, mengapa tidak kita
pikirkan bersama-sama bagaimana enaknya saja...”
“Bahannya?”
“Bahan tak harus membeli dan menguras kantong kita, kertas minyak,
biting, benang, dan lem bisa kita dapatkan dengan mudah.”
“Kertas minyak itu yang susah.”
“Ada kok, di pemulung biasanya punya berbagai jenis kertas bekas.”
“Yah, paling-paling kita hanya butuh uang untuk membeli kertas
minyak bekas, barulah bahan-bahan yang lain.”
“Sepakat?” (Prasetyo, 2011: 9--10).

Kutipan di atas menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan
inovasi dalam berbagai segi memecahkan masalah. Tokoh Faisal memiliki ide
untuk mengajak teman-temannya membuat layang-layang daripada terus mencuri.
Ia juga menemukan cara-cara untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan
untuk melaksanakan idenya membuat layang-layang. Hal ini menunjukkan adanya
nilai pendidikan karakter kreatif dalam diri tokoh Faisal.

6. Mandiri
Nilai pendidikan mandiri dalam novel ini di antaranya tampak pada tokoh
Pambudi ketika menghadapi masalah. Ia berupaya untuk mendapatkan uang agar
dapat membiayai sekolahnya tanpa membebani orang tuanya. Hal itu dapat dilihat
pada kutipan berikut.
(106) “Engkau tak akan pernah mengerti kalau sekolah itu tak cukup hanya
membaca dan menulis saja.”
“Maksudnya?” Minto masih tak mengerti.
“Jika kau sudah masuk sekolah, kau tak cukup hanya belajar saja,
tetapi juga berfikir membayar sekolah. Sekolah di kota biayanya
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sangat mahal, kalau tak mahal, tak mungkin aku sampai susah payah
ke rumah Bang Ujai segala, aku ingin membuktikan pada bapakku,
kalau aku bisa membayar sekolah sendiri.” ...........“Ah, kalau harus
bayar, gimana ya Pam, aku nggak mampu, untuk hidupku sendiri saja
susah, apalagi aku harus menghidupi diriku dan nenekku yang saat ini
sedang tergolek tak berdaya, aku nggak kuat, nanti-nanti saja deh. Kau
sendiri, kok kamu mau sih susah-susah sekolah?” (Prasetyo, 2011:
307).
Kutipan di atas menunjukkan adanya perilaku yang tidak tergantung pada
orang lain dalam menyelesaikan persoalan. Dalam diri tokoh Pambudi, ia harus
bekerja keras mencari biaya untuk membayar sekolahnya sendiri dengan menjual
koran dari tokoh Bang Ujai dan membuktikan pada bapaknya bahwa ia bisa
membiayai sekolahnya sendiri tanpa harus bergantung pada orang tua. Hal ini
menunjukkan adanya nilai pendidikan karakter mandiri dalam diri tokoh Pambudi.

7. Demokratis
Nilai pendidikan demokratis dalam novel ini di antaranya tampak pada
tokoh Kania. Hal itu dapat dilihat pada kutipan berikut.
(107) Tak pantas murid-murid bu Mutia berlaku seperti itu, apakah
mereka tak ingat pelajaran budi pekerti yang selalu disampaikan oleh
Pak Syaerozi, guru agama Islam yang begitu sabar itu?
“Cukup...cukup...Sudah...sudah..Mau miskin, mau kaya, tiap orang
punya kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.”
“Hei, Kania rupanya membela mereka ya, hingga berani menentang
kami.”
“Aku tak membela siapa-siapa, aku hanya membela kebenaran.
Sudahlah omongan anak-anak ini jangan dimasukkan hati ya, anak-anak
kalau bercanda memang suka kelewatan,” kata Kania kepada anak-anak
alam, mengobati rasa ragu yang selalu menggelayuti dada-dada mereka
untuk kembali ke kehidupan liar mereka (Prasetyo, 2011: 97).

Kutipan di atas menunjukkan sikap dan cara berpikir yang mencerminkan
persamaan hak dan kewajiban secara adil dan merata antara dirinya dan orang
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lain. Tokoh Kania merupakan tokoh yang memiliki cara berpikir bahwa orang
miskin dan orang kaya memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Ia
selalu mengingat pelajaran budi pekerti yang diajarkan oleh tokoh Pak Syaeorzi
guru agama Islam sehingga ia tidak setuju dengan teman-temannya yang
membedakan status sosial. Hal ini menunjukkan adanya nilai pendidikan karakter
demokratis dalam diri tokoh Kania.

8. Rasa Ingin Tahu
Nilai pendidikan rasa ingin tahu dalam novel ini di antaranya tampak pada
tokoh Faisal. Hal itu dapat dilihat pada kutipan berikut.
(108) Aku ingin mengorek lebih dalam tentang lelaki ini, bagaimana dia
bisa membuat layang-layang sedemikian hebat, dari buku yang aku
baca,
layang-layangnya
bisa
terbang
layaknya
pesawat,
keseimbangannya luar biasa, layang-layangnya juga super ringan seperti
kapas, padahal dibuat dalam bentuk raksasa, siapa saja yang memainkan
akan memenangkan ampatan, sebab sekali tarik ke kiri atau ke kanan,
layang-layang akan mengikutinya dengan cepat (Prasetyo, 2011: 41).

Kutipan di atas menunjukkan adanya cara berpikir, sikap dan perilaku yang
mencerminkan penasaran dan keingintahuan terhadap hal yang dilihat dan
dipelajari secara lebih mendalam. Tokoh Faisal memiliki rasa ingin tahu yang
sangat kuat terhadap Tokoh Ki Hajar Laduni seorang pakar layang-layang tentang
kehebatannya dalam membuat layang-layang. Ia membaca dari buku bahwa
layang-layang tokoh Ki Hajar Laduni adalah layang-layang yang dapat terbang
layaknya pesawat dan merupakan layang-layang yang selama ini ia inginkan
untuk mengalahkan layang-layang tokoh Mat Karmin. Tokoh Faisal datang ke
Gogik untuk mencari tokoh Ki Hajar Laduni dan memintanya untuk mengajarinya
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cara membuat layang-layang yang hebat. Hal ini menunjukkan adanya nilai
pendidikan karakter rasa ingin tahu dalam diri tokoh Faisal.

9. Cinta Tanah Air
Novel ini mengangkat nilai cinta tanah air di antaranya tampak pada tokoh
Faisal. Hal itu dapat dilihat pada kutipan berikut.
(109) Ah, seandainya salah satu kurikulum SD adalah mengenal
permainan tradisional dan cara membuatnya, tentu budaya Indonesia
akan lebih lestari (Prasetyo, 2011: 51).
Kutipan di atas menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa
bangga dan peduli terhadap budaya Indonesia. Tokoh Faisal sangat bangga
terhadap permainan tradisional sehingga ia berandai-andai jika ada kurikulum SD
yang mengenalkan tentang permainan tradisional tentunya dapat membantu
melestarikan budaya Indonesia. Ia ingin sekali agar generasi penerus bangsa
mengenal dan dapat membuat permainan tradisional sejak dini agar permainan
tradisional Indonesia tidak punah. Hal ini menunjukkan adanya nilai pendidikan
karakter cinta tanah air dalam diri tokoh Faisal.

10. Menghargai Prestasi
Nilai pendidikan menghargai prestasi di antaranya tampak pada tokoh Pak
Cokro. Hal itu dapat dilihat pada kutipan berikut.
(110) Pak Cokro menanyakan hal itu, benarkan isi brosurnya seperti itu,
dan bagaimana dengan perjanjiannya denganku, Pak Cokro yang sudah
mengikat diri denganku jadi nggak enak hati kalau sekolah privat kami
dibatalkan.
“Benar Pak Cokro, kelurahan akan mengadakan sekolah gratis, Insya
Allah aku juga ikut mengajar di sana. Pak Cokro daftar saja, nanti kita
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ketemu di sana, hanya saja aku nanti menjadi guru dan Pak Cokro
muridnya, kita akan sama-sama belajar bersama orang lain, Pak.”
“Wah hebat.. hebat sekali kamu Nak, tidak sia-sia kamu sampai
dirasuki jin Belanda itu, tidak seperti Jepang, mereka menjajah ya
menjajah, tetapi juga memikirkan nasib pendidikan Pribuminya,
meskipun aku waktu itu tidak bisa sekolah, nggak apa-apa, yang
penting sebentar lagi aku akan sekolah.” (Prasetyo, 2011: 182)

Kutipan di atas menunjukkan sikap tebuka terhadap prestasi orang lain dan
mengakui kekurangan diri sendiri tanpa mengurangi semangat berprestasi yang
kebih tinggi. Tokoh Pak Cokro mengakui prestasi tokoh Faisal yang masih kecil
tetapi hebat karena bisa ikut menjadi pengajar di sekolah gratis yang diadakan
kelurahan. Tokoh Pak Cokro yang sudah mengikat diri dengan tokoh Faisal untuk
diajari membaca dan menulis secara privat tidak merasa marah karena harus
belajar bersama-sama dengan orang lain. Ia sangat senang keinginannya untuk
sekolah sejak dahulu yang terhambat penjajah Jepang karena tidak memikirkan
nasib pendidikan pribuminya akan dapat tercapai meskipun usianya sudah tua.
Hal ini menunjukkan adanya nilai pendidikan karakter menghargai prestasi dalam
diri tokoh Pak Cokro terhadap prestasi tokoh Faisal.

11. Komunikatif
Novel ini mengangkat nilai pendidikan komunikatif di antaranya tampak
pada tokoh Kania. Tokoh Kania yang direndahkan oleh tokoh Rena temannya
tidak mendendam ataupun membalas perbuatan tokoh Rena, ia justru membantu
tokoh Rena mengusap air matanya ketika tokoh Bu Mutia akan memasuki kelas.
Hal itu dapat dilihat pada kutipan berikut.
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(111) “Jangan khawatir, teman. Kita semua kan teman, teman sejati tak
akan pernah saling menyakiti, bukankah begitu?”
Rena tak menjawab sepatah kata pun, ia justru semakin terisak-isak, air
matanya berlelehan deras sekali.
Dedaunan jatuh meranggas di luar sekolah, lamat-lamat terdengar Pak
Sukri mendentangkan belnya tanda istirahat berakhir.
“Ayo Ren, hapus air matamu, jangan sampai Bu Mutia tahu kejadian
ini,” seru Kania. Ia kemudian mengulurkan tangan pada Rena, disambut
dengan uluran yang sama, lantas kedua tangan mereka saling
menggenggam erat. Barulah kemudian Kania menariknya agar Rena
bisa berdiri dan kembali ke kursinya (Prasetyo, 2011: 329).
Kutipan di atas menunjukkan sikap proaktif yakni sikap dan tindakan
terbuka terhadap orang lain melalui komunikasi yang santun sehingga tercipta
kerja sama secara kolaboratif dengan baik. Kata-kata “Jangan khawatir, teman.
Kita semua kan teman, teman sejati tak akan pernah saling menyakiti, bukankah
begitu?” yang diucapkan oleh tokoh Kania membuat tokoh Rena tersadar akan
perbuatannya. Tokoh Kania juga membantu tokoh Rena mengusap air matanya
agar tidak ketahuan tokoh Bu Mutia sehingga terciptalah kerjasama yang baik
diantara mereka.

12. Cinta Damai
Nilai pendidikan cinta damai dalam novel ini di antaranya tampak pada
tokoh Kania. Tokoh Kania merupakan tokoh yang lebih suka mengalah. Hal itu
dapat dilihat pada kutipan berikut.
(112) Rena akhirnya menerima pemberian sapu tangan Kania, ia lalu
mengusap sisa-sia air mata yang mengkristal di pipinya. Sejenak
kemudian, sapu tangan itu basah, air mata merembes melalui pori-pori
kecilnya.
“Terima kasih, Kan. Kamu kenapa nggak membalas memaki?”
“Untuk apa? Memang apa yang kamu katakan benar, aku tak perlu
membantahnya.”
“Jadi, kau tak tersinggung?”
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Kania hanya menggeleng pelan, diikuti oleh sesungging senyuman yang
bisa membuat dunia tak pernah berawan.
“Kami memang miskin, kami memang tak pantas berada di sekolah ini.
kehadiran kami layaknya memang seperti virus yang harus kau tolak
dari dalam tubuhmu.”
“Ah, tidak Kan, maafkan aku Kan. Kau begitu baik, kau benar-benar
berhati emas.” (Prasetyo, 2011: 328--329)

Kutipan di atas menunjukkan sikap dan perilaku yang menunjukkan suasana
damai dari tokoh Kania. Tokoh Kania yang dimaki oleh tokoh Rena tidak
membantah ataupun membalas makian dari tokoh Rena, tetapi malah memberikan
sapu tangan kepada tokoh Rena yang kemudian menangis. Hal ini menunjukkan
adanya nilai pendidikan karakter cinta damai dalam diri tokoh Kania.

13. Gemar Membaca
Nilai pendidikan gemar membaca dalam novel ini di antaranya tampak pada
tokoh Faisal. Tokoh Faisal senang sekali ketika dapat pelajaran membaca dari
sekolahnya. Hal ini ditunjukkan pada penokohan Faisal, Ia membaca apa saja
yang ia temui. Kebiasaan membaca dalam tokoh Faisal dapat dilihat pada kutipan
berikut.
(113) Aku baru bisa membaca sedikit saja. Apapun yang berbau tulisan
langsung kubaca, nama snack yang aku makan, minuman mineral yang
aku beli di warung, benda-benda di kelas, merek dapur, papan absensi,
atlas, nama pahlawan, bapak presiden kita, tulisan di tengah pita yang
dicengkeram burung Garuda, sampai-sampai aku sering keasyikan
sendirian di perpustakaan sekolah yang menyimpan banyak koleksi
buku cerita itu. (Prasetyo, 2011: 28).
Kutipan di atas menunjukkan kebiasaan dengan tanpa paksaan untuk
menyediakan waktu secara khusus guna membaca buku dan apapun yang berbau
tulisan. Tokoh Faisal yang baru bisa membaca sedikit saja berlatih membaca
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apapun yang berbau tulisan, ia juga menyempatkan waktu diperpustakaan untuk
membaca buku cerita. Hal ini menunjukkan adanya nilai pendidikan karakter
gemar membaca dalam diri tokoh Faisal.

14. Peduli Sosial
Novel ini mengandung nilai peduli sosial, di antaranya tampak pada tokoh
Faisal. Tokoh Faisal prihatin terhadap nasib masa depan teman-temannya dan
bertekad untuk mengajak mereka bersekolah. Ia berpikir kenapa ketiga temannya
tidak bisa mendapatkan hak untuk dapat pendidikan yang sama. Hal itu
memunculkan niat dan motivasi besar dalam diri tokoh Faisal agar temantemannya dapat bersekolah seperti yang lainnya. Nilai peduli sosial dalam diri
tokoh Faisal dapat dilihat pada kutipan berikut.
(114) Hari ini sudah bulat tekadku untuk mengajak anak-anak alam itu
untuk memikirkan masa depannya, alias mereka harus sekolah. Aku
terinspirasi oleh sebuah buku peta yang aku baca dari perpustakaan
sekolah, di akhir halaman itu tertulis kata-kata mutiara. Menulislah atau
kau akan hilang dalam pusaran sejarah (Prasetyo, 2011: 60).

Kutipan di atas menunjukkan adanya sikap dan perbuatan yang
menunjukkan kepedulian terhadap orang lain yang membutuhkannya. Tokoh
Faisal yang peduli terhadap anak-anak alam bertekad untuk mengajaknya
bersekolah dan memikirkan masa depannya. Ia bertekad untuk mengentaskan
teman-temannya dari kebodohan dan kemiskinan. Hal itu dapat diperoleh dengan
bersekolah sehingga memiliki ilmu agar dapat menulis. Hal ini menunjukkan
adanya nilai pendidikan karakter peduli sosial dalam diri tokoh Faisal.
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15. Tanggung Jawab
Dalam novel ini, nilai tanggung jawab di antaranya tampak pada tokoh
Pambudi. Ia belajar bertanggung jawab karena tidak mencatat selama pelajaran
tokoh Bu Mutia berlangsung sehingga ia tidak memiliki catatan untuk belajar
ujian kenaikan kelas. Hal itu dapat dilihat pada kutipan berikut.
(115) “...........Jadi Kau kesini mau pinjam buku IPA karena kau tak
punya catatan? Lalu selama ini kau di mana? Jawab jujur.”
“Apa ibu pernah melihat saya bolos sekolah? Tidak kan?
“Memang tidak”
“Aku di sekolah sudah sulit berfikir Bu, rasanya ngantuk sekali,
karena tiap malam aku harus kerja.”
“Kerja? Kerja apa?”
“Aku berjualan koran di perempatan SMP 2,” kata Pambudi terus
terang. Ia sudah membulatkan tekadnya, apa pun yang dikatakannya ia
sudah bersiap akan menanggung segala resikonya (Prasetyo, 2011: 350-351).

Kutipan di atas menunjukkan adanya sikap dan perilaku seseorang dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tokoh Pambudi memberanikan diri pergi
ke rumah tokoh bu Mutia meminjam catatan IPA untuk ujian dengan resiko di
marahi oleh tokoh Bu Mutia merupakan bentuk tanggung jawab akibat tidak
memilik catatan. Dalam diri tokoh Pambudi, ia akan siap menanggung segala
resiko agar memiliki bahan untuk belajar ujian. Hal ini menunjukkan adanya nilai
pendidikan karakter tanggung jawab dalam diri tokoh Pambudi.
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terhadap

Pembelajaran di SMA
Pembelajaran sastra merupakan salah satu media yang relevan dan baik
dalam membentuk karakter siswa yang berbudaya. Dalam proses belajar
mengajar, haruslah diperhatikan metode dan strategi dalam memberikan materi.
Novel ini dijadikan bahan ajar pembelajaran sastra salah satunya agar dapat
mengubah tingkah laku yang tidak baik menjadi baik sesuai dengan nilai
pendidikan karakter yang terkandung dalam novel ini.
Novel Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid Prasetyo dapat
dijadikan bahan ajar pembelajaran di SMA kelas XII karena memenuhi tiga aspek
penting yang akan dijelaskan berikut ini.

1. Aspek Bahasa
Pemilihan bahan ajar pada siswa SMA kelas XII harus diperhatikan
bahasanya, karena bahasa merupakan aspek penting bagi siswa dalam upaya
menangkap apa yang disampaikan oleh guru. Hal tersebut sesuai dengan pendapat
Moody dalam Jabrohim (1994: 19) bahwa bahasa hendaknya tidak terlampau jauh
dari penguasaan bahasa siswa, oleh karena itu bahan yang dipilih hendaknya
mempunyai susunan kata atau kesatuan sintaksis yang tidak banyak menimbulkan
kemungkinan yang rumit.
Bahasa yang digunakan dalam novel ini merupakan bahasa sehari-hari
sehingga mudah untuk dipahami. Hal tersebut tampak pada kutipan berikut.

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

77

(116) Dari awalnya membeli susu, aku kenal anak-anak Gedong Sapi.
Pada mulanya, aku mengecap mereka sebagai anak-anak liar. Yudi,
Pambudi, dan Pepeng itu selalu mengangguku dengan tingkahnya yang
aneh (Prasetyo, 2011: 16).
(117) Aku tahu, sekolah ini punya banyak keringanan biaya untuk murid
berprestasi termasuk untuk orang yang tidak mampu. Kepala sekolah
yang memberitahukannya sendiri melalui sosialisasi di kelas atau
ditempel di papan pengumuman. Aku tak ingin hanya gara-gara biaya,
semangat mereka pupus di tengah jalan (Prasetyo, 2011: 83).
Terkadang, pengarang juga menggunakan beberapa bahasa Jawa dalam
menulis kalimat. Hal ini juga membuktikan bahwa bahasa yang digunakan dalam
novel Orang Miskin Dilarang Sekolah tidak hanya menggunakan bahasa
Indonesia. Hal ini dibuktikan pada kutipan berikut.
(118) Mereka berdua tak berkata apa-apa, tanpa sadar duduk mereka
menjauhi Pepeng sambil mata mereka menatap nanar, mereka tak
antusias untuk empet-empetan lagi, apa lagi berebut kursi agar pantat
mereka bisa lebih leluasa. Bahkan, mereka justru ingin melarikan diri
dari tempat duduk mereka sambil berteriak keras (Prasetyo, 2011: 251).
(119) “Bahan tak harus membeli dan menguras kantong kita, kertas
minyak, biting, benang, dan lem bisa kita dapatkan dengan mudah.”
(Prasetyo, 2011: 10)
Dari kutipan-kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa novel Orang Miskin
Dilarang Sekolah dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran di SMA. Hal
tersebut dilihat dari penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Selain itu,
pengarang juga menggunakan bahasa yang beragam (bahasa Jawa) sehingga dapat
menambah pengetahuan siswa.
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2. Aspek Psikologis
Novel Orang Miskin Dilarang Sekolah merupakan novel yang relevan
dengan materi pembelajaran pada siswa SMA kelas XII karena memenuhi aspek
psikologi. Pada bab II telah dijelaskan bahwa siswa SMA kelas XII masuk pada
tahap operasional formal (11--12 tahun ke atas). Bacaan pembelajaran sastra yang
relevan dengan tahap operasional formal dapat berupa buku yang di dalamnya
memuat konflik dan siswa diajak untuk berpikir kritis serta analitis, bacaan yang
menampilkan alur cerita ganda, bacaan yang unsur intrinsik dan ekstrinsiknya
lebih komplek.
Membaca novel Orang Miskin Dilarang Sekolah dapat membantu siswa
mengetahui

permasalahan-permasalahan

yang

kemungkinan

terjadi

pada

kehidupan nyata. Dengan demikian diharapkan siswa mempunyai minat untuk
menemukan nilai-nilai pendidikan karakter dengan menganalisis masalah-masalah
yang ada di dalam novel Orang Miskin Dilarang Sekolah dan menemukan
penyebab dari masalah itu. Nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil dari novel
Orang Miskin Dilarang Sekolah meliputi nilai religius, jujur, disiplin, kerja keras,
kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, cinta tanah air, menghargai prestasi,
komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial, dan tanggung jawab.
Nilai-nilai pendidikan karakter pada novel ini dapat dijadikan pedoman
untuk siswa dalam menemukan jati diri, mendewasakan diri sehingga dapat
membentuk karakter manusia yang berbudaya dan dapat mengubah tingkah laku
yang tidak baik menjadi baik sesuai dengan nilai pendidikan karakter yang
terkandung dalam novel ini.
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3. Aspek Latar Belakang
Kehidupan yang diceritakan pengarang dalam novel Orang Miskin Dilarang
Sekolah adalah cerita tentang keprihatinan pendidikan masyarakat menengah ke
bawah. Hal ini mempunyai hubungan pada siswa dengan latar belakang ekonomi
menengah ke bawah. Moody dalam Jabrohim (1994: 20) berpendapat bahwa
pemilihan materi ajar juga harus memperhatikan dari segi latar belakang. Artinya,
masalah-masalah yang ditampilkan oleh suatu karya sebaiknya mendekati apa
yang dihadapi oleh para siswa dalam kehidupan keseharian mereka.
Banyak sekali nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil dari kehidupan
tokoh-tokoh dalam novel ini. Pada kutipan (109) menunjukkan bahwa Faisal
mencintai dan bangga terhadap budaya bangsa Indonesia terutama pada
permainan tradisional. Hal ini dapat dijadikan contoh bahwa sebagai generasi
penerus bangsa seharusnya kita tahu dan ikut melestarikan permainan tradisional.
Hal itu ditunjukkan pada kutipan berikut.
(120) Ah, seandainya salah satu kurikulum SD adalah mengenal
permainan tradisional dan cara membuatnya, tentu budaya Indonesia
akan lebih lestari (Prasetyo, 2011: 51).
Pada kutipan (1) lingkungan yang diceritakan dalam novel ini adalah
lingkungan yang ada di Indonesia yaitu di daerah Semarang, hal ini memudahkan
siswa untuk memahami apa yang diceritakan dalam novel karena lingkungan
tersebut dalam wilayah Indonesia. Hal itu ditunjukkan pada kutipan berikut.
(121) Kampung Genteng, itulah asal mula nama kampungku, entah dari
mana nama itu berasal, konon menurut ayahku, kampung itu pemasok
genteng yang tiada duanya di Semarang (Prasetyo, 2011: 11).
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Berdasarkan analisis bahasa, psikologi dan latar belakang pada novel Orang
Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid Prasetyo dapat disimpulkan bahwa novel
ini dapat dijadikan bahan pembelajaran di SMA kelas XII. Ketiga aspek tersebut
akan dikembangkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk kelas
XII berdasarkan silabus yang terdapat dalam kurikulum 2013.

4. Novel Orang Miskin Dilarang Sekolah sebagai Bahan Pembelajaran
Novel Orang Miskin Dilarang Sekolah merupakan novel yang relevan dan
dapat dikaitkan dengan bahan pembalajaran sastra di SMA, khususnya siswa
SMA kelas XII semester ganjil pada KI 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku
jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),
santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan
sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia, dengan KD 2.5 Menunjukkan perilaku jujur, peduli, santun, dan
tanggung jawab dalam penggunaan bahasa Indonesia untuk memahami dan
menyajikan cerita fiksi dalam novel. Selain itu, novel Orang Miskin Dilarang
Sekolah juga memenuhi tiga aspek yang telah dibahas pada bagian sebelumnya
yaitu aspek bahasa, psikologi dan latar belakang.
Dalam proses pembelajaran, sebelum guru memberikan materi pada siswa,
guru harus membuat RPP terlebih dahulu untuk dijadikan pedoman dalam proses
pembelajaran sastra yang dapat membantu menentukan tujuan akhir yang akan
dicapai siswa setelah membaca novel. Satu minggu sebelum pelajaran, guru harus
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memberikan tugas kepada siswa terlebih dahulu untuk membaca novel Orang
Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid Prasetyo untuk dijadikan tugas pada
minggu berikutnya. Berikut ini akan dipaparkan silabus dan RPP yang relevan
dengan hasil analisis nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Orang Miskin
Dilarang Sekolah karya Wiwid Prasetyo.
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SILABUS PEMBELAJARAN
Sekolah

: SMA

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Kelas/Semester

: XII/ Ganjil

Kompetensi Inti

: 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran,
damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan
bangsa dalam pergaulan dunia.

Kompetensi
Dasar

Materi
Pembelajaran

2.5
Menunjukkan
perilaku jujur,
peduli, santun,
dan tanggung
jawab dalam
penggunaan
bahasa
Indonesia untuk
memahami dan
menyajikan
cerita fiksi
dalam novel.

1. Pengertian
-novel
-alur
-tokoh
-penokohan
-tema
2. Unsurunsur
intrinsik
novel.
3. Macammacam nilai
pendidikan
karakter

Kegiatan Pembelajaran

Indikator

1. Mengamati:
 Melakukan tanya jawab
mengenai pengertian
novel dan unsur-unsur
intrinsik.
 Siswa mencatat unsurunsur intrinsik novel.

1.Mampu
mendefinisikan
pengertian novel.

2. Menanya:
 Menanya tentang
unsur-unsur intrinsik
novel.

3. Mampu
menafsirkan
penokohan.

3. Mengeksplorasikan:
 Siswa mencatat unsurunsur intrinsik novel
yang telah dibaca.

2.Mampu
menyebutkan
tokoh.

4. Mampu
menyimpulkan
alur.

Penilaian
Teknik
Bentuk
Penilaian
Instrumen
Penilaian
Lembar
sikap,
pengamatan,
pengetahu uraian,
an dan
keterampilan
keterampil menulis.
an

Alokasi
Waktu
1X2jp

Sumber
Belajar
• Depdiknas 2008
• Novel
orang
miskin
dilarang
sekolah.
• Sudjiman,
Panuti.
1988.
Memaha
mi Cerita
Rekaan.
Jakarta:
Pustaka
Jaya.
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 Siswa menjelaskan
unsur-unsur intrinsik
novel yang telah
dibaca.
 Siswa menunjukkan
contoh kalimat yang
mengandung nilai
pendidikan karakter.

5. Mampu
memutuskan
tema.

6.Mampu
menemukan
contoh
kalimatyang
mengandung nilai
4. Mengasosiasikan:
pendidikan
 Mengidentifikasi unsur- karakter.
unsur intrinsik novel
dengan pemahaman
yang diperoleh.
5.Mengomunikasikan:
 Mempresentasikan
hasil analisis.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuan Pendidikan

: SMA

Kelas/ Semester

: XII/Ganjil

Program Layanan

: Reguler

Tema Pelajaran

: Nilai Pendidikan Karakter dalam Novel

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Jumlah Pertemuan

: 1 kali pertemuan (1x2 jp)

A. Kompetensi Inti
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.

B. Kompetensi Dasar
2.5

Menunjukkan perilaku jujur, peduli, santun, dan tanggung jawab

dalam penggunaan bahasa Indonesia untuk memahami dan menyajikan
cerita fiksi dalam novel.
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C. Indikator
1. Siswa mampu mendefinisikan pengertian novel setelah melakukan
tanya jawab dengan guru.
2. Siswa mampu menyebutkan tokoh dalam novel.
3. Siswa mampu menafsirkan penokohan dalam novel.
4. Siswa mampu menyimpulkan alur dalam novel.
5. Siswa mampu memutuskan tema dalam novel.
6. Siswa mampu menemukan contoh kalimat yang mengandung nilai
pendidikan karakter tokoh dalam novel.

D. Tujuan Pembelajaran
1. Setelah melakukan tanya jawab dengan guru, siswa diharapkan mampu
mendefinisikan pengertian novel dengan benar.
2. Setelah mendefinisikan, siswa diharapkan mampu menyebutkan tokoh
dalam novel.
3. Setelah menyebutkan tokoh dalam novel, siswa diharapkan mampu
menafsirkan penokohan.
4. Setelah menafsirkan penokohan, siswa diharapkan mampu
menyimpulkan alur dalam novel.
5. Setelah menyimpulkan alur dalam novel, siswa mampu memutuskan
tema dalam novel.
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6. Setelah memutuskan tema dalam novel, siswa diharapkan mampu
menemukan contoh kalimat yang mengandung nilai pendidikan
karakter tokoh dalam novel.

E. Materi Ajar
1) Pengertian
- novel.
- tokoh dan penokohan.
- alur.
- tema.
2) Unsur-unsur Intrinsik Novel.
3) Nilai-nilai Pendidikan Karakter.

F. Alokasi Waktu: 1 kali pertemuan (1x2 jp)

G. Metode Pembelajaran
1. Model

: Pembelajaran Tekstual

2. Metode

: Tanya jawab dan penugasan

H. Sumber Belajar dan Alat
1. Sumber belajar
KBBI 2008
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Prasetyo, Wiwid. 2011. Orang Miskin Dilarang Sekolah. Yogyakarta:
Diva Press.
Sudjiman, Panuti. 1988. Memahami Cerita Rekaan. Jakarta: Pustaka
Jaya.

2. Alat
Novel Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid Prasetyo.

I. Langkah-Langkah Kegiatan
Bentuk
Langkah-langkah Kegiatan
Kegiatan
Pendahuluan
Guru mengawali pembelajaran dengan
berdoa. Lalu guru melakukan presensi
kepada siswa. Selanjutnya guru menggali
pengetahuan awal peserta didik mengenai
berita. Apa itu novel?
Memahami pengertian novel.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
Inti
Mengamati:
• Melakukan tanya jawab mengenai
pengertian novel dan unsur-unsur
intrinsik novel.
• Setelah itu, siswa diminta untuk
mencatat unsur-unsur intrinsik
novel yang telah dibaca.
Menanya:
• Menanyakan tentang unsur-unsur
intrinsik novel.
Mengeksplorasikan:
• Guru meminta siswa untuk
mencatat unsur intrinsik dalam
novel yang telah dibaca.
• Siswa menjelaskan unsur-unsur
intrinsik dalam novel yang sudah
dibaca.

Waktu
10 menit

60 menit
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Setelah itu diminta untuk
menemukan contoh kalimat yang
mengandung nilai pendidikan
karakter.

Mengasosiasikan:
• Mengidentifikasi unsur-unsur
intrinsik novel dengan
pemahaman yang diperoleh.
Mengomunikasikan:
• Membacakan hasil analisis di
depan kelas.
Guru bersama siswa melakukan refleksi
terhadap apa yang telah dipelajari,
kesulitan yang dihadapi, dll.

Penutup

10 menit

J. Penilaian
1. Penilaian Sikap
a. Teknik

: Pengamatan Sikap.

b. Bentuk

: Lembar Pengamatan.

c. Instrumen

:

Nama
No Peserta
didik

Disiplin

Jujur

Tanggung
Jawab

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Skor

Nilai

Kon
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Rubrik
Rubrik
Sama sekali tidak menunjukkan usaha sungguh-sungguh
dalam melakukan kegiatan

Skor
1

Menunjukkan sudah ada usaha sungguh-sungguh dalam
melakukan kegiatan tetapi masih sedikit dan belum

2

ajeg/konsisten.
Menunjukkan adanya usaha sungguh-sungguh dalam
melakukan kegiatan yang cukup sering dan mulai

3

ajeg/konsisten
Menunjukkan adanya usaha sungguh-sungguh dalam
melakukan kegiatan secara terus-menerus dan ajeg/konsisten
Pedoman penilaian sikap:
Skor = jumlah perolehan angka seluruh aspek
Nilai = skor yang diperoleh x 100
skor maksimal

2. Penilaian Pengetahuan
a. Teknik

: Tes tertulis

b. Bentuk

: Uraian

c. Instrumen:
1) Jelaskan pengertian novel!
2) Apa yang dimaksud dengan tokoh, penokohan, alur dan tema?
3) Sebut dan jelaskan tokoh-tokoh dan wataknya!

4
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Lembar Kerja
Nama : …………… Kelas :………… Sekolah:………………………
No
Soal
Jawaban
Soal
1.
2.
3.

Jelaskan pengertian novel!
Apa yang dimaksud dengan
tokoh, penokohan, alur dan
tema?
Sebut dan jelaskan tokoh-tokoh
dan wataknya!

Rubrik Penilaian
a. Soal nomor 1
Rubrik

Skor

Menuliskan pengertian novel dengan kurang tepat

1

Menuliskan pengertian novel dengan cukup tepat

2

Menuliskan pengertian novel dengan tepat

3

Menuliskan pengertian novel sangat tepat

4

b. Soal nomor 2
Rubrik
Menuliskan tokoh, penokohan, alur dan tema dengan kurang

Skor
1

tepat
Menuliskan tokoh, penokohan, alur dan tema dengan cukup

2

tepat
Menuliskan tokoh, penokohan, alur dan tema dengan tepat

3

Menuliskan tokoh, penokohan, alur dan tema dengan sangat

4

tepat
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c. Soal nomor 3
Rubrik

Skor

Menuliskan tokoh-tokoh dan wataknya dengan kurang tepat

1

Menuliskan tokoh-tokoh dan wataknya dengan cukup tepat

2

Menuliskan tokoh-tokoh dan wataknya dengan tepat

3

Menuliskan tokoh-tokoh dan wataknya dengan sangat tepat

4

Pedoman Penilaian:
Skor = jumlah perolehan angka seluruh aspek
Nilai = skor yang diperoleh x 100
skor maksimal

3. Penilaian Keterampilan
a. Teknik

: Unjuk Kerja

b. Bentuk

: Keterampilan menulis

c. Instrumen :
Temukan contoh kalimat yang mengandung nilai pendidikan
karakter dalam novel dan deskripsikan dengan kata-katamu sendiri!
Rubrik
No
Kriteria Penilaian
1. Isi
a. Lengkap dan terinci
b. Kurang lengkap dan terinci
c. Kurang lengkap dan kurang terinci
2. Pilihan Kata
a. Sangat tepat
b. Tepat
c. Kurang tepat
3. Kalimat
a. Mudah dipahami
b. Sedikit sulit dipahami
c. Sulit dipahami

Skor
3
2
1
3
2
1
3
2
1
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4.

Ejaan dan tanda baca
a. Tidak ada yang salah
b. Sedikit yang salah
c. Banyak yang salah
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3
2
1

Pedoman Penilaian:
Skor = jumlah perolehan angka seluruh aspek
Nilai = skor yang diperoleh x 100
skor maksimal

Yogyakarta, 26 November 2014
Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Penyusun

Dr. Y. Karmin, M.Pd

Bernadeta Novi Andriyani

NIP./NPP:

NIM: 101224060
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K. Lampiran materi
1. Pengertian novel
Novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita
kehidupan seseorang dengan orang disekelilingnya dengan menonjolkan
watak dan sifat setiap pelakunya (Depdiknas, 2008: 969).

2. - Pengertian tokoh
Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berlakuan di
dalam berbagai peristiwa dalam cerita. Individu rekaan itu dapat berupa
manusia atau binatang (Sudjiman, 1988: 16).
- Pengertian penokohan
Penokohan merupakan penyajian watak tokoh dan penciptaan citra tokoh
Sudjiman, 1988: 23).

Tokoh dan watak dalam novel
No. Tokoh
Watak
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.

Faisal

2.

Pambudi

3.

Pepeng

• Lucu, pendiam dan sok aksi
• Kreatif

4.

Yudi

• Kadang memiliki ide cemerlang
• Minder
• Kreatif

Gigih
Senang membaca
Kreatif
Rajin beribadah
Cinta damai
Peduli dengan orang lain
Mudah putus asa
Mandiri
Bertanggung jawab
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5.

Mat Karmin

• Sombong
• Licik
• Sebatang kara

6.

Pak Cokro

• Licik dan suka menghasut
• Suka berbohong
• Setelah bertobat peduli orang lain

7.

Pak Zainal

8.

Kania

9.

Bu Mutia

•
•
•
•
•
•
•
•
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Peduli terhadap anak kurang mampu
Bijaksana dan penuh pertimbangan
Berhati emas
Berani membela kebenaran
Peduli dengan orang lain
Cinta damai
Sabar, penyayang dan lemah lembut.
Tegas, jujur dan profesional dalam bekerja.

3. Pengertian alur
Alur adalah pengisahan kejadian waktu. Peristiwa yang diurutkan itu
membangun tulang punggung cerita, yaitu alur (Panuti Sudjiman, 1988:
29).
4. Pengertian tema
Menurut Sudjiman tema adalah gagasan, ide, atau pikiran utama yang
mendasar suatu karya sastra itu (Sudjiman, 1988: 50).
5. Unsur-unsur Intrinsik Novel
Tema, latar, alur, tokoh, gaya bahasa, amanat.
6. Nilai-nilai Pendidikan Karakter
Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis,
rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi,
komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli
sosial, dan tanggung jawab.
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Pembelajaran yang telah dirancang dalam RPP dengan materi tentang unsur
intrinsik dan nilai-nilai pendidikan karakter yang diambil dari novel Orang Miskin
Dilarang Sekolah karya Wiwid Prasetyo membuktikan bahwa novel ini relevan
sebagai bahan pembelajaran sastra di SMA terutama pada kelas XII semester
ganjil.
Unsur intrinsik yang dianalisis siswa tidak semua melainkan hanya alur,
tokoh,

penokohan

dan

tema

dikarenakan

penelitian

novel

ini

hanya

mencantumkan 4 bagian unsur intrinsik tersebut dan lebih mengutamakan tentang
nilai pendidikan karakter. Unsur-unsur intrinsik dan nilai-nilai pendidikan
karakter yang telah dianalisis siswa dapat diambil hal-hal yang baik dari tokohtokoh tersebut kemudian dapat dijadikan pedoman dengan bimbingan guru.
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Novel Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid Prasetyo menceritakan
tentang tokoh Faisal sebagai tokoh utama yang memperjuangkan tiga sahabatnya
untuk menempuh pendidikan di sekolah. Selain tokoh utama terdapat juga tokoh
tambahan yang berkaitan langsung dengan tokoh utama, yaitu tokoh Pambudi,
Pepeng, Yudi, Mat Karmin, Pak Cokro, Pak Zainal, Kania dan Bu Mutia.
Penokohan pada tokoh utama dan tokoh tambahan menggunakan metode analitik
dan dramatik dengan cara mengambil kutipan-kutipan percakapan antar tokoh dan
juga narator. Alur dalam novel ini adalah alur maju meliputi paparan, rangsangan,
gawatan, tikaian, rumitan, klimaks, leraian, dan selesaian. Tema dalam novel ini
adalah “Kepedulian dan Perjuangan untuk memperoleh pendidikan”.
Dalam penelitian ini ditemukan 15 macam nilai pendidikan karakter yaitu
religius (11), jujur (7), disiplin (3), kerja keras (5), kreatif (12), mandiri (1),
demokratis (2), rasa ingin tahu (1), cinta tanah air (3), menghargai prestasi (3),
komunikatif

(2), cinta damai (2),

gemar membaca (3), peduli sosial (11),

tanggung jawab (3).
Nilai religius ditunjukkan dengan sikap tawakal, pertobatan, ketataan dalam
sholat, kepatuhan dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama Islam yaitu
belajar Alquran.
Nilai jujur ditunjukkan dengan tokoh tambahan pada sikap berani menolak
uang sogokan, keberanian mengutarakan keinginan untuk sekolah, kesulitan
96
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ekonomi,

kejujuran

untuk

mengutarakan

kebohongan,

dan
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kejujuran

mengutarakan sumber masalah teman-temannya.
Nilai disiplin ditunjukkan dengan kebiasaan dan tindakan yang konsisten
tokoh Faisal dalam melaksanakan perintah tokoh Kiai Khadis ketika belajar
Alquran. Selain itu, juga ditunjukkan oleh tokoh tambahan ketika disiplin bekerja
dan sekolah.
Nilai kerja keras ditunjukkan ketika berupaya secara sungguh-sungguh
dalam membuat layangan dengan sebaik-baiknya, menulis buku tentang dunia
anak-anak, dan bekerja keras untuk menyambung hidup dan sekolah.
Nilai kreatif ditunjukkan dengan tokoh Faisal dalam memecahkan masalah
ketika mengajak temannya membuat layang-layang dan mengajak ketiga
temannya bersekolah. Selain itu, juga ditunjukkan tokoh tambahan ketika
berusaha memperoleh ijin ayahnya untuk bersekolah, mengajak warga belajar
membaca, dalam berdagang dan memecahkan masalah yang dihadapinya.
Nilai mandiri ditunjukkan adanya perilaku yang tidak tergantung pada orang
lain dalam menyelesaikan persoalan. Tokoh Pambudi bekerja keras membiayai
sekolahnya sendiri tanpa harus bergantung pada orang tua.
Nilai demokratis ditunjukkan dengan tokoh Kania dan tokoh Bu Mutia
dengan sikap dan cara berpikir yang mencerminkan persamaan hak dan kewajiban
secara adil dan merata antara dirinya dan orang lain dalam memperoleh
pendidikan.
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Nilai rasa ingin tahu ditunjukkan tokoh Faisal yang mencerminkan
penasaran dan keingintahuannya pada Ki Hajar Laduni dalam membuat layanglayang yang hebat.
Nilai cinta tanah air ditunjukkan dengan tokoh Faisal dan Pak Cokro yang
mencerminkan rasa bangga dan peduli terhadap budaya Indonesia.
Nilai menghargai prestasi ditunjukkan dengan tokoh Faisal dalam mengakui
prestasi tokoh Mat Karmin yang telah membuat buku-buku tentang permainan
tradisional anak-anak. Selain itu, juga ditunjukkan tokoh tambahan yang memiliki
sikap tebuka terhadap prestasi orang lain dan mengakui kekurangan diri sendiri
tanpa mengurangi semangat berprestasi yang kebih tinggi.
Nilai komunikatif ditunjukkan dengan tokoh Faisal ketika mengajak temantemannya untuk membuat layang-layang. Selain itu, juga ditunjukkan dengan
tokoh Kania ketika menghadapi masalah dengan temannya.
Nilai cinta damai ditunjukkan tokoh Faisal dan tokoh Kania dengan sikap
dan perilaku yang menunjukkan suasana damai.
Nilai gemar membaca ditunjukkan dengan tokoh Faisal, ia membaca apa
saja yang ia temui dan meluangkan waktu untuk belajar membaca Alquran. Selain
itu, juga ditunjukkan dengan tokoh Bu Mutia yang meluangkan waktu untuk
membaca kisah-kisah sukses orang-orang terkenal.
Nilai peduli sosial ditunjukkan dengan tokoh Faisal ketika berjuang
mengentaskan teman-temannya dari kebodohan dan kemiskinan. Selain itu, juga
ditunjukkan dengan tokoh-tokoh tambahan yang menunjukkan kepedulian
terhadap orang lain yang membutuhkannya.
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Nilai tanggung jawab ditunjukkan tokoh Pambudi dan Pepeng dengan
adanya sikap dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pelajar.
Nilai-nilai yang terkandung dalam novel ini relevan dengan pembelajaran
sastra di SMA kelas XII karena memenuhi tiga aspek penting dalam memilih
bahan pembelajaran yaitu aspek bahasa, aspek psikologis, dan aspek latar
belakang. Dari aspek bahasa, novel ini dapat digunakan sebagai bahan
pembelajaran di SMA kelas XII karena menggunakan bahasa sehari-hari yang
mudah untuk dipahami dan juga menggunakan bahasa yang beragam (bahasa
Jawa) yang dapat menambah pengetahuan sehingga. Dari aspek psikologis, novel
ini relevan dengan materi pembelajaran siswa SMA kelas XII yang masuk pada
tahap operasional formal (11-12 tahun ke atas). Dari aspek latar belakang, novel
ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran di SMA kelas XII karena
lingkungan yang diceritakan dalam novel ini adalah lingkungan yang ada di
Indonesia yaitu di daerah Semarang sehingga memudahkan siswa untuk
memahami apa yang diceritakan dalam novel karena lingkungan tersebut dalam
wilayah Indonesia.
Hasil analisis alur, tokoh, penokohan, tema dan nilai-nilai pendidikan
karakter dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran sastra di SMA kelas XII
semester 1. Pembelajaran tersebut mengacu pada silabus dengan KI: 2.
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam
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menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Disusun
dengan RPP yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran dengan
menganalisis unsur intrinsik alur, tokoh, penokohan serta nilai-nilai pendidikan
karakter yang dapat diteladani dari tokoh-tokoh dalam novel Orang Miskin
Dilarang Sekolah.

5.3 Saran
Saran ini ditujukan kepada pengajar bahasa Indonesia dan peneliti
selanjutnya yang menggunakan novel Orang Miskin Dilarang Sekolah karya
Wiwid Prasetyo sebagai objek penelitian. Bagi pengajar, diharapkan novel ini
dapat dijadikan suatu alternatif bahan pembelajaran sastra di SMA, selain itu
pengajar diharapkan memperhatikan tiga aspek penting dalam memilih bahan
pengajaran sastra yaitu aspek bahasa, psikologis, dan aspek latar belakang siswa
karena hal tersebut menentukan apakah bahan tersebut cocok untuk siswa dalam
tingkatan tertentu. Selanjutnya, bagi peneliti berikutnya, novel ini masih
mempunyai masalah-masalah lain yang dialami oleh tokoh utama maupun tokoh
tambahan yang menarik untuk diteliti dengan menggunakan kajian lainnya.
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LAMPIRAN
KARTU DATA
1. Religius

Klasifikasi nilai pendidikan: Religius
Kode: R.02
Kutipan:
Wajah Yudi meremang, ia sangat malu kecacatan fisiknya diumbar kepada
teman-temannya, padahal dia sendiri juga tak ingin seperti itu. Ia tak meminta
tubuhnya jadi albino, setiap malam sehabis isya’ ia hanya berdoa, semoga
kulitnya bisa kecoklatan seperti kulit sawo matang (Prasetyo, 2011: 69).
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan adanya ketaatan dan kepatuhan dalam
memahami dan melaksanakan ajaran agama yang dianut tokoh Yudi. Tokoh Yudi
memiliki keyakinan untuk berdoa dan meminta permohonan kepada Tuhan. Ia
percaya bahwa Tuhan mampu mengabulkan permintaannya akan permasalahan
kecatatan fisiknya. Hal ini menunjukkan adanya nilai religius dalam diri tokoh
Yudi.

Klasifikasi nilai pendidikan: Religius
Kode: R.03
Kutipan:
Di luar aktifitas kuliahnya, aku selalu menyempatkan bermain-main di koskosannya di dekat rumahku, tinggal bersama seorang janda tak punya anak dan
sudah dianggap seperti ibunya sendiri. Dari situ, aku selalu mendengarkan ceritacerita para nabi, surga dan neraka tadi, juga tentang kitab al-Qur’an (Prasetyo,
2011: 104).
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan adanya ketaatan dan kepatuhan dalam
memahami dan melaksanakan ajaran agama yang dianut tokoh Faisal. Tokoh
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Faisal selalu meluangkan waktu untuk belajar memahami cerita para nabi dalam
agama Islam yang dianutnya. Ia juga belajar tentang kitab Alquran. Hal ini
menunjukkan adanya nilai religius dalam diri tokoh Faisal.

Klasifikasi nilai pendidikan: Religius
Kode: R.04
Kutipan:
Aku terbengong-bengong mendengarkan penjelasan ustadz Muhsin. Dalam
hati aku bertekad untuk belajar Al-Qur’an, meskipun kelihatannya sulit, hurufhurufnya juga seperti taoge, tetapi aku akan berusaha, tinggal menunggu waktu
saja, pasti..pasti..aku harus bisa (Prasetyo, 2011: 104).
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan adanya ketaatan dan kepatuhan dalam
memahami dan melaksanakan ajaran agama yang dianut tokoh Faisal. Tokoh
Faisal memiliki tekad untuk mempelajari kitab Alquran yang ia rasa sulit dengan
huruf-hurufnya yang seperti taoge. Dalam diri tokoh Faisal ingin berusaha untuk
belajar dan percaya bahwa ia pasti bisa melaksanakan ajaran agamanya suatu saat.
Hal ini menunjukkan adanya nilai religius dalam diri tokoh Faisal.

Klasifikasi nilai pendidikan: Religius
Kode: R.05
Kutipan:
Aku hanya termangu-mangu sendirian, menuju ke langgar untuk shalat
Ashar, selesai shalat aku pandangi beberapa al-Qur’an bersampul bersih yang
terpajang di sebuah bufet kecil berdebu. Barangkali karena sedikit orang yang
menyentuh, al-Qur’an itu kelihatan seperti baru. Al-Qur’an sebagus ini tak ada
yang mengetahui isinya. Benar-benar menyedihkan (Prasetyo, 2011: 106).
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan adanya ketaatan dan kepatuhan dalam
memahami dan melaksanakan ajaran agama yang dianut tokoh Faisal. Tokoh
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Faisal taat melaksanakan perintah ajaran agama Islam dengan melaksanakan
shalat Ashar. Ia juga merasa sedih ketika mengetahui bahwa Alquran yang berada
di masjid tempat ia shalat masih tersampul bersih dan berfikir bahwa orang-orang
kurang tertarik untuk membacanya. Hal tersebut menunjukkan adanya nilai
religius dalam diri tokoh Faisal.

Klasifikasi nilai pendidikan: Religius
Kode:R.06
Kutipan:
Hari demi hari, setiap maghrib sampai isya’, aku terbata-bata mengeja huruf
Arab, hanya saja kiai Khadis tak sekedar mengajarkan cara membaca al-Qur’an,
tetapi juga asek-aspek yang lain seperti layaknya pesantren (Prasetyo, 2011: 106).
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan adanya ketaatan dan kepatuhan dalam
memahami dan melaksanakan ajaran agama yang dianut tokoh Faisal. Tokoh
Faisal rajin belajar membaca Alquran. Hari demi hari, setiap maghrib sampai
isya’ ia selalu berlatih membaca Alquran bersama tokoh kiai Khadis. Hal ini
menunjukkan adanya nilai religius dalam diri tokoh Faisal.

Klasifikasi nilai pendidikan: Religius
Kode: R.07
Kutipan:
Sebelum mendapatkan ilmu dari pak Kiai, aku harus melampaui beberapa
tahap penggodokan seperti mengisi bak mandi di belakang dengan menimbanya,
sambil tanganku terus menumapahkan air dalam timba itu ke dalam bak mandi,
aku harus menghafal beberapa doa, doa masuk masjid, doa masuk kamar mandi,
doa memakai pakaian, doa masuk WC, dan sebagainya (Prasetyo, 2011: 107).
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan adanya ketaatan dan kepatuhan dalam
memahami dan melaksanakan ajaran agama yang dianut tokoh Faisal. Tokoh
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Faisal berusaha keras untuk mendapatkan ilmu dari Tokoh Pak Kiai Khadis. Demi
mendapatkan ilmu tentang Alquran, ia pun menjalani tahap penggodokan seperti
mengisi bak mandi dengan menimba air sambil menghafal doa masuk masjid, doa
masuk kamar mandi, doa memakai pakaian, doa masuk WC, dan sebagainya. Hal
ini menunjukkan adanya nilai religius dalam diri tokoh Faisal.

Klasifikasi nilai pendidikan: Religius
Kode: R.08
Kutipan:
“... Sekarang aku aku ingin bertanya pada kalian, apa yang membuat
bahagia dalam hidup? Uang? Kekuasaan?”
“Ya, mungkin.”
“Bukan. Ada yang lebih tinggi dari sekedar uang dan kekuasaan.”
“Uang tak menjamin kebahagiaan, kekuasaan juga. Kebahagiaan itu ada di
dalam hati, setelah aku pikirkan dan pertimbangkan masak-masak, kupikir aku
akan berhenti jadi dukun saja, aku ingin taubat, terlebih di usiaku yang sudah
kepala tujuh.”
“Lantas, dengan belajarnya di kelurahan?”
“Masih jalan terus, hanya saja aku ingin menghabiskan sisa hidupku untuk
memberikan sesuatu yang berharga bagi kampung ini.”
“Selama ini Pak Cokro sudah sering membantu kami...” (Prasetyo, 2011:
219)
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan adanya ketaatan dan kepatuhan dalam
memahami dan melaksanakan ajaran agama yang dianut tokoh Pak Cokro. Setelah
tokoh Pak Cokro mengenal tokoh Faisal, ia kemudian belajar membaca dan
menulis di kelurahan. Ia kemudian berfikir untuk bertobat dengan berhenti
menjadi dukun dan dapat memberikan sesuatu yang berharga bagi kampungnya.
Hal ini menunjukkan adanya nilai religius dalam diri tokoh Pak Cokro.
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Klasifikasi nilai pendidikan: Religius
Kode: R.09
Kutipan:
Tiba-tiba Pambudi seperti teringat sesuatu, banyak hal yang tak pernah kita
duga menjumpai kita seandainya kita berpasrah pada Dzat Yang Maha Kuasa itu.
Ya, Tuhan begitu dekat dengan orang-orang yang dihatinya dilanda duka
(Prasetyo, 2011: 308).
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan adanya ketaatan dan kepatuhan dalam
memahami dan melaksanakan ajaran agama yang dianut tokoh Pambudi. Tokoh
Pambudi adalah tokoh yang beriman terhadap Tuhannya. Ia berpasrah kepada
Tuhan dan percaya bahwa Tuhan dekat dengan orang-orang yang hatinya dilanda
duka. Hal ini menunjukkan adanya nilai religius dalam diri tokoh Pambudi.

Klasifikasi nilai pendidikan: Religius
Kode: R. 10
Kutipan:
“Nah, coba deh, kamu berdoa agar bisa sekolah, nanti pasti Allah akan
mengabulkan.”
“Tapi, aku jarang shalat Pam.”
“Ya sudah, mulai sekarang kamu shalat dan di tiap shalatmu kamu meminta
agar bisa terus sekolah.”
“Apakah Tuhan juga bisa mengabulkan sakit yang diderita nenekku?”
“Mengapa tidak? Tuhan berkuasa atas segala sesuatu.”
“Wah.. terima kasih Pam, terima kasih.. Benar juga katamu Pam, selama ini
memang aku sudah melupakanNya.” (Prasetyo, 2011: 310)
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan adanya ketaatan dan kepatuhan dalam
memahami dan melaksanakan ajaran agama yang dianut tokoh Pambudi. Tokoh
Pambudi merupakan tokoh yang memahami ajaran agamanya. Ia percaya bahwa
Tuhan mendengar dan akan mengabulkan doa setiap hambanya karena Tuhan
berkuasa atas segala sesuatu. Ia kemudian menasehati temannya agar berdoa
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kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya nilai religius dalam diri tokoh
Pambudi.

Klasifikasi nilai pendidikan: Religius
Kode: R. 11
Kutipan:
Sesampainya di rumah, Pambudi segera menghitung sisa koran di dalam tas
karung gandum yang juga digunakan untuk sekolah, kemudian mencangklongnya
pada sebuah paku di ruang tengah. Hari sudah benar-benar larut, ia tak mungkin
mandi di malam selarut ini, airnya sangat dingin sekali. Ia hanya mencuci muka
dan membasuh tengkuknya yang tegang, meghilangkan lemak di wajah dengan
sabun, juga menyikat giginya. Ia mengakhirinya dengan berwudhu untuk shalat
isya’ (Prasetyo, 2011: 353)
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan adanya ketaatan dan kepatuhan dalam
memahami dan melaksanakan ajaran agama yang dianut tokoh Pambudi. Tokoh
Pambudi adalah tokoh yang taat dan patuh dalam melaksanakan ajaran agamanya,
ia tidak lupa untuk shalat meskipun lelah bekerja hingga larut malam. Hal ini
menunjukkan adanya nilai religius dalam diri tokoh Pambudi.

2. Jujur

Klasifikasi nilai pendidikan: Jujur
Kode: J.01
Kutipan:
“Orang tua kita tak pernah berfikir untuk menyekolahkan anak-anaknya.
Tiap kali aku mencoba untuk menyampaikan keinginanku untuk sekolah, selalu
tak kesampaian. Aku takut mereka marah, aku takut sekolah adalah pelarian saja,
agar kami tak bekerja, kalau mereka marah, kita yang kena dosa karena melawan
orang tua.” Begitu jujurnya si albino itu, aku sampai terenyuh mendengarnya
(Prasetyo, 2011: 66).
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Analisis:
Kutipan di atas yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan kejujuran.
Pengarang menunjukkan tokoh si albino atau Yudi berkata jujur tentang
keinginannya untuk sekolah yang sangat tinggi. Ia menjelaskan dengan jujur
tentang keadaannya sehingga terhambat untuk sekolah. Hal ini menunjukkan
adanya nilai kejujuran dalam diri tokoh Yudi.

Klasifikasi nilai pendidikan: Jujur
Kode: J.02
Kutipan:
“Jadi ini yang mau sekolah?” kata Pak Zainal memperhatikan mereka
bertiga lebih lekat.
“Iya Pak, maaf Pak kalau pakaian kami seperti ini, karena kami memang tak
punya uang untuk membeli seragam baru dan tas seperti murid-murid di sini.”
“Lucu juga, tas karung gandum dan....” Pak Zainal memperhatikan kaki
kami yang hanya dialasi sandal jepit butut, “hanya memakai sandal jepit.”
“Tabungan kami tak cukup untuk membeli sepatu, sepatu paling rombeng
sekalipun harganya di atas dua puluh ribu, itu uangku menyabit rumput selama
sepuluh hari,” kata Pambudi memelas.
“Aku juga Pak,” kata Pepeng.
“Apa lagi aku Pak...., samaaa.... Kami semua rasanya seperti mimpi bisa
sekolah seperti sekarang.” (Prasetyo, 2011: 91)
Analisis:
Kutipan di atas yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan kejujuran.
Dalam kutipan di atas tokoh Pambudi, Pepeng, dan Yudi berkata jujur kepada
tokoh pak Zainal tentang keadaan mereka yang berpenampilan apa adanya ke
sekolah. mereka menjelaskan tentang kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu
untuk membeli seragam, tas dan sepatu yang layak untuk sekolah. Mereka juga
mengungkapkan perasaannya dengan polos bahwa mereka seperti mimpi bisa
sekolah. Hal ini menunjukkan adanya nilai kejujuran dalam diri tokoh Pambudi,
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Pepeng dan Yudi.

Klasifikasi nilai pendidikan: Jujur
Kode: J.03
Kutipan:
“Kamu dari mana asalmu?” tanya Guruh, sang ketua kelas.
“Aku dari Gedong Sapi...,” jawab Pambudi dengan kebanggaan yang
berlebih-lebihan.
“Hah, tempat manakah itu?” kata Guruh lebih lanjut.
“Aku baru sekali ini mendengar nama kampung seperti itu,” tambah Guntur.
“Ya, sekitar sini juga.”
“Di mana? Kawasan perumahan elite atau...”
“Bukan..bukan. Hanya rumah Yok Bek yang elite, sementara kami berada di
dekatnya, rumah berpetak-petak dari papan gedhek.” Yudi unjuk bicara (Prasetyo,
2011: 95).
Analisis:
Kutipan di atas yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan perkataan
jujur dalam diri tokoh Pambudi dan Yudi. Pambudi dan Yudi dengan bangganya
menjawab pertanyaan sang ketua kelas bahwa rumah mereka di Gedong Sapi.
Mereka tidak malu mengungkapkan bahwa rumah mereka berpetak-petak dari
papan gedhek. Hal ini menunjukkan adanya nilai kejujuran dalam diri tokoh
Pambudi dan Yudi.

Klasifikasi nilai pendidikan: Jujur
Kode: J.04
Kutipan:
“Ampun Om Jin, aku juga cinta Gedong Sapi, tapi ini semua bukan atas
kehendakku, ini semua amanat warga.”
“Bohong! Kau bohong Cokro, kalau kau bohong lagi, tulang ekormu akan
tambah panjang, biar kau disangka monyet hutan.”
.........” Baik Om.. baik Aku nggak bermaksud menipu mereka Om, karena
mereka percaya omonganku saja, aku jadi ketagihan berbohong.”
“Goblok! Kalau begitu jangan bohong lagi mulai sekarang.”
“Baik , Om.” (Prasetyo, 2011: 177)
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Analisis:
Kutipan di atas yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan perkataan
benar sehingga menjadikan orang yang bersangkutan sebagai pribadi yang dapat
dipercaya. Dalam kutipan di atas, tokoh Pak Cokro telah menipu warga Gedong
Sapi karena para warga percaya pada perkataannya sehingga membuat ia
ketagihan untuk menipu. Kebohongan tokoh Pak Cokro pun terbongkar karena
kecerdikan Faisal untuk membuat Pak Cokro berkata jujur. Tokoh Pak Cokro
kemudian mengakui kebohongannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
Hal ini menunjukkan adanya nilai kejujuran dalam diri tokoh Pak Cokro.

Klasifikasi nilai pendidikan: Jujur
Kode: J.05
Kutipan:
“Selama ini Pak Cokro sudah sering membantu kami.”
“Bukan itu”
“Lalu?”
“Aku sadar, aku penyebab kalian jadi bodoh, aku ingin menebus semua
kesalahan itu, sekarang ini justru sebaliknya, aku tak ingin melihat kalian buta
huruf lagi. Kalau kalian masih percaya padaku, aku akan tetap jadi pemimpin
kalian, hanya saja aku telah mencabut ilmuku yang dulu, aku ingin menjadi guru
membaca kalian saja, itu pun kalau aku sudah pintar dan mahir.” (Prasetyo, 2011:
220)
Analisis:
Kutipan di atas yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan kejujuran.
Dalam kutipan di atas tokoh Pak Cokro mengakui kepada para pengikutnya
bahwa ia adalah penyebab kebodohan mereka dan ingin menebus kesalahannya
itu dengan menjadi guru membaca untuk para pengikutnya. Hal ini menunjukkan
adanya nilai kejujuran dalam diri tokoh Pak Cokro.
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Klasifikasi nilai pendidikan: Jujur
Kode: J.06
Kutipan:
Di kelas ini Pepeng merasa bersalah, ia menyesal tak mandi tadi pagi, garagara terburu-buru dan takut terlambat, rasa jijik dan jorok pasti dialamatkan pada
dirinya. Ia akan menerima itu dan siap menerima hinaan dari teman-temannya,
maka dengarlah pengakuan dari seorang hamba yang kotor ini.
“Bau tak sedap ini berasal dariku, aku tadi pagi tak mandi, nggak apa-apa
ya, sekali ini... saja. Aku lupa kalau hari ini harus sekolah.” (Prasetyo, 2011: 250)
Analisis:
Kutipan

tersebut

menunjukkan

adanya

sikap

dan

perilaku

yang

mencerminkan perkataan benar/jujur dalam diri tokoh Pepeng. Tokoh Pepeng
mengakui bahwa ia tidak mandi sehingga menimbulkan bau tak sedap dari
badannya. Hal ini menunjukkan adanya nilai kejujuran dalam diri tokoh Pepeng.

3. Disiplin
Klasifikasi nilai pendidikan: Disiplin
Kode: D.02
Kutipan:
Hari berikutnya, pagi-pagi benar mereka sudah bersiap diri untuk sekolah,
rambut mereka disisir kelimis, jam lima pagi mereka sudah berendam diri dalam
kesegaran air sumur, menimba air sumur sedalam tiga meter, barulah setelah
badan mereka terasa menggigil, mereka baru mentas untuk memakai pakaian
(Prasetyo, 2011: 113).
Analisis:
Kutipan di atas menerangkan bahwa pengarang menunjukkan tokoh
Pambudi, Pepeng dan Yudi yang disiplin untuk pergi ke sekolah. Mereka sudah
bersiap diri sejak pukul lima pagi untuk bersiap pergi ke sekolah. Hal ini
menunjukkan adanya nilai disiplin dalam diri mereka.
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Klasifikasi nilai pendidikan: Disiplin
Kode: D.03
Kutipan:
Saking banyaknya pekerjaan dan Pepeng sudah terbiasa untuk memulai
pekerjaan jam lima pagi dengan asumsi selesai jam delapan. Itu adalah waktu
ketika tak sekolah, tetapi ini hari Senin, hari saat seluruh teman-teman
mendukungnya agar bisa meneruskan cita-citanya yang kandas (Prasetyo, 2011:
249).
Analisis:
Kutipan di atas yakni kebiasaan dan tindakan yang konsisten pada tokoh
Pepeng. dalam kutipan di atas menunjukkan tokoh Pepeng disiplin mengerjakan
pekerjaan sehari-harinya pada pukul lima pagi dengan asumsi selesai jam delapan
pada hari di mana ia tidak sekolah. Pada hari ia harus sekolah, ia kemudian
mengerjakan pekerjaannya lebih pagi agar dapat selesai lebih awal dan ia dapat
sekolah untuk meneruskan cita-citanya. Hal ini menunjukkan adanya nilai disiplin
dalam diri tokoh Pepeng.

4. Kerja Keras

Klasifikasi nilai pendidikan: Kerja keras
Kode: KK.02
Kutipan:
Banyak hal yang dilakukan begitu Mat Karmin bisa membaca, ia akan
menulis buku tebal tentang permainan anak-anak tradisional, dengan harapan
anak-anak akan suka, dan itu merupakan wujud dari kecintaannya pada dunia
anak-anak. Berhari-hari ia bekerja keras untuk itu, ia menjelma menjadi manusia
kamar sejati, bertapa untuk menjadi kupu-kupu. Ia terus menulis di dalam kamar,
malam, pagi, siang, dan keluar sebentar hanya untuk makan atau buang air,
setelah itu ia tenggelam lagi di dalam dunianya (Prasetyo, 2011: 229).
Analisis:
Kutipan di atas yakni perilaku yang menunjukkan upaya secara sungguhsungguh dalam menyelesaikan pekerjaan. Tokoh Mat Karmin bekerja keras untuk
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membuat buku tentang permainan anak-anak tradisional dengan harapan anakanak akan suka, dan itu merupakan wujud dari kecintaannya pada dunia anakanak. Ia terus menulis di dalam kamar, malam, pagi, siang, dan keluar sebentar
hanya untuk makan atau buang air, setelah itu ia tenggelam lagi di dalam
dunianya. Hal ini menunjukkan adanya nilai kerja keras dalam diri tokoh Mat
Karmin.

Klasifikasi nilai pendidikan: Kerja keras
Kode: KK.03
Kutipan:
“....meski aku tak pernah memotivasi tekadnya hingga ia bisa menciptakan
karya berupa ensiklopedi permainan anak-anak, tetapi keinginan hatinya sangat
kuat, obsesinya terlalu tinggi, saking gandrungnya dengan dunia anak-anak, ia
ingin mempersembahkan sesuatu untuk anak-anak, tak hanya buku tentang
layang-layang saja, lebih dari itu, ia terus bekerja keras untuk menulis apa yang
disukai oleh anak-anak......” (Prasetyo, 2011: 238)
Analisis:
Kutipan di atas yakni perilaku yang menunjukkan upaya secara sungguhsungguh dalam menyelesaikan pekerjaan. Dalam kutipan di atas pengarang
melalui narator menjelaskan bahwa tokoh Mat Karmin telah menciptakan
ensiklopedi permainan anak-anak. Ia juga berusaha keras untuk menulis apa yang
di sukai oleh anak-anak. Hal ini menunjukkan adanya nilai kerja keras dalam diri
tokoh Mat Karmin.

Klasifikasi nilai pendidikan: Kerja keras
Kode: KK.04
Kutipan:
“uhh.. bau sekali ya..,” batin Pepeng. Ia baru ingat , sekali ini ia kapok tidak
mandi tadi pagi, kebetulan ia mengangkut kelapa-kelapa itu lebih siang dari
biasanya, itu pun dia harus menggigil kedinginan, karena gerimis membekukan
aliran darahnya. Ia harus berjuang untuk tetap menyambung hidup, meregangkan
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otot-ototnya sambil mengangkuti berkilo-kilo kelapa itu ke dalam dunak-dunak
untuk dapat dijual kembali oleh pedagang. Ia melepaskan lelah sambil menyeka
keringatnya, mengumpulkan rupiah-rupiah bertumpuk-tumpuk di atas tangannya
yang tengadah (Prasetyo, 2011: 249).
Analisis:
Kutipan di atas yakni perilaku yang menunjukkan upaya secara sungguhsungguh dalam menyelesaikan pekerjaan. Dalam kutipan di atas tokoh Pepeng
bekerja keras mengangkut kelapa-kelapa meskipun gerimis membuatnya
menggigil kedinginan. Tokoh Pepeng berjuang untuk tetap menyambung hidup
mengumpulkan rupiah-rupiah upahnya mengangkuti kelapa. Hal ini menunjukkan
adanya nilai kerja keras dalam diri tokoh Pepeng.

Klasifikasi nilai pendidikan: Kerja keras
Kode: KK.05
Kutipan:
“Aku tak malu disebut miskin Pam, aku memang miskin tapi tak pernah
nunggak bayaran sekolah, aku juga bisa bekerja seadanya tanpa harus putus
sekolah.”
“Kamu kerja? Kerja apa?”
“Ibuku buruh cuci, pagi-pagi benar aku harus mengangkut cucian dari
tetangga seberang kampung, perumahan real estate yang ada di seberang
kampung itu selalu kuminta pakaian kotornya untuk aku cuci bersama ibu. Pagipagi benar, aku sudah menggigil kedinginan karena bersentuhan dengan air sumur
di belakang rumah.” (Prasetyo, 2011: 295)
Analisis:
Kutipan di atas yakni perilaku yang menunjukkan upaya secara sungguhsungguh dalam menyelesaikan pekerjaan. Dalam kutipan di atas menunjukkan
bahwa pagi-pagi benar tokoh Kania sudah bekerja keras mengangkut cucian dari
tetangga untuk di cuci bersama ibunya. Ia bekerja keras untuk dapat melanjutkan
sekolahnya dan tak pernah nunggak membayar sekolah. Hal ini menunjukkan
adanya nilai kerja keras dalam diri tokoh Kania.
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5. Kreatif

Klasifikasi nilai pendidikan: Kreatif
Kode: K.02
Kutipan:
Yah, aku pun menemukan ide seperti Blaise Pascal, di dalam otakku ada
lampu yang menyala, jika mereka tak ingin mendengar suaraku ketika membaca,
mengapa tidak meminta ajar langsung dari pembuat layang-layang itu, siapa tahu
orang itu seorang maestro, pakar layang-layang, kataku dalam hati (Prasetyo,
2011: 29).
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan
inovasi dalam berbagai segi memecahkan masalah. Tokoh Faisal penuh dengan
ide-ide kreatif dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Ia berinisiatif
untuk menemui sang pakar layang-layang ketika teman-temannya tak ingin
mendengarkan suaranya membaca. Hal ini menunjukkan adanya nilai kreatif
dalam diri tokoh Faisal.

Klasifikasi nilai pendidikan: Kreatif
Kode: K.03
Kutipan:
Kreativitas mereka pun tak terbendung, mereka pernah membuat rumah
pohon di dalam pohon Munggur, membuat ayunan dari akar pohon beringin,
bahkan di bawah pohon pace itu kalau musim penghujan mereka membuat api
unggun lengkap dengan hewan buruan, ayam liar yang masuk ke Gedong Sapi itu
mereka tangkap dan mereka sembelih untuk makan malam (Prasetyo, 2011: 37).
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan
inovasi dalam berbagai segi memecahkan masalah. Dalam kutipan di atas
pengarang melalui narator meyebutkan bahwa tokoh Pambudi, Pepeng dan Yudi
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adalah anak yang kreatif. Mereka pernah membuat rumah pohon di dalam pohon
Munggur, membuat ayunan dari akar pohon beringin, bahkan di bawah pohon
pace itu kalau musim penghujan mereka membuat api unggun lengkap dengan
hewan buruan, ayam liar yang masuk ke Gedong Sapi itu mereka tangkap dan
mereka sembelih untuk makan malam. Hal ini menunjukkan adanya nilai kreatif
dalam diri tokoh Pambudi, Pepeng dan Yudi.

Klasifikasi nilai pendidikan: Kreatif
Kode: K.04
Kutipan:
“Aku bermimpi....bermimpi...!!” kataku untuk membuat suasana menjadi
dramatis.
“Apa Sal, kau mimpi apa?”
“Bumi diserang alien... Pesawat-pesawat dari luar angkasa itu menyerbu ke
Kampung Genteng ini untuk mencuri anak-anak muda yang giat bekerja untuk
dijadikan budak di sana.”
“Lalu?”
“Bumi diluluhlatakkan. Semua manusia di Kampung Genteng ini akan mati,
sedangkan para pemuda tadi diculik dan dilemparkan dalam penjara digital yang
jerujinya berasal dari laser.”
..................
“Kamu jangan menakut-nakutiku, Sal,” kata Pepeng.
“Sudah diam, mimpi kan hanya bunga tidur,” kata Pambudi.
“Dan, para pemuda itu bisa keluar dari penjara digital setelah mempelajari
ilmu fisika, artinya mereka harus sekolah.”
“Sekolah?”
“Iya sekolah. Kenapa, aneh ya?” aku masih melihat bagaimana reaksi
teman-teman dengan ceritaku. “Kita harus sekolah untuk melawan alien-alien....,”
kataku menegaskan kembali pentingnya pendidikan bagi mereka (Prasetyo, 2011:
70).
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan
inovasi dalam berbagai segi memecahkan masalah. Dalam kutipan di atas, tokoh
Faisal berupaya mengajak teman-temannya untuk bersekolah dengan menegaskan
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arti pentingnya pendidikan. Ia menakuti temannya dengan ide bermimpi yang
membuat temannya takut sehingga tertarik untuk sekolah. Hal ini menunjukkan
adanya nilai kreatif dalam diri tokoh Faisal.

Klasifikasi nilai pendidikan: Kreatif
Kode: K.05
Kutipan:
“Iya Pak, aku sudah sebesar ini belum pernah sekolah.”
“Pasti kau sudah terpengaruh dengan anak kota itu ya?” kata ayah sinis.
Tenggorokan Pambudi terasa tercekat, ia tak menyangka ayahnya bisa seipicik itu.
“Tidak kok Pak, ini atas keinginanku sendiri.”
“Tidak mungkin, kulihat kau sangat akrab, kalu kau sekolahsiapa yang
membiayai?”
“Pokoknya, Bapak izinkan aku dulu, nanti aku cari biaya sendiri, entah dari
mana yang penting halal, aku juga tak mungkin mengandalkan upah menyabit
rumput di lapangan Pak.” Pambudi bersikeras dengan sikapnya (Prasetyo, 2011:
76).
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan
inovasi dalam berbagai segi memecahkan masalah. Tokoh Pambudi berupaya
untuk meminta ijin bapaknya yang sempat melarangnya bersekolah. Ia kemudian
meminta ijin lagi dengan cara membujuk bapaknya bahwa ia yang akan mencari
biaya sendiri. Hal ini menunjukkan adanya nilai kreatif dalam diri tokoh Pambudi.

Klasifikasi nilai pendidikan: Kreatif
Kode: K.06
Kutipan:
“Pak...” Hanya kata-kata itu yang sempat keluar.
“Ada apa?”
“Aku ingin...aku ingin...”
“Ingin apa?”
“Ingin.... sekolah Pak, aku ingin sekolah!”
“Apa? Sekolah?”
“Peng, apa kau tidak melihat kondisi kita yang kekurangan begini.”
“Aku tahu Pak... Tapi, kalau aku nggak sekolah, kita selamanya akan miskin

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

120

terus.”
“berarti kalau sekolah bisa membuat seseorang bisa kaya? Mana mungkin?
Yang ada justru sekolah itu menghabiskan biaya.”
“Pada mulanya memang iya, tetapi dengan sekolah kita bisa pintar, dan
dengan kepintaran, kita bisa memperoleh uang, seperti Sinyo Dandy itu lho Pak.”
Ayah Pepeng tak dapat menyembunyikan keharuannya, matanya
memandang jauh ke depan, di depannya terhampar taman-taman Gedong Sapi
yang ditumbuhi aneka macam tanaman liar. (Prasetyo, 2011: 78)
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan
inovasi dalam berbagai segi memecahkan masalah. Dalam kutipan di atas, tokoh
Pepeng berupaya untuk meminta ijin bapaknya untuk sekolah. Ia tetap berusaha
meskipun bapaknya menentang dan selalu menyanggah alasannya. Ayahnya pun
sadar akan kebodohannya dan terharu terhadap keinginan tokoh Pepeng untuk
sekolah.

Klasifikasi nilai pendidikan: Kreatif
Kode: K.07
Kutipan:
Pak Cokro sendiri semenjak bisa membaca dan menulis, mengubah pula
metode pengobatannya. Ia kelihatan seperti tukang obat jumawa, kata-katanya
mampu menyihir pasien yang terlanjur percaya. Hanya saja, pengobatan itu tetap
sebagai kedok belaka. Selama ia mempelajari ilmu pengobatan, itu tak lain untuk
mempelajari dasar-dasarnya, padahal ia sungguh sama sekali buta dengan ilmu
pengobatan seperti halnya dokter. Sedangkan tujuan utamanya tak lain agar para
pasiennya dilatih untuk bisa membaca dan menulis.
“Aku tak bisa membaca.”
“”Kalau kau tak bisa membaca, kau harus belajar terlebih dahulu.”
“Mana mungkin aku bisa belajar dalam waktu singkat?”
“Bisa, kalau kau mau.”
“Caranya?”
“Kau sudah ambil air wudhu kan, setelah itu shalat dua rakaat dan minta
petunjuk pada Allah agar kau bisa membaca dengan lancar, baru kau balik
kemari.”( Prasetyo, 2011: 223--224)
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan
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inovasi dalam berbagai segi memecahkan masalah. Tokoh Pak Cokro memiliki
ide kreatif untuk menghentaskan buta huruf warga kampungnya. Ia yang sudah di
percaya oleh warga kampungnya memanfaatkan kepercayaan itu untuk membuat
para warga yang datang berobat kepadanya belajar membaca. Hal ini
menunjukkan adanya nilai kreatif dalam diri tokoh Pak Cokro.

Klasifikasi nilai pendidikan: Kreatif
Kode: K.08
Kutipan:
“Kalau kau ingin anakmu sembuh, kau harus hafalkan mantranya.”
“Itu berarti aku harus bisa membacanya sendiri?”
“Iya, dan syaratnya kau harus bisa membaca.”
“Kalau aku tetap tak bisa?”
“Aku tak menjamin anakmu sembuh juga jika diobati oleh dukun lain.”
“Jangan Pak. Ya.. ya .. Aku sanggup.” (Prasetyo, 2011: 224)
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan
inovasi dalam berbagai segi memecahkan masalah. Tokoh Pak Cokro memiliki
inovasi dalam memecahkan masalahnya akan warganya yang malas untuk belajar
membaca. Ia mengancam warga yang datang untuk berobat kepadanya untuk
belajar membaca karena jika tidak anaknya tidak akan sembuh. Hal ini
menunjukkan adanya nilai kreatif dalam diri tokoh Pak Cokro.

Klasifikasi nilai pendidikan: Kreatif
Kode: K.09
Kutipan:
Jika yang datang adalah pasien yang sedikit bisa membaca tetapi karena
kemampuannya ini tak pernah dipakai karena alasan pekerjaan dan kesibukan
yang lain, maka Pak Cokro punya cara lain lagi.
“Apa penyakitmu?”
“Ambeien.”
“Tanganmu harus dirajah.”
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“Iya, nggak apa-apa.”
“Tapi syaratnya hanya kau yang bisa menyembuhkan penyakitmu sendiri.”
“Tapi aku tidak bisa.”
“Aku akan mengajarimu.”
“Aku sudah lama tak menulis.”
....”Kalau kau tak bisa, kau bisa belajar di sini bersama pasien-pasien yang
lain.”( Prasetyo, 2011: 225)
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan
inovasi dalam berbagai segi memecahkan masalah. Tokoh Pak Cokro selalu
memiliki ide dalam memecahkan masalahnya akan warga yang malas untuk
belajar membaca. Jika yang datang adalah pasien yang sedikit bisa membaca
tetapi karena kemampuannya ini tak pernah dipakai karena alasan pekerjaan dan
kesibukan yang lain, maka tokoh Pak Cokro punya cara lain lagi, ia mengajak
pasiennya belajar bersama-sama pasien lain. Hal ini menunjukkan adanya nilai
kreatif dalam diri tokoh Pak Cokro.

Klasifikasi nilai pendidikan: Kreatif
Kode: K.10
Kutipan:
Melihat Bang Ujai membawa koran hingga begitu kepayahan, semangat
Pambudi tergerak untuk membantunya siapa tahu Bang Ujai jadi simpati dan
segera menerimanya.
“Mari Bang kubantu...” Tangan Pambudi sudah tak sabar ingin mendekap
koran-koran itu ke dalam pelukannya, hanya saja Bang Ujai seperti menolaknya,
tidak secara langsung (Prasetyo, 2011: 312).
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan
inovasi dalam berbagai segi memecahkan masalah. Tokoh Pambudi yang sedang
mencari pekerjaan untuk biaya sekolah berupaya agar dapat di beri pekerjaan oleh
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tokoh Bang Ujai sang juragan koran. Ia kemudian mencari cara dengan membantu
tokoh Bang Ujai membawa koran agar memperoleh simpati dari tokoh Bang Ujai
dan segera menerimanya, Hal ini menunjukkan adanya nilai kreatif dalam diri
tokoh Pambudi.

Klasifikasi nilai pendidikan: Kreatif
Kode: K.11
Kutipan:
Melihat makanan dalam keadaan perut lapar, duh pastilah mereka tak dapat
membayangkan betapa enaknya rasa pisang goreng ini. Tiba-tiba air liur mereka
membanjir dalam mulut, sebelum akhirnya meluber dari sudut-sudut bibir mereka
yang tak sempurna terkatup.
“Yud, kamu jualan pisang goreng?” tanya Kania nyaris tak percaya.
“Nggak juga, aku hanya ingin membantu teman-teman yang mengalami
darurat perut, hanya saja, karena kita sama-sama teman dan punya kewajiban
saling membantu, aku ingin terus sekolah dan bisa bersama-sama kalian, tahulah
maksudku.”
“Bilang saja terus terang, kalau pisang gorengmu itu harus dibayar.”
“Nggak juga, makannya gratis kok, setelah makan baru bayar.”
Halus sekali cara Yudi berdiplomasi. Ia sedang mengeluarkan teknik
berdagang yang tak kentara, ia mengeluarkan teknik empati yang tak semua orang
bisa, sehingga tanpa sadar orang yang membeli pisang goreng Yudi telah dijerat
oleh Yudi dengan ketagihan untuk membelaskasihani (Prasetyo, 2011: 323).
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan
inovasi dalam berbagai segi memecahkan masalah. Dalam kutipan di atas, tokoh
Yudi memanfaatkan keadaan teman-temannya yang kelaparan dengan menjual
pisang goreng yang ia bawa dar rumah. Ia berdiplomasi dengan menggunakan
teknik berdagang yang mengundang empati dari teman-temannya sehingga tanpa
sadar temannya yang membeli pisang goreng tokoh Yudi telah dijerat oleh tokoh
Yudi dengan ketagihan untuk membelaskasihani. Hal ini menunjukkan adanya
nilai kreatif dalam diri tokoh Yudi.
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Klasifikasi nilai pendidikan: Kreatif
Kode: K.12
Kutipan:
Begitu kepalanya terantuk meja, Pepeng segera sadar dan mencoba
mengingat-ingat kenapa ia bisa begitu mengantuk, ia segera ingat kalau saat ini ia
masih belajar, ia tak boleh mengantuk dan segera mengusirnya. Tetapi bagaimana
caranya, tiba-tiba ia teringat kebiasaan ayahnya yang sering membangunkannya
untuk shalat Subuh dengan memerciki air bekas wudhunya ke seluruh tubuhnya.
Air akan menyadarkan segalanya.
Maka ia kemudian menyiapkan sebuah ember yang diisi dengan air sumur
di belakang rumah, lalu diletakkan di bawah mejanya, tiap kali ia mengantuk, ia
akan merendam kakinya, begitu ia tak lagi mengantuk ia akan menarik kembali
sampai kakainya kering (Prasetyo, 2011: 357).
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan
inovasi dalam berbagai segi memecahkan masalah. Dalam kutipan di atas, tokoh
Pepeng yang memiliki kewajiban untuk belajar. Ia mencari cara untuk mengusir
kantuknya dengan cara yang sering ayahnya lakukan untuk membangunkannya
untuk shalat subuh. Ia kemudian menyiapkan sebuah ember yang diisi dengan air
untuk merendam kakinya setiap kali ia mengantuk. Hal ini menunjukkan adanya
nilai kreatif dalam diri tokoh Yudi.

6. Demokratis

Klasifikasi nilai pendidikan: Demokratis
Kode: DK.02
Kutipan:
Bu Mutia hanya geleng-geleng kepala, guru yang lemah perangainya itu
merasa harus menerangkan sebuah akhlak yang harus mereka teladani, anak-anak
kelas menengah itu harus paham kalau dalam pergaulan itu tak hanya dengan
orang-orang sederajat saja, tetapi juga dengan orang-orang miskin dan berasal dari
orang tua yang berprofesi rendah, atau dengan model dan gaya berbeda dalam
berpakaian, itu harus mereka maklumi.
“Meskipun Yudi begitu, tapi kalian nggak boleh mengucilkan Yudi,
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bagaimanapun juga Yudi itu teman kalian. Di kelas ini, tidak ada perbedaan,
meskipun kalian anaknya pengusaha, anaknya artis, atau anaknya dokter, tetapi
kalau sudah ada di kelas ini, semua status itu hilang, kedudukan kalian sama,
kalian murid-murid Ibu yang punya hak dan kewajiban yang sama untuk terus
menuntut ilmu.”
Bu Mutia mencoba bersikap adil dan mengajarkan muridnya satu pelajaran
akhlak yang sangat mulia (Prasetyo, 2011: 265).
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan sikap dan cara berpikir yang mencerminkan
persamaan hak dan kewajiban secara adil dan merata antara dirinya dan orang
lain. Dalam kutipan di atas, tokoh Bu Mutia menerangkan kepada muridmuridnya bahwa dalam pergaulan itu tak hanya dengan orang-orang sederajat
saja, tetapi juga dengan orang-orang miskin dan berasal dari orang tua yang
berprofesi rendah, atau dengan model dan gaya berbeda dalam berpakaian, itu
harus mereka maklumi. Tokoh Bu Mutia juga menjelaskan bahwa mereka
memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menuntut ilmu. Peristiwa ini
menandakan bahwa tokoh Bu Mutia memiliki cara berfikir yang mencerminkan
persamaan hak dan kewajiban secara adil dan merata antara dirinya dan orang
lain. Hal ini menunjukkan adanya nilai demokratis dalam diri tokoh Bu Mutia.

7. Cinta Tanah Air

Klasifikasi nilai pendidikan: Cinta Tanah Air
Kode: CTA.02
Kutipan:
Permainan tradisional seperti layang-layang, umbul (bergambar tokoh super
hero Indonesia seperti Jaka Sembung, Si Buta dari Gua Hantu, Gundala) sangat
aku senangi, sebuah umbul seharga lima ratus, biasanya terdiri dari satu episode
cerita pahlawan Indonesia sampai si Unyil. Membaca utuh sebuah umbul seperti
membaca komik singkat terdiri dari 36 panel, sebelum aku memotong-motongnya
kecil-kecil untuk diumbulkan (dilepaskan ke atas) aku selalu membaca ceritaceritanya, dari teks-teks yang ada dibawahnya. Di balik umbul itu juga ada
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nyanyian anak-anak yang jarang aku dengar, baru aku tahu setelah membaca di
belakang umbul itu. Sambil mengadu gacok-jagoan umbulku ke udara, aku
menghayati lagu anak-anak yang mengajakku untuk berdendang, bersiul-siul
tanpa sadar, barangkali ini metode para pelestari budaya untuk lebih berani,
tampil percaya diri dengan budaya aslinya daripada budaya impor yang kerap
meracuni anak bangsa (Prasetyo, 2011: 60).
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa
bangga dan peduli terhadap budaya Indonesia. Dalam kutipan di atas, tampak
tokoh Faisal sangat senang bermain umbul atau permainan tradisional berbentuk
kertas bergambar pahlawan Indonesia di bawahnya terdapat teks cerita dan di
baliknya terdapat nyanyian tradisional. Tokoh Faisal selalu membaca utuh teks
ceritanya sebelum memainkannya. Ia sangat menikmati permainannya sambil
menghayati lagu di balik gacoknya. Ia tampak berfikir bahwa ini merupakan
metode para pelestari budaya untuk lebih berani, tampil percaya diri dengan
budaya aslinya daripada budaya impor yang kerap meracuni anak bangsa. Hal ini
menunjukkan adanya nilai cinta tanah air dalam diri tokoh Faisal.

Klasifikasi nilai pendidikan: Cinta Tanah Air
Kode: CTA.03
Kutipan:
Aku permisi pada Pak Cokro untuk pulang, ia tetap terlihat seperti orang
paling aneh di dunia, ia justru sibuk dengan buku-bukunya kini, membaca buku
geografi tentang studi kawasan Indonesia yang mulai pudar petanya. Pulau-pulau
banyak yang dicuri, ikan-ikan yang banyak ditangguk oleh nelayan asing, belum
lagi ilegal logging, belum lagi juga pembakaran hutan.
“Ah, semakin banyak membaca membuat aku semakin resah, kenapa
dengan Indonesia ini?” (Prasetyo, 2011: 417)
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa
bangga dan peduli terhadap budaya Indonesia. Tokoh Pak Cokro sibuk membaca
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buku-buku geografi tentang studi kawasan Indonesia. Ia sangat resah terhadap
Indonesia karena mengetahui bahwa banyak pulau dan ikan di curi oleh negara
lain dan juga pembakaran hutan. Hal ini menunjukkan adanya nilai cinta tanah air
dalam diri Tokoh Pak Cokro.

8. Menghargai Prestasi

Klasifikasi nilai pendidikan: Menghargai Prestasi
Kode: MP.02
Kutipan:
Aku menduga kertas itu pasti buku-buku milik Mat Karmin yang tak sempat
diselamatkan dan ikut hancur bersama rumah Mat Karmin. Ah, betul-betul sangat
disayangkan, selaksa pengetahuan hilang menjadi abu (Prasetyo, 2011: 238).
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan sikap tebuka terhadap prestasi orang lain.
Tokoh Faisal mengakui prestasi tokoh Mat Karmin yang telah membuat bukubuku tentang permainan tradisional anak-anak. Ia sangat menyayangkan bahwa
buku-buku itu tak sempat di selamatkan dan ikut hancur bersama rumah tokoh
Mat Karmin yang di bakar oleh warga. Ia kecewa sekali karena pengetahuan
tentang permainan tradisional itu telah hilang menjadi abu. Hal ini menunjukkan
adanya nilai menghargai prestasi dalam diri tokoh Faisal.

Klasifikasi nilai pendidikan: Menghargai Prestasi
Kode: MP.03
Kutipan:
“Kania, kamu ranking berapa?” tanya Pambudi dari kejauhan yang melihat
Kania berjalan pulang sambil menggandeng ayahnya.
“Yah, aku ranking berapa?” kata Kania yang belum melihat sendiri
rapornya.
“Ranking satu Pam, seperti semester lalu,” kata Kania dengan suara
melengking.
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Dari kejauhan Pambudi mengacungkan dua jempol tanda salut atas prestasi
Kania. Di kelas Bu Mutia, belum ada yang bisa mengalahkan Kania, si bintang
jatuh itu semakin bersinar saja (Prasetyo, 2011: 402).
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan sikap tebuka terhadap prestasi orang lain dan
mengakui kekurangan diri sendiri tanpa mengurangi semangat berprestasi yang
kebih tinggi. Tokoh Pambudi yang dari kejauhan menanyakan rangking yang di
peroleh Kania tampak mengacungkan jempol saat mendengar jawaban bahwa
tokoh Kania menjadi juara kelas lagi. Hal ini menunjukkan adanya nilai
menghargai prestasi dalam diri tokoh Pambudi.

9. Komunikatif

Klasifikasi nilai pendidikan: Komunikatif
Kode: KK.01
Kutipan:
”Ah, besok kita curi lagi saja,” kata Pepeng.
“Ah tidak, itu tidak gentleman,” sanggah Pambudi lagi.
“Kalau begitu, terpaksa kita harus buat sendiri.” Tiba-tiba aku mengusulkan
rencana yang gila dan tidak mungkin.
“Memang kau bisa, Sal?”
“Ya, aku sih tidak bisa, tetapi kita kan sama-sama, mengapa tidak kita
pikirkan bersama-sama bagaimana enaknya saja...”
“Bahannya?”
“Bahan tak harus membeli dan menguras kantong kita, kertas minyak,
biting, benang, dan lem bisa kita dapatkan dengan mudah.”
“Kertas minyak itu yang susah.”
“Ada kok, di pemulung biasanya punya berbagai jenis kertas bekas.”
“Yah, paling-paling kita hanya butuh uang untuk membeli kertas minya
bekas, barulah bahan-bahan yang lain.”
“Sepakat?” (Prasetyo, 2011: 9--10)
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan sikap proaktif yakni sikap dan tindakan
terbuka terhadap orang lain melalui komunikasi yang santun sehingga tercipta
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kerja sama secara kolaboratif dengan baik. Tokoh Faisal, Pepeng, Pambudi, dan
Yudi tampak menginginkan sebuah layangan. Tokoh Faisal pun mengusulkan
untuk membuat layang-layang bersama dengan teman-temannya. Bahan-bahannya
pun ia usulkan dengan mencari sendiri tanpa harus membeli agar teman-temannya
menyetujui usulnya. Hal ini menunjukkan adanya nilai komunikatif dalam diri
tokoh Faisal.

10.

Cinta Damai

Klasifikasi nilai pendidikan: Cinta Damai
Kode: CD.01
Kutipan:
Aku hanya bisa deg-degan, jantungku berdesir-desir, dadaku terasa lebih
sesak. Aku kemudian mengisyaratkan damai kepada anak itu, aku teringat dengan
bekal roti yang belum sempat aku makan tadi. Aku mengeluarkannya dari dalam
tasku (Prasetyo, 2011: 35).
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan sikap dan perilaku yang menunjukkan suasana
damai dari tokoh Faisal. Pada kutipan di atas, tokoh Faisal bertemu dengan
seorang anak gembel yang penampilannya mengerikan dalam perjalanannya
menuju Gogik. Ia pun takut kalau anak itu tidak menyukai kedatangannya di
kampunya. Ia kemudian memberikan roti bekalnya dari rumah sebagai isyarat
damai kepada anak itu. Hal ini menunjukkan adanya nilai cinta damai dalam diri
tokoh Faisal.
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Gemar Membaca

Klasifikasi nilai pendidikan: Gemar Membaca
Kode: GM.02
Kutipan:
...Tetapi, sebetulnya rotan itu hanya gertakan, ia tak pernah keras
menyabetkan rotannya, ia hanya menguji ketahananku untuk selalu berfikir keras
dan berusaha untuk segera bisa membacanya. Terbukti cara itu begitu ampuh dan
hanya dalam waktu setengah tahun, aku sudah naik kelas membaca al-Qur’an,
kitab setebal 30 juz. Setebal itu, bagaimana cara menyelesaikannya, begitu pikirku
waktu itu (Prasetyo, 2011: 107).
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan kebiasaan untuk menyediakan waktu secara
khusus guna membaca buku dan apapun yang berbau tulisan. Dalam kutipan di
atas, tokoh Faisal belajar membaca Alquran bersama tokoh Kiai Khadis. Ia selalu
berusaha dan rajin belajar setiap hari bersama tokoh Kiai Khadis terbukti dalam
waktu enam bulan ia naik kelas membaca Alquran setebal 30 juz. Hal ini
menunjukkan adanya nilai gemar membaca dalam diri tokoh Faisal.

Klasifikasi nilai pendidikan: Gemar Membaca
Kode: GM.03
Kutipan:
Bu Mutia banyak membaca kisah-kisah sukses orang-orang terkenal,
kesuksesan itu selalu dari nol, kesuksesan itu adalah proses penderitaan yang
panjang, tak perlu ditangisi, tapi dihadapi dengan tegar (Prasetyo, 2011: 246).
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan kebiasaan dengan tanpa paksaan untuk
menyediakan waktu secara khusus guna membaca buku dan apapun yang berbau
tulisan. Tokoh Bu Mutia selalu menyediakan waktu untuk membaca kisah-kisah
sukses orang-orang terkenal, kesuksesan itu selalu dari nol, kesuksesan itu adalah
proses penderitaan yang panjang, tak perlu ditangisi, tapi dihadapi dengan tegar.
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Hal ini menunjukkan adanya nilai gemar membaca dalam diri tokoh Bu Mutia.

12.

Peduli Sosial

Klasifikasi nilai pendidikan: Peduli Sosial
Kode: PS.02
Kutipan:
Aku hanya bisa terduduk beku dan menyimak kata-kata Bu Mutia dengan
seksama. Kalau menulis itu adalah upaya kita agar tetap kekal abadi, orang yang
gemar menulis haruslah bisa membaca, sedangkan ilmu membaca diperoleh dari
sekolah. Berarti kawan-kawanku itu harus bisa membaca alias sekolah, agar tak
menghilang dari pusaran sejarah (Prasetyo, 2011: 62).
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan adanya sikap dan perbuatan yang
menunjukkan kepedulian terhadap orang lain yang membutuhkannya. Dalam
kutipan di atas, tokoh Faisal tampak sedang menyimak kata-kata tokoh Bu Mutia
bahwa menulis itu adalah upaya agar tetap kekal abadi. Ia kemudian memikirkan
nasib ketiga temannya yang tidak sekolah, ia tidak ingin teman-temannya hilang
dalam pusaran sejarah karena tidak dapat menulis. Hal ini menunjukkan adanya
nilai peduli sosial dalam diri tokoh Faisal.

Klasifikasi nilai pendidikan: Peduli Sosial
Kode: PS.03
Kutipan:
Aku tahu, sekolah ini punya banyak keringanan biaya untuk murid
berprestasi termasuk untuk orang yang tidak mampu. Kepala sekolah yang
memberitahukannya sendiri melalui sosialisasi di kelas atau ditempel di papan
pengumuman. Aku tak ingin hanya gara-gara biaya, semangat mereka pupus di
tengah jalan (Prasetyo, 2011: 83).
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan adanya sikap dan perbuatan yang
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menunjukkan kepedulian terhadap orang lain yang membutuhkannya. Tokoh
Faisal adalah tokoh sangat peduli terhadap nasib teman-temannya yang tidak
sekolah. Ia kemudian mencari cara dengan beasiswa untuk orang yang tidak
mampu agar teman-temannya yang semangat ingin sekolah dapat mewujudkan
keinginannya bersekolah tanpa terbebani biaya yang mahal. Hal ini menunjukkan
adanya nilai peduli sosial dalam diri tokoh Faisal.

Klasifikasi nilai pendidikan: Peduli Sosial
Kode: PS.04
Kutipan:
“Begini Pak, sekolah ini kan menerima murid dari orang miskin maupun
orang kaya kan Pak?”
“Iya, benar.” Pak Zainal mengangguk cepat dan penasaran ingin segera
mengerti ceritaku selanjutnya.
“Kalau boleh Pak, aku titip ketiga temanku yang akan bersekolah di sini,
hanya saja mereka orang tidak mampu.”
“Boleh...boleh..., asalkan mereka memang berniat untuk sekolah.”
“oh iya Pak, mereka semangat sekali,” kataku (Prasetyo, 2011: 85).
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan adanya sikap dan perbuatan yang
menunjukkan kepedulian terhadap orang lain yang membutuhkannya. Selain
tokoh Faisal, tokoh Pak Zainal adalah kepala sekolah yang sangat peduli terhadap
anak-anak kurang mampu yang ingin bersekolah. Tokoh Pak Zainal dengan
senang hati menerima teman-teman tokoh Faisal yang kurang mampu tapi berniat
untuk bersekolah. Hal ini menunjukkan adanya nilai peduli sosial dalam diri tokoh
Pak Zainal.
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Klasifikasi nilai pendidikan: Peduli Sosial
Kode: PS.05
Kutipan:
Tiba-tiba dari arah kerumunan yang lain, aku hadir untuk menengahi
mereka, setelah kulihat Bang Anan kehilangan wibawanya. Meskipun dengan
resiko terburuk memberanikan diri untuk menaruh nyawaku di ujung tanduk,
semua itu demi teman-temanku, anak-anak alam yang entah bagaimana nasibnya
seandainya Yok Bek dibunuh, mereka akan sulit bekerja, mereka juga akan sulit
sekolah (Prasetyo, 2011: 154).
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan adanya sikap dan perbuatan yang
menunjukkan kepedulian terhadap orang lain yang membutuhkannya. Dalam
kutipan di atas, tokoh Faisal telah berusaha membuat teman-temannya untuk
bersekolah. Namun, ada sebuah kejadian yang membuat ia khawatir akan nasib
teman-temannya yaitu warga yang mendatangi rumah tokoh Yok bek majikan dari
orang tua mereka yang hendak mengusirnya pergi dari Gedong sapi. Faisal
khawatir seandainya kejadian itu membuat mereka putus sekolah, ia pun
memberanikan diri menaruh nyawanya di ujung tanduk mencoba menghentikan
peristiwa itu demi teman-temannya. Hal ini menunjukkan adanya nilai peduli
sosial dalam diri tokoh Faisal.

Klasifikasi nilai pendidikan: Peduli Sosial
Kode: PS.06
Kutipan:
“Mau melamar untuk kejar paket B, Dik?”
“Bukan, aku ingin melamar menjadi guru...”
“Apa? Kamu kan masih kecil, belum lulus sekolah.”
“Kalau hanya sekedar untuk membantu masyarakat yang belum bisa
membaca dan menulis, aku bisa Pak.”
“Benar?”
“Iya.” (Prasetyo, 2011: 180)
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Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan adanya sikap dan perbuatan yang
menunjukkan kepedulian terhadap orang lain yang membutuhkannya. Tokoh
Faisal adalah murid SD yang memiliki kepedulian sosial tinggi. Selain peduli
terhadap ketiga temannya, ia juga peduli terhadap masyarakat yang belum bisa
membaca dan menulis. Ia pun mendaftarkan diri sebagai guru untuk kejar paket
yang diselenggarakan pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya nilai peduli sosial
dalam diri tokoh Faisal.

Klasifikasi nilai pendidikan: Peduli Sosial
Kode: PS.07
Kutipan:
Aku harus maklum itu, barangkali cara menyuntikkan semangat untuk kali
ini juga dengan cara lain, tak cukup dengan obral janji kalau sekolah menjanjikan
banyak hal, tetapi harus ada sinergi antara sekolah dengan bekerja. Memang ini
tujuanku, aku ke sini sengaja mengembalikan semangat mereka yang telah rapuh
untuk terus bersekolah. Aku mengajaknya untuk membenahi niat dari awal, serta
menentukan langkah yang tepat agar mereka bisa bekerja tetapi terus sekolah, atau
kalau bisa, hasil mereka bekerja bisa disisihkan untuk uang saku, itu malah lebih
bagus (Prasetyo, 2011: 190).
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan adanya sikap dan perbuatan yang
menunjukkan kepedulian terhadap orang lain yang membutuhkannya. Tokoh
Faisal berusaha membujuk ketiga temannya untuk kembali bersekolah. Ia
mencoba dengan cara lain yaitu dengan mengajak untuk membenahi niat dari
awal, serta menentukan langkah yang tepat agar mereka bisa bekerja tetapi terus
sekolah, atau kalau bisa, hasil mereka bekerja bisa disisihkan untuk uang saku.
Hal ini menunjukkan adanya nilai peduli sosial dalam diri tokoh Faisal.
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Klasifikasi nilai pendidikan: Peduli Sosial
Kode: PS.08
Kutipan:
“Ha.. Pambudi, sekarang di mana dia sekarang, Kak?”
“Rumahnya digusur, jadi untuk sementara waktu tak bisa sekolah dulu...”
“Ah sayang ya, kalau aku tahu rumahnya Kak, kami satu kelas bersama Bu
Mutia bermaksud untuk menjenguknya.”
“Benarkah?”
“Iya, memang sudah jadi kebiasaan tiap kali ada anak yang tidak masuk
lebih dari seminggu, pasti kami menjenguknya, karena kami sudah seperti
keluarga sendiri, jika yang satu sakit, yang lain akan merasakannya,” sela seorang
anak (Prasetyo, 2011: 197).
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan adanya sikap dan perbuatan yang
menunjukkan kepedulian terhadap orang lain yang membutuhkannya. Tokoh
Kania adalah teman sekelas tokoh Pambudi. Ia sangat khawatir terhadap musibah
yang dialami oleh tokoh Pambudi. Ia berniat menjenguk tokoh Pambudi bersama
teman-teman satu kelasnya. Hal ini menunjukkan adanya nilai peduli sosial alam
diri tokoh Kania.

Klasifikasi nilai pendidikan: Peduli Sosial
Kode: PS.09
Kutipan:
“Ya, kita tumbuhkan hal-hal positif saja dari hubungan ini, seperti yang
pernah aku minta padamu dahulu, kau boleh berhubungan denganku, asalkan kau
bisa mengimbangiku, kau juga harus pintar, harus rajin belajar, nilai-nilai
ulanganmu juga harus baik, dan yang penting besok kau harus sekolah.”
(Prasetyo, 2011:215)
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan adanya sikap dan perbuatan yang
menunjukkan kepedulian terhadap orang lain yang membutuhkannya. Tokoh
Kania memberi semangat kepada tokoh Pambudi agar rajin belajar dan terus
sekolah. Hal ini menunjukkan adanya nilai peduli sosial dalam diri tokoh Kania.
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Klasifikasi nilai pendidikan: Peduli Sosial
Kode: PS.10
Kutipan:
“Lantas, dengan belajar di keluarahan?”
“Masih jalan terus, hanya saja aku ingin menghabiskan sesuatu yang
berharga bagi kampungku ini (Prasetyo, 2011: 219).
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan adanya sikap dan perbuatan yang
menunjukkan kepedulian terhadap orang lain yang membutuhkannya. Tokoh Pak
Cokro yang telah bertobat dan belajar membaca di kelurahan ingin memberikan
sesuatu yang berharga bagi kampungnya. Hal ini menunjukkan adanya nilai
peduli sosial dalam diri tokoh Pak Cokro.

Klasifikasi nilai pendidikan: Peduli Sosial
Kode: PS.11
Kutipan:
Tak hanya sampai di situ, Pak Cokro memajang atribut-atribut unik seperti
poster huruf latin, poster perkalian dan penjumlahan, rumus bangun ruang. Ia juga
menumpuk puluhan buku-buku yang belum pernah dibacanya dalam rak
tersendiri. Tiap malam ia hanya tidur satu jam, selebihnya malam-malam
panjangnya digunakan untuk menyalin dan menerjemahkan sendiri kitab
pengobatan berbahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti
oleh banyak orang. Ia berprinsip tak mau mati dulu sebelum mewariskan ilmu
pengobatan itu kepada sepuluh miridnya (Prasetyo, 2011: 221--222).
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan adanya sikap dan perbuatan yang
menunjukkan kepedulian terhadap orang lain yang membutuhkannya. Tokoh Pak
Cokro yang telah dapat membaca dan menulis kini belajar ilmu pengobatan untuk
warga Gedong Sapi. Setiap malam ia hanya tidur satu jam, selebihnya malammalam panjangnya digunakan untuk menyalin dan menerjemahkan sendiri kitab

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

137

pengobatan berbahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti
oleh banyak orang. Hal ini menunjukkan adanya nilai peduli sosial dalam diri
tokoh Pak Cokro.

13.

Tanggung Jawab

Klasifikasi nilai pendidikan: Tanggung Jawab
Kode: TJ.02
Kutipan:
Pambudi seperti mendapat berkah dengan adanya buku itu. Satu hal yang
sudah berada dalam angan-angannya, jika ia berhasil mendapatkan buku itu, ia
akan segera menambal catatannya, menulisnya kembali dalam catatannya sampai
selesai, meskipun ia harus mengorbankan waktu istirahatnya (Prasetyo, 2011:
353).
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan adanya sikap dan perilaku seseorang dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam kutipan di atas, tokoh Pambudi
tengah berusaha mendapatkan catatan pelajaran yang ia butuhkan. Ia pun
bertanggung jawab dengan menulis kembali catatan yang belum ia punya
meskipun mengorbankan waktu istirahatnya. Hal ini menunjukkan adanya nilai
tanggung jawab dalam diri tokoh Pambudi.

Klasifikasi nilai pendidikan: Tanggung Jawab
Kode: TJ.03
Kutipan:
Rasa kenyang itu menimbulkan kenyamanan, rasanya segera permasalahan
akan segera lupa jika perut kenyang. Ia istirahat sebentar sambil telanjang dada di
luar rumah, tetapi sebelum kantuk menyerang, mendadak ia tersadar, ada sejumlah
kewajiban yang harus ia tunaikan, ada keinginan yang harus tercapai sebelum ia
terlena. Kalau tak ingat kehidupannya teramat mengenaskan dan ia butuh masa
depan yang cemerlang, dan ia ingin segera keluar dari lumpur hitam ini, tentu ia
akan segera menarik selimut di malam yang memang dingin ini.
“Wah gawat, kalau aku tak segera belajar, bebanku akan semakin berat,”
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kata Pepeng dalam hati, maka segera saja ia bergegas ke dalam dan mulai
membuka buku-buku pelajaran yang telah dicatatnya dengan susah payah
(Prasetyo, 2011: 356).
Analisis:
Kutipan di atas menunjukkan adanya sikap dan perilaku seseorang dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam kutipan di atas, tokoh Pepeng
memiliki kewajiban untuk belajar sebagai seorang murid. Ia sadar bahwa ia
membutuhkan masa depan yang cemerlang yang harus ia tempuh dengan belajar.
Ia pun memiliki masalah mengantuk setelah makan dengan kenyang namun ia
tetap bertanggung jawab akan kewajibannya untuk belajar. Hal ini menunjukkan
adanya nilai tanggung jawab dalam diri tokoh Pepeng.
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