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ABSTRAK

NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM NOVEL NEGERI 5
MENARA KARYA A. FUADI DAN PENGEMBANGANNYA SEBAGAI

MEDIA PEMBELAJARAN SASTRA BERBASIS ANIMASI
UNTUK SISWA MADRASAH ALIYAH (MA)

Oleh
EVITA FRATIWI

Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan
karakter dalam novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi. Penelitian ini bertujuan
untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam
novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi dan mengembangkan hasil penelitian yang
ditemukan menjadi media pembelajaran sastra berbasis animasi untuk siswa
madrasah aliyah.

Metode yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan penelitian ini yaitu
metode deskriptif kualitatif dan model pengembangan yang digunakan untuk
mengembangkan hasil penelitian menjadi media pembelajaran menggunakan
model DDD-E (Decide-Design-Develop-Evaluate). Teknik pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan atau
studi pustaka (library research). Penelitian dilakukan menggunakan metode
simak dengan teknik lanjutan, yaitu teknik baca dan teknik catat data dalam novel
Negeri 5 Menara Karya A. Fuadi kemudian setelah itu melakukan prosedur
penelitian pengembangan diawali dengan melakukan analisis kebutuhan,
merumuskan tujuan khusus, mengembangkan bahan atau materi, mengembangkan
instrumen, mengembangkan dan menyusun naskah media, memproduksi media.

Hasil penelitian menunjukan bahwa ditemukan tujuh belas nilai-nilai pendidikan
karakter dalam novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi yaitu 1) religius, 2) jujur,
3) toleransi, 4) disiplin, 5) kerja keras, 6) kreatif, 7) mandiri, 8) demokratis, 9)
rasa ingin tahu, 10) semangat kebangsaan, 11) cinta tanah air, 12) menghargai
prestasi, 13) bersahabat atau komunikatif, 14) cinta damai, 15) gemar membaca,
16) peduli sosial, 17) tanggung jawab, dan mengembangkan media pembelajaran
sastra berbasis animasi berupa Compact Disk (CD) dengan berfokus pada empat
nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu nilai pendidikan karakter religius, nilai
disiplin, nilai rasa ingin tahu, dan nilai sahabat atau komunikatif untuk siswa MA.

Kata Kunci: nilai pendidikan karakter, media pembelajaran, animasi



ABSTRACT

THE CHARACTER EDUCATION VALUES IN THE NOVEL OF NEGERI
5 MENARA CREATED BY A. FUADI AND ITS DEVELOPMENT AS A

LITERATURE LEARNING MEDIA BASED ANIMATION FOR
MADRASAH ALIYAH (MA) STUDENTS

BY
EVITA FRATIWI

The problem in this research related to the character education values in the novel
of Negeri 5 Menara created by A. Fuadi. This research is meant to describe the
character education values in the novel of Negeri 5 Menara created by A. Fuadi
and to develope the result of the research  which is found, so that it can be a
literature learning media based animation for Madrasah Aliyah.

The method which is used to reach the purpose of this research are descriptive-
qualitative method and developing model in order to develope the research result
to be a learning media using DDD-E model (Decide-Design-Develop-Evaluate).
The technique of data gathering which is used in this research is literature research
technique or book study (library research). The research is done by using reciting
method with advance technique, they are reading and recording data method in the
novel of Negeri 5 Menara by A. Fuadi. Then, doing the procedure of developing
research which is begun through developing the source of material, developing the
instrument, developing and managing the media manuscript, also producing the
media.

Based on the research result, it is found that there are seventeen values of
character education in the novel of Negeri 5 Menara created by A. Fuadi, they are
1) religious, 2) honest, 3) tolerance, 4) discipline, 5) hard work, 6) creative, 7)
stand alone, 8) democratic, 9) curiousity, 10) nationalism, 11) patriotism, 12)
appreciative, 13) friendly or communicative, 14) peacable, 15) delight in reading,
16) care to society, 17) responsible, also developing literature learning media
based animation, like Compact Disk (CD) which focuses on four values of
character education, such as the value of religious character education, discipline,
curiousity, and friendly or communicative value for Madrasah Aliyah Students.

Keywords: character education value, learning media, animation
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan karakter merupakan proses yang penting dan mendasar dalam sistem

pendidikan di Indonesia karena menyangkut pembentukan jiwa dan perilaku yang

berkenaan dengan akhlak atau budi pekerti yang khas. Pendidikan karakter

merupakan pendidikan budi pekerti plus yaitu pendidikan dengan melibatkan

aspek teori pengetahuan (kognitif), perasaan, dan tindakan. Tanpa ketiga aspek

ini, maka pendidikan tidak akan efektif dan pelaksanaannya pun harus dilakukan

secara sistematis dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, dengan adanya pendidikan

karakter, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya, melalui kecerdasan emosi

itulah, seseorang akan dapat berhasil dalam menghadapi segala macam tantangan

termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis.

Pendidikan karakter ini pada dasarnya dibentuk oleh beberapa nilai-nilai luhur

sebagai pondasi karakter bangsa yang saling berkaitan dan dianggap penting

untuk dimiliki oleh setiap anak didik di Indonesia. Nilai-nilai karakter yang

dimaksud adalah nilai 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
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peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab (Kemendiknas dalam

Wibowo, 2012: 43).

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan

nasional pada pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan

nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang

demokratis serta bertanggung jawab.

Usaha yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pembinaan karakter, salah

satunya adalah pemahaman dan penghayatan terhadap karya sastra. Sastra

memberikan pengertian yang dalam dan interpretasi serta penilaian terhadap

kejadian-kejadian dalam kehidupan. Karya sastra dapat dipakai untuk

menggambarkan apa yang ditangkap pengarang tentang kehidupan di sekitarnya.

Hal tersebut disebabkan karena sastra tidak terlahir dari kekosongan budaya.

Sastra terlahir dengan menawarkan berbagai permasalahan manusia dan

kemanusiaan, hidup dan kehidupan.

Pada pembelajaran sastra di sekolah, siswa tidak hanya dituntut untuk paham akan

teori sastra saja, siswa juga harus mampu mengapresiasi sebuah karya sastra.

Kegiatan mengapresiasi karya sastra diharapkan mampu membina kepribadian
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dan perilaku budi pekerti siswa agar menjadi manusia yang berakhlak mulia. Salah

satu karya sastra yang dapat meningkatkan daya apresiasi siswa adalah novel.

Novel adalah karangan prosa berupa karya imajinatif yang berisi tentang

kehidupan yang dibangun melalui berbagai unsur pembangunnya yaitu unsur

intrinsik dan unsur ekstrinsik. Selain meningkatkan daya apresiasi siswa, novel

merupakan salah satu sarana pengembangan karakter peserta didik, melalui

membaca novel, maka siswa dapat mengambil pelajaran berdasarkan karakter

yang disampaikan oleh penulis. Hal tersebut diharapkan mampu membantu

perkembangan karakter siswa menuju ke arah yang lebih baik, sehingga

mengantarkan siswa menjadi generasi bangsa yang bermartabat.

Novel sebagai salah satu karya sastra tentu saja memberikan makna kehidupan

dalam bentuk nilai-nilai moral yang dapat dijadikan bahan pembelajaran nilai-

nilai karakter pada peserta didik. Salah satu novel yang banyak menyuguhkan

nilai-nilai pendidikan karakter adalah novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi.

Nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam novel tersebut  tercermin

melalui karakter para tokohnya. Selain itu, kehadiran novel Negeri 5 Menara

dianggap sangat tepat seiring didengung-dengungkannya kembali perlunya

pendidikan karakter di Indonesia.

Novel yang berlatar belakang pendidikan pesantren ini menceritakan pengalaman

penulisnya selama menuntut ilmu di sebuah pondok pesantren (dalam cerita ini

disebut PM/ Pondok Madani) di Jawa Timur sehingga penggambaran penanaman
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nilai karakter dalam novel Negeri 5 Menara dibungkus dengan budaya atau

kebiasaan hidup di lingkungan pondok pesantren.

Novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi mengisahkan tentang seorang anak dari

Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Bukit Tinggi yang merantau jauh ke Jawa

Timur untuk sekolah agama walau dengan berat hati demi memenuhi permintaan

ibunya, ampuhnya petuah kyai yang menyuruh untuk ikhlas dan bersungguh-

sungguh dalam mengerjakan pekerjaan, kedisiplinan yang kokoh, persahabatan

yang tidak pernah putus walau jarak memisahkan, serta tercapainya cita-cita yang

didasari keyakinan yang penuh. Kisah ini diperankan oleh enam sahabat yang

berasal dari daerah yang berbeda-beda dengan ciri khas dan pandangan hidup

masing-masing. Hal ini mengisyaratkan bahwa tidak semua tempat belajar ilmu

agama itu terbelakang, tidak modern dari segi ilmu, atau pun kualitas lulusannya

rendah tetapi justru sebaliknya, dari pondoklah seseorang memiliki nilai lebih jika

dibanding dengan yang hanya lulusan sekolah umum saja. Masalah lingkungan

pesantren menjadi latar cerita yang merupakan daya pikat dan nilai tambah bagi

pembaca. Hal ini mengajarkan untuk banyak bergaul, taat pada peraturan, belajar

hidup mandiri, sampai pada menjadi pemimpin sejati.

Novel Negeri 5 Menara ini menyuguhkan suatu cerita yang membuka pandangan

pembaca tentang seluk-beluk pendidikan pesantren modern yang selama ini hanya

menjadi cerita dari mulut ke mulut. Pahit dan getir, riang dan gamang kaum santri

dengan humor khas pesantren ditandaskan dengan modus pengisahan yang

menakjubkan. Pendidikan pesantren modern yang digambarkan dalam novel ini
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sungguh tidak main-main. Pembentukan karakter benar-benar ditanamkan secara

kuat, nyata, dan konsisten sehingga mampu melahirkan generasi yang benar-benar

tangguh. Sebagai sekolah berbasis agama (Islam), karakter cinta Tuhan tentu saja

menjadi hal yang mutlak di Pondok Madani. Setiap gerak langkah para santri

harus dilandaskan sebagai ibadah yang merupakan wujud kecintaan mereka

kepada Tuhan termasuk juga dalam kegiatan menuntut ilmu yang memang

menjadi tujuan para santri yang datang ke Pondok Madani.

Novel yang berbahan dasar kisah nyata ini memiliki daya pikat tersendiri.

Penuturannya tergolong cukup lancar. Tidak dipungkiri bahwa di balik kisah yang

digarap A. Fuadi dalam buku ini, ada pengalaman empiris, terdapat fakta-fakta

keras semasa pengarang menuntut ilmu di pesantren yang menjadi muasal

pengisahannya, fakta-fakta keras itu digiling sehalus-halusnya oleh imajinasi dan

racikan diksi sehingga dapat dinikmati.

Melalui novel ini, pengarang juga berhasil menyuguhkan cara pandang baru

terhadap pondok pesantren yang selama ini dianggap sebagai tempat ’buangan’

anak-anak yang bermasalah. Image pondok sebagai tempat pendidikan kolot,

kuno, berhasil pula ditepiskan dengan menyuguhkan gambaran pesantren sebagai

tempat pendidikan yang mengarahkan santrinya untuk menjadi insan unggul baik

dari sisi pendidikan agama maupun pendidikan non-agama, seperti orasi,

olahraga, bahasa, seni, dan lain-lain. Membaca novel Negeri 5 Menara ini,

pembaca seakan-akan mendapat suntikan motivasi tentang pentingnya kerja keras

atau daya juang, bahwa hidup adalah kombinasi dari niat ikhlas, kerja keras, doa,

dan tawakal, itulah rumus berjuang yang ingin disampaikan novel ini.
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Hadirnya karya sastra berupa novel ke ruang publik dapat digunakan untuk

kegiatan pembelajaran apresiasi sastra di lingkungan pendidikan. Kegiatan

mengapresiasi karya sastra diharapkan mampu membina kepribadian dan perilaku

budi pekerti peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak mulia. Berkenaan

dengan hal tersebut peserta didik diperkenalkan dengan nilai-nilai pendidikan

karakter. Oleh karena itu, kemampuan mengapresiasi sastra ini tidak akan muncul

secara otomatis, tetapi harus melalui proses pembelajaran.

Sesuai dengan kurikulum 2013, terdapat Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi

Dasar (KD) yang berkaitan dengan penelitian ini. Di dalam silabus kurikulum

2013, mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas XII terdapat Kompetensi

Inti 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. Kompetensi

dasar yang berkenaan dengan kompetensi inti tersebut yaitu menunjukkan

perilaku jujur, peduli, santun, dan tanggung jawab dalam penggunaan bahasa

Indonesia untuk memahami dan menyajikan novel.

Pembelajaran keterampilan mengapresiasi sastra membutuhkan media

pembelajaran untuk menyampaikan bahan ajar. Bahan ajar yang disampaikan guru

terkadang masih sulit dipahami oleh peserta didik, oleh sebab itu seorang guru

harus dapat mengemas suatu pembelajaran yang menarik agar para anak didiknya
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tertarik dan termotivasi. Pada era perkembangan teknologi dan informasi yang

sudah sangat maju saat ini, suatu pembelajaran dapat menjadi lebih menarik yaitu

dengan menggunakan multimedia. Multimedia bentuknya bermacam-macam,

antara lain slide presentasi, film, video animasi, dan game.

Media pembelajaranan berbasis video animasi 2 dimensi (2D) bersifat audio

visual menjadi pilihan penulis sebagai objek penelitian. Alasan yang sangat

mendasar media pembelajaran menggunakan video animasi karena dengan

menggunakan media tersebut pembelajaran sastra khususnya novel diharapkan

dapat menjadi media pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif. Selain itu,

video animasi yang digunakan sebagai media akan menciptakana suasana di

dalam kelas berlangsung aktif dan interaktif, menarik, efektif, dan efisien.

Penyajian animasi yang memuat nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel akan

memudahkan pengilustrasian nilai-nilai karakter apa saja yang perlu ditanamkan

kepada peserta didik. Penggunaan media pembelajaran yang berbasis animasi ini

tentunya akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan

penyampaian pesan materi pembelajaran, selain membangkitkan minat media juga

dapat meningkatkan pemahaman peserta didik. Oleh sebab itu dengan membuat

sebuah animasi 2 dimensi yang mengaitkan nilai-nilai pendidikan karakter dalam

novel Negeri 5 Menara, akan membantu peserta didik dalam meningkatkan

pemahaman belajar sekaligus membantu dalam terwujudnya pendidikan karakter

sesuai dengan yang diharapkan. Pada media animasi tersebut, peserta didik akan

dihadapkan dengan nilai-nilai pendidikan karakter yang muncul melalui beberapa
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gambaran perilaku tokoh dalam novel yang dapat dijadikan sebagai teladan,

sehingga dapat mengubah perilaku mereka dengan mengaplikasikan nilai-nilai

pendidikan karakter yang terdapat dalam novel melalui media animasi 2 dimensi,

nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa,

diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam

pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma

agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat secara otomatis akan tumbuh

dalam jiwa peserta didik.

Nilai-nilai pendidikan karakter yang diolah ke dalam bentuk animasi, diharapkan

dapat lebih mempermudah para peserta didik meneladani sikap dan perilaku yang

dicontohkan oleh tokoh-tokoh yang ada dalam animasi yang dibuat tersebut,

karena pendidikan karakter saat ini adalah hal yang sangat penting bagi

terciptanya kesadaran moral yang tinggi dan pembenahan budaya dan karakter

positif bangsa yang semakin lama semakin rapuh.

Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan

karakter dalam novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi dan pengembangannya

sebagai media pembelajaran sastra berbasis animasi untuk siswa madrasah aliyah

(MA) menjadi sangat penting. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan nilai-

nilai pendidikan karakter dalam novel Negeri 5 Menara saja namun akan dikemas

juga menggunakan media animasi yang menarik terkait dengan nilai-nilai

pendidikan karakter tersebut. Selain itu, secara tidak langsung hasil penelitian ini

menginformasikan pada siswa cara bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal
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tersebut diharapkan akan dapat membantu pembentukan karakter siswa. Dengan

demikian, judul penelitian ini adalah “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam

Novel Negeri 5 Menara Karya A. Fuadi dan Pengembangannya sebagai Media

Pembelajaran Sastra Berbasis Animasi untuk Siswa Madrasah Aliyah (MA)”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat dipaparkan pada penelitian ini adalah sebagai

berikut.

1. Bagaimanakah nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Negeri 5 Menara

karya A. Fuadi?

2. Bagaimanakah pengembangan media pembelajaran sastra berbasis animasi

berdasarkan temuan hasil penelitian berupa nilai-nilai pendidikan karakter

dalam novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi untuk pembelajaran siswa

Madrasah Aliyah (MA)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Negeri 5 Menara

karya A. Fuadi.

2. Mengaitkan hasil penelitian nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel

Negeri 5 Menara karya A. Fuadi menjadi media pembelajaran sastra berbasis

animasi dalam bentuk cerita untuk siswa Madrasah Aliyah (MA).
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1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk hal sebagai berikut.

1. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan

mengenai aspek nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Negeri 5 Menara

karya A. Fuadi.

2. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat mempermudah penyampaian materi

karena sudah terbantu dengan media pembelajaran berbasis animasi.

3. Bagi peneliti lanjutan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu

sumber informasi bagi peneliti sastra selanjutnya, khususnya penelitian

tentang pengembangan media pembelajaran.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup sebagai berikut.

1. Kajian nilai-nilai pendidikan karakter  dalam novel Negeri 5 Menara karya A.

Fuadi.

2. Pengembangan media pembelajaran ini adalah pembuatan animasi 2D yang

mengaitkan nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Negeri 5 Menara karya

A. Fuadi yang berfokus pada nilai pendidikan karakter religius, nilai disiplin,

nilai rasa ingin tahu, dan nilai sahabat/ komunikatif.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter telah menjadi sebuah pergerakan pendidikan yang

mendukung pengembangan sosial, pengembangan emosional, dan pengembangan

etika para peserta didik. Hal tersebut merupakan suatu upaya proaktif yang

dilakukan baik sekolah maupun pemerintah untuk membantu peserta didik

mengembangkan inti pokok dari nilai-nilai etika dan nilai-nilai kinerja, seperti

kepedulian, kejujuran, kerajinan, keadilan, keuletan dan ketabahan, tanggung

jawab, menghargai diri sendiri dan oranglain.

2.1.1 Pengertian Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter menurut Suparno (2015: 29) merupakan pendidikan yang

bertujuan untuk membantu agar para peserta didik mengalami, memperoleh, dan

memiliki karakter kuat yang diinginkan. Misalnya, kalau ingin karakter jujur

terjadi, maka pendidikan karakter berarti suatu usaha membantu peserta didik agar

nilai kejujuran itu menjadi miliknya dan menjadi bagian hidupnya yang

memengaruhi seluruh cara berpikir dan bertindak dalam hidupnya. Akhirnya,

diharapkan kejujuran itu menjadi tabiatnya dalam kehidupan di mana pun.
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Muslich (2013: 84-85) mengemukakan pendidikan karakter adalah suatu sistem

penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen

pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-

nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama,

lingkungan maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil. Dalam

pendidikan karakter di sekolah, semua komponen (stakeholders) harus dilibatkan,

termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses

pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan

mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan

kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh

warga dan lingkungan sekolah.

Selanjutnya Suyanto (dalam Wibowo, 2012: 33) mengatakan pendidikan karakter

adalah pendidikan budi pekerti plus yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan

(cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action). Tanpa ketiga aspek ini,

maka pendidikan karakter tidak akan efektif.

Menurut Kemendiknas (dalam Wibowo, 2012: 35), pendidikan karakter adalah

pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa pada diri peserta

didik, sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya,

menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota

masyarakat, dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif.
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Tidak jauh berbeda dengan beberapa pendapat sebelumnya, Koesoema Albertus

(2015: 57) mengartikan pendidikan karakter ialah usaha sadar manusia untuk

mengembangkan keseluruhan dinamika relasional antarpribadi dengan berbagai

macam dimensi, baik dari dalam maupun dari luar dirinya, agar pribadi itu

semakin dapat menghayati kebebasannya sehingga ia dapat semakin bertanggung

jawab atas pertumbuhan dirinya sendiri sebagai pribadi dan perkembangan

oranglain dalam hidup mereka berdasarkan nilai-nilai moral yang menghargai

kemartabatan manusia.

Berdasarkan definisi mengenai pendidikan karakter yang dikemukakan oleh para

ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah upaya sadar yang

dilakukan seseorang atau sekelompok orang (pendidik) untuk

menginternalisasikan nilai-nilai karakter pada seseorang yang lain (peserta didik)

sebagai pencerahan agar siswa mengetahui, berpikir dan bertindak secara

bermoral dalam menghadapi setiap situasi sehingga peserta didik tersebut menjadi

insan kamil.

2.1.2 Fungsi Pendidikan Karakter

Pemerintah telah memikirkan secara matang fungsi kurikulum yang akan

dikembangkan dan diberlakukan, seperti fungsi pendidikan karakter yang tengah

gencar diberlakukan pada saat ini. Adapun tiga fungsi pendidikan karakter yang

dicanangkan oleh pemerintah adalah sebagai berikut.
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1. Pengembangan: pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi

berperilaku baik; ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku

yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa.

2. Perbaikan: memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab

dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat.

3. Penyaring: untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain

yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang

bermartabat (Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan

Pengembangan Pusat Kurikulum, 2010: 7).

2.1.3 Tujuan Pendidikan Karakter

Muslich (2013: 81) berpendapat bahwa tujuan pendidikan karakter adalah untuk

meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada

pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh,

terpadu, dan seimbang. Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik

mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya,

mengkaji, dan menginternalisasi, serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan

akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. Pada tingkat institusi,

pendidikan karakter mengarah pada pembentukan budaya sekolah, yaitu nilai-nilai

yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang

dipraktikkan oleh semua warga sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Budaya

sekolah merupakan ciri khas, karakter atau watak, dan citra sekolah tersebut di

mata masyarakat luas.
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Sementara itu menurut Kesuma dkk. (2013: 9-11) pendidikan karakter pada latar

sekolah memiliki 3 tujuan. Tiga tujuan pendidikan karakter dalam latar sekolah

tersebut terdiri dari:

1. Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap

penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian/ kepemilikkan peserta didik

yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan.

2. Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai

yang dikembangkan oleh sekolah.

3. Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam

memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama.

Atas dasar pernyataan yang dikemukakan oleh dua orang pendapat ahli

sebelumnya maka tujuan pendidikan karakter dapat disimpulkan menanamkan

nilai-nilai pada seseorang untuk mengarahkan dan menata manusia dalam proses

kehidupannya yang lebih menghargai kebebasan individu sesuai aturan-aturan

yang ada.

2.2 Nilai-Nilai Pendidikan Karakter

Dalam mewujudkan pendidikan karakter, tidak dapat dilakukan tanpa penanaman

nilai-nilai (Azra dalam Muslich, 2013: 77-78). Terdapat sembilan nilai karakter

yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu (1) karakter cinta Tuhan dan

segenap ciptaan-Nya, (2) kemandirian dan tanggung jawab, (3) kejujuran/amanah,

diplomatis, (4) hormat dan santun, (5) dermawan, suka tolong-menolong dan

gotong royong/kerjasama, (6) percaya diri dan pekerja keras, (7) kepemimpinan
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dan keadilan, (8) baik dan rendah hati, dan (9) karakter toleransi, kedamaian dan

kesatuan.

Selain dari sembilan nilai universal tersebut menurut pendapat lain Suparno

(2015: 33-35) menyebutkan terdapat 11 nilai karakter yang dianggap perlu untuk

dimiliki oleh anak-anak bangsa. Kesebelas karakter tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Ketuhanan, ketakwaan, religiusitas

Memuji Tuhan, hidup penuh syukur, menghargai ciptaan Tuhan: sesama

manusia dan alam semesta, menghargai praktik agama/ keyakinan teman lain.

2. Multibudaya/ multikultural

Menghargai teman yang berbeda, hidup damai dengan teman yang berbeda,

mau kerja sama dengan teman yang berbeda.

3. Penghargaan pribadi, HAM

Menghargai siapapun sebagai pribadi, menghargai hak teman, guru, karyawan,

orangtua, serta serta hormat kepada orangtua, guru dan karyawan.

4. Keadilan

Adil pada teman, guru, karyawan, orangtua, adil pada orang kecil, suka

berbagi dengan teman.

5. Empati pada yang miskin dan lemah

Punya perhatian pada teman yang kecil, yang miskin, yang lemah pelajaran.

Solider dan bela rasa pada orang kecil. Suka membantu teman, terutama yang

lemah.

6. Berpikir rasional, objektif
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Berpikir rasional, objektif, berdasarkan data. Ambil keputusan berdasarkan

data yang valid. Tidak bertindak berdasarkan emosi, tetapi dengan nalar.

Dapat berdialog dengan siapa pun secara rasional, menghargai pikiran orang

lain.

7. Kejujuran

Jujur dalam kata dan tindakan. Tidak menipu dan korupsi. Tidak mencontek.

Jujur dalam praktikum, tugas, PR.

8. Disiplin

Melakukan sesuatu tepat pada waktunya. Mengumpulkan tugas tepat waktu.

Disiplin dalam bertindak bekerja.

9. Daya juang

Gigih dalam berjuang. Tidak mudah mengeluh. Berani mengerjakan persoalan

sulit dengan tabah.

10. Taat pada hukum

Menaati hukum/ aturan sekolah. Menaati aturan main masyarakat. Menaati

hukum lalu lintas.

11. Cinta tanah air

Sikap menghargai dan mencintai tanah air dan bangsa. Bangga pada tanah air.

Mengembangkan diri untuk dapat menyumbang masyarakat.

Sedangkan dalam perspektif Lickona (dalam Kesuma dkk., 2013: 14-15) ada 2

nilai yang dianggap penting untuk dikembangkan menjadi karakter yaitu respect

(hormat) dan responsibility (tanggung jawab). Lickona menganggap penting

kedua nilai tersebut karena untuk: 1) pembangunan kesehatan pribadi seseorang,
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2) menjaga hubungan interpersonal, 3) sebuah masyarakat yang manusiawi dan

demokratis, dan 4) dunia yang lebih adil dan damai.

Pendapat lain mengatakan bahwa nilai-nilai karakter dapat dikategorikan ke dalam

2 aspek, yang pertama nilai-nilai dasar/ basic values dan nilai-nilai perilaku

behaviour values (Nashir, 2013: 63). Nilai-nilai dasar merupakan hal-hal yang

berharga yang menjadi pondasi terbentuknya nilai-nilai perilaku, yang keduanya

tidak dapat dipisahkan. Nilai dasar utama yang harus dimiliki dan menjadi

pondasi bagi terbentuknya karakter yang utama ialah pandangan hidup (world

view) yang akan membentuk manusia berperilaku ideal dan tidak menerabas

karena memiliki pondasi mengenai dasar orientasinya dalam menjalani kehidupan.

Nilai dasar lainnya yang melekat dengan pandangan hidup adalah iman dan

takwa, yang dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia telah menjadi

nilai baku dalam kehidupan publik, meskipun aktualisasi atau perwujudannya

masih belum sepenuhnya sejalan dengan pesan utama iman dan takwa. Sementara

nilai-nilai perilaku merupakan manifestasi dari nilai dasar itu seperti perilaku

jujur, baik, adil, amanah, arif, rasa malu, tanggung jawab, berani, disiplin,

mandiri, kasih sayang, toleran, cinta tanah air atau cinta bangsa atau kewargaan,

dan sifat karakter yang baik lainnya. Nilai dasar dan nilai perilaku tidak dapat

dipisahkan satu sama lain, sehingga membentuk karakter manusia Indonesia yang

utama dan mulia.
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Kemendikbud (dalam Wibowo, 2012: 43-44) merumuskan 18 nilai-nilai

pendidikan karakter. Kedelapan belas karakter tersebut antaralain:

1. Religius

Religius yaitu sikap dan prilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama

yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup

rukun dengan pemeluk agama lain. Contoh nilai pendidikan karakter religius

di dalam sebuah novel sebagai berikut.

Kesedihan hanya tampak padanya ketika dia mengaji Alquran. Di hadapan
kitab suci itu, dia seperti orang mengadu, seperti orang takluk, seperti orang
yang lelah berjuang melawan rasa kehilangan pada seluruh orang yang
dicintainya. Setiap habis magrib, Arai melantunkan ayat-ayat suci Alquran di
bawah temaram lampu minyak. Seisi rumah kami terdiam. Suaranya sekering
ranggas yang menusuk-nusuk malam. Setiap lekukan tajwid yang
dilantunkan hati muda itu adalah jeritan kerinduan yang tak tertanggungkan
kepada ayah-ibunya (Hirata, 2012: 26-27).

Sikap religius ini tercermin pada tokoh yang ada di dalam novel. Arai

menunjukkan sikap religiusnya saat mengaji selesai magrib. Arai mengaji

dengan sangat khusyuk. Kekhusyukan Arai ditunjukan oleh orang-orang di

sekitarnya yang tidak kuasa mendengar lantunan kalimat-kalimat Alquran

melalui mulutnya. Selain orang-orang yang ada di sekitarnya, Arai

menunjukkan bahwa saat ia mengaji, ia merasa sedang mengadu tentang

segala kesusahan hidup. Mengadu tentang kerinduan akan ayah-ibu yang telah

meninggal. Berserah diri pada Sang Mahakuasa merupakan sikap religius

yang ditunjukkan oleh Arai. Sikap religius dari tokohnya inilah yang ingin

disampaikan novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata sehingga siswa SMA/

MA dapat mengamalkan nilai-nilai religius di kehidupan sehari-hari.
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2. Jujur

Jujur yaitu prilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan

Contoh nilai pendidikan karakter jujur di dalam sebuah novel sebagai berikut.

“Selain menebar senyum ikhlasnya itu, Latife juga tidak pernah berbohong
pada pelanggannya. Jika ada barang yang tidak segar atau hampir melewati
tanggal kadaluwarsa, dia tidak segan-segan mengatakannya pada pelanggan,”
kata Oznur membuka satu lagi rahasia keberhasilan Latife padaku (Rais dan
Rangga, 2013: 92).

Sebuah nilai kejujuran tergambar dalam kutipan novel di atas. Latife berani

mengatakan dengan jujur jika ada barang dagangannya yang tidak segar atau

hampir melewati tanggal kadaluwarsa, padahal hal itu tentu akan membuat

dagangannya tidak laku. Sikap jujur Latife merupakan contoh teladan nilai

jujur yang dapat dicontoh oleh peserta didik, di mana kejujuran merupakan hal

yang penting untuk membangun sebuah kepercayaan. Melalui contoh di atas,

diharapkan peserta didik selalu dapat menerapkan nilai jujur di dalam diri

mereka karena kejujuran merupakan hal yang terpenting di dalam hidup kita.

3. Toleransi

Toleransi yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku,

etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.

Contoh nilai pendidikan karakter toleransi di dalam novel sebagai berikut.

Ayah ibu Jimbron telah meninggal. Rupanya Pendeta Geo, panggilan kami
untuk Pendeta Geovanny, mengangkatnya menjadi anak asuh. Namun,
pendeta berdarah Italia itu tak sedikit pun bermaksud mengubah keyakinan
Jimbron. Dia malah tak pernah telat jika mengantar mengaji ke masjid
(Hirata, 2012: 49).

Laksmi dipungut seorang Tionghoa Thong San, pemilik pabrik cincau dan
dia bekerja di situ. Seperti Jimbron dengan Pendeta Geo, bapak asuh Laksmi
justru menumbuhkan Laksmi menjadi muslimah yang taat (Hirata, 2012: 68).
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Sikap toleransi ini dicontohkan oleh orang tua asuh Jimbron dan Laksmi.

Orang tua asuh Jimbron merupakan seorang pendeta, bernama Pendeta Geo.

Pendeta Geo tidak pernah sekali pun bermaksud mengubah keyakinan agama

Jimbron. Pendeta Geo selalu mengantar Jimbron pergi ke masjid untuk

mengaji, tidak pernah terlambat. Orang tua asuh Laksmi juga melakukan hal

yang sama. Sikap toleransi antar umat beragama sangat tinggi ditunjukkannya.

Orang tua asuh Laksmi yang merupakan seorang Hokian (orang Cina)

menumbuhkan Laksmi menjadi muslimah yang taat. Toleransi antar umat

beragama di dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata ini dapat

menjadi contoh bagi peserta didik agar tidak saling mencela tentang

kepercayaan dan agama dari peserta didik lain yang berbeda. Sebuah sikap

toleransi antar umat beragama yang patut ditiru.

4. Disiplin

Disiplin yaitu tindakan yang menunjukan prilaku tertib dan patuh pada

berbagai ketentuan dan peraturan. Contoh nilai pendidikan karakter disiplin di

dalam sebuah novel sebagai berikut.

....Aku juga sibuk megejar ketinggalan pelajaranku. Pulang sekolah, aku rajin
mengunjungi Pak Balia dan Pak Mustar untuk mendapat pelajaran tambahan
karena ujian akhir SMA kian dekat (Hirata, 2012: 181).
....Tapi, Kawanku, dengarlah ini, sekali pun aku tak pernah bolos kuliah
(Hirata, 2012: 234).

Kedisiplinan ini ditunjukkan oleh tokoh Ikal yang sedang mengejar

ketertinggalan pelajaran sekolah. Ikal sangat disiplin mengejar ketertinggalan

mata pelajaran sekolah dengan mengunjungi rumah Pak Balia dan Pak Mustar

untuk mendapatkan tambahan setiap pulang sekolah. Selain kedisiplinan Ikal
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akan pelajaran tambahan guna mengejar ketertinggalan pelajaran saat SMA,

Ikal juga menunjukkan sikap disiplin saat menjadi mahasiswa. Ikal disiplin

sekali dengan tidak pernah membolos kuliah walaupun sambil bekerja.

Penggalan novel di atas menunjukkan sikap disiplin dari Ikal yang begitu

tinggi. Hal ini memang dilakukan Ikal untuk menggapai cita-cita.

5. Kerja keras

Kerja keras yaitu prilaku yang menunjukan upaya sungguh-sungguh dalam

mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas

dengan sebaik-baiknya. Contoh nilai pendidikan karakter kerja keras di dalam

sebuah novel sebagai berikut.

Aku, Arai, dan Jimbron, memilih sebuah pekerjaan yang sangat bergengsi
sebagai tukang pikul ikan di dermaga. Profesi yang sangat elite ini disebut
kuli ngambat..... (Hirata, 2012: 56)
Sebelum menjadi kuli ngambat, kami pernah punya pekerjaan lain yang juga
memungkinkan untuk tetap sekolah, yaitu sebagai penyelam padang golf....
(Hirata, 2012: 57)

Kerja keras digambarkan olah Andrea Hirata melalui tokoh-tokohnya. Seperti

Ikal, Arai, dan Jimbron yang menggambarkan betapa mereka harus bekerja

keras demi sekolah. Mereka harus rela bekerja mencari uang demi

kelangsungan sekolahnya. Mereka menunjukan bahwa bekerja telah dilakoni

sejak lama. Pada akhirnya, setelah menjalani beberapa pekerjaan yang

memang masih memungkinkan untuk tetap sekolah, pilihan pekerjaan terakhir

menjadikan mereka sebagai kuli ngambat.

Selain bekerja sebagai tukang pikul ikan saat SMA, Ikal menunjukan kerja

keras saat ia sudah ada di Jakarta. Saat Ikal kuliah sudah menjadi mahasiswa



23

di sebuah perguruan tinggi di Jakarta. Kerja keras Ikal kembali ditunjukan

dengan kuliah sambil bekerja. Kerja keras Ikal dibutuhkan saat ia harus

mengatur waktu, saat bekerja dan kuliah. Ikal harus menahan letih demi cita-

citanya. Tenaga dan pikiran Ikal benar-benar diperas saat itu. Terbagi antara

bekerja dan kuliah.

.... Aku masuk kerja mulai subuh sehingga bisa berangkat kuliah pada pukul
11 siang. Jika ada kuliah pagi, kuambil shift malam. ...(Hirata, 2012: 232)

Semua itu harus dilakukan Ikal selama menyelesaikan kuliahnya di

Universitas Indonesia. Namun, semua itu tetap dilakukan Ikal. Kerja keras

meraih mimpi ditunjukan Ikal dalam penggalan novel di atas.

6. Kreatif

Kreatif yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau

hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Contoh nilai pendidikan karakter

kreatif di dalam sebuah novel sebagai berikut.

Jangan samakan lada dan pala
Berbeda rupa tak padan rasa
Rela Kanda menginjak bara
Demi cinta Dinda Nurmala (Hirata, 2012: 162)

Arai adalah tokoh yang sangat penuh dengan ide kreatif. Salah satu ide kreatif

Arai adalah pandai menulis pantun. Menulis pantun merupakan tanda bagi

seseorang memiliki ide kreatif. Arai menulis pantun tidak lain dimaksudkan

untuk meluluhkan hati Zakiah Nurmala.
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7. Mandiri

Mandiri yaitu sikap dan prilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain

dalam menyelesaikan tugas-tugas. Contoh nilai pendidikan karakter di dalam

sebuah novel sebagai berikut.

...Aku melirik benda itu dan makin pedih membayangkan dia membuat
mainan itu sendiri, memainkannya juga sendiri di tengah-tengah ladang
tebu... (Hirata, 2012: 21).

Tidak mudah bergantung pada orang lain dicontohkan oleh tokoh-tokoh yang

ada di dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Arai menunjukkan

sikap kemandiriannya sejak kecil. Arai yang saat itu baru duduk di kelas tiga

SD harus merasakan kepahitan hidup. Arai harus kehilangan kedua orang

tuanya. Sejak saat itulah Arai menjadi anak yatim piatu. Kepahitan hidup

inilah yang membuat Arai menjadi anak yang mandiri. Kemandirian Arai

terlihat dari mainan yang dibuatnya sendiri.

Selain Arai, Ikal dan Jimbron juga merupakan tokoh yang penuh dengan sikap

mandiri. Ini terlihat dari mereka yang telah pergi merantau sejak SMA.

Mereka yang pergi merantau untuk bersekolah telah mencerminkan sikap

mandiri dengan tidak bergantung pada orang tua.

Karena di kampung kami tidak ada SMA, setelah tamat SMP, aku, Arai, dan
Jimbron merantau ke Magai untuk sekolah di SMA negeri.... (Hirata, 2012:
55)

Merantau memang sudah akrab dengan Ikal dan Arai. Mereka pun kembali

memutuskan merantau lebih jauh lagi saat pergi ke Pulau Jawa. Perantauan

mereka kali ini untuk kuliah walaupun prioritas pertama mereka adalah

mencari pekerjaan. Lagi-lagi mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri
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untuk hidup dan cita-cita, tanpa campur tangan dan bantuan orang lain. Di

sebuah pulau yang sama sekali belum pernah mereka kenal, mereka berani

memutuskan untuk menggantungkan mimpi.

“Merantau, kita harus merantau! Berapa pun tabungan kita, kita harus
berlayar ke Jakarta,” Arai meyakinkanku (Hirata, 2012: 201).

Kami akan berangkat ke Pulau Jawa untuk mengadu nasib. Sementara
keinginan kuliah, volumenya dikecilkan dulu. Tanpa keluarga dan sahabat
yang dituju di Pulau Jawa, kami perkirakan uang tabungan hanya cukup
untuk hidup enam bulan. (Hirata, 2012: 202)

Merantau menjadi salah satu kata kunci bagi tokoh-tokoh yang ada di dalam

novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata untuk menunjukan sikap

kemandirian.

8. Demokratis

Demokratis yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak

dan kewajiban dirinya dan orang lain. Contoh nilai pendidikan karakter

demokratis di dalam sebuah novel sebagai berikut.

Berdekatan dengan Fatma menimbulkan rasa, seharusnya aku lebih bisa
memaknai agamaku, ajaran-ajarannya, filosofinya, sejarahnya, dan lain
sebagainya. Fatma membukakan mata bahwa lima pilar inti ajaran Islam juga
harus tersuguh dengan akhlaqul kharimah dalam kehidupan sehari-hari,
bukan hanya dimaknai sebagai tata cara ibadah (Rais dan Rangga, 2013: 62).

Hanum kini mengerti bahwa lima pilar inti ajaran Islam juga harus tersuguh

dengan akhlaqul kharimah dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya

dimaknai sebagai tata cara ibadah. Hal ini menunjukkan sikap demokratis

Hanum terhadap ajaran-ajaran agamanya. Melalui contoh di atas, diharapkan

dapat menumbuhkan sikap demokratis peserta didik.
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9. Rasa ingin tahu

Rasa ingin tahu yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya mengetahui

lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan

didengar. Contoh nilai pendidikan karakter rasa ingin tahu di dalam sebuah

novel sebagai berikut.

“Cara seperti apa yang biasanya dialami para mualaf ini, Imam? Maksud
saya…mmm…apakah semua orang bisa menerima hidayah?” Tanya Rangga.
Pertanyaan Rangga itu juga merupakan pertanyaanku. Islam adalah agama
yang benar dan lurus untuk jalan menuju surga. Itu adalah keyakinanku dan
keyakinan kita semua. Lalu, bagaimana Islam memandang orang-orang non
muslim? (Rais dan Rangga, 2013: 118).

Rasa ingin tahu Rangga akan ajaran Islam tentang hidayah maupun pandangan

terhadap orang-orang non muslim merupakan rasa ingin tahu yang juga

dimiliki Hanum. Adanya sikap rasa ingin tahu yang dimiliki, peserta didik

dapat menjawab rasa penasaran yang selalu terbayang dipikirannya. Selain itu,

rasa ingin tahu akan membuat wawasan peserta didik semakin bertambah

dengan mengetahui hal yang belum ia ketahui sebelumnya.

“Siapa orang ini? Aku belum pernah mendengar namanya,” gumam Rangga.
Aku sebenarnya juga penasaran dengan patung tersebut. Tapi rasa kantukku
dan lelah menjalar tiba-tiba. Badan terlalu rapuh setelah 3 jam naik kereta
dari Madrid dan guncangan mobil Gomez yang cukup menyiksa (Rais dan
Rangga, 2013: 241).

Rasa ingin tahu Rangga dan Hanum pada patung yang mereka lihat begitu

membuat mereka penasaran. Mereka ingin tahu siapakah nama orang yang

dibuatkan patungnya tersebut, namun sayang rasa kantuk dan lelah yang

mereka rasakan membuat mereka belum bisa mengetahui tentang rasa

keingintahuan mereka terhadap patung tersebut. Setiap manusia pasti memiliki

rasa ingin tahu yang kuat. Adanya rasa ingin tahu yang kita miliki, akan
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membuat rasa penasaran kita terhadap sesuatu yang kita pikirkan akan

terjawab.

10. Semangat kebangsaan

Semangat kebangsaan yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang

menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan diri dan

kelompoknya. Contoh nilai pendidikan karakter semangat kebangsaan di

dalam sebuah novel sebagai berikut.

Tiba-tiba aku merasa begitu mencintai sejarah karena ternyata dia bisa
menyimpan begitu banyak teka-teki. Aku tercenung cukup lama menyadari
semua analisisku tadi. Lagi-lagi semuanya menjadi masuk akal. Suatu hal
yang wajar jika suatu bangsa yang tertinggal cendrung meniru-niru
kebudayaan bangsa lain yang dianggap lebih maju (Rais dan Rangga, 2013:
171).

Sejarah memang begitu banyak menyimpan teka-teki. Semangat kebangsaan

tampak terlihat dalam diri Hanum ketika menyimpulkan bahwa bangsa yang

tertinggal cenderung meniru-niru kebudayaan bangsa lain yang dianggap lebih

maju. Melalui kutipan novel diatas, dapat memberikan contoh serta

menumbuhkan semangat peserta didik akan pentingnya semangat kebangsaan

yang harus dimiliki di dalam dirinya.

11. Cinta tanah air

Cinta tanah air yaitu cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukan

kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa,

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Contoh nilai

pendidikan karakter cinta tanah air di dalam sebuah novel sebagai berikut.



28

Pikiranku terbang melayang ke Indonesia. Budaya populerisme
mendewakan budaya barat yang sedang menjangkiti generasi muda saat ini
ternyata juga dialami orang-orang Eropa pada masa lalu terhadap peradaban
Islam. Kalau toh tulisan yang kubaca dalam lukisan Ugolino itu bukan lafal
‘La ilaa ha Illallah, setidaknya ada satu fakta yang tak terbantahkan:
peradaban Islam pernah menancapkan pengaruhnya di benua ini (Rais dan
Rangga, 2013: 172).

Budaya populerisme mendewakan budaya barat yang sedang menjangkiti

generasi muda saat ini ternyata juga dialami orang-orang Eropa pada masa lalu

terhadap peradaban Islam. Kutipan di atas menceritakan sikap cinta tanah air

yang dimiliki Hanum terhadap Bangsa Indonesia. Melalui contoh di atas

diharapkan dapat membangkitkan sikap cinta tanah air peserta didik terhadap

bangsanya.

12. Menghargai prestasi

Menghargai prestasi yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta

menghormati keberhasilan orang lain. Contoh nilai pendidikan karakter

menghargai prestasi di dalam sebuah novel sebagai berikut.

Aku begitu terpesona dengan koleksi di Sully Wing ini. Bongkahan batu-
batu bertuliskan Kufic hampir mendominasi koleksi di galeri Islam.
Tulisan Arab kuno itu takkan terdeteksi tanpa memelototkan kedua mata.
Dan tanpa juru penjelasan seperti Marion, tulisan-tulisan itu seperti
rangkaian ornamen tak berarti (Rais dan Rangga, 2013: 158).

Begitu terpesonanya Hanum melihat bongkahan batu-batu yang bertuliskan

huruf Kufic. Tanpa bantuan Marion, tulisan-tulisan itu mungkin tidak pernah

bisa dimengertinya. Kutipan novel di atas menunjukan sikap menghargai

prestasi yang ditunjukan oleh Hanum terhadap Marion dengan keahliannya

membaca tulisan Kufic yang hanya sedikit orang bisa mengerti tulisan Arab
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kuno tersebut. Sikap menghargai prestasi yang dilakukan oleh Hanum, patut

dicontoh oleh peserta didik. Agar peserta didik menjadi pribadi yang selalu

menghargai prestasi orang lain, serta mendorong dirinya untuk menghasilkan

sesuatu yang berguna bagi masyarakat.

13. Bersahabat/ komunikatif

Bersahabat/ komunikatif yaitu tindakan yang memperlihatkan rasa senang

berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Contoh nilai

pendidikan karakter bersahabat/ komunikatif di dalam sebuah novel sebagai

berikut.

Aura kekeluargaan tiba-tiba kurasakan di sana. Keempat perempuan muda itu
seperti menjalin hubungan kakak-beradik yang erat. Buktinya, duplikat kunci
rumah Fatma dititipkan kepada ketiga kawannya. Saat kami datang, ketiga
perempuan itu sudah berada dalam rumah Fatma (Rais dan Rangga, 2013:
87).

Persahabatan yang erat begitu dirasakan oleh Hanum ketika melihat ketiga

teman Fatma sudah berada di dalam rumah Fatma, dengan kunci duplikat yang

dititipkan oleh Fatma kepada teman-temannya. Kutipan novel di atas

diharapkan dapat membangkitkan semangat peserta didik dalam bergaul

dengan orang-orang disekelilingnya. Melalui sikap bersahabat/komunikatif

yang dimiliki oleh peserta didik, dapat membuat dirinya semakin memiliki

banyak teman.
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14. Cinta damai

Cinta damai yaitu sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain

merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. Contoh nilai pendidikan

karakter cinta damai di dalam sebuah novel sebagai berikut.

Aku berusaha mengalah dan menerima kenyataan sejarah ini. Dan aku
yakin, sikap mengalahku ini akan lebih baik di mata Tuhan dibanding
pemaksaan kehendak untuk “sekadar” salat dua rakaat, namun
mengakibatkan ketegangan (Rais dan Rangga, 2013: 264).

Sikap mengalah yang ditunjukan oleh Rangga diyakininya untuk menghindari

ketegangan, cinta damai jelas terlihat pada kutipan novel di atas. Sikap cinta

damai patut ditanamkan di dalam diri peserta didik sejak dini, agar peserta

didik menjadi pribadi yang baik, menghindari dirinya dari pertengkaran, dan

selalu senantiasa mencintai perdamaian.

15. Gemar membaca

Gemar membaca yaitu kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca

berbagai bacaan yang memberikan manfaat bagi dirinya. Contoh nilai

pendidikan karakter gemar membaca di dalam sebuah novel sebagai berikut.

Aku pernah membaca buku-buku wisata yang bercerita tentang Harem di
Topkapi ini sebelumnya. Ekspos yang paling sering dilakukan adalah Harem
merupakan bangunan yang begitu terkenal karena nilai seksualitasnya. Setiap
orang yang mendengar Harem langsung mengasosiasikannya dengan tempat
legal bagi para sultan untuk berasyik-masyuk (Rais dan Rangga, 2013: 354).

Kutipan novel di atas begitu jelas melihatkan sikap gemar membaca. Seperti

pepatah yang sering kita dengar “membaca adalah jendela pengetahuan”.

Dengan gemar membaca peserta didik akan mengetahui segala apapun yang
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belum ia ketahui sebelumnya. Membaca akan membuka wawasan peserta

didik menjadi lebih luas dan memperdalam pengetahuannya.

16. Peduli lingkungan

Peduli lingkungan yaitu sikap dan tindakan yang berupaya mencegah

kerusakan lingkungan di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Contoh nilai pendidikan

karakter peduli lingkungan di dalam sebuah novel sebagai berikut.

“Mamang sekarang tahu kenapa harus menggunting rumput ini setiap
minggu… Dulu Pak Guru kan pernah bilang, percuma kau memotong rumput
ini! hanya untuk menunggunya tumbuh lagi, kemudian memotongnya lagi…”
Suara itu semakin bergetar.

Karang menolehkan kepalanya. Menatap wajah Mang Jeje, lelaki setengah
baya dengan raut muka sederhana. Terlihat haru.

“Tiga tahun lamanya buat apa coba Mamang memotong rumput ini,
membuatnya indah setiap hari. Hari ini mamang bisa melihat Melati berlarian
di atasnya. Rasanya bahagia sekali. Bahkan mamang tidak peduli kalau harus
memotong rumput ini tanpa henti, sepanjang Melati bisa bermain senang di
atasnya…” Mang Jeje menyeka ujung-ujung matanya (Liye, 2006: 285).

Sikap peduli lingkungan yang dimiliki Mang Jeje terlihat dalam kutipan novel

di atas. Pekerjaan Mang Jeje hampir setiap hari memotong rumput, ia tak

kenal lelah meskipun rumput itu akan selalu tumbuh dan harus dipotong

kembali. Hal itu dilakukan agar ruput di taman dapat terlihat indah, dan siapa

pun yang berada di sana akan merasa senang dan nyaman melihatnya. Sikap

peduli lingkungan yang dicontohkan dalam kutipan novel di atas, merupakan

teladan sikap yang baik bagi peserta didik. Melalui sikap peduli lingkungan

yang dimilikinya, peserta didik senantiasa akan menjaga lingkungan

sekitarnya dan berupaya mencegah kerusakan yang akan terjadi.
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17. Peduli sosial

Peduli sosial yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada

orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Contoh nilai karakter peduli

sosial di dalam sebuah novel sebagai berikut.

“Lebih baik kita langsung ke dalam bangunan saja, Fatma. Lihat Eyse.,
sepertinya dia tak kuat menahan hawa dingin ini,” kataku tak tega melihat
hidung Eyse mulai basah karena ingus. Satu-satunya bangunan yang
kumaksud tak lain adalah gereja Saint Joseph, gereja berwarna kuning
keemasan. Selain sebuah kafetaria, gereja itu menjadi satu-satunya tempat
berlindung dari hawa dingin yang menusuk. Aku berlari menggendong Eyse
menuju gereja tanpa menghiraukan ibunya (Rais dan Rangga, 2013: 34).

Peduli akan keadaan sesama itulah sikap yang dicontohkan dalam kutipan

novel di atas. Hanum berlari menggendong Eyse yang hidungnya mulai basah

karena ingus akibat hawa dingin. Tanpa menghiraukan ibunya, ia bergegas ke

dalam bangunan gereja yang berada di dekatnya saat itu. Sikap peduli sosial

pada kutipan novel di atas patut dicontoh oleh peserta didik, agar peserta didik

menjadi pribadi yang suka menolong terhadap siapa pun yang sedang

membutuhkan pertolongan.

18. Tanggung jawab

Tanggung jawab yaitu sikap dan prilaku seseorang untuk melaksanakan tugas

dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri,

masyarakat, lingkungan (alam, sosial, budaya), negara dan Tuhan Yang Maha

Esa. Contoh nilai pendidikan karakter tanggung jawab di dalam sebuah novel

sebagai berikut.

Lima belas menit lagi kelas akan segera dimulai. Akhirnya aku putuskan
untuk mengambil koran di tiang tanpa membayar. Kulirik kiri dan kanan
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sambil mengambil satu Oesterreich. Begitu koran di tangan, melesatlah aku
menuju ruang kelas. Aku berjanji dalam hati, hari ini selesai kursus aku harus
kembali lagi melunasi utang (Rais dan Rangga, 2013: 52).

Hanum mendapat tugas untuk membawa satu koran pada saat kursus bahasa

Jerman. Ketika akan membeli koran, ternyata Hanum lupa membawa

dompetnya. Lima belas menit lagi kelas akan segera dimulai, diambillah satu

koran Oesterreich lalu menuju ruang kelas. Hanum berjanji akan kembali dan

melunasi hutangnya selasai kursus hari itu. Sosok Hanum dalam kutipan novel

di atas, merupakan sosok yang bertanggung jawab terhadap prilaku yang telah

ia perbuat. Meskipun perbuatannya tidak baik, dengan mengambil koran tanpa

membayar, namun ia berjanji seselesainya kursus hari itu akan melunasi

hutangnya. Sikap tanggung jawab yang dilakukan oleh Hanum dapat dijadikan

contoh bagi peserta didik. Bertanggung jawab merupakan sikap yang paling

penting yang harus ditanamkan sejak dini, dengan bertanggung jawab peserta

didik akan tumbuh menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh dalam

menjalankan aktivitasnya.

Dari deskripsi tentang nilai-nilai pendidikan karakter di atas dapat disimpulkan

bahwa nilai-nilai pendidikan karakter ialah sebagai berikut: Cinta Tuhan dan

segenap ciptaan-Nya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran/amanah

diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka tolong-menolong dan gotong

royong/kerjasama, percaya diri dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan,

baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan, kritis dan kreatif,

pantang menyerah, berani, tekun, disiplin, visioner dan punya integritas, peduli
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sosial, peduli lingkungan, gemar membaca, menghargai prestasi, rasa ingin tahu,

bersahabat/komunikatif dan demokratis.

Dari hasil paparan tentang nilai-nilai pendidikan karakter tersebut, yang

digunakan untuk menganalisis nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Negeri

5 Menara karya A. Fuadi adalah 18 nilai-nilai pendidikan karakter yang

dirumuskan oleh Kemendikbud (dalam Wibowo, 2012).

2.3 Novel

Karya sastra lahir di tengah-tengah masyarakat sebagai hasil imajinasi pengarang

serta refleksinya terhadap gejala-gejala sosial di sekitarnya (Jabrohim, 2012: 77).

Salah satu bentuk karya sastra adalah novel. Berikut ini akan diuraikan pengertian

novel.

2.3.1 Pengertian Novel

Novel merupakan sebuah karya sastra fiksi yang ditulis dalam bentuk sebuah

cerita. Novel bercerita tentang tokoh-tokoh dan kelakuannya dalam kehidupan

sehari-hari. Kisah yang terdapat dalam sebuah novel biasanya mengangkat cerita

yang dekat dengan latar belakang kehidupan si penulis novel itu sendiri.

Nurgiyantoro (2013: 12) mengemukakan bahwa istilah novella dan novelle

mengandung pengertian yang sama dengan istilah Indonesia novelet (dalam

bahasa Inggris novelette), yang berarti sebuah karya prosa fiksi yang panjangnya

cukup, tidak terlalu panjang, namun juga tidak terlalu pendek. Novel merupakan

sebuah karya fiksi yang menawarkan sebuah dunia, dunia yang berisi model

kehidupan yang diidealkan, dunia imajinatif yang dibangun melalui berbagai
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unsur intrinsiknya seperti peristiwa, plot, tokoh (dan penokohan), latar, sudut

pandang, dan lain-lain yang kesemuanya juga bersifat imajinatif (Nurgiyantoro,

2013: 5).

Sementara itu Goldmann (dalam Faruk, 2014: 90-91) mendefinisikan novel

sebagai cerita tentang suatu pencarian yang terdegradasi akan nilai-nilai yang

otentik yang dilakukan oleh seorang hero yang problematik dalam sebuah dunia

yang juga terdegradasi. Nilai-nilai otentik tersebut adalah nilai-nilai yang

mengorganisasikan dunia novel secara keseluruhan meskipun hanya secara

implisit, yang hanya ada dalam kesadaran si novelis, tidak dalam karakter-

karakter sadar atau realitas konkret.

Menurut Zaidan dkk. (2004: 136) novel adalah prosa yang mengandung unsur

tokoh, alur, latar rekaan yang menggelarkan kehidupan manusia atas dasar sudut

pandang pengarang dan mengandung nilai hidup, diolah dengan teknik kisahan

dan ragaan yang menjadi dasar konvensi penulisan.

Siswanto (2013: 128) berpendapat bahwa novel merupakan bentuk prosa rekaan

yang lebih pendek daripada roman (masalah yang dibahas tidak sekompleks

roman),  menceritakan peristiwa pada masa tertentu dengan menggunakan bahasa

sehari-hari namun penggarapan unsur-unsur intrinsiknya masih lengkap, seperti

tema, plot, latar, gaya bahasa, nilai, tokoh dan penokohan.
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Tidak jauh berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli

sebelumnya, Reeve (dalam Wellek dan Warren, 2014: 260) menyatakan novel

merupakan gambaran dari kehidupan dan perilaku yang nyata dari zaman pada

saat novel itu ditulis. Novel bersifat realistis, lebih mengacu pada realitas yang

lebih tinggi dan psikologi yang lebih mendalam.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa novel adalah cerita

rekaan (prosa fiksi) yang mengisahkan sisi problematika kehidupan seseorang/

tokoh-tokohnya dan melahirkan suatu konflik dalam serangkaian peristiwa dan

latar secara tersusun

2.3.2 Unsur-Unsur Pembangun Novel

Sebuah novel merupakan sebuah totalitas, suatu keseluruhan yang bersifat artistik.

Sebagai sebuah totalitas, novel mempunyai bagian-bagian, unsur-unsur, yang

saling berkaitan satu dengan yang lain secara erat dan saling menggantungkan.

Jika novel dikatakan sebagai sebuah totalitas itu, maka unsur kata dan bahasa

misalnya merupakan salah satu bagian dari totalitas dan unsur pembangun cerita

itu. Unsur kata dan bahasa inilah yang menyebabkan novel, juga sastra pada

umumnya menjadi berwujud.

Berikut ini dikemukakan mengenai unsur novel menurut pandangan tradisional

yang kemudian diikuti pandangan menurut Stanton dan Chatman (dalam

Nurgiyantoro, 2013: 29).

1) Unsur Intrinsik dan Ekstrinsik
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Unsur-unsur pembangun sebuah novel selain unsur formal bahasa, masih

banyak lagi macamnya. Namun, secara garis besar berbagai macam unsur

tersebut secara tradisional dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu, unsur

intrinsik dan ekstrinsik. Kedua unsur inilah yang sering disebut oleh para

kritikus dalam rangka mengkaji dan membicarakan novel atau karya sastra

pada umumnya.

Unsur intrinsik adalah unsur-unsur dari dalam yang membangun karya sastra

itu sendiri. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai

karya sastra, unsur-unsur yang secara faktual akan dijumpai jika orang

membaca karya sastra. Unsur intrinsik dalam sebuah novel adalah unsur-unsur

yang secara langsung turut serta membangun cerita. Keterpaduan antar

berbagai unsur intrinsik inilah yang membuat sebuah novel berwujud atau

sebaliknya jika dilihat dari sudut pembaca, unsur-unsur (cerita) inilah yang

akan dijumpai jika membaca sebuah novel. Unsur yang dimaksud, yaitu

misalnya: peristiwa, cerita, plot, penokohan, tema, latar, sudut pandang

penceritaan, bahasa atau gaya bahasa, dan lain-lain.

Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada diluar karya sastra, tetapi

secara tidak langsung mempengaruhi bangunan/ struktur karya sastra atau

secara lebih khusus dapat dikatakan sebagai unsur-unsur yang memengaruhi

struktur cerita sebuah karya sastra, namun tidak ikut menjadi bagian di

dalamnya. Walau demikian, unsur ekstrinsik cukup berpengaruh atau cukup
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menentukan terhadap totalitas cerita yang dihasilkan. Oleh karena itu, unsur

ekstrinsik sebuah novel harus tetap dipandang sebagai sesuatu yang penting.

Sebagaimana halnya unsur intrinsik, unsur ekstrinsik juga terdiri dari sejumlah

unsur. Unsur ekstrinsik yang pertama adalah pengarang. Keadaan subjektivitas

individu pengarang yang memiliki sikap, keyakinan, dan pandangan hidup,

kesemuanya itu akan memengaruhi karya yang ditulisnya. Pendek kata, unsur

biografi pengarang akan turut menentukan corak karya yang dihasilkannya.

Unsur ekstrinsik kedua adalah respon/ perhatian dari masyarakat. Perhatian

dan respon dari pembaca, pengamat, dan penelaah sastra tersebut biasanya

muncul dalam beberapa tulisan berupa resensi, artikel, penelitian, serta

berbagai tulisan yang telah dibukukan. Unsur ekstrinsik yang ketiga adalah

latar sosial atau keadaan di lingkungan pengarang seperti ekonomi, politik,

dan sosial juga akan berpengaruh terhadap karya sastra. Unsur ekstrinsik yang

lain misalnya pandangan hidup suatau bangsa, berbagai karya seni yang lain.

2) Fakta, Tema, Sarana Cerita

Unsur-unsur karya sastra menurut Stanton (dalam Nurgiyantoro, 2013: 31)

adalah fakta (facts), tema (theme), dan sarana pengucapan sastra/ sarana

kesastraan (literary devices). Fakta dalam sebuah cerita meliputi karakter,

plot, dan setting. Ketiganya merupakan unsur fiksi yang secara faktual dapat

dibayangkan peristiwanya, eksistensinya dalam sebuah novel atau memiliki

hubungan dengan pengalaman. Oleh karena itu, ketiganya dapat disebut pula

sebagai struktur faktual atau tahapan faktual sebuah cerita. Ketiga unsur
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tersebut harus dipandang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri dan terpisah satu

dengan yang lain.

Tema (theme) adalah sesuatu yang menjadi dasar cerita. Tema selalu

berhubungan dengan makna pengalaman kehidupan, seperti masalah cinta,

kasih, rindu, takut, maut, religius, dan sebagainya. Dalam hal tertentu, tema

dapat disinonimkan dengan ide atau tujuan utama cerita.

Sarana sastra (literary devices) adalah teknik yang dipergunakan oleh

pengarang untuk menyeleksi dan menyusun bagian-bagian cerita (peristiwa

dan kejadian) sehingga tercipta karya yang bermakna. Tujuan pemilihan

sarana sastra adalah untuk memungkinkan pembaca melihat fakta

sebagaimana yang dilihat pengarang, menafsirkan makna fakta sebagaimana

yang ditafsirkan pengarang, dan merasakan pengalaman seperti yang

dirasakan pengarang. Macam sarana sastra yang dimaksud antaralain: sudut

pandang penceritaan, gaya bahasa dan nada, simbolisme, dan ironi.

3) Cerita dan Wacana

Selain pembedaan unsur fiksi di atas, menurut pandangan Chatman (dalam

Nurgiyantoro, 2013: 32), unsur fiksi/ teks naratif dapat dibedakan ke dalam

unsur cerita dan wacana. Cerita merupakan isi dari ekspresi naratif atau apa

yang ingin dilukiskan dalam teks naratif itu. Cerita terdiri dari peristiwa dan

wujud keberadaannya/ eksistensinya. Peristiwa dapat berupa tindakan, aksi

dan kejadian. Wujud eksistensinya terdiri dari tokoh dan latar.
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Sedangkan wacana merupakan bentuk dari sesuatu (cerita, isi) yang

diekspresikan atau bagaimana cara melukiskannya. Wacana dipihak lain

merupakan sarana untuk mengungkapkan isi. Aspek wacana terdiri dari unsur

bentuk wacana dan substansi wacana. Unsur bentuk wacana berupa struktur

wacana naratif yang terdiri dari unsur-unsur seperti urutan penceritaan atau

susunan, modus, kala, frekuensi, sudut pandang, dan lain-lain. Unsur substansi

wacana berwujud media, sarana yang dapat dipergunakan untuk

mengkomunikasikan sesuatu (gagasan, cerita) yang ingin diungkapkan. Dapat

berupa media verbal seperti teks naratif atau karya fiksi, sinematis, pantomim,

gambar, dan lain-lain.

2.4 Hakikat Penelitian Pengembangan

Penelitian pengembangan merupakan salah satu tugas pendidik yang bertujuan

untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Dalam

melakukan penelitian, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, salah

satunya adalah metode research and development yang berarti penelitian dan

pengembangan. Metode ini dapat memutus kesenjangan antara hasil-hasil

penelitian dasar yang bersifat teoritis dengan penelitian terapan yang bersifat

praktis. Dalam dunia pendidikan, metode penelitian ini bertujuan untuk

mengembangkan produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada untuk

digunakan dalam proses pembelajaran. Hal ini berdasarkan pada pendapat yang

dikemukakan oleh Borg dan Gall dalam Sugiyono (2010) yang mengungkapkan

bahwa, “Educational Research and Development is a process used to develop and
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validate educational products.” Dalam praktiknya, metode penelitian dan

pengembangan memiliki berbagai model. Menurut Made Tegeh, dkk (2014)

model penelitian dan pengembangan dipaparkan sebagai berikut.

1. Model Hannafin and Peck

Model Hannafin dan Peck ialah model desain pembelajaran yang terdiri dari tiga

fase yaitu fase analisis kebutuhan, fase desain, dan fase pengembangan dan

implementasi. Dalam model ini, penilaian dan pengulangan perlu dijalankan

dalam setiap fase. Terdapat dua jenis penilaian yaitu penilaian formatif dan

penilaian sumatif. Penilaian formatif ialah penilaian yang dilakukan sepanjang

proses pengembangan media sedangkan, penilaian sumatif dilakukan setelah

media telah selesai dikembangkan. Model desain Hannafin and Peck adalah model

yang sederhana, namun elegan. Ketiga fase terhubung kegiatan “evaluasi dan

revisi”. Model ini berfokus pada pemecahan kendala kualitas dan kompleksitas

pengembangan.

2. Model Borg and Gall

Langkah pengembangan dalam model ini ialah sebagai berikut:

a. penelitian dan pengumpulan informasi

b. perencanaan

c. mengembangkan bentuk pendahuluan produk

d. uji lapangan pendahuluan/persiapan

e. revisi berdasarkan hasil uji lapangan pendahuluan

f. uji lapangan utama
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g. revisi berdasarkan uji lapangan utama

h. uji lapangan operasional

i. revisi berdasarkan uji lapangan operasional

j. penyebaran dan implementasi

Tujuan uji lapangan adalah untuk menentukan apakah produk pendidikan yang

dikembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Umumnya rancangan

eksperimen digunakan untuk menentukan apakah produk pendidikan siap secara

penuh digunakan di sekolah tanpa kehadiran pengembang.

3. Model Decide, Design, Develop, Evaluate (DDD-E)

Salah satu model desain pembelajaran yang dapat digunakan mengembangkan

multimedia pembelajaran adalah model DDD-E (Decide, Design, Develop,

Evaluate). Pengembangan multimedia menggunakan model DDD-E terdiri dari

atas (1) Decide atau menetapkan tujuan dan materi program, (2) Design atau

desain yaitu membuat struktur program, (3) Develop atau mengembangkan adalah

memproduksi elemen media dan membuat tampilan multimedia, (4) Evaluate atau

mengevaluasi yaitu mengecek seluruh proses desain dan pengembangan.

(1) DECIDE

Tahap pertama dalam model DDD-E adalah decide atau menetapkan. Tahap

decide merupakan tahap untuk merencanakan produk multimedia. Pada tahap ini

dilakukan kegiatan (1) penetapan tujuan instruksional, (2) menentukan tema atau

ruang lingkup materi, (3) menentukan pengetahuan atau keterampilan prasyarat

dan (4) menilai ketersediaan komputer dan sumber daya lain yang dibutuhkan.
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a. Menetapkan Tujuan Pembelajaran

Sebelum menetapkan tema multimedia, perlu mempertimbangkan apakah

multimedia merupakan cara yang paling efektif untuk mencapai hasil

pembelajaran yang diinginkan. Memilih dan menetapkan multimedia merupakan

cara yang paling efektif untuk mencapai hasil pembelajaran. Pengembangan buku

teks, lembar kerja peserta didik, merancang kunjungan lapangan, atau kegiatan

lainnya mungkin lebih tepat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran

secara lebih efektif. Maka dari itu, penentuan tujuan pembelajaran perlu dianalisis

secara cermat untuk memastikan bahwa hasil belajar dapat ditingkatkan secara

optimal dengan multimedia.

b. Menentukan Tema atau Ruang Lingkup Multimedia

Setelah mendefinisikan tujuan instruksional, pengembangan dapat memilih dan

merancang multimedia untuk memenuhi tujuan yang diinginkan. Dengan asumsi

itu bahwa pengembang perlu memutuskan apakah tujuan instruksional dapat

dicapai melalui program seperti hyperstudio, world wide web, program desktop

video (misalnya Power Point oleh Microsoft), maupun program animasi dan

interaktif seperti flash.

c. Mengembangkan Kemampuan Prasyarat

Pengembang harus memastikan bahwa peserta didik memiliki memiliki

keterampilan yang diperlukan untuk berhasil menggunakan multimedia berbasis

komputer. Ini termasuk operasi komputer dasar dan penggunaan alat-alat
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multimedia yang ditugaskan. Keterampilan tambahan dapat diajarkan ketika akan

menggunakan multimedia.

d. Menilai Sumber Daya

Setelah memastikan bahwa peserta didik memiliki keterampilan dasar komputer

misalnya mengaktifkan dan menonaktifkan komputer, menyimpan dan membuka

file, mengoperasikan navigasi untuk mengatur folder dan penanganan hardware

komputer. Sumber daya lain yang perlu diperhatikan adalah perangkat lunak,

ketersediaan komputer, LCD dan sebagainya yang dibutuhkan selama

pemanfaatan multimedia.

(2) DESIGN

Tahap design merupakan tahap berpikir visual karena menghasilkan cetak biru

untuk keseluruhan produk multimedia dalam bentuk outline materi, tampilan

interface atau antar muka, flowchart dan storyboard. Sebelum mulai ke langkah

pengembangan, pengembang harus mengklasifikasikan informasi untuk

menentukan media yang cocok digunakan seperti media grafis, suara, animasi,

video, serta urutan media yang tergambar dalam flowchart.

a. Membuat Outline Konten

Outline konten dirancang berdasarkan rumusan tujuan pembelajaran. Ada dua

faktor yang perlu diperhatikan dalam membuat outline konten yaitu: syarat

multimedia dan sasaran. Syarat outline multimedia yang harus dipenuhi yaitu

judul multimedia, tujuan dan garis besar isi (materi) multimedia. Pengembangan

juga harus menentukan target utama produk yang dihasilkan. Aspek sasaran yang
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mesti diperhatikan adalah karakteristik sasaran (peserta didik), karena akan

memengaruhi cara penyajian isi dan elemen-elemen multimedia.

b. Membuat Flowchart

Sebuah flowchart visual menggambarkan urutan dan struktur dari sebuah

program. Ada beberapa struktur flowchart yaitu tipe linear, tipe pohon, tipe

bintang dan tipe cluster. Tipe linear terdiri atas unsur-unsur program secara

berurutan. Tipe pohon umumnya dimulai dengan menu utama dan kemudian

bercabang ke submenu. Tipe cluster mirip dengan struktur pohon, akan tetapi

tidak bercabang ke submenu. Tipe bintang dihasilkan dari satu titik atau ide.

1) Struktur Linear

Gambar 2.1 Struktur Linear

2) Struktur Pohon

Gambar 2.2 Struktur Pohon

Step
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2

Step
3

Step
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5
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3) Struktur Cluster

Struktur cluster adalah struktur gabungan antara struktur linear dan struktur

pohon. Menu utama pada struktur cluster memiliki beberapa pilihan. Bagian-

bagian dari setiap pilihan disajikan secara linear.

Gambar 2.3 Struktur Cluster

4) Struktur Bintang

Struktur Bintang digunakan ketika pokok materi atau topik memiliki cabang ke

bagian lainnya. Melalui halaman utama, dapat disajikan hyperlink untuk

mengakses halaman lain.

Gambar 2.4 Struktur Bintang
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c. Mendesain Tampilan

Dalam mendesain tampilan multimedia ada dua hal pokok yang diperhatikan yaitu

1) judul program yang letaknya di atas atau di atas sisi kiri teks, 2) posisi teks

(materi) secara konsisten misalnya di tengah-tengah, 3) posisi gambar dapat

ditempatkan pada sisi kiri teks, atas, atau di bawah teks, 4) tanda pengarah atau

navigasi diletakkan secara konsisten agar pengguna mudah mengoperasikan

multimedia, 5) posisi sajian umpan balik harus konsisten pada layar, 6) gunakan

ikon  navigasi dan letakkan di bagian bawah atau pada sisi layar.

Gambar 2.5 Desain Tampilan

d. Membuat Storyboard

Storyboard berisi semua informasi yang akan tampil pada layar dan informasi

pendukung yang akan membantu pengembang multimedia dalam

mengembangkan komponen multimedia . Storyboard sering disebut “cetak biru”

multimedia. Storyboard memberikan gambaran visual multimedia pada layar

komputer, script audio, detail video dan informasi lainnya.

3) DEVELOP

Tahap ketiga dari model DDD-E adalah pengembangan, yang meliputi produksi

komponen media seperti teks, grafik, animasi, audio, video. Hal ini juga

JUDUL

GAMBARTEKS

NAVIGASI
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mencakup penggabungan elemen tersebut menjadi bagian-bagian yang

terintegrasi. Elemen media (grafis, animasi, audio dan video) merupakan

komponen kunci dari produk multimedia. Elemen tersebut mampu membuat

presentasi lebih hidup dengan memberikan realisme, warna, gerak dan suara.

Apabila elemen multimedia digunakan secara efektif, akan meningkatkan literasi

visual, memudahkan pemahaman dan mengakomodasi gaya belajar yang berbeda.

Tahap pengembangan menguraikan prosedur untuk membuat dan memanipulasi

grafik, animasi, audio dan elemen video.

Elemen gambar merupakan  elemen untuk memperjelas makna pesan yang

disajikan dengan teks. Lewat gambar pesan yang abstrak dapat lebih mudah

dipahami bila dibandingkan tanpa menggunakan gambar. Gambar yang

diperlukan dalam multimedia dapat diperoleh dengan cara membuat sendiri,

menggunakan gambar yang sudah ada, melakukan scan gambar dan melakukan

pemotretan. Pedoman menggunakan gambar dalam multimedia yaitu (1) gunakan

gambar untuk memvisualisasi konsep-konsep penting, (2) jangan gunakan gambar

yang mengalihkan perhatian sasaran dari topik, (3) gunakan gambar yang

sederhana dan hindari penggunaan gambar yang rumit atau kompleks, (4) jika

memerlukan gambar yang kompleks maka tambahkan tanda (sorot) bagian

gambar untuk memberikan kesan fokus, (5) jika ikon menggunakan gambar maka

gunakan gambar secara konsisten, (6) posisikan/sajikan gambar konsisten,

misalnya pilih bagian layar untuk menempatkan gambar, (8) gunakan resolusi 72-

100 dpi jika gambar diperoleh  dari hasil scan dan (9) perhatikan hak cipta pada

gambar yang digunakan.
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Animasi merupakan elemen multimedia yang lebih konkret daripada gambar.

Gerakan yang dapat dimanipulasi dalam animasi membantu peserta didik

memahami makna abstrak yang terkandung dalam animasi. Penggunaan animasi

dalam multimedia dapat diperoleh dengan cara menggunakan animasi yang sudah

ada atau memproduksi animasi sesuai kebutuhan. Animasi yang digunakan dalam

multimedia mesti mengikuti beberapa petunjuk. Adapun petunjuk tersebut yaitu

(1) animasi digunakan untuk menggambarkan konsep abstrak, (2) hindari alur

animasi yang terlalu pendek, (3) lakukan uji coba animasi pada komputer lain

untuk memastikan kecepatan animasi agar sesuai dengan daya tanggap peserta

didik, dan (4) jangan menggunakan animasi yang mengalihkan perhatian peserta

didik dari topik utama.

Audio dalam multimedia dapat sebagai media yang berdiri sendiri maupun media

yang terintegrasi dengan media lain. Ada tiga jenis audio yang dapat digunakan

dalam multimedia yaitu: narasi, musik latar dan sound effect. Media audio dapat

diperoleh dengan cara mengunduh  di internet atau memproduksi sendiri melalui

proses rekaman. Apabila melakukan produksi sendiri maka proses perekaman

tetap mengacu pada script audio yang telah dibuat pada tahap desain.

Ketentuan penggunaan audio dalam multimedia yaitu (1) audio mesti digunakan

pada saat yang tepat dan pada materi yang tepat, (2) jangan menggunakan audio

yang mengalihkan perhatian sasaran dan (3) perhatikan hak cipta audio kalau

menggunakan audio orang atau pihak lain.

Elemen yang mampu memberikan kesan nyata dalam multimedia adalah video.

Video dihasilkan melalui proses shooting dan mengacu shooting script yang telah
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dibuat pada tahap desain. Petunjuk penggunaan video dalam multimedia yaitu (1)

gunakan video jika benar-benar diperlukan, (2) perhatikan ukuran tampilan video

agar semua bagian video dapat disaksikan, (3) pastikan pencahayaan video bagus,

sehingga video dapat dilihat dengan jelas, (4) perhatikan hak cipta video jika

video  diperoleh dari sumber lain (bukan produksi sendiri).

4) EVALUATE

Evaluasi dalam model DDD-E dilakukan pada setiap tahap pengembangan atau

evaluasi formatif. Tidak hanya pada produk akhir, evaluasi dilakukan dari tahap

decide, design, dan development. Pada tahap decide dilakukan penilaian terhadap

ketepatan antara topik dengan multimedia dan kelayakan hasil penelitian awal

untuk memastikan kecocokan produk multimedia sebagai solusi mengatasi

masalah pembelajaran. Pada tahap desain dilakukan penilaian terhadap dokumen-

dokumen multimedia yaitu outline konten, flowchart, storyboard dan tampilan

interface. Pada tahap pengembangan dilakukan dilakukan penilaian terhadap

elemen-elemen multimedia yaitu gambar, animasi, audio, video.

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini disusun dengan

memadukan model-model desain pembelajaran tersebut. Akan tetapi, model

DDD-E menjadi model yang mendominasi prosedur penelitian ini. Hal ini

dikarenakan model ini berorientasi pada pengembangan produk.
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4. Model Bergman and More

Model Bergman and More secara khusus digunakan sebagai panduan dan

manajemen produksi produk video dan multimedia interaktif. Walaupun model ini

secara khusus sebagai rujukan dalam mengembangkan video dan multimedia

interaktif, secara umum model ini juga dapat digunakan untuk suatu jenis atau

lebih produk pembelajaran interaktif lainnya seperti pembelajaran on line. Model

Bergman and more dalam aktivitas atau tahapan terdiri atas enam langkah sebagai

berikut:

a. analisis

b. desain

c. pengembangan

d. produksi

e. penggabungan

f. validasi

Dalam setiap aktivitas atau langkah didahului oleh input atau masukan,

selanjutnya menghasilkan suatu output atau luaran, dan pada akhirnya luaran

dievaluasi.

5. Model Dick and Carrey

Model Dick and Carey termasuk ke dalam model prosedural. Ada 10 tahapan

proses yang dilakukan mulai dari awal pengembangan sampai pada produk

sebagai hasil pengembangan sebagai berikut.

a. menganalis kebutuhan untuk mengidentifikasi tujuan (instructional goal)

b. menganalisis pembelajaran
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c. menganalisis pebelajar dan konteksnya

d. menuliskan tujuan unjuk kerja

e. mengembangkan instrumen penilaian

f. mengembangkan strategi pembelajaran

g. mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran

h. merancang dan melaksanakan evaluasi formatif

i. merevisi pembelajaran

j. merancang dan melaksanakan evaluasi sumatif.

6. Model ADDIE

Model ADDIE terdiri atas lima langkah sebagai berikut.

a. analisis (analyze)

b. perancangan (design)

c. pengembangan (development)

d. implementasi (implementation)

e. evaluasi (evaluation)

Model ADDIE dikembangkan secara sistematis dan berpijak pada landasan

teoretis desain pembelajaran. Model ini disusun secara terpogram dengan urutan-

urutan kegiatan yang sistematis dalam upaya pemecahan masalah belajar yang

berkaitan dengan sumber belajar yang sesuai dengan karakteristik pebelajar.

7. Model Isman

Landasan teori model Isman berasal dari aliran behaviorisme, kognitivisme, dan
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pandangan konstruktivisme. Model Isman memiliki lima langkah sistematis

sebagai berikut:

a. input

b. proses

c. output

d. umpan balik

e. belajar

Langkah pertama dalam model isman adalah mengidentifikasi faktor input. Input

atau masukan adalah dasar dari kegiatan pembelajaran. Tahap proses memiliki

tiga langkah yaitu menguji prototipe, merancang ulang pembelajaran dan kegiatan

pembelajaran. Pada tahap umpan balik adalah kembali ke tahap atau langkah

terkait. Tahap belajar merupakan tahap terakhir dari model Isman. Tahap ini bisa

dicapai apabila tahap-tahap sebelum tidak mengalami kendala, sehingga tercipta

model full learning.

2.5 Media Pembelajaran

2.5.1 Pengertian Media Pembelajaran

Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat

didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari

pengirim menuju penerima, Heinich (dalam Daryanto, 2013: 4). Media

merupakan salah satu komponen komunikasi yang berguna sebagai pembawa

pesan dari komukator menuju komunikan. Berdasarkan definisi tersebut dapat

dikatakan bahwa proses pembelajaran merupakan proses komunikasi. Proses
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pembelajaran di sekolah mengandung maksud guru sebagai komunikator dan

peserta didik sebagai komunikan.

Multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu: multimedia linier dan multimedia

interaktif. Multimedia linier adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi

dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna.

Multimedia ini berjalan sekuensial (berurutan), seperti TV dan film. Multimedia

interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang

dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang

dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh multimedia interaktif adalah

pembelajaran interaktif, aplikasi game, dan lain lain (Daryanto, 2013: 51).

Gerlach dan Ely (dalam Arsyad, 2015: 3) mengatakan bahwa media apabila

dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang

membangun kondisi yang membuat peserta didik mampu memperoleh

pengetahuan, sikap, atau keterampilan. Dalam pengertian ini guru, buku teks, dan

lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian dalam

proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis,

atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi

visual atau verbal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 577) media adalah alat/ wahana/

perantara/ penghubung/ sarana untuk menyampaikan berita atau informasi kepada

masyarakat luas (seperti koran, majalah, radio, televisi, dan sebagainya).. Dengan
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demikian dapat diartikan bahwa media merupakan wahana penyalur informasi

belajar atau penyalur pesan. Media pendidikan adalah alat dan bahan yang

digunakan dalam proses pengajaran atau pembelajaran. Maka media pembelajaran

adalah media yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Pendapat lain

dikemukakan oleh Schramm (dalam Amri dkk., 2011: 118) bahwa media

pembelajaran adalah teknologi-teknologi pembawa pesan yang dimanfaatkan

demi keperluan pembelajaran.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan media pembelajaran

merupakan sesuatu alat bantu untuk menyalurkan pesan sehingga dapat

merangsang pikiran, perasaan, dan perbuatan peserta didik untuk mendorong

peserta didik dalam belajar dan membantu mencapai tujuan pembelajaran.

2.5.2 Fungsi Media Pembelajaran

Media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses kegiatan belajar mengajar

memiliki fungsi dan peranan yang penting dalam membantu proses belajar

mengajar. Dalam hal ini media pembelajaran berfungsi untuk memperjelas dan

memperbanyak informasi bagi peserta didik. Selain itu, media pembelajaran juga

dapat meningkatkan minat dan perhatian peserta didik untuk belajar. Peserta didik

menjadi lebih termotivasi dengan adanya media pembelajaran yang tepat,

sehingga peserta didik akan lebih semangat dan antusias dalam mengikuti

pelajaran. Media pembelajaran diharapkan mampu untuk mencegah kebosanan

pada peserta didik saat mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di kelas.
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Hamalik (via Arsyad, 2015: 19) mengemukakan bahwa pemakaian media

pembelajaran dalam proses belajar-mengajar dapat membangkitkan keinginan dan

minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan

bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap peserta didik.

Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat

membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi

pelajaran pada saat itu. Selain membangkitkan motivasi dan minat peserta didik,

media pembelajaran juga dapat membantu peserta didik meningkatkan

pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, memudahkam

penafsiran data, dan memadatkan informasi.

Menurut Daryanto, (2013: 8) dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi

sebagai pembawa informasi dari sumber (guru) menuju penerima (peserta didik).

Sedangkan metode adalah prosedur untuk membantu peserta didik dalam

menerima dan mengolah informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi

media dalam proses pembelajaran ditunjukkan pada skema berikut:

METODE

Gambar 2.6 Fungsi Media dalam Proses Pembelajaran

GURU SISWAMEDIA PESAN
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2.5.3 Manfaat Media Pembelajaran

Berbagai manfaat media pembelajaran telah dibahas oleh banyak ahli. Menurut

Kemp dan Dayton (dalam Arsyad, 2015: 25-27) meskipun telah lama disadari

bahwa banyak keuntungan penggunaan media pembelajaran, penerimanya serta

pengintegrasiannya kedalam program-program pengajaran berjalan amat lambat.

Mereka mengemukakan beberapa hasil penelitian yang menunjukkan dampak

positif dari penggunaan media sebagai bagian integral pembelajaran di kelas atau

sebagai cara utama pembelajaran langsung sebagai berikut:

1) Penyampaian pembelajaran menjadi lebih baku. Setiap pelajar yang melihat

atau mendengar penyajian melalui media pembelajaran menerima pesan yang

sama.

2) Pembelajaran bisa lebih menarik. Media dapat diasosiasikan sebagai penarik

perhatian dan membuat peserta didik tetap terjaga dan tetap memperhatikan.

3) Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkannya teori belajar dan

prinsip-prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasi peserta didik,

umpan balik, dan penguatan.

4) Lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat karena

kebanyakan media hanya memerlukan waktu singkat untuk mengantarkan

pesan-pesan dan isi pelajaran dalam jumlah yang cukup banyak dan

kemungkinannya dapat diserap oleh peserta didik.

5) Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bilamana integrasi kata dan gambar

sebagai media pembelajaran dapat mengkomunikasikan elemen-elemen

pengetahuan dengan cara yang terorganisasikan dengan baik, spesifik, dan

jelas.
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6) Pembelajaran dapat diberikan kapan dan dimana diinginkan atau diperlukan

terutama jika media pembelajaran dirancang untuk penggunaan secara

individu.

7) Sikap positif peserta didik terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap

proses belajar dapat ditingkatkan.

8) Peran guru apat berubah kearah yang lebih positif; beban guru untuk

penjelasan yang berulang-ulang mengenai isi pelajaran dapat dikurangi

bahkan dihilangkan sehingga ia dapat memusatkan perhatian pada aspek

penting lain pada proses belajar mengajar, misalnya sebagai konsultan atau

penasihat peserta didik.

2.5.4 Ciri-Ciri Media Pembelajaran

Berikut ini ciri-ciri media pembelajaran menurut Gerlach dan Ely (dalam Arsyad,

2015: 15-17).

1) Ciri Fiksatif (Fixative Property)

Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan,

melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Suatu objek

yang telah diambil gambar atau direkam dengan menggunakan kamera atau

video kamera dengan mudah dapat direproduksi kapan saja diperlukan.

Peristiwa yang kejadiannya hanya sekali dalam suatu masa dapat diabadikan

dan disusun kembali untuk keperluan pembelajaran.

2) Ciri Manipulatif (Manipulative Property)

Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki

ciri manipulatif. Kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan
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kepada siswa dalam waktu dua atau tiga menit dengan teknik pengambilan

gambar time-lapse recording (proses percepatan proses). Media (rekaman

video atau audio) dapat diedit sehingga guru hanya menampilkan bagian-

bagian penting utama dari ceramah, pidato, atau urutan suatu kejadian dengan

memotong bagian-bagian yang tidak diperlukan.

3) Ciri Distributif (Distributive Property)

Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian

ditransportasikan melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian tersebut

disajikan kepada sejumlah besar peserta didik dengan stimulus pengalaman

yang relatif sama mengenai kejadian itu.

2.5.5 Jenis-Jenis Media Pembelajaran

Berikut ini merupakan penggolongan jenis-jenis media berdasarkan

perkembangan teknologi menurut Arsyad (2015: 31-34 ).

1) Media Hasil Teknologi Cetak

Teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi,

seperti buku dan materi visual statis terutama melalui proses pencetakan

mekanis atau fotografis. Kelompok media hasil teknologi cetak meliputi teks,

grafis, foto, atau representasi fotografik dan reproduksi. Materi cetak dan

visual merupakan dasar pengembangan dan penggunaan kebanyakan materi

pembelajaran lainnya. Teknologi ini menghasilkan materi dalam bentuk

salinan tercetak. Dua komponen pokok teknologi ini adalah materi teks verbal

dan materi visual yang dikembangkan berdasarkan teori yang berkaitan

dengan persepsi visual, membaca, memproses informasi, dan teori belajar.
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2) Media Hasil Teknologi Audio-Visual

Teknologi Audio-Visual adalah cara menghasilkan atau menyampaikan materi

dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk penyajian

pesan-pesan audio dan visual. Pengajaran melaui Audio-Visual jelas bercirikan

pemakaian perangkat keras selama proses belajar seperti mesin proyektor film,

tape recorder, dan proyektor visual yang lebar. Media audio-visual diproduksi

dan digunakan untuk materi yang penyerapannya melalui pandangan dan

pendengaran serta tidak seluruhnya tergantung kapada pemahaman kata atau

simbol-simbol yang serupa.

3) Media Hasil Teknologi yang Berbasis Komputer

Teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau

menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis

micro-processor. Perbedaan antara media yang dihasilkan oleh teknologi

berbasis komputer dengan yang dihasilkan oleh teknologi berbasis komputer

dengan yang dihasilkan oleh dua teknologi lainnya adalah karena informasi/

materi disimpan dalam bentuk digital, bukan dalam bentuk cetakan atau

visual. Pada dasarnya teknologi berbasis komputer dalam pembelajaran

umumnya dikenal sebagai computer assisted instruction (pembelajaran

dengan bantuan komputer).

4) Media Hasil Gabungan Teknologi Cetak dengan Komputer

Teknologi gabungan adalah cara untuk menghasilkan dan menyampaikan

materi yang menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang
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dikendalikan oleh komputer. Perpaduan beberapa jenis teknologi ini dianggap

teknik yang paling canggih apabila dikendalikan oleh komputer yang memiliki

kemampuan yang hebat seperti jumlah random acces memory yang besar,

harddisk yang besar, dan monitor yang beresolusi tinggi ditambah dengan

peripheral (alat-alat tambahan seperti video disc player, perangkat keras untuk

bergabung dalam satu jaringan, dan sistem audio).

2.6 Animasi dalam Media Pembelajaran

Animasi adalah susunan gambar diam (static graphics) yang dibuat efek sehingga

seolah-olah tampak bergerak. Contoh animasi yang sederhana antara lain, tulisan

bergerak atau gambar yang dapat bergerak dari menghadap ke kiri dan ke kanan

(Yudhiantoro, 2006: 9). Jika dikaitkan dengan pembelajaran, media animasi

dimaknai sebagai alat komunikasi yang berupa penayangan frame-frame gambar

secara cepat untuk menghasilkan kesan gerakan yang digunakan dalam proses

pembelajaran untuk membawa informasi berupa materi ajar dari pengajar kepada

peserta didik sehingga peserta didik menjadi lebih tertarik untuk mengikuti

kegiatan pembelajaran.

Menurut Suheri (2006: 2) animasi adalah penggambaran suatu objek yang berupa

gambar, benda atau teks yang ditampilkan sedemikian rupa sehingga seolah-olah

objek tersebut seperti bergerak. Animasi mewujudkan ilusi bagi pergerakan

dengan memaparkan atau menampilkan urutan gambar yang berubah sedikit demi

sedikit (progressively) pada kecepatan yang tinggi. Animasi multimedia

merupakan proses pembentukan gerak dari berbagai media atau objek yang
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divariasikan dengan efek-efek atau filter, gerakan transisi, dan suara-suara yang

selaras dengan gerakan animasi tersebut. Animasi pada saat ini banyak

dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dalam berbagai kegiatan mulai dari

kebutuhan yang santai yaitu sebagai hiburan, media presentasi atau media

pembelajaran. Animasi juga dimanfaatkan sebagai pemanis atau hiasan dalam

sebuah media pembelajaran. Animasi digunakan untuk menciptakan suasana yang

tidak kaku sehingga terjadi komunikasi antara guru dan peserta didik serta

pembelajaran menjadi semakin menarik.

Menurut Suheri (2006: 23) fungsi animasi dalam media pembalajaran antara lain

1. menarik perhatian dengan adanya pergerakan dan suara yang selaras

2. memperindah tampilan media pembelajaran

3. memudahkan proses pembelajaran

4. mempermudah penggambaran dari suatu materi pembelajaran

Thorn (dalam Munir, 2009: 219) suatu media yang dikembangkan harus

memenuhi enam kriteria sebagai berikut.

1. Kemudahan navigasi, sebuah CD pembelajaran harus dirancang sesederhana

mungkin sehingga peserta didik dapat mempelajarinya tanpa harus diikuti

dengan pengetahuan yang kompleks tentang media.

2. Kandungan kognisi, yaitu kandungan pengetahuan yang jelas.

3. Presentasi informasi yang digunakan untuk menilai isi dan program media

pembelajaran itu sendiri.
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4. Integritas media, dimana media harus mengintegrasikan aspek pengetahuan dan

keterampilan.

5. Artistik dan estetika, untuk menarik minat belajar maka program harus

mempunyai tampilan yang menarik dan estetika yang baik.

6. Fungsi secara keseluruhan, dengan kata lain program yang dikembangkan

harus memberikan pembelajaran yang diinginkan oleh peserta didik.

Para ahli sepakat bahwa media pendidikan dapat mempertinggi proses belajar

peserta didik dalam pembelajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat

mempertinggi hasil belajar yang dicapai. Manfaat media pendidikan dalam proses

belajar peserta didik sebagai berikut.

1. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami

oleh para peserta didik, dan memungkinkan peserta didik menguasai tujuan

pembelajaran lebih baik.

2. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal

melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga peserta didik tidak bosan dan

guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam

pelajaran.

3. Peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati,

melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain.

4. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat

menumbuhkan motivasi belajar. Penggunaan media pendidikan dapat

mempertinggi proses dan hasil belajar.
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Taraf berpikir manusia mengikuti tahap perkembangan dimulai dari berpikir

konkret menuju ke berpikir abstrak, dimulai dari berpikir sederhana menuju ke

berpikir kompleks. Penggunaan media pendidikan erat kaitannya dengan tahapan

berpikir tersebut sebab melalui media pendidikan hal-hal yang abstrak dapat

dikonkritkan dan hal-hal yang kompleks dapat disederhanakan.

Ada banyak media yang bisa membantu dalam proses pembelajaran. Software

presentasi juga sudah familiar di masyarakat. Namun pada kenyataannya sekarang

software presentasi baru sanggup menampilkan materi pelajaran yang statis

(gambar ataupun tulisan) yang belum dapat mensimulasikan proses-proses

tertentu. Salah satu yang bisa dijadikan alternatif adalah menggunakan visualisasi

materi pelajaran dalam bentuk animasi. Aplikasi yang mampu menciptakan media

pembelajaran berupa media audio-visual, grafis, dan animasi secara bersamaan

adalah Adobe Photoshop, Adobe After Effects, dan Adobe Premiere. Tujuan dari

penggunaan media pembelajaran berbasis komputer adalah untuk meningkatkan

kemampuan siswa secara kognitif, psikomotorik, dan afektif.

2.7 Pembelajaran Sastra (Novel) di MA

Pembelajaran sastra di sekolah merupakan bagian dari mata pelajaran bahasa

Indonesia. Tujuan penyajian sastra dalam dunia pendidikan adalah untuk

memeroleh pengalaman dan pengetahuan tentang sastra, sehingga peserta didik

memiliki apresiasi terhadap karya sastra.
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Salah satu upaya untuk meningkatkan daya apresiasi peserta didik terhadap karya

sastra adalah dengan menghadapkan peserta didik secara langsung pada bentuk-

bentuk karya sastra, misalnya novel. Novel merupakan salah satu bagian dari

pembelajaran sastra dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia khususnya di sekolah

menengah atas (SMA/ MA).

Karya sastra yang dijadikan sebagai bahan materi pelajaran diharapkan

mengandung nilai-nilai yang dapat mengembangkan kepribadian peserta didik dan

meningkatkan kemampuan peserta didik. Dalam karya sastra (novel) terdapat

banyak pelajaran dan nilai-nilai positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan

bermasyarakat. Apabila pembaca menghayati dan mempelajari isi novel, pembaca

akan merasakan apa yang dirasakan penyair sesuai dengan isi cerita tersebut.

Pada prinsipnya tujuan pembelajaran sastra yang disajikan kepada para peserta

didik harus sesuai dengan kemampuannya pada suatu tahapan pembelajaran

tertentu. Tujuan pembelajaran itu sendiri adalah menuntut peserta didik agar dapat

memahami, menangkap makna, dan mengambil nilai-nilai positif pada suatu karya

sastra yang diajarkan.

Tujuan pembelajaran sastra di sekolah bisa tercapai dengan baik apabila peserta

didik mampu mengapresiasikan karya sastra dengan baik pula. Untuk dapat

mencapai tujuan tersebut, maka harus dilakukan pendekatan yang baik kepada

para peserta didik. Peserta didik tidak hanya diberikan teori-teori atau hal-hal

yang bersifat hafalan, tetapi mereka diajak langsung menganalisis karya sastra.
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Untuk itu pada saat pemberian materi, guru diharapkan dapat pula memilih dan

mengembangkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini

hendaknya dilakukan oleh guru yang bersangkutan. Jadi, seorang guru Bahasa dan

Sastra Indonesia hendaknya memahami benar dan tahu dengan baik materi dan

media yang diberikan.

Media pembelajaran sastra harus disesuaikan dengan kurikulum. Kurikulum yang

berlaku saat ini adalah kurikulum 2013. Di dalam silabus kurikulum 2013,

terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti merupakan

gambaran secara kategorial mengenai kompetensi yang harus dipelajari peserta

didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi dasar

merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu mata pelajaran di

kelas tertentu. Kompetensi inti mata pelajaran akan dirinci lebih lanjut ke dalam

kompetensi dasar.

Di dalam silabus kurikulum 2013, mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia

kelas XII terdapat Kompetensi Inti 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. Kompetensi dasar yang berkenaan dengan kompetensi inti

tersebut yaitu menunjukkan perilaku jujur, peduli, santun, dan tanggung jawab

dalam penggunaan bahasa Indonesia untuk memahami dan menyajikan novel.
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Novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi diharapkan dapat membantu kepekaan

peserta didik terhadap nilai-nilai pendidikan karakter. Novel Negeri 5 Menara

karya A. Fuadi ini dianalisis secara mendetail untuk dilakukan pengembangan

media pembelajaran sastra berbasis animasi di Madrasah Aliyah (MA). Media

pembelajaran berbasis animasi yang didasarkan dari hasil analisis novel ini

diharapkan dapat menggugah semangat dan memotivasi peserta didik melalui

nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat di dalamnya, sehingga peserta didik

dapat menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter pada kehidupan nyata.

2.8 Kajian Materi Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013

Pengembangan kurikulum 2013 memfokuskan pada pembentukan kompetensi dan

karakter peserta didik berupa panduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang

dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep

yang dipelajarinya secara kontekstual. Kurikulum 2013 memungkinkan para guru

menilai hasil belajar peserta didik dalam proses pencapaian sasaran belajar, yang

mencerminkan penguasaan dan pemahaman terhadap apa yang dipelajari. Oleh

karena itu, peserta didik perlu mengetahui kriteria penguasaan kompetensi dan

karakter yang akan dijadikan sebagai standar penilaian hasil belajar, sehingga para

peserta didik dapat mempersiapkan dirinya melalui penguasaan kompetensi dan

karakter tertentu, sebagai prasyarat untuk melanjutkan ke tingkat penguasaan

kompetensi dan karakter berikutnya.



68

Pembelajaran dengan bahan ajar novel di SMA/ MA terdapat dalam silabus mata

pelajaran  Bahasa Indonesia kelas XII semester genap pada KD 3.3 yaitu

menganalisis teks novel baik melalui lisan maupun tulisan. Tujuan khusus

pembelajaran sastra diantaranya menuntut peserta didik untuk dapat memahami

atau menangkap makna suatu karya sastra yang diajarkan. Agar dapat

mengaplikasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam sebuah novel melalui

pengembangan media berbasis animasi, maka pendidik atau guru harus menyusun

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Komponen RPP yang harus dirancang

oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran adalah Identitas RPP, Kompetensi

Inti, Kompetensi Dasar dan Indikator, Tujuan Pembelajaran, Materi Ajar, Model

Pembelajaran, Media dan Sumber Belajar, Kegiatan Pembelajaran.



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Deskriptif Kualitatif

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode

penelitian kualitatif sebagaimana yang diungkapkan Bogdan dan Taylor (dalam

Moleong, 2010: 4) sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat

diamati.

Penelitian menggunakan desain deskriptif kualitataif artinya desain yang

dilakukan dengan maksud membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara

sistematis. Desain metode deskriptif kualitatif antara lain bersifat deskriptif, data

yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata atau gambar daripada angka-

angka (Moleong, 2010: 5). Desain deskriptif kualitatif merupakan metode yang

bermaksud untuk membuat deskripsi atau gambaran untuk memahami fenomena

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,

motivasi, tindakan, dan lain-lain (Moleong, 2010:6).

Dengan desain metode ini, peneliti ingin memberikan penjelasan mengenai nilai-

nilai pendidikan karakter yang terkandung pada sebuah novel yang akan

diterapkan pada pengembangan media pembelajaran sastra untuk MA (Madrasah
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Aliyah). Alasan memilih desain metode deskriptif kualitatif adalah karena pada

hasil dan pembahasan penelitian ini akan menggunakan kata-kata atau kalimat

yang menjelaskan secara detail atau rinci tentang nilai-nilai pendidikan karakter

pada novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi.

3.1.2 Model Pengembangan DDD-E

Pengembangan produk berupa media pembelajaran berdasarkan hasil penelitian

nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi,

penulis menggunakan model desain yang dapat digunakan untuk mengembangkan

produk berupa multimedia pembelajaran yaitu model DDD-E. Model ini sangat

baik untuk mengembangkan media pembelajaran karena selalu meletakkan

evaluasi pada setiap tahapannya. Evaluasi yang dilakukan pun bertahap sesuai

dengan komponen yang akan diuji secara spesifik sehingga revisi lebih terarah

sesuai dengan komponen setiap tahapan. Pengembangan multimedia

menggunakan model DDD-E terdiri atas (1) Decide atau menetapkan tujuan dan

materi program, (2) Design atau desain yaitu membuat struktur program, (3)

Develop atau mengembangakan adalah memproduksi elemen media dan membuat

tampilan multimedia, (4) Evaluate atau mengevaluasi yaitu mengecek seluruh

proses desain dan pengembangan.

Dalam pengembangan media pembelajaran ini, prosedur pengembangan yang

dilakukan terdiri atas beberapa tahap sebagai berikut.

1. Melakukan suatu analisis kebutuhan, atau analisis konteks. Hal ini bertujuan

untuk apakah media pembelajaran dikembangkan di sekolah.
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2. Merumuskan tujuan khusus atau tujuan instruksional, yaitu tujuan yang kita

capai terkait dengan produksi tersebut.

3. Mengembangkan bahan atau materi, yaitu bahan yang terkait dengan media

yang akan kita kembangkan.

4. Mengembangkan dan menyusun naskah media, yaitu naskah yang akan

diproduksi.

5. Produksi.

3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah nilai-nilai pendidikan karakter yang

terdapat dalam novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi, yang dibagi atas 46 bagian

cerita dan terdiri dari 423 halaman, menggunakan cetakan keduapuluh tiga,

September 2013 yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Sedangkan

sumber data yang digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran sastra

berbasis animasi adalah nilai pendidikan karakter religius, nilai pendidikan

karakter disiplin, nilai pendidikan karakter rasa ingin tahu, dan nilai pendidikan

karakter sahabat atau komunikatif.

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen berupa kartu data yang digunakan saat teknik catat. Pencatatan

dilakukan terkait semua data yang menunjukan nilai-nilai pendidikan karakter

dalam novel yang telah didapat. Semua data yang ditemukan kemudian dipilih dan

dipilah dengan membuang data yang tidak diperlukan setelah itu dilakukan

penataan menurut tipe atau jenis data yang telah dicatat. Dengan demikian,
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terjadilah penyeleksian data dengan cara mengkategorisasikan data dan

memasukannya dalam kartu data. Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti

dalam melakukan analisis data dan memasukan data dalam tabel analisis data.

Berikut ini contoh kartu data yang digunakan dalam penelitian ini.

No Indikator Deskriptor Kode Data Data Interpretasi
1 Religius
2 Jujur
3 Toleransi
4 Disiplin
5 Kerja Keras
6 Kreatif
7 Mandiri
8 Demokratis
9 Rasa Ingin Tahu
10 Semangat Kebangsaan
11 Cinta Tanah Air
12 Menghargai Prestasi
13 Bersahabat/ Komunikatif
14 Cinta Damai
15 Gemar Membaca
16 Peduli Lingkungan
17 Peduli Sosial
18 Tanggung Jawab

Tabel 3.1 Kartu Data Penelitian

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

penelitian kepustakaan atau studi pustaka (library research). Penelitian dilakukan

menggunakan metode simak dengan teknik lanjutan yaitu teknik baca dan teknik

catat. Dalam hal ini peneliti akan membaca novel Negeri 5 Menara karya A.Fuadi

kemudian mencermati, menemukan, serta mencatat semua data yang berkaitan

dengan penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk

mengumpulkan dan menganalisis data dalam novel Negeri 5 Menara Karya

A.Fuadi adalah sebagai berikut.
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(1) Membaca novel Negeri 5 Menara Karya A. Fuadi secara keseluruhan, cermat,

dan berulang.

(2) Mencari dan menemukan data dalam novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi.

(3) Menandai dan mencatat kata ataupun kalimat-kalimat yang berkaitan dengan

nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Negeri 5 Menara Karya A. Fuadi.

(4) Menganalisis data yang ditemukan dalam novel Negeri 5 Menara Karya

A.Fuadi yang mengandung nilai-nilai pendidikan karakter.

(5) Membuat media pembelajaran sastra berbasis animasi dalam bentuk cerita

berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh berupa nilai-nilai pendidikan

karakter dalam novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi untuk siswa Madrasah

Aliyah (MA).

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam mengumpulkan dan menganalisis data, peneliti melakukan tahapan-

tahapan. Teknik analisis data menurut Semi (2012: 31) dilakukan dengan cara

pendeskripsian bagian-bagian yang ditentukan dalam penelitian, dirumuskan

simpulan umum dari hasil penelitian secara lengkap dalam bentuk tertulis.

Mudjiarahardjo (dalam Sujarweni, 2014: 34) mengungkapkan bahwa analisis data

merupakan sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan,

memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu

temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.

Langkah-langkah operasional yang peneliti lakukan dalam menganalisis data

adalah sebagai berikut.
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1. Pada tahap persiapan peneliti menentukan objek yang akan dipakai sebagai

bahan penelitian yaitu novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi, kemudian

mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang mendukung kegiatan penelitian

yang meliputi buku-buku referensi dan artikel-artikel sastra yang menunjang

penelitian.

2. Peneliti membaca novel, mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan karakter, dan

pemberian kode data yang ada di dalam novel.

3. Menganalisis nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel dan

mendeskripsikannya melalui pemaparan nilai-nilai pendidikan karakter yang

dianjurkan oleh Kemdikbud.

4. Menyajikan data terpilih.

5. Mengaitkan dan membuat desain pengembangan media pembelajaran sastra

berbasis animasi yang disesuaikan dengan hasil penelitian/ data dengan

memperhatikan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang

terdapat dalam kurikulum 2013 bahasa dan sastra Indonesia di Madrasah

Aliyah (MA).

6. Memberikan simpulan terhadap hasil analisis yang telah dilakukan mengenai

nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel dan pengembangannya sebagai

media pembelajaran sastra berbasis animasi untuk siswa Madrasah Aliyah

(MA).

Untuk memudahkan pendataan nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel,

pemberian kode dilakukan dengan menggabungkan keterangan judul novel, nilai-

nilai pendidikan karakter yang muncul, urutan mendapatkan data tersebut, dan
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letak halaman. Sebagai contoh, N5M/Rel/001/hal.197 yang berarti novel Negeri 5

Menara/nilai pendidikan karakter religi/urutan 001/halaman 197. Pengkodean

judul novel Negeri 5 Menara (N5M), pengkodean nilai pendidikan karakter

religius (Rel), jujur (Jur), toleransi (Tlr), disiplin (Dis), kerja keras (Krj), kreatif

(Kre), mandiri (Man), demokratis (Dem), rasa ingin tahu (Rsit), semangat

kebangsaan (Smkb), cinta tanah air (Cita), menghargai prestasi (Mprs),

bersahabat/ komunikatif (Shb.Kom), cinta damai (Cinda), gemar membaca

(Gmr.Bc), peduli lingkungan (Ped.Ling), peduli sosial (Ped.Sos), tanggung jawab

(Tg.Jwb). Data nilai-nilai pendidikan karakter yang didapatkan diurutkan mulai

dari 001, 002, dan seterusnya sampai penemuan data terakhir, setelah itu

cantumkan halaman data yang ditemukan agar memudahkan mencari data tersebut

dalam novel.



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap novel nilai-nilai pendidikan karakter dalam

novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi dan pengembangannya sebagai media

pembelajaran sastra berbasis animasi untuk siswa MA dapat disimpulkan sebagai

berikut.

1) Dari analisis terhadap nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Negeri 5

Menara karya A. Fuadi berdasarkan delapan belas nilai karakter versi

Kemdikbud, peneliti menemukan tujuh belas nilai pendidikan karakter, yaitu

1) nilai pendidikan karakter religius, 2) nilai pendidikan karakter jujur, 3) nilai

pendidikan karakter toleransi, 4) nilai pendidikan karakter disiplin, 5) nilai

pendidikan karakter kerja keras, 6) nilai pendidikan karakter kreatif, 7) nilai

pendidikan karakter mandiri, 8) nilai pendidikan karakter demokratis, 9) nilai

pendidikan karakter rasa ingin tahu, 10) nilai pendidikan karakter semangat

kebangsaan, 11) nilai pendidikan karakter cinta tanah air, 12) nilai pendidikan

karakter menghargai prestasi, 13) nilai pendidikan karakter bersahabat/

komunikatif, 14) nilai pendidikan karakter cinta damai, 15) nilai pendidikan

karakter gemar membaca, 16) nilai pendidikan karakter peduli sosial, 17) nilai

pendidikan karakter tanggung jawab.
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2) Produk yang dihasilkan berupa CD media pembelajaran berbasis animasi

dalam bentuk tampilan video cerita yang dibuat berdasarkan data-data nilai

pendidikan karakter yang telah diperoleh dari menganalisis novel Negeri 5

Menara karya A. Fuadi yaitu nilai pendidikan karakter religius, nilai

pendidikan disiplin, nilai pendidikan karakter rasa ingin tahu, dan nilai

pendidikan karakter bersahabat/ komunikatif dapat digunakan di dalam

pembelajaran untuk siswa madrasah aliyah (MA).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi,

peneliti menyarankan sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang nilai-nilai pendidikan

karakter dalam novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi, penulis menyarankan

kepada guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di MA agar dapat

menggunakan hasil penelitian berupa Media CD pembelajaran ini sebagai

alternatif media pembelajaran sastra di sekolah dalam menganalisis teks

novel baik secara lisan maupun tulisan madrasah aliyah.

2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian yang berupa CD animasi dapat

dikembangkan menjadi penelitian pengembangan media pembelajaran yang

lebih lengkap. Media pembelajaran ini bukanlah satu-satunya penentu

keberhasilan pembelajaran, perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai

pengaruh penggunaan media CD pembelajaran sastra berbasis animasi ini

dengan metode dan teknik yang dirancang untuk mencapai efektivitas dan

efisiensi pembelajaran.
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