
NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM  BIOGRAFI MERRY 

RIANA MIMPI SEJUTA DOLAR KARYA ALBERTHIENE ENDAH DAN 

KELAYAKANNYA SEBAGAI BAHAN AJAR DI SMA 

 

 

 

 

 

 

(TESIS) 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

NETY SYAFITHRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM PASCASARJANA 

MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017 

 



NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM BIOGRAFI MERRY
RIANA MIMPI SEJUTA DOLAR DAN KELAYAKANNYA SEBAGAI

BAHAN AJAR DI SMA

Oleh: Nety Syafithri

ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan masalah nilai-
nilai pendidikan karakter tokoh berdasarkanbiografi Merry Riana dalam buku
Mimpi Sejuta Dolar karya Alberthiene Endah, dan (2) mengaitkan kelayakan
kajian sebagai bahan ajar di SMA khususnya pada pembelajaran Bahasa dan
Sastra Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tahap
pengumpulan dan klasifikas data penelitian.
Teknik pengumpulan data melalui teknik analisis isi novel menggunakan
instrument penelitian berupa kartu data. Adapun langkah pengumpulan data dalam
penelitian ini yaitu membaca karya sastra, mencari dan menemukan data,
menganalisis data yang ditemukan, melakukan perbaikan,dan membuat
simpulan penelitian.
,
Hasil penelitian ini menunjukkan (1) nilai-nilai pendidikan karakter tokoh dalam
buku Mimpi Sejuta Dolar didapat bahwa Merry Riana sebagai tokoh utama
memiliki sepuluh karakter yaitu (a) religius, (b) disiplin, (c) kerja keras, (d)
kreatif, (e) mandiri, (f) rasa ingintahu, (g) cintatanah air, (h) komunikatif (i)
gemarmembaca, dan (j) tanggungjawab. (2) Kajian biografi Merry Riana layak
dijadikan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran teks cerita ulang biografi untuk
peserta didik di tingkat SMA kelas XI.

Kata Kunci: biografi, kelayakan, bahan ajar, pendidikan karakter.



VALUE OF EDUCATIONAL CHARACTER EDUCATION IN
BIOGRAPHY MERRY RIANA DREAMS SOME DOLLARS AND

FEASIBILITY AS A MARK IN SMA

By: Nety Syafithri

ABSTRACT

This study aims to (1) describe the issue of character education values based on
Merry Riana's biography in the book of Million Million Dollar by Alberthiene
Endah, and (2) to relate the feasibility of study as a teaching material in SMA
especially in Indonesian Language and Literature.

This research uses qualitative descriptive method through the stage of collecting
and classifying report data. Verbal data in the form of sentences, dialogs and
monologue and background story description data. Data collection techniques
through novel content analysis techniques using research instruments in the form
of data cards.

The results of this study show (1) characterization of the characters in the book
Dream Million Dollar obtained that Merry Riana as the main character has ten
characters that is (a) religious, (b) discipline, (c) hard work, (d) creative, (e) , (F)
my curiosity, (g) water craving, (h) communicative (i) reading, and (j)
responsibility. (2) The feasibility of biography of Merry Riana as a teaching
material can be applied in learning biography text stories for students in high
school grade XI. Feasibility based on the function of the book as a study material
because of the suitability of the background that closely related to the life of the
students to fight for education and its future.

Keywords: biography, feasibility, teaching materials, character education.
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MOTO

َوَاْكَمُلاْلُمْؤِمِنْیَنِإْیْماًناَأْحَسُنًھُھْمُخُلًقا

‘’Dan orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling
baikakhlaknya’’.

(HR.Ahmad)

َمْنَخَرَجِفىَطَلِباْلِعْلِمَفُھَوفىَسِبْیِلاِهللا

‘’Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah “.
(HR.Turmudzi)
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mengandung nilai-nilai karakter

pendidikan. Bentuk karakter yang baik adalah dengan melakukan tindakan-

tindakan yang benar sehubungan dengan diri sendiri maupun kepada orang lain.

Pendidikan karakter yang dikembangkan di SMA adalah nilai karakter dalam

hubungannya dengan Tuhan, nilai karakter dalam hubungannya dengan diri

sendiri, nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama, nilai karakter dalam

hubungannya dengan lingkungan dan nilai kebangsaan. Dalam pembelajaran

bahasa dan sastra Indonesia di tingkat SMA, karya sastra khususnya biografi

sastra dapat dijadikan media untuk menggambarkan pendidikan karakter yang

dapat dipilih guru sesuai dengan tingkat kematangan usia anak. Hal ini karena

karya sastra dan tata nilai kehidupan sebagai fenomena sosial saling berkaitan.

Menurut bentuknya, karya sastra dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu puisi,

prosa, dan drama. Salah satu jenis prosa yaitu novel. Salah satu bentuk novel non-

fiksi adalah novel biografi atau biografi fiksi. Novel biografi merupakan fakta

fiksi sehingga karya diciptakan berdasarkan fakta melalui wawacara dan

pengamatan. Bentuk karya sastra nonfiksi ini berisi penggambaran bentuk nyata

tokoh seperti pengalaman kehidupan atau pengalaman orang lain yang diketahui

penulis (Nurgiantoro 2015: 257). Meskipun demikian, imajinasi pengarang pun
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tetap tidak dapat dihindarkan. Unsur imajinatif dalam novel biografi menjadikan

biografi seorang tokoh dalam bentuk novel lebih hidup dan menyenangkan untuk

dinikmati oleh siapa saja. Keberhasilan pengarang menyajikan cerita dalam suatu

novel, tercermin melalui pengungkapan setiap unsur ceritanya termasuk

penokohannya.

Adanya biografi fiksi atau novel biografi menyebabkan sejarah mengenai

seseorang atau biografi lebih enak dinikmati dan mudah dipahami. Hal ini karena

bahasa yang digunakan dalam novel biografi lebih hidup. Sarumpaet (2010: 31)

mengungkapkan bahwa buku biografi untuk anak umumnya disampaikan dalam

bentuk fiksi. Artinya, buku biografi yang disajikan bersumber dari penelitian yang

mendalam, namun beberapa fakta penting disampaikan secara dramatik kadang

lengkap dengan dialog.

Biografi fiksi memberi warna baru dalam bahan ajar kegiatan pembelajaran

Bahasa dan Sastra Indonesia, khususnya materi teks cerita ulang biografi.

Pembelajaran biografi untuk mengungkapkan hal-hal yang menarik tentang tokoh,

merefleksikan tokoh dengan diri sendiri, menemukan tokoh yang mirip pada tokoh

lain, menemukan hal-hal yang dapat diteladani tentang tokoh tersebut saat ini

dikembangkan menggunakan strategi pembelajaran berbasis pendidikan karakter.

Nilai moral dari sebuah biografi fiksi merupakan sesuatu yang ingin disampaikan

oleh penulis kepada pembaca, nilai moral merupakan makna yang terkandung

dalam sebuah karya atau makna yang disarankan lewat cerita. Buku Mimpi Sejuta

Dolar dapat dijadikan bahan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang dapat

memberikan pendidikan karakter pada peserta didik tentang arti perjuangan.
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Kemenarikan dalam buku ini adalah kisah tokoh utamanya yang bisa

menginspirasi pembaca.

Buku biografi ini menceritakan kisah mengenai seorang tokoh bernama Merry

Riana,berbagi pengalaman menghadapi masa tersulit sekaligus berharga dalam

hidupnya. Seorang perempuan yang sukses menjadi miliuner dengan pendapatan

lebih dari satu juta dolar dan sukses menjadi sosok perempuan yang menginspirasi

di usianya yang ke-26 tahun. Buku ini membuktikan kerja keras, kreativitas,

mental dan tekad yang kuat serta doa bila disatukan mampu menciptakan

kesuksesan. Pelajaran yang dapat diambil dari buku ini adalah semangat juang

bagi peserta didik untuk memotivasi mencapai cita-citanya.

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada bebarapa penelitian terdahulu yang

berkenaan dengan pemaknaan karya sastra melalui kajian karakter tokoh dan

kelayakannya sebagai bahan ajar dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia.

Sebagai acuan penelitian Eva Khofiyana dkk dengan judul Pengembangan Bahan

Ajar Membaca Biografi Di SMA melalui Analisis Novel Biografi Sepatu Dahlan

pada tahun 2014 yang bertujuan menganalisis nilai-nilai pendidikan serta aspek

sosial yang terungkap dalam novel biografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

nilai-nilai pendidikan yang didapat terdiri atas nilai pendidikan agama, nilai

pendidikan sosial, nilai pendidikan moral, dan nilai karakter terintegrasi di dalam

keempat nilai tersebut. Selain itu, implikasi penelitian didapat bahwa novel Sepatu

Dahlan relevan sebagai bahan ajar membaca biografi berbasis pendidikan karakter

di SMA kelas XI. Hal ini terjadi karena biografi ini memenuhi beberapa kriteria

pemilihan bahan ajar membaca, di antaranya kecocokan dengan tingkat
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pendidikan dan umur, mempertimbangkan faktor psikologis, dan latar sosial

budaya karya. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran kepada guru Bahasa dan

Sastra Indonesia SMA dan siswa dapat mencari alternatif biografi acuan dalam

pemilihan bahan ajar membaca biografi yang dapat menarik minat siswa.

Penelitian lain yang juga menjadi acuan adalah penelitian Ni Luh Lina Agustini

Dewi dkk, pada tahun 2014. Penelitian yang berjudul “Analisis Nilai-Nilai

Pendidikan Karakter Novel Sepatu Dahlan Karya Khrisna Pabichara dan

Relevansinya Terhadap Pengajaran Pendidikan Karakter Sekolah di Indonesia”.

Menunjukkan pemaknaan pembelajaran nilai moral melalui analisis tokoh dalam

cerita. Pemaknaan didapat dari 14 nilai-nilai karakter yang terkandung dalam

novel ini yaitu, nilai karakter religius, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif,

menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, gemar membaca, peduli lingkungan,

peduli sosial, jujur, mandiri, rasa ingin tahu, dan tanggung jawab. Hasil penelitian

ini menganalisis nilai-nilai pendidikan dalam novel layak dijadikan referensi

dalam pembentukan karakter peserta didik di sekolah.

Dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, guru hendaknya

mengembangkan pembelajaran berbasis pendidikan karakter, termasuk dalam

pembelajaran membaca biografi, yakni dengan mempertimbangkan pemilihan

bahan ajar biografi yang berkualitas dan mengandung nilai didik serta sosial

budaya yang sejalan dengan perkembangan peserta didik. Kegiatan membaca

biografi merupakan bagian dari kompetensi dasar pembelajaran Bahasa dan Sastra

Indonesia yang harus ditempuh peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA)

khususnya kelas XI. Kompetensi membaca biografi, peserta didik SMA diminta
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mengungkapkan hal-hal yang menarik dan dapat diteladani dari tokoh. Hal ini

sesuai dengan tujuan pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan dan

membentuk watak  (Balitbang Kemendiknas, 2010 : 2).

Dengan adanya novel biografi, selain dapat memetik nilai-nilai pendidikan

karakter tokoh yang diceritakan, siswa dapat memaparkan, mengungkapkan,

merefleksikan dengan bahasa sendiri kehidupan tokoh seusai membaca novel. Di

samping itu, dalam novel penguraian kehidupan tokoh biografi lebih berwarna

dengan adanya percakapan dan konflik tokoh biografi dengan tokoh lain serta

sedikit dibubuhi imajinasi pengarang.

Karya sastra yang dikaji dalam penelitian ini adalah novel biografi Merry Riana

dalam novel Mimpi Sejuta Dolar. Pemilihan novel Mimpi Sejuta Dolar karya

Alberthiene Endah karena karakteristik tokoh dalam novel dapat dijadikan contoh

untuk mengejar cita-cita dan masa depan peserta didik, bangkit dari kegagalan

melalui usaha dan doa. Kandungan moral dalam novel tersebut menjadi bagian

dari pendidikan karakter peserta didik. Pendidikan karakter sangat penting untuk

menumbuhkan generasi yang berkarakter. Pendidikan karakter ini dapat dilakukan

melalui pembelajaran novel yang mengandung nilai-nilai pendidkan karakter. Hal

ini tidak terlepas dari peran sekolah untuk mengembangkan pendidikan karakter

karena peran sekolah sebagai pusat pembudayaan melalui pendekatan

pengembangan budaya sekolah (school culture).

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis nilai-

pendidikankaater tokoh dalam novel sebagai upaya pembelajaran nilai-nilai moral.

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk pembelajaran yang memberikan
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dampak pembentukan karakter peserta didik pada pelajaran Bahasa Indonesia

berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Tokoh dalam Biografi Merry Riana

Mimpi Sejuta Dolar Karya Alberthiene Endah dan Kelayakannya sebagai Bahan

Ajar di SMA”. Melalui pembelajaran sastra ini, para peserta didik dapat diberikan

keleluasaan untuk menggeluti karya sastra secara langsung sehingga dapat

mengambil manfaat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut.

1. Bagaimanakah nilai-nilai pendidikan karakter tokoh dalam biografi Merry

Riana dalam novel Mimpi Sejuta Dolar karya Alberthiene Endah?

2. Bagaimanakah kelayakan kajian biografi Merry Riana dalam novel Mimpi

Sejuta Dolar karya Alberthiene Endah dapat digunakan sebagai bahan ajar

di SMA khususnya pada pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia?

1.3 TujuanPenelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter tokoh berdasarkan

biografi Merry Riana dalam buku Mimpi Sejuta Dolar karya Alberthiene

Endah.

2. Mendeskripsikan kelayakan kajian biografi Merry Riana sebagai bahan

ajar di SMA khususnya pada pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia.
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1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut.

1. Menjadi masukan bagi para guru sebagai alternatif dalam memilih bahan

pembelajaran sastra dalam materi membaca biografi untuk

mengungkapkan hal-hal yang menarik dan dapat diteladani dari tokoh.

2. Menambah wawasan guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia

dalam memahami dan mengapresiasi karya sastra serta memberikan

kajian kelayakan penggunaan biografi Merry Riana tersebut sebagai

bahan ajar peserta didik di SMA.

3. Membantu peserta didik dalam mengapresiasi psikologi sastra pada tokoh

dalam buku Mimpi Sejuta Dolar karya Alberthiene Endah.

1.5   Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian mencakup hal-hal berikut ini.

1. Kajian nilai-nilai pendidikan karakter tokoh biografi Merry Riana dalam

buku Mimpi Sejuta Dolar karya Alberthiene Endah.

2. Kajian relevansi pendidikan karakter tokoh biografi Merry Riana dalam buku

Mimpi Sejuta Dolar karya Alberthiene Endah terhadap pembelajaran bahasa

dan sastra materi membaca biografi di SMA.



II. LANDASAN TEORI

2.1 Nilai Pendidikan Karakter

Karakter pribadi yang kuat harus memanifestaskan dirinya dalam pelayanan bagi

organisasi dan komunitas atau masyarakat. Bentuk karakter yang baik adalah

dengan melakukan tindakan-tindakan yang benar sehubungan dengan diri sendiri

maupun kepada orang lain. Pembentukan karakter yang baik dapat terlaksana

apabila seseorang memiliki pengetahuan moral, perasaan moral dan perilaku

moral (Lickona, 2012:81-82).

2.1.1 Pengertian Nilai Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter adalah sebuah sistem yang menanamkan nilai-nilai karakter

kepada peserta didik, yang mengandung komponen pengetahuan, kesadaran

individu, tekad serta adanya kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-

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

lingkungan maupun bangsa, sehingga dapat terwujud insan kamil. Agar lebih

mendalam memahami pendidikan karakter, terlebih dahulu penulis jabarkan

beberapa pendapat terkait definisi pendidikan karakter.

Pendidikan karakter merupakan segala sesuatu yang dilakukan guru agar peserta

didik dapat memiliki pendidikan karakter yang baik. Guru membantu membentuk

watak peserta didik. Hal ini mencangkup keteladanan perilaku guru, cara guru

berbicara atau menyampaikan materi dan bagaimana guru bertoleransi. Pendidikan
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karakter berpijak dari karakter dasar manusia, bersumber dari nilai moral

(perilaku) universal bersifat absolut.Penanaman  nilai-nilai perilaku peserta didik

(karakter) dapat diintegrasikan dalam setiap kegiatan kepesertadidikaan atau

dengan suatu bentuk kegiatan khusus yang membentuk karakter peserta didik

(Aqib, 2012: 39).

Lickona (2012: 23) menyatakan pendidikan karakter adalah pendidikan untuk

membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya

terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur,

bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras dan sebagainya.

Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik,

warga masyarakat dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang

baik, warga masyarakat dan warga negara yang baik secara umum adalah nilai-

nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan

bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan karakter adalah konteks

pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur

yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina

generasi muda.

Berdasarkan grand design yang dikembangkan Kemendiknas secara psikologi dan

sosial kultur pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari

seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif dan psikomotorik)

dalam konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, sekolah dan masyarakat)

dan berlangsung sepanjang hayat, konfigurasi karakter dalam konteks totalitas

proses psikologis dan sosial-kulturaltersebut dapat dikelompokan dalam : (1) oleh



10

hati (spiritual and emotional development), (2) olah pikir (intellectual

development), (3) olah raga dan kinestik (intellectual development) dan (4)  olah

rasa dan karsa (affective and creativity development), keempat hal ini tidak dapat

dipisahkan satu dengan yang lainya, bahkan saling melengkapi dan saling

keterkaitan.

Pada hakekatnya perilaku seseorang yang berkarakter merupakan perwujudan

fungsi totalitas psikologi yang mencangkup seluruh potensi yang dimliki manusia

(kognitif, afektif dan psikomotor) dan fungsi totalitas sosial-kultural dalam

konteks interaksi (dalam keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat) dan

berlangsung sepanjang hayat. Untuk mendukung cita-cita pembangunan karakter

sebagai diamanatkan dalam pancasila dan pembukaan UUD 1945 serta mangatasi

masalah kebangsaaan saat ini, maka pemerintah menjadikan pembangunan

karakter sebagai prioritas pembangunan nasional. Semangat itu secara implisit

ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun

2005-2015, bahwa pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk

mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu “mewujudkan manusia berakhlak

mulia, bermoral, berbudaya dan beradab berdasarkan Pancasila”.

Terkait dengan upaya mewujudkan pendidikan karakter sebagaimana yang

dikatakan dalam RPJPN, sesungguhnya hal yang dimaksud itu sudah tertuang

pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang nomor 20 tahun 2010 tentang sistem pendidikan nasional

(UUSPN), yaitu “pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
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mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

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

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Undang-Undang-

Undang Sitem Pendidkan Nasional (UUSPN) merupakan landasan yang kokoh

untuk melaksanakan secara operasional pendidikan budaya dan karakter bangsa

sebagai prioritas program kemendiknas 2010-2014. Pendidikan karakter disebut

pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak,

yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan

keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu

dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Atas dasar itu pendidikan

karakter bukan sekedar mengajarkana mana yang benar dan mana yang salah,

lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaaan (habitutation) tentang

hal mana yang baik sehingga peserta didik menjadi paham (kognitif), tentang

mana yang benar dan yang salah dan mampu merasakan (efektif) nilai yang baik.

2.1.2 Fungsi Pendidikan Karakter

Dalam mengembangkan sebuah kurikulum, pemerintah telah memikirkan secara

matang fungsi kurikulum yang akan 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. Pembangunan: pembangunan 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 bertangung jawab

dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat; dan

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

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

bermartabat (Kementrian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan

Pengembanagan Pusat Kurikulum, 2010:7).

2.1.3 Tujuan Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013

Seperti halnya dengan kurikulum yang telah berlaku sebelumnya, pendidikan

karakter memiliki tujuan tersendiri dalam pengembangannya. Kementerian

Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum,

(2010:7) menjabarkan beberapa tujuan pendidikan karakter yang akan dicapai

sebagai berikut.

1. Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia

dan warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa.

2. Mengembangkan kebiasaaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan

sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius.

3. Menanamkan jika kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai

generasi penerus bangsa.

4. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri,

kreatif, berwawasan kebangsaan.
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5. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar

yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa

kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (dignity).

Selain itu, pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 bertujuan untuk

meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan, yang mengarah pada

pembentukan budi pekerti dan berakhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu

dan seimbang, sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan

pendidikan. Melalui implementasi Kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi

sekaligus berbasis karakter, dengan pendekatan tematik dan kontekstual

diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan

pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisai nilai-

nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari

(Mulyasa, 2014:7).

2.2 Novel Biografi

Biografi adalah teks atau bacaan yang menceritakan kehidupan seorang tokoh

yang sukses dan memiliki pengaruh atau dampak positif di lingkungannya.

Biografi dengan riwayat hidup dan juga dikenal sebagai perjalanan hidup atau

sejarah kehidupan seseorang yang dituliskan oleh dirinya sendiri atau orang lain.

Biografi sendiri yang sering kita temui ada 2 yaitu biografi pendek, dan biografi

panjang.Biografi pendek biasanya hanya menceritakan tokoh secara singkat,

sedangkan biografi panjang biasanya dalam bentuk buku yang menceritakan tokoh

dengan jelas dan rinci (Ahmad Maulana, 2016).
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Biografi merupakan suatu bentuk yang kompleks.Lebih dari sekedar menuliskan

tentang data seseorang seperti tanggal lahir maupun kematiannya. Penulisan

biografi lebih memberikan gambaran tentang apa saja yang pernah dia lewati

hingga meraih suatu prestasi, sampai akhirnya kembali pada pemilik kehidupan.

Berbeda ketika yang menuliskan riwayat hidup atau kisah hidup tersebut adalah

diri sendiri.Menuliskan riwayat hidup secara sendiri, dinamakan dengan

autobiografi.

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita, ketika akan menuliskan suatu

biografi. Menurut Indriyana(2016), hal – hal yang perlu diperhatikan dalam

menuliskan biografi, yaitu sebagai berikut.

1. Biografi yang dituliskan harus mengandung keaslian atau autentik. Keaslian

yang dimaksudkan di sini yaitu sesuai dengan peristiwa yang terjadi secara

sebenarnya. Bukan hanya itu saja, penulis perlu memberikan dan melengkapi

peristiwa tersebut dengan suatu bukti, sehingga dapat dipertanggungjawabkan

tulisannya.

2. Biografi harus memberikan gambaran yang utuh dari kepribadian seorang

tokog yang dituliskan. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara menguraikan

secara seimbang tentang kelebihan dan kelemahan atau kekurangan. Kelebihan

atau kekurangan tersebut ditinjau dari prestasi yang pernah diraih semasa

menempuh pendidikan atau bekerja, pengorbanan yang pernah dilakukan

untuk diri sendiri maupun orang lain, bahkan lebih luas untuk negara,

kemudian jasa yang pernah disumbangkan untuk bangsa dan negara, dan

kebiasaan – kebiasaan kurang baik yang dimiliki oleh tokoh.



15

3. Biografi disajikan dalam bentuk wacana yang indah. Wacana tersebut

merupakan gabungan antara narasi dan deskripsi.

4. Biografi menggunakan pola penulisan yang utuh. Bukan hanya itu, pola

penulisannya juga berkesinambungan, walaupun di dalamnya terdiri dari

beberapa bagian cerita yang terpisahkan.

2.2.1 Macam-Macam Biografi

Biografi adalah suatu kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang yang

bersumber pada subjek rekaan (non-fiction / kisah nyata).Biografi menganalisa

dan menerangkan kejadian-kejadian dalam hidup seseorang. Lewat biografi, akan

ditemukan hubungan, keterangan arti dari tindakan tertentu atau misteri yang

melingkupi hidup seseorang, serta penjelasan mengenai tindakan dan perilaku

hidupnya.

Biografi biasanya dapat bercerita tentang kehidupan seorang tokoh terkenal,

mengenai seorang tokoh sejarah, namun tak jarang juga tentang orang yang masih

hidup.Banyak biografi ditulis secara kronologis.Beberapa periode waktu tersebut

dapat dikelompokkan berdasar tema-tema utama tertentu (misalnya "masa-masa

awal yang susah" atau "ambisi dan pencapaian"). Walau begitu, beberapa yang

lain berfokus pada topik-topik atau pencapaian tertentu. Dengan demikian,

biografi dibedakan menjadi 4 macam yang dijabarkan sebahai berikut.

1. Biografi berdasarkan sisi penulisnya, dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. autobiografi dan biografi yang ditulis orang lain. Autobiografi yaitu

biografi yang ditulis sendiri oleh tokoh atau orangnya;
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b. biografi yang ditulis orang lain yaitu biografi yang ditulis oleh orang lain

dengan izin dari tokoh yang hendak diceritakan.

2. Biografi berdasarkan isinya, dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. biografi perjalanan hidup, berisi mengenai perjalanan hidup suatu tokoh

yang ditulis secara lengkap ataupun singkat;

b. biografi perjalanan karir, berisi mengenai perjalanan karir seorang tokoh

dari awal hingga mencapai kesuksesan.

3. Biografi berdasarkan persoalan yang dibahas, dibedakan menjadi 3 yaitu:

a. biografi politik, yaitu biografi yang isinya menceritakan tentang tokoh-

tokoh yang berkecimpung pada dunia politik;

b. biografi Jurnalistik atau sastra, yaitu biografi yang ditulis oleh seseorang

yang sebelumnya melalui tahapan seperti wawancara, riset dan lainnya;

c. intelektual biografi, yaitu biografi yang dituliskan sesuai dengan gaya

penulisan ilmiah.

4. Biografi berdasarkan penerbitnya, dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. buku sendiri, yaitu biografi yang seluruh biayanya ditanggung pribadi oleh

si pembuat biografi tersebut;

b. buku subsidi, yaitu biografi yang pembuatannya dibiayai oleh sponsor baik

itu biaya penulisan, percetakan, dan biaya lainnya ditanggung oleh pihak

sponsor.

2.2.2 Struktur Teks Biografi

Pada umumnya, teks biografi tersusun dari beberapa bagian yang dijabarkan

sebagai berikut.
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1. Orientasi, yaitu bagian yang berisi pengenalan tokoh dan gambaran awal dari

tokoh yang diceritakan.

2. Peristiwa atau Masalah, yaitu bagian yang berisi tentang berbagai

permasalahan yang dihadapi oleh tokoh dan berisi hal-hal menarik,

mengesankan, mengagumkan dan mengharukan dari tokoh tersebut. Bagian ini

disebut juga bagian inti dari biografi.

3. Reorientasi, yaitu bagian akhir dari biografi yang biasanya berisi tentang qoute

dari si tokoh tersebut. Biasanya berisi kata-kata motivasi bagi kita untuk tidak.

Ketiga bagian struktur teks cerita ulang biografi tersebut berdasarkan buku bahasa

dan sastra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013: 119) dibangun dengan

cara teks di awali oleh orientasi yang memberi pengenalan tokoh secara umum,

seperti nama, tempat dan tanggal lahir, latar belakang keluarga, serta riwayat

pendidikan tokoh yang diangkat. Bagian berikutnya merupakan urutan peristiwa

kehidupan tokoh yang pernah dialami sosok yang digambarkan. Pada bagian ini

terlihat berbagai pengalaman sang tokoh, baik peristiwa yang mengesankan

maupun persoalan yang dihadapinya. Bagian akhir teks ditutup dengan reorientasi,

yang berisikan pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan.Bagian ini

merupakan tahapan yang bersifat pilihan, artinya boleh saja bagian ini tidak

disajikan oleh penulis teks cerita ulang biografi.

Unsur-unsur pendukung yang dimuat dalam biografi adalah sebagai berikut.

1. Riwayat kelahiran suatu masih kecil tokoh yang ditulis.

2. Teman-teman dan lingkungan bermain sewaktu masih kecil.

3. Riwayat pendidikan dari awal sampai selesai.
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4. Riwayat membina rumah tangga (jika sudah menikah).

5. Upaya meniti karir/pekerjaan/profesi.

6. Prestasi dan penghargaan yang diperoleh.

7. Penutup.

2.3 Tinjauan Tentang Novel

Kajian teori tentang novel dibutuhkan dalam penelitian terkait tentang pengertian

novel, ciri-cirinya serta unsur-unsur yang meliputi unsur instrisik dan ekstisik

terdapat dalam novel.Pemahaman ini dibutuhkan untuk membantu peneliti

mengkaji karakterisasi tokoh yang ada didalamnya.

2.3.1 Pengertian Novel

Istilah novel berasal dari bahasa latin novellas yang kemudian diturunkan menjadi

novel, yang berarti baru. Kata ini kemudian diadaptasikan dalam bahasa Inggris

menjadi istilah novel. Perkataan baru ini dikaitkan dengan kenyataan bahwa novel

merupakan jenis cerita fiksi (fiction) yang muncul belakangan dibandingkan

dengan cerita pendek (short story) dan roman (Herman, J.Waluyo,2002).

Novel menurut H. B. Jassin dalam bukunyaTifa Penyair dan Daerahnya adalah

suatu kejadian yang luar biasa dari kehidupan orang-orang luar biasa karena

kejadian ini terlahir suatu konflik, suatu pertikaian, yang mengalihkan jurusan

nasib mereka. Selanjutnya, menurut Darmono (2005:98), novel adalah cerita yang

disusun dengan kata yang tercetak diatas lembaran kertas, yang bisa dibawa

kemana-mana sembarang waktu, novel bisa dibaca kapan saja dan dalam waktu

yang ditentukan oleh si pembaca. Menurut pengertian tersebut dapat dikatakan

bahwa novel adalah sebuah karya fiksi berbentuk prosa yang menceritakan
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kehidupan para tokoh yang diceritakan dalam sebuah alur atau peristiwa yang

panjang cakupannya cerita tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, yang

setidaknya terdiri dari 100 halaman.

Sudjiman (1998:53) mengatakan bahwa novel adalah prosa rekaan yang

menyuguhkan tokoh dan menampilkan serangkaian peristiwa serta latar secara

tersusun. Novel sebagai karya imajinatif mengungkapkan aspek-aspek

kemanusiaan yang mendalam dan menyajikan secara halus. Novel tidak hanya

sebagai alat hiburan, tetapi juga sebagai bentuk seni yang mempelajari dan

meneliti segi-segi kehidupan dan nilai-nilai baik buruk (moral) dalam kehidupan

ini dan mengarahkan pada pembaca tentang budi pekerti yang luhur.

Saad (Badudu J.S,1984:51), menyatakan nama cerita rekaan untuk cerita-cerita

dalam bentuk prosa seperti: roman, novel, dan cerpen. Ketiganya dibedakan bukan

pada panjang pendeknya cerita, yaitu dalam arti jumlah halaman karangan,

melainkan yang paling utama ialah digres, yaitu sebuah peristiwa-peristiwa yang

secara tidak langsung berhubungan dengan cerita peristiwa yang secara tidak

langsung berhubungan dengan cerita yang dimasukkan ke dalam cerita ini. Makin

banyak digresi, makin menjadi luas ceritanya.

Novel yang baik adalah novel yang isinya dapat memanusiakan para

pembacanya.Sebagai bahan bacaan, novel dapat dibagi menjadi dua golongan

yaitu karya serius dan karya hiburan. Sebuah novel serius bukan saja dituntut agar

dia merupakan karya yang indah, menarik dan dengan demikian juga memberikan

hiburan pada kita, tetapi ia juga dituntut lebih dari itu. Syarat novel  utamanya

adalah bawa ia mesti menarik, menghibur dan mendatangkan rasa puas setelah
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orang habis membacanya.Sebaliknya novel hiburan hanya dibaca untuk

kepentingan santai belaka yang memberikan keasyikan pada pembacanya untuk

menyelesaikannya. Tradisi novel hiburan terikat dengan pola–pola. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa novel serius punya fungsi sosial, sedangnovel

hiburan Cuma berfungsi personal.

Sebagai bagian dari karya sastra, sebuah novel dapat menceritakan tentang

kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya.

Pengarang berusaha semaksimal mungkin untuk mengarahkan pembaca kepada

gambaran-gambaran realita kehidupan yang didasarkan pada fakta melalui cerita

yang terkandung dalam novel tersebut.Karya satra demikian menurut Abrams

(dalam Nurgiantoro, 2013: 5) disebut sebagai fiksi historis, jika yangmenjadi dasar

penulisan adalah fakta sejarah, fiksi biografis, jika yang menjadi dasar penulisan

adalah fakta biografis, fiksi sains, jika yang menjadi dasar penulisan adalah fakta

fakta ilmu pengetahuan.

Fiksi biografi dikenal dengan istilah novel biografi merupakan karya fiksi atau

fakta fiksi sehingga karya diciptakan berdasarkan fakta melalui wawacara dan

pengamatan. Meskipun demikian, imajinasi pengarang pun tetap tidak dapat

dihindarkan. Unsur imajinatif dalam novel biografi menjadikan biografi seorang

tokoh dalam bentuk novel lebih hidup dan menyenangkan untuk dinikmati oleh

siapa saja. Novel biografi menyebabkan sejarah mengenai seseorang atau biografi

lebih enak dinikmati dan mudah dipahami. Hal ini karenakan bahasa yang

digunakan dalam novel biografi lebih hidup. Sarumpaet (2010: 31) umumnya,

buku biografi untuk anak disampaikan dalam bentuk fiksi. Artinya, buku itu
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bersumber dari penelitian yang mendalam. Namun beberapa fakta penting

disampaikan secara dramatik kadang lengkap dengan dialog.

2.3.2 Ciri-ciri Novel

Sebagai salah satu karya sastra, novel memiliki ciri khas tersendiri bila

dibandingkan dengan karya sastra lain. Dari segi jumlah kata ataupun kalimat,

novel lebih mengandung banyak kata dan kalimat sehingga dalam proses

pemaknaan relatif jauh lebih mudah dari pada memaknai sebuah puisi yang

cenderung mengandung beragam bahasa kias. Dari segi panjang cerita novel lebih

panjang dari pada cerpen sehingga novel dapat mengemukakan sesuatu secara

lebih banyak, lebih rinci, lebih detail, dan lebih banyak melibatkan berbagai

permasalahan yang komplek. Hendy (1993:225) menyebutkan ciri-ciri novel

sebagai berikut.

a. Sajian cerita lebih panjang dari cerita pendek dan lebih pendek dari roman.

Biasanya cerita dalam novel dibagi atas beberapa bagian

b. Bahan cerita diangkat dari keadaan yang ada dalam masyarakat ramuan

fiksi pengarang.

c. Penyajian berita berlandaskan pada alur pokok atau alur utama yang

batang tubuh cerit, dan dirangkai dengan beberapa alur penunjang yang

bersifat otonom (mempunyai latar tersendiri).

d. Tema sebuah novel terdiri atas tema pokok (tema utama) dan tema

bawahan yang berfungsi mendukung tema pokok tersebut.

e. Karakter tokoh-tokoh utama dalam novel berbeda-beda. Demikian juga

karakter tokoh lainya. Selain itu, dalam novel dijumpai pula tokoh statis

dan tokoh dinamis. Tokoh statis adalah tokoh yang digambarkan berwatak

tetap sejak awal hingga akhir. Tokoh dinamis sebaliknya, ia bisa
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mempunyai beberapa karakter yang berbeda atau tidak tetap.

Pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri novel adalah cerita

yang lebih panjang dari cerita pendek, diambil dari cerita masyarakat yang diolah

secara fiksi, serta mempunyai unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ciri-ciri novel

tersebut dapat menarik pembaca atau penikmat karya sastra karena cerita yang

terdapat di dalamnya akan menjadikan lebih hidup.

2.3.3 Unsur-Unsur Novel

Novel merupakan sebuah totalitas, suatu kemenyeluruhan yang artistic. Sebagai

sebuah totalitas, novel memiliki bagian-bagian, unsur-unsur yang saling berkaitan

satu dengan yang lain. Unsur-unsur pembangun sebuah novel menurut

Nurgiyantoro (2013:29), secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu unsur

ekstrinsik dan unsur intrinsik.

Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra itu, tetapi

secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sistem organisme karya

sastra, namun tidak ikut menjadi bagian di dalamnya. Unsur ekstrinsikterdiri dari

keadaan subyektivitas individu pengarang yang memiliki sikap, keyakinan, dan

pandangan hidup, biografi, keadaan lingkungan pengarang seperti ekonomi,

politik dan sosial yang kesemuanya itu mempengaruhi karya yang ditulisnya.

Unsur intrinsik adalah unsur-unsur 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 seseorang membaca karya

sastra. Unsur intrinsik sebuah novel adalah unsur-unsur yang secara langsung turut

serta membangun cerita. Unsur yang dimaksud adalah tema, plot, penokohan,
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latar, dan sudut pandang.

a. Tema

Tema merupakan dasar cerita atau gagasan umum dari sebuah novel. Menurut

Stanton dan Kenny (Nurgiyantoro, 2013:114) menjelaskan bahwa tema adalah

makna yang dikandung dalam sebuah cerita. Tema juga dimaknai sebagai ide

utama atau gagasan mendasar yang menopang sebuah karya sastra.

Berdasarkan dasar cerita atau ide utama, pengarang akan mengembangkan

cerita. Oleh karena itu, dalam suatu novel akan terdapat satu tema pokok dan

sub-subtema. Pembaca harus mampu menentukan tema pokok dari suatu

novel. Tema pokok adalah tema yang dapat memenuhi atau mencakup isi dari

keseluruhan cerita. Tema pokok yang merupakan makna keseluruhan cerita

tidak tersembunyi, namun terhalangi dengan cerita-cerita yang mendukung

tema tersebut. Pembaca harus dapat mengidentifikasi dari setiap cerita dan

mampu memisahkan antara tema pokok dan sub-subtema atau tema

tambahan.

b. Alur atau Plot

Plot merupakan hubungan antarperistiwa yang bersifat sebab akibat, tidak

hanya jalinan peristiwa secara kronologis. Stanton dalam Nurgiyantoro

(2013:167) juga berpendapat bahwa plot adalah cerita yang berisi urutan

kejadian yang di dalamnya terdapat hubungan sebab akibat. Suatu peristiwa

disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Plot juga dapat

berupa cerminan atau perjalanan tingkah laku para tokoh dalam bertindak,

berpikir, berasa, dan mengambil sikap terhadap masalah yang dihadapi.
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c. Tokoh dan Penokohan

Tokoh adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif atau

drama yang oleh pembaca ditafsirkan memilki kualitas moral dan

kecenderungan tertentu seperti yang diespresikan dalam ucapan dan apa yang

dilakukan dalam tindakan. Nugiantoro (2009: 44) menyatakan bahwa teknik

bagaimana pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat

diketahui karakter atau sifat para tokoh disebut sebagai penokohan. Unsur

penokohan ini mencakup pada tokoh, perwatakan, dan bagaimana

penempatan dan pelukisannya dalam cerita.Hal ini sesuai dengan pendapat

Badlic dalam Nurgiantoro(2013: 247) yang menjelaskan bahwa tokoh adalah

orang yang menjadi pelaku dalam cerita fiksi atau drama.Penokohan dalam

novel diartikannya sebagai penghadiran tokoh dalam cerita fiksi atau drama

dengan cara langsung atau tidak langsung dan mengundang pembaca untuk

menafsirkan kualitas diri sang tokoh lewat kata dan tindakannya.

d. Latar atau setting

Latar menurut Abrams (Nurgiantoro, 2013: 302) adalah landasan atau

tumpuan yang memiliki pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan

sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan.Peserta

didikndarti (2009:44) juga menegaskan bahwa latar adalah pelukisan tempat,

waktu, dan situasi atau suasana terjadinya suatu peristiwa.Berdasarkan

pengertian tersebut latar dapat disimpulkan sebagai pelukisan tempat, waktu,

dan suasana pada suatu peristiwa yang ada di cerita fiksi.

Selanjutnya, Nurgiyantoro (2009:314)membedakan latar menjadi tiga, yaitu

tempat, waktu, dan sosial. Berikut ulasan tentang unsur-unsur latar tersebut.
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(1) Latar Tempat

Latar tempat adalah suatu unsur latar yang mengarah pada lokasi dan

menjelaskan dimana peristiwa itu terjadi. Bila latar tersebut termasuk

latar tipikal, akan disebutkan nama dari tempat tersebut. Bisa berupa

nama terang seperti Yogyakarta, Jakarta, Madiun, atau nama inisial

seperti, Y, J, M.

(2) Latar Waktu

Latar waktu merupakan unsur latar yang mengarah pada kapan terjadinya

suatu peristiwa-peristiwa di dalam sebuah cerita fiksi. Waktu dalam latar

dapat berupa masa terjadinya peristiwa tersebut dikisahkan, waktu dalam

hitungan detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, dan lain sebagainya. Untuk

memahami latar waktu dikaitkan dengan unsur latar yang lain, karena

sudah menjadi syarat utama bagi karya fiksi memiliki sifat yang padu.

(3) Latar Sosial

Latar sosial adalah latar yang menjelaskan tata cara kehidupan sosial

masyarakat yang meliputi masalah-masalah dan kebiasan-kebiasaan pada

masyarakat tersebut. Latar sosial dapat berupa kebiasaan hidup, adat

istiadat, tradisi, keyakinan, cara berpikir, dan lain sebagainya.

Penggunaan bahasa dan nama-nama tokoh juga dapat diidentifikasi

menjadi latar sosial.
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e. Sudut Pandang

Peserta didikndarti (2009:44) menyatakan bahwa sudut pandang adalah posisi

pengarang dalam cerita fiksi.Selanjutnya, Nurgiyantoro (2013: 336)

mendefinisikan sudut pandang sebagaicara penyajian cerita, peristiwa-

peristiwa, dan tindakan-tindakan pada karya fiksi berdasarkan posisi

pengarang di dalam cerita.Sudut pandangdapat dibedakan menjadi dua, yaitu

sudut pandang persona ketiga: dia dan sudut pandang persona pertama: aku.

Berikut penjabaran tentang sudut pandang tersebut.

(1) Sudut Pandang Persona Ketiga: Dia

Penceritaan dengan menggunakan sudut pandang persona ketiga adalah

penceritaan yang meletakkan posisi pengarang sebagai narator dengan

menyebutkan nama-nama tokoh atau menggunakan kata ganti ia, dia, dan

mereka. Sudut pandang persona ketiga dapat dibedakan lagi menjadi dua,

yaitu “dia” mahatahu dan “dia” terbatas, “dia” sebagai pengamat. Berikut

penjabaran tentang sudut pandang-sudut pandang tersebut.

“Dia” Mahatahu pada sudut pandang personal ketiga “dia” mahatahu

pengarang menjadi narator dan dapat menceritakan hal apa saja yang

menyangkut tokoh “dia”. Narator mengetahui berbagai hal tentang tokoh,

peristiwa, dan tindakan, sampai pada latar belakang tindakan tersebut

dilakukan. Menurut Abrams (Nurgiyantoro, 2013: 348), narator

menguasai semua hal tentang tokoh-tokoh “dia” baik yang sudah

berwujud tindakan maupun baru berupa pikiran.

Menurut Stanton (Nurgiyantoro, 2013: 350), “Dia” Terbatas, “Dia”

sebagai pengamat“Dia” terbatas merupakan sudut pandang yang
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menempatkan pengarang sebagai narator yang mengetahui apa yang

dilihat, didengar, dipikir, dan dirasakan terbatas pada satu orang tokoh

“dia. Karena fokus dari pengarang hanya pada satu tokoh “dia”, maka

selanjutnya pengarang akan menjadi pengamat bagi tokoh lain.

Pengarang yang bertindak sebagai narator akan menceritakan apa yang

bisa ditangkap oleh indera penglihat dan indera pendengar saja. Narator

dalam cerita ketika menggunakan sudut pandang ini hanya akan menjadi

perekam dari kegiatan-kegiatan tokoh-tokoh lain selain tokoh “dia” yang

menjadi fokus perhatian.

(2) Sudut Pandang Persona Pertama: “Aku”

Sudut pandang persona pertama “aku” merupakan sudut pandang yang

menempatkan pengarang sebagai “aku” yang ikut dalam cerita. Kata

ganti “dia” pada sudut pandang ini adalah “aku” sang pengarang. Pada

sudut pandang ini kemahatahuan pengarang terbatas. Pengarang sebagai

“aku” hanya dapat mengetahui sebatas apa yang bisa dia lihat, dengar,

dan rasakan berdasarkan rangsangan peristiwa maupun tokoh

lain.Menurut Nurgiyantoro (2013: 353) sudut pandang persona “aku”

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sudut pandang “aku” tokoh utama

dan sudut pandang “aku” tokoh tambahan. Berikut ulasan tentang dua

sudut pandang tersebut.

Dalam sudut pandang “aku” tokoh utama, pengarang bertindak sebagai

pelaku utama dalam cerita serta praktis menjadi pusat kesadaran dan

penceritaan. ”Aku” tokoh utama merupakan tokoh protagonis dan

memiliki pengetahuan terbatas terhadap apa yang ada di luar dirinya.
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Sedangkan “Aku” tokoh tambahan merupakan sudut pandang yang

menempatkan pengarang sebagai tokoh “aku” dalam cerita sebagai tokoh

tambahan. Tokoh tambahan ini akan bercerita dan mendampingi tokoh

utama menceritakan berbagai pengalamannya, setelah cerita tokoh utama

selesai, tokoh tambahan kembali melanjutkan kisahnya.

(3) Sudut Pandang Campuran

Sudut pandang campuran adalah sudut pandang yang menggabungkan

antara sudut pandang orang ketiga “dia” dan sudut pandang orang

pertama “aku”. Pengarang melakukan kreativitas dalam penceritaan

dengan mencampurkan sudut pandang tersebut. Penggunaan sudut

pandang ini tentu berdasarkan kebutuhan. Tidak semua penceritaan

menggunakan sudut pandang ini, namun tergantung dengan efek yang

diinginkan oleh pengarang untuk memberi kesan cerita ini sungguh-

sungguh terjadi (Nurgiyantoro, 2013:361).

f. Gaya Bahasa

Bahasa sesuai dengan pendapat Peserta didikndarti (2009:44) merupakan jenis

bahasa yang dipakai pengarang, sebagai contoh misalnya gaya pop untuk

remaja, gaya komunikatif, atau jenis bahasa yang kaku (seperti pada cerita

terjemahan). Nurgiyantoro (2013:364) juga berpendapat bahwa bahasa

merupakan sarana pengungkapan yang komunikatif dalam sastra.Pada novel

juga terdapat cara pengucapan bahasa yang sering disebut gaya bahasa. Gaya

bahasa (style) merupakan cara pengucapan pengarang dalam mengemukakan

sesuatu terhadap pembaca. Dalam stile juga terdapat beberapa unsur seperti,

leksikal, struktur kalimat, retorika, dan penggunaan kohesi.
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Unsur pembangun karya satra lainnya yaitu unsur ekstrinsik. Unsur Ekstrinsik

menurut Nurgiyantoro (2013: 30) adalah unsur yang berada di luar karya fiksi

yang mempengaruhi lahirnya karya namun tidak menjadi bagian di dalam karya

fiksi itu sendiri. Sebelumnya Wellek dan Warren (Nurgiyantoro, 2013: 30) juga

berpendapat bahwa unsur ekstrinsik merupakan keadaan subjektivitas pengarang

yang tentang sikap, keyakinan, dan pandangan hidup yang melatarbelakangi

lahirnya suatu karya fiksi, dapat dikatakan unsur biografi pengarang menentukan

ciri karya yang akan dihasilkan.

2.4 Penokohan dalam Novel

Penokohan dalam karya sastra tidak hanya berhubungan dengan masalah pemilihan

jeniske pribadian, melainkan juga bagaimana melukiskan kehadiran dan

penghadiran kepribadian tokoh-tokoh secara tepat sehingga mampu menciptakan

dan mendukung tujuan artistik karya yang bersangkutan. Seorang pengarang yang

baik akan memperlihatkan teknik penggambaran kepribadian tokoh yang bervariasi

sehingga menantang untuk dibaca dan dianalisis. Selain itu, cara penggambaran

kepribadian tokoh yang bervariasi juga akan membuat cerita lebih menarik dan

tidak monoton.

Kehadiran penokohan yang digambarkan sebagai tokoh fiksi dalam novel sering

kali ditanggapi secara emosi oleh pembacanya. Pembaca merasa akrab, simpati,

empati, benci, antipasti, atau berbagai sikap lainnya. Tak jarang pembaca

mengidentifikasikan dirinya atau merasa pengalaman yang sama seperti peran

tokoh dan latar cerita yang terdapat dalam novel.

Seorang tokoh cerita yang dicipta pengarang menjadikan tokoh yang disukai

bahkan digandrungi menurut Kenny dalam Nurgiantoro (2015: 257) merupakan
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tokoh yang mempunyai relevansi. Relevansi tersebut dinyatakan sebagai

Kesepertihidupan (lifelikeness) dalam dua bentuk yang berbeda.

1. Bentuk nyata, yaitu relevansi tokoh yang dianggap bahwa tokoh cerita seperti

pengalaman kehidupan pembacanya atau pengalaman orang lain yang

diketahui pembaca.

2. Bentuk fiksi, yaitu pengalaman tokoh cerita yang tidak sesuai dengan

kehidupan atau bahkan bersifat aneh tetapi ada sisi-sisi tertentu terdapat dalam

diri pembacanya meskipun mungkin tidak disadari.

Berdasarkan uraian tersebut, relevansi tokoh dan penokohan harus dilihat dalam

kaitannya dengan berbagai unsur lainnya dan peranannya dalam ceritera secara

keseluruhan. Hal ini terkait dengan penokohan yang dikembangkan sesuai dengan

tuntutan cerita.

Novel yang merupakan bagian dari karya sastra, terkandung konsep dasar estetika

menunjukkan sifat-sifat kreatif yang mampu menuntun manusia pada nilai-nilai

menemukan hakikat kemanusiaan yang berkepribadian. Melalui kajian karakteri-

sasi tokoh dalam Novel Mimpi Sejuta Dolar karya Alberthiene Endah diharapkan

dapat memberikan relevansi nilai-nilai positif untuk peserta didik Sekolah

Menengah. Aspek moral yang yang dikembangkan dalam novel tersebut

diharapkan dapat mengarahkan dan membentuk pribadi peserta didik yang halus,

manusiawi, dan berbudaya.

2.5 Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Sekolah

Pembelajaran sastra adalah suatu pembelajaran yang telah ditetapkan dalam

kurikulum pelajaran Bahasa Indonesia dan merupakan bagian dari tujuan pendidikan
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nasional. Salah satu tujuan tersebut yakni membentuk manusia yang memiliki

pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kreativitas. Dengan demikian, pendidikan

dilaksanakan bukan sekedar untuk mengejar nilai-nilai pengetahuan, melainkan

memberikan pengarahan kepada setiap orang agar dapat bertindak dan bersikap benar

sesuai dengan kaidah-kaidah dan spirit keilmuan yang dipelajari (Aunillah, 2011: 10).

Rosenblatt (dalam Gani, 1988: 15) menyarankan beberapa prinsip yang

memungkinkan pengajaran sastra mengemban fungsinya dengan baik. Diantaranya (1)

Peserta didik harus diberi kebebasan untuk menampilkan respons danreaksinya. (2)

Peserta didik harus diberi kesempatan untuk mempribadikan dan mengkristalisasikan

rasa pribadinya terhadap cipta sastra yang dibaca dandipelajarinya. (3) Guru harus

berusaha untuk menemukan butir-butir kontak diantara pendapat para peserta didik.

(4) Peranan dan pengaruh guru harus merupakandaya dorong terhadap penjelajahan

pengaruh vital yang inheren di dalam sastraitu sendiri.

2.5.1 Hakikat Pembelajaran Sastra

Pada seminar “Mendidik Bangsa Dengan Sastra dan Budaya” pada 29 April 2013

di UNY, Taufiq Ismail menegaskan kutipan-kutipan dari karya sastra sangat

membantu untuk mengatasi rasa jenuh dan bosan akan buku pelajaran yang terlalu

akademik. Artinya, Pembelajaran Bersastra adalah kegiatan belajar mengajar

dengan sastra sebagai “alat” untuk pengajaranya. Jika dicontohkan pada

pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa sastra

dapat dijadikan sebagai salah satu “alat” pembelajaran bahasa karena hakekatnya

sastra merupakan karya seni yang dikemas dalam produk bahasa.
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Pembelajaran sastra di tingkat SMA diarahkan pada kegiatan apresiasi sastra.

Karya sastra dinikmati tidak hanya dengan cara dibaca, tetapi peserta didik

diarahkan untuk lebih mendalaminya. Sehubungan dengan kegiatan apresiasi

sastra, Wardani (dalam Rohmadi dan Slamet Subiyantoro, 2011:67)

mengemukakan bahwa: Kegiatan apresiasi sastra tidak hanya sekadar membaca

lalu menggemari membaca sastra saja, tetapi pada tahap selanjutnya kegiatan ini

diharapkan sampai pada tahap pemahaman karya sastra sehingga nilai-nilai yang

ingin diungkapkan pengarang melalui karya sastra tersebut dapat dipahami

pembaca.

Peserta didik dapat memahami nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra,

merupakan esensi pembelajaran apresiasi sastra. Hal ini sesuai dengan pendapat

Boen Oemarjati (dalam Rohmadi dan Slamet Subiyantoro, 2011:69) yang

menyatakan bahwa: Pembelajaran apresiasi sastra mengemban misi efektif, yaitu

memperkaya pengalaman peserta didik dan menjadikannya tanggap terhadap

peristiwa sekelilingnya. Tujuan akhirnya adalah menumbuhkan, menanamkan,

mengembangkan kepekaan terhadap masalah manusiawi, dan mengenalkan rasa

hormat terhadap tata nilai baik dalam konteks individual atau sosial.

Menurut Noor (2011:38), karya sastra selain sebagai penanaman niai-nilai dan

karakter, juga akan merangsang imajinasi kreativitas anak berpikir kritis melalui

rasa penasaran akan jalan cerita dan metafora-metafora yang terdapat di dalamnya.

Jadi jelaslah, bahwa karya sastra tidak hanya bersifat menghibur, tetapi juga dapat

menjadi media belajar dalam pembentukan karakter dengan cara yang menarik.
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Pendapat-pendapat di atas, menjelaskan bahwa pentingnya pembelajaran sastra

bagi peserta didik terutama dalam hal pembentukan karakter.Oleh karena itu, guru

Bahasa Indonesia tidak boleh mengabaikan pembelajaran sastra.Tuntutan

kurikulum, waktu pembelajaran yang relatif sedikit, sarana dan prasarana di

sekolah yang tidak memadai memicu guru tidak mengajarkan sastra secara

maksimal. Guru dituntut harus kreatif dan inovatif agar pembelajaran sastra tidak

membosankan dan tujuan akhirnya tercapai.

2.5.2 Tujuan dan Manfaat Pembelajaran Sastra

Sunarti (2002: 15) menjelajaskan bahwa tujuan pembelajaran sastra meliputi dua

hal, yaitu memperoleh pengalaman sastra dan memperoleh pengetahuan sastra.

Tujuan memperoleh pengalaman sastra dapat di capai dengan cara mengalami

langsung atau melihat langsung hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan sastra.

Misalnya, peserta didik di libatkan dengan kegiatan pembacaan karya sastra,

peserta didik mendengarkan bacaan hasil karya sastra, dan peserta didik di suruh

menulis karya sastra. Sementara itu, memperoleh pengetahuan tentang sastra dapat

di capai dengan cara menerangkan istilah-istilah sastra, bentuk-bentuk sastra, dan

sejarah sastra.

Sejalan dengan tujuan tersebut, pembelajaran sastra mengharapkan peserta didik

mampu mengenal dirinya, budayanya dan budaya orang lain serta mempunyai

kemampuan analik dan imajinatif dalam dirinya untuk menanggapi, mengkristis,

dan merespon hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Dengan demikian tujuan

pembelajaran sastra adalah agar peserta didik memiliki pengetahuan tentang

sastra., mampu mengapresiasikan sastra, bersikap positif terhadap nilai sastra,
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karena sastra adalah cerminan kehidupan dan dapat mengembangkan kesusastraan

Indonesia.

Pembelajaran sastra bisa dimulai dengan kegiatan mengapresiasi karyasastra.

Tujuan pembelajaran apresiasi sastra adalah peserta didik mampu menikmati dan

memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus

budipekerti, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa, serta peserta

didik menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya

danintelektual manusia Indonesia (BNSP, 2006: 2). Rumusan tujuan di atas

menyiratkan kemanfaatan pembelajaran apresiasi sastra, antara lain

memperluaswawasan, memperhalus budi pekerti dan meningkatkan kemampuan

berbahasa.Dengan demikian, pembelajaran apresiasi sastra bisa dikatakan

bertujuan membentuk moral yang luhur bagi parapeserta didik.

Pembelajaran sastra juga mengajak peserta didik mempertanyakan isu yang sangat

berkaitan dengan perilaku personal. Pendapat tersebut dapat dipahami karena

sastra adalah karya yang mampu membangkitkan perasaan tertentu bagipembaca

atau penikmatnya, seperti definisi yang disampaikan Lazar (2002: 2),“Literature

could be said to be a sort of disciplined technique for arousingcertain emotions”.

Pembelajaran apresiasi sastra juga dapat membentukpendidikan secara utuh

(Rahmanto, 2004: 6). Lebih lanjut dikatakan bahwa pembelajaran apresiasi sastra

memiliki empat manfaat, yakni (1) membantu keterampilan berbahasa, (2)

meningkatkan pengetahuan budaya, (3)mengembangkan cipta dan rasa, (4)

menunjang pembentukan watak. Keterampilan berbahasa dapat dilatih dengan
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membaca sastra, mendengarkan suatu karya sastra yang dibaca, berlatih peran

dalam drama,  mendiskusikan karya sastra, dan berlatih menulis.

2.5.3 Materi dan Substansi Pembelajaran

Dalam “Teori Pengkajian Fiksi” yang ditulis oleh Burhan Nurgiyantoro (2013:

365)menyebutkan bahwa karya sastra yang merupakan salah satu wujud karya

seni yang notabene mengemban tujuan estetik tentunya mempunyai kekhususan

sendiri dalam hal menyampaikan pesan-pesan moralnya. Kenyataan ini

menunjukkan bahwa sastra sangat relevan dengan pendidikan karakter dan sastra

adalah salah satu media atau sarana pendidikan yang dapat merangkul ranah

karakter peserta didik.Namun untuk menjadikan sastra sebagai pembentukan

karakter peserta didik, tidak serta-merta hal itu dapat terwujud.Untuk

mengoptimalkan peran sastra tersebut, dedikasi apresiator (pendidik) terhadap

pembelajaran sastra sangat menentukan keberhasilan.

Nilai-nilai karakter dasar yang harus diajarkan kepada peserta didik sejak dini

adalah sifat dapat dipercaya, rasa hormat, dan pehtaian, peduli, jujur, tanggung

jawab, ketulusan, berani, tekun, disiplin, visioner, adil, dan memiliki integritas

(Aunillah, 2011:23). Untuk itu, semua komponen sekolah hendaknya dilibatkan,

termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, salah satunya adalah bahan

ajar. Dalam memilih bahan ajar, hendaknya guru menyesuaikan dengan nilai-nilai

karakter yang harus tertanan pada diri peserta didiknya. Terkait dengan hal itu,

pada materi analisis unsur-unsur intrisik dan ekstrisik novel bagi peserta didik

SMA, pemilihan novel sebagai salah satu bahan ajar sastra di sekolah hendaknya

juga memperhatikan aspek pendidikan karakter. Guru hendaknya memilih novel
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yang banyak memberikan pengetahuan dan mampu membentuk karakter peserta

didik. Perilaku agresif yang ditampilkan dalam novel diharapkan dapat

memberikan pengetahuan untuk membentuk karakter positif peserta didik.

2.6 Nilai Pendidikan Karakter Bahasa dan Sastra Indonesia

Pembelajaran apresiasi sastra dapat membantu peserta didik dalam

mengembangkan kualitas kepribadian, antara lain ketekunan, kepandaian,

pengimajinasian dan penciptaan. Melalui kegiatan apresiasi sastra, peserta didik

selalu dipertemukan dengan berbagai pengalaman terutama pengalaman batin.

Misalnya pengalaman menginterpretasikan karya sastra, pegalaman mengikuti dan

menganalisis alur cerita pada cerpen, merefleksikan dirinya sebagai tokoh

dalamprosa maupun drama, memerankan tokoh drama, sampai pada bagaimana

peserta didik mengalami proses kreatif menciptakan cerpen, prosa, naskah drama

dansebagainya. Boleh dikatakan bahwa makin banyak peserta didik bergelut

dengan sastra, makin mantap kepribadiannya, makin baik watak dan sikapnya

karena melaluisastra berbagai ajaran moral dan pengalaman kepribadian

dituangkan. Pengalaman batin dalam membangun kepribadian peserta didik ini

dipahami sebagai pendidikan karakter.

Menurut Lickona (2012; 56) ada tujuh alasan mengapa pendidikan karakter itu

harus disampaikan.

1. Merupakan cara terbaik untuk menjamin anak-anak (peserta didik) memiliki

kepribadian yang baik dalam kehidupannya;

2. Merupakan cara untuk meningkatkan prestasi akademik;
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3. Sebagian peserta didik tidak dapat membentuk karakter yang kuat bagi dirinya

di tempat lain;

4. Mempersiapkan peserta didik untuk menghormati pihak atau orang lain dan

dapat hidup dalam masyarakat yang beragam;

5. Berangkat dari akar masalah yang berkaitan dengan problem moral-sosial,

seperti ketidaksopanan, ketidakjujuran, kekerasan, pelanggaran kegiatan

seksual, dan etos kerja (belajar) yang rendah;

6. Merupakan persiapan terbaik untuk menyongsong perilaku di tempat kerja;

7. Mengajarkan nilai-nilai budaya merupakan bagian dari kerja peradaban.

Pendidikan karakter di satuan pendidikan dilakukan melalui pemgembangan dan

pelaksanaan nilai-nilai pembentuk karakter melalui program operasional satuan

pendidikan masing-masing.Hal ini merupakan prakondisi pendidikan karakter

pada satuan pendidikan yang untuk selanjutnya diperkuat dengan 18 nilai hasil

kajian empirik Pusat Kurikulum. Nilai prakondisi yang dimaksud meliputi

religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa

ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/

komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial,

tanggung jawab.

Direktorat Pembinaan SMA Kemdiknas RI mengembangkan nilai-nilai utama

yang disarikan dari butir-butir standar kompetensi lulusan (Permendiknas No. 23

tahun 2006) dan dari nilai-nilai utama yang dikembangkan oleh Pusat Kurikulum

Depdiknas RI (Pusat Kurikulum Kemdiknas, 2009).
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2.6.1 Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Menurut Kemendiknas

Pendidikan dewasa ini dituntut untuk dapat merubah peserta didik ke arah yang

lebih baik. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan Nasional (2013) telah

merumuskan 18 Nilai Karakter yang akan ditamamkan dalam diri peserta didik

sebagai upaya membangun karakter bangsa. Berikut akan dipaparkan mengenai18

nilai dalam pendidikan karakter versi kemendiknas:

1. Religius

Religius yakni ketaatan dan kepatuahan dalam memahami dan melaksanakan

ajaran agama (aliran kepercayaan) yang dianut, termasuk dalam hal ini adalah

sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama (aliran kepercayaan) lain, serta

hidup rukun dan berdampingan.

2. Jujur

Jujur yakni sikap dan perilaku yang menceminkan kesatuan antara pengetahuan,

perkataan dan perbuatan (mengetahui apa yang benar, mengatakan yang benar dan

melakukan yang benar) sehingga menjadikan orang yang bersangkutan sebagai

pribadi yang dapat dipercaya.

3. Toleransi

Toleransi yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan penghargaan terhadap

perbedaan agama, aliran kepercayaan, suku, adat, bahasa, ras, etnis, pendapat dan

hal-hal lain yang berbeda dengan dirinya secara sadar dan terbuka, serta dapat

hidup tenang di tengah perbedaan tersebut.
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4. Disiplin

Disiplin yakni kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk

peraturan atau tata tertib yang berlaku.

5. Kerja keras

Kerja keras yakni perilaku yang menunjukkan upaya secara sungguh-sungguh

(berjuang hingga titik darah penghabisan) dalam menyelesaikan berbagai tugas,

permasalahan, pekerjaan dan lain-lain dengan sebaik-baiknya.

6. Kreatif

Kreatif yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan inovasi dalam berbagai segi

dalam memecahkan masalah, sehingga selalu menemukan cara-cara baru, bahkan

hasil-hasil baru yang lebih baik dari sebelumnya.

7. Mandiri

Mandiri yakni sikap dan perilaku yang tidak tergantung pada orang lain dalam

menyelesaikan berbagai tugas maupun persoalan. Namun hal ini bukan berarti

tidak boleh bekerjasama secara kolaboratif, melainkan tidak boleh melemparkan

tugas dan tanggung jawab kepada orang lain.

8. Demokratis

Demokratis yakni sikap dan cara berpikir yang mencerminkan persamaan hak dan

kewajiban secara adil dan merata antara dirinya dengan orang lain.

9. Rasa ingin tahu

Rasa ingin tahu yakni cara berpikir, sikap dan perilaku yang mencerminkan

penasaran dan keingintahuan terhadap segala hal yang dilihat, didengar dan

dipelajari secara lebih mendalam.
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10. Semangat kebangsaan atau nasionalisme

Semangat kebangsaan atau nasionalisme yakni sikap dan tindakan yang

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau

individu dan golongan.

11. Cinta tanah air

Cinta tanah air yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia,

peduli dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, ekomoni, politik dan

sebagainya, sehingga tidak mudah menerima tawaran bangsa lain yang dapat

merugikan bangsa sendiri.

12. Menghargai prestasi

Menghargai prestasi yakni sikap terbuka terhadap prestasi orang lain dan

mengakui kekurangan diri sendiri tanpa mengurangi semangat berprestasi yang

lebih tinggi.

13. Komunikatif

Komunikatif senang bersahabat atau proaktif, yakni sikap dan tindakan terbuka

terhadap orang lain melalui komunikasi yang santun sehingga tercipta kerja sama

secara kolaboratif dengan baik.

14. Cinta damai

Cinta damai yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan suasana damai, aman,

tenang dan nyaman atas kehadiran dirinya dalam komunitas atau masyarakat

tertentu.
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15. Gemar membaca

Gemar membaca yakni kebiasaan dengan tanpa paksaan untuk menyediakan

waktu secara khusus guna membaca berbagai informasi, baik buku, jurnal,

majalah dan koran sehingga menimbulkan kebijakan bagi dirinya.

16. Peduli lingkungan

Peduli lingkungan yakni sikap dan tindakan yang selalu berupaya menjaga dan

melestarikan lingkungan sekitar.

17. Peduli sosial

Peduli sosial yakni sikap dan perbuatan yang mencerminkan kepedulian terhadap

orang lain maupun masyarakat yang membutuhkannya.

18. Tanggung jawab

Tanggung jawab yakni sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas

dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat,

bangsa, negara, maupun agama.

2.6.2 Pengintegrasian Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Sastra

Pendidikan karakter di satuan pendidikan dilakukan melalui pemgembangan dan

pelaksanaan nilai-nilai pembentuk karakter melalui program operasional satuan

pendidikan masing-masing.Hal ini merupakan prakondisi pendidikan karakter

pada satuan pendidikan yang untuk selanjutnya diperkuat dengan 18 nilai hasil

kajian empirik Pusat Kurikulum. Nilai prakondisi yang dimaksud meliputi

religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa

ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi,
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bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli

sosial, tanggung jawab. Menurut Lickona (2012; 56) ada tujuh alasan mengapa

pendidikan karakter itu harus disampaikan.

1. Merupakan cara terbaik untuk menjamin anak-anak (peserta didik) memiliki

kepribadian yang baik dalam kehidupannya;

2. Merupakan cara untuk meningkatkan prestasi akademik;

3. Sebagian peserta didik tidak dapat membentuk karakter yang kuat bagi dirinya

di tempat lain;

4. Mempersiapkan peserta didik untuk menghormati pihak atau orang lain dan

dapat hidup dalam masyarakat yang beragam;

5. Berangkat dari akar masalah yang berkaitan dengan problem moral-sosial,

seperti ketidaksopanan, ketidakjujuran, kekerasan, pelanggaran kegiatan

seksual, dan etos kerja (belajar) yang rendah;

6. Merupakan persiapan terbaik untuk menyongsong perilaku di tempat kerja;

7. Mengajarkan nilai-nilai budaya merupakan bagian dari kerja peradaban.

Inovasi pendidikan berupaya untuk meningkatkan kualitas akhlak dan budi pekerti

(pendidikan karakter) tersebut menurut Dit.PSMP Kemdiknas (2010) dilakukan

melalui kegiatan sebagai berikut.

1. Pendidikan karakter dilakukan secara terintegrasi ke dalam semua mata

Pelajaran.Integrasi yang dimaksud meliputi pemuatan nilai-nilai ke dalam

substansi pada semua mata pelajaran dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran

yang memfasilitasi dipraktikkannya nilai-nilai dalam setiap aktivitas di dalam

dan luar kelas untuk semua mata pelajaran.
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2. Pendidikan karakter juga diintegrasikan ke dalam pelaksanaan kegiatan

Pembinaan peserta didik.

3. Selain itu, pendidikan karakter dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan

semua urusan di sekolah yang melibatkan semua warga sekolah.

Berdasarkan ketiga bentuk inovasi di atas yang paling penting dan langsung

bersentuhan dengan aktivitas pembelajaran sehari-hari adalah pengintegrasian

pendidikan karakter dalam proses pembelajaran. Pengintegrasian pendidikan

karakter melalui proses pembelajaran semua mata pelajaran di sekolah sekarang

menjadi salah satu model yang banyak diterapkan. Model ini ditempuh dengan

paradigma bahwa semua guru adalah pendidik karakter (character

educator).Semua mata pelajaran juga diasumsikan memiliki misi dalam

membentuk karakter mulia para peserta didik (Mulyasa, 2014:59).

Pembelajaran apresiasi sastra dapat membantu peserta didik dalam

mengembangkan kualitas kepribadian, antara lain ketekunan, kepandaian,

pengimajinasian dan penciptaan.Pengintegrasian nilai karakter dalam mata

pelajaran bahasa dan sastra Indonesia perlu dirancang guru sehingga dapat

diterapkan dalam pembelajaran.Adapun, tahapan-tahapan pengintegrasian

diuraikan sebagai berikut.

1. Tahap Perencanaan

Tahap ini dilakukan dengan menyusun RPP berkarakter berdasarkan silabus

berkarakter dan penyiapan bahan ajar berkarakter.Analisis SK/KD dilakukan

untuk mengidentifikasi nilai-nilai karakter yang secara substansi dapat

diintegrasikan pada SK/KD yang bersangkutan dan hal ini untuk membatasi
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nilai-nilai yang dapat dikembangkan pada pembelajaran SK/KD tersebut.

Dalam hal ini guru dituntut lebih cermat dalam memunculkan nilai-nilai yang

ditargetkan dalam proses pembelajaran.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dari tahapan kegiatan pendahuluan, inti dan penutup

dipilih dan dilaksanakan agar peserta didik mempraktikkan nilai-nilai karakter

yang ditargetkan.Dalam hal ini prinsip-prinsip CTL diaplikasikan pada semua

tahapan pembelajaran karena dapat memfasilitasi terinternalisasinya nilai-nilai

karakter pada peserta didik. Selain itu, perilaku guru sepanjang proses

pembelajaran harus merupakan model pelaksanaan nilai-nilai bagi peserta

didik.

Guru harus mampu merancang langkah-langkah pembelajaran yang

memfasilitasi peserta didik aktif dalam proses mulai dari pendahuluan,  inti,

sampai penutup. Guru dituntut menguasai berbagai metode, model, atau

strategi pembelajaran aktif sehingga langkah-langkah pembelajaran dengan

mudah disusun dan dapat dipraktikkan dengan baik dan benar. Dengan proses

seperti ini guru juga bisa melakukan pengamatan sekaligus evaluasi terhadap

proses yang terjadi, terutama terhadap karakter peserta didiknya.

3. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi atau penilaian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses

pendidikan. Dalam pendidikan karakter, penilaian harus dilakukan dengan

baik dan benar.Penilaian tidak hanya menyangkut pencapaian kognitif peserta

didik, tetapi juga afektif dan psikomotoriknya.Justru penilaian karakter lebih

mementingkan pencapaian afektif dan psikomotoriknya dibandingkan
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kognitifnya. Guru harus berpedoman pada standar penilaian yang sudah

ditetapkan oleh para ahli penilaian. Hal ini dilakukan agar proses penilaian

lebih objektif.

Pemerintah (Kemdiknas/kemdikbud) sudah menetapkan standar penilaian

pendidikan yang dapat dipedomani oleh guru dalam melakukan penilaian di

kelas atau sekolah, yakni Permendiknas RI 20 tahun 2009 tentang Standar

Penilaian Pendidikan.Dalam standar ini banyak teknik dan bentuk penilaian

yang ditawarkan untuk melakukan penilaian, termasuk dalam penilaian

karakter.Teknik penilaian karakter harus dapat mengukur pencapaian peserta

didik dalam kompetensi dan karakter. Di antara teknik-teknik penilaian yang

dipakai untuk mengetahui perkembangan karakter adalah observasi, penilaian

kinerja, penilaian antar teman dan penilaian diri sendiri. Nilai karakter

sebaiknya tidak dinyatakan secara kuantitatif, melainkan secara kualitatif

sepert di jabarkan oleh Dit. PSMP Kemdiknas (2010)

1) BT : Belum Terlihat, apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-

tanda awal perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator.

2) MT : Mulai Terlihat,  apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan

adanya tanda-tanda awal perilaku/karakter yang dinyatakan dalam

indikator tetapi belum konsisten.

3) MB : Mulai Berkembang, apabila peserta didik sudah memperlihatkan

berbagai tanda perilaku/karakter dalam indikator dan mulai konsisten.

4) MK : Menjadi Kebiasaan atau membudaya, apabila peserta didik terus-

menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang dinyatakan dalam

indikator secara konsisten.
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2.7 Sinopsis Biografi Merry Riana Mimpi Sejuta Dolar

Novel biografi Mimpi Sejuta Dolar karya Alberthiene Endah (2014), mengisahkan

tentang perjalanan Merry Riana, seorang wanita luar biasa yang mencapai awal

mula titik kesuksesannya di usia 26 tahun.Kesuksesan didapat saat ia memiliki

penghasilan 1 juta dolar dari pekerjaannya sebagai Financial Planner profesional

yang memiliki perusahaan dan tim marketingnya sendiri dengan kantor berlokasi

di Singapore.

Berawal dari kerusuhan Mei 1998, Merry Riana tak menyangka harus kuliah ke

luar negeri dalam tekanan yang begitu berat.Nanyang Technological University,

sebuah kampus di Jurong West Singapura menjadi saksi sepenggal perjalanan

hidupnya di bangku kuliah. Harus berpisah dari keluarga yang sangat dicintainya

dan harus kuliah dengan uang sangat pas-pasan karena usaha ayahnya yang tak

berkembang akibat krisis moneter yang melanda Indonesia saat itu, uang pinjaman

pendidikan dari bank Singapura benar-benar menolong sekaligus benar-benar

menguji ketabahan Merry Riana.

Kondisi perekonomian orang tua Ria tidak seperti anak-anak Tionghoa lainnya.

Dengan kondisi yang pas-pasan, Ria hanya bisa mengantongi 10 Dolar Singapura

untuk biaya hidup selama 1 minggu.Kondisi ini akhirnya memaksa Ria untuk

berpikir dan berupaya mencari penghasilan tambahan. Keadaan jadi makin sulit

karena di NTU mahasiswa dituntut untuk bisa bertahan dengan jadwal akademik

dan sistem perkualiahan yang ketat.Tidak pandai membagi waktu, habislah

semuanya.
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Berbulan-bulan Ria panggilan akrab Merry Riana, harus makan mi instan dan dua

potong roti tawar untuk mengganjal perut dan harus minum dari air keran yang

biasanya hanya digunakan untuk mencuci tangan atau membasuh wajah oleh

mahasiswa lainnya, sering Ria mengikuti acara-acara organisasi agar bisa

mendapatkan makan gratis dan memperbaiki gizi dan tetap hidup sebagai

mahasiswa Teknik Elektro di NTU. Menempuh perjalanan yang cukup jauh dari

asrama hingga ke kampus agar tak perlu mengeluarkan uang untuk naik

transportasi umum.

Buku Mimpi Sejuta Dolar Ria menceritakan bagaimana perjuangannya, termasuk

bagaimana bertemuanya dia dengan Alva, lelaki yang kini menjadi

suaminya.Berdua, mereka saling mengisi dan berjuang bersama. Jika Ria memiliki

kelebihan sebagai praktisi yang terjun langsung di lapangan, maka Alva memiliki

kemampuan analisis dan strategi bisnis yang handal.

Sebuah terobosan yang dilakukan Merry Riana bersama Alva Tjenderasa, disaat

para mahasiswa ingin menjadi pegawai di perusahaan tempat mereka magang.Ria

dan Alva memilih memulai bisnis mereka yang berujung kerugian.Sempat ditipu

ketika mengikuti bisnis multi level marketing di awal percobaannya dalam dunia

bisnis hingga rugi besar dalam bisnis jual beli saham bersama Alva.

Perjuangan demi perjuangan seorang Merry Riana yang mampu mengevolusi

dirinya dari mahasiswa berbekal setangkup roti tawar untuk makan siangnya di

kampus untuk menjadi seorang konsultan keuangan berpenghasilan satu juta dolar

di usia 26 tahun. Buku ini menunjukkan bahwa kekuatan doa, kekuatan dukungan

orang-orang terkasih sangat penting bagi kehidupan seseorang dan banyak kata-
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kata penyemangat. Buku ini membuktikan kerja keras, kreativitas, mental dan

tekad yang kuat serta doa bila disatukan mampu menciptakan kesuksesan.

2.8 Kelayakan Biografi Merry Riana sebagai Bahan Ajar di SMA

Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan guru dan sumber belajar pada

suatu lingkungan belajar. Oemar Hamalik (2003: 54) menjabarkannya sebagai

komponen proses pembelajaran yang terdiri dari: (1) tujuan pembelajaran; (2)

siswa yang belajar; (3) guru yang mengajar; (4) metode pembelajaran; (5) media

pembelajaran; (6) situasi pembelajaran; dan (7) evaluasi pembelajaran.

Komponen-komponen pembelajaran tersebut tidak berdiri sendiri namun saling

terkait.Pandangan pembelajaran sebagai komponen-komponen yang saling terkait

untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut merupakan pendekatan sistem.

Proses pembelajaran dilakukan untuk menciptakan kondisi yang kondusif agar

terjadi interaksi komunikasi belajar mengajar antara guru, siswa, dan komponen

pembelajaran lainnya sehingga tercapai tujuan pembelajaran (Rusman, 2011: 15).

Bahan ajar sebagai media penyampaian materi dan pesan pembelajaran dapat

dimanfaatkan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran bukan hanya kognitif dan

keterampilan tetapi juga afektif peserta didik.Aspek afektif peserta didik dalam

pembelajaran tidak terlepas dari pendidikan karakter yang diterapkan untuk

peserta didik SMA. Dengan demikian, peran guru dalam memilih dan

mengembangkan bahan ajar menjadi bagian dalam proses pembelajaran.Kriteria

pemilihan bahan ajar yang baik menurut para ahli dijabarkan sebagai berikut.

1. Sumardi dkk (2009:78) mengatakan bahwa ada lima kriteria yang layak

dipertimbangkan dalam memilih atau menyediakan bahan ajar sastra di
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sekolah. Kelima kriteria itu antara lain: (1) Latar Budaya Peserta didik, (2)

Aspek Psikologis, (3) Aspek Kebahasaan, (4) Nilai Karya Sastra dan (5)

Keragaman Karya Sastra.

2. Rahmanto (2010:27) menyatakan bahwa aspek penting yang tidak boleh

dilupakan dalam memilih bahan ajar sastra yang pertama adalah dari sudut

bahasa, kematangan jiwa (psikologi) dan dari sudut pandang latar belakang

budaya.

Selanjutnya, kesesuaian kriteria bahan ajar yang baik dapat menurut Yaumi,

(2013, 256-257) berikut ini.

1. Konten informasi yang dikembangkan dalam bahan ajar dihubungkan dengan

pengalaman peserta didik (tentu saja harus diawali dengan menganalis

kebutuhan).

2. Peserta didik menyadari tentang pentingnya informasi yang disajikan dalam

bahan ajar.

3. Informasi yang dituangkan dalam bahan ajar tersedia akan mudah diperoleh

paling tidak dalam bahan yang dikembangkan.

4. Bahan ajar terorganisasi dengan baik sehingga memudahkan bagi peserta didik

untuk mempelajarinya.

5. Gaya penulisan sangat jelas dan dapat dipahamai dengan baik.

6. Penggunaan kosa kata dan bahasa sesuai dengan umur dan tingkat sekolah dan

berterima di kalangan umum.

7. Kata-kata sulit dan istilah-istilah teknik dijabarkan dan dijelaskan dalam bahan

ajar yang dikembangkan.
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Pemilihan bahan ajar yang disesuaikan dengan usia belajar siswa SMA, menurut

Rahmanto (2010: 21), siswa akan mudah tertarik pada karya-karya dengan latar

belakang yang erat hubungannya dengan latar kehidupan siswa, terutama bila

sebuah karya menghadirkan tokoh yang berasal dari lingkungan mereka dan

mempunyai kesamaan dengan mereka.Pembelajaran apresiasi sastradilakukan

melalui proses yang dinamis, komunikatif dan kreatif. Dalam proses itulah peserta

didik aktif dan kreatif dalam membaca, menganalisis, menghayati, menikmati dan

memerankan dalam adegan-adegannya. Biografi Merry Riana inimerupakan salah

satu novel biografi atau biografi fiksi yang menjabarkan perjalanan hidup Merry

Riana menyelesaikan pendidikan dan menggapai suksesnya.Curahan jiwa tersebut

dapat dijadikan contoh karena mengandung nilai-nilai pendidikan yang sangat

tinggi. Peristiwa-peristiwa yang muncul dikemas bagus sehingga dapat

menyadarkan pembaca dalam bertindak dan berperilaku.

Peran seorang pendidik sangat penting tidak hanya dalam pendidikan saja, tetapi

penting juga dalam upaya membentuk watak bangsa dan mengembangkan potensi

siswa dalam mewujudkan pembangunan pendidikan di Indonesia. Peran guru

untuk mengorganisasikan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajarannya,

dilakukan berdasarkan tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran.

Salah satu penerapan pembelajaran bermakna melalui pembinaan, pengajaran, dan

apresiasi sastra.Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran

sastra baik dari struktur sastra maupun pemaknaannya agar sastra mampu menjadi

sarana yang efektif dan efisien dalam memberikan makna pada pembelajaran.
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Salah satu tujuan umum pengajaran bahasa dan sastra Indonesia dalam kurukulum

2013 adalah agar peserta didik mampu mengembangkan kepribadian, memperluas

wawasan sastra, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Tujuan

umum tersebut dijabarkan dalam tujuan khusus yaitu agar peserta didik mampu

menikmati, menghayati, memahami dan menarik manfaat-manfaat karya sastra

sehingga diharapkan dapat lebih memahami esensi kehidupan.Implementasi

pengembangan kepribadian peserta didik dalam pembelajaran menjadi hal yang

perlu diperhatikan.

Penelitian ini menganalisis biografi Merry Riana dalam bukuMimpi Sejuta Dolar

dilihat dari aspek kurikulum dan aspek kesastraan. Untuk menentukan relevansi

pendidikan karakter tokoh Merry Riana sebagai bahan pembelajaran bahasa

Indonesia di SMA perlu dilakukan analisis tujuan pembelajaran. Ada sejumlah

kompetensi inti (KI) yang hendak dicapai dalam pelajaran Bahasa Indonesia pada

jenjang SMA dalam kurikulum 2013 dijabarkan sebagai berikut.

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam

pergaulan dunia

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan

faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin
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tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan

humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan

bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

KI 4 : Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah

secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

Secara materi, pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang sesuai adalah

materi pembelajaran teks cerita ulang atau biografi di SMA kelas XI semester 1.

Dalam kurikulum 2013, kompetensi dasar materi tersebut dituangkan dalam KD

3.1 yaitu memahami struktur dan kaidah teks cerita ulang, baik melalui lisan

maupun tulisan dan KD 4.1 menginterpretasi makna teks cerita ulang, baik secara

lisan maupun tulisan. Implikasi penelitian mengenai kajian karakter Merry Riana

dalam pembelajaran ini adalah pendidikan karakter yang dapat ditanamkan kepada

peserta didik. Hal ini sesuai denngan konsep pembinaan, pengajaran, dan apresiasi

sastra yang dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran sastra agar

sastra mampu menjadi sarana yang efektif dan efisien dalam memberikan makna

pada pembelajaran.Sesuai dengan pendapat Noor (2011: 82), mengatakan bahwa

pembelajaran sastra tidak hanya menawarkan hiburan sesaat, tetapi juga akan

memberi berbagai manfaat lain bagi peserta didik. Pemilihan sumber belajar

dalam hal ini novel biografi sangat penting diperhatikan oleh guru guna

tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan.Untuk itu, peran guru
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mengorganisasikan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajarannya,

melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran.



III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Metode ini digunakan terutama pada pengumpulan, dan klasifikasi data laporan.

Metode kualitatif bersifat deskriptif. “Penelitian kualitatif sebagai prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan

tentang orang-orang atau prilaku yang diamati” (Bogdan dan Taylor (dalam

Aminuddin, 2004 : 14 ).

Penelitain ini bertujuan mendeskripsikan karakterisasi tokoh biografi Merry Riana

dalam buku Mimpi Sejuta Dolar karya Alberthiene Endah dan kelayakannya

sebagai bahan ajar khususnya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA.

Data yang dideskripsikan berupa data verbal yang mengungkapkan karakter

tokoh. Data verbal tersebut berupa cerita yang dituliskan pengarang untuk

menggambarkan karakter tokoh dalam buku Mimpi Sejuta Dolar.

3.2 Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer adalah

sumber data utama penelitian yang diproses langsung dari sumbernya tanpa

melalui perantara (Siswantoro, 2005:54). Data primer yang dikaji dalam penelitian

ini berwujud kata, frasa, dan kalimat yang menggambarkan karakter tokoh Merry
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Riana dalam dokumen cetakan buku Mimpi Sejuta Dolar karya Alberthiene

Endah.

3.3 Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pembacaan terpadu dan

menyeluruh terhadap sumber data biografi Merry Riana dalam buku Mimpi Sejuta

Dolar karya Alberthiene Endah. Untuk mendapat hasil penelitian yang akurat,

dilakukan model pembacaan secara cermat dan saksama, menelaah untuk

memahami isinya, dan menemukan nilai karakter Merry Riana yang terdapat

pada biografi tersebut.

1. Mencatat data yang ditemukan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian,

berupa kata, frasa, kalimat, ungkapan-ungkapan, pernyataan yang berkaitan

langsung dengan nilai-nilai karakter.

2. Mengidentifikasi dan mengelompokkan data berdasarkan nilai-karakter tokoh

Merry Riana yang terdapat dalam buku Mimpi Sejuta Dolar.

3. Membuat tabulasi data berdasarkan hasil identifikasi dan klasifikasi

berdasarkan nilai-nilai karakter tokoh Merry Riana dalam buku tersebut.

4. Mendeskripsikan data berdasarkan nilai-nilai karakter tokoh Merry Riana

dalam buku Mimpi Sejuta Dolar.

5. Menganalisis data berdasarkan nilai-nilai karakter tokoh Merry Riana dalam

buku tersebut.

6. Menyimpulkan hasil analisis nilai-nilai pendidikan karakter tokoh Merry

Riana dalam buku tersebut.
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7. Menyusun Rencana Program Pembelajaran (RPP)  dengan menggunakan

kajian novel biografi tokoh Merry Riana dalam buku Mimpi Sejuta Dolar.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

penelitian kepustakaan atau studi pustaka. Penelitian dilakukan menggunakan

metode simak dengan teknik lanjutanya itu teknik analisisis melalui proses baca,

dan catat hasil temuan. Peneliti mencari semua data karakter Merry Riana yang

terdapat dalam buku Mimpi Sejuta Dolar karya Alberthiene Endah untuk

menemukan keberadaan data yang dibutuhkan. Langkah-langkah pengumpulan

data yang diadaptasi berdasarkan Rafiek,(2013:14) adalah sebagai berkut.

1. Membaca karya sastra biografi fiksi tokoh Merry Riana dalam buku

Mimpi Sejuta Dolar karya Alberthiene Endah.

2. Mengidentifikasi karakteristik tokoh dalam buku tersebut.

3. Mencari, menemukan dan mencatat data temuan dalam buku Mimpi Sejuta

Dolar karya Alberthiene Endah.

4. Menganalisis data yang ditemukan.

5. Mengkaji kelayakan buku biografi fiiksi Merry Riana sebagai bahan ajar

khususnya pada pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SMA.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian berupa kartu data yang digunakan saat mencatat temuan

karakter tokoh yang terdapat dalam biografi. Pencatatan dilakukan terkait semua

data yang menunjukkan karakterisasi tokoh dalam novel didapat. Semua data
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yang ditemukan kemudian dipilih dan dipilah-pilah dengan membuang data yang

tidak diperlukan kemudian dilakukan penataan menurut tipe atau jenis data yang

telah dicatat. Dengan demikian, terjadilah penyeleksian data dengan cara

mengkategorisasikan data dan memasukkannya dalam kartu data. Hal ini

bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data dan

memasukkan data dalam tabel analisis data. Berikut ini contoh kartu data yang

digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3.1 Kartu Data Pencatatan Temuan Karakteristik Tokoh Merry Riana

No Halaman Deskripsi Karakter Kode
PROLOG
1
2

dst
BAB I
1
2

dst
BAB 2
1
2

dst

3.6 Analisis Data

Mudjiarahardjo dalam Sujarweni(2014:34) menyatakan bahwa analisis data

adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan

,memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu

temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Selanjutnya, teknik

analisis data menurut Semi (2012:31) dilakukan dengan cara pendeskripsian

bagian-bagian yang ditentukan dalam penelitian, dirumuskan simpulan umum dari
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hasil penelitian secara lengkap dalam bentuk tertulis.

Berdasarkan teknis analisis tersebut, teknik analisis data pada penelitian ini

dilakukan dengan cara:

1. membaca buku Mimpi Sejuta Dolar karya Alberthiene Endah;

2. mentabulasikan hasil data ketokohan dan mengklasifikasikannya berdasarkan

karakter tokoh dengan memberi kode atau tanda;

3. menganalisis karakter tokoh yang terdapat dalam novel dan

mendeskripsikannya melalui pemaparan yang menggambarkan karakter tokoh

secara ringkas dan jelas;

4. mengaitkan kajian yang dihasilkan dengan pendidikan karakter siswa SMA

sebagai pertimbangan pembelajaran analisis karya sastra dengan

memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam

kurikulum bahasa dan sastra Indonesia di SMA;

5. menyimpulkan hasil analisis karakterisasi tokoh dalam novel dan

kelayakannya sebagai bahan ajar dalam pembelajaran bahasa dan sastra

Indonesia kelas XI di SMA.

Untuk memudahkan pendataan karakter dan penokohan dalam novel, pemberian

kode dilakukan dengan menggabungkan urutan bagian atau bab, halaman, nama

tokoh dan urutan mendapatkan data tersebut. Sebagai contoh, P.h3.1 yang berarti

data ditemukan pada bagian Prolog, halaman 3, yang didapat dengan pada urutan

ke-1.Penomoran bagian Prolog (P) dan perbab dari Bab 1 hingga 13 (B1 – B13).

Selanjutnya penomoran halaman (h). Penggunaan kode M untuk menyatakan

tokoh Merry Riana dan penggkodean nilai karakter diberikan dengan simbol
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religius (R), disiplin (D), kerja keras (KK), kreatif (Kr), mandiri (M), demokratis

(Dk), rasa ingin tahu (RIT), cinta tanah air (CTA), gemar membaca (GM), dan

tanggungjawab (TJ). Selanjutnya, kode temuan diberi penanda urutan1, 2 dan

seterusnya secara berulang dilekatkan pada nomor data. Hal ini dimaksudkan

untuk menyederhanakan bentuk dalam bahasan.



 

 

 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, secara umum didapat bahwa biografi Merry 

Riana dalam buku Mimpi Sejuta Dolar karya Alberthiene Endah mengandung 

nilai-nilai karakter yang baik dan layak dijadikan sebagai bahan ajar pembelajaran 

Bahasa Indonesia di SMA. Secara khusus, hasil temuan dan pembahasan 

penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Terdapat  sepuluh nilai-nilai pendidikan tokoh berdasarkan biografi Mery 

Riana dalam Mimpi Sejuta Dolar Karya Alberthent Endah . Nilai-nilai 

tersebut meliputi karakter (1) Religius, (2) Disiplin, (3) Kerjakeras, (4) 

Kreatif, (5) Mandiri, (6) Rasa Ingin Tahu, (7) Cinta Tanah Air, (8) 

Bersahabat/Komunikatif, (9) Gemar Membaca, dan (10) Tanggung Jawab. 

2.  

 

3. Hasil temuan penelitian analisis nilai-nilai karakter dalam biografi Merry 

Riana layak dijadikan bahan ajar untuk pembelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia di SMA. Kelayakan teoritis berdasarkan pendapat Rahmanto 

(2010: 21), bahwa peserta didik akan mudah tertarik pada karya-karya dengan 

latar belakang yang erat hubungannya dengan latar kehidupannya dan 

mempunyai kesamaan dengan mereka. Hasil angket tiga bahasa Indonnesia 
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Mimpi Sejuta dolar karya Alberth Endah layal digunakan sebagai bahan ajar 

di SMA 

 

5.2 Saran 

Bedasarkan temuan dan implikasi penelitian kajian karakteristik tokoh dalam 

biografi, beberapa hal yang disarankan kepada beberapa pihak berikut ini. 

1. Beberapa temuan karakter tokoh dalam biografi Merry Riana Mimpi Sejuta 

Dolar karya Alberthiene Endah ini bertujuan memberikan contoh analisis 

unsur-unsur kesusastraan dan pemaknaan kepada peserta didik. Melalui 

analisis karakteristik tokoh ini, Guru diharapkan bukan hanya menyajikan 

laporan dari sisi karya sastra saja namun juga memberikan bekal nilai-nilai 

karakter mulia yang diperoleh melalui proses pembelajaran di kelas dan di 

luar kelas. Dengan demikian, siswa diharapkan sadar akan jati dirinya 

sebagaimanusia yang mulai beranjak dewasa dengan berbagai problem yang 

menyertainya sehingga dapat menjadi manusia yang berkarakter sekaligus 

memiliki ilmu pengetahuan yang siap dikembangkan pada jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. 

 

2. Implikasi pengembangan pembelajaran selanjutnya adalah pemilihan novel 

biografi bukan hanya biografi tokoh Merry Riana yang berjuang dalam 

pendidikan dan mencapai suksesnya. Guru juga dapat mencari sumber bacaan 

biografi lainnya yang dapat dikaji. Dengan demikian, pemaknaan 

pembelajaran bukan hanya unsur kognitif dalam mencapai tujuan 

pembelajaran analisis unsur karya sastrasaja, namun juga memberikan 
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pembelajaran bermakna melalui teladan tokoh dan latar yang ada dalam buku 

yang dipilihkan. 
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