
1 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sastra merupakan bentuk karya seni kreatif yang menggunakan objek manusia 

dan segala macam kehidupannya. Di samping berfungsi sebagai media untuk me-

nampung teori atau sistem berpikir manusia, sastra juga mampu menjadi wadah 

penyampaian ide-ide yang dipikirkan dan dirasakan oleh manusia tentang 

kehidupan secara utuh. 

 

Setiap kejadian di lingkungan sekitar dan pengalaman-pengalaman hidup yang 

dialami oleh seseorang menjadi harta yang berpotensi untuk diolah menjadi se-

buah karya sastra. Karya sastra merupakan gambaran kehidupan hasil rekaan 

seseorang yang sering kali menghadirkan kehidupan yang diwarnai oleh sikap 

latar belakang dan keyakinan pengarang. 

 

Sastra adalah ciptaan kreatif imajinatif manusia bertolok dari kehidupan nyata 

yang ditulis atau dicetak serta memiliki ekspresi estetis, misalnya puisi, drama, 

dan cerita rekaan termasuk novel di dalamnya. Ekspresi estetis merupakan upaya 

pengeluaran pengalaman, perasaan, dan pikiran dari dalam diri manusia. Sebagai 

salah satu produk sastra, novel berperan dalam menyampaikan keindahan bahasa 

melalui sebuah rekaan peristiwa.  
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Perkembangan novel di Indonesia cukup pesat, terbukti dengan banyaknya novel 

baru yang diterbitkan. Novel-novel tersebut memiliki bermacam-macam tema dan 

isi, antara lain tentang fenomena sosial yang pada umumnya terjadi dalam masya-

rakat, termasuk yang berhubungan perasaan dan kejiwaan. Hal ini sangatlah me-

narik karena jiwa adalah hakikat kehidupan makhluk bernyawa yang memiliki 

rasa-karsa, yakni manusia. 

 

Novel juga merupakan ungkapan fenomena sosial dalam aspek-aspek kehidupan 

yang dapat digunakan sebagai sarana mengenal manusia dan zamannya. Namun 

demikian, novel sebagai salah satu bentuk karya sastra diharapkan memunculkan 

nilai-nilai positif bagi penikmatnya. Hal ini akan mendorong penikmat novel 

untuk berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari di era apa pun itu.  

 

Satu hal yang tidak mungkin terlepas dari penciptaan karya sastra berupa novel 

adalah kejiwaan, baik kejiwaan pengarang, kejiwaan tokoh-tokoh fiksional dalam 

karya sastra maupun kejiwaan pembaca. Sastra merupakan pencerminan dari segi 

kehidupan manusia yang di dalamnya memuat sikap, tingkah laku, pemikiran, pe-

ngetahuan, tanggapan, perasaan, imajinasi mengenai manusia dan lingkungan 

sekitarnya. Demikian juga yang terjadi pada novel sebagai salah satu produk 

sastra tersebut. Pengarang berusaha merefleksikan segi-segi kehidupan manusia 

itu ke dalam karya sastra sehingga terciptalah sebuah karya sastra yang menarik 

untuk diteliti. 

 

Di tengah fenomena sosial yang terjadi dewasa ini, hadirlah sebuah karya sastra 

berupa novel dari tangan dingin Eko Kusumawijaya. Sebuah novel yang datang 
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untuk menceritakan sisi tentang arti sebuah perjuangan yang berlandaskan keya-

kinan yang murni. Novel yang mengangkat rapat sisi religi dan fitrah manusia 

sebagai mahluk hidup yang memiliki organ tubuh yang lazim disebut dengan hati. 

Sebuah novel yang memeriakan makna proses putar tiap episode kehidupan. 

Sebuah novel dengan judul Haji Ngeteng. 

 

Pemilihan novel Haji Ngeteng dilatar belakangi oleh adanya keinginan untuk me-

mahami nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dari alur cerita berikut 

perilaku tokoh-tokoh dalam novel ini. Haji Ngeteng memunyai nilai didik positif 

yaitu penjelasan mengenai nilai-nilai keikhlasan diri seseorang terhadap din dan 

kehidupan secara komprehensif. Keteladanan semacam ini yang dapat dijadikan 

panutan atau inspirasi bagi penikmatnya. 

 

Lintas budaya antarnegara yang bergerak dengan mudah begitu efektif dalam 

mengikis jati diri bangsa. Hal itu terjadi secara perlahan namun pasti. Dengan 

asumsi seperti ini, penulis termotivasi untuk menghidupkan kembali nilai-nilai 

pendidikan karakter di tengah kehidupan siswa salah satunya melalui pengkajian 

nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam novel ini. Hal ini menjadi 

alasan diangkatnya nilai-nilai pendidikan karakter sebagai bahan kajian penelitian 

novel ini. 

 

Terlebih pemerintah melalui Mentri Pendidikan Nasional pada pertengahan tahun 

2010 mencanangkan penerapan kurikulum pendidikan berbasis karakter bagi 

semua tingkat pendidikan. Program ini dinilai penting dalam mengantarkan 

generasi bangsa menjadi pribadi-pribadi yang bermartabat. Pendidikan karakter 

adalah sebuah upaya untuk membentuk sifat-sifat mulia peserta didik yang salah 
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satunya juga melibatkan figur seorang guru di dalamnya. Dalam hal ini, guru 

membantu membentuk watak peserta didik agar senantiasa menjadi insan yang 

berpikir dan bertindak positif.  

 

Berdasarkan hal yang telah diuraikan,  karya sastra berupa novel yang hendak 

dijadikan bahan ajar bagi peserta didik hendaknya berisikan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap atau nilai yang harus dipelajari siswa. Di satu sisi seorang 

guru menyampaikan materi untuk mempertajam daya kognitif siswa dan di sisi 

lain seorang guru dapat menyampaikan pesan moral yang harapannya bermanfaat 

bagi perkembangan karakter siswa. Keberhasilan yang dimaksud bukan hanya 

keberhasilan membentuk kecerdasan peserta didik dalam mengapresiasi sastra, 

akan tetapi juga membentuk karakter peserta didik sehingga menjadi pribadi yang 

bermoral. 

 

Perlu diakui juga bahwa sebelumnya sudah ada beberapa penelitian serupa terkait 

nilai-nilai pendidikan karakter dalam sebuah karya sastra berupa novel. Namun, 

penelitian tersebut memiliki landasan dan novel yang berbeda meskipun memiliki 

ruh yang sama yaitu mengkaji kedalaman nilai pendidikan karakter di dalamnya. 

Hadirnya pengkajian nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Haji Ngeteng ini 

menjadi hal yang akan memperkaya penelitian serupa yang telah dilakukan. Novel 

ini menyumbangkan banyak nilai kehidupan terutama hal yang berkenan dengan 

pendidikan karakter yang membentuk diri menjadi pribadi yang taat kepada ajaran 

agama. 
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Terkait dengan pembelajaran sastra di sekolah, novel merupakan sebuah karya 

sastra yang kerap digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar mata 

pelajaran bahasa Indonsia di Sekolah Menengah Atas (SMA). Dalam silabus 

Kurikulum 2013 jenjang SMA kelas XII semester genap, terdapat Kompetensi 

Dasar memahami  dan mampu membuat tanggapan kritis (dalam bentuk tulisan) 

terhadap suatu karya sastra (puisi, cerpen, novel, dan naskah drama) dengan 

mengaitkan antarunsur dalam karya sastra untuk menilai karya sastra. 

 

Selain menyentuh ranah sastra dan kebahasaan, nilai-nilai pendidikan karakter 

dirasa sangat penting untuk ditanamkan dalam diri siswa termasuk mereka yang 

sedang duduk pada jenjang pendidikan SMA. Dengan demikian, penulis merasa 

tertarik untuk menyusun sebuah skripsi dengan judul Nilai-Nilai Pendidikan 

Karakter dalam Novel Haji Ngeteng Karya Eko Kusumawijaya dan Kelayakannya 

Sebagai Bahan Ajar Pendidikan Karakter Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di 

SMA Kelas XII. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. 

“Bagaimanakah nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Haji Ngeteng karya 

Eko Kusumawijaya dan kelayakannya sebagai bahan ajar pendidikan karakter 

mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA Kelas XII?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter 

dalam novel Haji Ngeteng karya Eko Kusumawijaya dan kelayakannya sebagai 

bahan ajar pendidkan karakter mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA Kelas 

XII. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

a. Digunakan untuk menunjang referensi di bidang kesastraan khususnya 

mengenai penggunaan nilai-nilai pendidikan karakter dalam sebuah 

karya sastra berupa novel. 

b. Digunakan sebagai dasar bagi penelitian bahasa selanjutnya, khusunya 

penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam sebuah karya 

sastra. 

c. Memperkaya hasil penelitian tentang nilai-nilai pendidikan karakter 

dalam sebuah karya sastra. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan informasi bagi pembaca tentang nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam sebuah karya sastra. 

b. Sebagai bahan pembelajaran untuk guru bahasa Indonesia dalam mem-

berikan materi pelajaran khususnya nilai-nilai dalam karya sastra pada 

kegiatan sastra. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Sumber data penelitian ini adalah novel Haji Ngeteng karya Eko 

Kusumawijaya. 

2. Objek penelitian adalah nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Haji 

Ngeteng yang terbit pada bulan Juni tahun 2012, jumlah halaman 225, 

diterbitkan oleh Penerbit Bypass, Bogor. 


