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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kehidupan menyimpan nilai-nilai pendidikan karakter yang begitu kaya. Begitu 

pula dengan agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang memberi pesan untuk 

menjadikan manusia bermartabat merupakan sumber-sumber pembelajaran 

pendidikan karakter. Pendidikan karakter menjadi wadah dalam menghimpun nilai-

nilai keluhuran umat manusia yang terhimpun dari agama, budaya, adat istiadat, 

kearifan lokal, dan sebagainya (Sahlan  dan Prasetyo,  2012: 35).  

 

Selama ini dunia pendidikan dinilai kurang dapat melahirkan dan mengantarkan 

generasi bangsa yang bermartabat. Pendidikan hanya mampu melahirkan lulusan-

lulusan manusia yang berintelektual tanpa bisa menjamin moral lulusan-lulusannya. 

Bahkan, tidak sedikit dari yang bernilai tinggi itu yang memeroleh nilai dengan cara 

yang tidak murni dan tidak baik. Banyak orang berotak cerdas, cemerlang, dan 

mampu menyelesaikan soal-soal dalam mata pelajaran tetapi bermental buruk. 

Maka dari itu, pendidikan karakter dirasa sangat penting diajarkan kepada siswa 

dalam setiap pembelajaran.  
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Berdasarkan Undang-Undang no 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

pada pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab (Depdiknas dalam Fitri, 2012: 9-10).  

 

Sastra merupakan salah satu materi penting yang ada di dalam pembelajaran di 

samping materi ketrampilan berbahasa. Ruang lingkup materi sastra mencakup 

puisi, prosa, dan drama. Pada pembelajaran sastra di sekolah, siswa tidak hanya 

dituntut untuk paham akan teori sastra saja, siswa juga harus mampu mengapresiasi 

sebuah karya sastra. Kegiatan mengapresiasi karya sastra diharapkan mampu 

membina kepribadian dan prilaku budi pekerti siswa agar menjadi manusia yang 

berakhlak mulia. Berkenaan dengan hal tersebut siswa diperkenalkan dengan nilai-

nilai pendidikan karakter. Setiap karya sastra tentu memuat nilai-nilai pendidikan 

karakter. Pendidikan karakter adalah sebuah proses pengajaran berkenaan dengan 

nilai-nilai tertentu mengakibatkan bahwa, dalam praktiknya, para pendidik lebih 

cenderung mewujudkan pendidikan karakter itu dalam wujud mata pelajaran 

(Koesoma A., 2012: 16). 

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

Novel adalah karangan prosa berupa karya imajinatif yang berisi tentang kehidupan 
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yang dibangun melalui berbagai unsur pembangunnya yaitu unsur intrinsik dan 

unsur ekstrinsik. Selain meningkatkan daya apresiasi siswa, novel merupakan salah 

satu sarana pengembangan karakter peserta didik. Dengan membaca novel, maka 

siswa dapat mengambil pelajaran berdasarkan karakter yang disampaikan oleh 

penulis. Hal tersebut diharapkan mampu membantu perkembangan karakter siswa 

menuju ke arah yang lebih baik, sehingga mengantarkan siswa menjadi generasi 

bangsa yang bermartabat. 

 

Peneliti tertarik meneliti nilai-nilai pendidikan karakter karena pendidikan karakter 

merupakan hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Selama ini dunia 

pendidikan dinilai kurang dapat melahirkan dan mengantarkan generasi bangsa 

yang bermartabat. Pendidikan hanya mampu melahirkan lulusan-lulusan manusia 

yang berintelektual tanpa bisa menjamin moral lulusan-lulusannya. Berdasarkan 

Undang-Undang no 20 Tahun 2003 seperti yang dijelaskan di atas, pendidikan di 

negeri ini pada dasarnya bertujuan untuk membentuk karakter para peserta didik. 

Karakter yang kuat akan menjadikan bangsa ini semakin beradap dan menjadi 

bangsa yang cerdas.  

 

Peneliti tertarik meneliti nilai-nilai pendidikan karakter pada karya sastra (novel) 

karena novel dapat mengemukakan sesuatu secara bebas, menyajikan sesuatu secara 

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

lebih kompleks (Nurgiyantoro, 2010: 11). Novel dianggap mampu membangkitkan 

minat baca siswa melalui cerita yang dituangkan di dalamnya, biasanya pembaca 

akan dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang dihadirkan oleh pengarang. 
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Dengan membaca novel, maka siswa dapat mengambil nilai-nilai pembelajaran 

berdasarkan karakter yang disampaikan oleh penulis dari permasalahan yang 

disajikan di dalam novel. Melalui bimbingan guru, nilai-nilai pendidikan karakter 

yang terdapat dalam sebuah novel dapat menjadi pelajaran yang berarti bagi siswa 

karena siswa dapat menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter yang ia pelajari di 

kehidupan nyata. 

 

Penelitian ini menggunakan novel Tadarus Cinta Buya Pujangga karya Akmal 

Nasery Basral. Novel ini terbit pada tahun 2013 yang bercerita tentang fase-fase 

perkembangan seorang anak bernama Malik yang lahir di tanah Minagkabau. 

Seseorang yang masa kecilnya hidup bak seorang pemberontak. Kelincahannya 

selalu beradu riang dengan riak Danau Maninjau, nyalinya membuntal seolah 

hendak bergulat dengan bukit Sibarosok. Ia lahir dan dibesarkan di lingkungan para 

ulama. Namun, perceraian Ayah Ibunya membuat dia berpaling dari keluarga, dunia 

luar pun menjadi tempat peraduan baginya. Pendidikan formalnya terhenti, bahkan 

ia tak pernah sempat menamatkan Sekolah Desa. Beranjak dewasa, setelah berhaji 

dan menuntut ilmu di Tanah Suci, Malik memilih jalannya untuk berkiprah di 

negeri sendiri, menjadi pujangga. Sementara itu bekal yang ia peroleh selama 

perantauan mengukuhkan kecakapannya sebagai ulama. Inilah kisah pergulatan 

Malik yang bertubi-tubi menimpa watak dan lakunya, hingga kelak namanya 

mengharum sebagai seorang ulama dan pujangga, yang lebih dikenal dengan 

panggilan Buya Hamka. 
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Penulis novel Tadarus Cinta Buya Pujangga, Akmal Nasery Basral, lahir di Jakarta 

pada tanggal 28 April 1968. Sebelum menjadi novelis, Akmal Nasery Basral pernah 

menjadi wartawan berita dan pendiri sebuah majalah musik. Selain novel Tadarus 

Cinta Buya Pujangga, karya-karyanya yang sudah beredar adalah Imperia (2005), 

Ada Seseorang Di Kepalaku yang Bukan Aku (antologi cerpen, 2006), Nagabonar 

Jadi 2 (2007), Sang Pencerah (2010), Presiden Prawiranegara (2011), Batas 

(2011), Sifoni Untuk Negeri: Twilite Orchestra dan Magenta Orchestra (non-fiksi, 

2011) dan Anak sejuta Bintang (2012), dan lain-lain. Pada maret 2010, Akmal mulai 

menggeluti dunia kepenulisannya secara penuh. Akmal telah menghasilkan novel-

novel best-seller, dan salah satunya (Sang Pencerah, 2010) meraih predikat Fiksi 

Terbaik dalam Islamic Book Fair Award pada 2011. Akmal juga beraktifitas di 

Akademi Literasi dan Penerbitan Indonesia (ALENIA) IKAPI Pusat, sebagai 

pengajar mata kuliah penulisan fiksi. 

 

Peneliti memilih novel Tadarus Cinta Buya Pujangga karya Akmal Nasery Basral 

dalam penelitian ini, karena novel ini memiliki nilai-nilai pendidikan karakter yang 

dapat memberi kontribusi bagi pendidikan karakter bangsa, sehingga siswa dapat 

menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter yang ia pelajari di kehidupan nyata. 

Pujian untuk novel ini pun terlontar dari Dr. (HC) Ary Ginanjar Agustian, pendiri 

ESQ 165 yang mengatakan “ Novel Tadarus Cinta Buya Pujangga ini merupakan 

karya penting yang memberi kontribusi bagi pendidikan karakter bangsa dengan 

cara memikat, membuat pembaca larut dalam kisah yang menggugah dan 

menyentuh emosi. Sarat dengan nilai-nilai spiritual yang penuh makna.” Selain itu 
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novel Tadarus Cinta Buya Pujangga adalah novelisasi tentang kisah hidup Prof. Dr. 

Haji Abdul Malik Karim Amrullah (1908-1981), melalui novel ini siswa tidak 

hanya belajar mengenai nilai-nilai pendidikan karakter yang ada di dalamnya tetapi 

juga menggali kembali pengetahuan siswa tentang sejarah Indonesia yang memiliki 

pejuang kemerdekaan, seorang ulama besar, pujangga, yang memiliki nama popular 

Buya Hamka. 

 

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

Dasar (KD) yang berkaitan dengan penelitian ini. Di dalam silabus kurikulum 2013, 

mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas XII terdapat Kompetensi Inti  

menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kompetensi 

dasar yang berkenaan dengan kompetensi inti tersebut yaitu menunjukkan perilaku 

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

untuk memahami dan menyajikan novel. 

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti hendak meneliti nilai-

nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel Tadarus Cinta Buya Pujangga 

karya Akmal Nasery Basral dan implikasinya terhadap pembelajarn sastra di SMA. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah sebagai berikut. 

“Bagaimanakah nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Tadarus Cinta Buya 

Pujangga karya Akmal Nasery Basral dan implikasinya terhadap pembelajaran 

sastra di SMA?” adapun rincian masalah tersebut sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam  novel 

Tadarus Cinta Buya Pujangga karya Akmal Nasery Basral?  

2. Bagaimanakah implikasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Tadarus 

Cinta Buya Pujangga karya Akmal Nasery Basral terhadap pembelajaran sastra 

di SMA? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam novel Tadarus Cinta Buya Pujangga karya Akmal Nasery Basral 

dan implikasinya terhadap pembelajaran sastra di SMA yang mencakup hal-hal 

sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam  Tadarus 

Cinta Buya Pujangga karya Akmal Nasery Basral. 

2. Mendeskripsikan implikasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Tadarus 

Cinta Buya Pujangga karya Akmal Nasery Basral terhadap pembelajaran sastra 

di SMA? 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan serta menambah 

referensi penelitian di bidang sastra, khususnya mengenai nilai-nilai pendidikan 

karakter di dalam novel. 

b. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi kepada guru mengenai nilai-

nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel Tadarus Cinta Buya Pujangga 

karya Akmal Nasery Basral sebagai bahan ajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di 

SMA. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah nilai-nilai pendidikan karakter 

yang terdapat di dalam novel Tadarus Cinta Buya Pujangga karya Akmal Nasery 

Basral, kemudian mengimplikasikannya pada pembelajaran sastra di SMA. Nilai- 

nilai pendidikan karakter tersebut terdiri atas religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja 

keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta 

tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar 

membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.  


