
 

NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM NOVEL RUMAH TANPA JENDELA 

KARYA ASMA NADIA: TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA DAN 

IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBELAJARAN SASTRA DI SMA 

PUBLIKASI ILMIAH 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada 

Program Studi Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan 

Oleh: 

NILA RAHMAWATI 

A310120237 

PROGRAM STUDI BAHASA INDONESIA 

FAKULTAS KEGURAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2016 



i 
i 



iiii 



i 
iii 



i 

NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM NOVEL RUMAH TANPA JENDELA 

KARYA ASMAA NADIA: TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA DAN 

IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBELAJARAN SASTRA DI SMA 

Nila Rahmawati. A310120237. Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan struktur novel Rumah Tanpa 

Jendela karya Asma Nadia, (2) nilai-nilai pendidikan dalam novel Rumah Tanpa 

Jendela Karya Asma Nadia, (3) implementasi hasil penelitian novel Rumah Tanpa 

Jendela Karya Asma Nadia terhadap pembelajaran sastra di SMA. Metode yang 

digunakan adalah kualitatif deskriptif. Objek dalam penelitian ini adalah nilai-nilai 

pendidikan yang terkandung dalam novel Rumah Tanpa Jendela karya Asma Nadia. 

Data yang digunakan berupa kata, frasa, kalimat, dan paragraf yang terdapat dalam 

novel Rumah Tanpa Jendela karya Asma Nadia. Sumber data primer dalam novel ini 

adalah novel Rumah Tanpa Jendela karya Asma Nadia yang diterbitkan oleh 

Kompas Media Nusantara, Jakarta tahun 2011, tebal buku 180 halaman. Sumber data 

sekunder dalam penelitian ini adalah berupa artikel yang relevan. Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik simak dan teknik catat. Keabsahan data yang 

digunakan adalah trianggulasi teori. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisis data secara dialektika. Berdasar analisis struktural, 

tema dalam novel Rumah Tanpa Jendela adalah mimpi sederhana seorang anak 

kecil. Mimpi itu dialami oleh tokoh utama Rara yang ingin memiliki sebuah jendela 

di rumahnya. Alur yang digunakan dalam novel Rumah Tanpa Jendela adalah alur 

campuran atau alur maju dan mundur.  Tokoh-tokoh yang dianalisis adalah Rara, 

Aldo, Akbar, Yati, Rafi, Bu Alia, Deni, Ibu Rara, Raga, Simbok, Bude Asih, Nenek 

Aldo, Adam, Andini, Billy, Ratna, Syafri. Latar cerita dalam novel Rumah Tanpa 

Jendela terdiri dari latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Nilai pendidikan yang 

terdapat dalam novel Rumah Tanpa Jendela adalah nilai agama, nilai moral, nilai 

sosial, dan nilai keindahan. Hasil penelitian novel Rumah Tanpa Jendela dapat 

diimplementasikan dalam pembelajaran sastra di SMA, sesuai dengan kompetensi 

dasar 7.2 yaitu menganalisis  unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia 

atau terjemahan.  

Kata Kunci : Novel Rumah Tanpa Jendela, Nilai-Nilai Pendidikan, Pembelajaran 

Sastra 

Abstract 

The aims of the study are (1) to describe the structure of Asma Nadia’s novel Rumah 

Tanpa Jendela, (2) educational values of Rumah Tanpa Jendel, (3) implementation of 

the result towards literature learning in Senior High School. This study was analyzed 

qualitatively as a method of the study. The object of this study is educational values 

of Rumah Tanpa Jendela by Asma Nadia. Data used were in the form of words, 

phrases, sentences, and paragraphs in the novel Rumah Tanpa Jendela which is 

written by Asma Nadia. The primary source is the novel of Rumah Tanpa Jendela by 
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Asma Nadia which is published by Kompas Media Nusantara, in the year 2011 in 

Jakarta, and the thick of the novel is 180 pages. The secondary source of this 

research is the relevant articles. The techniques of collecting data used were 

scrutinize technique and writing technique. Triangulation theory was used to 

examine the validity of the data. The technique of analyzing data of this study was 

dialectical data analysis. Based on the structural analysis, the theme of Rumah Tanpa 

Jendela novel by Asma Nadia is a simple dream of a child. The dream comes into 

Rara as the main character that wants to have a window in her house. The plot of 

Rumah Tanpa Jendela novel by Asma Nadia is mixed or progress and flashback. The 

characters were analyzed namely: Rara, Aldo, Akbar, Yati, Rafi, Ms.Alia, Deni, 

Rara’s Mother, Raga, Simbok, Bude Asih, Aldo’s grandmother, Adam, Andini, 

Billy, Ratna, Syafri. The setting of this novel is setting of place, setting of time, and 

social setting. The educational values of novel Rumah Tanpa Jendela by Asma Nadia 

are religion value, moral value, social value, and aesthetical value. The result of the 

study can be implemented to teach literature in Senior High School, based on basic 

competence 7.2 that is analyzing intrinsic and extrinsic elements of Indonesian  novel 

or translation novel. 

Keywords : Rumah Tanpa Jendela, educational values, literature learning  

1. PENDAHULUAN 

Karya sastra sangat memiliki keterkaitan dalam kehidupan manusia dan 

segala masalah yang beraneka ragam. Sebagai produk yang dihasilkan oleh 

pengarang, karya sastra merupakan hasil pemikiran pengarang tentang 

kehidupannya atau kehidupan di sekitarnya. Isi dalam karya sastra itu sendiri 

terangkai dari bahasa yang indah, berisi pengalaman batin dan imajinasi yang 

berasal dari pengalaman seorang pengarang. Karya sastra merupakan hasil dari 

imajinasi atau bentuk ekspresi dari sebuah pemikiran.  

Selama ini, novel tidak hanya digunakan sebagai bahan bacaan hiburan 

atau sebagai pengisi waktu luang saja. Namun, novel dapat digunakan sebagai 

salah satu karya sastra yang perlu dikaji di tingkat SMP atau SMA. Hal tersebut 

terdapat dalam standar kompetensi, berkaitan dengan penanaman karakter dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) kelas XI terdapat kompetensi 

dasar mengnalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel. 

Novel yang dikaji adalah novel Rumah Tanpa Jendela (RTJ) karya Asma 

Nadia. Dalam novel RTJ  itu terdapat peristiwa sosiologis yang menggambarkan 

sebuah perkampungan dari tokoh utama bernama Rara yang dihuni oleh orang-

orang miskin berprofesi sebagai pemulung. Salah satu karya Asma Nadia yang 
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dijadikan sebagai film ialah novel RTJ. Karya-karyanya selalu berisi tentang 

motivasi-motivasi, sehingga dapat memberikan semangat hidup bagi 

pembacanya atau bagi para penggemarnya.  Selain sebagai penyemangat, 

karyanya selalu berisikan tentang religi yang diantaranya mengenai shalat. 

Karya Asma memang bernuansa islami. 

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, peneliti bermaksud melakukan 

penelitian dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan dalam Novel Rumah Tanpa 

Jendela Karya Asma Nadia: Tinjauan Sosiologi Sastra dan Implementasinya 

dalam Pembelajaran Sastra di SMA”. 

2. METODE 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. penelitian ini menyajikan data 

dan kemudian menganalisis data yang ada pada novel RTJ karya Asma Nadia. 

Kemudian data itu menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Dalam 

penelitian ini strategi penelitian yang digunakan ialah studi kasus terpancang. 

Pada penelitian ini peneliti mengkaji tentang sosiologi sastra kususnya mengenai 

nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam novel RTJ karya Asma Nadia yang 

berkaitan dengan objek penelitian, yaitu kata-kata atau kalimat dalam novel 

tersebut. Data penelitian ini menunjukkan nilai-nilai pendidikan dalam novel RTJ 

karya Asma Nadia. Pembahasan mengenai permasalahan yang terjadi berupa nilai 

pendidikan agama, nilai pendidikan moral, nilai pendidikan sosial, dan nilai 

keindahan. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu primer dan sekunder. 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah novel RTJ karya Asma Nadia 

yang diterbitkan oleh Kompas Media Nusantara, Jakarta tahun 2011, tebal buku 

180 halaman. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa artikel 

yang relevan. 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik simak dan catat. Teknik simak berarti peneliti menyimak 

atau menganalisis struktur dan menganalisis nilai pendidikan dalam novel RTJ 

karya Asma Nadia, lalu peneliti mencatat kembali data-data yang diambil dalam 

novel RTJ karya Asma Nadia untuk dianalisi. Hasil analisis tersebut kemudian 
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diimplementasikan ke dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas XI sesuai 

dengan KD 7.2. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah trianggulasi teori. Peneliti melakukan penelitian terhadap novel RTJ yang 

menggunakan bermacam teori dalam membahas masalah yang dikaji. 

Pemanfaatan beberapa teori ini akan diperoleh pandangan yang rinci sehingga 

dapat dilakukan hasil analisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan 

menyeluruh. Teknik analisis yang digunakan ialah teknik dialektika. Peneliti 

menerapkan teknik dialektika dengan cara menganalisis novel RTJ karya Asma 

Nadia dan analisis nilai-nilai pendidikan yang kemudian muncul sebuah 

kesimpulan baru.  

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 ANALISIS BIOGRAFI PENGARANG 

Asma Nadia lahir di Jakarta, 26 Maet 1972. Asma merupakan anak kedua 

dari pasangan Amin Usman yang berasal dari Acrh dan Maria Eri Susanti yang 

merupakan Mualaf keturunan Tionghoa dari Medan. Asma salah satu 

perempuan penulis best seller paling produktif di Indonesia. Lebih dari empat 

puluh novel ia hasilkan dalam waktu sepuluh tahun. Karya novel Asma Nadia 

diantaranya ialah Rumah Tanpa Jendela, Emak Ingin Naik Haji, 17 Catatan 

Hati Ummi, dan Love Sparks in Korea, dan lain sebagainya. Di antara 

penghargaan yang pernah diraih, Asma Nadia meraih penghargaan Pengarang 

Terbaik Nasional penerima Adikarya Ikapi Award tahun 2000, 2001, dan 2005. 

3.2 Struktur Novel Rumah Tanpa Jendela Karya Asma Nadia 

Nurgiyantoro (2012:57) berpendapat bahwa sebuah teks sastra, fiksi, atau 

puisi, menurut pandangan strukturalisme adalah sebuah totalitas yang dibangun 

secara koherensi oleh berbagai unsur (pembangun)-nya. Di satu pihak, struktur 

karya sastra dapat diartikan sebagai susunan, penegasan, dan gambaran semua 

bahan dan bagian yang menjadi komponen yang secara bersama membentuk 

kebulatan yang indah, Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2012:57). 
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1.1 Tema 

Aminuddin (dalam Priyatni, 2010:119) tema adalah ide yang 

mendasari suatu cerita sehingga berperan juga sebagai pangkal tolak dalam 

memaparkan karya fiksi yang diceritakannya. Novel RTJ karya Asma Nadia 

ini mengangkat tema tentang mimpi sederhana seorang anak kecil. Hal ini 

dapat dilihat pada kutipan berikut.  

Bukan besarnya rumah atau luasnya halaman dari bilik pagar 

rendah yang memesona Rara, melainkan jejeran pot-pot cantik yang 

ditaruh di depan jendela-jendela besar di rumah itu.  

Belum pernah Rara melihat jendela seindah itu. Mulai hari itu ia 

punya sesuatu untuk diimpikan. Dan Bapak sama Ibu harus tahu. 

“Kalau ada jendela kita nggak perlu nyalain lampu, lagi!” 

“Meski di dalam rumah, ketika hujan, kita tetap bisa melihat 

pemandangan di luar!” (RTJ, 2011:13-14) 

 Berdasarkan kutipan di atas, dapat dijelaskan bahwa Rara gadis kecil 

tinggal di perkampungan kumuh. Rara sangat ingin memiliki jendela di 

rumahnya meski hanya satu. Keinginannya memiliki jendela agar bisa 

melihat pemandangan di luar ketika hujan. 

1.2 Alur Cerita 

 Stanton (dalam Wahyuningtyas dan Wijaya, 2011: 5-6) plot adalah 

cerita yang berisi urutan kejadian, tapi tiap kejadian itu hanya dihubungkan 

secara sebab akibat, peristiwa yang satu disebabkan terjadinya peristiwa yang 

lain. Abrams (dalam Wahyuningtyas dan Wijaya, 2011:6) mengemukakan 

bahwa plot merupakan struktur peristiwa-peristiwa yaitu sebagaimana yang 

terlihat dalam pengurutan dan penyajian berbagai peristiwa untuk efek 

emosional dan efek artistik tertentu. Alur menurut Tasrif (dalam 

Nurgiyantoro, 2007:149-160) dapat dibedakan menjadi lima tahapan, yaitu 

tahap penyituasian (situation), tahap pemunculan konflik (generating 

circumstante), tahap peningkatan konflik (risisng action), tahap klimaks 

(climax), dan tahap penyelesaian (denovement). Novel Rumah Tanpa Jendela 

karya Asma Nadia menggunakan alur campuran. Hal ini dapa di lihat dalam 

kutipan berikut.  

 Sepasang mata milik seorang gadis cilik tampak khusyuk 

mengamati sekeliling ruangan putih bersih itu. Berpindah-pindah 
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dari monitor dengan angka-angka yang tidak dia mengerti, yang 

selalu mengeluarkan bunyi teratur itu, ke selang-selang panjang 

dengan cairan bening yang mengalir dan bermuara ke pergelangan 

tangan satu sosok yang terbaring di ranjang. Seseorang yang begitu 

dicintainya. Kerabat satu-satunya... 

Allah... jangan biarkan dia meninggal. 

Matanya berkaca. Butiran air yang ingin tumpah ditahannya sekuat 

tenaga. Gadis kecil dengan bola mata bulat itu menggigit bibir 

keras-keras. Berharap dengan begitu genangan air yang siap 

menderas akan berhenti. (RTJ, 2011:1). 

Begitu asyik, hingga tak menyadari Bapak yang belum lama 

pulang memulung, sudah sibuk membongkar pendapatannya. 

Biasanya Rara suka melihat apa saja yang didapatkan bapak hari 

itu (RTJ, 2011:6).  

Hal pertama yang akan dilakukan Rara setelah bangun tidur 

adalah berlari ke arah jendela besar kamarnya. melemparkan 

pandangan ke perkebunan teh menghijau yang terhampar kemana 

pun matanya memandang. (RTJ, 2011:171). 

 Beradasarkan kutipan di atas menjelaskan bahwa awal cerita novel 

RTJ menceritakan Rara yang kena musibah. Orang yang ia miliki hanya 

Simbok dan itupun koma di rumah sakit. Kemudian cerita tersebut bergulir 

dan memperkenalkan keadaan Rara dan keluarganya. Akhir dari cerita 

tersebut yaitu Rara memiliki sebuah jendela. 

1.3 Tokoh dan Penokohan 

Nurgiyantoro (2010:165)  menyatakan bahwa istilah tokoh menunjuk 

pada orangnya, pelaku cerita. Lubis dalam (Al-Ma’ruf, 2010:83) penokohan 

secara wajar dapat diterima jika dapat dipertanggungjawabkan dari sudut 

psikologis, fisiologis, dan sosiologis.  Tokoh yang terdapat dalam novel RTJ 

ada tujuh belas tokoh. Dari tujuh belas tokoh tersebut diantaranya yaitu, Rara, 

Aldo, Akbar, Yati, Rafi, Bu Alia, Deni, Ibu Rara, Raga, Simbok, Bude Asih, 

Nenek Aldo, Adam, Andini, Billy, Ratna, Syafri. Tokoh tersebut memiliki 

watak yang berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut (tokoh 

Rara). 

Rara tak menanggapi. Hanya melirik sekilas ke sumber suara, 

sebelum pelan-pelan duduk di bangkunya. 

Mungkin dia memang pemimpi, tetapi Bapak dan Ibu, juga Simbok, 

serta Bude Asih, tidak ada yang melarangnya bermimpi.  

Malah ibu mengajarinya memulai perjalanan mimpi (RTJ, 2011:5). 
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 Berdasarkan kutipan di atas, dapat ditunjukkan bahwa secara 

psikologis, tokoh Rara merupakan gadis yang memiliki mimpi. Mimpinya 

hanya ingin memiliki sebuah jendela di rumahnya. Dalam kesehariannya, 

Rara sering berimajinasi yang membuat dirinya senyum dan menari-nari juga 

brnyanyi. 

1.4 Latar /Setting 

Latar atau setting yang disebut juga sebagai landas tumpu, menyaran 

pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat 

terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan, Nurgiyantoro (2012:302). 

Pada Latar novel RTJ karya Asma Nadia dari pengertian di atas latar 

dapat dibagi menjadi tiga: 

1.1 Latar Tempat 

Latar atau setting yang disebut juga sebagai landas tumpu, 

menyaran pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan 

sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan, 

Nurgiyantoro (2012:302). Latar dalam Novel RTJ karya Asma Nadia 

dibagi menjadi tiga, pertama latar tempat yang meliputi pinggiran 

Jakarta, kampung Kuburan Cina Menteng Pulo, tempat warung minum, 

rumah singgah, kubukan bapak, rumah Aldo, rumah Alia, dan Villa 

rumah peristirahatan Aldo. Kedua, latar waktu yang  berlangsung selama 

satu tahun. Ketiga, latar sosial yang tercermin dalam novel RTJ adalah 

Bapak Rara yang memiliki semangat meskki hanya sebagai pemulung, 

hidup mereka serba kekurangan. Tak ada bantuan dari orang-orang yang 

berwajib seperti pemerintah. Rumah-rumah mereka pun tak layak pakai 

untuk tinggali. Hanya beratap tenda plastik sebagai pelindung dirinya. 

Kerja keras sudah mereka lakukan dengan sungguh-sungguh, itu pun 

hasilnya digunakan untuk membeli beras, lauk pauk, dan kebutuhan 

lainnya. Uluran yang pasti mereka butuhkan tak pernah dapatkan. Hal ini 

dapat dibuktikan dalam kutipan berikut (Menteng Pulo). 

Kuburan Cina di Menteng Pulo tempat mereka tinggal memang 

nyaris tidak terurus. (RTJ, 2011:7). 
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Kutipan di atas menunjukkan bahwa tokoh Rara beserta 

keluarganya juga teman-teman lainnya tinggal di kampung Kuburan Cina 

Menteng Pulo. Daerah Kuburan Cina tak terurus, rumah yang hanya 

terbuat dari triplek, kardus, dan kayu-kayu bekas menjadi tempat Rara dan 

lainnya untuk bertahan hidup. Hal ini dapat dibuktikan dalam kutipan 

sebagai berikut (latar waktu berlangsung satu tahun). 

Ketika Ibu meninggal, Rara merasa hatinya tidak akan pernah 

sesedih itu lagi. Hampir setahun sudah sejak kepergian Ibu. Hari 

di mana Rara mulai menambah catatan impian yang disertakan 

dalam doa, tak hanya keinginan tentang jendela. (RTJ, 2011:65). 

Kutipan di atas menunjukka bahwa Musibah yang menimpa 

Rara terjadi sekitar satu tahun yang lalu. Umur Rara saat ini delapan tahun. 

Itu berarti ketika Rara ditinggal ibunya, Rara berusia tujuh tahun. Cerita 

ini berakhir ketika usia Rara sembilan tahun. Dari Rara berumur delapan 

tahun hingga cerita selesai, Rara berumur sembilan tahun, jadi waktu cerita 

berlangsung selama satu tahun.   

3.3 Analisis Nilai Pendidikan dalam Novel Rumah Tanpa Jendela Karya 

Asma Nadia 

Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam novel Rumah Tanpa Jendela 

sebagai berikut. 

1.1 Nilai Pendidikan Agama atau Religi  

 Religi tidak hanya menyangkut segi kehidupan secara lahiriah 

melainkan juga menyangkut keseluruhan diri pribadi manusia secara total 

dalam integrasinya hubungan ke dalam keesaan Tuhan, (Rosyadi 1995:90). 

Nilai pendidikan agama atau religi meliputi taat kepada Allah, doa, shalat, 

menjaga lingkungan, sayang dengan orang tua, jangan memanggil dengan 

sebutan yang buruk, syukur, tolong-menolong. Hal ini dapat dilihat pada 

kutipan berikut (syukur). 

“Sudah shalat Zuhur?” 

Shalat itu amal pertama yang ditanyai Allah, Ra.  

Seperti biasa Ibu bisa bicara panjang lebar jika sudah urusan 

ibadah. Persis ibu-ibu ustazah separo baya yang setiap Sabtu sore 

suaranya terdengar dari corong masjid terdekatdi wilayah mereka. 
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Shalat juga bisa menjadi penolong kita, Ra... kalau kita sedang susah. 

(RTJ, 2011:15-16). 

Berdasarkan kutipan di atas ditunjukkan bahwa kewajiban seorang 

muslim ialah shalat. Shalat merupakan bentuk ibadah wajib yang tidak bisa 

ditinggalkan. Aminah (2014:132) tugas tertinggi manusia adalah beribadah dan 

mengesakan Allah.  

1.2 Nilai Sosial 

  Nilai sosial yang ada dalam karya sastra dapat dilihat dari cerminan 

kehidupan masyarakat yang diinterpretasikan, Rosyadi (1995:80). Nilai 

pendidikan sosial meliputi bekerja sama, rasa takut, dan mencaci. Hal ini dapat 

dilihat pada kutipan berikut (mencaci). 

“Mana bisa... kamu kan aneh gitu...” (RTJ, 2011:117). 

“Kamu... hhh... kamu tuh bikin kakak malu, tahu nggak sih?” (RTJ, 

2011:127). 

  Berdasarkan kutipan di atas menunjukkan bahwa sifat Andini mencaci 

Aldo yang memiliki kelatarbelakangan. 

1.3 Nilai Moral 

  Moral dipandang sebagai tema dalam bentuk yang sederhana, tetapi 

tidak semua tema merupakan moral, Kenny (dalam Nurgiyantoro, 2005:320). 

Nilai pendidikan moral meliputi lalai, tanggung jawab, kerja keras dan mandiri, 

dan mudah menyerah. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut (tanggung 

jawab). 

Ya. Bapaknya pahlawan. Lelaki yang tidak mementingkan 

keselamatannya sendiri. Sosok sederhana yang kuat dan 

bertanggung jawab. Tidak pernah dia melihat Bapak membentak 

atau memarahi Ibu, ketika perempuan itu masih bersama mereka 

dulu. (RTJ, 2011:116). 

  Berdasarkan kutipan di atas menunjukkan bahwa gambaran nilai 

moral setiap individu dari kita haruslah memiliki rasa tanggung jawab. Seperti 

digambarkan oleh Bapak Rara yang bertanggung jawab dengan keluarganya. 

Bapak rela bekerja keras sebagai pemulung demi menghidupi Rara dan Ibunya. 

1.4 Nilai Keindahan 

  Berbicara tentang sastra tidak dapat terlepas tentang keindahan. Semi 

(1999:25) sastra itu merupakan karya seni, dan karya seni itu adalah karya 
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mengandung unsur keindahan. Nilai Keindahan meliputi unsur kesatuan dan 

kerumitan. Hal ini terdapat dalam kutipan sebagai berikut (unsur kesatuan). 

Dirimu bagaikan rembulan 

Di gelapnya malam 

Pucuk-pucuk daun yang menghitam 

Seperti berlomba menyambut hadirmu 

Dan akulahh si pengembara 

Yang berjalan dalam kegelapan 

Hanya berteman tongkat batinku 

Dan bimbingan cahayamu, duhai rembulan. (RTJ, 2011:58) 

  Berdasarkan kutipan di atas menjelaskan bahwa puisi di atas 

menunjukkan keindahan yang sangat luar biasa. Asma Nadia menggunakan 

unsur kesatuan yang indah untuk puisi yang diberikan Alia dari Adam. 

3.4 Implementasi Novel Rumah Tanpa Jendela karya Asma Nadia sebagai 

Pembelajaran Bahasa Sastra Indonesia di SMA 

  Melalui kompetensi dasar 7.2 yang berisi menganalisis unsur intrinsik 

dan ekstrinsik novel Indonesia/terjemahan, novel RTJ karya Asma Nadia dapat 

diimplementasikan ke dalam pembelajaran sastra di kelas XI jenjang SMA, 

Unsur intrinsik yang dapat dianalisis peserta didik yaitu unsur pembangun 

novel seperti tema, alur, tokoh, dan latar. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan 

sebagai berikut (tokoh). 

Rara tak menanggapi. Hanya melirik sekilas ke sumber suara, 

sebelum pelan-pelan duduk di bangkunya. 

Mungkin dia memang pemimpi, tetapi Bapak dan Ibu, juga 

Simbok, serta Bude Asih, tidak ada yang melarangnya bermimpi.  

Malah ibu mengajarinya memulai perjalanan mimpi (RTJ, 2011:5). 

Berdasarkan kutipan di atas merupakan bentuk tokoh dari cerita nvel 

RTJ yaitu Rara. Secara psikologis, tokoh Rara merupakan gadis yang memiliki 

mimpi. Mimpinya hanya ingin memiliki sebuah jendela di rumahnya. Dalam 

kesehariannya, Rara sering berimajinasi yang membuat dirinya senyum dan 

menari-nari juga brnyanyi. Unsur instrinsik lainnya ialah latar. Hal ini dapat 

dilihat dalam kutipan berikut (latar tempat). 

Kuburan Cina di Menteng Pulo tempat mereka tinggal memang 

nyaris tidak terurus (RTJ, 2011:7). 

Berdasarkan kutipan di atas merupakan latar tempat yang 

menghadirkan tokoh Rara beserta keluarganya juga teman-teman lainnya 
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tinggal di kampung Kuburan Cina Menteng Pulo. Sedangkan unsur ekstrinsik 

novel RTJ adalah nilai-nilai pendidikan dalam novel tersebut. Nilai-nilai 

pendidikan dalam novel seperti nilai pendidikan agama, nilai pendidikan sosial, 

nilai pendidikan moral,dan nilai keindahan. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan 

sebagai berikut (nilai pendidikan agama). 

Padahal Alia benci perokok. Sungguh, dia tidak bisa 

membayangkan anak-anaknya dan dia akan hidup serumah 

dengan seorang yang menebar racun ke udara. Teman-teman Alia 

hapal betul kebiasaan gadis itu, yang dengan berani menegur 

mereka yang merokok di sekitarnya (RTJ, 2011:25). 

Kutipan di atas menunjukkan adanya nilai untuk menjaga 

lingkungan di sekitar. Jangan menyampah. Khususnya menyampah di udara 

sebagai polusi udara. Merokok dapat mengganggu keadaan sekitar, dan 

mengganggu kesehatan diri sendiri dan orang lain. Menjaga lingkungan juga 

merupakan ajaran agama yang harus dilaksanakan. Nilai pendidikan lainnya 

ialah nilai pendidikan sosial. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan sebagai 

berikut. 

Ya. Bapaknya pahlawan. Lelaki yang tidak mementingkan 

keselamatannya sendiri. Sosok sederhana yang kuat dan 

bertanggung jawab. Tidak pernah dia melihat Bapak membentak 

atau memarahi Ibu, ketika perempuan itu masih bersama mereka 

dulu (RTJ, 2011:116). 

Kutipan di atas memberikan gambaran nilai moral bahwa setiap 

individu dari kita haruslah memiliki rasa tanggung jawab. Seperti digambarkan 

oleh Bapak Rara yang bertanggung jawab dengan keluarganya. Bapak rela 

bekerja keras sebagai pemulung demi menghidupi Rara dan Ibunya. Anaalisis 

unsur intrinsik dan ekstrinsik novel tersebut cocok dijadikan bahan 

pembelajaran sastra di SMA karena penggunaan bahasa yang mudah dipahami, 

dan cerita yang dapat dicontoh oleh peserta didik.  

3.5 Kutipan dan Acuan 

Beberapa enelitian relevan yang digunakan dalam penelitian ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wentzel, Kathryn R (1998) yang berjudul 

“Social relationship and motivation in middle school: The role of Parents, 

Teacher, and Peers”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan remaja 
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dengan orang tua, guru, dan teman sebaya diperiksa dalam kaitannya dengan 

motivasi di sekolah. Hubungan yang dirasakan dari orang tua, guru, dan rekan-

rekan untuk motivasi siswa berbeda tergantung pada bagaimana remaja itu 

mendapat dukungan dan motivasi. Dukungan yang menurutnya pas ialah 

dukungan yang menjadi hal positif bagi diri remaja itu. Dukungan guru 

meupaka hal positif dan tanggung jawab di pendidikan, dan dukungan orang 

tua terkait dengan tujuan orientasi. Jong, Lai, Hsia, et.al (2014) penelitiannya 

yang berjudul “An Exploration of the Potential Value of Facebook”. Analisis 

ini menunjukkan bahwa penelitian terkini tentang penggunaan facebook 

menunjukkan bahwa siswa menggunakannya untuk meningkatkan hubungan 

sosial atau hubungan pertemanan, dan jarang digunakan untuk hal pendidikan. 

Tujuan dari penelitian ini untuk menanggapi tiga pertanyaan berikut: 1) apakah 

ada nilai pendidikan potensial dalam menggunakan facebook? 2) jika 

demikian, bagaimana nilai pendidikan di facebook kita bandingkan dengan 

nilai-nilai yang dikenal? 3) bagaimana dampak pendidikan facebook jika 

dibandingkan dengan media sosial lainnya yang tersedia di internet?. 

Auerswald (2009) yang berjudul “Creating Social Value by Philip Auerswald 

Stanford Social Innovation Review”. Analisis menunjukkan bahwa pengusaha 

menciptakan sesuatu yang disebut nilai-baik sosial karya yang pergi di atas dan 

melampaui apa yang pengusaha tradisional dan bisnis berikan adalah prinsip 

mahal yang diadakan gerakan perubahan sosial, dan bagaimana pengusaha 

sosial menciptakan itu?. 

Efe (2011) penelitiannya yang berjudul “Sicence Student Teachers 

and Educational Technology: and Value” menyatakan bahwa penelitian ini 

tentang menguji pengalaman dengan teknologi pendidikan, niat yang ada pada 

diri mereka ia gunakan sendiri dan guru hanya sebagai pemantau, dan siswa 

tetap memiliki keyakinan akan nilai teknologi pendidikan dalam intruksi ilmu. 

Guru dan mahasiswa yang memiliki ilmu lebih berpengalaman dengan 

teknologi pendidikan memiliki niat besar menggunakan teknologi, lebih 

mungkin untuk memiliki siswa mereka untuk menerapkannya. Chand, V.S. 

(2009) penelitiannya yang berjudul “Teachers as Educational-Social 
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Entrepreneurs: The Innovation-Social Entrepreneurship Spiral”. Penelitian ini 

memaparkan bahwa guru merupakan pengusaha pendidikan sosial yang 

menyampaikan inovasi kepada siswanya. Artikel ini bermaksud memperluas 

ide-ide untuk guru yang telah menciptakan nilai sosial dalam konteks 

kekurangan sosio-ekonomi dan pendidikan. Guru seperti mengembangkan 

praktik-praktik inovatif yang disesuaikan dengan kondisi mereka, untuk 

menangani masalah seperti kemiskinan pendidikan di masyarakat terutama 

untuk anak perempuan, masalah tersebut dikarenakan kurangnya sumber daya 

untuk pendidikan dan lingkungan sekolah yang lebih luas. 

 4. PENUTUP 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut. Analisis struktural novel RTJ karya Asma Nadia meliputi tema, alur 

cerita, tokoh dan penokohan, dan latar/setting. Tema dalam novel RTJ ialah 

mimpi sederhana seorang anak kecil. Alur cerita yang digunakan dalam novel 

ialah alur campuran atau alur maju dan mundur. Tokoh dalam cerita meliputi 

Rara, Aldo, Bu Alia, Ibu Rara, Raga, Simbok, Bude Asih, Nenek Aldo, Adam, 

dan Andini. Latar yang digunakan dalam novel dibagi menjadi tiga. Diantaranya 

ialah latar tempat yang meliputi pinggiran Jakarta, Kampung Kuburan Cina 

Menteng Pulo, tempat warung minuman, rumah singgah, kuburan bapak, rumah 

Aldo, Rumah Alia, dan Villla rumah peristirahatan Aldo. Lata waktu 

berlangsungnya cerita dalam novel RTJ berlangsung selama satu tahun. Latar 

sosial dalam cerita adalah lingkungan masyarakat miskin. Misalnya Rara 

memulung untuk kehidupan sehari-hari. 

Analisis nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam novel RTJ 

mengahasilkan (1) nilai agama diantaranya taat kepada Allah, doa, shalat, 

menjaga lingkungan, sayang dengan orang tua, jangan memanggil dengan sebutan 

yang buruk, syukur, tolong-menolong. (2) nilai sosial diantaranya meliputi bekerja 

sama, rasa takut, dan mencaci. (3) nilai moral diantaranya meliputi lalai, tanggung 

jawab, kerja keras dan mandiri, dan mudah menyerah. (4) nilai keindahan dalam 

novel meliputi unsur kesatuan dan kerumitan. 
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Hasil penelitian ini dapat diimplementasikan sebagai bahan pembelajaran 

sastra Indonesia kelas XI jenjang SMA sesuai dengan kompetensi dasar 7.2 

dengan menaganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik. Novel tersebut cocok 

dijadikan bahan pembelajar di SMA karena penggunaan bahasa yang mudah 

dipahami, dan cerita yang dapat dicontok oleh peserta didik.  
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