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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra merupakan suatu gambaran dari pola kehidupan masyarakat 

yang diimajinasikan oleh penulis dan tertuang dalam wujud tulisan. Tulisan yang 

dituangkan oleh pengarang biasanya terbentuk dari berbagai masalah sosial yang 

dialami, dirasakan, dan dilihat sendiri oleh pengarang, kemudian melahirkan ide atau  

gagasan. Kemudian dari gagasan itu terbentuklah suatu karya.  Apabila masyarakat 

memiliki daya kreasi dan daya cipta yang tinggi sangat memungkinkan suatu karya 

sastra dapat berkembang cepat. 

Karya  sastra  juga membicarakan manusia  dengan  segala  kompleksitas  

persoalan  dalam  hidupnya.  Selaras dengan pendapat dari Nurgiyantoro (2010:3) 

bahwa fiksi  menceritakan  berbagai  masalah kehidupan manusia dalam interaksinya 

dengan lingkungan  dan  sesama  interaksinya  dengan diri  sendiri,  serta  

interaksinya  dengan  Tuhan. Dalam penciptaan jenis karya sastra, pengarang tidak 

lupa menyisipkan berbagai macam amanat dan nilai-nilai, baik itu nilai sosial, 

religius, moral maupun nilai yang bermuatan pendidikan karakter.  

Karya sastra yang baik dapat memberikan nilai-nilai yang bersifat mendidik, 

estetis, moral dan sosial. Dengan demikian melalui pembelajaran Bahasa Indonesia 

yang  berkaitan dengan sastra para siswa diharapkan dapat menemukan nilai-nilai, 

baik nilai moral, pendidikan, estetis, sosial, dan manfaat lain yang bersifat mendidik. 

Selain itu, berdasarkan tujuan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, seharusnya 

pengajaran sastra di sekolah direalisasikan secara tepat sehingga dapat memberikan 

manfaat yang besar kepada siswa, terutama dalam menambah pengetahuan, 

pengalaman, dan wawasan tentang hidup dan kehidupan.  

Jenis sastra di Indonesia meliputi novel, cerpen, puisi, pantun, prosa, syair 

dan lain lain. Tidak lupa selalu ada sisipan nilai-nilai di dalam karya. Tujuannya 

supaya pembaca dapat mengambil pelajaran dari karya yang dihasilkan. Penelitian 

kali ini menggunakan novel Menggapai Matahari  sebagai objeknya dan nilai-nilai 

pendidikan karakter sebagai bahan kajian yang diteliti.  
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Pendidikan adalah pilar terpenting dalam membangun kemajuan bangsa dan 

negara. Maju tidaknya pendidikan suatu bangsa sangat dipengaruhi dengan kondisi 

manusianya. Menurut Salahudin dan Irwanto (2013:49) hakikat pendidikan adalah 

usaha untuk membentuk karakter suatu bangsa yang sangat ditentukan oleh 

semangat, motivasi, nilai-nilai dan tujuan dari pendidikan. 

Karakter merupakan kepribadian yang tertanam dan dimiliki oleh seseorang. 

Sejalan dengan pendapat Kamarrudin dalam Journal of Education and Learning 

(2012) mengemukakan bahwa karakter adalah kepribadian yang melekat pada diri 

seseorang dan bagian penting dari kinerja pendidikan. Sudah seharusnya, jika dalam 

dunia pendidikan disisipi nilai-nilai karakter. Penyisipian nilai-nilai karaker tersebut 

bisa dilakukan melalui kegiatan pembelajaran. Salah satunya melalui pembelajaran 

bahasa Indonesia yang berkaitan dengan materi ajar sastra. Seperti, novel, cerpen, 

puisi, drama, pantun, dan sebagainya. Melalui karya sastra, biasanya  pengarang 

selalu menyisipi  nilai-nilai, amanat atau pesan-pesan guna dapat menjadi teladan 

bagi para pembacanya.  

Novel merupakan karya sastra yang begitu popular di era sekarang ini. 

Novel sangat digemari oleh banyak kalangan, baik anak-anak, remaja, dewasa 

maupun tua. Novel merupakan sebuah karya fiksi yang menawarkan dunia berisi 

model kehidupan yang diidealkan, dunia imajinatif, yang dibangun melalui unsur 

peristiwa, plot, tokoh, tema, dan latar (Nurgiyantoro, 2010:4). Menurut Hill dalam 

Pradopo (2011:93) novel merupakan sebuah struktur organisme yang unik dan 

kompleks. Oleh karena itu, untuk memahami karya sastra haruslah dianalisis. Jadi 

novel adalah salah satu jenis karya sastra yang di dalamnya terdapat unsur ekstrinsik 

dan intrinsik dan agar lebih memahaminya diperlukan suatu analisis.  

Novel merupakan karya bahasa yang di dalamnya selalu tersimpan makna-

makna atau pesan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi psikologis pembaca. 

Makna tersebut dapat kita tangkap salah satunya melalui tanda-tanda yang tersurat. 

Untuk mengetahui tanda-tanda tersebut digunakan suatu pendekatan yaitu semiotika. 

Mahewash (2014) semiotika adalah ilmu tentang tanda-tanda, semiotika juga 

berkaitan dengan produksi dan interpretasi makna. Pendekatan semiotika yang 

dimaksudkan di sini yaitu berpijak  bahwa karya sastra adalah karya seni, merupakan 
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suatu sistem tanda (sign) yang terjalin secara bulat dan utuh. Sebagai sistem tanda 

karya sastra mengenal dua aspek yakni penanda (signifiant) dan petanda (signifie) 

(Al-Maruf, 2010:21).  

Peneliti tertarik mengarahkan nilai-nilai pendidikan karakter  pada diri 

peserta didik agar selalu memiliki sifat diantaranya, pekerja keras dan pantang 

menyerah dalam menjalani kehidupan, karena dalam novel tersebut menggambarkan 

tentang perjuangan seorang anak laki-laki untuk menggapai cita-cita menjadi sarjana. 

Alhasil, untuk mewujudkan impiannya tersebut ia harus melewati banyak rintangan, 

semua itu ia lakukan dengan kerja keras dan pantang penyerah. 

Nilai pendidikan karakter harus dipahami setiap peserta didik sebab nilai 

pendidikan karakter akan memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang 

multikultur dan berpikiran yang baik. Selanjutnya, peneliti memilih novel 

Menggapai Matahari sebagai bahan kajian untuk mendapatkan nilai-nilai pendidikan 

karakter. Novel Menggapai Matahari karya Adnan Katino ini memiliki beberapa 

keunggulan yang menjadikan peneliti tertarik untuk memilihnya, keunggulan 

tersebut antara lain, pertama, novel ini merupakan jenis novel yang beraliran 

motivasi. Kedua, novel tersebut banyak terdapat nilai-nilai pendidikan karakter yang 

dapat dicontoh oleh peserta didik. Ketiga, dalam novel Menggapai Matahari itu 

pengarang mencoba menghadirkan kisah nyata tentang perjuangan seorang anak 

untuk menggapai cita-cita menjadi sarjana, guna ingin mengentaskan keluarganya 

dari kemiskinan. Meskipun dengan segala keterbatasan ekonomi tetap bersemangat 

untuk menggapai cita-citanya. 

Selanjutnya, peneliti menjadikan hasil kajian tersebut sebagai bahan ajar 

sastra di SMA Negeri 1 Baturetno. Pada penelitian kali ini, peneliti akan mengaitkan 

nilai-nilai pendidikan karakter dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kurikulum 

2013 khususnya kompetensi dasar yang berkaitan dengan novel di kelas XII SMA 

semester 1 yaitu  pada kompetensi dasar: 3.1 memahami struktur dan  kaidah  teks  

novel  baik  melalui  lisan maupun  tulisan  dan  kompetensi  dasar: 4.1 

menginterpretasi makna teks novel baik secara lisan maupun tulisan. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  dapat  diambil  rumusan  masalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana struktur yang membangun novel Menggapai Matahari    

karya Adnan Katino? 

2. Bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Menggapai 

Matahari karya Adnan Katino? 

3. Bagaimana implementasi nilai-nilai pendidikan karakter tersebut dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia di SMA? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan struktur yang membangun novel Menggapai Matahari    

karya Adnan Katino. 

2.  Mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel  Menggapai 

Matahari karya Adnan Katino. 

3. Mendeskripsikan  implementasi nilai-nilai pendidikan karakter tersebut 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. 

D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian ilmiah harus memberikan manfaat secara teoretis maupun 

praktis supaya teruji kualitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Manfaat yang 

dapat diberikan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan  dalam 

mengaplikasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Menggapai 

Matahari karya Adnan Katino. 

2. Manfaat Praktis 

Adapun  penelitian  ini  dapat  memberikan  manfaat  praktis  sebagai 

berikut.  

a) Bagi Guru 

Bagi guru penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

tambahan referensi dalam memilih media pembelajaran. Karena 
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melalui nilai pendidikan karakter seorang guru dapat membentuk 

kepribadian seorang siswa dan dapat mengarahkan pada suatu nilai-

nilai pendidikan karakter. 

b) Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi penelitian karya sastra 

di Indonesia. 

c) Bagi Peserta Didik 

Menambah  wawasan  kepada  siswa  tentang  nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam novel  Menggapai Matahari    karya Adnan Katino 

dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.  


