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SARI 

 

Muzahit, Fiqi Haffaf. 2014. “Novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata 

Bermuatan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter sebagai Alternatif Bahan 

Ajar Sastra di SMA”. Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: 

Prof. Dr. Agus Nuryatin, M. Hum., Pembimbing II: Drs. Haryadi, M. Pd. 

Kata kunci: bahan ajar, pendidikan karakter, dan novel 

Novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata menceritakan persahabatan 

ketiga tokohnya, Ikal, Arai, dan Jimbron yang bermimpi bersekolah ke luar 

negeri. Mimpi bersekolah ke luar negeri mereka capai dengan kerja keras dan 

kemandirian. Kerja keras mereka cerminkan lewat bekerja sambil sekolah bahkan 

sampai di bangku kuliah. Kekuatan mimpi akhirnya membuat Ikal dan Arai 

mampu bersekolah ke luar negeri, di Universitas Sorbonne, Paris, Perancis.  

Permasalahan yang muncul adalah (1) unsur pembangun prosa fiksi 

dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata bermuatan nilai-nilai pendidikan 

karakter sebagai alternatif bahan ajar sastra di SMA, (2) nilai-nilai kehidupan 

dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata, (3) kesesuaian novel Sang 

Pemimpi karya Andrea Hirata sebagai alternatif bahan ajar sastra yang baik di 

SMA. Tujuan penelitian adalah (1) mendeskripsi unsur pembangun prosa fiksi 

dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata bermuatan nilai-nilai pendidikan 

karakter sebagai alternatif bahan ajar sastra di SMA, (2) mendeskripsi nilai-nilai 

kehidupan dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata, (3) mendeskripsi 

kesesuaian novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata dapat dijadikan alternatif 

bahan ajar sastra yang baik di SMA. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data penelitian ini 

adalah novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata, diterbitkan oleh Penerbit 

Bentang Pustaka, April tahun 2012, cetakan ketiga. Teknik pengumpulan data 

adalah teknik dokumentasi. Menggunakan metode analisis isi. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa (1) Novel Sang 

Pemimpi karya Andrea Hirata bermuatan nilai-nilai pendidikan karakter dapat 

menjadi alternatif bahan ajar sastra di SMA berdasar unsur pembangun prosa 

fiksi. Unsur pembangun meliputi kevalidan bentuk dan kevalidan isi. (2) Novel 

Sang Pemimpi karya Andrea Hirata berisi nilai religius, nilai moral, dan nilai 

sosial. (3) Novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata dapat dijadikan alternatif 

bahan ajar sastra yang baik di SMA berdasarkan aspek kesesuaian. Aspek 

kesesuaian meliputi: bahasa, psikologi, rasa ingin tahu, dan mengembangkan 

imajinasi. 

Berdasarkan hasil penelitian, novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata 

yang bermuatan nilai-nilai pendidikan karakter dapat dijadikan alternatif bahan 

ajar sastra di SMA. Diharapkan hasil analisis ini dapat dimanfaatkan oleh guru 

dalam pembelajaran apresiasi sastra di SMA.  
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran 

wajib di semua jenjang pendidikan. Mata pelajaran bahasa Indonesia yang 

diajarkan di sekolah mencakupi dua bagian pembelajaran, yaitu pembelajaran 

sastra dan pembelajaran bahasa. Kedua pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia 

tersebut tidak dapat dipisahkan bahkan saling melengkapi. Pembelajaran sastra 

lebih pada nilai-nilai keindahan (estetis) dan nilai-nilai yang terkandung dalam 

karya sastra (etis), sedangkan pembelajaran bahasa yang lebih fokus pada aspek 

kebahasaan (linguistik). 

Pembelajaran sastra saat ini sudah mendapatkan porsi yang sama besar 

dengan pembelajaran bahasa. Seperti yang diungkapkan Subyantoro dalam 

perkuliahan tahun 2009 dalam mata kuliah Psikolinguistik bahwa porsi 

pembelajaran sastra sekarang sudah sebanding dengan pembelajaran bahasa. Akan 

tetapi, dalam pembelajaran yang sesungguhnya di sekolah, pembelajaran sastra 

masih belum maksimal. Alasan yang muncul sangat beragam, mulai dari guru 

merasa sulit mengajarkan sastra jika dibandingkan membelajarkan bahasa, alasan 

dari bahan atau materi pengajaran dan metode atau cara yang digunakan. Oleh 

karena itu, penelitian ini memberi sumbangsih berupa pengkajian novel yang di 

dalamnya terkandung nilai pendidikan karakter sebagai bahan ajar sastra guna 

memberikan wacana baru bagi pembelajaran sastra di sekolah. 
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Pembelajaran sastra tidak dapat terlepas dari karya sastra. Karya sastra 

merupakan hasil pemikiran pengarang mengenai permasalahan kemasyarakatan. 

Karya sastra sebagai cerminan kehidupan bermasyarakat yang dapat memberi 

siswa sebuah gambaran baru yang mungkin belum mereka kenali. Siswa akan 

mampu mengapresiasi karya sastra melalui pembelajaran ini. Lebih lagi, dengan 

mengapresiasi karya sastra siswa dapat menerapkan hikmah yang terkandung di 

dalamnya pada kehidupan nyata. Konkritnya, dengan mengapresiasi karya sastra 

siswa mampu memilah dan memilih segi positif maupun negatif yang terkandung 

di dalam karya sastra sehingga siswa mempunyai kunci tersendiri dalam 

memecahkan permasalahan yang mungkin akan dihadapi. 

Tujuan pembelajaran sastra dalam Kurikulum 2006 adalah agar peserta 

didik memiliki kemampuan menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 

memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, dan meningkatkan pengetahuan 

serta kemampuan berbahasa. Karya sastra yang dipilih sebagai bahan ajar harus 

memenuhi syarat-syarat tertentu. Baik dari segi kebutuhan siswa maupun dari segi 

karya sastra itu sendiri. 

Menurut Suharianto (2009:9) ada tiga hal yang harus diperhatikan guru 

dalam membelajarkan sastra yaitu: (1) materi atau bahan ajar, (2) metode, dan  (3) 

manusia. Bahan ajar adalah bahan-bahan atau materi yang disusun secara 

sistematis, yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Materi 

pembelajaran (instructional materials) adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang harus diajarkan oleh guru dan harus dipelajari oleh siswa untuk 

mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. 
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Metode yang digunakan dalam pengajaran merupakan cara tentang 

bagaimana mengimplementasikan rencana yang disusun dalam kegiatan nyata 

untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran. Hubungannya dengan pembelajaran 

sastra, metode yang baik adalah metode yang dapat mengajak siswa untuk 

mengapresiasi karya sastra dan metode ini harus sesuai dengan kompetensi dasar 

yang akan dicapai dalam pembelajaran sastra.  

Manusia yang melaksanakan pembelajaran dalam hal ini adalah guru. 

Guru memang menjadi ujung tombak pembelajaran di sekolah. Guru dituntut 

untuk mampu menyampaikan pembelajaran dengan baik dan benar. 

Menyampaikan pembelajaran bukan hal yang mudah. Bukan hanya dari segi 

penguasaan materi saja yang diukur, tetapi juga moral dan sikap guru dalam 

pembelajaran sangat disorot. Tugas guru selanjutnya adalah memilih bahan ajar 

yang baik. Pemilihan bahan ajar yang baik dimaksudkan mampu menarik minat 

siswa untuk belajar.  

Karya sastra yang terdiri dari puisi, prosa dan novel dapat dijadikan 

sebagai bahan ajar dalam pembelajaran sastra di sekolah. Penelitian ini mengkaji 

novel sebagai bahan ajar pembelajaran sastra. Novel sebagai bahan ajar memang 

bukan hal yang baru lagi dalam pembelajaran sastra. Sudah banyak novel-novel 

yang dipakai sebagai bahan ajar oleh guru dalam pembelajaran. Akan tetapi, novel 

yang digunakan guru lebih didominasi oleh novel-novel lama. Misalnya, novel 

yang diklasifikasikan sebagai novel Angkatan 1920an. Novel yang ditulis oleh 

pengarang seperti, Marah Rusli, Merari Siregar, Abdul Muis dan pengarang-

pengarang yang lain. Novel yang demikian dianggap kurang relevan dengan 
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pembelajaran masa kini. Ketidakrelevan novel Angakatan 1920an ini dilihat dari 

bahasa yang digunakan pengarang. Masa itu, novel-novel karangan sastrawan 

masih menggunakan bahasa Melayu yang cukup sulit dimengerti oleh siswa. Hal 

ini dipengaruhi oleh lingkungan dari siswa yang lebih banyak menggunakan 

bahasa Indonesia yang ringan dan mudah dimengerti. Itulah salah satu hal yang 

menyebabkan siswa hilang ketertarikannya untuk belajar kesastraan. 

Novel adalah salah satu hasil karya sastra yang terlengkap. Novel bukan 

hanya khayalan pengarang tetapi juga hasil perenungan dan kretivitas yang 

berawal dari pengalaman, baik pengalaman lahir maupun batin. Pengalaman ini 

disusun secara kreatif, imajinatif, sistematis, dan estetis dengan menggunakan 

bahasa sebagai medianya. Sebagai karya kreatif yang bersifat imajinatif, novel 

tidak hanya diharapkan dapat memberi hiburan, tetapi juga diharapkan dapat 

memberi manfaat bagi pembaca melalui nilai-nilai yang diusungnya.  

Setiap novel memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai ini 

merupakan bagian dari amanat yang ingin disampaikan pengarang lewat 

karyanya. Setiap nilai memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing dalam 

kehidupan. Nilai menjadi batas tentang baik dan buruknya perilaku seseorang 

dalam berkehidupan. Nilai juga diajarkan dalam kehidupan pendidikan. Nilai ini 

mengerucut menjadi nilai pendidikan karakter yang terdapat di dalam kurikulum 

pengajaran di Indonesia pada semua jenjang pendidikan.  

Tidak semua novel dapat dijadikan bahan pembelajaran di sekolah. 

Novel yang mengandung nilai negatif tentu saja tidak pantas digunakan. Novel 

yang mengandung unsur pornografi dan kekerasan tentu saja tidak dapat dijadikan 
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sebagai bahan ajar. Pemilihan novel sebagai bahan ajar memang membutuhkan 

keseriusan. Pemerintah dan tenaga kependidikan seharusnya memiliki kontribusi 

yang nyata guna pemilihan novel sebagai bahan ajar agar novel ini benar-benar 

pantas disampaikan sebagai bahan ajar. Keselektifan pemilihan novel harus 

ditingkatkan. Kita tidak mau siswa mengapresiasi novel yang berujung pada hal 

negatif.  

Novel yang akan diajarkan kepada siswa harus melalui pengkajian 

terlebih dahulu. Tanpa adanya kajian yang mendasari novel sebagai bahan ajar, 

pembelajaran sastra malah dapat menuju kepada hal yang negatif. Kajian pun 

dilakukan tidak hanya kajian secara intinsik dan ekstrinsik novel tetapi juga 

mengacu pada kebutuhan, psikologis, maupun latar belakang siswa. Kajian ini 

dilakukan dengan tujuan pembelajaran sastra tepat pada sasaran, sesuai dengan 

kompetensi dasar yang akan dicapai dan yang terpenting siswa mampu 

mengapresiasi karya sastra khususnya novel.  

Novel yang digunakan sebagai bahan ajar harus mengandung nilai-nilai 

pendidikan. Tentu saja nilai-nilai pendidikan ini pun disesuaikan dengan 

kurikulum. Saat ini kurikulum pembelajaran di Indonesia mempunyai basis yang 

sangat diandalkan guna membentuk siswa yang mau mengenal dan menerima 

nilai-nilai budaya dan karakter bangsa sebagai milik mereka dan bertanggung 

jawab atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan mengenal pilihan, menilai 

pilihan, menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai 

dengan keyakinan diri.  
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Kemdiknas (2010) menyebutkan nilai pendidikan karakter tediri dari 

delapan belas butir, yaitu (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) 

Kerja keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokrasi, (9) Rasa ingin tahu, (10) 

Semangat kebangsaan, (11) Cinta tanah air, (12) Menghargai prestasi, (13) 

Bersahabat/komunikatif, (14) Cinta damai, (15) Gemar membaca, (16) Peduli 

lingkungan, (17) Peduli sosial dan (18) Bertanggung jawab.  

Berdasarkan uraian di atas, dilakukan kajian awal terhadap novel yang 

akan dijadikan bahan ajar apresiasi sastra. Novel Sang Pemimpi karya Andrea 

Hirata diyakini cocok dijadikan bahan ajar apresiasi sastra di sekolah. Novel Sang 

Pemimpi karya Andrea Hirata merupakan buku kedua yang merupakan bagian 

dari tetralogi Laskar Pelangi. Novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata 

diterbitkan oleh Penerbit Bentang Pustaka, April tahun 2012, cetakan ketiga. 

Berdasarkan pengamatan awal, novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata 

adalah salah satu novel yang dapat dijadikan sebagai pilihan bahan ajar sastra di 

sekolah, khususnya dalam apresiasi novel karena novel ini memiliki banyak 

manfaat bagi pembacanya. Manfaat itu dapat dilihat pada nilai-nilai pendidikan 

karakter yang ada di dalamnya. Nilai-nilai pendidikan karakter ini yang nantinya 

mampu mempengaruhi sikap dan tingkah laku pembaca dalam masyarakat. Guru 

bahasa dan sastra Indonesia sebagai tenaga pendidik dapat dijadikan pengarah 

untuk mengajarkan nilai-nilai pendidikan karakter dalam karya sastra. Oleh 

karena itu, tugas pengajar tidak sekedar menyampaikan informasi, melainkan bisa 

membentuk dan membimbing peserta didiknya menjadi manusia yang berbudi 

luhur dan beretika. Melalui novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata guru dapat 
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mengajarkan sastra yang mengandung nilai-nilai pendidikan karakter dan hasilnya 

dapat diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa memiliki 

kepribadian yang baik. 

Kelebihan lain dari novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata adalah 

bahasa yang digunakan. Bahasa dalam novel sangat mudah dipahami oleh siswa. 

Tidak memerlukan pembacaan yang berulang kali untuk mengetahui maksud dari 

pengarang, lugas, langsung pada intinya. Kelebihan yang lain terdapat pada 

penggunaan istilah. Dimulai dari istilah- istilah saintifik, humor metaforis, hingga 

dialek dan sastra melayu bertebaran di sepanjang halaman. 

Novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata diangkat dari kisah 

kehidupannya sendiri saat remaja, yang bertokoh menjadi Ikal. Novel yang ditulis 

Andrea Hirata ini merupakan pengalaman empiris, fakta pada waktu Andrea 

Hirata duduk di bangku SMA. Lewat ketiga tokoh yang ada di dalamnya, Andrea 

Hirata mengajarkan kepada pembaca bagaimana percaya terhadap kekuatan cinta, 

percaya terhadap pengorbanan, dan yang paling mengagumkan, mereka memiliki 

kepercayaan terhadap kekuatan mimpi. Kepercayaan yang di zaman sekarang 

dianggap hal biasa, malah terkesan sepele, dalam novel ini dapat dikisahkan oleh 

Andrea Hirata menjadi hal yang dapat menginspirasi pembaca.  

Lewat kekuatan cinta, Jimbron berhasil membuat Laksmi kembali 

tersenyum. Lewat pengorbanan, anak-anak kampung ini berhasil membiayai 

sekolahnya dengan menjadi kuli ngambat. Melalui kepercayaan terhadap mimpi-

mimpi yang mereka bangun, Arai dan Ikal berhasil sekolah ke luar negeri. Melalui 
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kekuatan mimpi, keajaiban-keajaiban dapat diciptakan dengan usaha-usaha yang 

tak kunjung menyerah.  

Peristiwa-peristiwa yang digambarkan, perilaku yang diwujudkan dalam 

bertindak dan beberapa hal pendukung terbentuknya cerita menciptakan nuansa 

kental pendidikan karakter, seperti perilaku kerja keras yang ditunjukkan Ikal, 

Arai, dan Jimbron. Mereka mau menjadi kuli ngambat untuk mewujudkan cita-

citanya bersekolah ke luar negeri. Nilai kepedulian sosial tinggi yang 

diperlihatkan Arai saat kedatangan si Nurmi dan Ibunya, Mak Cik Maryamah 

karena tak punya beras untuk ditanak. Nilai religius jelas ditunjukkan pada 

mozaik ke-5 dengan judul Tuhan Tahu, Tapi Menunggu. Nilai-nilai pendidikan 

karakter yang tersirat maupun tersurat dalam novel Sang Pemimpi menjadikan 

penulis yakin untuk memilih novel ini dan memprediksikannya sebagai salah satu 

bahan ajar sastra di SMA. 

Sang Pemimpi karya Andrea Hirata yang mengisahkan tentang anak-anak 

Melayu yang berada di bawah garis kemiskinan ternyata dapat memggapai cita-

cita yang tinggi. Cita-cita mereka wujudkan dengan bersungguh-sungguh dalam 

bersekolah. Jika hal ini dibandingkan dengan kenyataan hidup anak-anak zaman 

sekarang, maka sangatlah berbeda. Banyak sekali anak-anak zaman sekarang yang 

menganggap pendidikan merupakan hal yang sepele. Pendidikan mereka anggap 

lebih banyak menyita waktu dan tidak menghasilkan uang. Mereka lebih memilih 

untuk bekerja dan meninggalkan bangku sekolah. Namun, di dalam novel ini, 

Andrea Hirata mengajarkan kepada pembaca bahwa pendidikan sangatlah penting. 

Pentingya pendidikan dikisahkan oleh Andrea Hirata lewat ketiga tokohnya, yakni 
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Ikal, Arai, dan Jimbron yang tetap bersekolah walaupun mereka juga harus 

bekerja. Juga hal itu mereka lakukan sampai di bangku perkuliahan. Tidak 

berhenti menuntut ilmu walaupun waktu, tenaga, dan pikiran mereka harus terbagi 

dengan pekerjaan. Sebuah novel yang sangat menginspirasi bagi anak-anak muda 

untuk terus bersemangat mereguk ilmu sebanyak-banyaknya.  

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahasnya dalam 

skripsi dengan judul “Novel Sang Pemimpi Karya Andrea Hirata Bermuatan 

Nilai-Nilai Pendidikan Karakter sebagai Alternatif Bahan Ajar Sastra di SMA”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah unsur pembangun prosa fiksi dalam novel Sang Pemimpi karya 

Andrea Hirata yang bermuatan nilai-nilai pendidikan karakter sebagai alternatif 

bahan ajar sastra di SMA? 

2. Apa sajakah nilai-nilai yang terkandung dalam novel Sang Pemimpi karya 

Andrea Hirata? 

3. Bagaimanakah kesesuaian novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata sehingga 

dapat dijadikan alternatif bahan ajar sastra yang baik di SMA? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. mendeskripsikan unsur pembangun prosa fiksi dalam novel Sang Pemimpi 

karya Andrea Hirata yang bermuatan nilai-nilai pendidikan karakter sebagai 

alternatif bahan ajar sastra di SMA. 

2. mendeskripsikan nilai-nilai yang terkandung dalam novel Sang Pemimpi karya 

Andrea Hirata. 

3. mendeskripsikan kesesuaian novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata dapat 

dijadikan alternatif bahan ajar sastra yang baik di SMA. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara teoretis penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah 

dalam pengembangan ilmu kesusastraan di Indonesia, khususnya dalam bidang 

sastra yang berbentuk novel sebagai karya sastra prosa kreatif. 

Manfaat penelitian ini bagi guru adalah agar guru dapat memilih, 

mengkaji dan mengapresiasi karya sastra sehingga dapat diajarkan pada siswa usia 

SMA sesuai dengan kriteria pemilihan bahan ajar sastra. 

Siswa dapat meningkatkan apresiasi terhadap novel sehingga memeroleh 

pengetahuan dan siswa bertambah minat terhadap pembelajaran sastra. Selain itu, 

siswa juga dapat meneladani nilai-nilai pendidikan karakter yang ada dalam novel. 

Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan pelengkap bahan ajar 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1  Kajian Pustaka 

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai kajian 

pustaka dalam penelitian ini antara lain: Cheng (2007), Rahmawati (2010), Devi 

(2010), Kumalasari (2012), dan Jamaludin (2013). 

Cheng (2007) dalam seminar Paper Presented At the 2007 Seminar of 

Kao Yuan University for General Education yang berjudul “Character Education 

and Character-trait Development: An Enrichment for College Students”. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan eksperimen. 

Cheng meneliti pendidikan karakter untuk mahasiswa berbakat yang akan 

membantu meningkatkan kesadaran dan sifat perilaku serta akal sehat. 

Eksperimen dalam pendidikan karakter meliputi program isi pada lima topik: 

kerja keras, tanggung jawab dan misi, cinta dan peduli, optimisme dan humor, dan 

kecerdasan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pendidikan karakter telah 

terbukti memiliki hubungan yang signifikan dengan sifat-sifat, kemampuan untuk 

merawat masyarakat, dan pengembangan potensi masing-masing individu. 

Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

yang dilakukan penulis. Persamaan itu terletak pada objek kajian, yaitu sama-

sama melakukan penelitian mengenai pendidikan karakter, sedangkan 

perbedaannya terletak pada pendekatan dan metode penelitian yang digunakan. 
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Penelitian Cheng menggunakan pendekatan eksperimen dalam mengkaji 

pendidikan karakter untuk meningkatkan kesadaran, perilaku karakter, dan akal 

sehat pada mahasiswa yang berbakat, sedangkan penulis menggunakan 

pendekatan kualitatif dan metode analisis isi dalam mengkaji unsur-unsur 

intrinsik, nilai-nilai pendidikan karakter, dan aspek lain yang mendukung 

kevalidan dan kesesuaian pada novel sebagai bahan ajar sastra dalam kurikulum 

2013. 

Devi (2010) dalam skripsinya yang berjudul Karakter Tokoh Ikal dan 

Lintang dalam Novel Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata dan Kelayakannya 

sebagai Bahan Pembelajaran di SMA. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan objektif dan pendekatan psikologis, selain itu ia 

juga menggunakan metode deskriptif untuk mengungkap karakter tokoh Ikal dan 

Lintang. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa tokoh yang memiliki pengaruh 

besar pada novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata adalah Ikal dan Lintang 

sehingga karakter kedua tokoh ini layak diajarkan pada mata pelajaran sastra di 

SMA. 

Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

yang dilakukan penulis. Persamaan itu terletak pada objek kajian, yaitu sama-

sama melakukan penelitian mengenai bahan ajar, sedangkan perbedaannya 

terletak pada pendekatan dan metode yang digunakan. Penelitian tersebut 

menggunakan pendekatan objektif dan pendekatan psikologis dan metode 

deskriptif, sedangkan pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan 

kualitatif dan menggunakan metode analisis isi.  
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Rahmawati (2010) dalam skripsinya Novel Laskar Pelangi Karya Andrea 

Hirata sebagai Alternatif Pembelajaran Sastra di SMA. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan objektif dengan metode 

pedagogik. Rahmawati meneliti unsur intrinsik yang terdapat dalam novel tersebut 

sebagai bahan ajar di SMA. Dari hasil penelitian diperoleh beberapa unsur 

intrinsik, meliputi (1) tokoh, (2) latar, (3) gaya, (4) tema, (5)  alur, (6) pusat 

pengisahan, dan (7) amanat. Hasil analisis novel Laskar Pelangi karya Andrea 

Hirata menunjukkan adanya kemungkinan novel tersebut menjadi bahan ajar 

sastra di SMA. 

Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

yang dilakukan penulis. Persamaan itu terletak pada objek kajian, yaitu sama-

sama melakukan penelitian mengenai bahan ajar, sedangkan perbedaannya 

terletak pada pendekatan dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian 

Rahmawati menggunakan pendekatan objektif dan metode pedagogik, sedangkan 

penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis isi. 

Kumalasari (2012) dalam skripsinya Novel Ranah Tiga Warna karya A. 

Fuadi sebagai Bahan Ajar Sastra Berbasis Pendidikan Karakter di SMA/MA. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun data dalam 

penelitian ini berupa kata, kalimat, dan paragraf dan dialog dalam teks yang 

mengandung nilai-nilai pendidikan karakter, sedangkan sumber data dalam 

penelitian ini adalah novel Ranah Tiga Warna karya A. Fuadi yang diterbitkan 

oleh PT Gramedia Pustaka tahun 2011. Teknik yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik dokumentasi. Metode yang digunakan untuk menganalisis data 
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dalam penelitian ini adalah metode analisis isi. Hasil analisis novel Ranah Tiga 

Warna karya A. Fuadi adalah (1) novel Ranah Tiga Warna karya A. Fuadi sesuai 

dengan kriteria bahan ajar sastra yang baik dilihat dari aspek kevalidan dan aspek 

kesesuaian (2) novel Ranah Tiga Warna dapat dijadikan bahan ajar sastra yang 

berbasis pendidikan karakter di SMA/MA. 

Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

yang dilakukan penulis. Persamaan itu terletak pada objek kajian, yaitu sama-

sama melakukan penelitian mengenai bahan ajar. Penelitian tersebut memang 

hampir mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, tetapi tetap ada 

perbedaan. Perbedaan terletak pada sumber data yang diteliti.. Penelitian yang 

dilakukan Kumalasari menggunakan novel Ranah Tiga Warna karya A. Fuadi, 

sedangkan sumber data yang diteliti penulis adalah novel Sang Pemimpi karya 

Andrea Hirata. 

Jamaludin (2013) dalam International Journal Of Scientific and 

Technology Research yang berjudul “Character Education in Islamic Perspective”. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan eksperimen. 

Jamaludin meneliti pendidikan karakter dalam perspektif Islam sebagai dasar 

kehidupan manusia. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pendidikan karakter 

sangat penting untuk kurikulum pendidikan nasional yang dilaksanakan. 

Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

yang dilakukan penulis. Persamaan itu terletak pada objek kajian, yaitu sama-

sama melakukan penelitian mengenai pendidikan karakter, sedangkan 

perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian 
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Jamaludin menggunakan metode analisis studi literatur yang disandingkan dengan 

fenomena aktual yang terjadi pada masyarakat, sedangkan penulis menggunakan 

pendekatan kualitatif dan metode analisis isi dalam mengkaji unsur-unsur 

intrinsik, nilai-nilai pendidikan karakter, dan aspek lain yang mendukung 

kevalidan dan kesesuaian pada novel sebagai bahan ajar sastra dalam kurikulum 

2013. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai 

bahan ajar dan nilai pendidikan karakter telah banyak dilakukan. Secara garis 

besar penelitian-penelitian ini memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan 

pilihan guna mengkaji novel yang bermuatan nilai pendidikan karakter sebagai 

bahan ajar.  

Meskipun telah banyak penelitian mengenai bahan ajar, peneliti masih 

menganggap perlu dilakukan penelitian sejenis. Hal ini berdasarkan kenyataan di 

lapangan bahwa masih banyak novel yang belum memenuhi kriteria pemilihan 

bahan ajar yang diajarkan di sekolah. Selain itu, alasan lain yang perlu diketahui 

yakni pendidik masih merasa kesulitan untuk menemukan novel yang tepat untuk 

dijadikan bahan ajar satra yang bermuatan nilai pendidikan karakter. Berdasarkan 

alasan tersebut peneliti meneliti tentang pemilihan novel sebagai bahan ajar. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti bersifat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.  
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2.2 Landasan Teoretis 

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori tentang 

pengertian novel, unsur intrinsik novel, nilai-nilai kehidupan, pendidikan karakter, 

dan bahan ajar. 

 

2.2.1 Pengertian Novel 

Novel berasal dari bahasa Italia novella, dalam bahasa Jerman novelle. 

Secara harfiah novella berarti sebuah barang baru yang kecil. Masuk ke Indonesia 

menjadi novel. Istilah novella dan novelle saat ini mengandung pengertian yang 

sama dengan istilah Indonesia novel (Inggris: novelette) yang berarti sebuah karya 

prosa fiksi yang cakupannya tidak terlalu panjang, namun juga tidak terlalu 

pendek (Nurgiyantoro 2010:9).  

Suharianto (dalam Kumalasari 2012:18) mengatakan bahwa novel dapat 

mengungkapkan seluruh episode perjalanan hidup tokoh ceritanya, bahkan dapat 

pula menyinggung masalah-masalah yang sesungguhnya tidak begitu integral 

dalam masalah pokok cerita itu sendiri. Kehadirannya hanyalah sebagai pelengkap 

saja dan kehadirannya tidak akan mengganggu atau mempengaruhi kepaduan 

ceritanya.  

Jadi, dapat diartikan bahwa novel adalah karya prosa fiksi yang 

mempunyai cakupan tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek yang bercerita 

tentang kehidupan pelaku dalam cerita dan berbentuk episode-episode. 

 

 



 

 

17 

2.2.2 Unsur Intrinsik Novel 

Unsur intrinsik adalah unsur di dalam novel yang membangun karya 

sastra itu sendiri. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir 

sabagai karya sastra, unsur-unsur yang secara faktual akan dijumpai pembaca 

ketika membaca karya sastra. Unsur intrinsik sebuah novel adalah unsur-unsur 

yang (secara langsung) turut serta membangun cerita. Kepaduan antar berbagai 

unsur inilah yang membuat novel terwujud. Sebaliknya, jika dilihat dari sudut 

pandang pembaca, unsur-unsur (cerita) inilah yang akan dijumpai pembaca ketika 

membaca sebuah novel (Nurgiyantoro 2010:23). Unsur-unsur intrinsik dalam 

novel terdiri atas tema, alur atau plot, tokoh dan penokohan, setting atau latar, 

sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. 

2.2.2.1 Tema 

Tema menurut Stanton (dalam Nurgiyantoro 2010:70) yaitu makna 

sebuah cerita yang secara khusus menerangkan sebagian besar unsurnya dengan 

cara yang sederhana. Tema, menurutnya, lebih bersinonim dengan ide utama 

(central idea) dan tujuan utama (central purpose).  

Tema adalah makna yang dikandung sebuah cerita. Tema merupakan 

gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung di 

dalam teks sebagai struktur semantis dan yang menyangkut persamaan-persamaan 

dan perbedaan-perbedaan. Tema sebuah karya sastra selalu berkaitan dengan 

makna (pengalaman) kehidupan (Siminto 2009:43).  

Tema dapat diartikan sebagai makna yang terkandung dalam suatu karya 

yang merupakan ide pokok atau gagasan sentral yang menopang sebuah karya 



 

 

18 

sastra dan dijadikan dasar penyusunan karya sastra yang digambarkan melalui 

para tokoh cerita. 

2.2.2.2 Alur  

Salah satu unsur novel yang penting adalah alur atau yang sering disebut 

dengan plot, bahkan tidak sedikit orang yang menganggapnya sebagai yang 

terpenting di antara berbagai unsur fiksi yang lain. Hal ini beralasan sebab 

kejelasan alur atau plot, kejelasan tentang kaitan antar peristiwa yang dikisahkan 

secara linear, akan mempermudah pemahaman kita terhadap cerita yang 

ditampilkan. Kejelasan alur dapat berarti kejelasan cerita, kesederhanaan alur 

berari kemudahan cerita untuk dapat dimengerti. Sebaliknya, jika alur yang 

disuguhkan ruwet, kompleks, sulit dikenali hubungannya antar periwtiwa yang 

terjadi maka menyebabkan cerita menjadi sulit dipahami (Nurgiyantoro 

2010:110). 

Stanton (2007:26) mengemukakan bahwa secara umum, alur merupakan 

rangkaian peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita. Istilah alur ini biasanya 

terbatas pada peristiwa-peristiwa yang terhubung secara kausal saja. Peristiwa 

kausal merupakan peristiwa yang menyebabkan atau menjadi dampak dari 

peristiwa lain. Pertistiwa kausal menjadi tidak dapat diabaikan karena peristiwa 

ini berpengaruh pada keseluruhan karya.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alur merupakan urutan 

peristiwa di dalam sebuah cerita yang saling terkait oleh sebab akibat antar 

peristiwa yang satu dengan yang lain.  
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2.2.2.3 Tokoh dan Penokohan 

Tokoh merupakan pelaku di dalam sebuah cerita yang dapat berwujud 

manusia maupun makhluk lain yang memiliki sifat, watak, dan ciri tertentu. 

Seperti yang dikemukakan Abrams (dalam Nurgiyantoro 2010:165), tokoh cerita 

adalah orang(-orang) yang ditampilkan dalam suatu karya naratif, atau drama, 

yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan 

tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam 

tindakan. Penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang 

yang ditampilkan dalam sebuah cerita (Jones dalam Nurgiyantoro 2010:165).   

2.2.2.4 Latar atau Setting 

Latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita, 

semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung 

(Stanton 2007:35). Abrams (dalam Nurgiyantoro 2010:216) mengungkapkan 

bahwa latar atau setting disebut juga sebagai landas tumpu, menyaran pada 

pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya 

peristiwa-peristiwa yang diceritakan.  

Latar tempat menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan 

dalam sebuah karya fiksi. Unsur tempat yang dipergunakan mungkin berupa 

tempat dengan nama tertentu, inisial tertentu, mungkin lokasi tertentu tanpa nama 

jelas. Latar waktu berhubungan dengan masalah “kapan” terjadinya peristiwa-

peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Masalah “kapan” tersebut 

biasanya dihubungakan dengan waktu faktual, waktu yang ada kaitannya atau 

dapat dikaitkan dengan peristiwa sejarah. Latar sosial menyaran pada hal-hal yang 
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berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan 

dalam karya fiksi. Tata cara kehidupan sosial masyarakat mencakup berbagai 

masalah dalam lingkup yang cukup kompleks. Latar sosial dapat berupa kebiasaan 

hidup, adat-istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir dan 

bersikap, dan lain-lain yang tergolong latar spiritual. Latar sosial juga 

berhubungan dengan status sosial  tokoh yang bersangkutan, misalnya rendah, 

menengah, atau atas.  

Jadi, untuk menentukan latar cerita sebuah karya sastra, pembaca perlu 

mencermati segala keterangan, petunjuk, pengacuan, yang berkaitan dengan 

tempat, waktu, dan lingkungan terjadinya peristiwa dalam karya sastra tersebut. 

2.2.2.5 Sudut Pandang 

Sudut pandang, point of view, menyaran pada cara sebuah cerita 

dikisahkan. Ia merupakan cara dan atau pandangan yang dipergunakan pengarang 

sebagai sarana menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang 

membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca (Abrams dalam 

Nurgiyantoro 2010:248). Dengan demikian, sudut pandang pada hakikatnya 

merupakan strategi, teknik, siasat, yang secara sengaja dipilih pengarang untuk 

mengemukakan gagasan dan ceritanya.  

Sudut pandang cerita secara garis besar dapat dibedakan ke dalam dua 

macam: persona pertama, first-person, gaya “aku”, dan persona ketiga, third-

person, gaya “dia”. Jadi, dari sudut pandang “aku” dan “dia”, dengan berbagai 

variasinya, sebuah cerita dikisahkan. Kedua sudut pandang tersebut masing-

masing menyaran dan menuntut konsekuensinya (Nurgiyantoro 2010:249). 
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Penentuan sudut pandang sebuah cerita dapat dilihat dari kata ganti 

pelaku yang digunakan oleh pengarang. Jika menggunakan kata “aku atau saya”,  

maka sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang Orang Pertama. Jika 

menggunakan “ia atau dia”, maka sudut pandang yang digunakan adalah sudut 

pandang Orang Ketiga.  

2.2.2.6 Gaya Bahasa 

Dalam karya sastra, istilah gaya mengandung pengertian cara seorang 

pengarang dalam menyampikan gagasannya dengan menggunakan media bahasa 

yang indah dan harmonis serta mampu menuansakan makna dan suasana yang 

dapat menyentuh daya intelektual dan emosi pembaca (Aminuddin  2010:72). 

Gaya atau gaya bahasa dikenal dalam retorika dengan istilah style. Kata 

style diturunkan dari kata Latin stilus, yaitu semacam alat untuk menulis pada 

lempengan lilin. Keahlian menggunakan alat ini akan mempengaruhi jelas 

tidaknya tulisan pada lempengan tadi. Kelak pada waktu penekanan 

dititikberatkan pada keahlian untuk menulis indah, maka style lalu berubah 

menjadi kemampuan dan keahlian untuk menulis atau mempergunakan kata-kata 

secara indah (Keraf  2010: 112).  

Sudjiman (1993:13) menyatakan bahwa gaya bahasa selalu ditautkan 

dengan teks sastra, khususnya teks sastra tertulis. Gaya bahasa mencakup diksi 

atau pilihan leksikal, struktur kalimat majas dan citraan, pola rima, mantra yang 

digunakan sastrawan atau yang terdapat dalam sebuah karya sastra.  

Penggunaan gaya bahasa ini dapat dilihat pada dialog tokoh atau uraian 

deskriptif pada cerita. Penyampaian gaya yang baik membawa kenikmatan dalam 
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membaca karya sastra. Kenikmatan terhadap gaya memang merupakan keasyikan 

tersendiri dalam memahami karya sastra. Jadi, gaya bahasa adalah seni 

pengungkapan seorang pengarang terhadap karyanya. 

2.2.2.7 Amanat 

Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada 

pembaca lewat karya sastra yang diciptakan. Amanat atau pesan merupakan 

makna yang terkandung dalam sebuah cerita. Nurgiyantoro (2010:335) secara 

umum membedakan bentuk penyampaian amanat menjadi dua garis besar, yakni 

penyampaian yang bersifat langsung dan penyampaian yang bersifat tak langsung. 

Bentuk penyampaian pesan yang bersifat langsung boleh dikatakan, identik 

dengan cara pelukisan watak tokoh yang bersifat uraian, telling, atau penjelasan, 

expository. Secara tidak langsung jika tersirat dan koherensif dengan unsur-unsur 

cerita yang lain.  

Amanat yang disampaikan secara langsung mungkin cukup mudah 

dipahami oleh pembaca. Pembaca hanya perlu melihat uraian yang disampaikan 

pengarang lewat tokoh, dialog atau terbentuk dalam satu alur cerita (tersurat). 

Berbeda dengan amanat yang disampaikan secara tak langsung, pembaca perlu 

mencermati cerita secara kompleks. Namun, amanat ini dapat ditafsirkan secara 

bebas oleh pembaca. 
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2.2.3 Nilai-Nilai Kehidupan dalam Novel 

Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan 

berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau 

berguna bagi kehidupan manusia. Nilai sebagai kualitas yang independen akan 

memiliki ketetapan yaitu tidak berubah yang terjadi pada objek yang dikenai nilai. 

Persahabatan sebagai nilai (positif/baik) tidak akan berubah esensinya manakala 

ada pengkhianatan antara dua yang bersahabat. Artinya nilai adalah suatu 

ketetapan yang ada bagaimana pun keadaan di sekitarnya berlangsung. 

Budiardjo (1986:17) mengemukakan bahwa nilai adalah sesuatu yang 

dianggap benar dan baik, sesuatu yang diinginkan, atau sesuatu yang mempunyai 

harga. Menurut Rokeach (1973:4) mendefinisikan nilai sebagai keyakinan tentang 

diinternalisasi sesuai perilaku, ini dampak (antara lain) bagaimana seorang 

individu menafsirkan informasi. Para penulis melakukan kajian komprehensif dari 

literatur dan mengusulkan kerangka kerja untuk mengidentifikasi dan 

mengklasifikasi ada nilai penelitian, menunjukkan sifat literatif nilai-nilai dan cara 

bahwa nilai-nilai dapat mempengaruhi baik persepsi dan perilaku. 

Menurut Mulyana (2004:9) mendefiniskan tentang nilai adalah rujukan 

dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Definisi ini dilandasi oleh pendekatan 

psikologis, karena itu tindakan dan perbuatannya seperti keputusan benar-salah, 

baik-buruk, indah-tidak indah, adalah hasil proses psikologis. Termasuk ke dalam 

wilayah tersebut seperti hasrat, sikap, keinginan, kebutuhan dan motif. 

Menurut Kattsoff (dalam Soemargono 2004:318) mengatakan bahwa 

nilai itu sangat erat kaitannya dengan kebaikan. Hakikat nilai dapat dijawab 
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dengan tiga macam cara: Pertama, nilai sepenuhnya berhakkat subjektif, 

tergantung kepada pengalaman manusia pemberi nilai itu sendiri. Kedua, nilai 

merupakan kenyataan-kenyataan ditinjau dari segi ontologi, namun tidak terdapat 

dalam ruang dan waktu. Nilai-nilai tersebut merupakan esensi logis dan dapat 

diketahui melalui akal. Ketiga, nilai-nilai merupakan unsur-unsur objektif yang 

menyusun kenyataan.  

Nilai menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan 

tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan 

atau keadaan akhir yang berlawanan (Rokeach 1973:5). Nilai memuat elemen 

pertimbangan yang membawa ide-ide seseorang individu mengenai hal-hal benar, 

baik, dan diinginkan. Sedangkan Soekanto (1983:161) menyatakan bahwa nilai-

nilai merupakan abstraksi daripada pengalaman-pengalaman pribadi seseorang 

dengan sesamanya. Pada hakikatnya, nilai yang tertinggi selalu berujung pada 

nilai yang terdalam dan terabstrak bagi manusia, yaitu menyangkut tentang hal-hal 

yang bersifat hakiki. 

Ciri-ciri nilai menurut Bartens dalam (Mulyana 2004) adalah sebagai 

berikut: Pertama, nilai berkaitan dengan subjek. Kedua, nilai tampil dalam suatu 

konteks praktis, ketika subyek ingin membuat sesuatu. Ketiga, nilai menyangkut 

sifat-sifat yang ditambahkan subjek pada sifat-sifat yang dimilki objek. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa nilai adalah sesuatu yang 

baik, benar, memiliki harga, dan menjadi pedoman manusia untuk melakukan hal 

yang diinginkan. 
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2.2.3.1 Macam-Macam Nilai 

Karya sastra merupakan hasil kehidupan yang mengandung nilai-nilai. 

Baik yang bertolak dari pengungkapan kembali maupun yang merupakan 

menciptakan terbaru semuanya dirumuskan secara tersurat dan tersirat. Adapun 

macam-macam nilai sebagai berikut. 

1. Nilai Religius  

Religi merupakan suatu kesadaran yang menggejala secara mendalam 

dalam lubuk hati manusia sebagai human nature. 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-nilai religius bertujuan untuk mendidik agar 

manusia lebih baik menurut tuntunan agama dan selalu ingat kepada Tuhan. Nilai-

nilai religius yang terkandung dalam karya sastra dimaksudkan agar penikmat 

karya tersebut mendapatkan renungan-renungan batin dalam kehidupan yang 

bersumber pada nilai-nilai agama. Nilai-nilai religius dalam sastra bersifat 

individual dan personal. 

Kehadiran unsur religi dalam sastra adalah sebuah keberadaan sastra itu 

sendiri (Nurgiyantoro 2010:326). Menurut Semi (1993:21) menyatakan bahwa 

agama merupakan kunci sejarah, kita baru memahami jiwa suatu masyarakat bila 

kita memahami agamanya. Manusia tidak mengerti hasil-hasil kebudayaanya, 

kecuali bila kita paham akan kepercayaan atau agama yang mengilhaminya. Religi 

lebih pada hati, nurani, dan pribadi manusia itu sendiri. 



 

 

26 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai religius 

yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak serta bersumber pada 

kepercayaan atau keyakinan manusia. 

2. Nilai Moral  

Moral adalah sesuatu yang berhubungan dengan norma perilaku yang 

baik menurut kerukunan etis, pribadi, kaidah sosial dan ajaran tentang perbuatan 

baik (Sudarsono 1993:159). Menurut Wasono (1991:5) mengemukakan bahwa 

nilai moral pada dasarnya adalah nilai-nilai yang menyangkut masalah kesusilaan, 

masalah budi, yang erat kaitannya antara manusia dan makhluk-makhluk lain 

ciptaan Tuhan. Di sini manusia dibentuk untuk dapat membedakan antara 

perbuatan buruk dan yang baik. 

Secara umum menurut KBBI (dalam Nurgiyantoro 2010:320), moral 

menyaran pada pengertian (ajaran tentang) baik buruk yang diterima umum 

mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya akhlak, budi pekerti, 

susila. 

Moral dalam cerita, menurut Kenny (dalam Nurgiyantoro 2010:321), 

biasanya dimaksudkan sebagai suatu saran yang berhubungan dengan ajaran 

moral tertentu yang bersifat praktis, yang dapat diambil (dan ditafsirkan) lewat 

cerita yang bersangkutan oleh pembaca. 

Ajaran moral adalah yang bertalian dengan perbuatan atau kelakuan 

manusia pada hakikatnya merupakan kaidah atau pengertian yang menentukan 

hal-hal yang dianggap baik dan buruk. Partiwintaro dkk, (1992:120) 

mengemukakan ajaran moral yang mengandung nilai moral meliputi, (1) nilai 
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moral yang terkandung dalam hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, 

(2) nilai moral yang terkandung dalam hubungan antara manusia dengan sesama 

manusia, (3) nilai moral yang terkandung dalam hubungan manusia dengan alam 

semesta, (4) nilai moral yang terkandung dalam hubungan manusia dengan Tuhan. 

Nilai moral yang terkandung dalam budya dan karya sastra bertujuan 

untuk mendidik manusia agar mengenal nilai-nilai etika merupakan nilai baik 

buruk suatu perbuatan, apa yang harus dihindari, dan apa yang harus dikerjakan, 

sehingga tercipta suatu tatanan hubungan manusia dalam masyarakat yang 

dianggap baik, serasi, dan bermanfaat bagi orang itu , masyarakat, lingkungan, 

dan alam sekitar. 

Menurut Suseno (1987:142-150) sikap dan tindakan yang berkaitan 

dengan nilai moral, yaitu sebagai berikut: 

1) Kejujuran 

Kejujuran berhubungan dengan ketulusan hati dan kelurusan hati. 

Menurut Suseno (1987:142-143) bahwa bersikap terhadap orang lain, tetapi tanpa 

kejujuran adalah kemunafikan dan sering beracun. Bersikap jujur kepada orang 

lain berarti dua sikap yaitu bersikap terbuka dan bersifat fair. Bersikap terbuka 

adalah kita selalu muncul sebagai diri kita sendiri (kita berhak atas batin kita). 

Terbuka yang dimaksudkan bukan berarti pertanyaan orang lain berhak 

mengetahui perasaan dan pikiran kita, sehingga tidak pernah menyembunyikan 

dengan apa yang kita perlihatkan. Yang kedua bersifat fair (wajar), yaitu 

memperlakukan menurut standar-standar yang dipergunakan orang lain terhadap 

dirinya. Bersikap tetapi tidak pernah bertindak bertentangan dengan suara hati dan 
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keyakinannya. Keselarasan yang berdasarkan kepalsuan, ketidakadilan, dan 

kebohongan akan disobeknya. 

2) Nilai-nilai Otentik 

Otentik berarti asli. Manusia otentik adalah manusia yang menghayati, 

menunjukkan dirinya sesuai dengan keasliannya, dengan kepribadian yang 

sebenarnya (Suseno 1987:143). 

3) Kesediaan untuk Bertanggung Jawab 

Kesediaan untuk bertanggung jawab adalah yang pertama, kesediaan 

untuk melakukan apa yang harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Bertanggung 

jawab berarti suatu sikap terhadap tugas yang membebani kita. Kedua, 

bertanggung jawab mengatasi segala etika peraturan. Etika tidak dapat 

menggantikan agama namun ia juga tidak bertentangan dengan agama, bahkan 

diperlukan. Etika peraturan hanya mempertanyakan apakah sesuatu atau tidak, 

sehingga terikat pada apa yang perlu dan nilai yang mau dihasilkan (Suseno 

1987:145-146). 

4) Kemandirian Moral 

Kemandirian berarti kita tidak pernah ikut-ikutan dengan berbagai 

pandangan moral dalam lingkungan kita, melainkan selalu membentuk penelitian, 

dan pendirian sendiri dalam bertindak sesuai dengannya. Kemandirian adalah 

kekuatan batin untuk memahami sikap moral sendiri dan bertindak sesuai 

dengannya. 
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5) Keberanian Moral 

Keberanian adalah ketekatan dan bertindak untuk bersikap mandiri. 

Keberanian menunjukkan dalam tekad untuk tetap mempertahankan sikap yang 

telah diyakini. Sebagai kewajiban pun apabila tidak disetujui atau secara aktif 

dilawan oleh lingkungan, sehingga tidak mundur dari tugas dan tanggung jawab. 

Keberanian adalah kesetiaan terhadap suara hati yang menyatakan diri dalam 

kesediaan untuk mengambil risiko konflik (Suseno 1987:147). 

6) Kerendahan Hati 

Kerendahan hati adalah kekuatan batin untuk melihat diri sesuai dengan 

kenyataannya. Orang yang rendah hati tidak hanya melihat kelemahannya 

melainkan juga kekuatannya, sehingga sadar akan keterbatasan kebaikan kita, 

termasuk kemampuan untuk memberikan penilaian moral terbatas, sehingga 

penilaian kita masih jauh sempurna karena hati belum jernih (Suseno 1987:148). 

7) Realitas dan Kritis 

Realitas dan kritis yaitu menjamin keadilan dan menciptakan sesuatu 

keadaan masyarakat yang membuka kemungkinan lebih besar dari anggota-

anggota untuk membangun hidup lebih tegas dari penderitaan dan lebih bahagia 

(Suseno 1987:150). 

Dapat disimpulkan bahwa nilai moral menunjukkan peraturan-peraturan 

tingkah laku dan adat istiadat dari seorang individu dari suatu kelompok yang 

meliputi perilaku. Karya digunakan untuk menjunjung tinggi budi pekerti dan 

nilai susila. 
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3. Nilai Sosial 

Kata “sosial” berarti hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat atau 

kepentingan umum. Nilai sosial merupakan hikmah yang dapat diambil dari 

perilaku sosial dan tata cara hidup sosial. Perilaku sosial berupa sikap seseorang 

terhadap peristiwa yang terjadi di sekitarnya yang ada hubungannya dengan orang 

lain, cara berpikir, dan hubungan sosial bermasyarakat antar individu. Nilai sosial 

yang ada dalam karya sastra dapat dilihat dari cerminan kehidupan masyarakat 

yang diinterpretasikan (Rosyadi 1995:80). 

Nilai sosial akan menjadikan manusia sadar akan pentingnya kehidupan 

berkelompok dalam ikatan kekeluargaan antara satu individu dengan individu 

lainnya. Nilai sosial mengacu pada hubungan individu dengan individu yang lain 

dalam sebuah masyarakat. Nilai sosial dapat menentukan seseorang untuk 

bersikap, cara mereka menyelesaikan masalah, dan menghadapi situasi tertentu. 

Dalam masyarakat Indonesia yang sangat beraneka ragam coraknya, pengendalian 

diri adalah sesuatu yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan masyarakat.  

Nilai sosial dapat diartikan sebagai landasan bagi masyarakat untuk 

merumuskan apa yang benar dan penting, memiliki ciri-ciri tersendiri, dan 

berperan penting untuk mendorong dan mengarahkan individu agar berbuat sesuai 

norma yang berlaku. 
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2.2.4 Pendidikan Karakter 

Koesoema (2011:53) menjelaskan kata education yang diterjemahkan 

dalam bahasa Indonesia sebagai pendidikan merupakan kata benda turunan dari 

kata kerja Latin educare. Secara etimologis, kata pendidikan berasal dari dua kata 

kerja yang berbeda, yaitu, kata educare dan educere. 

Kata educare dalam bahas Latin memiliki konotasi melatih atau 

menjinakkan, menyuburkan. Menjinakkan seperti dalam konteks manusia melatih 

hewan-hewan liar menjadi semakin jinak sehingga bisa diternakkan. 

Menyuburkan seperti membuat tanah lebih menghasilkan buah berlimpah karena 

tananhya digarap dan diolah. Jadi, pendidikan merupakan sebuah proses yang 

membantu menumbuhkan mengembangkan, mendewasakan, membuat yag risak 

tertata atau liar menjadi semakin tertata. Sebuah proses penciptaan sebuah kultur 

dan tata keteraturan dalam diri maupun dalam diri orang lain. 

Kata educere merupakan gabungan dari preposisi ex (yang artinya keluar 

dari) dan kata kerja ducere (memimpin). Educere dapat berarti suatu kegiatan 

untuk menarik keluar atau membawa keluar. Pendidikan dalam hal ini berarti 

sebuah proses pembimbingan di mana terdapat dua relasi yang sifatnya vertikal, 

antara yang memimpin dan yang dipimpin. 

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) 

Nomor 20 Tahun 2003, pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pendidikan adalah 

upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar anak didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
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kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.   

Koesoema (2011:90) menuliskan secara etimologis karakter berasal dari 

bahasa Yunani “karasso”, berarti „cetak biru‟, „format dasar‟, „sidik‟ seperti 

dalam sidik jari. Koesoema juga menyebutkan bahwa istilah karakter ini 

menimbulkan ambiguitas. Mounir (dalam Koesoema 2011:90) mengajukan dua 

interpretasi tentang keambiguitasan ini, yang pertama karakter sebagai 

sekumpulan kondisi yang telah diberikan begitu saja, atau telah ada begitu saja, 

yang lebih kurang dipaksakan dalam diri kita. Karakter yang demikian ini 

dianggap sebagai sesuatu yang telah ada dari sononya (given). Kedua, karakter 

juga dipahami sebagai tindakan kekuatan melalui mana seorang individu mampu 

menguasai kondisi tersebut. Karakter yang demikian disebutnya sebagai proses 

yang dikehendaki (willed). 

Sejalan dengan dua teori yang menyebutkan asal mula karakter, (1) 

karakter seperti gen kita, yang sudah dibawa sejak lahir, seperti rambut, golongan 

darah, warna kulit. Artinya, kalau saat ini kita mempunyai sifat pemarah maka 

sifat pemarah itu sudah kita punyai sejak lahir, (2) karakter itu dipengaruhi oleh 

lingkungan, kalau lingkungan yang membentuk baik maka akan terlahirlah sebuah 

karakter yang baik tetapi kalau lingkungan yang membentuk jelek maka akan 

terlahirlah karakter yang jelek pula.  

Wibowo (2013:14) menguraikan secara ringkas bahwa karakter adalah 

sifat alami seseorang dalam merespon situasi secara bermoral; sifat jiwa manusia, 

mulai dari angan-angan hingga terjelma sebagai tenaga; cara berpikir dan perilaku 
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yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam 

lingkup keluarga, mayarakat, bangsa dan negara; serangkaian sikap (attitudes) 

perilaku (behaviors), motivasi (motivations), dan ketrampilan (skills); watak, 

tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentik dari hasil internalisasi 

berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk 

cara pandang berpikir, bersikap, dan bertindak.  

Adapun terminologi pendidikan karakter menurut Marzuki (dalam 

Wibowo 2013:14) dimulai sejak tahun 1900an. Thomas Lickona dianggap sebagai 

pengusungnya, terutama ketika ia menulis buku yang berjudul Educating for 

Character; How Our School Can Teach Respect and Responsibility (1991) yang 

kemudian disusul oleh tulisan-tulisannya yang lain.  

Frye (dalam Wibowo 2013:25) juga menyebutkan bahwa pendidikan 

karakter adalah 

“a national movement creating schools that foster ethical, responsible, 

and caring young people by modeling and teaching good character 

through an emphasis on universal values that we all share” 

gerakan nasional sekolah yang mendorong terciptanya etika, bertanggung 

jawab, dan peduli anak didik dengan pemodelan dan mengajarkan 

karakter yang baik melalui penekanan pada nilai-nilai universal yang kita 

bagi 

Menurut Kemdiknas (2010:8) pendidikan karakter adalah pendidikan 

yang menanamkan dan mengembangkan karakter-karakter luhur kepada anak 

didik, sehingga mereka memiliki karakter luhur itu, menerapkan dan 

mempraktikkan dalam kehidupannya, entah dalam keluarga, sebagai anggota 

masyarakat dan warga negara.  
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Kemdiknas menyebutkan bahwa nilai-nilai pendidikan karakter 

diidentifikasi dari sumber-sumber sebagai berikut: 

1) Agama: masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, 

kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran 

kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-

nilai yang berasal dari agama.  

2) Pancasila: Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip 

kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. 

3) Budaya: sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup 

bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui 

masyarakat itu. 

4) Tujuan Pendidikan Nasional: sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki 

setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan 

di berbagai jenjang dan jalur. 

Nilai-nilai yang diinternalisasikan terhadap anak didik melalui pendidikan 

karakter menurut Kemdiknas (2010), sebagai berikut: 

NILAI DESKRIPSI 

1.  Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 

ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah agama lain. 

2. Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya yang menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam 

perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 
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3. Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, 

suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang 

berbeda dari dirinya. 

4. Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

5. Kerja Keras Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh 

dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas 

serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

6. Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara  

atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

7. Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

8. Demokrasi Cara berpikir dan bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain. 

9. Rasa Ingin 

Tahu 

Sikap dan perilaku yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang 

dipelajarinya, dilihat dan didengarnya. 

10. Semangat 

Kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan diri dan kelompoknya. 

11. Cinta Tanah 

Air 

Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi 

terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, 
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ekonomi, dan politik bangsa. 

12. Menghargai 

Prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan 

mengakuinya, serta menghormati keberhasilan orang lain. 

13. Bersahabat/ 

Komunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, 

bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 

14. Cinta Damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang 

lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

15. Gemar 

Membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai 

bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 

16. Peduli 

Lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi. 

17. Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan 

pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

18. Tanggung 

Jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas 

dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap 

diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan 

budaya), negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. 

Dari nilai-nilai pendidikan karakter di atas dapat dikembangkan lagi 

sesuai dengan kebutuhan siswa dengan catatan mengacu pada pengertian awal 

tiap-tiap nilai yang ada.  
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2.2.5 Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik 

tertulis maupun tidak sehingga tercipta lingkungan/suasana yang memungkinkan 

siswauntuk belajar. Bahan ajar merupakan informasi, alat, dan teks yang 

diperlukan guru/instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi 

pembelajaran. (www.dikti.go.id/files/atur/KTSP-SMK/11.ppt diunduh pada hari 

Selasa, 6 Mei 2014) 

Bahan ajar menurut Muhaimin (2008:9), mengungkapkan bahwa bahan 

ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sedangkan menurut 

Majid (2007:174), bahan ajar adalah segala bentuk bahan, informasi, alat, dan teks 

yang digunakan untuk membantu guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa tertulis maupun bahan yang 

tidak tertulis. Bahan ajar atau materi kurikulum (curriculum material) adalah isi 

atau muatan kurikulum yang harus dipahami oleh siswa dalam upaya mencapai 

tujua kurikulum.  

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar 

merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga tercipta 

lingkungan/suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar menampilkan sosok 

utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik serta digunakan dalam 

proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi 

pembelajaran.   

 

http://www.dikti.go.id/files/atur/KTSP-SMK/11.ppt
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2.2.5.1 Prinsip-Prinsip Pemilihan Bahan Ajar 

Depdikbud (dalam Kumalasari 2012:30) menyebutkan tiga prinsip 

kriteria pemilihan bahan ajar, yaitu: 

a. Prinsip relevansi artinya keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan 

atau ada kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi 

dan kompetensi dasar. 

b. Prinsip konsistensi artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai 

siswa empat macam maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 

empat macam. 

c. Prinsip kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai 

dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi 

tidak boleh terlalu sedikit, dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit 

akan kurang membantu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

Sebaliknya, jika terlalu banyak akan membuang-buang waktu dan tenaga yang 

tidak perlu untuk mempelajarinya. 

2.2.5.2 Kriteria Pemilihan Bahan Ajar 

Pemilihan bahan ajar tidak dilakukan sembarangan. Pemilihan bahan ajar 

harus disesuaikan dengan kriteria-kriteria pokoknya. Kriteria pokok pemilihan 

bahan ajar adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pengertiannya, 

bahan-bahan yang akan diajarkan oleh guru dan bahan-bahan yang akan dipelajari 

oleh siswa berisikan materi atau bahan ajar yang disesuaikan dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang akan dicapai dalam pembelajaran. Secara 
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singkat, pemilihan bahan ajar harus merujuk pada standar kompetensi dan 

kompetensi dasar. 

Endraswara (dalam Kumalasari 2012:31) mengungkapkan bahwa 

memilih novel sebagai bahan ajar perlu mempertimbangkan dua hal yaitu 

kevalidan dan kesesuaian. Kevalidan berhubungan dengan aspek-aspek kesastraan 

dan kesesuaian berkaitan dengan subjek didik sebagai konsumen novel dan proses 

pengajaran novel. Kevalidan meliputi berbagai hal, antara lain novel harus benar-

benar teruji sehingga ditemukan good novel. Kevalidan merupakan istilah yang 

dipakai Endraswara dalam menyebutkan novel yang akan dipakai sesuai dengan 

kriteria pemilihan bahan ajar sastra. Kevalidan dalam penelitian ini tidak sampai 

pada tahap uji coba terhadap siswa. Pertama, kevalidan bentuk,  ini hanya sebatas 

analisis peneliti mengungkapkan unsur-unsur intrinsik, antara lain tema, alur, 

tokoh dan penokohan, latar atau setting, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat, 

sebagai faktor yang menyatakan bahwa sebuah karya sastra disebut sebagai novel. 

Kedua, kevalidan isi mengungkapkan bahwa novel yang dijadikan bahan ajar 

sesuai dengan; (1) novel yang memuat nilai pedagogis, (2) novel yang 

mengandung nilai estetis, (3) novel yang menarik dan manfaat, dan (4) novel yang 

mudah dijangkau. Kesesuaian dapat ditempuh melalui kriteria: (1) bahasanya tak 

terlalu sulit diikuti subjek didik, (2) sejalan dengan lingkungan sosial budaya, (3) 

sesuai dengan umur, minat perkembangan kejiwaan, (4) memupuk rasa 

keingintahuan. 
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Menurut Rahmanto (dalam Kumalasari 2012:32-34) menyebutkan bahwa 

agar dapat memilih novel secara tepat sebagai bahan ajar sastra, ada beberapa 

aspek yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut. 

1) Bahasa 

Aspek kebahasaan dalam sastra tidak hanya ditentukan oleh masalah-

masalah yang dibahas, tetapi juga faktor lain seperti cara penulisan yang dipakai 

pengarang, ciri-ciri karya sastra pada waktu penulisan, dan kelompok pembaca 

yang ingin dijangkau pengarang. Cara penulisan pengarang harus mudah 

dipahami oleh siswa, tidak berbelit-belit, tidak terlalu banyak menggunakan kata-

kata yang sulit. Selain itu, karya sastra yang akan diajarkan kepada siswa juga 

harus sesuai dengan ciri-ciri karya sastra pada waktu ditulis. 

2) Psikologi 

Dalam memilih materi ajar sastra (novel), tahap-tahap perkembangan 

psikologis hendaknya diperhatikan. Hal ini pengaruhnya sangat besar terhadap 

minat dan keengganan anak didik dalam banyak hal. Terutama perkembangan 

psikologi ini juga sangat besar pengaruhnya terhadap daya ingat, kemauan 

mengerjakan tugas, kesiapan bekerja sama, dan kemungkinan pemahaman situasi 

atau pemecahan problem yang dihadapi. 

Pengelompokan berdasarkan tahap psikologi disajikan sebagai berikut. 

a. Tahap Pengkhayal (usia 8 s.d. 9 tahun) 

Pada tahap ini imajinasi anak belum banyak diisi hal-hal nyata tetapi masih 

penuh dengan fantasi kekanakan. 
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b. Tahap romantik (usia 10 s.d. 12 tahun) 

Pada tahap ini anak mulai meninggalkan fantasi dan mengarah ke arah 

realitas. Meski pandangan mereka masih sederhana tentang dunia ini masih 

sangat sederhana, tetapi pada tahap ini anak telah menyenangi cerita-cerita 

kepahlawanan, petualangan, dan bahkan kejahatan. 

c. Tahap realistik (usia 13 s.d. 16 tahun) 

Pada tahap ini anak benar-benar lepas dari dunia fantasi dan sangat berminat 

pada realitas (yang benar-benar terjadi). Mereka terus berusaha mengetahui 

dan siap mengikuti dengan teliti fakta-fakta untuk memahami masalah-

masalah dalam kehidupan nyata. 

d. Tahap generalisasi (usia 16 tahun ke atas) 

Pada tahap ini anak tidak lagi berminat pada hal-hal yang bersifat praktis saja 

tetapi juga berminat untuk menemukan konsep-konsep abstrak dengan 

meneliti suatu fenomena. Mereka berusaha menemukan dan merumuskan 

penyebab utama fenomena tersebut yang terkadang mengarah kepada 

pemikiran fantasi untuk menemukan keputusan-keputusan moral. Oleh 

karenanya, karya sastra yang dijadikan bahan ajar hendaknya mengandung 

nilai-nilai moral yang dapat membangun jiwa pesarta didik. 

3) Latar Belakang Budaya 

Latar belakang karya sastra meliputi hampir semua faktor kehidupan 

manusia dan lingkungannya, seperti geografi, sejarah, topografi, iklim, mitologi, 

legenda pekerjaan, kepercayaan, cara berpikir, nilai-nilai masyarakat, seni, olah 

raga, hiburan, moral, etika, dan sebagainya. 
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Biasanya siswa akan mudah tertarik pada karya-karya sastra dengan latar 

belakang yang erat hubungannya dengan latar belakang kehidupan mereka. Akan 

lebih menarik lagi bila karya sastra itu menghadirkan tokoh yang berasal dari 

lingkungan mereka dan mempunyai kesamaan dengan mereka atau dengan orang-

orang di sekitar mereka. 

Menurut Suharianto (dalam Kumalasari 2012:34) memilih bahan ajar 

atau materi ajar sastra yang baik harus memenuhi tiga syarat, yaitu: (a) sesuai 

dengan usia, dengan perkembangan psikologis, dengan kondisi emosional, dan 

pengetahuan peserta didik; (b) dapat mengembangkan imajinasi, memberi 

rangsangan yang sehat kepada emosi anak didik dan memberikan kemungkinan 

mengembangkan daya kreasi anak didik; dan (c) dapat memperkaya pengertian 

anak didik tentang keindahan, kehidupan, kemanusiaan, dan rasa khidmat kepada 

Tuhan. 

Dari kriteria-kriteria pemilihan bahan ajar sastra di atas dapat dirumuskan 

dua aspek kriteria bahan ajar sastra yang baik yaitu aspek kevalidan dan aspek 

kesesuaian. Aspek kevalidan berhubungan dengan kriteria aspek-aspek kesastraan 

dalam novel. Aspek kevalidan ini meliputi kevalidan bentuk dan kevalidan isi. 

Kevalidan bentuk dapat dilihat dari unsur-unsur intrinsik dalam novel, sedangkan 

kevalidan isi antara lain novel dapat menunjang kompetensi dasar, novel memuat 

nilai pedagogis, nilai estetis, dan novel menarik dan bermanfaat. Aspek 

kesesuaian berhubungan dengan bahasa, psikologi, memupuk rasa keingintahuan, 

dan dapat mengembangkan imajinasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, 

peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara 

individual maupun kelompok. Menurut Prastowo (2011:52) data dari penelitian 

kualitatif berupa deskriptif, dokumen pribadi, catatan lapangan, tindakan 

responden, dokumen, dan lain-lain. Sesuai dengan objek kajian penulis berupa 

teks sastra yang mendeskripsikan dan menganalisis teks sastra sehingga 

menghasilkan data deskriptif tertulis. 

Pendekatan penelitian kualitatif ini sejalan dengan metode analisis data 

yang digunakan yaitu metode analisis isi. Metode analisis isi dianggap penulis 

sangat cocok dengan teks sastra. Seperti yang diungkap Endraswara (dalam 

Kumalasari 2012:39) bahwa analisis konten adalah strategi untuk menangkap 

pesan karya sastra yang mengungkapkan aspek-aspek moral dan atau budi pekerti 

yang termuat dalam karya sastra. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

penulis, penelitian dalam bidang sastra sebagian besar data diperoleh secara 

kualitatif. Oleh karena itu, pendekatan penelitian penulis berupa pendekatan 

kualitatif. 
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3.2 Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini berupa kata, kalimat, paragraf dan dialog dalam 

teks yang mengandung nilai-nilai pendidikan karakter, unsur intrinsik novel, serta 

aspek lain yang mendukung kevalidan dan kesesuaian novel Sang Pemimpi 

sebagai bahan ajar sastra. Adapun sumber data  dalam penelitian ini adalah novel 

Sang Pemimpi karya Andrea Hirata edisi baru yang diterbitkan oleh Penerbit 

Bentang Pustaka bulan April tahun 2012, cetakan ketiga. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik dokumentasi. Pendokumentasian ini dilakukan dengan cara mencatat 

bagian-bagian teks yang mengandung unsur-unsur intrinsik, antara lain tema, alur, 

tokoh dan penokohan, latar atau setting, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat, 

nilai-nilai pendidikan karakter, serta aspek lain yang mendukung kevalidan dan 

kesesuaian novel sebagai bahan ajar sastra. Hasil pendokumentasian ini dicatat 

sebagai sumber data. Data yang dicatat itu disertakan kode sumber datanya untuk 

mengecek ulang terhadap sumber data ketika diperlukan dalam rangka analisis 

data. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi. 

Arikunto (dalam Prastowo 2011:80) mengartikan analisis isi (content analysis) 

adalah metode penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang 



 

 

45 

didokumentasikan dalam rekaman, baik gambar, suara, tulisan, atau bentuk 

rekaman yang lain.  

Prastowo (2011:81) sendiri mengungkapkan bahwa metode analisis isi 

dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah definisi yang 

mengandung pengertian analisis isi sebagai analisis “isi”, atau disebut juga 

analisis isi deskriptif. Kelompok kedua adalah definisi yang memuat pengertian 

analisis isi sebagai analisis “makna”, yang mensyaratkan pembuatan inferensi 

sehingga disebut analisis isi inferensial. Endraswara (dalam Kumalasari 2012:39) 

mengungkapkan bahwa analisis konten adalah strategi untuk menangkap pesan 

karya sastra yang mengungkapkan aspek-aspek moral dan atau budi pekerti yang 

termuat dalam karya sastra. 

Data yang didapat dari hasil dokumentasi merupakan data mentah yang 

harus diolah supaya diperoleh suatu data yang siap disajikan menjadi hasil dari 

suatu penelitian. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis novel 

Sang Pemimpi karya Andrea Hirata adalah teknik diskriptif kualitatif. Teknik 

deskriptif digunakan untuk menguraikan permasalahan yang menjadi topik dalam 

penelitian ini, sehingga diperoleh pembahasan yang lebih terperinci. Teknik 

kualitatif deskriptif  ini bertujuan untuk menggungkap semua masalah yang telah 

diungkapkan dalam rumusan masalah yaitu kesesuaian novel, nilai-nilai yang 

terkandung dalam novel, dan nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Sang 

Pemimpi karya Andrea Hirata yang diajarkan kepada siswa SMA/MA. Data yang 

telah terkumpul atau didokumentasikan kemudian dianalisis sehingga 

permasalahan yang menjadi topik dalam penelitian ini dapat terselesaikan. 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis isi dalam karya 

sastra merupakan analisis terhadap pesan yang terkandung dalam isi sebuah karya 

sastra itu sendiri. Jika dianalogikan terhadap penelitian penulis, analisis isi dapat 

mengungkapkan pesan (nilai-nilai) yang ada dalam novel, mendeskripsikan nilai 

pendidikan karakter bagi siswa SMA, unsur-unsur intrinsik, dan kesesuaian novel 

sebagai bahan ajar sastra yang baik. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

a. Membaca secara keseluruhan teks novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata 

secara berulang-ulang. 

b. Mencari unsur-unsur intrinsik, nilai-nilai pendidikan karakter, serta aspek lain 

yang mendukung kevalidan dan kesesuaian novel Sang Pemimpi karya Andrea 

Hirata sebagai alternatif bahan ajar sastra. 

c. Menganalisis unsur-unsur intrinsik, nilai-nilai pendidikan karakter, serta aspek 

lain yang mendukung kevalidan dan kesesuaian novel Sang Pemimpi karya 

Andrea Hirata sebagai alternatif bahan ajar sastra. 

d. Menyimpulkan apakah novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata dapat 

dijadikan alternatif bahan ajar sastra sesuai dengan kriteria bahan ajar sastra 

yang baik. 

e. Melaporkan hasil analisis dalam bentuk tulisan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini diuraikan: (1) unsur pembangun prosa fiksi dalam novel Sang 

Pemimpi karya Andrea Hirata bermuatan nilai-nilai pendidikan karakter sebagai 

alternatif bahan ajar sastra di SMA. Nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel 

ini, antara lain religius, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

menghargai prestasi, peduli sosial, dan tanggung jawab, (2) nilai-nilai yang 

terkandung dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Nilai-nilai yang 

dimaksud adalah nilai-nilai kehidupan, antara lain nilai religius, nilai moral, dan 

nilai sosial, dan (3) kesesuaian novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata dapat 

dijadikan alternatif bahan ajar sastra yang baik di SMA. 

 

4.1 Unsur Pembangun Prosa Fiksi Novel Sang Pemimpi Karya Andrea 

Hirata Bermuatan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter sebagai Alternatif Bahan 

Ajar Sastra di SMA 

Kevalidan dalam menyeleksi novel sebagai bahan ajar terbagi menjadi 

dua hal, yaitu kevalidan bentuk dan kevalidan isi. Kevalidan bentuk berhubungan 

dengan unsur intrinsik novel, antara lain tema, alur, tokoh dan penokohan, latar 

atau setting, gaya bahasa, dan amanat. Hal tersebut sesuai dengan yang 

diungkapkan Stanton (2007) mengenai unsur pembangun prosa fiksi, terdiri dari 

tiga hal, yakni fakta cerita, sarana cerita, dan tema. Unsur intrinsik yang dikaji 
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nantinya akan menjadi bahan yang digunakan untuk mengungkapkan kevalidan 

bentuk novel sehingga dapat dijadikan alternatif bahan ajar sastra.  

Kevalidan isi memaparkan bahwa novel dapat menunjang kompetensi 

dasar, novel memuat nilai pedagogis, novel memuat nilai estetis, serta novel yang 

dikaji menarik dan bermanfaat. Nilai pedagogis yang dimaksud adalah nilai-nilai 

pendidikan karakter, antara lain religius, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, 

mandiri, menghargai prestasi, peduli sosial, dan tanggung jawab. Berikut 

pemaparan mengenai kevalidan bentuk dan kevalidan isi yang ada dalam novel 

Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. 

 

4.1.1 Kevalidan Bentuk 

Kevalidan bentuk berkaitan dengan unsur intrinsik dalam novel, yang 

meliputi tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan 

amanat. Unsur intrinsik novel merupakan bagian yang ada di dalam unsur 

pembangun prosa fiksi. Berikut pemaparan unsur-unsur intrinsik yang terdapat 

dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata.  

4.1.1.1. Tema 

Tema adalah makna yang terkandung di dalam sebuah cerita. Tema 

dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata adalah perjuangan meraih cita-

cita memerlukan banyak pengorbanan dan kerja keras dengan dibungkus kisah 

persahabatan yang begitu kuat. Kerja keras mereka digambarkan dalam penggalan 

novel di bawah ini. 
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Aku, Arai, dan Jimbron, memilih sebuah pekerjaan yang 

sangat bergengsi sebagai tukang pikul ikan di dermaga. Profesi 

yang sangat elite itu disebut kuli ngambat. Kami dengan sengaja 

memilih profesi itu karena memungkinkan untuk dikerjakan 

sambil sekolah. (hal. 56-57) 

Sebelum meraih mimpinya bersekolah ke luar negeri, saat masih duduk 

di bangku SMA mereka harus bekerja keras membiayai sekolah dan hidupnya 

sendiri dengan menjadi kuli ngambat. Cita-cita mereka akhirnya terikrar begitu 

tinggi untuk dapat bersekolah ke luar negeri. Mengukir mimpi untuk dapat 

bersekolah ke luar negeri, ke Sorbonne, Perancis. 

Pada saat itulah, aku, Arai, dan Jimbron mengikrarkan satu 

harapan yang ambisius: kami ingin dan harus sekolah ke 

Perancis! Ingin menginjakkan kaki di altar suci almamater 

Sorbonne, ingin menjelajah Eropa sampai Afrika. Begitu tinggi 

cita-cita itu. ... . (hal. 62) 

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Ikal, Arai, dan Jimbron berani 

bermimpi, berani mengukir cita-cita yang tinggi—bersekolah ke Sorbonne, 

Perancis—meskipun dengan keadaan ekonomi yang terbatas. Tidak sebatas itu, 

mereka juga ingin menjelajahi Eropa sampai Afrika. Mereka mengajarkan bahwa 

tidak ada sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan.  

Kedua cuplikan novel di atas juga menggambarkan kisah persahabatan 

ketiga tokoh. Andrea Hirata menulis “aku, Arai, dan Jimbron...”,  mereka 

bersama-sama menjadi kuli ngambat untuk biaya sekolah dan biaya hidup. 

Berikrar bermimpi bersekolah ke luar negeri. Seakan mereka tidak terpisahkan.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka nilai pendidikan karakter yang berupa 

kerja keras, bersahabat, sangat kental dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea 

Hirata. Inilah yang akan diajarkan sebagai bahan ajar sastra berbasis nilai 

pendidikan karakter. Siswa akan diajak untuk mampu mengukir mimpi-mimpi 
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yang tinggi, menentukan cita-citanya dengan tinggi tanpa keraguan. Melalui kerja 

keras semuanya akan menjadi mungkin. Tidak lagi menjadi hal muskil.  

4.1.1.2 Tokoh dan Penokohan 

Tokoh cerita adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi 

sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita. Penokohan adalah pelukisan 

gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. 

Tokoh sentral dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata adalah Ikal, Arai, 

dan Jimbron. Tokoh utamanya tentu saja Ikal—representasi dari pengarang. 

Tokoh yang lain, Ayah dan Ibu Ikal, Pak Mustar, Pak Balia, Mahader, A Kiun, 

Pak Cik Basman, Taikong Hamim, Lam Nyet Pho, Bang Zaitun, Pendeta 

Geovanny, Mak Cik Maryamah, Nurmi, Nurmala, dan Laksmi.  

a. Ikal 

Tokoh utama dalam novel ini adalah Ikal. Ikal tidak lain perwakilan dari 

Andrea Hirata. Ikal merupakan siswa SMA sebuah SMA negeri di Magai. Ikal 

harus merantau untuk dapat bersekolah karena di kampungnya tidak ada SMA. 

Perjuangan untuk dapat terus meneguk ilmu diperlihatkan Ikal dan kedua 

sahabatnya—Arai dan Jimbron. 

Karena di kampung kami tak ada SMA, setelah tamat 

SMP, aku, Arai, dan Jimbron merantau ke Magai untuk sekolah 

di SMA negeri. ... . (hal. 55) 

Perantauan yang dilakukan Ikal demi sekolah sangat luar biasa. 

Kesibukan bersekolah Ikal itu pun tidak semudah yang kita bayangkan sebagai 

anak sekolah biasa. Ikal bersekolah sambil bekerja bersama kedua sahabatnya, 

Arai dan Jimbron. Mereka harus bersekolah sambil bekerja. Digambarkan dalam 

penggalan novel di bawah ini. 
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Setiap pukul dua pagi, berbekal sebatang bambu, kami 

sempoyongan memikul berbagai jenis makhluk laut yang sudah 

tersaji di meja pualam stanplat pasar ikan pada pukul lima 

sehingga pukul enam sudah bisa diserbu ibu-ibu. Artinya setelah 

itu, kami leluasa untuk sekolah. 

Setiap pagi kami selalu seperti semut kebakaran. 

Menjelang pukul tujuh, dengan membersihkan diri seadanya—

karena itu, kami selalu berbau seperti ikan pari—kami tergopoh-

gopoh ke sekolah. Jimbron menyambar sepedanya yang telah 

dipasangi surai sehingga sepeda jengki reyot itu adalah kuda 

terbang pegasus, sedangkan aku dan Arai berlari terbirit-birit 

menuju sekolah. (hal. 58-59) 

Ikal adalah anak yang lahir dari keluarga miskin. Kemiskinan merupakan 

imbas dari PN Timah Belitong yang ambruk. Namun, dibalik kemiskinan yang 

selalu menyertai, Ikal bersama dua sahabat berani mengukir mimpi untuk dapat 

bersekolah ke luar negeri.  

Pada saat itulah, aku, Arai, dan Jimbron mengikrarkan satu 

harapan ambisius: kami ingin dan harus sekolah ke Perancis! 

Ingin menginjakkan kaki di altar suci almamater Sorbonne, 

ingin menjelajah Eropa sampai Afrika. Begitu tinggi cita-cita 

itu. Mengingat keadaan kami yang amat terbatas, semuanya tak 

lebih dari impian saja. Tapi, di depan tokoh karismatik seperti 

Pak Balia, semuanya seakan mungkin. (hal. 62) 

Itulah cita-cita Ikal bersama Arai dan Jimbron. Cita-cita anak Melayu 

miskin yang begitu tinggi walaupun dengan keadaan yang terbatas. Bukan hanya 

sekedar cita-cita tanpa perjuangan, mereka dengan bekerja keras akan meraih cita-

cita itu, lewat bersekolah.  

Penokohan yang lain tentang kesukaan Ikal adalah orang yang 

mengidolakan Haji Rhoma Irama, seorang musisi dangdut yang sangat terkenal. 

Ikal mengidolakan Rhoma Irama ditunjukkan lewat syair yang diucapkan saat 

ditunjuk Pak Balia untuk menyebutkan kalimat yang menjadi penyemangat hidup. 

Ikal yang sedikit bingung akhirnya mengucapkan lirik lagu milik Rhoma Irama, 

seperti cuplikan novel di bawah ini. 
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... . Sebab aku teringat akan ucapan seniman favoritku. Akan 

kukutip salah satu syair lagunya. Aku berdiri tegak-tegak, lalu 

berteriak, 

“Masa muda, masa yang berapi-api! Haji Rhoma Irama!” 

(hal. 65) 

Sampai pada akhirnya, Ikal berhasil menyelesaikan sekolahnya di jenjang 

SMA dengan mendudukkan ayah di garda depan saat pembagian rapor, yang 

artinya Ikal merupakan salah satu siswa berprestasi di SMA negeri itu. Ikal 

berhasil menunaikan janji pada ayah. Salah satu tanda bakti anak kepada orang tua 

ditunjukkan Ikal dalam hal ini. 

Aku, Arai, dan Jimbron telah menyelesaikan SMA. Hasil 

ujianku amat baik sehingga aku berhasil mendudukkan kembali 

ayahku di deretan bangku garda depan. .. . (hal. 201) 

Rasa haus Ikal akan ilmu membuatnya mengambil keputusan untuk 

merantau lagi ke Pulau Jawa. Ikal tidak sendiri, ia bersama Arai. Ikal berencana 

melanjutkan kuliah. Namun, tidak memungkiri tentang kemiskinan yang selalu 

ada padanya, Ikal berpikir logis untuk mendapatkan pekerjaan terlebih dahulu 

sebelum masuk dalam bangku perkuliahan. Ikal menunjukkan sifat yang pantang 

menyerah, bekerja keras dan mandiri. 

Kami akan berangkat ke Pulau Jawa untuk mengadu nasib. 

Sementara keinginan kuliah, volumenya dikecilkan dulu. Tanpa 

keluarga dan sahabat yang dituju di Pulau Jawa, kami perkirakan 

uang tabungan hanya cukup untuk hidup enam bulan. Jika 

selama enam bulan itu, kami tak mendapatkan pekerjaan, nasib 

akan kami serahkan pada Pencipta Nasib yang bersemayam di 

langit sana.  

Prioritas kami adalah bagaimana bertahan hidup dulu di 

Jakarta, bukan bagaimana akan melanjutkan sekolah. Meskipun 

amat besar minat kami pada sekolah, kami harus menemukan 

pekerjaan terlebih dulu. ... . (hal. 202) 

Sampai pada jalan menuju cita-cita, Ikal benar-benar dapat kuliah di 

Universitas Indonesia. Seperti masa ia SMA dulu, Ikal kuliah sambil bekerja. 

Pada saat menjadi mahasiswa, ia bekerja menjadi tukang sortir surat di kantor 
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POS. Ikal harus mengatur jadwal waktu, kapan harus kuliah dan kapan harus 

bekerja. Semangat kerja keras yang dapat kita contoh dari Ikal.  

Meskipun sibuk bekerja menyortir surat, aku tak lupa akan 

cita-cita awalku dan Arai untuk kuliah. Sambil bekerja, aku 

mempersiapkan diri untuk tes masuk ke Universitas Indonesia. 

Tahun berikutnya, aku diterima di sana. Aku mengatur jadwal 

shift menyortir surat sesuai dengan kesibukan kuliah. ... . (hal. 

231) 

Ikal bekerja di Bogor dan kuliah di Jakarta, ini berarti Ikal harus 

menghabiskan waktu lima jam dalam sehari di atas gerbong. Dan, di atas gerbong 

itu, Ikal tidak mendapat tempat duduk karena naik pada jam sibuk. Ikal 

mengajarkan kita untuk pantang menyerah dalam hal menuntut ilmu.  

Karena naik kereta pada jam sibuk, aku tak pernah 

mendapat tempat duduk. Aku beridiri di gerbong setiap hari, 

paling tidak, 5 jam pulang pergi Bogor-Jakarta. Keringat mulai 

dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biasanya, aku sampai 

Bogor pada malam hari. (hal. 233) 

Bukan hanya kerja keras, pantang menyerah dan mandiri yang diajarkan 

Ikal, namun kedisiplinan Ikal akan perjuangan menuntut ilmu juga harus kita 

contoh. Kedisiplinan Ikal tercermin melalui penggalan novel di bawah ini yang 

menyebutkan bahwa Ikal tidak pernah membolos kuliah sekali pun.  

... . Tapi, Kawanku, dengarlah ini, sehari pun aku tak pernah 

bolos kuliah. (hal. 234) 

Kerja keras, pantang menyerah, mandiri, dan kedisiplinan yang 

ditunjukkan Ikal pun membuahkan hasil yang memuaskan. Tidak hanya 

menyelesaikan kuliah di Universitas Indonesia, Ikal juga dapat meraih mimpi 

besarnya. Ikal mewujudkan mimpi untuk bersekolah ke Sorbonne, Perancis. Tentu 

bersama Arai.  

Aku mengambil surat beasiswa Arai dan membacanya, 

lalu jiwaku seakan terbang. Hari itu seluruh ilmu umat manusia 

menjadi setitik air di tengah samudra pengetahuan. Hari itu, 



 

 

54 

Nabi Musa membelah Laut Merah dengan tongkatnya dan 

miliaran bintang-gemintang berputar-putar dalam lapisan tak 

terhingga di luar jangkauan akal manusia. Hanya itu kalimat 

yang menggambarkan betapa indahnya Tuhan telah memeluk 

mimpi-mimpi kami. Karena di kertas itu tertulis nama 

universitas yang menerima Arai sama dengan universitas yang 

menerimaku. Di sana, jelas tertulis: Univesite de Paris, 

Sorbonne, Prancis. (hal. 247) 

Penggalan novel di atas juga menunjukkan bahwa Ikal sangatlah religius, 

dengan menyebut Tuhan sebagai hal yang begitu indah karena telah mewujudkan 

mimpinya. Kerja keras, sikap pantang menyerah, mandiri, disiplin, religius adalah 

sikap dan sifat Ikal yang memang patut diteladani. 

b. Arai 

Arai merupakan saudara Ikal. Namun, Arai mempunyai nasib yang 

begitu malang. Kemalangan nasib Arai terjadi semenjak ia duduk di kelas satu 

SD. Saat itulah ibunya meninggal ketika melahirkan adiknya. Setelah itu, saat 

Arai kelas empat SD, berganti ayahnya yang meninggal dunia. Karena itulah, Arai 

akhirnya diasuh oleh keluarga Ikal. Memang, kemalangan sudah dirasakan Arai 

sejak kecil.  

Sesungguhnya, aku dan Arai masih bertalian darah. 

Neneknya adalah adik kandung kakekku dari pihak ibu. Namun, 

sungguh malang nasibnya, ketika dia kelas satu SD, ibunya 

wafat saat melahirkan adiknya. Arai—baru enam tahun waktu 

itu—dan ayahnya gemetar di samping jasad sang Ibu yang 

memeluk bayi merah bersimbah darah. Anak-beranak itu 

meninggal bersamaan. Lalu, Arai tinggal berdua dengan 

ayahnya. 

Namun, kepedihan belum mau menjauhi Arai. Menginjak 

kelas tiga SD ayahnya juga wafat. Arai menjadi yatim piatu, 

sebatang kara. Dia kemudian dipungut keluarga kami. (hal. 18) 

Perawakan Arai adalah perawakan orang biasa. Tidak ada yang dilebih-

lebihkan dari seorang Arai. Malahan, Andrea Hirata menggambarkan bahwa Arai 

adalah orang yang wajahnya aneh, begitu juga suaranya.  
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Wajah Arai laksana patung muka yang dibuat mahasiswa 

seni kriya yang baru pertama kali menjamah tanah liat; pencet 

sana, melendung sini. Lebih tepatnya, perabot di wajahnya 

seperti hasil suntikan silikon dan mulai meleleh. Suaranya 

kering, serak, dan nyaring, persis vokalis mengambil nada 

falseto—mungkin karena kebanyakan menangis waktu kecil. 

Gerak-geriknya canggung serupa belalang sembah. Tapi, 

matanya istimewa. Di situlah pusat pesona Arai. Kedua bola 

matanya itu, sang jendela hati, adalah layar yang 

mempertontonkan jiwanya yang tak pernah kosong. (hal. 18) 

Arai mendapat julukan Simpai Keramat. Simpai Keramat adalah orang 

terakhir dalam satu garis keturunan. Baik garis keturunan dari ayah maupun ibu. 

Ayah dan ibu Arai yang merupakan anak tunggal dari garis keturunannya telah 

meninggal. Oleh karena itu, Arai yang menjadi orang terakhir dari klan ini. 

Arai adalah sebatang pohon kara di tengah padang karena 

hanya tinggal dia sendiri dari satu garis keturunan keluarganya. 

Ayah-ibunya merupakan anak-anak tunggal dan kakek-

neneknya dari pihak orangtuanya juga telah tiada. Orang Melayu 

memberi julukan Simpai Keramat untuk orang terakhir yang 

tersisa dari suatu klan. (hal. 20) 

Di tengah segala penderitaan yang menggelayuti sejak kecil, Andrea 

Hirata lewat tokoh Arai mengajarkan pembaca tentang ketabahan dan kesabaran 

yang luar biasa. Andrea Hirata lewat tokoh Arai mengajarkan pembaca untuk 

tidak larut ke dalam kesedihan. Arai tumbuh menjadi anak yang tangguh. Anak 

berusia kelas empat SD telah mampu menghibur dirinya sendiri saat kesepian 

dengan cara membuat mainan sendiri. Ikal yang seharusnya menghiburnya, 

malahan mendapat perlakuan terbalik dari Arai. Arai, seorang anak berusia kelas 

empat SD yang mampu berdamai dengan kesedihan. Kebesaran jiwa yang dimiliki 

Arai patut menjadi tauladan ketika menghadapi musibah. 

Lalu, Arai melangkah menuju depan bak truk. Dia berdiri 

tegak di sana serupa orang berdiri di hidung haluan kapal. Pelan-

pelan dia melapangkan kedua lengannya dan membiarkan angin 

menerpa wajahnya. Dia tersenyum penuh semangat. Agaknya 
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dia juga bertekad memerdekakan dirinya dari duka mengharu 

biru yang membelenggunya seumur hidup. Dia telah berdamai 

dengan kesedihan. Jahitan kancing bajunya yang rapuh satu per 

satu terlepas hingga bajuya melambai-lambai seperti sayap 

kumbang sagu tadi. Dia menggoyang-goyangkan tubuhnya bak 

rajawali di angkasa.  

“Dunia! Sambutlah aku ...! Ini aku, Arai, datang untukmu 

...!” pasti itu maksudnya. (hal. 23) 

Arai merupakan pribadi yang cerdas karena menyukai hal-hal yang baru 

dan selalu bertanya. Sifat dan sikap yang harus dimiliki para pelajar untuk dapat 

meningkatkan mutu dirinya. Mengetahui hal baru berarti mencoba sesuatu yang 

belum pernah dialami. Mencoba sesuatu yang belum pernah dialami berarti 

menumbuhkan pengalaman baru. Pengalaman adalah guru paling baik. Arai 

mengajarkan jika kita ingin cerdas, maka kita harus terus bertanya dan selalu ingin 

tahu.  

Karena selalu ingin tahu dan terus bertanya, Arai 

berkembang menjadi anak yang pintar. Dia selalu ingin 

mencoba sesuatu yang baru. (hal. 27) 

Keistimewaan tokoh Arai terletak pada mata. Arai memang mempunyai 

mata yang luar biasa. Sebagai bukti, Ikal sempat terpengaruh saat Arai 

memecahkan tabungan dan mengambil semua hasilnya untuk dibelikan bahan 

membuat roti untuk Mak Cik Maryamah. Arai tanpa kata, tanpa suara, hanya 

dengan tatapan mata saja, dapat menghasut Ikal untuk melakukan hal yang sama. 

Melalui matanya, Arai dapat meyakinkan orang lain.  

Aku bingung melihat tingkah Arai. Aku makin tak 

mengerti waktu Arai bergegas membuka tutup peregasan, 

mengambil celengan ayam jagonya, dan tanpa ragu 

menghempaskannya. Uang logam berserakan di lantai. 

Napasnya memburu dan matanya nanar menatapku saat dia 

mengumpulkan uang koin. Dia tidak mengucapkan sepatah kata 

pun. Aku langsung tergoda akan undangan ganjil dari sorot 

matanya. Tanpa pikir panjang, aku menjangkau celenganku di 

dasar peregasan dan melemparkannya ke dinding. ... . (hal. 33) 
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Pada awalnya, memang Ikal merasa keberatan atas uang tabungan untuk 

sekolah yang dipecahkan begitu saja karena belum mengetahui rencana apa yang 

akan dikerjakan Arai. Namun, setelah mengetahui rencana Arai yang dilakukan 

untuk Mak Cik, Ikal baru tersadar, memang, Arai adalah orang yang penuh 

dengan kejutan. Akal pikirannya sulit sekali ditebak. Sekali ia bertindak maka 

akan terjadi hal yang sangat mengejutkan, tentu saja dalam hal positif. Sifat sosial 

yang tinggi ditunjukkan Arai dan Ikal terhadap Mak Cik. Walaupun mereka 

sendiri dalam keadaan kurang, tapi mereka tetap membantu orang lain dengan 

mengorbankan kepentingannya. 

Kami masuk ke dalam rumah yang senyap. Dari dalam 

kamar, sayup terdengar Nurmi sedang menggesek biola. Arai 

menyerahkan karung-karung tadi kepada Mak Cik. Dia terkejut. 

Lalu, aku terpana dengan rencana Arai: dengan bahan-bahan itu 

dimintanya Mak Cik membuat kue dan kami yang akan 

menjualnya. 

“Mulai sekarang, Mak Cik akan punya penghasilan!” seru 

Arai bersemangat. 

Mata Mak Cik berkaca-kaca. Seribu terima kasih seolah 

tak kan cukup baginya. 

Tubuhku yang dari tadi kaku karena tegang mengantisipasi 

rencana Arai, kini pelan-pelan merosot sehingga aku terduduk di 

balik daun pintu. Aku menunduk dan memeluk lututku yang 

tertekuk. Aku merasa sangat malu kepada diriku sendiri. Bibirku 

bergetar manahan rasa haru pada putihnya hati Arai. (hal. 43) 

Arai juga mempunyai kenakalan sewaktu kecil. Salah satu contoh 

kenakalan Arai terjadi saat Taikong Hamim menjadi imam shalat berjamaah. Arai 

dengan kenakalan masa kecilnya, melafalkan amin dengan sangat tidak terpuji. 

Arai meliuk-liukkan suaranya sehingga membuat makmum yang lain tertawa. 

Masa kecil Arai yang nakal, namun ide-idenya selalu dapat mengejutkan orang-

orang yang ada di sekitarnya. 
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... . Otak pembalasan ini, tentu saja ide Arai. Cara paling aman 

sehingga sering dipraktikkan Arai adalah mengucapkan amin 

dengan sangat tidak tuma’ninah, tidak santun. Cara ini 

sebenarnya sangat keterlaluan, tapi maklum, waktu itu kami 

masih SD dan Arai memang punya bakat terpendam di bidang 

nakal. (hal. 52) 

Ide-ide Arai memang tidak dapat diterka sekaligus ditebak. Seperti 

pengorbanan yang dilakukannya untuk Jimbron. Arai rela berkorban bekerja di 

peternakan Lamp Nyet Pho hanya untuk dapat membawa seekor kuda—Pangeran 

Mustika Raja Brana—agar dapat dikendarai Jimbron. Kerelaan Arai bekerja di 

bawah tindasan seorang capo yang terkenal kejam merupakan rasa setia kawan 

dan sayang kawan yang begitu besar. Rasa rela berkorban, setia dan sayang 

kawan, kerja keras, tercermin dalam kepribadian Arai pada penggalan novel di 

bawah ini.  

... . Dua bulan, dia menyerahkan diri pada penindasan capo yang 

terkenal keras, semuanya demi Jimbron. Kerja di peternakan 

capo seperti kerja rodi. Karena itu, setiap pulang malam, dia 

langsung tertidur sebab dia remuk redam. Waktu dia 

mengatakan ingin jadi kuli bangunan di Gedong tempo hari, 

sebenarnya diam-diam dia melamar kerja pada capo dengan satu 

tujuan agar Jimbron dapat mendekati Pangeran. 

Belakangan, aku tahu, berminggu-minggu Arai membujuk 

capo agar memberi kesempatan kepada Jimbron untuk 

mengendarai kuda putih itu. ... . (hal. 193) 

Arai termasuk orang yang mampu memberi dukungan kepada orang lain, 

khususnya Ikal. Semangat dan dorongan Arailah yang meyakinkan Ikal untuk 

merantau ke Jakarta. Motivator sekaligus penguat bagi teman. Sifat yang mungkin 

sulit ditemukan di zaman sekarang ini. Orang sekarang lebih mementingkan mana 

yang menguntungkan dibandingkan harus banyak bicara menguatkan orang lain. 

“Merantau, kita harus merantau! Berapa pun tabungan 

kita, kita harus berlayar ke Jakarta,” Arai meyakinkanku. (hal. 

201) 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan tentang sifat dan sikap 

yang terdapat dalam tokoh Arai, antara lain sabar, tangguh, ikhlas, berjiwa besar, 

bekerja keras, selalu ingin tahu, suka bertanya, sayang dan setia kepada kawan, 

dapat menjadi motivator bagi teman, dan beride brilian. 

c. Jimbron 

Jimbron adalah sahabat Ikal dan Arai. Jimbron mempunyai karakter yang 

sangat khas. Kekhasan karakter Jimbron adalah ia gagap dalam berbicara. Awal 

kegagapan Jimbron terjadi saat kecil. Sewaktu ia mendapatkan musibah yang 

tragis. Musibah yang merenggut nyawa ayahnya.  

Suatu hari, belum empat puluh hari ibunya wafat, Jimbron 

bepergian naik sepeda dibonceng ayahnya. Masih berkendara, 

ayahnya terkena serangan jantung. Konon, Jimbron pontang-

panting dengan sepeda itu membawa ayahnya ke Puskesmas. 

Dia berusaha sekuat tenaga, panik, dan jatuh bangun 

membonceng ayahnya yang sesak nafas sambil kesusahan 

memeganginya. Sampai di Puskesmas, Jimbron pucat pasi 

ketakutan. Dia kalut, tak sanggup menjelakan situasinya kepada 

orang-orang. Lagi pula sudah terlambat. Beberapa menit di 

Puskesmas, ayahnya meninggal. Sejak saat itu Jimbron gagap. 

(hal. 49) 

Jimbron tidak dapat dipisahkan dengan cerita kuda. Kuda memang 

binatang yang paling spesial baginya. Seluk-beluk tentang kuda pasti diketahui 

oleh Jimbron. Segala tentang kuda, bagaimana cara mengendarai kuda, nama-

nama kuda, jenis kuda, apa pun tetang kuda, Jimbron pasti tahu. Ketika ada kata 

kuda, Jimbron akan menjadi orang yang fanatik. Seperti dalam penggalan novel di 

bawah ini. 

... . Jimbron adalah pemuda yang mudah mengantuk, tapi sedikit 

saja dia mendengar kata kuda, telinga layunya sontak berdiri. 

Jimbron segera menjadi pencinta kuda yang fanatik. Dia tahu 

teknik mengendarai kuda, asal muasal kuda, dan mengerti 

makna ringkikan kuda. Dia hafal nama kuda Abraham Lincoln, 
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nama kuda Napoleon, bahkan nama kuda Syaidina Umar bin 

Khaththab. Dengan melihat gambar kuda, dia langsung tahu 

jenis kelaminyya. Tak ada satupun yang menarik di dunia ini 

bagi Jimbron selain kuda. (hal. 50) 

Kegagapan Jimbron akan semakin bertambah ketika ia bersemangat. 

Semangat ini akan muncul ketika membicarakan tentang binatang kuda. 

Kegilaannya tentang kuda memang tak ada tandingannya. Hal ini dapat dilihat 

ketika ia bercerita mengenai kuda.  

... . Semakin dia bersemangat, semakin parah gagapnya. ... . (hal. 

51) 

Terlepas dari kegilaan tentang kuda dan kegagapannya, Jimbron adalah 

orang yang mempunyai sosialisme sangat tinggi terhadap orang lain. Hal ini 

tercermin dalam tindakan dan perlakuan Jimbron yang ditujukan pada Laksmi—

gadis yang diam-diam disukainya. Jimbron rela setiap minggu pagi ke pabrik 

cincau untuk menemui Laksmi. Di sana, Jimbron akan seharian dengan tingkah 

polahnya berusaha menghibur Laksmi. Simak apa yang diucapkan Jimbron dalam 

petikan novel di bawah ini.  

“Aku hanya ingin membuatnya tersenyum ...,” katanya 

berat. (hal. 71) 

Keputihan dan kebesaran hati Jimbron juga ditunjukkan kepada kedua 

sahabatnya, Ikal dan Arai. Kebesaran dan keputihan hati Jimbron ini terlihat 

melalui pengorbanannya. Pengorbanan Jimbron untuk teman menjadi hal yang 

mustahil dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Cerita tentang Jimbron 

yang mengorbankan uang tabungannya selama bekerja menjadi kuli ngambat 

untuk Ikal dan Arai. Jimbron dengan besar hati dan ikhlas memberikan tabungan 

hasil jerih payah selama bertahun-tahun untuk bekal Ikal dan Arai merantau. 
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“Kud ... kuda Sumbawa ini untukmu, Ikal.” 

Aku terkejut. Jimbron menyerahkan tabungan kuda 

Sumbawanya untukku. 

“Kuda sandel untukmu, Rai.” 

Kami terpana dan tak sanggup menerimanya. 

“Dari dulu, tabungan ini memang kusiapkan untuk kalian. 

Air muka Jimbron yang polos menjadi sembap. Dia 

terharu karena dapat berbuat sesuatu untuk membantu 

sahabatnya. 

“Kalian lebih pintar, lebih punya kesempatan untuk 

melanjutkan sekolah. Kalian berangkatlah ke Jawa. Pakailah 

uang itu, kejarlah cita-cita. 

Kami terhenyak. Kami tak menduga niat tulus Jimbron 

selama ini.  

“Jangan, Bron. Kau sudah bekerja keras untuk tabungan 

itu.” 

Jimbron sedih. 

“Ambillah .... Biarlah hidupku berarti. Jika dapat 

kuberikan lebih dari celengan itu akan kuberikan untuk kalian. 

Merantaulah .... Jika kalian sampai ke Perancis, menjelajah 

Eropa sampai Afrika, itu artinya aku juga sampai ke sana, pergi 

bersama-sama kalian.” (hal. 204) 

Bukan hanya kebesaran hati Jimbron yang terlukis dalam penggalan 

novel di atas, tapi juga rencana Jimbron yang tak pernah diketahui oleh sahabatya 

menjadi sangat menarik ketika akhirnya dapat terwujud. Tanpa sepengetahuan 

Ikal dan Arai, Jimbron menabung untuk diberikan kepada sahabatnya. Ketika saat 

sekarang ini orang-orang ingin dipuji dan dilihat segala kebaikannya, Jimbron 

mengajarkan kita untuk tetap merahasiakan kebaikan sampai akhir dan 

membukanya benar-benar pada waktu yang tepat. 

d. Pak Mustar 

Pak Mustar mempunyai nama lengkap Mustar M. Djai‟din, B.A. Pak 

Mustar merupakan wakil kepala sekolah SMA negeri tempat Ikal, Arai, dan 

Jimbron bersekolah. Perawakan Pak Mustar adalah berkulit putih, beralis lebat 

dan berbibir tipis. Pak Mustar merupakan guru biologi yang menerapkan disiplin 
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sangat keras. Pak Mustar ini seorang Darwinian tulen yang juga merupakan 

seorang guru silat Melayu.  

... . Ketika dia berbalik, aku membaca nama pada emblem hitam 

murahan yang tersemat di dadanya: MUSTAR M. DJAI‟DIN, 

B.A. 

... 

... . Lelaki itu wakil kepala SMA kami, Westerling berwajah 

dingin. Bibirnya tipis, kulitnya putih, dan alisnya lebat 

menakutkan. ... .  

... 

Pak Mustar menyandang semua julukan seram yang 

berhubungan dengan tata cara lama yang keras untuk 

menegakkan disiplin. Dia guru biologi, Darwinian tulen; karena 

itu, dia sama sekali tak toleran. Lebih dari gelar B.A. itu, dia 

juga “suhu” tertinggi perguruan silat Melayu yang ditakuti: 

Macan Akar. (hal. 4) 

Pak Mustar memang guru yang paling ditakuti oleh semua siswa SMA 

negeri itu. Dulunya, Pak Mustar dikenal sebagai orang yang baik dan Pak Mustar 

juga merupakan perintis SMA negeri ini. Namun, perisitiwa tentang anaknya yang 

tidak dapat masuk ke SMA negeri itulah yang mengubah Pak Mustar menjadi 

orang yang keras, kejam, dan kaku dalam penegakkan displin di sekolah. Pak 

Mustar sangat kecewa karena anak laki-laki satu-satunya tidak berhasil masuk di 

SMA negeri ini karena NEM dari anaknya hanya kurang 0,25. 

Sebenarnya, Pak Mustar ini orang penting. Tanpa dia, 

kampung kami tak kan pernah punya SMA. Dia salah satu 

perintisnya. Dulu, kami harus sekolah SMA ke Tanjong Pandan, 

ratusan kilometer jauhnya. Sungguh hebat SMA kami itu, 

sebuah SMA negeri! Namun, Pak Mustar berubah garang 

lantaran anak lelaki satu-satunya justru tak diterima di SMA ini. 

Bayangkan, anaknya ditolak di SMA yang susah payah 

dibangunnya sebab NEM anak manja itu kurang 0,25 dari batas 

minimal. Bayangkan lagi; 0,25! Syaratnya 42, sedangkan NEM 

anaknya hanya 41,75! (hal. 5) 

Pak Mustar yang seorang guru mempunyai metode pengajaran yang 

sangat efektif. Metode yang digunakan Pak Mustar adalah ketika pembagian rapor 
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tiba. Orang tua murid yang mengambil rapor akan diurutkan menurut rangking 

atau peringkat. Peringkat siswa yang tinggi akan didudukkan di kursi deretan 

depan dan yang peringkatnya buruk akan ada di deretan belakang. Hal ini 

dimaksudkan Pak Mustar agar anak mendapat pelajaran dari orang tua, sedangkan 

bagi orang tua, mereka akan serius mengamati kegiatan anaknya di rumah agar 

tetap fokus pada sekolah. 

Pak Mustar yang dikenal sebagai guru yang keras, sebenarnya 

mempunyai perhatian yang sangat tinggi terhadap siswanya. Seperti perhatian 

khusus yang ditunjukkannya kepada Ikal. Ikal yang saat itu sedang terpuruk 

karena peringkatnya turun drastis, mendapat panggilan dari Pak Mustar. Di sana 

Ikal semprot habis-habisan. Namun, dibalik itu semua, Ikal dibukakan kembali 

semangatnya tentang bagaimana harus berbakti kepada orang tua lewat sekolah. 

Ikal diingatkan kembali oleh Pak Mustar tentang mimpi dan cita-cita. 

Suara Pak Mustar berat dan penuh sesal. Dia memang 

garang, tapi semua orang tahu bahwa sesungguhnya dia penuh 

perhatian. 

...  

... . Mengapa engkau berhenti bercita-cita, Bujang? Pahamkah 

engkau, berhenti bercita-cita adalah tragedi terbesar dalam hidup 

manusia!” (hal. 137) 

Pak Mustar berkarakter keras dan kaku dalam penegakan disiplin di 

sekolah. Namun, Pak Mustar juga merupakan orang yang sangat perhatian 

terhadap siswanya. Mempunyai kalimat yang membangkitkan semangat untuk 

siswanya.  

e. Pak Balia 

Pak Balia mempunyai nama lengkap Drs. Julian Ichsan Balia. Pak Balia 

merupakan kepala sekolah SMA negeri sekaligus guru mata pelajaran sastra. 
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Beliau merupakan guru yang sangat menarik bagi Ikal, Arai, dan Jimbron. Beliau 

adalah guru tampan yang dapat membuat Ikal, Arai, dan Jimbron kembali 

bersemangat sekolah setelah sibuk bekerja menjadi kuli ngambat. 

Namun, sampai di sekolah, semua kelelahan kami serta-

merta lenyap, sirna tak berbekas, menguap diisap oleh daya tarik 

lelaki tampan itu. Dialah kepala sekolah sekaligus guru sastra 

kami: Bapak Drs. Julian Ichsan Balia. ... . (hal. 59) 

Pak Balia mempunyai tinggi badan 170 cm dan berkulit putih. Pak Balia 

merupakan guru yang mencintai profesinya. Pak Balia juga memiliki karakter 

menawan sebagai seorang guru, yakni amat menghargai murid-muridnya. Pak 

Balia sangat paham bagaimana menjadi guru yang mampu mencuri perhatian 

murid dengan cara memperhitungkan dengan teliti bagaimana bertindak dan 

membawa diri ketika sedang mengajar.  

Berpostur sedang kurang lebih 170 cm dan berkulit putih 

bersih, Pak Balia selalu tampil prima karena dia mencintai 

profesinya, menyenangi ilmu, dan lebih dari itu; amat 

menghargai murid-muridnya! Setiap representasi dirinya, dia 

perhitungkan dengan teliti sebab dia juga paham bahwa di depan 

kelas dia adalah centre of universe, dan dia sadar bahwa yang 

diajarkannya sastra, muara segala keindahan. (hal. 59) 

Pak Balia mempunyai mata berwarna coklat yang juga merupakan warna 

kesukaannya. Wajah dari Pak Balia sangat bersahabat dan penuh makna. Pak 

Balia juga merupakan orang yang pandai dan bijaksana karena ilmunya yang 

selalu bertambah. Ilmu yang bertambah itu mencerminkan bahwa Pak Balia masih 

selalu haus akan ilmu pengetahuan. Beliau ingin selalu belajar dan belajar 

walaupun usianya bertambah.  

Wajah Pak Balia sejuk bersahabat, elegan penuh makna 

seperti sampul buku ensiklopedia. Tulang pipi yang lonjong 

membuatnya tampak sehat dan muda ketika timbangannya naik 

dan membuatnya berkarakter menawan waktu dia kurus. Warna 

coklat adalah warna kesenangannya karena seirama dengan 
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warna bola matanya. Ilmu yang terasah oleh usia senantiasa 

bertambah, menjadikan dua bola kecil coklat yang teduh itu bak 

perigi yang memeram ketinggian ilmu dalam kebijaksanaan 

umur. (hal. 59-60)  

Pak Balia juga seseorang yang sangat mencintai keluarganya. Beliau 

mempunyai handuk kecil yang bersulamkan nama anak dan istrinya. Handuk kecil 

ini akan ia gunakan ketika ia merasa lelah saat ada di depan kelas. Beliau akan 

meminta diri untuk sekedar mencuci muka. Setelah itu, Pak Balia akan kembali 

lagi ke depan kelas dengan wajah yang segar.  

Tak pernah mau kelihatan letih dan jemu menghadapi 

murid. Jika lelah, dia mohon diri sebentar untuk membasuh 

mukanya, mengelapnya dengan handuk putih kecil bersulamkan 

nama istri dan putri-putrinya, yang selalu dibawa ke mana-mana. 

Lalu, dibasahinya rambutnya dan disisirnya kembali rapi-rapi 

bergaya James Dean. Sejenak kemudian, beliau menjelma lagi di 

depan kelas sebagai pangeran tampan ilmu pengetahuan. (hal. 

60) 

Pak Balia mempunyai kelas yang berciri kreatif. Beliau tahu bagaimana 

mengembangkan imajinasi murid-muridnya. Beliau tak segan membawa murid ke 

luar kelas dalam jam pelajaran guna memberikan siswa pengetahuan langsung 

terhadap lingkungan sekitar. Seperti yang dilakukan Pak Balia ketika mengajar di 

penggalan novel di bawah ini. 

Kreatif adalah daya tarik utama kelasnya. Ketika 

membicarakan syair-syair tentang laut, beliau memboyong kami 

ke kampung nelayan. Mengajari kami menggubah deburan 

ombak menjadi prosa, membimbing kami merangkai bait puisi 

dari setiap segi kehidupan para penangkap ikan. Indah 

menggetarkan. (hal. 60) 

Selain kharismatik, Pak Balia juga merupakan guru yang memiliki 

kemampuan untuk membangkitkan semangat murid-muridnya. Lewat kalimat-

kalimat sastranya, Pak Balia mampu membuat Ikal, Arai, dan Jimbron bermimpi 

untuk menjelajah Eropa sampai Afrika. Seperti penggalan novel di bawah ini. 
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... . Tak dinyana, apa yang dikatakan Pak Balia berikutnya 

terhunjam ke dalam hatiku dan Arai, menasbihkan mimpi-mimpi 

yang muskil.  

“Jelajahi kemegahan Eropa sampai Afrika. Temukan 

berliannya sampai ke Perancis. Langkahkan kakimu di atas altar 

suci almamater terhebat tiada tara: Sorbonne. Ikuti jejak-jejak 

Sartre, Louis Pasteur, Montesquieu, Voltaire. Di sanalah orang 

belajar science, sastra, dan seni mengubah peradaban!” (hal. 61) 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perawakan Pak Balia adalah 

memiliki tinggi badan kurang lebih 170 cm, berkulit putih, mempunyai bola mata 

coklat dan wajahnya bersih berseri. Perwatakan Pak Balia adalah seorang kepala 

sekolah SMA negeri dan guru sastra, seorang guru yang kharismatik, dekat 

dengan murid, menghargai murid, guru yang selalu tampil prima, cinta terhadap 

profesi juga keluarganya, pintar, dan dapat membangkitkan semangat muridnya 

untuk berani bermimpi, bercita-cita yang tinggi.  

f. Ayah 

Ayah, tak lain adalah ayah Ikal. Ayah merupakan orang yang pendiam. 

Memang tak banyak bicara terhadap siapa pun bahkan di rumah. Namun, ayah 

merupakan orang yang sayang terhadap keluarganya.  

Ayahku adalah pria yang sangat pendiam. Jika berada di 

rumah dengan ibuku, rumah kami menjadi pentas monolog Ibu 

berpenonton satu orang. ... . (hal. 75) 

Sifat penyayang ayah ditunjukkan pada waktu hari pembagian rapor tiba. 

Sifat penyayang ayah dibuktikan dengan mengambil libur dua hari dari bekerja. 

Ayah akan rela meliburkan diri pada dua hari itu. Perjuangan beliau dalam 

mengambil rapor juga menjadi bukti betapa ayah sangat sayang terhadap Ikal dan 

Arai. Ayah akan bersepeda sampai 30 km demi mencapai SMA negeri tempat Ikal 

dan Arai bersekolah.  
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Buktinya, jika tiba hari pembagian rapor, Ayah mengambil 

cuti dua hari dari menyekop xenotim di instalasi pencucian 

timah: wasrai. Hari pembagian raporku dan rapor Arai adalah 

hari besar bagi Ayah layaknya hari Maulud Nabi—peringatan 

lahirnya Nabi Muhammad—bagi umat Islam. (hal. 76)  

Ayah juga mempunyai sifat penyabar. Sifat penyabar ayah ditunjukkan 

saat rangking Ikal merosot tajam. Ikal yang dulunya mendapat rangking garda 

depan ternyata merosot tajam sampai di peringkat 75. Sifat penyabar ayah terbukti 

dengan ayah yang tidak marah ketika Ikal mendapat peringkat sedemikian rendah. 

Ayah masih tetap mengambil cuti dua hari untuk mengambil rapor, ayah masih 

tetap tersenyum dan menepuk pundak Ikal. 

... . Akhirnya, Ayah meninggalkan aula. Langkahnya tetap 

tenang seperti dulu waktu aku masih berprestasi. Ayah 

menghampiri kami dan tersenyum. Senyumnya tetaplah senyum 

bangga khasnya yang tak sedikit pun luntur, sama seperti dulu 

ketika aku masih di garda depan. Ayah menatap kami satu per 

satu, masih jelas kesan bahwa apa pun yang terjadi, 

bagaimanapun keadaan kami, kami tetap pahlawan baginya. 

Ayah senantiasa menerima bagaimanapun adanya kami. ... . (hal. 

142) 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ayah mempunyai 

karakter penyayang dan sabar.  

g. Ibu 

Ibu Ikal mempunyai karakter peduli dan sayang terhadap keluarga. 

Kepedulian ibu ditunjukkan dengan kesibukannya dalam mempersiapkan 

kebutuhan ayah dalam pengambilan rapor. Ibu akan sangat sibuk menyiapkan baju 

safari empat saku ayah yang akan dipakai berangkat ke SMA negeri. Sehari 

semalam ibu akan merendam daun pandan untuk pewangi saat menyetrika baju 

ayah.  

Saat pembagian rapor, Ibu pun tak kalah repot. Sehari 

semalam, dia merendam daun pandan dan bunga kenanga untuk 
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dipercikkan di baju safari empat saku Ayah itu ketika 

menyetrikanya. (hal. 77) 

Ibu merupakan orang yang religius. Kereligiusan ibu ditunjukkan waktu 

mengantar ayah ke depan rumah sebelum berangkat ke SMA negeri. Ibu akan 

mengangkat kedua tangannya dan berdoa untuk keselamatan suaminya.  

Di pekarangan rumah, Ibu menengadahkan wajah ke langit 

dan mengangkat kedua tangannya. Dia berdoa. ... . (hal. 78) 

Peduli keluarga, penyayang, dan religius adalah sifat ibu yang 

digambarkan dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata seperti yang 

diuraikan pada penggalan di atas.  

h. Laksmi 

Laksmi adalah perempuan seumuran Ikal yang bekerja di pabrik cincau 

dan bernasib sangat malang. Laksmi hidup sebatang kara karena ditinggal mati 

kedua orang tuanya. Orang tua Laksmi mati karena tenggelam di Sungai Manggar. 

Sejak itu, Laksmi menjadi anak pungut seorang Tionghoa Thong San. Kejadian 

itu membuat Laksmi menjadi anak perempuan yang sama sekali tak pernah lagi 

tersenyum. Laksmi tumbuh menjadi anak yang murung. Namun, ayah angkat 

Laksmi menjadikannya muslimah yang taat.  

Laksmi dipungut seorang Tionghoa Thong San, pemilik 

pabrik cincau dan bekerja di situ. Seperti Jimbron dan Pendeta 

Geo, bapak asuh Laksmi justru menumbuhkan Laksmi menjadi 

muslimah yang taat. Sayangnya, sejak kematian keluarganya, 

daya hidup dan kegembiraan seakan terenggut dari Laksmi. Dia 

dirundung murung setiap hari. Jelas, meskipun sudah bertahun-

tahun terjadi, kepedihan tragedi di Semenanjung Ayah masih 

lekat dalam dirinya. Selama bertahun-tahun itu pula, tak pernah 

lagi—tak pernah walaupun hanya sekali—orang melihat Laksmi 

tersenyum. (hal. 68) 
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Kemurungan Laksmi memang sudah sangat lama, sebelum Jimbron 

akhirnya berhasil membuatnya kembai tersenyum. Laksmi kembali tersenyum 

ketika Jimbron mengendarai kuda—Pangeran Mustika Raja Bana—kepadanya.  

... . Orang-orang terhenyak, setelah bertahun-tahun mereka 

selalu menunggu senyum Laksmi, setelah segala daya dan upaya 

dikerahkan agar Laksmi tersenyum dan selalu gagal, pagi itu, 

untuk pertama kalinya, mereka melihat Laksmi tersenyum. Ya, 

Laksmi tersenyum! Dan senyumnya itu manis seksli. (hal. 191) 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan penokohan Laksmi adalah 

perempuan yang selalu murung dan wajahnya menyiratkan kesedihan yang 

mendalam tapi senyumnya sangat manis.  

i. Nurmala 

Nurmala merupakan perempuan satu sekolah Ikal, Arai, dan Jimbron. 

Perempuan pintar yang ada di SMA negeri. Ia membuktikkan kepintarannya 

ketika ditunjuk Pak Balia untuk mengucapkan kalimat-kalimat pembangkit 

semangat dengan mengucapkan kalimat berbahasa Inggris dari seorang jenderal 

besar Amerika. 

“I shall return! Jenderal Douglas Mac-Arthur, pahlawan 

Perang Dunia Kedua!” (hal. 64) 

Nurmala merupakan gadis yang ditaksir Arai semenjak pendaftaran 

masuk SMA negeri. Nurmala merupakan gadis yang sangat sulit ditebak 

kemauannya. Sulit menebak seorang Nurmala itu berarti membuatnya mempunyai 

karakter yang sulit ditaklukkan oleh lelaki. Dapat dikatakan bahwa Nurmala 

merupakan orang yang tak acuh. Ini terbukti oleh usaha Arai yang selalu gagal 

ketika ditujukan kepada Nurmala. Setiap usaha yang Arai lakukan selalu kandas 

mengenaskan. 
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Sejak kelas satu SMA, sampai kini hampir tamat sekolah, 

segala cara telah ditempuh Arai, semuanya tak mempan, 

termasuk “teori bingung”-nya yang “absurd” dulu. 

Kenyataannya, sekarang Arai yang bingung menghadapi 

Nurmala yang indifferent, tak acuh. ... . (hal. 163) 

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa karakter yang Nurmala 

perlihatkan adalah seorang perempuan yang pintar, tapi sangat tak acuh terhadap 

Arai yang menaksirnya.  

j. Lam Nyet Pho 

Lam Nyet Pho merupakan orang Cina turunan prajurit Ho Pho. Ia 

merupakan seorang capo, ketua preman pasar ikan. Dia merupakan orang kaya 

yang mempunyai ratusan anak buah dan penguasa puluhan perahu motor. Dan 

mempunyai gudang tempat penyimpanan ikan—tempat Ikal, Arai, dan Jimbron 

terjebak.  

... . Dia pemilik gudang itu dan penguasa 16 perahu motor. ... . 

(hal. 10) 

Nyonya Pho berperawakan tinggi besar, rambutnya tebal dan hitam, 

bahunya tegap, dadanya tinggi, wajahnya seperti orang terkejut, dan berciri khas 

bertato naga. 

Nyonya Pho bertubuh tinggi besar. Rambutnya tebal, 

disemir hitam pekat dan kaku seperti sikat. Alisnya seperti 

kucing tandang. Bahunya tegap, dadanya tinggi, dan raut 

mukanya seperti orang terkejut. Sesuai tradisi Ho Pho, dia 

bertato, lukisan naga menjalar dari punggung sampai ke bawah 

telinga, bersurai-surai dengan tinta Cina. Bengis, tega, sok 

kuasa, dan tak mau kalah tersirat jelas dari matanya. (hal. 11) 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa karakter Lam Nyet 

Pho adalah orang Cina keturunan prajurit Ho Pho yang kaya, mempunyai gudang 

penyimpanan ikan. Ia merupakan orang yang bertato, bengis, tega, sok kuasa dan 

tak mau kalah. 
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k. Nyonya Deborah 

Nyonya Deborah adalah ibu Mei-mei. Seorang Tionghoa pemilik toko 

yang menyediakan bahan-bahan membuat roti. Toko yang dituju Arai dan Ikal 

untuk membelanjakan hasil tabungannya.  

... Nyonya itu sedang mengepang rambut putrinya, Mei-

mei. ... . hal. 36) 

Nyonya Deborah mempunyai nama lengkap Deborah Wong. Nama yang 

bagus dari seorang yang berasal dari Hongkong.  

... . Nyonya Tionghoa yang punya nama sangat bagus 

itu:Deborah Wong, melompat terkejut melihat uang logam 

membukit seperti tumpeng. (hal. 36) 

Nyonya Deborah merupakan orang yang mudah terkejut. Ketika ia 

terkejut dan sedikit gugup maka ia akan menggunakan makian dalam bahasa 

Sawang.  

“Tageeem ....! Puik Tagem!” Nyonya Deborah berteriak 

histeris. Karena panik, Nyonya Deborah terpaksa memakai kata 

puik, sebuah makian dalam bahasa Sawang. (hal. 40) 

Berdasarkan uraian di atas, Nyonya Deborah memiliki sifat mudah 

terkejut dan terkadang menggunakan kata makian ketika ia sedang gugup.  

l. Mei-mei 

Mei-mei merupakan anak perempuan Nyonya Deborah. Ia merupakan 

gadis kecil yang lucu, gemuk, dan cantik.  

... . Nyonya itu sedang mengepang rambut putrinya, Mei-

mei. Siapa pun yang melihat gadis kecil itu akan segera teringat 

pada tofu. Mereka berdua gendut-gendut, tapi cantik. (hal. 36) 

Mei-mei seorang anak yang riang dan suka hati. Keriangan Mei-mei 

terlihat ketika ia malah tertawa melihat perkelahian Ikal dan Arai di toko milik 

ibunya. Mei-mei merupakan anak perempuan yang tak kenal takut. Mei-mei 

berjingkrak-jingkrak di atas meja dan bergaya menjadi seorang pembawa acara. 
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Mei-mei makin girang. Gadis cilik yang tak kenal takut itu 

naik ke atas meja. Ibunya tertegun. 

“Ayo, tinju, Bang! Talik lambutnya ....” (hal.39) 

Berdasarkan uraian di atas, Mei-mei berkarakter lucu, gemuk, cantik, 

tidak kenal takut, periang, dan celat—belum bisa mengucapkan huruf R. 

m. Mak Cik Maryamah 

Mak Cik Maryamah adalah ibu Nurmi, berasal dari kampung nelayan 

miskin dekat Tanjong Kelumpang. Mak Cik merupakan orang yang sangat 

miskin. Kemiskinan Mak Cik ini tergambar oleh kisahnya saat meminjam beras 

kepada Ibu Ikal. Kemiskinan Mak Cik kian pedih karena ia hanya hidup bersama 

putri-putrinya tanpa suami. Suaminya pergi karena Mak Cik hanya melahirkan 

anak-anak perempuan.  

Ibuku menghampiri mereka. Sudah tiga kali Minggu ini, 

Mak Cik datang meminjam beras. Keluarga kami memang 

miskin, tapi Mak Cik lebih tak beruntung. Menurut cerita orang-

orang, Mak Cik Maryamah berasal dari sebuah kampung 

nelayan miskin dekat Tanjong Kelumpang. Dia tak berdaya 

karena tak lagi dipedulikan suaminya, antara lain karena dia 

hanya bisa melahirkan anak-anak perempuan itu. (hal. 32) 

Miskin dan nelangsa merupakan penokohan Mak Cik berdasarkan uraian 

di atas.  

n. Nurmi 

Nurmi merupakan anak dari Mak Cik Maryamah. 

Sore itu, aku dan Arai sedang bermain di pekarangan 

waktu seorang perempuan yang biasa kami panggil Mak Cik 

Maryamah datang. Dia datang dengan anaknya, Nurmi, ... . (hal. 

31) 

Nurmi merupakan anak perempuan yang beranjak dewasa, namun 

batinnya sedang tertekan. Tekanan batin Nurmi tentu saja dikarenakan kemiskinan 

yang selalu menaungi keluarganya. Ditambah lagi, ketika biola miliknya, satu-



 

 

73 

satunya, akan ditukarkan ibunya dengan beras kepada ibu Ikal. Biola merupakan 

barang yang paling berharga bagi Nurmi. Ia sangat mahir memainkannya. Bakat 

yang ia dapat merupakan turunan dari kakeknya yang merupakan ketua grup 

gambus kampung.  

Nurmi, seorang gadis cantik yang beranjak dewasa, 

tampak tertekan batinnya. Dia memeluk erat sebuah koper hitam 

lusuh berisi biola. Nurmi seorang pemain biola berbakat. Dia 

ingin jadi musisi, itulah impian terbesarnya. Bakat dan biola itu 

diwarisinya dari almarhum kakeknya, dulu ketua grup gambus 

kampung kami. (hal. 31) 

Berdasarkan uraian di atas, Nurmi mempunyai karakter seorang gadis 

yang beranjak remaja yang batinnya tertekan karena kemiskinan, pandai bermain 

biola, dan bercita-cita menjadi musisi.  

o. Pendeta Geovanny 

Pendeta Geovanny merupakan ayah angkat Jimbron. Pendeta Geo—

panggilan akrabnya—sebenarnya merupakan seorang pastor karena ia Katolik. 

Namun, orang menyebutnya sebagai pendeta.  

Pendeta Geo merupakan seorang yang mempunyai rasa toleransi antar 

umat beragama sangat tinggi. Jimbron yang menjadi anak asuhnya tak sekali pun 

mendapat paksaan untuk memeluk agama Katolik yang diajarkannya. Malahan 

Pendeta Geo sangat rajin mengantar Jimbron untuk berangkat ke masjid. Tak 

pernah sekali pun Pendeta Geo datang terlambat mengantar Jimbron mengaji. 

Sebuah sifat kemanusiaan yang harus dicontoh. 

Ayah dan ibu Jimbron meninggal. Rupanya, Pendeta Geo, 

panggilan kami untuk Pendeta Geovanny, mengangkatnya 

menjadi anak asuh. Namun, pendeta berdarah Italia itu tak 

sedikit pun bermaksud mengubah keyakinan Jimbron. Dia malah 

tak pernah telat jika mengantarkan Jimbron mengaji ke masjid. 

(hal. 49) 
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Berdasarkan uraian di atas, Pendeta Geo merupakan orang yang baik 

hati. Ia juga mempunyai rasa toleransi antar umat beragama yang sangat tinggi.  

p. Taikong Hamim 

Taikong Hamim merupakan seorang guru mengaji dan sesepuh di 

kampung. Ia adalah orang yang menjadi tukang sunat bagi orang tua anak-anak 

kampung Melayu. Ia juga biasa mengajari Ikal, Arai, dan Jimbron serta anak-anak 

Melayu lain mengaji di masjid. Taikong Hamim merupakan orang yang keras 

dalam mengajar. Ia tak segan memberikan hukuman berat bagi siapa saja yang 

melanggar aturan, terlebih aturan dalam hal beragama.  

Ketiga petinggi masjid itu lebih keras daripada orang tua 

kami sebab merekalah yang mengajari orangtua kami mengaji 

sekaligus menyunat mereka. ... . (hal. 47) 

Maksud dari ketiga petinggi masjid itu adalah Taikong Hamim, Haji 

Satar dan haji Hazani. Namun, tokoh yang diceritakan hanya Taikong Hamim 

saja. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini hanya Taikong Hamim yang 

dimasukkan kajian. 

Hukuman Taikong Hamim merupakan hukuman yang memang sangat 

berat bagi anak seusia Ikal pada waktu itu. Waktu itu Ikal masih duduk di bangku 

sekolah dasar, Ikal pernah mendapat hukuman menimba air pada waktu Subuh 

untuk mengisi tong. 

... . Karena napasku tak panjang kalau mengaji, pada suatu 

subuh yang dingin, aku disuruh menimba air dan mengisi 

sampai penuh. Lalu, aku dipaksa menyelam ke dalam tong itu 

sambil membawa jeriken lima liter. ... . (hal. 47) 

Berdasarkan uraian di atas, Taikong Hamim adalah orang yang keras, 

kejam, dan suka menghukum.  

 



 

 

75 

q. A Pui 

A Pui adalah seorang dukun gigi yang terkenal. Ia dianggap sebagai 

orang sakti mandraguna karena dapat menyembuhkan sakit gigi tanpa obat, 

bahkan tanpa menyentuh gigi yang sakit.  

A Pui adalah dokter gigi kampung kami, dukun gigi lebih 

tepatnya. Mengaku mendapat ilmunya dari peri tempayan, pria 

Hokian itu sungguh sakti mandraguna. Namanya kondang 

sampai Tanjong Pandan. Bagaimana tidak, dia mampu 

menyembuhkan sakit gigi tanpa menyentuh gigi busuk itu, 

bahkan tanpa melihatnya! Alat diagnosisnya hanya sepotong 

balok, sebilah palu, dan sebatang paku. Ruang praktiknya adalah 

lingkar teduh daun pohon nangka dan dia hanya berpraktik 

berdasarkan suasana hati. Gigi-giginya sendiri tonggos dan 

hitam-hitam. (hal. 46) 

Uraian di atas menggambarkan penokohan A Pui sebagai seorang 

Tionghoa, dukun gigi yang mampu menyembuhkan sakit gigi tanpa obat.  

r. Pak Cik Basman 

Tukang sobek karcis di sebuah gedung bioskop di Magai. Pak Cik 

Basman merupakan orang yang peduli terhadap lingkungan sosial yang ada di 

sekitarnya. Kepedulian ini dalam bentuk penolakan terhadap suapan Ikal, Arai, 

dan Jimbron jika mereka mendapatkan karcis.  

Kami juga gagal menghasut Pak Cik Basman, tukang 

sobek karcis, agar menyelundupkan kami ke dalam bioskop. 

Kami bersedia membayar karcis dua kali lipat, tunai untuknya, 

tapi kami malah kena damprat. (hal. 92) 

Selain melarang mereka menonton film yang menghancurkan moral itu, 

kepedulian lain yang Pak Cik Basman tunjukkan adalah ketika ia malah 

menasehati Ikal agar mengaji saja.  

“Anak sekolah macam apa kalian ini?! Mau nonton film 

na’uzubillah macam begitu!” 

Ketika kami melompat kabur, dia masih sempat melolong. 

“Pulang sana, mengaji!” (hal. 92) 
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Uraian di atas menunjukkan penokohan Pak Cik Basman sebagai orang 

yang tidak mau disuap. Ia merupakan orang yang peduli terhadap moral anak-

anak Melayu.   

s. A Kiun 

Perempuan penjual tiket bioskop yang tidak mudah dibujuk oleh Ikal, 

Arai, dan Jimbron agar dapat masuk menonton bioskop.  

... . Kami gagal membujuk A Kiun, gadis Hokian penjual tiket. 

“Anak sekolah walaupun sudah tujuh belas tahun, tak 

boleh masuk. Tak boleh sama Pak Mustal!” (hal. 91-92) 

Penokohan A Kiun cukup menarik. A Kiun yang seorang gadis Hokian, 

tak mengenyam bangku sekolah, namun ia sangat memegang amanat yang 

diberikan padanya untuk tidak menjual tiket menonton bioskop kepada anak 

sekolah meskipun dibujuk mati-matian oleh Ikal, Arai, dan Jimbron. 

t. Bang Zaitun 

Bang Zaitun merupakan ketua orkes Melayu. Ia merupakan orang yang 

nyentrik. Penuh dengan tawa dan canda. Ia orang yang senang bicara. Seorang 

seniman musik sejati yang sedikit sinting. Kesintingannya tergambar oleh kedua 

gigi taring yang dicabut dan diganti dengan gigi emas putih.  

Bang Zaitun orangnya humoris dan senang sekali bicara, 

persis radio. Dandanannya nyentrik tipikal orang musik. Kepala 

ikat pinggangnya dari besi berbentuk gitar. Motif bajunya tuts-

tuts piano. Celananya cutbrai. Jari-jarinya bertaburan cincin batu 

akik besar-besar. Dia dengan sengaja, tanpa tekanan dari pihak 

mana pun, mencabut kedua gigi taringnya yang sehat dan 

menggantinya dengan gigi emas putih. Sungguh benar ucapan 

komedian Jerry Lewis: ada kesintingan pada setiap seniman. 

(hal. 172) 
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Ciri lain yang sangat kental dengan Bang Zaitun adalah cara ia tertawa. 

Tertawa karena ada hal yang memang lucu yang membuat tertawa atau pun 

tertawa karena hanya ingin memamerkan dua gigi emasnya.  

Jika bicara, Bang Zaitun selalu sambil tertawa, dan 

tawanya itu khas, yaitu ... hihihi ..., dengan tujuan untuk 

memamerkan kedua gigi emas putih itu. Meskipun rahang 

atasnya sedikit maju ke depan, dia yakin, kedua bilah gigi emas 

putihnya merupakan kutub-kutub magnetnya. Demi dua kutub 

magnet itu, Bang Zaitun, dengan sepenuh hati, bersedia tertawa 

walaupun tak ada hal yang lucu. (hal. 172-173) 

Keunikan lain dari Bang Zaitun yang dapat membuat orang melongo 

adalah bahwa Bang Zaitun mempunyai banyak istri.  

Di situlah Bang Zaitun tinggal dengan istri keempatnya. ... 

. (hal. 172) 

Selain banyak istri, Bang Zaitun dengan sengaja akan meminta barang-

barang yang dapat menjadi kenangan dari mantan pacarnya. Bukan merupakan 

barang yang istimewa karena barang-barang itu juga tidak berharga mahal. 

Namun, barang-barang itu menunjukkan bahwa memang Bang Zaitun merupakan 

orang yang mampu menaklukkan puluhan hati wanita.  

Uniknya, dari setiap mantan pacarnya, dia minta ditinggali 

kenang-kenangan, yaitu pernak-pernik yang bergelantungan di 

ruang tamu itu: jepit rambut, gincu, sisir, bando, slayer, 

saputangan, pemukul kasur, dan berpuluh benda kacil lainya. 

(hal. 175) 

Kemenarikan lain dari Bang Zaitun adalah ketika ia bermain gitar. Inilah 

pesona yang membuatnya dapat menggaet perempuan-perempuan. Baik yang 

menjadi istrinya maupun yang hanya menjadi pacarnya. Bermain gitar adalah 

daya tarik utama untuk mendapatkan gadis. 

... . Tak perlu banyak waktu untuk memahami pendapat Bang 

Zaitun bahwa gitar adalah rahasia daya tariknya. ... . (hal. 179) 
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Berdasarkan uraian di atas, penokohan Bang Zaitun adalah seorang 

musisi orkes Melayu nyentrik yang humoris dan suka bicara. Keunikan 

penokohan dari Bang Zaitun sangat beraneka, yaitu dari istrinya yang banyak, gigi 

emas putihnya, mempunyai tawa khas “hihihi”, dan pandai bermain gitar. 

4.1.1.3 Alur 

Alur adalah jalinan peristiwa secara berurutan dalam sebuah prosa fiksi 

yang memperhatikan hubungan sebab akibat sehingga cerita itu merupakan 

keseluruhan yang padu, bulat, dan utuh. Alur yang digunakan dalam novel Sang 

Pemimpi karya Andrea Hirata adalah campuran. Namun, Andrea Hirata dapat 

menyusun alur ini dengan sangat cerdas sehingga pembaca tidak kesusahan untuk 

memahami jalan cerita. Pada Mozaik 1, Andrea Hirata mengisahkan Ikal, Arai, 

dan Jimbron  merupakan siswa SMA.  

... Ketika dia berbalik, aku membaca nama pada emblem hitam 

murahan yang tersemat di dadanya: MUSTAR M. DJAI‟IDIN, 

BA. 

Aku tercekat. Punggungku basah karena keringat dingin. 

Lelaki itu wakil kepala SMA kami, ... (hal. 4) 

... . 

... Dia berdiri di podium menjadi inspektur apel rutin. Banyak 

siswa yang terlambat, termasuk aku, Arai, dan Jimbron. ... (hal. 

5) 

Dari potongan cuplikan novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata di atas 

jika disimpulkan, Ikal, Arai, dan Jimbron merupakan siswa SMA. Mereka 

terlambat masuk apel yang diselenggarakan rutin sekolah yang saat itu 

diinspekturi oleh Pak Mustar, wakil kepala sekolah mereka.  

Pada Mozaik 2, berkisah tentang Arai, saudara sekaligus sahabat bagi 

Ikal. Mulai dari perawakannya sampai perwatakannya. Bagaimana Arai menjadi 

anak asuh keluarga Ikal. Masa kecil Arai yang lekat sekali dengan kepedihan. 
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Arai merupakan orang terakhir yang tersisa dari sebuah klan. Ia benar-benar hidup 

sebatang kara. Namun, dibalik penderitaan itu, Arai mampu tumbuh menjadi anak 

yang hebat. Arai mampu membuat Ikal terkagum-kagum. Perawakan Arai tersurat 

dalam cuplikan berikut: 

Wajah Arai laksana patung muka yang dibuat mahasiswa 

baru seni kriya yang pertama kali menjamah tanah liat; pencet 

sana, melendung sini. Lebih tepatnya, perabot di wajahnya 

seperti hasil suntikan silikon dan mulai meleleh. Suaranya 

kering, serak, dan nyaring, persis vokalis mengambil nada 

falseto—mungkin karena kebanyakan menangis waktu kecil. 

Gerak-geriknya canggung serupa belalang sembah. Tapi, 

matanya istimewa. Di situlah pusat pesona Arai. ... (hal. 17-18) 

Arai merupakan anak yang sangat tabah, sabar, dan tak menyerah begitu 

saja dengan kepedihan hidup. Kepedihan hidup yang begitu besar karena kematian 

kedua orang tuanya dialami waktu masih kecil. Ibunya mati saat ia duduk di kelas 

satu SD sedangkan ayahnya menyusul saat ia duduk di kelas tiga SD. Simpai 

Keramat julukan orang Melayu untuknya, orang terakhir dalam suatu klan. 

Perwatakan Arai tersurat dalam cuplikan berikut. 

Arai adalah sebatang pohon kara di tengah padang karena 

hanya tinggal dia sendiri dari satu garis keturunan keluarganya. 

Ayah ibunya merupakan anak-anak tunggal dan kakek-neneknya 

dari kedua pihak orang tuanya juga telah tiada. Orang Melayu 

memberi julukan Simpai Keramat untuk orang terakhir yang 

tersisa dari suatu klan. (hal. 20) 

... . 

... Aku melirik benda itu dan aku makin pedih membayangkan 

dia membuat mainan itu sendiri, memainkannya juga sendiri di 

tengah-tengah ladang tebu. ... (hal. 21) 

Cuplikan di atas menyiratkan bahwa Arai merupakan anak yang cerdas 

karena berhasil membuat mainan sendiri untuknya. Tanpa ada bantuan orang lain. 

Apalagi orang lain membuatkan untuknya. Selain kecerdasan Arai, cuplikan di 

atas juga memberikan gambaran betapa Arai merupakan anak yang tabah, sabar, 
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tidak mudah menyerah dengan cara menghibur dirinya sendiri dengan membuat 

mainan sendiri. Andrea Hirata mengajak pembaca untuk mengenali tokoh Arai 

dengan cara kembali pada masa kecil Arai. 

Di Mozaik 5, novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata juga 

mengisahkan tentang masa kecil ketiga tokohnya, Ikal, Arai, dan Jimbron. Saat 

Ikal dan Arai melihat aksi seorang dukun penyembuh sakit gigi. Seorang dukun 

yang sakti mandraguna. Menyembuhkan penyakit tanpa obat. 

Aku dan Arai beruntung sempat melihat aksinya. Ketika 

itu kami masih kelas empat sekolah dasar. A Pui namanya, 

terpesona aku dibuatnya. ... . (hal. 45) 

Lagi, Andrea Hirata mengajak pembaca untuk menengok ke belakang. 

Menceritakan masa kecil Ikal dan Arai saat kelas empat sekolah dasar melihat 

aksi dukun gigi. Bukan cerita dukun gigi saja, Andrea Hirata juga mengisahkan 

kenakalan ketiga tokoh, Ikal, Arai, dan Jimbron saat mereka belajar mengaji 

dengan Taikong Hamim. Cuplikan novel berikut.  

Setelah pulang sekolah, jangan harap kami bisa 

berkeliaran. Mengaji dan mengaji Al-Quran sampai khatam 

berkali-kali. Kalau tamat SD belum hafal Juz „Amma, siap-saip 

saja dimasukkan ke dalam bedug dan bedugnya dipukul keras-

keras sehingga ketika keluar berjalan zig-zag seperti ayam 

mabuk. (hal. 47) 

... . 

... . Cara ini sebenarnya sangat keterlaluan, tapi maklum, waktu 

itu kami masih kelas empat SD dan Arai memang punya bakat 

terpendam di bidang nakal. (hal. 52) 

Selanjutnya, di Mozaik 6, novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata 

kembali pada kisah masa SMA tokoh-tokohnya. Masa perantauan ketiga tokoh 

untuk dapat bersekolah karena di kampung mereka tidak ada SMA.  

Karena di kampung kami tak ada SMA, setelah tamat 

SMP, aku, Arai, dan Jimbron merantau ke Magai untuk sekolah 

di SMA negeri. ... . (hal. 55) 
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Kemudian di dukung oleh kisah Arai yang menaksir kembang SMA. 

Aku tahu taktik tengik Arai. Dia menggunakan kata-kata 

langit hanya untuk membuat Nurmala terkesan. Kembang SMA 

itu ditaksirnya habis-habisan sejak dia melihatnya pertama kali 

waktu pendaftaran. ... . (hal. 64) 

Sampai pada akhir novel, dari Mozaik 6 sampai mozaik 28, novel Sang 

Pemimpi karya Andrea Hirata beralur maju. Bercerita bagaimana kehidupan SMA 

ketiga tokohnya, kenakalan-kenakalan remaja yang mereka lakukan, bagaimana 

mereka menguatkan mimpinya sendiri untuk bersekolah ke luar negeri, bagaimana 

mereka merantau ke Jakarta untuk dapat kuliah, dan tentu pada akhirnya, Ikal dan 

Arai mampu membuktikan bahwa bersekolah ke luar negeri itu bukan sekadar 

khayalan. Namun, dapat benar-benar tercapai. 

Tidaklah buruk, seorang tukang sekop di wasrai dipanggil 

dua kali oleh Kepala Sekolah SMA negeri. Kulihat senyum 

menawan ayah. Dapat kurasakan, saat itu adalah saat-saat 

terbaik dalam hidupnya. (hal. 82) 

... . 

Maka tak ada siswa SMA negeri yang berani dekat-dekat 

bioskop itu. Membicarakannya pun sungkan. Tapi, sore itu 

berbeda. (hal. 87) 

... . 

Berita kami tertangkap dengan cepat menyebar seantero 

Magai. Dalam waktu singkat, kamar kontrakan kami dipenuhi 

para tamu, handai tolan sesama monyet sirkus SMA negeri. 

Mereka tak datang untuk menunjukkan rasa simpati pada nasib 

kami nan diujung tanduk, tak pula tertarik dengan momen-

momen ketika kami tertangkap. Mereka, juga seperti kami, 

hanya ingin tahu soal nasib dua carik merah itu. ... . (hal. 106-

107) 

... . 

“Mungkin, setelah tamat SMA, kita hanya akan 

mendulang timah atau menjadi kuli. Tapi, di sini, Ikal, di 

sekolah ini, kita tak akan pernah mendahului nasib kita!” (hal. 

143) 

... . 

Sejak kelas satu SMA, sampai kini hampir tamat sekolah, 

segala cara telah ditempuh Arai, semuanya tak mempan 

termasuk “teori bingung”-nya yang “absurd” dulu. ... . (hal. 163) 
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... . 

Aku, Arai, dan Jimbron telah menyelesaikan SMA. Hasil 

ujian akhirku amat baik sehingga aku berhasil mendudukkan 

kembali ayahku di deretan bangku garda depan. Sekarang, kami 

dihadapkan pada keputusan paling menentukan untuk masa 

depan. (hal. 201) 

... . 

Prioritas kami adalah bagaimana bisa bertahan hidup dulu 

di Jakarta, bukan bagaimana akan melanjutkan sekolah. 

Meskipun amat besar minat kami pada sekolah, kami harus 

menemukan pekerjaan dulu. Mengingat kami belum pernah 

meninggalkan Pulau Belitong, hanya punya kualifikasi ijazah 

SMA, dan sejuta hikayat yang diceritakan orang tentang 

kekejaman Jakarta, rencana itu agak membuatku gugup. (hal. 

202) 

Berdasarkan cuplikan di atas, dapat terlihat dengan jelas bahwa yang 

digunakan dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hiarata adalah alur maju. 

Jenjang pendidikan SMA merupakan kuncinya. Cerita tentang kisah ayah Ikal 

yang mengambil rapor untuk Ikal dan Arai, dilanjutkan dengan kisah kenakalan 

mereka saat menyelinap menonton bioskop yang berakhir dengan hukuman dari 

Pak Mustar, perjuangan Ikal untuk mengejar ketinggalan pelajaran sekolah 

dengan mengunjungi Pak Balia dan Pak Mustar, sampai mereka lulus dan 

memutuskan untuk merantau ke Jakarta. 

Kisah selanjutnya juga dituliskan Andrea Hirata menggunakan alur maju. 

Saat Ikal dan Arai tiba di Jakarta yang ternyata nyasar sampai Bogor, bagaimana 

mereka mencari pekerjaan dan berhasil menyelesaikan kuliahnya, sampai pada 

akhirnya mereka mampu masuk di Univesite de Paris, Sorbonne, Prancis. 

Dengan bismillah, kami menginjak Jakarta. Nakhoda dan 

para ABK berkumpul di haluan, melambai-lambaikan 

tangannya. Lima hari yang mengesankan dan penuh mabuk telah 

kami lalui dengan mereka. (hal. 214) 

... . 

Hari-hari berikutnya kami mulai panik. Berbekal selembar 

ijazah SMA, kami tak kunjung mendapat pekerjaan. Bahkan, 
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hanya sekadar ingin menjadi penjaga toko susahnya minta 

ampun. (hal. 224) 

... . 

Meskipun sibuk bekerja menyortir surat, aku tak lupa akan 

cita-cita awalku dan Arai untuk kuliah. Sambil bekerja aku 

mempersiapkan diri untuk tes masuk ke Universitas Indonesia. 

Tahun berikutnya aku diterima di sana. Aku mengatur jadwal 

shift menyortir surat sesuai dengan kesibukan kuliah. ... . (hal. 

231) 

... . 

Akhirnya, aku berhasil menyelesaikan kuliah. Salah satu 

perpisahan yang paling menyedihkan karena selesainya studi itu 

adalah berpisah dengan kereta yang hampir empat tahun selalu 

kunaiki demi menuntut ilmu. ... . (hal. 235) 

... . 

Akhirnya, aku tahu bahwa Arai bekerja di sebuah 

perusahaan pertambangan di Kalimantan. Sambil bekerja, dia 

pun kuliah di sebuah universitas di sana. Kami memutuskan 

untuk pulang kampung menunggu surat keputusan dari 

sekretaris program beasiswa itu. Padanya kami memberikan 

alamat rumah orangtuaku di Belitong. (hal. 239) 

... . 

... . Hanya itu kalimat yang dapat menggambarkan betapa 

indahnya Tuhan memeluk mimpi-mimpi kami. Karena di kertas 

itu tertulis nama universitas yang menerima Arai sama dengan 

universitas yang menerimaku. Di sana, jelas tertulis: Univesite 

de Paris, Sorbonne, Prancis. (hal. 247) 

Berdasarkan uraian di atas, maka tergambar bahwa ada kronologi cerita 

yang kembali pada masa kecil tokoh. Setelah itu novel Sang Pemimpi 

menceritakan kisah tokohnya secara maju. Walaupun banyak didominasi alur 

maju dari Mozaik 6 sampai 28, namun dalam Mozaik 1 sampai 5, novel Sang 

Pemimpi karya Andrea Hirata mengajak pembaca untuk bernostalgia sebentar. 

Disimpulkan bahwa novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata menggunakan alur 

campuran. 

4.1.1.4 Latar atau Setting  

Latar atau setting disebut juga sebagai landas tumpu, menyaran pada 

pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya 
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peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar terdiri atas tiga hal yaitu latar tempat, 

latar waktu, dan latar sosial. Latar dalam novel Sang Pemimpi  karya Andrea 

Hirata adalah sebagai berikut. 

a. Latar Tempat  

Latar tempat menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan 

dalam sebuah karya fiksi. Unsur tempat yang digunakan mungkin berupa tempat-

tempat dengan nama tertentu, inisial tertentu, mungkin juga lokasi tertentu tanpa 

nama jelas. Latar tempat dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata 

sebagian besar terjadi di Pulau Belitong. 

Aku mengintip keluar, musim hujan baru mulai. Pukul 

empat sore nanti, hujan akan tumpah, tak berhenti sampai jauh 

malam. Demikian di kota pelabuhan kecil Magai di Pulau 

Belitong, sampai Maret tahun depan. (hal. 3) 

Gambaran yang menunjukkan bahwa Pulau Belitong memiliki material 

tambang yang berlimpah pun diceritakan Andrea Hirata dengan sangat imajinatif.  

Pernahkah, Kawan, melihat orang yang disambar petir? 

Aku pernah beberapa kali. Kami tinggal di dekat laut, memiliki 

hamparan padang dan padang itu berlipat-lipat material 

tambang. Komposisi semacam ini mungkin menimbulkan 

godaan bagi anak-anak listrik di langit untuk iseng-iseng 

berkunjung ke tanah Belitong. Kemudian, siapapun yang 

menghalangi muhibahnya, tanpa ampun..., byarrr! . ... . (hal. 

147) 

Selanjutnya, Pulau Belitong yang merupakan tempat kelahiran Ikal. 

Pulau Belitong yang akan dirindukan oleh Ikal. Saat Ikal akan meninggalkan 

Pulau Belitong untuk pergi merantau ke Pulau Jawa. 

Pulau Belitong tumpah darahku, terapung-apung tegar, tak 

pernah lindap diganyang ombak dua samudra nan bergelora. 

Belitong yang kukuh tak terkalahkan, kapankah aku akan 

melihatmu lagi? (hal. 207) 
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Sampai pada bagian akhir dari novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata 

ini, Ikal dan Arai pun kembali lagi ke tanah tercintanya, kembali ke Pulau 

Belitong. Bersama ayah dan ibunya. 

... . Kami memutuskan untuk pulang kampung sambil menunggu 

surat keputusan dari sekretaris program beasiswa itu. Padanya 

kami memberikan alamat rumah orangtuaku di Belitong. (hal. 

239) 

Latar tempat selanjutnya adalah Jakarta. Tempat yang dituju Ikal dan 

Arai untuk meneruskan pendidikan selesai SMA. Ikal dan Arai menuju Jakarta 

guna melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan. Namun, yang terjadi, 

mereka malahan tersesat sampai di Bogor.  

“Selamat datang di Jakarta, Boi,” kata kelasi yang berbaju 

seperti baju Donald Bebek. Kami tak peduli pada ucapannya 

karena tegang akan menginjak Jakarta. Aku memegang koper 

dan celenganku erat-erat. (hal. 214) 

... . 

Dengan bismillah, kami menginjak Jakarta. Nakhoda dan 

para ABK berkumpul di haluan, melambai-lambaikan 

tangannya. Lima hari yang mengesankan dan penuh mabuk telah 

kita lalui dengan mereka. (hal. 214) 

... . 

Misi pertama menemukan Terminal Ciputat gagal. Kami 

terdampar di tempat yang tak pernah kami rencanakan. Bogor 

sama sekali asing bagi kami. Kami hanya pernah membaca di 

buku Himpunan Pengetahuan Umum waktu masih SD dulu: 

Bogor ada di Jawa Barat, Kota Hujan. Hanya itu pengetahuan 

kami tentang Bogor. Sekarang, kami terdampar di Bogor pada 

tengah malam. Tak tahu akan menuju ke mana, dan tak tahu di 

mana barat, timur, utara, dan selatan. (hal. 219) 

Kisah kehidupan Ikal akhirnya lebih banyak di Bogor dari pada di 

Jakarta, sedangkan Arai memutuskan untuk berangkat ke Kalimantan tanpa 

sepengetahuan Ikal. Hanya meninggalkan sepucuk surat. Tanpa alamat dan tanpa 

kejelasan. 

... . Nasib baik! Belum jauh dari terminal, kami menemukan 

sebuah tulisan dengan tulisan yang membuat kami senang 
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karena di SMA negeri kami sudah sering mendengarnya: Institut 

Pertanian Bogor (IPB). ... .  

Esoknya, dengan mudah, kami menemukan kamar kos di 

kampung di belakang IPB. Nama kampung ini sangat istimewa: 

Babakan Fakultas. Mungkin karena dekat dengan berbagai 

fakultas di IPB. ... .  

... . 

Sungguh menyenangkan tinggal di Babakan Fakultas. 

Baru pertama kali aku melihat kehidupan mahasiswa. Apalagi, 

mereka adalah mahasiswa IPB, mahasiswa-mahasiswa pintar 

bermutu tinggi. (hal. 223) 

... . 

... . Aku melihat sepucuk surat di bawah pintu. Lututku gemetar 

dan hatiku hampa membaca pesan dalam surat itu. Dengan 

sahabatnya dari pabrik tali dulu, naik Kapal Lawit, Arai telah 

berangkat ke Kalimantan. (hal. 228) 

Kisah Ikal menuju bangku perkuliahan memang sangatlah terjal. Ia harus 

membagi waktu untuk bekerja dan kuliah. Ikal bekerja sebagai tukang sortir surat 

di kantor POS. Ia harus berangkat naik kereta api dari Bogor ke Jakarta dan 

sebaliknya. Hal itu ia lalui selama kuliah di Universitas Indonesia (UI). Tanpa 

mengenal lelah. Tanpa membolos sekali pun. 

Meskipun sibuk bekerja menyortir surat, aku tak lupa akan 

cita-cita awalku dan Arai untuk kuliah. Sambil bekerja, aku 

mempersiapkan diri untuk tes masuk ke Universitas Indonesia. 

Tahun berikutnya, aku diterima di sana. Aku mengatur jadwal 

shift menyoritr surat sesuai dengan kesibukan kuliahku. (hal. 

231) 

... . 

Meskipun menyenangkan, aku mengalami saat-saat yang 

sulit bekerja sambil kuliah. Aku masuk kerja mulai subuh 

sehingga bisa berangkat kuliah pada pukul 11 siang. Jika ada 

kuliah pagi, kuambil shift malam. ... . (hal. 232) 

... . 

Karena naik kereta pada jam sibuk, aku tak pernah 

mendapat tempat duduk. Aku berdiri di gerbong setiap hari, 

paling tidak, 5 jam pulang pergi Bogor-Jakarta. Keringat mulai 

dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biasanya, aku sampai ke 

Bogor pada malam hari. (hal. 233) 

... . 

... . Tapi, Kawanku, dengarlah ini, sehari pun aku tak pernah 

bolos kuliah. (hal. 234) 
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Sampai pada akhirnya, Ikal dan Arai dipertemukan kembali di Jakarta. 

Saat mereka mengikuti tes masuk berbeasiswa pendidikan strata dua yang dibuka 

oleh Uni Eropa. Tanpa sengaja, selesai melakukan wawancara, Ikal mendengar 

suara yang tak asing baginya dari dalam ruangan. Ikal sangat mengenal suara dari 

dalam ruangan itu. Suara yang sangat Ikal kenal dari Belitong. Suara sahabat yang 

mempunyai mimpi sama. Suara sahabat yang benar-benar Ikal rindukan. Suara 

sang Simpai Keramat. 

Tak lama kemudian, aku membaca pengumuman beasiswa 

pendidikan strata dua yang dibuka oleh Uni Eropa. Aku 

mendaftar dan mengikuti berbagai macam tes. ... . 

Tes terakhir itu dilaksanakan di sebuah gedung di Jakarta. 

... . (hal. 237) 

... . 

... . Ketika melewati pintu, aku tertarik akan satu suara yang 

sepertinya pernah kukenal. Kusimak baik-baik suara yang 

bersumber dari dua orang itu. Satu suara adalah suara orang tua, 

pasti seorang profesor penguji. Suara lainnya adalah suara orang 

muda. Kudekatkan telingaku ke pintu. Setiap orang muda itu 

berkata, aku memejamkan mata berkonsentrasi mengenali suara 

itu. Aku terkesima ..., mungkinkah itu suara dia? Apakah dia 

yang ada dalam ruangan itu? (hal. 237-238) 

... . 

... . Akhirnya, dia keluar. Hatiku bergetar. Tiga meter di 

depanku, dia berdiri tegak sambil tersenyum. Dialah Arai, sang 

Simpai Keramat. (hal. 238)  

Berdasarkan beberapa penggalan novel di atas, dapat diketahui bahwa 

latar tempat yang ada di dalam Sang pemimpi karya Andrea Hirata antara lain 

Pulau Belitong, Jakarta, dan Bogor. 

b. Latar Waktu  

Latar waktu berhubungan dengan masalah “kapan” terjadinya peristiwa-

peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Masalah “kapan” tersebut 

biasanya dihubungkan dengan waktu faktual, waktu yang ada kaitannya atau dapat 
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dikaitkan dengan peristiwa sejarah. Latar waktu dalam novel Sang Pemimpi karya 

Andrea Hirata salah satunya adalah waktu pagi hari. Waktu Ikal dan Arai 

terlambat masuk apel sekolah. Ikal dan Arai mengalami kejadian yang begitu sial 

karena Pak Mustar mengunci pagar setengah jam sebelum jam masuk. 

Senin pagi itu adalah hari sial. Setengah jam sebelum 

masuk, Pak Mustar mengunci pagar sekolah. ... . (hal. 5) 

Latar waktu pagi dikisahkan melalui kata Subuh. Waktu shalat Subuh 

tentu termasuk dalam waktu pagi. Dapat dilihat pada waktu Ikal dan Arai 

dihukum Taikong Hamim. Ikal dihukum menimba air dan mengisi tong sampai 

penuh karena napasnya tak panjang saat mengaji, sedangkan Arai dihukum 

mengelilingi masjid karena terlambat shalat Subuh.  

Aku dan Arai sering dihukum Taikong Hamim. Karena 

napasku tak panjang kalau mengaji, pada suatu subuh yang 

dingin, aku disuruh menimba air dan mengisi tong sampai 

penuh. ... . (hal. 47) 

... . 

... . Arai lebih parah. Karena terlambat shalat subuh, dia disuruh 

berlari mengelilingi masjid sambil memikul gulungan kasur. ... . 

(hal. 48) 

Latar waktu pagi yang lain juga dikisahkan dalam novel Sang Pemimpi 

karya Andrea Hirata ini. Pagi dini hari saat Ikal, Arai, dan Jimbron mulai bekerja 

menjadi kuli ngambat. 

Setiap pukul dua pagi, berbekal sepotong bambu, kami 

sempoyongan memikul berbagai jenis makhluk laut yang sudah 

harus tersaji di meja pualam stanplat pasar ikan pada pukul lima 

sehingga pukul enam sudah bisa diserbu ibu-ibu. ... . (hal. 58) 

Latar waktu dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata setelah pagi 

yang akan dijabarkan adalah siang hari. Berikut akan terlihat latar waktu siang 

hari. Berkisah tentang masa kecil Ikal dan Arai saat melihat A Pui—seorang 
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dukun gigi—yang dapat mengobati tanpa obat, malahan tanpa menyentuh gigi 

sakit pasien. 

Siang itu A Pui duduk santai mengisap cangkolong. 

Sarung bawahannya, kaus kutang bajunya, sandal jepit alas 

kakinya, dan tujuh puluh tahun usianya. Pasiennya nongkrong 

meringis-mringis persis anak-anak kucing tercebur ke kolam 

kangkung. (hal. 45) 

Penggalan novel yang menyebutkan latar waktu siang dalam novel Sang 

Pemimpi karya Andrea Hirata yang lain adalah ketika Ikal sedang dibayangi 

tentang kehidupan masa depannya yang menggiriskan. Bersama Arai dan 

Jimbron, Ikal melihat dirinya bekerja menjadi tukang cuci piring di sebuah 

restoran. Kisah ini merupakan siratan tentang kisah perjalanan hidup Ikal yang 

sedang mengalami penurunan. Penurunan dalam kepercayaannya terhadap mimpi 

sehingga terbayang hal-hal yang kurang baik.  

Aku selalu berlari sepulang sekolah, tapi siang ini, di 

depan restoran Tionghoa, langkahku terhenti. Aku terkejut 

melihat tiga orang di restoran itu: aku, Arai, dan Jimbron tengah 

membereskan puluhan piring yang berserakan di atas meja. Aku 

berlari lagi, memandangi tiga orang yang kukenal itu sampai 

jauh. (hal. 133) 

Selanjutnya, latar waktu sore hari juga terlihat jelas dalam novel Sang 

Pemimpi karya Andrea Hirata. Latar waktu sore yang diperlihatkan ini merupakan 

cerita masa kecil Arai. Sore hari saat Ikal dan ayahnya menjemput Arai. Arai yang 

telah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya dijemput Ikal dan ayahnya untuk 

dipungut. Saat itu, Arai sedang menunggu di depan gubuk, sendirian.  

Aku teringat, beberapa hari setelah ayahnya meninggal, 

dengan truk kopra, aku dan ayahku menjemput Arai. Sore itu dia 

sudah menunggu kami di depan tangga gubuknya. Dia berdiri 

sendirian di tengah belantara ladang tebu yang tak terurus. (hal. 

18) 
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Latar waktu sore yang lain adalah ketika Mak Cik Maryamah berkunjung 

ke rumah Ikal. Saat itu, Ikal dan Arai sedang bermain di pekarangan. Mereka di 

datangi Mak Cik bersama anak-anaknya, Nurmi, nama salah satu anaknya.  

Sore itu, aku dan Arai sedang bermain di pekarangan 

waktu seorang perempuan yang biasa kami panggil Mak Cik 

Maryamah datang. Dia datang dengan anaknya, urmi, dan adik-

adik perempuan Nurmi, dan putri kecilnya yang tertidur pulas 

dalam dekapannya. (hal. 31) 

Tidak hanya sebatas latar waktu pagi, siang, dan sore, dalam novel Sang 

Pemimpi karya Andrea Hirata juga disebutkan latar waktu malam hari. Malam 

hari ini menceritakan tentang Ikal yang sulit sekali tidur. Ikal memikirkan tentang 

kalimat dari Pak Mustar. Ikal mengalami malam yang penuh siksaan karena tidak 

dapat memajamkan mata sedikit pun. 

Kulewatkan malam yang penuh siksaaan.  

Kalimat Pak Mustar laksana gelap yang mengikatku rapat-

rapat, mencengkeramku dala waktu yang tak mau beranjak, 

setiap menit rasanya amat lama, seumpama musim bergantu. ... . 

Tak sepicing pun aku dapat tidur. Aku terpuruk. Tak 

pernah kualami malam yang tak kunjung berakhir seperti itu. ... . 

(hal. 139) 

Latar waktu malam yang lain yaitu kisah tentang Arai yang mendatangi 

rumah Zakiah Nurmala. Arai datang pada waktu malam Zakiah Nurmala berulang 

tahun. Malam tanggal 14 September, setelah isya Arai berniat membawakan lagu 

untuk Zakiah Nurmala. Latar waktu malam dalam penggalan novel di bawah ini di 

sebutkan melalui kalimat “usai shalat isya”. Tentu saja, setelah shalat isya 

merupakan waktu malam hari.  

Tibalah tanggal 14 September. 

Usai shalat isya, Arai sudah berdandan rapi dan dia telah 

menyiapkan seikat bunga. Dengan besepeda kami menuju rumah 

Nurmala. Kami mengendap-endap di kebun jagung dan tiba di 

sebuah rumah yang besar. (hal. 197) 
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Latar waktu malam juga dikisahkan saat Ikal dan Arai sampai di Jakarta. 

Tepatnya saat mereka tersasar sampai Bogor. Mereka tersesat karena ketiduran di 

dalam bus. Sampai seseorang membangunkan Ikal. Lalu, mereka melihat jam 

yang ada di taman yang menunjukkan pukul 12 malam.  

“Bangun-bangun! Sudah sampai!” bentak seseorang. 

Aku membangunkan Arai. Kami tiba di sebuah terminal 

yang jauh lebih sepi daripada Terminal Tanjung Priok. Sebuah 

jam yang ada di taman menunjukkan puku 12 malam. Rupanya 

bus telah berhenti lama di berbagai tempat, namun kami tak 

sadar. (hal. 216-217) 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa latar waktu 

yang ada di dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata sangat kompleks. 

Latar waktu pagi, siang, sore, dan malam, semuanya digunakan oleh Andrea 

Hirata untuk berkisah. 

c. Latar Sosial 

Latar sosial menyarankan pada hal-hal yang berhubungan dengan 

perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam 

karya fiksi. Latar sosial dalam novel ini adalah kehidupan Ikal—yang menjadi 

tokoh utama—sebagai representasi kehidupan pengarang. Latar sosial kehidupan 

Ikal dapat dilihat sewaktu ia masih tinggal di Pulau Belitong, yang merupakan 

daerah asal pengarang. Latar sosial yang paling kentara adalah kehidupan Ikal 

yang miskin. Kemiskinan yang menjadi ciri masyarakat Melayu di lingkungan 

hidup Ikal. Banyak sekali cerita-cerita kemiskinan yang menggiriskan yang ada di 

dalam novel ini.  

Seperti kebanyakan anak-anak Melayu miskin di kampung 

kami yang mulai bekerja sejak remaja, Arai-lah yang 

mengajariku mencari akar banar untuk dijual ke pasar. (hal. 26) 
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Salah satu kisah yang menggambarkan tentang kehidupan anak-anak 

Melayu yang miskin. Kemiskinan itulah yang memaksa anak-anak Melayu yang 

beranjak remaja di Pulau Belitong harus bekerja. Dan, melalui kata “kebanyakan”, 

dapat disimpulkan bahwa memang kehidupan yang miskin banyak menyelimuti 

kehidupan dari anak-anak Melayu termasuk Ikal.  

Anak-anak Melayu ini paling miris nasibnya. Karena 

sesungguhnya setiap butir pasir itu adalah milik ulayatnya, 

setiap bongkah kuarsa, topas, dan galena itu adalah harkat 

dirinya sebagai bangsa Melayu. Tapi, semuanya mereka muat 

sendiri ke atas tongkang untuk menggendutkan perut para 

cukong di Jakarta dan pejabat yang kongkalikong. Menjadi 

pendulang, nelayan jermal, dan kuli pasir berarti mengucapkan 

selamat tinggal pada Tut Wuri Handayani. (hal. 56) 

Kemiskinan yang ada di kehidupan sosial anak-anak Melayu bukan 

semata-mata karena nasib. Namun, yang memiskinkan mereka adalah orang-orang 

yang tak bertanggung jawab, seperti cukong dan para pejabat seperti dalam 

penggalan novel di atas. Orang-orang ini dengan serakah mengambil hasil bumi 

tanah Belitong. Akhirnya, dengan semua itu, anak-anak Melayu terpaksa bekerja 

dan meninggalkan sekolah. 

Aku, Arai, dan Jimbron, memilih sebuah pekerjaan yang 

sangat bergengsi sebagai tukang pikul ikan di dermaga. Profesi 

yang sangat elite itu disebut kuli ngambat. Kami dengan sengaja 

memilih profesi itu karena memungkinkan untuk dikerjakan 

sambil sekolah. (hal. 56-57) 

Kemiskinan ini juga tak lepas dari kisah Ikal bersama dua sahabatnya—

Arai dan Jimbron. Mereka juga harus rela bekerja sebagai kuli ngambat. Namun, 

yang membedakan mereka dengan anak-anak Melayu kebanyakan adalah Ikal, 

Arai, dan Jimbron, masih memiliki semangat untuk dapat terus sekolah. Mereka 

sekolah sambil bekerja. Betapa semangat yang luar biasa ditunjukkan ketiganya. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa latar sosial yang ada 

di dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata berupa kemiskinan yang 

menyertai kehidupan masyarakat Melayu di Pulau Belitong.  

4.1.1.5 Sudut Pandang 

Sudut pandang atau titik pandang adalah cara pandang pengarang untuk 

mengisahkan atau menampilkan para pelaku dalam ceritanya. Sudut pandang 

dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata adalah sudut pandang orang 

pertama. Hal ini dapat dilihat dalam cuplikan di bawah ini. 

Aku merasakan siksaan yang mengerikan ketika dua orang 

dengan berat badan tak kurang dari 130 kilogram menindihku. 

Tulang-tulangku melengkung. Jika bergeser rasanya akan patah. 

Setiap tarikan napas perih menyayat-nyayat rusukku. Perutku 

ngilu seperti teriris karena diisap dinginnya sebatang balok es. 

Aku menggigit lenganku kuat-kuat menahan derita. Bau anyir 

ikan busuk menusuk hidungku sampai ke ulu hati. Tatapan nanar 

bola mata mayat-mayat ikan kenangka yang terbelalak 

membuatku gugup. (hal. 13) 

Cuplikan lain yang menggambarkan sudut pandang orang pertama 

terdapat dalam Mozaik 14, sebagai berikut: 

Aku selalu berlari. Aku suka berlari. Aku berlari berangkat 

sekolah. Aku senang berlari menerobos hujan, seperti selendang 

menembus tirai air berlapis-lapis. Aku tak pernah kalah berlari. 

Tubuhku ringan. Jika berlari, aku merasa seperti orang Indian, 

aku merasa seperti layangan kertas kajang berwarna-warni, aku 

merasa seumpama anak panah yang meluncur deras menerabas 

angin. (hal. 131) 

Berdasarkan cuplikan di atas, jelas bahwa novel Sang Pemimpi karya 

Andrea Hirata menggunakan kata ganti “aku” sebagai sudut pandang tokoh yang 

dikisahkan. Kata ganti “aku” merupakan ciri utama sebuah sudut pandang yang 

disebut sudut pandang orang pertama. 
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4.1.1.6 Gaya Bahasa 

Gaya bahasa atau yang juga disebut sebagai pigura bahasa adalah seni 

pengungkapan gagasan seorang pengarang terhadap karyanya. Penggunaan gaya 

bahasa dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata, antara lain hiperbola, 

sinestesia, simile, paradoks, personifikasi, alegori, repetisi, dan metonimia. 

Berikut hasil analisisnya. 

a. Hiperbola 

Hiperbola adalah suatu perbandingan atau perlambangan yang dilebih-

lebihkan atau dibesar-besarkan. Salah satu contoh gaya bahasa hiperbola dalam 

novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata sebagai berikut. 

... . Pukul empat sore nanti, hujan akan tumpah, tak berhenti 

sampai jauh malam. (hal. 3) 

Kata “tumpah” dalam penggalan novel di atas merupakan bentuk 

melebih-lebihkan terhadap hujan yang turun. Kata “tumpah” ini menggambarkan 

bagaimana hujan yang turun di sore hari sangat deras. Penyataan gaya bahasa 

hiperbola yang lain, sebagai berikut. 

1) Aku meronta-ronta dalam genggamannya, menggelinjang, lalu ... wuuuth! 

(hal. 7) 

2) Teriakan Pak Mustar membahana. (hal. 7) 

3) Kulirik sejenak jejeran panjang tak putus-putus pagar nan ayu, ratusan 

jumlahnya, berteriak-teriak histeris membelaku, hanya membelaku 

sendiri, sebagian melonjak-lonjak, yang lainnya membekap dada, … . (hal. 

8) 
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4) Aku merasakan siksaan yang mengerikan ketika dua orang dengan berat tak 

kurang dari 130 kilogram menindihku. Tulang-tulangku melengkung. Jika 

bergeser, rasanya akan patah. Setiap tarikan napas perih menyayat-nyayat 

rusukku. Perutku ngilu seperti teriris karena diisap dinginnya sebatang balok 

es. (hal. 13) 

5) Aku mengamati Arai. Kelihatan jelas kesusahan telah menderanya 

sepanjang hidup. (hal. 20) 

6) Agaknya dia juga bertekad memerdekakan dirinya dari duka mengharu biru 

yang membelenggunya seumur hidup. (hal. 23)  

7) Pemandangan semakin menakjubkan ketika Nyonya Deborah mematikan fan, 

lalu awan-awan kecil itu berjatuhan, melayang-layang dengan lembut tanpa 

bobot. (hal. 42)  

8) Kami kembali bersepeda dengan tergesa-gesa, meliuk-liuk membawa karung 

gandum, gula, dan tepung terigu. (hal. 42) 

9) Sejenak kemudian, beliau menjelma lagi di depan kelas sebagai pangeran 

tampan ilmu pengetahuan. (hal. 60) 

10) Dadaku mau meledak rasanya. (hal. 82) 

11) Baru saja kumulai melenggak-lenggok, para penonton tertawa terpingkal dan 

tawa mereka meledak melihat Jimbron mengejarku. (hal. 113) 

12) Saat mereka mendekat, dari tubuh mereka, aku mencium bau angin, bau 

hujan, bau malam, dan bau kebebasan berlari membelah ilalang di padang 

luas tak bertepi. (hal. 158) 
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13) Tapi, masya Allah, hatinya makin putih bercahaya, hatinya itu selalu hangat. 

(hal. 159) 

14) Aku melompat menyerbu jendela cepat-cepat membukanya dan ... masya 

Allah! Jantungku mau copot. Aku terlompat dan nyaris pingsan. (hal. 184) 

15) Arai panik, tapi tetap melolong. (hal. 199) 

b. Sinestesia 

Sinestesia adalah metafora berupa ungkapan yang berhubungan dengan 

suatu indera untuk dikenakan pada indera lain. Penggalan yang menunjukkan gaya 

bahasa sinestesia dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata sebagai berikut. 

Aku tercekat. Punggungku basah karena keringat dingin. 

Lelaki itu wakil kepala SMA kami. Westerling berwajah dingin. 

... . (hal. 4) 

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa terjadi pertukaran indera, dingin 

seharusnya berhubungan dengan indera peraba, tetapi dalam kutipan tersebut kata 

“dingin” bertukar pada indera penglihatan yang digunakan untuk mencerminkan 

wajah Pak Mustar yang kaku dan kejam, namun tidak berekspresi. Pun dalam 

penggalan novel di bawah ini, Andrea Hirata juga menyebutkan hal yang sama. 

Tak sempat kusadari, secepat terkaman macan, secara 

amat mendadak, Pak Mustar telah berdiri di sampingku. 

Wajahnya yang dingin menyeringai kejam. ... . (hal. 7) 

Lagi, kata “dingin” digunakan untuk mengungkapkan wajah Pak Mustar 

yang kaku dan kejam namun tidak berekspresi bukan digunakan untuk indera 

peraba sebagaimana makna denotasinya. Gaya bahasa sinestesia lain terdapat 

dalam, 

Arai memandangi suratnya—yang telah susah payah 

dikarangnya—meluncur menuju kolam dengan senyum yang 

sangat pahit. (hal 162) 
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Kata “pahit” seharusnya digunakan dalam indera perasa untuk 

menggambarkan rasa yang tidak sedap seperti rasa empedu. Namun, di dalam 

penggalan novel di atas, kata “pahit” digunakan dalam indera penglihatan untuk 

menggambarkan senyum Arai. 

c. Simile 

Simile adalah majas perbandingan yang bersifat eksplisit. Yang 

dimaksud dengan perbandingan yang bersifat eksplisit adalah langsung 

menyatakan sesuatu sama dengan hal yang lain. Untuk itu, ia memerlukan upaya 

yang secara eksplisit menunjukkan kesamaan itu, yaitu kata-kata: seperti, sama, 

sebagai, bagaikan, laksana, dan sebagainya. Berikut gaya bahasa simile dalam 

novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. 

1) Daratan ini mencuat dari perut bumi laksana tanah yang dilantakkan tenaga 

dahsyat kataklismik. (hal. 1) 

2) Di belahan lain, semburan ultraviolet menari-nari di atas permukaan laut yang 

bisu bertapis minyak, jingga serupa kaca-kaca gereja, mengelilingi dermaga 

yang menjulur ke laut seperti reign of fire: lingkaran api. (hal. 1) 

3) Jantungku berayun-ayun seumpama punchbag yang dihantam beruntun 

seorang petinju. (hal. 1) 

4) Pancaran matahari menikam lubang dinding papan seperti pedang cahaya, 

putih berkilauan, melesat-lesat menerobos sudut gelap. (hal. 3) 

5) Setiap langkahku rasanya ringan laksana lompatan anggun antelop Tibet. 

(hal. 8) 
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6) Wajah Arai laksana patung muka yang dibuat mahasiswa baru seni kriya 

yang baru pertama kali menjamah tanah liat; pencet sana, melendung sini. 

(hal. 17) 

7) Laksana terumbu karang yang menjadi rumah ikan di dasar laut, ... . (hal. 19) 

8) Dia menggoyang-goyangkan tubuhnya bak rajawali di angkasa. (hal. 23) 

9) Aku dan Arai ditakdirkan seperti sebatang jarum di atas meja dan magnet di 

bawahnya. (hal. 25) 

10) Aku seperti kerbau dicocok hidung, bahkan hanya untuk bertanya pun 

mulutku terlanjur kelu. (hal. 36) 

11) Tapi, seperti kucing yang dimasukkan dalam karung, aku memberontak 

sejadi-jadinya. (hal. 39) 

12) Kami terpingkal-pingkal melihatnya pontang-panting seperti orang 

kebakaran rumah. (hal. 48) 

13) Arai langsung menyambut dengan lolongan seperti serigala mengundang 

kawin. (hal. 52) 

14) Setiap pagi kami selalu seperti semut kebakaran. (hal. 58) 

15) Wajah Pak Balia sejuk bersahabat, elegan penuh makna seperti sampul buku 

ensiklopedia. (hal. 59) 

16) Mahader sudah seperti cacing kepanasan dari tadi. (hal. 63) 

17) Dari kejauhan, aku dan Arai sering terpingkal-pingkal melihat Jimbron 

bertingkah seperti kelinci berdiri. (hal. 69) 
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18) Ada juga nama produsernya, namanya seperti merek puyer sakit kepala, dan 

nama sutradaranya, mirip nama pemain seruling sebuah grup dangdut. (hal. 

88) 

19) Pak Mustar dan penjaga sekolah menggelandang kami seperti ternak. (hal. 

103) 

20) Penonton terbahak-bahak melihat Arai digerak-gerakkan seperti robot anjing 

oleh Pak Mustar. (hal. 114) 

21) Sore ini dia berdiri tegak macam tiang bendera di dermaga menunggu kapal 

barang. (hal. 134) 

22) Kalimat Pak Mustar laksana gelap yang mengikatku rapat-rapat, 

mencengkeramku dalam waktu yang tak mau beranjak, setiap menit rasanya 

amat lama, seumpama musim berganti. (hal. 138) 

23) Orang yang disambar petir memiliki ekspresi dan sikap tubuh yang aneh, 

seolah tubuhya dimasuki makhluk asing dan makhluk asing itu mengambil 

jiwanya. (hal. 147) 

24) Hitam pekat berminyak-minyak, serupa kayu mahoni yang dipernis tebal, 

licin mengilap seperti kumbang jantan. Matanya besar dan berkilat-kilat, bak 

buah manggis. (hal. 155) 

25) ..., berdiri mematung seperti menhir di atas tong aspal. (hal. 165) 

26) Secara umum, rumah Bang Zaitun mirip Mexican brothel (dekorasi rumah 

bordil orang Meksiko miskin). (hal. 172) 
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27) Para pembeli dan pedagang ikan bersorak-sorai, riuh bertepuk tangan melihat 

Jimbron beraksi di atas punggung kuda persis perampok bank tengah dikejar 

sheriff dalam film koboi. (hal. 189) 

28) Lolongan Arai makin keras seperti jeritan kumbang jantan. (hal. 198) 

d. Paradoks 

Paradoks adalah sebuah gaya bahasa yang mengandung pertentangan 

yang nyata dengan fakta-fakta yang ada. Contoh penggalan novel yang 

menunjukkan gaya bahasa paradoks. 

Ayahku megepalkan tinjunya kuat-kuat dan aku ingin 

tertawa sekeras-kerasnya, tapi aku juga ingin menangis 

sekeras-kerasnya. (hal. 23) 

Kutipan tersebut jelas menyatakan pertentangan yaitu antara tertawa dan 

menangis yang diungkapkan dalam satu pernyataan. Gaya bahasa paradoks lain 

yang terdapat dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata sebagai berikut. 

1) Arai menyalak-nyalak panik bercampur senang karena Nurmala tertawa geli 

seperti anak kecil melihatnya. (hal. 116) 

2) Dia memang garang, tapi semua orang tahu bahwa sesungguhnya dia penuh 

perhatian. (hal. 137) 

3) Meskipun merasa pedih, tawa Bang Zaitun tetap renyah. (hal. 175) 

4) Arai disergap sepi di tengah bunyi gemuruh dan aku berpegang erat pada 

besi pagar haluan. (hal. 209) 

e. Personifikasi  

Personifikasi adalah majas kiasan yang menggambarkan benda-benda 

mati seolah-olah memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Personifikasi (penginsanan) 
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merupakan suatu corak khusus dari metafora, yang mengiaskan benda-benda mati 

bertindak, berbuat, berbicara seperti manusia.  

Paragraf pertama menunjukkan gaya bahasa personifikasi oleh sinar 

ultraviolet yang dapat menari-nari. Menari merupakan aktifitas yang dilakukan 

oleh manusia dalam berkesenian gerak. Dan, Andrea Hirata juga menyebutkan 

laut yang bisu, biasanya kata bisu dalam pengertian sebenarnya digunakan untuk 

menyebut manusia yang tidak dapat berbicara. 

... . Di belahan lain, semburan ultraviolet menari-nari di atas 

permukaan laut yang bisu bertapis minyak, ... . (hal. 12) 

Gaya bahasa personifikasi lainnya yang terdapat dalam novel Sang 

Pemimpi karya Andrea Hirata sebagai berikut. 

1) Perutku ngilu seperti teriris karena diisap dinginnya sebatang balok es. (hal. 

13) 

2) Klakson sepeda motor dan kliningan sepeda sahut-menyahut dengan jerit 

mesin-mesin parut dan ketukan palu para tukang sol sepatu. (hal. 14) 

3) Jahitan kancing bajunya yang rapuh satu per satu terlepas hingga bajunya 

melambai-lambai seperti sayap kumbang sagu tadi. (hal. 23) 

4) Napasnya memburu dan matanya nanar menatapku saat dia mengumpulkan 

uang koin. (hal. 33) 

5) Pinggan kaleng yang tengah digenggam ibu mertua Nyonya A Siong terjatuh 

tanpa disadarinya, lalu berguling-guling ke tengah ruangan toko. (hal. 41) 

6) Kami terlena dibelai ujung-ujung putih perdu kapas yang bergelombang 

ditiup sepoi angin bak buih lautan, terlena disihir kalimah-kalimah 

sastrawi guru kami itu. (hal. 61) 
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7) Kami tak sadar bahwa hari itu langit mengisap teriakan ikan duyung sang 

capo dan lolongan amin Arai yang kurang ajar di masjid untuk mengejek 

Taikong Hamim. (hal. 74) 

8) Speaker TOA dari dalam bioskop itu melolongkan suara sampai terdengar ke 

los kontrakan kami. (hal. 86) 

9) Komposisi semacam itu mungkin menimbulkan godaan bagi anak-anak listrik 

untuk iseng-iseng berkunjung ke tanah Belitong. (hal. 147) 

10) ... kapal telah mencium tepi Laut Cina Selatan, lalu biru, hanya biru. (hal. 

207) 

11) Kapal Bintang Laut Selatan telah dipeluk samudra. (hal. 209) 

12) Kemudian, sinar kuning terjun ke teluk sempit yang dialiri anak-anak Sungai 

Manggar, berebutan menjangkau muara, menggabungkan diri dengan 

lengkung putih perak Semenanjung Ayah. (hal. 243) 

f. Alegori 

Alegori adalah suatu cerita singkat yang mengandung kiasan. Makna 

kiasan ini harus ditarik dari bawah permukaan ceritanya. Penggambaran keirian 

Bang Zaitun terhadap profesi orang lain. Berikut penggalan novelnya. 

“Abang tengok guru, ingin abang jadi guru, tak tahu 

bagaimana rasanya mengurus anak-anak yang senewen 

tingkahnya, hihihi .... Abang tengok lagi polisi, mau jadi polisi, 

tak tahu beratnya nanti menanggung beban batin kalau tua 

pensiun. Lihat nelayan ingin jadi nelayan. Tapi, Abang tak 

pernah mau jadi anggota dewan, Boi. Orang-orang itu selalu 

dianggap tidak becus. Kasihan mereka, bukan? Hihihi ....” (hal. 

173) 

Penggalan novel di atas menggambarkan bahwa Bang Zaitun sebenarnya 

sudah lelah melakoni kehidupannya sebagai seniman musik. Bang Zaitun merasa 
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bosan dengan lagu beratus-ratus kali yang telah ia mainkan. Bang Zaitun merasa 

ada iri terhadap profesi orang lain. Namun, di balik itu semua, Bang Zaitun tetap 

berpegang pada keahliannya untuk bermain musik saja.  

g. Repetisi 

Repetisi adalah perulangan bunyi, suku kata, kata atau bagian kalimat 

yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. 

Contoh gaya bahasa repetisi dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata 

ditunjukkan lewat kisah cinta Arai kepada Zakiah Nurmala yang tak pernah 

mendapat tanggapan. Pengarang menuliskan kata cinta berulang kali untuk 

memberikan tekanan terhadap konteks yang terjadi. Berikut penggalan novelnya. 

Cinta Arai kepada Nurmala adalah salah satu kisah dari 

kisah cinta paling menyedihkan di muka bumi ini. 

Cinta yang patah berkeping-keping karena 

pengkhianatankah yang paling menyakitkan? Bukan. Cinta 

yang dipaksa putus karena harta dan benda, dan agamakah yang 

paling menyesakkan? Masih bukan. Cinta yang menjadi dingin 

karena penyakit, aniaya, atau bosankah yang paling menyiksa? 

Juga bukan. Atau, cinta yang terpisahkan samudra, lembah, dan 

gunung-gemunung yang paling pilu? Bukan juga. 

Bagaimanapun pedih dilalui kedua sejoli dalam empat keadaan 

itu mereka masih dapat saling mencinta atau saling membenci. 

(hal. 161) 

Penggalan lain yang menyebutkan gaya bahasa repetisi adalah mengenai 

Laksmi yang kembali menemukan senyumnya. Berikut penggalan novelnya. 

Pangeran mendaratkan lagi kakinya, berdebam 

menggetarkan tiang-tiang pabrik cincau disambut suitan dan 

tepuk tangan gegap gempita para penonton. Laksmi terkesima, 

lalu samar-samar dia tersenyum. Dia memandangi Jimbron, dan 

makin lama, senyumnya makin lebar. Orang-orang terhenyak, 

setelah bertahun-tahun mereka selalu menunggu senyum 

Laksmi, setelah segala daya upaya dikerahkan agar Laksmi 

tersenyum dan selalu gagal, pagi itu, untuk pertama kalinya, 

mereka melihat Laksmi tersenyum. Ya, Laksmi tersenyum! 

Dan senyumnya itu manis sekali. (hal. 191) 



 

 

104 

Penggalan di atas menunjukkan bahwa Laksmi kembali dapat tersenyum 

setelah bertahun-tahun. Kata “senyum” dalam penggalan novel di atas menjadi 

ciri sebagai gaya bahasa repetisi yang ada karena diulang-ulang. 

h. Metonimia 

Metonimia adalah majas yang menggunakan ciri atau label dari sebuah 

benda untuk menggantikan benda tersebut. Beberapa contoh metonimia yang 

menyatakan nama-nama label pada sebuah benda dalam novel Sang Pemimpi 

karya Andrea Hirata adalah sebagai berikut. 

1) Bersepatu, menyisir rambutku setelah mengaduknya dengan Tancho. (hal. 

212) 

2) Di muka atas bangunan terdapat lisplang besar nama toko itu: Kentucky 

Fried Chicken. (hal. 221) 

3) Rupanya ibuku telah menjejalinya dengan ikan asin, beras, botol-botol madu, 

pil APC, Naspro, obat cacing Askomin, pompa sepeda, rupa-rupa bumbu 

dapur, bahkan lumpang dan alunya. (hal. 223) 

4.1.1.7 Amanat 

Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada 

pembaca. Amanat yang ingin disampaikan pengarang dalam novel Sang Pemimpi 

karya Andrea Hirata kepada pembaca antara lain sebagai berikut. 

a. Manusia harus bermimpi. Mimpi dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea 

Hirata tak lain adalah cita-cita. Manusia harus mempunyai cita-cita yang tinggi. 

Tanpa cita-cita manusia akan menjadi makhluk yang tak bernilai. Manusia 
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akan menjadi kosong. Manusia akan menjadi makhluk yang tak bertujuan. 

Manusia akan mengalami musibah yang paling besar jika tanpa cita-cita. 

... . Mengapa kau berhenti bercita-cita, Bujang? Pahamkah 

engkau, berhenti bercita-cita adalah tragedi terbesar dalam hidup 

manusia?” (hal. 137) 

b. Cita-cita yang tinggi tidak hanya untuk orang-orang kaya. Ikal dan Arai berani 

mencontohkan bahwa orang-orang miskin seperti mereka berani bercita-cita 

sangat tinggi. 

... . Kaki kami tenggelam dalam lumpur sampai ke lutut namun 

tak pernah surut menggantungkan cita-cita di angkasa: ingin 

sekolah ke Prancis, ingin menginjakkan kaki-kaki miskin kami 

di atas altar suci almamater Sorbonne, ingin menjelajah Eropa 

sampai Afrika. Tak bisa ditawar-tawar. (hal. 244) 

c. Kerja keras diperlukan dalam meraih cita-cita. Tanpa bekerja keras, tentunya 

cita-cita yang kita gantungkan akan menjadi sia-sia belaka. Kerja keras 

ditunjukkan Ikal saat ia kuliah sambil bekerja. 

Meskipun sibuk bekerja menyortir surat, aku tak lupa akan 

cita-cita awalku dan Arai untuk kuliah. Sambil bekerja, aku 

mempersiapkan diri untuk tes masuk ke Universitas Indonesia. 

Tahun berikutnya, aku diterima di sana. aku mengatur jadwal 

shift menortir surat sesuai dengan kesibukan kuliah. ... . (hal. 

231) 

d. Rela berkorban adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang lewat Ikal dan 

Arai selanjutnya. Ikal dan Arai rela mengorbankan tabungan mereka demi 

diberikan kepada Mak Cik. Mereka rela uang hasil tabungan dibelikan bahan-

bahan membuat roti dan diberikan kepada Mak Cik agar Mak Cik mempunyai 

penghasilan. Rela berkorban ini juga merupakan cerminan rasa sosial yang 

tinggi.  

“Arai, kita memerlukan tabungan itu.” 

Dia menoleh kepadaku. 

“Nanti kujelaskan. Ikuti saja rencanaku, percayalah ....” 



 

 

106 

Aku menatap mata Arai dalam-dalam. 

... . 

Kami kembali bersepeda dengan tergesa-gesa, meliuk-liuk 

membawa karung gandum, gula, dan tepung terigu. Di 

perempatan Arai belok kiri. Dia menuju rumah Mak Cik 

Maryamah.  

Kami masuk ke dalam rumah yang senyap. Dari dalam 

kamar, sayup terdengar Nurmi sedang menggesek biola. Arai 

menyerahkan karung-karung tadi kepada Mak Cik. Dia terkejut. 

Lalu aku terpana dengan rencana Arai: dengan bahan-bahan itu 

dimintanya Mak Cik membuat kue dan kami yang akan 

menjualnya! (hal. 42-43) 

e. Toleransi antar umat beragama yang dicontohkan oleh Tionghoa Thong San 

dan Pendeta Geovanny merupakan wujud nyata kerukunan hidup antar umat 

beragama. Tinghoa Thong San dan Pendeta Geo yang berkepercayaan non-

Islam malah menumbuhkan anak-anak asuh mereka menjadi muslim yang 

sangat taat. Sangat berbeda dengan yang terjadi di negeri Indonesia sekarang 

ini, yang malah banyak pertikaian yang terjadi yang disebabkan oleh perbedaan 

keyakinan. 

... . Namun, pendeta berdarah Italia itu tak sedikit pun 

bermaksud mengubah keyakinan Jimbron. Dia malah tak pernah 

telat jika mengantarkan Jimbron mengaji ke masjid. (hal. 49) 

 

... . Seperti Jimbron dengan Pendeta Geo, bapak asuh Laksmi 

justru menumbuhkan Laksmi menjadi muslimah yang taat. ... . 

(hal. 68) 

Berdasarkan uraian di atas pesan dalam novel Sang Pemimpi karya 

Andrea Hirata bahwa manusia harus memiliki cita-cita. Mempunyai cita-cita yang 

tinggi bukan merupakan hal yang mustahil bagi manusia dari kalangan apa pun. 

Namun, cita-cita tidak dapat diraih dengan mudah. Meraih cita-cita memerlukan 

kerja keras. Kerelaan berkorban untuk orang lain juga sangat diperlukan karena 

kita sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan dari 
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manusia lain. Begitu pula sebagai makhluk sosial, kita selayaknya memiliki rasa 

toleransi yang tinggi antar umat beragama agar menciptakan kehidupan 

bermayarakat yang rukun tanpa pertikaian.  

 

4.1.2 Kevalidan Isi 

Kevalidan isi antara lain menunjang kompetensi dasar, novel memuat 

nilai pedagogis—nilai-nilai pendidikan karakter, antara lain religius, toleransi, 

disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, menghargai prestasi, peduli sosial, dan 

tanggung jawab, novel memuat nilai estetis, novel yang dikaji menarik dan 

bermanfaat. Kevalidan isi dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata dapat 

dilihat pada uraian berikut ini. 

4.1.2.1 Menunjang Kompetensi Dasar 

Analisis novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata ini sesuai dengan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk siswa SMA. Salah satu standar 

kompetensi untuk siswa SMA yaitu memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/ 

novel terjemahan, sedangkan kompetensi dasarnya yaitu menganalisis unsur-unsur 

intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/terjemahan. Dalam penelitian ini juga 

telah diuraikan tentang unsur intrinsik yang ada dalam novel Sang Pemimpi karya 

Andrea Hirata sehingga novel ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan ajar 

sastra untuk siswa SMA.  

4.1.2.2 Memuat Nilai Pedagogis 

Nilai pedagogis yang dimaksud adalah nilai-nilai pendidikan karakter 

yang ada dalam novel, di antaranya nilai religius, toleransi, disiplin, kerja keras, 
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kreatif, mandiri, menghargai prestasi, peduli sosial, dan tanggung jawab. Dalam 

novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata juga terdapat nilai-nilai tersebut, berikut 

pemaparan hasil analisis novel yang mengandung nilai-nilai pendidikan karakter. 

4.1.2.2.1 Religius 

Religius adalah sikap menaati aturan agama yang dianut oleh seseorang. 

Sikap religius ini tercermin pada tokoh yang ada di dalam novel. Arai 

menunjukkan sikap religiusnya saat mengaji selesai magrib. Arai mengaji dengan 

sangat khusyuk. Kekhusyukan Arai ditunjukkan oleh orang-orang di sekitarnya 

yang tidak kuasa mendengar lantunan kalimat-kalimat Al-Quran melalui 

mulutnya. Selain orang-orang yang ada di sekitarnya, Arai menunjukkan bahwa 

saat ia mengaji, ia merasa sedang mengadu tentang segala kesusahan hidup. 

Mengadu tentang kerinduan akan ayah-ibu yang telah meninggal. Berserah diri 

pada Sang Mahakuasa merupakan sikap religius yang ditunjukkan oleh Arai.  

Kesedihan hanya tampak padanya ketika dia mengaji Al-

Quran. Di hadapan kitab suci itu, dia seperti orang mengadu, 

seperti orang takluk, seperti orang yang lelah berjuang melawan 

rasa kehilangan pada seluruh orang yang dicintainya.  

Setiap habis magrib, Arai melantunkan ayat-ayat suci Al-

Quran di bawah temaram lampu minyak. Seisi rumah kami 

terdiam. Suranya sekering ranggas yang menusuk-nusuk malam. 

Setiap lekukan tajwid yang dilantunkan hati muda itu adalah 

jeritan kerinduan yang tak tertanggungkan kepada ayah-ibunya. 

(hal. 26-27) 

Selain Arai, Ikal sebagai tokoh utama juga menunjukkan sikap 

religiusnya saat ia merasa malu dan bersalah karena tidak dapat menahan matanya 

ketika melihat gambar seronok sebuah poster bioskop. Ikal merasa malu dan 

bersalah pada masa kecilnya yang bersekolah di sebuah SD Muhammadiyah. 
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Lagi, Ikal juga merasa dalu dan bersalah terhadap tokoh Achmad Dahlan, pendiri 

Muhammadiyah yang merupakan seorang tokoh agama.  

... . Kuingatkan diriku sendiri bahwa aku berijazah Sekolah 

Dasar Laskar Pelangi Muhammadiyah, kawah candradimuka 

pendadaran Islam yang tangguh. Kututup kembali jemariku, tapi 

jari-jari itu kembali melawan tuannya. Aku malu dan merasa 

bersalah kepada Buya Kiai Haji Achmad Dahlan, pendiri 

Muhammadiyah. (hal. 88) 

Kepasrahan Arai kepada Tuhan merupakan kereligiusan yang tinggi. Ikal 

yang menunjukkan rasa bersalah kepada seorang tokoh agama dan malu karena 

merupakan lulusan Sekolah Dasar Muhammadiyah merupakan cerminan sikap 

takut akan dosa yang diperbuat. Rasa bersalah, takut akan dosa  sangat diperlukan 

bagi seorang untuk menumbuhkan sikap agamis di kehidupannya. Sikap religius 

dari tokohnya inilah yang ingin disampaikan novel Sang Pemimpi karya Andrea 

Hirata sehingga siswa SMA dapat mengamalkan nilai-nilai religius di kehidupan 

sehari-hari.  

4.1.2.2.2 Toleransi 

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, 

pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Sikap 

toleransi ini dicontohkan oleh orang tua asuh Jimbron dan Laksmi. Orang tua asuh 

Jimbron merupakan seorang pendeta, bernama Pendeta Geo. Pendeta Geo tidak 

pernah sekali pun bermaksud mengubah keyakinan agama Jimbron. Malahan, 

Pendeta Geo selalu mengantar Jimbron pergi ke masjid untuk mengaji, tidak 

pernah terlambat. Sebuah sikap toleransi antar umat beragama yang patut ditiru.  

Ayah ibu Jimbron telah meninggal. Rupanya, Pendeta 

Geo, panggilan kami untuk Pendeta Geovanny, mengangkatnya 

menjadi anak asuh. Namun, pendeta berdarah Italia itu tak 
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sedikit pun bermaksud mengubah keyakinan Jimbron. Dia malah 

tak pernah telat jika mengantar mengaji ke masjid. (hal. 49)  

Orang tua asuh Laksmi juga melakukan hal yang sama. Sikap toleransi 

antar umat beragama sangat tinggi ditunjukkannya. Orang tua asuh Laksmi yang 

merupakan seorang Hokian—orang Cina—menumbuhkan Laksmi menjadi 

muslimah yang taat.  

Laksmi dipungut seorang Tionghoa Thong San, pemilik 

pabrik cincau dan dia bekerja di situ. Seperti Jimbron dengan 

Pendeta Geo, bapak asuh Laksmi justru menumbuhkan Laksmi 

menjadi muslimah yang taat. (hal. 68) 

Toleransi antar umat beragama di dalam novel Sang Pemimpi karya 

Andrea Hirata ini dapat menjadi contoh bagi siswa agar tidak saling mencela 

tentang kepercayaan dan agama dari siswa lain yang berbeda.  

4.1.2.2.3 Disiplin  

Disiplin adalah sikap yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. Kedisiplinan ini ditunjukkan oleh tokoh Ikal 

yang sedang mengejar ketertinggalan pelajaran sekolah. Ikal sangat disiplin 

mengejar ketertinggalan mata pelajaran sekolah dengan mengunjungi rumah Pak 

Balia dan Pak Mustar untuk mendapatkan tambahan setiap pulang sekolah.  

... . Aku juga sibuk megejar ketinggalan pelajaranku. Pulang 

sekolah, aku rajin mengunjungi Pak Balia dan Pak Mustar untuk 

mendapat pelajaran tambahan karena ujian akhir SMA kian 

dekat. (hal. 181) 

Selain kedisiplinan Ikal akan pelajaran tambahan guna mengejar 

ketertinggalan pelajaran saat SMA, Ikal juga menunjukkan sikap disiplin saat 

menjadi mahasiswa. Ikal disiplin sekali dengan tidak pernah membolos kuliah 

walaupun sambil bekerja.  

... . Tapi, Kawanku, dengarlah ini, sekali pun aku tak pernah 

bolos kuliah. (hal. 234) 
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Penggalan novel di atas menunjukkan sikap disiplin dari Ikal yang begitu 

tinggi. Hal ini memang dilakukan Ikal untuk menggapai cita-cita yang telah ia 

ikrarkan bersama Arai.  

4.1.2.2.4 Kerja Keras 

Kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh 

dalam mengatasi berbagai hambatan. Kerja keras digambarkan olah Andrea Hirata 

melalui tokoh-tokohnya. Seperti Ikal, Arai, dan Jimbron yang menggambarkan 

betapa mereka harus bekerja keras demi sekolah. Mereka harus rela bekerja 

mencari uang demi kelangsungan sekolahnya.  

Aku, Arai, dan Jimbron, memilih sebuah pekerjaan yang 

sangat bergengsi sebagai tukang pikul ikan di dermaga. Profesi 

yang sangat elite ini disebut kuli ngambat. ... . (hal. 56) 

Mereka menunjukkan bahwa bekerja telah dilakoni sejak lama. Pada 

akhirnya, setelah menjalani beberapa pekerjaan yang memang masih 

memungkinkan untuk tetap sekolah, pilihan pekerjaan terakhir menjadikan 

mereka sebagai kuli ngambat.  

Sebelum menjadi kuli ngambat, kami pernah punya 

pekerjaan lain yang juga memungkinkan untuk tetap sekolah, 

yaitu sebagai penyelam padang golf. ... . (hal. 57) 

Selain bekerja sebagai tukang pikul ikan saat SMA, Ikal menunjukkan 

kerja keras saat ia sudah ada di Jakarta. Saat Ikal kuliah sudah menjadi mahasiswa 

di sebuah perguruan tinggi di Jakarta. Kerja keras Ikal kembali ditunjukkan 

dengan kuliah sambil bekerja. Kerja keras Ikal dibutuhkan saat ia harus mengatur 

waktu, saat bekerja dan kuliah. Ikal harus menahan letih demi cita-citanya. 

Tenaga dan pikiran Ikal benar-benar diperas saat itu. Terbagi antara bekerja dan 

kuliah. 
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... . Aku masuk kerja mulai subuh sehingga bisa berangkat 

kuliah pada pukul 11 siang. Jika ada kuliah pagi, kuambil shift 

malam. ... . (hal. 232) 

Semua itu harus dilakukan Ikal selama menyelesaikan kuliahnya di 

Universitas Indonesia. Namun, semua itu tetap dilakukan Ikal. Kerja keras meraih 

mimpi ditunjukkan Ikal dalam penggalan novel di atas.  

4.1.2.2.5 Kreatif 

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru 

dari sesuatu yang telah dimiliki. Mempunyai ide-ide baru untuk melakukan 

sesuatu. Arai adalah tokoh yang sangat penuh dengan ide kreatif. Salah satu ide 

kreatif Arai adalah pandai menulis pantun. Menulis pentun merupakan tanda bagi 

seseorang memiliki ide kreatif. Arai menulis pantun tidak lain dimaksudkan untuk 

meluluhkan hati Zakiah Nurmala. Seperti pantun dalam penggalan novel di bawah 

ini. 

Jangan samakan lada dan pala 

Berbeda rupa tak padan rasa 

Rela Kanda menginjak bara 

Demi cinta Dinda Nurmala (hal. 162) 

Selain pandai membuat pantun, ide kreatif Arai muncul saat ia merelakan 

diri menjadi pekerja di peternakan capo. Ide Arai ini timbul karena merasa 

kasihan kepada Jimbron. Arai kasihan karena Jimbron yang sangat suka akan 

kuda telah berubah lebih gila. Hari-hari Jimbron habis untuk memikirkan kuda 

yang dimiliki capo. Ide Arai menjadi pekerja di peternakan tidak lain bermaksud 

agar Jimbron dapat mendekati kuda milik majikannya. Dan, lebih tak terduga lagi, 

Arai merahasiakan semua ide ini. 

... . Waktu dia mengatakan ingin menjadi kuli bangunan di 

Gedong tempo hari, sebenarnya diam-diam dia melamar kerja 
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pada capo dengan satu tujuan agar Jimbron dapat mendekati 

Pangeran. (hal. 193) 

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa Arai di dalam novel 

Sang Pemimpi karya Andrea Hirata penuh dengan ide kreatif.  

4.1.2.2.6 Mandiri 

Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada 

orang lain. Tidak mudah bergantung pada orang lain dicontohkan oleh tokoh-

tokoh yang ada di dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Arai 

menunjukkan sikap kemandiriannya sejak kecil. Arai yang saat itu baru duduk di 

kelas tiga SD harus merasakan kepahitan hidup. Arai harus kehilangan kedua 

orang tuanya. Sejak saat itulah Arai menjadi anak yatim piatu. Kepahitan hidup 

inilah yang membuat Arai menjadi anak yang mandiri. Kemandirian Arai terlihat 

dari mainan yang dibuatnya sendiri. 

... . Aku melirik benda itu dan makin pedih membayangkan dia 

membuat mainan itu sendiri, memainkannya juga sendiri di 

tengah-tengah ladang tebu. ... . (hal. 21) 

Selain Arai, Ikal dan Jimbron juga merupakan tokoh yang penuh dengan 

sikap mandiri. Ini terlihat dari mereka yang telah pergi merantau sejak SMA. 

Mereka yang pergi merantau untuk bersekolah telah mencerminkan sikap mandiri 

dengan tidak bergantung pada orang tua.  

Karena di kampung kami tidak ada SMA, setelah tamat 

SMP, aku, Arai, dan Jimbron merantau ke Magai untuk sekolah 

di SMA negeri. ... . (hal. 55) 

Merantau memang sudah akrab dengan Ikal dan Arai. Mereka pun 

kembali memutuskan merantau lebih jauh lagi saat pergi ke Pulau Jawa. 

Perantauan mereka kali ini untuk kuliah walaupun prioritas pertama mereka 

adalah mencari pekerjaan. Lagi-lagi mereka harus mengandalkan diri mereka 



 

 

114 

sendiri untuk hidup dan cita-cita, tanpa campur tangan dan bantuan orang lain. Di 

sebuah pulau yang sama sekali belum pernah mereka kenal, mereka berani 

memutuskan untuk menggantungkan mimpi.  

“Merantau, kita harus merantau! Berapa pun tabungan 

kita, kita harus berlayar ke Jakarta,” Arai meyakinkanku. (hal. 

201) 

... 

Kami akan berangkat ke Pulau Jawa untuk mengadu nasib. 

Sementara keinginan kuliah, volumenya dikecilkan dulu. Tanpa 

keluarga dan sahabat yang dituju di Pulau Jawa, kami perkirakan 

uang tabungan hanya cukup untuk hidup enam bulan. ... . (hal. 

202) 

Merantau menjadi salah satu kata kunci bagi tokoh-tokoh yang ada di 

dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata untuk menunjukkan sikap 

kemandirian.  

4.1.2.2.7 Menghargai Prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu 

yang berguna bagi masyarakat, dan mengakuinya, serta menghormati keberhasilan 

orang lain. Menghargai prestasi ditunjukkan Ikal dengan mau kembali belajar 

setelah peringkat garda depan merosot tajam. Ikal dengan sadar menghargai 

kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Pak Mustar kepada dirinya dengan tindakan 

mengunjungi Pak Balia dan Pak Mustar setelah pulang sekolah untuk kembali 

menjadi siswa berprestasi. Ikal berani berjanji untuk memperbaiki prestasinya.  

Sejak pembagian rapor terakhir, aku berjanji kepada ayah 

untuk mendudukkannya lag di bangku garda depan. Kujanjikan 

dengan sungguh-sungguh untuk lulus SMA secara 

mengesankan, ... . (hal. 169) 

Jerih payah Ikal yang menghargai prestasi telah membawanya kembali ke 

bangku garda depan. Orang yang tidak menghargai prestasi tidak akan melakukan 
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tindakan seperti yang dilakukan Ikal. Orang seperti ini tidak akan melakukan 

usaha susah payah untuk mendapatkan peringkat yang bagus.  

... . Hasil ujian akhirku amat baik sehingga aku berhasil 

mendudukkan kembali ayahku di garda depan. ... .(hal. 201) 

Itulah yang sikap menghargai prestasi dicontohkan Ikal dalam Sang 

Pemimpi karya Andrea Hirata.  

4.1.2.2.8 Peduli Sosial  

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain 

dan masyarakat yang membutuhkan. Ikal dan Arai memberi contoh tentang hal ini 

saat membantu Mak Cik Maryamah. Mak Cik Maryamah yang merupakan orang 

miskin dan beranak banyak dan semuanya hanya perempuan adalah orang yang 

sangat miskin. Mak Cik yang tidak punya pekerjaan dan bahan makanan membuat 

hati Ikal dan Arai bergejolak. Ikal dan Arai akhirnya membantu Mak Cik dengan 

membeli bahan membuat kue agar dapat dimanfaatkan.  

Cerita kemiskinan ini dijabarkan Andrea Hirata dengan sangat 

menyentuh perasaan pembaca. Di sore hari, datanglah Mak Cik untuk meminjam 

beras pada ibu Ikal. Tanpa keraguan sedikit pun, ibu Ikal memberikan beras yang 

diminta Mak Cik. Setelah Mak Cik pulang ke rumah, ternyata Arai tidak lega 

begitu saja. Perasaan Arai berkecamuk karena melihat nasib Mak Cik yang begitu 

nelangsa. Tanpa kata dan ragu sedikit pun, Arai langsung memecahkan 

tabungannya dan diikuti oleh Ikal.  

Aku bingung melihat tingkah Arai. Aku makin tak 

mengerti waktu Arai bergegas membuka tutup peregasan, 

mengambil celengan ayam jagonya, dan tanpa ragu 

menghempaskannya. ... . (hal. 33)  
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Bermodalkan uang tabungan, mereka berdua berbelanja bahan-bahan 

membuat kue. Dimintanya Mak Cik membuat kue dan mereka yang menjualnya. 

Hal ini dimaksudkan agar Mak Cik mempunyai pekerjaan dan dapat menghidupi 

keluarganya.  

... . Arai menyerahkan karung-karung tadi kepada Mak Cik. Dia 

terkejut. Lalu, aku terpana dengan rencana Arai: dengan bahan-

bahan itu dimintanya Mak Cik membuat kue dan kami yang 

akan menjualnya! (hal. 43)   

Ikal dan Arai memberi contoh bahwa tidak hanya mereka yang 

mempunyai uang banyak yang dapat membantu orang lain. Namun, Ikal dan Arai 

juga mengajarkan bahwa membantu orang lain yang kesusahan dapat dilakukan 

dengan pengorbanan yang disertai dengan kesungguhan dan keikhlasan. Rasa 

sosial yang Arai dan Ikal tunjukkan kepada pembaca melalui pengorbanan 

tabungan yang dibelanjakan bahan membuat kue untuk diberikan kepada Mak 

Cik.  

4.1.2.2.9 Tanggung Jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, 

lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. 

Tanggung jawab pada novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata diungkapkan 

secara tersirat. Sikap tanggung jawab ini dapat diuraikan melalui kesetiaan 

tokohnya—Ikal dan Arai—terhadap mimpi yang mereka ikrarkan. Ikal dan Arai 

bertanggung jawab penuh untuk mencapai cita-citanya bersekolah ke luar negeri. 

Tanggung jawab ini berupa sikap mereka yang tidak pernah menyerah mengejar 
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mimpi dengan segala risiko dan rintangan yang menghalangi. Seperti yang 

diungkapkan oleh Arai kepada Ikal dalam penggalan novel di bawah ini. 

”Tanpa mimpi, orang seperti kita akan mati ....” 

... 

“Mungkin, setelah tamat SMA, kita hanya akan 

mendulang timah atau menjadi kuli. Tapi di sini, Ikal, di sekolah 

ini, kita tidak akan pernah mendahului nasib kita!” (hal. 143) 

Ucapan Arai di atas jika diresapi maka akan menumbuhkan sikap yang 

selalu optimisitis. Rasa optimis menjadi cerminan bahwa Arai tetap berpegang 

teguh pada mimpi-mimpi. Ia juga berusaha untuk tetap pada jalan meraih mimpi. 

Tetap pada jalan meraih mimpi tanpa keraguan menjadi sikap tanggung jawab 

terhadap apa yang telah dicita-citakan.  

4.1.2.3 Memuat Nilai Estetis 

Nilai-nilai estetis dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata ini 

terlihat dari unsur intrinsiknya. Pertama, dilihat dari tema yang digambarkan oleh 

pengarang, novel ini membawa contoh yang patut ditiru oleh pembaca. 

Persahabatan yang erat dalam mencapai cita-cita dilukiskan dengan sangat 

imajinatif oleh pengarang. Persahabatan ketiga tokoh yang ada di dalam novel 

membuat pembaca menjadi iri akan keadaannya. Keadaan yang ada dibatas 

kemiskinan, namun mampu mengukir mimpi yang tinggi—bersekolah ke luar 

negeri. Mimpi yang begitu tinggi yang ingin dicapai lewat tokohnya yang miskin, 

menjadi barang langka pada zaman sekarang. Mengubah pemikiran manusia 

zaman sekarang untuk tidak mudah putus asa dan mau bekerja keras demi 

mencapai keinginan dan cita-cita yang mulia.  

Selanjutnya, mengenai alur dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea 

Hirata. Pengarang membuat sedemikian rupa alur dalam novel sehingga enak 
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untuk dibaca dan dinikmati. Meskipun, alur bukan seutuhnya merupakan alur 

maju yang akan lebih mudah dipahami ketika dibaca, namun alur dengan sedikit 

flashback ini mampu membuat pembaca untuk larut dan paham akan apa yang 

ingin disampaikan oleh pengarang. Alur mundur dalam pengisahan masa kecil 

Arai pun menjadi keunikan tersendiri dalam novel ini. Kembali pada masa kecil 

Arai berarti menguatkan karakter tentang tokoh yang ada. Selain itu, saat 

pengarang membawa pembaca kepada masa kecil Arai, ini menjadi hal yang tidak 

monoton untuk cepat menuju pada konflik dalam novel. Alur ini malah menjadi 

variasi tersendiri yag diciptakan pengarang dalam karyanya.  

Tokoh dan penokohan dalam novel ini pun sangat indah. Ikal yang 

merupakan cerminan dari pengarang, dibuat sedemikian rupa untuk 

menggambarkan betapa masa kecil pengarang sangat jauh dari kata 

menyenangkan. Selain Ikal, Arai yang menjadi tokoh sahabat terbaik bagi Ikal 

mempunyai penokohan yang sangat istimewa dan tak terduga. Arai dikisahkan 

seorang anak yang tak mempunyai sanak saudara satu pun. Namun, Arai mampu 

berdamai dengan kepedihan yang sejak kecil telah menjadi sahabatnya. Sebuah 

pesan yang disampaikan pengarang lewat tokohnya begitu menginspirasi.  

Amanat-amanat yang disamapaikan Andrea Hirata dalam novelnya juga 

menjadi bahan perenungan bagi pembaca. Salah satunya mengenai mimpi-mimpi. 

Mimpi-mimpi yang tak lain merupakan cita-cita dibuat Andrea Hirata sedemikian 

rupa sehingga bagi kaum realistis dapat dianggap sebagai hal mustahil, namun 

dalam novel ini, mimpi-mimpi itu dapat dicapai dengan usaha keras, dengan 

perjuangan yang tak kenal lelah melalui persahabatan yang tak pernah putus. 



 

 

119 

Andrea Hirata juga menyisipkan istilah-istilah Melayu guna menambah wawasan 

tentang bahasa Indonesia, seperti: peregasan, Simpai Keramat, dan puik. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam novel Sang Pemimpi 

karya Andrea Hirata terdapat nilai estetis yang membuat setiap unsur dalam novel 

ini indah untuk dibaca. 

4.1.2.4 Novel Menarik dan Bermanfaat 

Novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata merupakan novel yang sangat 

menarik. Melalui judulnya, yakni Sang Pemimpi, sudah barang tentu 

menimbulkan ketertarikan dari pembaca. Sang Pemimpi, tidak lain adalah orang 

yang berani bermimpi. Di dalamnya, Andrea Hirata berhasil menggambarkan 

bahwa orang-orang yang berani bermimpi mempunyai kekuatan lebih untuk 

mencapai apa yang diinginkan. Seperti salah satu tokohnya, Arai.  

Arai yang menjadi Simpai Keramat sejak kelas empat SD ternyata 

memberi motivasi lebih kepada pembaca untuk mempunyai semangat lebih 

dengan menirunya. Andrea Hirata mengisahkan seorang Arai adalah anak yang 

tidak mempunyai orang tua sejak kecil. Akan tetapi, Arai dalam novel ini malah 

menjadi tokoh yang paling kuat, tokoh yang paling cerdas, tokoh yang sangat 

inspiratif, dan tokoh yang menguatkan Ikal sebagai tokoh utama yang seharusnya 

berperan terbalik. Lihat penggalan novel di bawah ini. 

... . Dia telah berdamai dengan kesedihan dan siap menantang 

nasibnya. ... .  

“Dunia! Sambutlah aku ...! Ini aku, Arai, datang untukmu 

...!” pasti itulah maksudnya. (hal. 23) 

Dalam penggalan novel di atas menunjukkan bahwa Arai mengajarkan 

kita untuk tidak mudah putus asa dengan segala cobaan hidup yang mendera. Arai 
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mengajarkan bahwa tidak ada yang mustahil di dunia. Malahan, Arai mengajarkan 

bahwa kita seharusnya berdamai dengan segala kesesusahan bukan hanya 

menggerutu tanpa tindakan. 

Tidak hanya kisah kehidupan Arai. Ketiga tokoh dalam novel ini—Ikal, 

Arai, dan Jimbron—merupakan representasi dari judul novel. Mereka bertiga 

merupakan orang-orang miskin—dalam segi material—berani mengukir mimpi 

untuk bersekolah ke luar negeri bahkan mengelilingi Eropa dan Afrika. Walaupun 

pada akhirnya, Jimbron memilih untuk tidak meneruskan mimpinya, namun 

tindakannya untuk memberikan seluruh tabungannya untuk dua sahabat sejati—

Ikal dan Arai—menjadi kisah inspiratif yang lain guna menambah kemenarikan 

novel.  

Pada saat itulah, aku, Arai, dan Jimbron mengikrarkan satu 

harapan yang ambisius: kami ingin dan harus sekolah ke 

Perancis! Ingin menginjakkan kaki di altar suci almamater 

Sorbonne, ingin menjelajah Eropa sampai Afrika. (hal. 62) 

Kemenarikan lain yang terdapat di dalam novel ini latar sosial yang 

merupakan penggambaran asli dari kehidupan kecil Andrea Hirata, secara garis 

besar menceritakan kehidupan sosial Pulau Belitong. Pulau Belitong yang dikenal 

dengan pertambangannya, dikenal merupakan pulau yang sangat kaya, ternyata di 

balik itu semua menyimpan sisi-sisi kehidupan lain yang sangat menggiriskan. 

Kemirisan ini dilihat dari masa kecil Andrea Hirata yang bertokoh sebagai Ikal 

yang hidup dibawah garis kemiskinan. Di balik Pulau Belitong yang kaya akan 

bahan tambang, ternyata menyimpan Ikal, Arai, dan Jimbron yang harus bekerja 

menjadi kuli ngambat untuk membiayai sekolahnya. Di balik Pulau Belitong yang 

sangat kaya akan bahan tambangnya ternyata menyimpan Laksmi yang harus 
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menjadi buruh pabrik cincau demi sekolah. Lagi, ayah Ikal yang merupakan orang 

asli Pulau Belitog ternyata menjadi kuli menyekop timah di tanah kelahiran 

sendiri. Sisi-sisi kehidupan yang miris digambarkan Andrea Hirata dengan cerdas 

sebagai kritik sosial yang dapat diambil hikmahnya oleh pembaca. 

Dari pemaparan tentang unsur kevalidan isi, novel Sang Pemimpi karya 

Andrea Hirata dapat menunjang kompetensi dasar yaitu menganalisis unsur-unsur 

intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/terjemahan. Novel Sang Pemimpi karya 

Andrea Hirata juga memuat nilai pedagogis dengan cara mereka—Ikal, Arai dan 

Jimbron serta teman-teman SMA-nya—dalam menghargai ilmu pengetahuan. 

Selain itu, novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata juga memuat nilai estetis 

yang tergambar dalam unsur intrinsik, novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata 

juga menarik untuk dipelajari dan bermanfaat bagi pembacanya karena nilai-nilai 

positif yang tercermin dalam cerita maupun kisah tokohnya. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata memenuhi kriteria 

kevalidan isi. 

Berdasarkan uraian tentang kevalidan bentuk dan isi, novel Sang Pemimpi 

karya Andrea Hirata telah memenuhi kriteria kevalidan yang menjadi standar 

kriteria sebuah bahan ajar. Karena memenuhi kriteria tersebut maka novel ini dari 

segi sastra dapat digunakan sebagai bahan ajar sastra untuk SMA. 

 

 

 

 



 

 

122 

 

4.2 Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Novel Sang Pemimpi Karya Andrea 

Hirata 

Nilai-nilai yang terkandung di dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea 

Hirata adalah nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam novel. Nilai-nilai kehidupan 

ini antara lain nilai religius, nilai moral, dan nilai sosial. Nilai-nilai kehidupan 

yang ada di sekitar masyarakat ini diharapkan mampu menggugah kepedulian, 

kepekaan, dan memperkaya diri siswa. Berikut hasil analisis nilai-nilai kehidupan 

dalam novel tersebut. 

 

4.2.1 Nilai Religius 

Nilai religius merupakan nilai yang berkaitan dengan keesaan Tuhan. 

Nilai-nilai religius bertujuan untuk mendidik agar manusia lebih taat terhadap 

peraturan agama dan selalu ingat kepada Tuhan. Nilai-nilai religius yang 

terkandung dalam karya sastra dimaksudkan agar penikmat karya tersebut 

mendapatkan renungan-renungan batin dalam kehidupan yang bersumber pada 

nilai-nilai agama. 

Nilai religius dalam novel ini tidak diperlihatkan secara berlebihan, 

seperti menunjukkan orang yang khusyuk menjalankan shalat lima waktu, sering 

mengucapkan doa-doa sebelum melakukan sesuatu tanpa lupa, dan sebagainya 

secara gamblang. Namun, nilai religius ini dikisahkan oleh Andrea Hirata dengan 

baik dan ringan. 

... . Kesedihan hanya tampak padanya ketika dia mengaji 

Al-Quran. Di hadapan kitab suci itu, dia seperti orang mengadu, 
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seperti orang takluk, seperti orang yang lelah berjuang melawan 

rasa kehilangan pada seluruh orang yang dicintainya.  

Setiap habis magrib, Arai melantunkan ayat-ayat suci Al-

Quran di bawah temaram lampu minyak. Seisi rumah kami 

terdiam. Suaranya sekering ranggas yang menusuk-nusuk 

malam. Setiap lekukan tajwid yang dilantunkan hati muda itu 

adalah jerit kerinduan yang tak tertanggungkan kepada ayah-

ibunya. (hal. 26-27) 

Penggalan novel di atas menunjukkan Arai merupakan seorang anak 

yang sangat cinta terhadap Tuhannya. Lewat Al-Quran yang dibacanya itu, Arai 

merasa mengadu secara langsung kepada Tuhannya. Merasa bahwa ia benar-benar 

menemukan sandaran tentang segala kesusahan hidup yang mendera. Melalui 

kisah di atas, Arai mampu memberi contoh bahwa kesusahan hidup tak 

seharusnya disesali dan digerutu, namun kesusahan hidup sepatutnya diserahkan 

kepada Tuhan. Hal yang sangat jarang dilakukan orang zaman sekarang yang 

malah menjadi frustasi dan stres akibat kesusahan hidup. Sebuah nilai religius 

yang menjadi pengingat sekaligus membangun bagi pembaca. Pun yang 

ditunjukkan oleh keluarga Ikal. Saat Arai membaca Al-Quran, semua anggota 

keluarga terdiam dan tidak ribut. Ini menunjukkan sebuah sikap menghormati 

orang lain yang sedang melaksanakan ibadah. Nilai religius yang didukung oleh 

sikap toleransi umat beragama. 

4.2.2 Nilai Moral 

Nilai moral berhubungan erat dengan sikap perilaku seseorang tentang 

hal yang baik. Nilai moral menunjukkan kepribadian seseorang terhadap hal lain, 

baik makhluk hidup maupun tak hidup. Nilai moral ini tentu sudah banyak 

teridentifikasi di dalam kehidupan kemasyarakatan. Seperti contoh, ketika ada 

seorang yang berbohong maka orang itu akan dicap sebagai orang bermoral 
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buruk. Lain halnya dengan orang yang bersikap jujur, masyarakat akan 

membentuk sebuah kesimpulan bahwa orang itu bermoral baik. Sedangkan nilai 

moral adalah koridor yang memagari manusia untuk tetap berbuat baik dan tidak 

melakukan tindakan yang dapat membuatnya dicap sebagai manusia yang buruk.  

Nilai moral yang ada di dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata 

dikisahkan melalui Ikal yang mau meminta maaf kepada Jimbron setelah 

membentaknya. Padahal, awal permasalahan dilakukan oleh Jimbron yag terus-

terusan bercerita tentang kuda saat Ikal merasa jenuh dengan hukuman, merasa 

pening kepalanya karena bau WC yang busuk, merasa cerita-cerita Jimbron 

tentang kuda telah benar-benar keterlaluan. 

“Maafkan aku, Bron,” kataku lembut. “Tapi memang 

sudah saatnya kau berhenti memikirkan kuda ....” (hal. 125) 

Permintaan maaf dari Ikal merupakan bentuk kerendahan hati seseorang. 

Kerendahan hati merupakan salah satu contoh nilai moral yang terkait dengan 

manusia lain. Kerendahan hati ini tidak akan timbul jika seseorang memiliki 

kesombongan. Bahkan Ikal melanjutkan permintaan maafnya dengan menasihati 

Jimbron bahwa karena cerita kuda itu membuat saling tengkar.  

“Lihatlah, apa yang kita dapat dari pembicaraan tentang 

kuda? Pertengkaran yang buruk inilah yang kita dapat, 

Kawanku,” kuusahakan gaya bicaraku sebijaksana mungkin, 

seperti penyuluh KUA menasihati orang yang ingin 

menjatuhkan talak tiga. (hal. 125) 

Ikal menasihati Jimbron dengan nada yang sangat halus. Ikal tidak sedikit 

pun terlihat jengkel karena itu. Sebisa mungkin Ikal membawa diri agar tidak 

menyinggung perasaan Jimbron. Kerendahan hati dengan permintaan maaf kepada 

teman dan menasihati teman dengan hal positif menjadi cerminan nilai moral yang 

dapat diambil hikmahnya oleh pembaca.  
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4.2.3 Nilai Sosial 

Nilai sosial merupakan nilai yang berhubungan dengan masyarakat, 

sesama makhluk sosial. Nilai sosial ini lebih banyak dicontohkan di kehidupan 

nyata seperti kepedulian terhadap tetangga yang miskin dengan memberi 

santunan, memberi makanan, dan bantuan lainnya, memberi sumbangan kepada 

korban-korban bencana alam, ikut gotong-royong dalam membangun rumah yang 

sering disebut sambatan dan gotong-royong yang lain. Di dalam novel Sang 

Pemimpi karya Andrea Hirata ini nilai sosial yang dapat dijadikan contoh adalah 

kepedulian keluarga Ikal terhadap seorang yang bernama Mak Cik Maryamah. 

Keluarga Ikal yang hidup miskin bersedia membantu orang lain yang lebih 

menyedihkan nasibnya. Keluarga Ikal diwakil-tokohkan oleh ibu.  

Ibuku menghampiri mereka. Sudah tiga kali Minggu ini, 

Mak Cik datang meminjam beras. Keluarga kami memang 

miskin, tapi Mak Cik lebih tak beruntung. ... . (hal. 31) 

Kemiskinan keluarga Ikal tidak membuat mereka menolak permintaan 

dari Mak Cik. Ibu Ikal dengan kesadaran dan kepedulian yang tinggi langsung 

memberi isyarat kepada Arai untuk mengambilkan beras untuk Mak Cik. 

Sosialisme yang jarang ditemukan di zaman sekarang ditunjukkan oleh ibu Ikal. 

Di tengah kemiskinan mereka ternyata mereka mampu dan mau membantu orang 

yang lebih kesusahan.  

Ibuku memberi isyarat dan Arai melesat ke gudang 

peregasan. Dia memasukkan beberapa takar beras ke dalam 

karung, kembali ke pekarangan, lalu memberikan karung beras 

itu kepada ibuku yang kemudian melungsurkannya kepada Mak 

Cik. 

“Ambillah ....” (hal. 32) 

Bukan hanya sosialisme tinggi yang ditunjukkan oleh ibu Ikal, namun 

juga perhatian yang dalam. Perhatian terhadap keadaan orang lain yang lebih 
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miskin dari keadaannya sendiri ini adalah ketika Mak Cik menyuruh Nurmi—

anak perempuannya—untuk menyerahkan biola sebagai ganti beras. Namun, ibu 

Ikal dengan sangat halus menolak ganti rugi itu. Ibu Ikal malah menyuruh Mak 

Cik untuk tidak memisahkan Nurmi dengan biolanya. Perhatian terhadap orang 

lain yang berubah menjadi kepekaan terhadap masalah di sekitar menjadi satu 

contoh tentang nilai sosial.  

Ibuku tersenyum memandang Nurmi. 

“Jangan sekali-kali kau pisahkan Nurmi dari biolanya, 

Maryamah. Kalau berasmu habis, datanglah lagi ke sini.” (hal. 

32-33)  

Membantu orang lain yang lebih kesusahan dan memang membutuhkan 

dari diri sendiri dan tidak menerima balasan atau ganti rugi adalah nilai sosial 

yang dicontohkan secara inspiratif oleh Andrea Hirata dalam novel ini. 

Diharapkan pembaca mampu meneladani. 

 

4.3 Kesesuaian Novel Sang Pemimpi Karya Andrea Hirata Dapat Dijadikan 

Alternatif Bahan Ajar Sastra yang Baik di SMA 

 Kesesuaian berkaitan dengan subjek didik sebagai konsumen novel dan 

proses pengajaran novel. Kesesuaian novel sebagai bahan ajar sastra yang baik 

dapat dilihat dari bahasa, psikologi, novel dapat memupuk rasa keingintahuan, 

serta dapat mengembangkan imajinasi.  

 

4.3.1 Bahasa 

Aspek kebahasaan yang menunjang kesesuaian novel dapat dilihat dari 

istilah yang digunakan pengarang. Istilah-istilah ini digunakan pengarang sebagai 
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alat untuk menguatkan cerita sekaligus rasa sehingga pembaca bisa terbawa ke 

dalam alur cerita tanpa sadar. Manfaat untuk siswa, dengan istilah-istilah yang 

digunakan pengarang dalam novel adalah siswa mempunyai wawasan lebih luas 

akan perbendaharaan istilah, baik kata maupun gabungan kata. Istilah ini terdiri 

dari istilah dari bahasa Melayu—tidak lepas dari asal mula pengarang—dan istilah 

dari bahasa asing. Istilah dari bahasa Melayu dapat dilihat pada penggalan novel 

di bawah ini.  

Arai adalah sebatang pohon kara di tengah padang karena 

hanya tinggal dia sendiri dari satu garis keturunan keluarganya. 

Ayah-ibunya merupakan anak-anak tunggal dan kakek-

neneknya dari kedua pihak orangtuanya juga telah tiada. Orang 

Melayu memberikan julukan Simpai Keramat untuk orang 

terakhir yang tersisa dari suatu klan. (hal. 20) 

Simpai Keramat merupakan sebutan seseorang bagi orang yang 

merupakan orang terakhir di dalam suatu garis keturunan. Siswa yang telah 

membaca novel ini dan mengetahui istilah tersebut tentu saja akan bertambah 

perbendaharaan bahasanya. Tidak sampai di situ, dengan mengetahui pengertian 

Simpai Keramat berarti siswa juga telah mengetahui kebudayaan kehidupan 

Melayu, karena bahasa merupakan salah satu anak dari kebudayaan. Selain 

Simpai Keramat, istilah Melayu lain yang ada di dalam novel ini adalah 

peregasan. Berikut penggalan novelnya. 

Peregasan adalah peti papan besar tempat menyimpan 

padi. Orangtuaku dan sebagian besar orang Melayu seangkatan 

mereka sedemikian trauma pada pendudukan Jepang, maka 

setiap rumah pasti ada peregasan. (hal. 29) 

Istilah lain dalam novel ini yang berasal dari bahasa Melayu adalah 

istilah untuk pekerjaan Ikal, Arai, dan Jimbron. Pekerjaan mereka disebut dengan 

kuli ngambat yang berarti tukang pikul ikan. Di lingkungan lain, mungkin kuli 
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ngambat ini disebut sebagai tukang pikul atau kuli panggul. Berikut penggalan 

novelnya. 

Aku, Arai, dan Jimbron, memilih sebuah pekerjaan yang 

sangat bergengsi sebagai tukang pikul ikan di dermaga. Profesi 

yang elite ini disebut kuli ngambat. ... (hal. 56) 

Selain istilah Melayu, pengarang juga menggunakan istilah asing di 

dalam novel ini. Istilah asing ini bahkan langsung dikombinasikan dengan gaya 

bahasa simile. Hal ini dapat bermanfaat bagi siswa SMA. Istilah asing yang 

diselipkan pengarang dapat berfungsi menambah wawasan siswa tentang dunia 

luar sedangkan kombinasi dengan gaya bahasa simile dapat bermanfaat bagi siswa 

dalam konteks belajar mengajar di sekolah. Istilah asing yang dikombinasikan 

dengan gaya bahasa simile ini terdapat pada halaman pertama, berikut penggalan 

novelnya. 

... Di belahan lain, semburan ultraviolet menari-nari di atas 

permukaan laut yang bisu bertapis minyak, jingga serupa kaca-

kaca gereja, mengelilingi dermaga yang menjulur ke laut seperti 

reign of fire, lingkaran api. (hal. 1) 

Masih di dalam halaman pertama, istilah dari bahasa Inggris yang 

dikombinasikan dengan gaya bahasa simile terlihat pada paragraf ke-2. Berikut 

penggalan novelnya. 

Jantungku berayun-ayun seumpama punchbag yang 

dihamtam beruntun seorang petinju. ... (hal. 1) 

Istilah bahasa Inggris yang dipakai oleh pengarang juga tidak terbatas 

pada pembentukan kalimat. Istilah bahasa Inggris ini juga muncul pada salah satu 

judul sub bab dalam novel, yakni The Lone Ranger pada Mozaik ke-3. Hal ini 

dapat berfungsi sebagai daya tarik novel bagi pembaca. 

Banyak sekali istilah dari bahasa Inggris yang digunakan pengarang di 

dalam novel ini. Istilah bahasa Inggris ini dimaksudkan pengarang untuk 
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menambah keindahan dan peguat rasa agar novel lebih menarik. Berikut istilah 

dari bahasa Inggris selain beberapa contoh di atas. 

1. Aku berlari kencang menyusuri pagar sekolah. Pengejarku juga sial karena 

aku adalah sprinter SMA. (hal. 8) 

2. Kalau polisi menciduk gerombolan bramacarah pencuri kabel telepon, orang 

berwajah serupa Arai dinaikkan ke bak mobil pick up, dibopong karena 

tulang keringnya dicuncung jatah sepatu kopral. (hal. 17) 

3. Arai membuka kancing bajunya, menengadahkan wajahnya. Dan ketika angin 

fan membasuh wajahnya yang bersimbah peluh, dia terpejam syahdu, sebuah 

gaya yang sangat mengesankan. (hal. 36) 

4. Lalu, kami beralih menjadi part time office boy di kompleks kantor 

pemerintah. Mantap sekali judul jabatan kami itu dan hebat sekali job 

description-nya: masuk kerja subuh-subuh dan menyiapkan ratusan gelas teh 

dan kopi untuk para abdi negara. (hal. 57) 

5. Setiap representasi dirinya, dia perhitungkan dengan teliti sebab dia juga 

paham bahwa di depan kelas dia adalah center of universe, dan dia sadar 

bahwa yang diajarkannya sastra, muara segala keindahan. (hal. 59) 

6. Speaker TOA dari dalam bioskop itu melolongkan suara smpai terdengar ke 

los kontrakan kami. (hal. 86) 

7. Aku shock. Pandanganku berkunang-kunang. (hal. 102) 

8. Mereka pun telah menyiapkan dan telah melakukan casting dengan brilian, ... 

(hal. 111) 

9. Seluruh civitas academica SMA negeri: ... . (hal. 111) 
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10. Dengan menggunakan megaphone Pak Mustar bertindak selaku sutradara. 

(hal. 112) 

11. Mereka berdesak-desakan ke depan, rapat mengeliling lokasi shooting. (hal. 

112) 

12. “Cut! Cut! Apa-apaan ini?!” Pak Mustar kecewa melihat aktingku. (hal. 114) 

13. “ ... . Dengarlah itu, kuda Aus ... tra ... lia! Best of the best of the best of the 

best! Hewan itu lebih tampdan dari manusia!” (hal. 122) 

14. Kenyataannya, sekarang Arai yang bingung menghadapi Nurmala yang 

indifferent, tak acuh. (hal. 163) 

15. Kubuka chapter yang paling sesuai dengan situasiku. (hal. 169) 

16. Secara umum, rumah Bang Zaitun mirip Mexican brothel (dekorasi rumah 

bordil Meksiko miskin). (hal. 172) 

17. Ingin aku melakukan request pada Bang Zaitun untuk membawakan lagu itu. 

(hal. 174) 

18. Lalu, asap tembakau warning bergelung-gelung dalam mulutnya. (hal. 175) 

19. ... : jepit rambut, gincu, sisir, bando, slayer, saputangan, pemukul kasur, dan 

berpuluh benda kecil lainya. (hal. 175) 

20. Setiap pagi kami di-drop di berbagai perumahan di Bogor, ... . (hal. 225) 

21. Masalahnya, door to door salesman adalah suatu profesi yang menuntut 

keahlian berdagang tatap muka dengan dukungan komunikasi komersial 

tingkat tinggi. (hal. 225) 

22. Bangga minta ampun aku dengan privilage sebagai pegawai pos itu, ... . (hal. 

231) 
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23. Aku mengatur jadwal shift menyortir surat sesuai dengan kesibukan kuliah. 

(hal. 231) 

24. ..., jika dia juga bekerja part time, aku yakin kami dapat membiayai kuliah 

bersama-sama. (hal. 231) 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa yang 

digunaan pengarang dalam segi istilah menggunakan istilah dari bahasa Melayu 

dan bahasa Inggris. Istilah-istulah ini dapat dimanfaatkan siswa untuk menyusun 

kalimat-kalimat lain yang serupa. Oleh karena itu, kesesuaian dari aspek 

kebahasaan dalam novel ini sangat tepat digunakan sebagai bahan ajar sastra yang 

baik untuk SMA.  

 

4.3.2 Psikologi  

Aspek psikologi berkaitan dengan psikologi tokoh yang ada dalam novel 

dan berkaitan dengan kehidupan tokoh-tokohnya, serta peristiwa yang 

menyertainya. Beberapa hal tersebut dapat mempengaruhi psikologi siswa dalam 

berpikir dan bertindak. Salah satu tokoh yang mampu menggerakkan psikologi 

siswa adalah Ikal, representasi dari pengarang sendiri, Andrea Hirata. 

Ikal merupakan siswa SMA sebuah SMA negeri di Magai. Di kampung 

Ikal, tidak ada SMA sehingga Ikal harus merantau untuk memuaskan dahaga akan 

ilmu pengetahuan. Jarak kurang lebih 30 km berpisah dari orang tua harus dijalani 

Ikal untuk bersekolah.  

Karena di kampung kami tidak ada SMA, setelah tamat 

SMP, aku, Arai, dan Jimbron merantau ke Magai untuk sekolah 

di SMA negeri. ... . (hal. 55) 
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Di tanah perantauan, Ikal tidak begitu saja menunggu uang kiriman dari 

orang tua, namun Ikal harus bekerja sendiri untuk membiayai sekolahnya. 

Pekerjaan yang dipilih juga harus disesuaikan dengan waktu ia sekolah bukan 

hanya memikirkan berapa gaji yang diterima. Ikal memilih menjadi kuli ngambat 

sebagai pekerjaan. Sekolah sambil bekerja telah menjadi keseharian Ikal. Namun, 

hal itu tidak menjadikan Ikal orang yang berkeluh-kesah. Malah, Ikal 

membuktikan bahwa ia merupakan salah satu siswa yang pintar dengan 

mendudukkan ayahnya di garda depan saat pembagian rapor. Sebuah contoh yang 

sangat baik untuk siswa SMA dalam pembelajaran di sekolah.  

Aku, Arai, dan Jimbron, memilih sebuah pekerjaan yang 

sangat bergengsi sebagai tukang pikul ikan di dermaga. Profesi 

yang sangat elite ini disebut kuli ngambat. Kami dengan sengaja 

memilih profesi itu karena memungkinkan untuk dikerjakan 

sambil sekolah. (hal 57)  

...  

... . Karena dalam undangan, tertulis aku dan Arai berada dalam 

barisan bangku garda depan. Siswa yang tak buruk prestasinya 

di SMA negeri. ... . (hal. 78) 

Tidak terus-menerus pada kehidupan Ikal yang sempurna sebagai siswa 

SMA. Ikal juga pernah terperosok karena rangkingnya menurun drastis. Ikal 

pernah mendudukkan ayahnya di bangku nomor 75. Namun, setelah kejadian 

yang tragis itu, Ikal berjanji pada ayahya saat kelulusan akhir. Ia berjanji akan 

mendudukkan kembali ayahnya di garda depan. Dan, itu berhasil Ikal lulus 

dengan nilai yang sangat baik.  

Aku, Arai dan Jimbron telah menyelesaikan SMA. Hasil 

ujianku amat baik sehingga berhasil mendudukkan kembali 

ayahku di deretan bangku garda depan. ... . (hal. 201) 

Secara psikologis, cerita tentang tokoh Ikal sangat membantu siswa pada 

jenjang SMA untuk dijadikan contoh. Siswa SMA pada saat sekarang tentu saja 
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hanya diberi tugas orang tuanya untuk bersekolah saja tanpa harus bekerja. Bisa 

menjadi pelecut agar siswa SMA juga menjadi seperti Ikal dengan menyamai 

prestasinya. Dari uraian di atas tergambar bahwa psikologi tokoh Ikal dengan 

siswa SMA sangat terkait. Analisisnya berupa jenjang SMA yang ada pada tokoh 

Ikal. Hal ini cukup menjadi aspek psikologi yang mendukung novel Sang 

Pemimpi karya Andrea Hirata menjadi bahan ajar yang baik bagi siswa pada 

jenjang SMA.  

 

4.3.3 Menumbuhkan Rasa Keingintahuan 

Rasa ingin tahu berarti di awali dengan rasa heran. Keheranan 

sebenarnya dapat terlukiskan melalui cerita di dalam novel ini. Bagaimana tidak, 

cerita yang diangkat Andrea Hirata adalah cerita anak-anak Melayu miskin yang 

berani bercita-cita bersekolah ke luar negeri. Sejak SMA saja, tokoh-tokohnya—

Ikal, Arai, dan Jimbron—harus bekerja untuk menghidupi sekolahnya. Bagaimana 

mereka dapat bersekolah ke luar negeri? Itulah yang sebenarnya ingin 

disampaikan oleh pengarang.  

Membuka jalan untuk mencapai cita-cita mereka diawali dengan lulus 

kuliah terlebih dahulu. Ikal dan Arai berhasil menyelesaikan kuliahnya. Mereka 

juga kuliah dengan bekerja. Dan, mereka benar-benar memegang apa yang 

diimpikan sejak awal. Mereka tidak berhenti hanya dengan lulus kuliah. Mereka 

masih bermimpi bersekolah ke luar negeri. Lagi-lagi sebuah cerita yang 

menimbulkan rasa heran karena di zaman sekarang banyak sekali mahasiswa yang 

hanya mengandalkan kiriman orang tua. 
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Melihat kuli-kuli itu, aku melihat diriku sendiri, Arai, dan 

Jimbron, sempoyongan memmikul puluhan kilogram ikan dari 

perahu menuju stanplat. Tiga tahun kami menghambakan diri 

pada pekerjaan paling kasar di pelabuhan. Menahan kantuk, 

lelah, dan dingin. Bertahan karena meraupi seluruh tubuh 

dengan hangatnya mimpi-mimpi. Betapa kami adalah para 

pemberani, para patriot nasib. Kaki kami tenggelam dalam 

lumpur sampai ke lutut, namun tak pernah surut 

menggantungkan cita-cita di angkasa: ingin sekolah ke Perancis, 

ingin menginjakkan kaki-kaki miskin kami di atas altar suci 

almamater Sorbonne, ingin menjelajahi Eropa sampai Afrika. 

Tak bisa ditawar-tawar. 

Sekarang, aku masih seekor pungguk buta dan mimpi-

mimpi itu masih rembulan, namun semeriah dini hari ini, 

mimpi-mimpi itu masih bercahaya dalam dadaku. (hal. 243-244)      

Pada akhirnya, dengan bekerja keras, mimpi-mimpi yang tinggi itu dapat 

mereka capai. Bersekolah ke luar negeri bukan hal yang tidak mungkin dilakukan 

oleh Ikal dan Arai. Surat beasiswa mereka menuliskan bahwa mereka lulus masuk 

di sebuah uniersitas impian, Sorbonne, Perancis.  

Aku mengambil surat beasiswa Arai dan membacanya, 

lalu jiwaku seakan terbang. Hari itu seluruh ilmu umat manusia 

menjadi setitik air di tengah samudra pengetahuan. Hari itu, 

Nabi Musa membelah Laut Merah dengan tongkatnya dan 

miliaran bintang-gemintang berputar dalam lapisan tak terhingga 

di luar jangkauan akal manusia. Hanya itu kalimat yang dapat 

menggambarkan betapa indahnya Tuhan telah memeluk mimpi-

mimpi kami. Karena di atas kertas itu tertulis nama universitas 

yang menerima Arai sama dengan universitas yang menerimaku. 

Di sana, jelas tertulis: Univesite de Paris, Sorbonne, Perancis. 

(hal. 247) 

Cerita heroik itu tentu saja menjadi pertanyaan dari siswa SMA pada 

zaman sekarang. Apakah bisa melakukan itu semua? Nah, keingintahuan siswa 

SMA akan terjawab jika memang kerja keras untuk mengejar mimpi benar-benar 

dilakukan. Karena tidak ada yang tidak mungkin jika semua dilakukan dengan 

kesungguhan. Itulah rasa keingintahuan yang diberikan novel Sang Pemimpi 

karya Andrea Hirata untuk siswa SMA.  
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4.3.4 Mengembangkan Imajinasi 

Imajinasi pembaca diaduk Andrea Hirata sejak awal novel ini. melalui 

ketiga tokohnya, Ikal, Arai, dan Jimbron saat mereka sedang berkejaran dengan 

Pak Mustar karena telat apel senin di sekolah. Lihat imajinasi yang diuraikan Ikal 

melalui mata Arai. Ikal saat itu malah menjadi kagum dengan apa yang terlihat di 

mata Arai. Saat itu mereka yang sedang terjebak di dalam peti es tempat 

penyimpanan ikan. Peti es yang dipakai oleh mereka ternyata diangkat oleh Pak 

Mustar dan penjaga sekolah bersama anak buah capo. Seperti pencuri yang 

diselamatkan seorang polisi. Dan, memang benar, Arai menganggap hal terebut 

merupakan petualangan yang mengasyikkan. 

Sekarang, delapan orang memikul peti dan peti es 

meluncur menuju pasar pagi yang ramai. Di sekitar peti, tukang 

parkir berteriak-teriak menimpali obrolan pedagang Minang 

yang menjual baju di kaki lima. Klakson sepeda motor dan 

kliningan sepeda sahut-menyahut dengan jerit mesin-mesin 

parut dan ketukan para palu tukang sol sepatu. Lenguh sapi yang 

digelandang ke penjagalan beradu nyaring dengan suara bising 

dari balon kecil yang dipencet penjual mainan anak-anak. Di 

punggungku, kurasakan satu per satu detakan jantung Jimbron, 

lambat namun keras, gelisah dan mencekam. 

Namun, aneh sekali tingkah Arai. Waktu peti melewati 

para pengamen, dia menjentikkan jemarinya mengikuti 

kerincing tamborin. Dia tersenyum. Aku mengerti bahwa 

baginya apa yang kami alami adalah sebuah petualangan yang 

asyik. Dia melirikku yang terjepit tak berdaya,senyumnya 

semakin girang. 

“Fantastik, bukan?” pasti itu maksudnya. (hal. 14) 

Andrea Hirata bukan hanya mengajak pembaca untuk berimajinasi 

membentuk sebuah khayalan menjadi kenyataan, namun pengarang juga 

mengajak pembaca untuk berani menikmati imajinasi sehingga menjadi sesuatu 

yang menakjubkan. Seperti yang ditunjukkan Arai dalam penggalan novel di atas. 
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Kejadian yang seharusnya membuat mereka takut setengah mati karena berurusan 

dengan wakil kepala sekolah, ternyata menjadi petualangan yang mengasyikkan. 

Dari hasil analisis tentang kevalidan novel, dapat disimpulkan bahwa 

novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata sesuai dengan aspek kevalidan yang 

meliputi kevalidan bentuk dan kevalidan isi. Kevalidan bentuk dianalisis melalui 

unsur intrinsik novel. Unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam novel lengkap dan 

disusun pengarang dengan sangat baik. Oleh karena itu, novel ini merupakan 

novel yang valid secara bentuk.  Kevalidan isi dianalisis berdasarkan kompetensi 

dasar, nilai pedagogis yang ada di dalam novel—dijabarkan dengan adanya nilai 

pendidikan karakter—nilai estetis novel, dan novel ini menarik dan bermanfaat 

bagi siswa SMA. Selain itu, nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam novel 

merupakan muatan tersendiri yang dapat menambah pengetahuan dan bahan 

pembelajaran bagi siswa untuk mengetahui sekaligus menerapkan nilai-nilai yang 

ada di dalamnya.  

Berdasarkan uraian di atas tentang kesesuaian novel sebagai bahan ajar 

yang baik maka novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata dapat dijadikan bahan 

ajar sastra di SMA. Bahasa yang digunakan pengarang merupakan bahasa yang 

mudah dipahami siswa. Selain itu, istilah Melayu dan istilah asing menjadi 

kekayaan tersendiri yang dapat menambah wawasan siswa. Cerita yang dibangun 

di dalam novel ini juga membelajarkan siswa untuk berimajinasi dengan kalimat-

kalimatnya yang imajinatif. Dari segi psikologi, lewat tokoh Ikal yang duduk di 

jenjang SMA sangat tepat dan pas jika diajarkan pada siswa SMA. Rasa 

keingintahuan siswa juga dirangsang oleh pengarang dengan cara implisit. Siswa 
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dibuat bertanya-tanya apakah dengan segala keterbatasan yang mereka miliki 

benar-benar dapat mencapai mimpi yang tinggi. Dari situlah, novel ini 

mengandung pesan pada siswa untuk mencari tahu jawabannya sendiri dengan 

contoh tokoh Ikal dan Arai. Novel ini juga merupakan novel yang sangat 

imajinatif. Pengarang dengan baik menyusun kalimat-kalimat yang dapat 

memancing imajinasi pembaca. Secara mengalir imajinasi pembaca akan diaduk 

oleh pengarang lewat cerita dan kalimatnya yang menginspirasi.  

Berdasarkan kesimpulan mengenai aspek kevalidan dan aspek kesesuaian 

maka novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata bermuatan nilai-nilai pendidikan 

karakter dapat dijadikan alternatif bahan ajar sastra yang baik bagi siswa SMA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada novel Sang Pemimpi karya 

Andrea Hirata yang berkaitan dengan bahan ajar terdapat beberapa simpulan, 

antara lain. 

1. Novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata yang bermuatan nilai-nilai 

pendidikan karakter dapat menjadi alternatif bahan ajar sastra di SMA karena 

sesuai dengan unsur pembangun prosa fiksi. Unsur pembangun prosa fiksi 

merupakan unsur intrinsik novel yang menjadi penjelas mengenai kevalidan, 

meliputi kevalidan bentuk dan kevalidan isi. Kevalidan bentuk berhubungan 

dengan unsur-unsur intrinsik novel, antara lain tema, alur, tokoh dan 

penokohan, latar atau setting, gaya bahasa, dan amanat. Kevalidan isi 

berhubungan dengan novel yang dikaji dapat menunjang kompetensi dasar, 

novel memuat nilai pedagogis, novel memuat nilai estetis, serta novel yang 

dikaji menarik dan bermanfaat. Nilai pedagogis yang ada di dalam novel 

dikhususkan pada nilai pendidikan karakter sesuai dengan kurikulum 

pembelajaran di SMA, antara lain religius, toleransi, disiplin, kerja keras, 

kreatif, mandiri, menghargai prestasi, peduli sosial, dan tanggung jawab.  

2. Novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata dapat menjadi bahan ajar sastra di 

SMA yang berisi nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan ini terdiri dari 

nilai religius, nilai moral, dan nilai sosial. Nilai-nilai kehidupan ini dapat 
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menggugah kepedulian, kepekaan dan memperkaya pondasi siswa SMA dalam 

berkehidupan di masyarakat .  

3. Novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata dapat menjadi alternatif bahan ajar 

sastra yang baik di SMA berdasarkan aspek kesesuaian. Aspek kesesuaian ini 

meliputi: pertama, bahasa novel yang mudah dipahami serta terdapat istilah 

dari bahasa Melayu dan bahasa Inggris sebagai penambah perbendaharaan dan 

pengetahuan siswa SMA. Kedua, dari sisi psikologi, novel ini sangat tepat 

diajarkan kepada siswa SMA karena usia tokoh dan usia anak didik tidak jauh 

berbeda. Ketiga, novel menumbuhkan rasa ingin tahu siswa dengan kisah yang 

ada di dalam novel. Kisah ini menjadi kisah yang mengispirasi sehingga rasa 

indin tahu siswa akan tumbuh dengan membaca cerita yang disuguhkan oleh 

pengarang. Keempat, novel dapat mengembangkan imajinasi siswa SMA 

dengan penggambaran situasi melalui kalimat-kalimat imajiner yang digunakan 

oleh pengarang. 

 

5.2 Saran 

Saran dari hasil analisis terhadap novel Sang Pemimpi karya Andrea 

Hirata, sebagai berikut. 

1. Dilihat dari hasil analisis, novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata dapat 

dijadikan alternatif bahan ajar apresiasi sastra. Penulis menyarankan agar hasil 

analisis ini dapat dimanfaatkan oleh guru dalam pembelajaran apresiasi sastra 

di SMA. 
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2. Penelitian ini hanya mengkaji tentang novel Sang Pemimpi karya Andrea 

Hirata yang dapat dijadikan alternatif bahan ajar sastra dengan muatan nilai-

nilai pendidikan karakter. Oleh karena itu, hendaknya ada penelitian lain yang 

mengkaji novel dari basis yang berbeda sehingga pengajaran tentang novel 

lebih bervariasi.  
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LAMPIRAN 1 

 

DATA PENELITIAN 

 

Berikut adalah penggalan novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata yang 

menjadi data penelitian.  

Data 1 

Daratan ini mencuat dari perut bumi laksana tanah yang dilantakkan 

tenaga dahsyat kataklismik. (hal. 1) 

Data 2 

Di belahan lain, semburan ultraviolet menari-nari di atas permukaan 

laut yang bisu bertapis minyak, jingga serupa kaca-kaca gereja, 

mengelilingi dermaga yang menjulur ke laut seperti reign of fire: 

lingkaran api. (hal. 1) 

Data 3 

Jantungku berayun-ayun seumpama punchbag yang dihantam 

beruntun seorang petinju. (hal. 1) 

Data 4 

Pancaran matahari menikam lubang dinding papan seperti pedang 

cahaya, putih berkilauan, melesat-lesat menerobos sudut gelap. (hal. 

3) 

Data 5 
Aku mengintip keluar, musim hujan baru mulai. Pukul empat sore 

nanti, hujan akan tumpah, tak berhenti sampai jauh malam. Demikian 

di kota pelabuhan kecil Magai di Pulau Belitong, sampai Maret tahun 

depan. (hal. 3) 

Data 6 
... . Ketika dia berbalik, aku membaca nama pada emblem hitam 

murahan yang tersemat di dadanya: MUSTAR M. DJAI‟DIN, B.A. 

... . Lelaki itu wakil kepala SMA kami, Westerling berwajah dingin. 

Bibirnya tipis, kulitnya putih, dan alisnya lebat menakutkan. ... .  

Pak Mustar menyandang semua julukan seram yang berhubungan 

dengan tata cara lama yang keras untuk menegakkan disiplin. Dia guru 

biologi, Darwinian tulen; karena itu, dia sama sekali tak toleran. Lebih 

dari gelar B.A. itu, dia juga “suhu” tertinggi perguruan silat Melayu 

yang ditakuti: Macan Akar. (hal. 4) 

Data 7 

Aku tercekat. Punggungku basah karena keringat dingin. Lelaki itu 

wakil kepala SMA kami. Westerling berwajah dingin. ... . (hal. 4) 
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Data 8 
Sebenarnya, Pak Mustar ini orang penting. Tanpa dia, kampung kami 

tak kan pernah punya SMA. Dia salah satu perintisnya. Dulu, kami 

harus sekolah SMA ke Tanjong Pandan, ratusan kilometer jauhnya. 

Sungguh hebat SMA kami itu, sebuah SMA negeri! Namun, Pak 

Mustar berubah garang lantaran anak lelaki satu-satunya justru tak 

diterima di SMA ini. Bayangkan, anaknya ditolak di SMA yang susah 

payah dibangunnya sebab NEM anak manja itu kurang 0,25 dari batas 

minimal. Bayangkan lagi; 0,25! Syaratnya 42, sedangkan NEM 

anaknya hanya 41,75! (hal. 5) 

Data 9 
Senin pagi itu adalah hari sial. Setengah jam sebelum masuk, Pak 

Mustar mengunci pagar sekolah. ... . (hal. 5) 

Data 10 
... Dia berdiri di podium menjadi inspektur apel rutin. Banyak siswa 

yang terlambat, termasuk aku, Arai, dan Jimbron. ... (hal. 5) 

Data 11 
Aku meronta-ronta dalam genggamannya, menggelinjang, lalu ... 

wuuuth! (hal. 7) 

Data 12 
Teriakan Pak Mustar membahana. (hal. 7) 

Data 13 
Tak sempat kusadari, secepat terkaman macan, secara amat mendadak, 

Pak Mustar telah berdiri di sampingku. Wajahnya yang dingin 

menyeringai kejam. ... . (hal. 7) 

Data 14 
Aku berlari kencang menyusuri pagar sekolah. Pengejarku juga sial 

karena aku adalah sprinter SMA. (hal. 8) 

Data 15 
Kulirik sejenak jejeran panjang tak putus-putus pagar nan ayu, ratusan 

jumlahnya, berteriak-teriak histeris membelaku, hanya membelaku 

sendiri, sebagian melonjak-lonjak, yang lainnya membekap dada, … . 

(hal. 8) 

Data 16 
Setiap langkahku rasanya ringan laksana lompatan anggun antelop 

Tibet. (hal. 8) 

Data 17 
... . Dia pemilik gudang itu dan penguasa 16 perahu motor. ... . (hal. 

10) 

Data 18 
Nyonya Pho bertubuh tinggi besar. Rambutnya tebal, disemir hitam 

pekat dan kaku seperti sikat. Alisnya seperti kucing tandang. Bahunya 

tegap, dadanya tinggi, dan raut mukanya seperti orang terkejut. Sesuai 

tradisi Ho Pho, dia bertato, lukisan naga menjalar dari punggung 

sampai ke bawah telinga, bersurai-surai dengan tinta Cina. Bengis, 

tega, sok kuasa, dan tak mau kalah tersirat jelas dari matanya. (hal. 11) 
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Data 19 
Aku merasakan siksaan yang mengerikan ketika dua orang dengan 

berat badan tak kurang dari 130 kilogram menindihku. Tulang-

tulangku melengkung. Jika bergeser rasanya akan patah. Setiap tarikan 

napas perih menyayat-nyayat rusukku. Perutku ngilu seperti teriris 

karena diisap dinginnya sebatang balok es. Aku menggigit lenganku 

kuat-kuat menahan derita. Bau anyir ikan busuk menusuk hidungku 

sampai ke ulu hati. Tatapan nanar bola mata mayat-mayat ikan 

kenangka yang terbelalak membuatku gugup. (hal. 13) 

Data 20 
Perutku ngilu seperti teriris karena diisap dinginnya sebatang balok es. 

(hal. 13) 

Data 21 
Klakson sepeda motor dan kliningan sepeda sahut-menyahut dengan 

jerit mesin-mesin parut dan ketukan palu para tukang sol sepatu. (hal. 

14) 

Data 22 
Sekarang, delapan orang memikul peti dan peti es meluncur menuju 

pasar pagi yang ramai. Di sekitar peti, tukang parkir berteriak-teriak 

menimpali obrolan pedagang Minang yang menjual baju di kaki lima. 

Klakson sepeda motor dan kliningan sepeda sahut-menyahut dengan 

jerit mesin-mesin parut dan ketukan para palu tukang sol sepatu. 

Lenguh sapi yang digelandang ke penjagalan beradu nyaring dengan 

suara bising dari balon kecil yang dipencet penjual mainan anak-anak. 

Di punggungku, kurasakan satu per satu detakan jantung Jimbron, 

lambat namun keras, gelisah dan mencekam. 

Namun, aneh sekali tingkah Arai. Waktu peti melewati para 

pengamen, dia menjentikkan jemarinya mengikuti kerincing tamborin. 

Dia tersenyum. Aku mengerti bahwa baginya apa yang kami alami 

adalah sebuah petualangan yang asyik. Dia melirikku yang terjepit tak 

berdaya,senyumnya semakin girang. 

“Fantastik, bukan?” pasti itu maksudnya. (hal. 14) 

Data 23 
Kalau polisi menciduk gerombolan bramacarah pencuri kabel telepon, 

orang berwajah serupa Arai dinaikkan ke bak mobil pick up, dibopong 

karena tulang keringnya dicuncung jatah sepatu kopral. (hal. 17) 

Data 24 
Wajah Arai laksana patung muka yang dibuat mahasiswa seni kriya 

yang baru pertama kali menjamah tanah liat; pencet sana, melendung 

sini. Lebih tepatnya, perabot di wajahnya seperti hasil suntikan silikon 

dan mulai meleleh. Suaranya kering, serak, dan nyaring, persis vokalis 

mengambil nada falseto—mungkin karena kebanyakan menangis 

waktu kecil. Gerak-geriknya canggung serupa belalang sembah. Tapi, 

matanya istimewa. Di situlah pusat pesona Arai. Kedua bola matanya 

itu, sang jendela hati, adalah layar yang mempertontonkan jiwanya 

yang tak pernah kosong. (hal. 18) 
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Data 25 
Sesungguhnya, aku dan Arai masih bertalian darah. Neneknya adalah 

adik kandung kakekku dari pihak ibu. Namun, sungguh malang 

nasibnya, ketika dia kelas satu SD, ibunya wafat saat melahirkan 

adiknya. Arai—baru enam tahun waktu itu—dan ayahnya gemetar di 

samping jasad sang Ibu yang memeluk bayi merah bersimbah darah. 

Anak-beranak itu meninggal bersamaan. Lalu, Arai tinggal berdua 

dengan ayahnya. 

Namun, kepedihan belum mau menjauhi Arai. Menginjak kelas tiga 

SD ayahnya juga wafat. Arai menjadi yatim piatu, sebatang kara. Dia 

kemudian dipungut keluarga kami. (hal. 18) 

Data 26 
Aku teringat, beberapa hari setelah ayahnya meninggal, dengan truk 

kopra, aku dan ayahku menjemput Arai. Sore itu dia sudah menunggu 

kami di depan tangga gubuknya. Dia berdiri sendirian di tengah 

belantara ladang tebu yang tak terurus. (hal. 18) 

Data 27 
Laksana terumbu karang yang menjadi rumah ikan di dasar laut, ... . 

(hal. 19 

Data 28 
Arai adalah sebatang pohon kara di tengah padang karena hanya 

tinggal dia sendiri dari satu garis keturunan keluarganya. Ayah-ibunya 

merupakan anak-anak tunggal dan kakek-neneknya dari pihak 

orangtuanya juga telah tiada. Orang Melayu memberi julukan Simpai 

Keramat untuk orang terakhir yang tersisa dari suatu klan. (hal. 20) 

Data 29 
Aku mengamati Arai. Kelihatan jelas kesusahan telah menderanya 

sepanjang hidup. (hal. 20) 

Data 30 
... . Aku melirik benda itu dan makin pedih membayangkan dia 

membuat mainan itu sendiri, memainkannya juga sendiri di tengah-

tengah ladang tebu. ... . (hal. 21) 

Data 31 
Agaknya dia juga bertekad memerdekakan dirinya dari duka 

mengharu biru yang membelenggunya seumur hidup. (hal. 23)  

 

Data 32 
Jahitan kancing bajunya yang rapuh satu per satu terlepas hingga 

bajunya melambai-lambai seperti sayap kumbang sagu tadi. (hal. 23) 

Data 33 
Lalu, Arai melangkah menuju depan bak truk. Dia berdiri tegak di 

sana serupa orang berdiri di hidung haluan kapal. Pelan-pelan dia 

melapangkan kedua lengannya dan membiarkan angin menerpa 

wajahnya. Dia tersenyum penuh semangat. Agaknya dia juga bertekad 

memerdekakan dirinya dari duka mengharu biru yang 

membelenggunya seumur hidup. Dia telah berdamai dengan 



 

 

147 

kesedihan. Jahitan kancing bajunya yang rapuh satu per satu terlepas 

hingga bajuya melambai-lambai seperti sayap kumbang sagu tadi. Dia 

menggoyang-goyangkan tubuhnya bak rajawali di angkasa.  

“Dunia! Sambutlah aku ...! Ini aku, Arai, datang untukmu ...!” pasti itu 

maksudnya. (hal. 23) 

Data 34 
Ayahku megepalkan tinjunya kuat-kuat dan aku ingin tertawa sekeras-

kerasnya, tapi aku juga ingin menangis sekeras-kerasnya. (hal. 23) 

Data 35 
Aku dan Arai ditakdirkan seperti sebatang jarum di atas meja dan 

magnet di bawahnya. (hal. 25) 

Data 36 
Seperti kebanyakan anak-anak Melayu miskin di kampung kami yang 

mulai bekerja sejak remaja, Arai-lah yang mengajariku mencari akar 

banar untuk dijual ke pasar. (hal. 26) 

Data 37 
Kesedihan hanya tampak padanya ketika dia mengaji Al-Quran. Di 

hadapan kitab suci itu, dia seperti orang mengadu, seperti orang 

takluk, seperti orang yang lelah berjuang melawan rasa kehilangan 

pada seluruh orang yang dicintainya.  

Setiap habis magrib, Arai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di 

bawah temaram lampu minyak. Seisi rumah kami terdiam. Suranya 

sekering ranggas yang menusuk-nusuk malam. Setiap lekukan tajwid 

yang dilantunkan hati muda itu adalah jeritan kerinduan yang tak 

tertanggungkan kepada ayah-ibunya. (hal. 26-27) 

Data 38 

Karena selalu ingin tahu dan terus bertanya, Arai berkembang menjadi 

anak yang pintar. Dia selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. (hal. 

27) 

Data 39 
Peregasan adalah peti papan besar tempat menyimpan padi. 

Orangtuaku dan sebagian besar orang Melayu seangkatan mereka 

sedemikian trauma pada pendudukan Jepang, maka setiap rumah pasti 

ada peregasan. (hal. 29) 

Data 40 
Sore itu, aku dan Arai sedang bermain di pekarangan waktu seorang 

perempuan yang biasa kami panggil Mak Cik Maryamah datang. Dia 

datang dengan anaknya, urmi, dan adik-adik perempuan Nurmi, dan 

putri kecilnya yang tertidur pulas dalam dekapannya. (hal. 31) 

Data 41 

Ibuku menghampiri mereka. Sudah tiga kali Minggu ini, Mak Cik 

datang meminjam beras. Keluarga kami memang miskin, tapi Mak 

Cik lebih tak beruntung. Menurut cerita orang-orang, Mak Cik 

Maryamah berasal dari sebuah kampung nelayan miskin dekat 

Tanjong Kelumpang. Dia tak berdaya karena tak lagi dipedulikan 
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suaminya, antara lain karena dia hanya bisa melahirkan anak-anak 

perempuan itu. (hal. 32) 

Data 42 
Nurmi, seorang gadis cantik yang beranjak dewasa, tampak tertekan 

batinnya. Dia memeluk erat sebuah koper hitam lusuh berisi biola. 

Nurmi seorang pemain biola berbakat. Dia ingin jadi musisi, itulah 

impian terbesarnya. Bakat dan biola itu diwarisinya dari almarhum 

kakeknya, dulu ketua grup gambus kampung kami. (hal. 31) 

Data 43 
Ibuku memberi isyarat dan Arai melesat ke gudang peregasan. Dia 

memasukkan beberapa takar beras ke dalam karung, kembali ke 

pekarangan, lalu memberikan karung beras itu kepada ibuku yang 

kemudian melungsurkannya kepada Mak Cik. 

“Ambillah ....” (hal. 32) 

Data 44 
Ibuku tersenyum memandang Nurmi. 

“Jangan sekali-kali kau pisahkan Nurmi dari biolanya, Maryamah. 

Kalau berasmu habis, datanglah lagi ke sini.” (hal. 32-33)  

Data 45 
Aku bingung melihat tingkah Arai. Aku makin tak mengerti waktu 

Arai bergegas membuka tutup peregasan, mengambil celengan ayam 

jagonya, dan tanpa ragu menghempaskannya. Uang logam berserakan 

di lantai. Napasnya memburu dan matanya nanar menatapku saat dia 

mengumpulkan uang koin. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. 

Aku langsung tergoda akan undangan ganjil dari sorot matanya. Tanpa 

pikir panjang, aku menjangkau celenganku di dasar peregasan dan 

melemparkannya ke dinding. ... . (hal. 33) 

Data 46 
Napasnya memburu dan matanya nanar menatapku saat dia 

mengumpulkan uang koin. (hal. 33) 

Data 47 
Arai membuka kancing bajunya, menengadahkan wajahnya. Dan 

ketika angin fan membasuh wajahnya yang bersimbah peluh, dia 

terpejam syahdu, sebuah gaya yang sangat mengesankan. (hal. 36) 

Data 48 
... . Nyonya itu sedang mengepang rambut putrinya, Mei-mei. Siapa 

pun yang melihat gadis kecil itu akan segera teringat pada tofu. 

Mereka berdua gendut-gendut, tapi cantik. (hal. 36) 

Data 49 
... . Nyonya Tionghoa yang punya nama sangat bagus itu: Deborah 

Wong, melompat terkejut melihat uang logam membukit seperti 

tumpeng. (hal. 36) 

Data 50 
Aku seperti kerbau dicocok hidung, bahkan hanya untuk bertanya pun 

mulutku terlanjur kelu. (hal. 36) 
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Data 51 
Mei-mei makin girang. Gadis cilik yang tak kenal takut itu naik ke 

atas meja. Ibunya tertegun. 

“Ayo, tinju, Bang! Talik lambutnya ....” (hal.39) 

Data 51 
Tapi, seperti kucing yang dimasukkan dalam karung, aku 

memberontak sejadi-jadinya. (hal. 39) 

Data 52 
“Tageeem ....! Puik Tagem!” Nyonya Deborah berteriak histeris. 

Karena panik, Nyonya Deborah terpaksa memakai kata puik, sebuah 

makian dalam bahasa Sawang. (hal. 40) 

Data 53 
Pinggan kaleng yang tengah digenggam ibu mertua Nyonya A Siong 

terjatuh tanpa disadarinya, lalu berguling-guling ke tengah ruangan 

toko. (hal. 41) 

Data 54 
Kami kembali bersepeda dengan tergesa-gesa, meliuk-liuk membawa 

karung gandum, gula, dan tepung terigu. (hal. 42) 

Data 55 
Pemandangan semakin menakjubkan ketika Nyonya Deborah 

mematikan fan, lalu awan-awan kecil itu berjatuhan, melayang-layang 

dengan lembut tanpa bobot. (hal. 42)  

Data 56 

“Arai, kita memerlukan tabungan itu.”Dia menoleh kepadaku. 

“Nanti kujelaskan. Ikuti saja rencanaku, percayalah ....” 

Aku menatap mata Arai dalam-dalam. 

Kami kembali bersepeda dengan tergesa-gesa, meliuk-liuk membawa 

karung gandum, gula, dan tepung terigu. Di perempatan Arai belok 

kiri. Dia menuju rumah Mak Cik Maryamah.  

Kami masuk ke dalam rumah yang senyap. Dari dalam kamar, sayup 

terdengar Nurmi sedang menggesek biola. Arai menyerahkan karung-

karung tadi kepada Mak Cik. Dia terkejut. Lalu aku terpana dengan 

rencana Arai: dengan bahan-bahan itu dimintanya Mak Cik membuat 

kue dan kami yang akan menjualnya! (hal. 42-43) 

Data 57 
Kami masuk ke dalam rumah yang senyap. Dari dalam kamar, sayup 

terdengar Nurmi sedang menggesek biola. Arai menyerahkan karung-

karung tadi kepada Mak Cik. Dia terkejut. Lalu, aku terpana dengan 

rencana Arai: dengan bahan-bahan itu dimintanya Mak Cik membuat 

kue dan kami yang akan menjualnya. 

“Mulai sekarang, Mak Cik akan punya penghasilan!” seru Arai 

bersemangat. Mata Mak Cik berkaca-kaca. Seribu terima kasih seolah 

tak kan cukup baginya. 

Tubuhku yang dari tadi kaku karena tegang mengantisipasi rencana 

Arai, kini pelan-pelan merosot sehingga aku terduduk di balik daun 

pintu. Aku menunduk dan memeluk lututku yang tertekuk. Aku 
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merasa sangat malu kepada diriku sendiri. Bibirku bergetar manahan 

rasa haru pada putihnya hati Arai. (hal. 43) 

Data 58 
Aku dan Arai beruntung sempat melihat aksinya. Ketika itu kami 

masih kelas empat sekolah dasar. A Pui namanya, terpesona aku 

dibuatnya. ... . (hal. 45) 

Data 59 

Siang itu A Pui duduk santai mengisap cangkolong. Sarung 

bawahannya, kaus kutang bajunya, sandal jepit alas kakinya, dan tujuh 

puluh tahun usianya. Pasiennya nongkrong meringis-mringis persis 

anak-anak kucing tercebur ke kolam kangkung. (hal. 45) 

Data 60 

A Pui adalah dokter gigi kampung kami, dukun gigi lebih tepatnya. 

Mengaku mendapat ilmunya dari peri tempayan, pria Hokian itu 

sungguh sakti mandraguna. Namanya kondang sampai Tanjong 

Pandan. Bagaimana tidak, dia mampu menyembuhkan sakit gigi tanpa 

menyentuh gigi busuk itu, bahkan tanpa melihatnya! Alat 

diagnosisnya hanya sepotong balok, sebilah palu, dan sebatang paku. 

Ruang praktiknya adalah lingkar teduh daun pohon nangka dan dia 

hanya berpraktik berdasarkan suasana hati. Gigi-giginya sendiri 

tonggos dan hitam-hitam. (hal. 46) 

Data 61 
Setelah pulang sekolah, jangan harap kami bisa berkeliaran. Mengaji 

dan mengaji Al-Quran sampai khatam berkali-kali. Kalau tamat SD 

belum hafal Juz „Amma, siap-saip saja dimasukkan ke dalam bedug 

dan bedugnya dipukul keras-keras sehingga ketika keluar berjalan zig-

zag seperti ayam mabuk. (hal. 47) 

Data 62 
Ketiga petinggi masjid itu lebih keras daripada orang tua kami sebab 

merekalah yang mengajari orangtua kami mengaji sekaligus menyunat 

mereka. ... . (hal. 47) 

Data 63 
Aku dan Arai sering dihukum Taikong Hamim. Karena napasku tak 

panjang kalau mengaji, pada suatu subuh yang dingin, aku disuruh 

menimba air dan mengisi tong sampai penuh. ... . (hal. 47) 

Data 64 
... . Karena napasku tak panjang kalau mengaji, pada suatu subuh yang 

dingin, aku disuruh menimba air dan mengisi sampai penuh. Lalu, aku 

dipaksa menyelam ke dalam tong itu sambil membawa jeriken lima 

liter. ... . (hal. 47) 

Data 65 
... . Arai lebih parah. Karena terlambat shalat subuh, dia disuruh 

berlari mengelilingi masjid sambil memikul gulungan kasur. ... . (hal. 

48)  
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Data 66 
Kami terpingkal-pingkal melihatnya pontang-panting seperti orang 

kebakaran rumah. (hal. 48) 

Data 67 
Suatu hari, belum empat puluh hari ibunya wafat, Jimbron bepergian 

naik sepeda dibonceng ayahnya. Masih berkendara, ayahnya terkena 

serangan jantung. Konon, Jimbron pontang-panting dengan sepeda itu 

membawa ayahnya ke Puskesmas. Dia berusaha sekuat tenaga, panik, 

dan jatuh bangun membonceng ayahnya yang sesak nafas sambil 

kesusahan memeganginya. Sampai di Puskesmas, Jimbron pucat pasi 

ketakutan. Dia kalut, tak sanggup menjelakan situasinya kepada 

orang-orang. Lagi pula sudah terlambat. Beberapa menit di 

Puskesmas, ayahnya meninggal. Sejak saat itu Jimbron gagap. (hal. 

49) 

Data 68 
Ayah dan ibu Jimbron meninggal. Rupanya, Pendeta Geo, panggilan 

kami untuk Pendeta Geovanny, mengangkatnya menjadi anak asuh. 

Namun, pendeta berdarah Italia itu tak sedikit pun bermaksud 

mengubah keyakinan Jimbron. Dia malah tak pernah telat jika 

mengantarkan Jimbron mengaji ke masjid. (hal. 49) 

Data 69 
... . Jimbron adalah pemuda yang mudah mengantuk, tapi sedikit saja 

dia mendengar kata kuda, telinga layunya sontak berdiri. Jimbron 

segera menjadi pencinta kuda yang fanatik. Dia tahu teknik 

mengendarai kuda, asal muasal kuda, dan mengerti makna ringkikan 

kuda. Dia hafal nama kuda Abraham Lincoln, nama kuda Napoleon, 

bahkan nama kuda Syaidina Umar bin Khaththab. Dengan melihat 

gambar kuda, dia langsung tahu jenis kelaminyya. Tak ada satupun 

yang menarik di dunia ini bagi Jimbron selain kuda. (hal. 50) 

Data 70 
... . Semakin dia bersemangat, semakin parah gagapnya. ... . (hal. 51) 

Data 71 
... . Otak pembalasan ini, tentu saja ide Arai. Cara paling aman 

sehingga sering dipraktikkan Arai adalah mengucapkan amin dengan 

sangat tidak tuma’ninah, tidak santun. Cara ini sebenarnya sangat 

keterlaluan, tapi maklum, waktu itu kami masih SD dan Arai memang 

punya bakat terpendam di bidang nakal. (hal. 52) 

Data 72 

Arai langsung menyambut dengan lolongan seperti serigala 

mengundang kawin. (hal. 52) 

Data 73 
Karena di kampung kami tidak ada SMA, setelah tamat SMP, aku, 

Arai, dan Jimbron merantau ke Magai untuk sekolah di SMA negeri. 

... . (hal. 55) 
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Data 74 
Anak-anak Melayu ini paling miris nasibnya. Karena sesungguhnya 

setiap butir pasir itu adalah milik ulayatnya, setiap bongkah kuarsa, 

topas, dan galena itu adalah harkat dirinya sebagai bangsa Melayu. 

Tapi, semuanya mereka muat sendiri ke atas tongkang untuk 

menggendutkan perut para cukong di Jakarta dan pejabat yang 

kongkalikong. Menjadi pendulang, nelayan jermal, dan kuli pasir 

berarti mengucapkan selamat tinggal pada Tut Wuri Handayani. (hal. 

56) 

Data 75 

Aku, Arai, dan Jimbron, memilih sebuah pekerjaan yang sangat 

bergengsi sebagai tukang pikul ikan di dermaga. Profesi yang sangat 

elite itu disebut kuli ngambat. Kami dengan sengaja memilih profesi 

itu karena memungkinkan untuk dikerjakan sambil sekolah. (hal. 56-

57) 

Data 76 
Sebelum menjadi kuli ngambat, kami pernah punya pekerjaan lain 

yang juga memungkinkan untuk tetap sekolah, yaitu sebagai penyelam 

padang golf. ... . (hal. 57) 

Data 77 
Lalu, kami beralih menjadi part time office boy di kompleks kantor 

pemerintah. Mantap sekali judul jabatan kami itu dan hebat sekali job 

description-nya: masuk kerja subuh-subuh dan menyiapkan ratusan 

gelas teh dan kopi untuk para abdi negara. (hal. 57) 

Data 78 
Setiap pagi kami selalu seperti semut kebakaran. (hal. 58) 

Data 79 
Setiap pukul dua pagi, berbekal sebatang bambu, kami sempoyongan 

memikul berbagai jenis makhluk laut yang sudah tersaji di meja 

pualam stanplat pasar ikan pada pukul lima sehingga pukul enam 

sudah bisa diserbu ibu-ibu. Artinya setelah itu, kami leluasa untuk 

sekolah. 

Setiap pagi kami selalu seperti semut kebakaran. Menjelang pukul 

tujuh, dengan membersihkan diri seadanya—karena itu, kami selalu 

berbau seperti ikan pari—kami tergopoh-gopoh ke sekolah. Jimbron 

menyambar sepedanya yang telah dipasangi surai sehingga sepeda 

jengki reyot itu adalah kuda terbang pegasus, sedangkan aku dan Arai 

berlari terbirit-birit menuju sekolah. (hal. 58-59) 

Data 80 
Namun, sampai di sekolah, semua kelelahan kami serta-merta lenyap, 

sirna tak berbekas, menguap diisap oleh daya tarik lelaki tampan itu. 

Dialah kepala sekolah sekaligus guru sastra kami: Bapak Drs. Julian 

Ichsan Balia. ... . (hal. 59) 

Data 81 
Setiap representasi dirinya, dia perhitungkan dengan teliti sebab dia 

juga paham bahwa di depan kelas dia adalah center of universe, dan 
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dia sadar bahwa yang diajarkannya sastra, muara segala keindahan. 

(hal. 59) 

Data 82 
Berpostur sedang kurang lebih 170 cm dan berkulit putih bersih, Pak 

Balia selalu tampil prima karena dia mencintai profesinya, 

menyenangi ilmu, dan lebih dari itu; amat menghargai murid-

muridnya! Setiap representasi dirinya, dia perhitungkan dengan teliti 

sebab dia juga paham bahwa di depan kelas dia adalah centre of 

universe, dan dia sadar bahwa yang diajarkannya sastra, muara segala 

keindahan. (hal. 59) 

Data 83 
Wajah Pak Balia sejuk bersahabat, elegan penuh makna seperti 

sampul buku ensiklopedia. Tulang pipi yang lonjong membuatnya 

tampak sehat dan muda ketika timbangannya naik dan membuatnya 

berkarakter menawan waktu dia kurus. Warna coklat adalah warna 

kesenangannya karena seirama dengan warna bola matanya. Ilmu 

yang terasah oleh usia senantiasa bertambah, menjadikan dua bola 

kecil coklat yang teduh itu bak perigi yang memeram ketinggian ilmu 

dalam kebijaksanaan umur. (hal. 59-60)  

Data 84 
Tak pernah mau kelihatan letih dan jemu menghadapi murid. Jika 

lelah, dia mohon diri sebentar untuk membasuh mukanya, 

mengelapnya dengan handuk putih kecil bersulamkan nama istri dan 

putri-putrinya, yang selalu dibawa ke mana-mana. Lalu, dibasahinya 

rambutnya dan disisirnya kembali rapi-rapi bergaya James Dean. 

Sejenak kemudian, beliau menjelma lagi di depan kelas sebagai 

pangeran tampan ilmu pengetahuan. (hal. 60) 

Data 85 
Kreatif adalah daya tarik utama kelasnya. Ketika membicarakan syair-

syair tentang laut, beliau memboyong kami ke kampung nelayan. 

Mengajari kami menggubah deburan ombak menjadi prosa, 

membimbing kami merangkai bait puisi dari setiap segi kehidupan 

para penangkap ikan. Indah menggetarkan. (hal. 60) 

Data 86 
... . Tak dinyana, apa yang dikatakan Pak Balia berikutnya terhunjam 

ke dalam hatiku dan Arai, menasbihkan mimpi-mimpi yang muskil.  

“Jelajahi kemegahan Eropa sampai Afrika. Temukan berliannya 

sampai ke Perancis. Langkahkan kakimu di atas altar suci almamater 

terhebat tiada tara: Sorbonne. Ikuti jejak-jejak Sartre, Louis Pasteur, 

Montesquieu, Voltaire. Di sanalah orang belajar science, sastra, dan 

seni mengubah peradaban!” (hal. 61) 

Data 87 
Kami terlena dibelai ujung-ujung putih perdu kapas yang 

bergelombang ditiup sepoi angin bak buih lautan, terlena disihir 

kalimah-kalimah sastrawi guru kami itu. (hal. 61) 
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Data 88 
Pada saat itulah, aku, Arai, dan Jimbron mengikrarkan satu harapan 

ambisius: kami ingin dan harus sekolah ke Perancis! Ingin 

menginjakkan kaki di altar suci almamater Sorbonne, ingin menjelajah 

Eropa sampai Afrika. Begitu tinggi cita-cita itu. Mengingat keadaan 

kami yang amat terbatas, semuanya tak lebih dari impian saja. Tapi, di 

depan tokoh karismatik seperti Pak Balia, semuanya seakan mungkin. 

(hal. 62) 

Data 89 

Mahader sudah seperti cacing kepanasan dari tadi. (hal. 63) 

Data 90 
 “I shall return! Jenderal Douglas Mac-Arthur, pahlawan Perang 

Dunia Kedua!” (hal. 64) 

Data 91 
Aku tahu taktik tengik Arai. Dia menggunakan kata-kata langit hanya 

untuk membuat Nurmala terkesan. Kembang SMA itu ditaksirnya 

habis-habisan sejak dia melihatnya pertama kali waktu pendaftaran. ... 

. (hal. 64) 

Data 92 
... . Sebab aku teringat akan ucapan seniman favoritku. Akan kukutip 

salah satu syair lagunya. Aku berdiri tegak-tegak, lalu berteriak, 

“Masa muda, masa yang berapi-api! Haji Rhoma Irama!” (hal. 65) 

Data 93 
Laksmi dipungut seorang Tionghoa Thong San, pemilik pabrik cincau 

dan bekerja di situ. Seperti Jimbron dan Pendeta Geo, bapak asuh 

Laksmi justru menumbuhkan Laksmi menjadi muslimah yang taat. 

Sayangnya, sejak kematian keluarganya, daya hidup dan kegembiraan 

seakan terenggut dari Laksmi. Dia dirundung murung setiap hari. 

Jelas, meskipun sudah bertahun-tahun terjadi, kepedihan tragedi di 

Semenanjung Ayah masih lekat dalam dirinya. Selama bertahun-tahun 

itu pula, tak pernah lagi—tak pernah walaupun hanya sekali—orang 

melihat Laksmi tersenyum. (hal. 68) 

Data 94 
Seperti Jimbron dengan Pendeta Geo, bapak asuh Laksmi justru 

menumbuhkan Laksmi menjadi muslimah yang taat. (hal. 68) 

Data 95 
Dari kejauhan, aku dan Arai sering terpingkal-pingkal melihat 

Jimbron bertingkah seperti kelinci berdiri. (hal. 69) 

Data 96 
 “Aku hanya ingin membuatnya tersenyum ...,” katanya berat. (hal. 

71) 

Data 97 
Kami tak sadar bahwa hari itu langit mengisap teriakan ikan duyung 

sang capo dan lolongan amin Arai yang kurang ajar di masjid untuk 

mengejek Taikong Hamim. (hal. 74) 
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Data 98 
Ayahku adalah pria yang sangat pendiam. Jika berada di rumah 

dengan ibuku, rumah kami menjadi pentas monolog Ibu berpenonton 

satu orang. ... . (hal. 75) 

Data 99 
Buktinya, jika tiba hari pembagian rapor, Ayah mengambil cuti dua 

hari dari menyekop xenotim di instalasi pencucian timah: wasrai. Hari 

pembagian raporku dan rapor Arai adalah hari besar bagi Ayah 

layaknya hari Maulud Nabi—peringatan lahirnya Nabi Muhammad—

bagi umat Islam. (hal. 76) 

Data 100 
Saat pembagian rapor, Ibu pun tak kalah repot. Sehari semalam, dia 

merendam daun pandan dan bunga kenanga untuk dipercikkan di baju 

safari empat saku Ayah itu ketika menyetrikanya. (hal. 77) 

Data 101 
... . Karena dalam undangan, tertulis aku dan Arai berada dalam 

barisan bangku garda depan. Siswa yang tak buruk prestasinya di 

SMA negeri. ... . (hal. 78) 

Data 102 
Di pekarangan rumah, Ibu menengadahkan wajah ke langit dan 

mengangkat kedua tangannya. Dia berdoa. ... . (hal. 78) 

Data 103 
Tidaklah buruk, seorang tukang sekop di wasrai dipanggil dua kali 

oleh Kepala Sekolah SMA negeri. Kulihat senyum menawan ayah. 

Dapat kurasakan, saat itu adalah saat-saat terbaik dalam hidupnya. 

(hal. 82) 

Data 104 
Dadaku mau meledak rasanya. (hal. 82) 

Data 105 
Speaker TOA dari dalam bioskop itu melolongkan suara sampai 

terdengar ke los kontrakan kami. (hal. 86)  

Data 106 
Maka tak ada siswa SMA negeri yang berani dekat-dekat bioskop itu. 

Membicarakannya pun sungkan. Tapi, sore itu berbeda. (hal. 87)  

Data 107 
... . Kuingatkan diriku sendiri bahwa aku berijazah Sekolah Dasar 

Laskar Pelangi Muhammadiyah, kawah candradimuka pendadaran 

Islam yang tangguh. Kututup kembali jemariku, tapi jari-jari itu 

kembali melawan tuannya. Aku malu dan merasa bersalah kepada 

Buya Kiai Haji Achmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. (hal. 88) 

Data 108 

Ada juga nama produsernya, namanya seperti merek puyer sakit 

kepala, dan nama sutradaranya, mirip nama pemain seruling sebuah 

grup dangdut. (hal. 88) 

Data 109 
... . Kami gagal membujuk A Kiun, gadis Hokian penjual tiket. 
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“Anak sekolah walaupun sudah tujuh belas tahun, tak boleh masuk. 

Tak boleh sama Pak Mustal!” (hal. 91-92) 

Data 110 
Kami juga gagal menghasut Pak Cik Basman, tukang sobek karcis, 

agar menyelundupkan kami ke dalam bioskop. Kami bersedia 

membayar karcis dua kali lipat, tunai untuknya, tapi kami malah kena 

damprat. (hal. 92) 

Data 111 
“Anak sekolah macam apa kalian ini?! Mau nonton film na’uzubillah 

macam begitu!” 

Ketika kami melompat kabur, dia masih sempat melolong. 

“Pulang sana, mengaji!” (hal. 92) 

Data 112 
Aku shock. Pandanganku berkunang-kunang. (hal. 102) 

Data 113 
Pak Mustar dan penjaga sekolah menggelandang kami seperti ternak. 

(hal. 103) 

Data 114 
Berita kami tertangkap dengan cepat menyebar seantero Magai. 

Dalam waktu singkat, kamar kontrakan kami dipenuhi para tamu, 

handai tolan sesama monyet sirkus SMA negeri. Mereka tak datang 

untuk menunjukkan rasa simpati pada nasib kami nan diujung tanduk, 

tak pula tertarik dengan momen-momen ketika kami tertangkap. 

Mereka, juga seperti kami, hanya ingin tahu soal nasib dua carik 

merah itu. ... . (hal. 106-107) 

Data 115 
Mereka pun telah menyiapkan dan telah melakukan casting dengan 

brilian, ... (hal. 111) 

Data 116 
Seluruh civitas academica SMA negeri: ... . (hal. 111) 

Data 117 
Dengan menggunakan megaphone Pak Mustar bertindak selaku 

sutradara. (hal. 112) 

Data 118 
Mereka berdesak-desakan ke depan, rapat mengeliling lokasi shooting. 

(hal. 112) 

Data 119 
Baru saja kumulai melenggak-lenggok, para penonton tertawa 

terpingkal dan tawa mereka meledak melihat Jimbron mengejarku. 

(hal. 113) 

Data 120 
“Cut! Cut! Apa-apaan ini?!” Pak Mustar kecewa melihat aktingku. 

(hal. 114) 

Data 120 
Penonton terbahak-bahak melihat Arai digerak-gerakkan seperti robot 

anjing oleh Pak Mustar. (hal. 114) 
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Data 121 
Arai menyalak-nyalak panik bercampur senang karena Nurmala 

tertawa geli seperti anak kecil melihatnya. (hal. 116)  

Data 122 
“ ... . Dengarlah itu, kuda Aus ... tra ... lia! Best of the best of the best 

of the best! Hewan itu lebih tampdan dari manusia!” (hal. 122) 

Data 123  
“Maafkan aku, Bron,” kataku lembut. “Tapi memang sudah saatnya 

kau berhenti memikirkan kuda ....” (hal. 125) 

Data 124 
“Lihatlah, apa yang kita dapat dari pembicaraan tentang kuda? 

Pertengkaran yang buruk inilah yang kita dapat, Kawanku,” 

kuusahakan gaya bicaraku sebijaksana mungkin, seperti penyuluh 

KUA menasihati orang yang ingin menjatuhkan talak tiga. (hal. 125) 

Data 125 
Aku selalu berlari. Aku suka berlari. Aku berlari berangkat sekolah. 

Aku senang berlari menerobos hujan, seperti selendang menembus 

tirai air berlapis-lapis. Aku tak pernah kalah berlari. Tubuhku ringan. 

Jika berlari, aku merasa seperti orang Indian, aku merasa seperti 

layangan kertas kajang berwarna-warni, aku merasa seumpama anak 

panah yang meluncur deras menerabas angin. (hal. 131) 

Data 126 
Aku selalu berlari sepulang sekolah, tapi siang ini, di depan restoran 

Tionghoa, langkahku terhenti. Aku terkejut melihat tiga orang di 

restoran itu: aku, Arai, dan Jimbron tengah membereskan puluhan 

piring yang berserakan di atas meja. Aku berlari lagi, memandangi 

tiga orang yang kukenal itu sampai jauh. (hal. 133) 

Data 127 
Sore ini dia berdiri tegak macam tiang bendera di dermaga menunggu 

kapal barang. (hal. 134) 

Data 128 
Dia memang garang, tapi semua orang tahu bahwa sesungguhnya dia 

penuh perhatian. (hal. 137)  

Data 129 
Suara Pak Mustar berat dan penuh sesal. Dia memang garang, tapi 

semua orang tahu bahwa sesungguhnya dia penuh perhatian. 

Data 130 
... . Mengapa kau berhenti bercita-cita, Bujang? Pahamkah engkau, 

berhenti bercita-cita adalah tragedi terbesar dalam hidup manusia?” 

(hal. 137)  

Data 131 
Kulewatkan malam yang penuh siksaaan. Kalimat Pak Mustar laksana 

gelap yang mengikatku rapat-rapat, mencengkeramku dala waktu yang 

tak mau beranjak, setiap menit rasanya amat lama, seumpama musim 

berganti. ... . 
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Tak sepicing pun aku dapat tidur. Aku terpuruk. Tak pernah kualami 

malam yang tak kunjung berakhir seperti itu. ... . (hal. 139) 

Data 132 
... . Akhirnya, Ayah meninggalkan aula. Langkahnya tetap tenang 

seperti dulu waktu aku masih berprestasi. Ayah menghampiri kami 

dan tersenyum. Senyumnya tetaplah senyum bangga khasnya yang tak 

sedikit pun luntur, sama seperti dulu ketika aku masih di garda depan. 

Ayah menatap kami satu per satu, masih jelas kesan bahwa apa pun 

yang terjadi, bagaimanapun keadaan kami, kami tetap pahlawan 

baginya. Ayah senantiasa menerima bagaimanapun adanya kami. ... . 

(hal. 142) 

Data 133 
“Mungkin, setelah tamat SMA, kita hanya akan mendulang timah atau 

menjadi kuli. Tapi, di sini, Ikal, di sekolah ini, kita tak akan pernah 

mendahului nasib kita!” (hal. 143)  

Data 134 
”Tanpa mimpi, orang seperti kita akan mati ....” 

“Mungkin, setelah tamat SMA, kita hanya akan mendulang timah atau 

menjadi kuli. Tapi di sini, Ikal, di sekolah ini, kita tidak akan pernah 

mendahului nasib kita!” (hal. 143) 

Data 135 
Pernahkah, Kawan, melihat orang yang disambar petir? Aku pernah 

beberapa kali. Kami tinggal di dekat laut, memiliki hamparan padang 

dan padang itu berlipat-lipat material tambang. Komposisi semacam 

ini mungkin menimbulkan godaan bagi anak-anak listrik di langit 

untuk iseng-iseng berkunjung ke tanah Belitong. Kemudian, siapapun 

yang menghalangi muhibahnya, tanpa ampun..., byarrr! . ... . (hal. 147) 

Data 136 
Komposisi semacam itu mungkin menimbulkan godaan bagi anak-

anak listrik untuk iseng-iseng berkunjung ke tanah Belitong. (hal. 147)  

Data 137 
Orang yang disambar petir memiliki ekspresi dan sikap tubuh yang 

aneh, seolah tubuhya dimasuki makhluk asing dan makhluk asing itu 

mengambil jiwanya. (hal. 147) 

Data 138 
Hitam pekat berminyak-minyak, serupa kayu mahoni yang dipernis 

tebal, licin mengilap seperti kumbang jantan. Matanya besar dan 

berkilat-kilat, bak buah manggis. (hal. 155) 

Data 139 
Saat mereka mendekat, dari tubuh mereka, aku mencium bau angin, 

bau hujan, bau malam, dan bau kebebasan berlari membelah ilalang di 

padang luas tak bertepi. (hal. 158) 

Data 140 
Tapi, masya Allah, hatinya makin putih bercahaya, hatinya itu selalu 

hangat. (hal. 159) 
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Data 141 
Cinta Arai kepada Nurmala adalah salah satu kisah dari kisah cinta 

paling menyedihkan di muka bumi ini. 

Cinta yang patah berkeping-keping karena pengkhianatankah yang 

paling menyakitkan? Bukan. Cinta yang dipaksa putus karena harta 

dan benda, dan agamakah yang paling menyesakkan? Masih bukan. 

Cinta yang menjadi dingin karena penyakit, aniaya, atau bosankah 

yang paling menyiksa? Juga bukan. Atau, cinta yang terpisahkan 

samudra, lembah, dan gunung-gemunung yang paling pilu? Bukan 

juga. Bagaimanapun pedih dilalui kedua sejoli dalam empat keadaan 

itu mereka masih dapat saling mencinta atau saling membenci. (hal. 

161) 

Data 142 
Arai memandangi suratnya—yang telah susah payah dikarangnya—

meluncur menuju kolam dengan senyum yang sangat pahit. (hal 162) 

Data 143 
Jangan samakan lada dan pala 

Berbeda rupa tak padan rasa 

Rela Kanda menginjak bara 

Demi cinta Dinda Nurmala (hal. 162) 

Data 144 
Sejak kelas satu SMA, sampai kini hampir tamat sekolah, segala cara 

telah ditempuh Arai, semuanya tak mempan, termasuk “teori 

bingung”-nya yang “absurd” dulu. Kenyataannya, sekarang Arai yang 

bingung menghadapi Nurmala yang indifferent, tak acuh. ... . (hal. 

163) 

Data 145 
Sejak kelas satu SMA, sampai kini hampir tamat sekolah, segala cara 

telah ditempuh Arai, semuanya tak mempan termasuk “teori 

bingung”-nya yang “absurd” dulu. ... . (hal. 163) 

Data 146 
Kenyataannya, sekarang Arai yang bingung menghadapi Nurmala 

yang indifferent, tak acuh. (hal. 163) 

Data 147 
..., berdiri mematung seperti menhir di atas tong aspal. (hal. 165) 

Data 148 
Sejak pembagian rapor terakhir, aku berjanji kepada ayah untuk 

mendudukkannya lag di bangku garda depan. Kujanjikan dengan 

sungguh-sungguh untuk lulus SMA secara mengesankan, ... . (hal. 

169) 

Data 149 
Kubuka chapter yang paling sesuai dengan situasiku. (hal. 169) 

Data 150 
Secara umum, rumah Bang Zaitun mirip Mexican brothel (dekorasi 

rumah bordil orang Meksiko miskin). (hal. 172) 
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Data 151 
Secara umum, rumah Bang Zaitun mirip Mexican brothel (dekorasi 

rumah bordil Meksiko miskin). (hal. 172) 

Data 152 
Di situlah Bang Zaitun tinggal dengan istri keempatnya. ... . (hal. 172) 

Data 153 
Bang Zaitun orangnya humoris dan senang sekali bicara, persis radio. 

Dandanannya nyentrik tipikal orang musik. Kepala ikat pinggangnya 

dari besi berbentuk gitar. Motif bajunya tuts-tuts piano. Celananya 

cutbrai. Jari-jarinya bertaburan cincin batu akik besar-besar. Dia 

dengan sengaja, tanpa tekanan dari pihak mana pun, mencabut kedua 

gigi taringnya yang sehat dan menggantinya dengan gigi emas putih. 

Sungguh benar ucapan komedian Jerry Lewis: ada kesintingan pada 

setiap seniman. (hal. 172) 

Data 154 
Jika bicara, Bang Zaitun selalu sambil tertawa, dan tawanya itu khas, 

yaitu ... hihihi ..., dengan tujuan untuk memamerkan kedua gigi emas 

putih itu. Meskipun rahang atasnya sedikit maju ke depan, dia yakin, 

kedua bilah gigi emas putihnya merupakan kutub-kutub magnetnya. 

Demi dua kutub magnet itu, Bang Zaitun, dengan sepenuh hati, 

bersedia tertawa walaupun tak ada hal yang lucu. (hal. 172-173) 

Data 155 
“Abang tengok guru, ingin abang jadi guru, tak tahu bagaimana 

rasanya mengurus anak-anak yang senewen tingkahnya, hihihi .... 

Abang tengok lagi polisi, mau jadi polisi, tak tahu beratnya nanti 

menanggung beban batin kalau tua pensiun. Lihat nelayan ingin jadi 

nelayan. Tapi, Abang tak pernah mau jadi anggota dewan, Boi. Orang-

orang itu selalu dianggap tidak becus. Kasihan mereka, bukan? Hihihi 

....” (hal. 173) 

Data 156 
Ingin aku melakukan request pada Bang Zaitun untuk membawakan 

lagu itu. (hal. 174) 

Data 157 
Lalu, asap tembakau warning bergelung-gelung dalam mulutnya. (hal. 

175) 

Data 158 
Meskipun merasa pedih, tawa Bang Zaitun tetap renyah. (hal. 175)  

Data 159 
Uniknya, dari setiap mantan pacarnya, dia minta ditinggali kenang-

kenangan, yaitu pernak-pernik yang bergelantungan di ruang tamu itu: 

jepit rambut, gincu, sisir, bando, slayer, saputangan, pemukul kasur, 

dan berpuluh benda kacil lainya. (hal. 175) 

Data 160 
... : jepit rambut, gincu, sisir, bando, slayer, saputangan, pemukul 

kasur, dan berpuluh benda kecil lainya. (hal. 175) 
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Data 161 
... . Tak perlu banyak waktu untuk memahami pendapat Bang Zaitun 

bahwa gitar adalah rahasia daya tariknya. ... . (hal. 179) 

Data 162 
... . Aku juga sibuk megejar ketinggalan pelajaranku. Pulang sekolah, 

aku rajin mengunjungi Pak Balia dan Pak Mustar untuk mendapat 

pelajaran tambahan karena ujian akhir SMA kian dekat. (hal. 181) 

Data 163 
Aku melompat menyerbu jendela cepat-cepat membukanya dan ... 

masya Allah! Jantungku mau copot. Aku terlompat dan nyaris 

pingsan. (hal. 184) 

Data 164 
Para pembeli dan pedagang ikan bersorak-sorai, riuh bertepuk tangan 

melihat Jimbron beraksi di atas punggung kuda persis perampok bank 

tengah dikejar sheriff dalam film koboi. (hal. 189) 

Data 165 
Pangeran mendaratkan lagi kakinya, berdebam menggetarkan tiang-

tiang pabrik cincau disambut suitan dan tepuk tangan gegap gempita 

para penonton. Laksmi terkesima, lalu samar-samar dia tersenyum. 

Dia memandangi Jimbron, dan makin lama, senyumnya makin lebar. 

Orang-orang terhenyak, setelah bertahun-tahun mereka selalu 

menunggu senyum Laksmi, setelah segala daya upaya dikerahkan agar 

Laksmi tersenyum dan selalu gagal, pagi itu, untuk pertama kalinya, 

mereka melihat Laksmi tersenyum. Ya, Laksmi tersenyum! Dan 

senyumnya itu manis sekali. (hal. 191) 

Data 166 
... . Dua bulan, dia menyerahkan diri pada penindasan capo yang 

terkenal keras, semuanya demi Jimbron. Kerja di peternakan capo 

seperti kerja rodi. Karena itu, setiap pulang malam, dia langsung 

tertidur sebab dia remuk redam. Waktu dia mengatakan ingin jadi kuli 

bangunan di Gedong tempo hari, sebenarnya diam-diam dia melamar 

kerja pada capo dengan satu tujuan agar Jimbron dapat mendekati 

Pangeran. 

Belakangan, aku tahu, berminggu-minggu Arai membujuk capo agar 

memberi kesempatan kepada Jimbron untuk mengendarai kuda putih 

itu. ... . (hal. 193) 

Data 167 
... . Waktu dia mengatakan ingin menjadi kuli bangunan di Gedong 

tempo hari, sebenarnya diam-diam dia melamar kerja pada capo 

dengan satu tujuan agar Jimbron dapat mendekati Pangeran. (hal. 193) 

Data 168 
Tibalah tanggal 14 September. 

Usai shalat isya, Arai sudah berdandan rapi dan dia telah menyiapkan 

seikat bunga. Dengan besepeda kami menuju rumah Nurmala. Kami 

mengendap-endap di kebun jagung dan tiba di sebuah rumah yang 

besar. (hal. 197) 
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Data 169 
Lolongan Arai makin keras seperti jeritan kumbang jantan. (hal. 198) 

Data 170 
Arai panik, tapi tetap melolong. (hal. 199) 

Data 171 
Aku, Arai, dan Jimbron telah menyelesaikan SMA. Hasil ujian 

akhirku amat baik sehingga aku berhasil mendudukkan kembali 

ayahku di deretan bangku garda depan. Sekarang, kami dihadapkan 

pada keputusan paling menentukan untuk masa depan. (hal. 201) 

Data 172 
“Merantau, kita harus merantau! Berapa pun tabungan kita, kita harus 

berlayar ke Jakarta,” Arai meyakinkanku. (hal. 201) 

Data 173 
Kami akan berangkat ke Pulau Jawa untuk mengadu nasib. Sementara 

keinginan kuliah, volumenya dikecilkan dulu. Tanpa keluarga dan 

sahabat yang dituju di Pulau Jawa, kami perkirakan uang tabungan 

hanya cukup untuk hidup enam bulan. Jika selama enam bulan itu, 

kami tak mendapatkan pekerjaan, nasib akan kami serahkan pada 

Pencipta Nasib yang bersemayam di langit sana.  

Prioritas kami adalah bagaimana bertahan hidup dulu di Jakarta, 

bukan bagaimana akan melanjutkan sekolah. Meskipun amat besar 

minat kami pada sekolah, kami harus menemukan pekerjaan terlebih 

dulu. ... . (hal. 202) 

Data 174 
Prioritas kami adalah bagaimana bisa bertahan hidup dulu di Jakarta, 

bukan bagaimana akan melanjutkan sekolah. Meskipun amat besar 

minat kami pada sekolah, kami harus menemukan pekerjaan dulu. 

Mengingat kami belum pernah meninggalkan Pulau Belitong, hanya 

punya kualifikasi ijazah SMA, dan sejuta hikayat yang diceritakan 

orang tentang kekejaman Jakarta, rencana itu agak membuatku gugup. 

(hal. 202) 

Data 175 
“Kud ... kuda Sumbawa ini untukmu, Ikal.” 

Aku terkejut. Jimbron menyerahkan tabungan kuda Sumbawanya 

untukku. 

“Kuda sandel untukmu, Rai.” 

Kami terpana dan tak sanggup menerimanya. 

“Dari dulu, tabungan ini memang kusiapkan untuk kalian. 

Air muka Jimbron yang polos menjadi sembap. Dia terharu karena 

dapat berbuat sesuatu untuk membantu sahabatnya. 

“Kalian lebih pintar, lebih punya kesempatan untuk melanjutkan 

sekolah. Kalian berangkatlah ke Jawa. Pakailah uang itu, kejarlah cita-

cita. 

Kami terhenyak. Kami tak menduga niat tulus Jimbron selama ini.  

“Jangan, Bron. Kau sudah bekerja keras untuk tabungan itu.” 

Jimbron sedih. 
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“Ambillah .... Biarlah hidupku berarti. Jika dapat kuberikan lebih dari 

celengan itu akan kuberikan untuk kalian. Merantaulah .... Jika kalian 

sampai ke Perancis, menjelajah Eropa sampai Afrika, itu artinya aku 

juga sampai ke sana, pergi bersama-sama kalian.” (hal. 204) 

Data 176 
... kapal telah mencium tepi Laut Cina Selatan, lalu biru, hanya biru. 

(hal. 207)  

Data 177 
Pulau Belitong tumpah darahku, terapung-apung tegar, tak pernah 

lindap diganyang ombak dua samudra nan bergelora. Belitong yang 

kukuh tak terkalahkan, kapankah aku akan melihatmu lagi? (hal. 207) 

Data 178 
Kapal Bintang Laut Selatan telah dipeluk samudra. (hal. 209) 

Data 179 

Arai disergap sepi di tengah bunyi gemuruh dan aku berpegang erat 

pada besi pagar haluan. (hal. 209) 

Data 180 
 “Selamat datang di Jakarta, Boi,” kata kelasi yang berbaju seperti 

baju Donald Bebek. Kami tak peduli pada ucapannya karena tegang 

akan menginjak Jakarta. Aku memegang koper dan celenganku erat-

erat. (hal. 214) 

Data 181 
Dengan bismillah, kami menginjak Jakarta. Nakhoda dan para ABK 

berkumpul di haluan, melambai-lambaikan tangannya. Lima hari yang 

mengesankan dan penuh mabuk telah kita lalui dengan mereka. (hal. 

214) 

Data 182 
“Bangun-bangun! Sudah sampai!” bentak seseorang. 

Data 183 
Aku membangunkan Arai. Kami tiba di sebuah terminal yang jauh 

lebih sepi daripada Terminal Tanjung Priok. Sebuah jam yang ada di 

taman menunjukkan puku 12 malam. Rupanya bus telah berhenti lama 

di berbagai tempat, namun kami tak sadar. (hal. 216-217) 

Data 184 
Misi pertama menemukan Terminal Ciputat gagal. Kami terdampar di 

tempat yang tak pernah kami rencanakan. Bogor sama sekali asing 

bagi kami. Kami hanya pernah membaca di buku Himpunan 

Pengetahuan Umum waktu masih SD dulu: Bogor ada di Jawa Barat, 

Kota Hujan. Hanya itu pengetahuan kami tentang Bogor. Sekarang, 

kami terdampar di Bogor pada tengah malam. Tak tahu akan menuju 

ke mana, dan tak tahu di mana barat, timur, utara, dan selatan. (hal. 

219) 

Data 185 
... . Nasib baik! Belum jauh dari terminal, kami menemukan sebuah 

tulisan dengan tulisan yang membuat kami senang karena di SMA 
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negeri kami sudah sering mendengarnya: Institut Pertanian Bogor 

(IPB). ... .  

Esoknya, dengan mudah, kami menemukan kamar kos di kampung di 

belakang IPB. Nama kampung ini sangat istimewa: Babakan Fakultas. 

Mungkin karena dekat dengan berbagai fakultas di IPB. ... .  

Sungguh menyenangkan tinggal di Babakan Fakultas. Baru pertama 

kali aku melihat kehidupan mahasiswa. Apalagi, mereka adalah 

mahasiswa IPB, mahasiswa-mahasiswa pintar bermutu tinggi. (hal. 

223) 

Data 186 
Hari-hari berikutnya kami mulai panik. Berbekal selembar ijazah 

SMA, kami tak kunjung mendapat pekerjaan. Bahkan, hanya sekadar 

ingin menjadi penjaga toko susahnya minta ampun. (hal. 224) 

Data 187 
Setiap pagi kami di-drop di berbagai perumahan di Bogor, ... . (hal. 

225) 

Data 188 
Masalahnya, door to door salesman adalah suatu profesi yang 

menuntut keahlian berdagang tatap muka dengan dukungan 

komunikasi komersial tingkat tinggi. (hal. 225) 

Data 189 
... . Aku melihat sepucuk surat di bawah pintu. Lututku gemetar dan 

hatiku hampa membaca pesan dalam surat itu. Dengan sahabatnya dari 

pabrik tali dulu, naik Kapal Lawit, Arai telah berangkat ke 

Kalimantan. (hal. 228) 

Data 190 
Bangga minta ampun aku dengan privilage sebagai pegawai pos itu, ... 

. (hal. 231) 

Data 191 
Meskipun sibuk bekerja menyortir surat, aku tak lupa akan cita-cita 

awalku dan Arai untuk kuliah. Sambil bekerja, aku mempersiapkan 

diri untuk tes masuk ke Universitas Indonesia. Tahun berikutnya, aku 

diterima di sana. aku mengatur jadwal shift menortir surat sesuai 

dengan kesibukan kuliah. ... . (hal. 231) 

Data 192 
Aku mengatur jadwal shift menyortir surat sesuai dengan kesibukan 

kuliah. (hal. 231) 

Data 193 
..., jika dia juga bekerja part time, aku yakin kami dapat membiayai 

kuliah bersama-sama. (hal. 231) 

Data 194 
Meskipun menyenangkan, aku mengalami saat-saat yang sulit bekerja 

sambil kuliah. Aku masuk kerja mulai subuh sehingga bisa berangkat 

kuliah pada pukul 11 siang. Jika ada kuliah pagi, kuambil shift malam. 

... . (hal. 232) 
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Data 195 
... . Aku masuk kerja mulai subuh sehingga bisa berangkat kuliah pada 

pukul 11 siang. Jika ada kuliah pagi, kuambil shift malam. ... . (hal. 

232) 

Data 196 
Karena naik kereta pada jam sibuk, aku tak pernah mendapat tempat 

duduk. Aku beridiri di gerbong setiap hari, paling tidak, 5 jam pulang 

pergi Bogor-Jakarta. Keringat mulai dari ujung kepala sampai ujung 

kaki. Biasanya, aku sampai Bogor pada malam hari. (hal. 233) 

Data 197 
... . Tapi, Kawanku, dengarlah ini, sekali pun aku tak pernah bolos 

kuliah. (hal. 234) 

Data 198 
Akhirnya, aku berhasil menyelesaikan kuliah. Salah satu perpisahan 

yang paling menyedihkan karena selesainya studi itu adalah berpisah 

dengan kereta yang hampir empat tahun selalu kunaiki demi menuntut 

ilmu. ... . (hal. 235) 

Data 199 
Tak lama kemudian, aku membaca pengumuman beasiswa pendidikan 

strata dua yang dibuka oleh Uni Eropa. Aku mendaftar dan mengikuti 

berbagai macam tes. ... . 

Data 200 
Tes terakhir itu dilaksanakan di sebuah gedung di Jakarta. ... . (hal. 

237) 

Data 201 
... . Ketika melewati pintu, aku tertarik akan satu suara yang 

sepertinya pernah kukenal. Kusimak baik-baik suara yang bersumber 

dari dua orang itu. Satu suara adalah suara orang tua, pasti seorang 

profesor penguji. Suara lainnya adalah suara orang muda. Kudekatkan 

telingaku ke pintu. Setiap orang muda itu berkata, aku memejamkan 

mata berkonsentrasi mengenali suara itu. Aku terkesima ..., 

mungkinkah itu suara dia? Apakah dia yang ada dalam ruangan itu? 

(hal. 237-238) 

Data 202 
... . Akhirnya, dia keluar. Hatiku bergetar. Tiga meter di depanku, dia 

berdiri tegak sambil tersenyum. Dialah Arai, sang Simpai Keramat. 

(hal. 238) 

Data 203 
... . Kami memutuskan untuk pulang kampung sambil menunggu surat 

keputusan dari sekretaris program beasiswa itu. Padanya kami 

memberikan alamat rumah orangtuaku di Belitong. (hal. 239) 

 

Data 204 
Akhirnya, aku tahu bahwa Arai bekerja di sebuah perusahaan 

pertambangan di Kalimantan. Sambil bekerja, dia pun kuliah di 

sebuah universitas di sana. Kami memutuskan untuk pulang kampung 
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menunggu surat keputusan dari sekretaris program beasiswa itu. 

Padanya kami memberikan alamat rumah orangtuaku di Belitong. 

(hal. 239) 

Data 205 
Kemudian, sinar kuning terjun ke teluk sempit yang dialiri anak-anak 

Sungai Manggar, berebutan menjangkau muara, menggabungkan diri 

dengan lengkung putih perak Semenanjung Ayah. (hal. 243) 

Data 206 
Melihat kuli-kuli itu, aku melihat diriku sendiri, Arai, dan Jimbron, 

sempoyongan memmikul puluhan kilogram ikan dari perahu menuju 

stanplat. Tiga tahun kami menghambakan diri pada pekerjaan paling 

kasar di pelabuhan. Menahan kantuk, lelah, dan dingin. Bertahan 

karena meraupi seluruh tubuh dengan hangatnya mimpi-mimpi. 

Betapa kami adalah para pemberani, para patriot nasib. Kaki kami 

tenggelam dalam lumpur sampai ke lutut, namun tak pernah surut 

menggantungkan cita-cita di angkasa: ingin sekolah ke Perancis, ingin 

menginjakkan kaki-kaki miskin kami di atas altar suci almamater 

Sorbonne, ingin menjelajahi Eropa sampai Afrika. Tak bisa ditawar-

tawar. 

Sekarang, aku masih seekor pungguk buta dan mimpi-mimpi itu masih 

rembulan, namun semeriah dini hari ini, mimpi-mimpi itu masih 

bercahaya dalam dadaku. (hal. 243-244)      

Data 207 
Aku mengambil surat beasiswa Arai dan membacanya, lalu jiwaku 

seakan terbang. Hari itu seluruh ilmu umat manusia menjadi setitik air 

di tengah samudra pengetahuan. Hari itu, Nabi Musa membelah Laut 

Merah dengan tongkatnya dan miliaran bintang-gemintang berputar 

dalam lapisan tak terhingga di luar jangkauan akal manusia. Hanya itu 

kalimat yang dapat menggambarkan betapa indahnya Tuhan telah 

memeluk mimpi-mimpi kami. Karena di atas kertas itu tertulis nama 

universitas yang menerima Arai sama dengan universitas yang 

menerimaku. Di sana, jelas tertulis: Univesite de Paris, Sorbonne, 

Perancis. (hal. 247) 
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LAMPIRAN 2  

 

Sinopsis Novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata 

 

Novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata mengisahkan kehidupan masa 

kecil pengarang tentang kehidupannya di Belitong pada masa SMA. Tiga tokoh 

utama dalam karya ini adalah Ikal, Arai dan Jimbron. Ikal tidak lain adalah 

Andrea Hirata sendiri, sedangkan Arai adalah saudara jauhnya yang menjadi 

yatim piatu ketika masih kecil. Arai disebut Simpai Keramat karena dalam 

keluarganya ia adalah orang terakhir yang masih hidup dan ia pun diangkat 

menjadi anak oleh ayah Ikal. Jimbron merupakan teman Arai dan Ikal yang sangat 

terobsesi dengan kuda. Jibron mempunyai kegagapan bila sedang antusias 

terhadap sesuatu atau ketika gugup. Ketiganya melewati kisah persahabatan yang 

terjalin dari kecil hingga mereka bersekolah di SMA Negeri Manggar, SMA 

pertama yang berdiri di Belitong bagian timur. 

Demi memenuhi kebutuhan hidup, Ikal dan Arai harus bekerja sebagai 

kuli ngambat—pekerjaan memikul ikan hasil tangkapan nelayan di pelabuhan—

pada dini hari dan pergi ke sekolah setelahnya. Namun begitu, mereka tetap gigih 

belajar sehingga selalu berada dalam peringkat lima teratas dari 160 murid di 

sekolahnya. Sekolah mereka merupakan SMA negeri pertama yang bergengsi di 

Belitong, sebelumnya satu-satunya SMA yang terdekat berada di Tanjung Pandan. 

Sekolah tersebut berada 30 kilometer dari rumah Ikal dan Arai sehingga mereka 

harus menyewa kamar dan hidup jauh dari orang tua. 
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Selama masa SMA, banyak kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh 

Arai dan Ikal. Mereka pernah mengejek Pak Mustar saat upacara bendera di pagi 

hari sehingga Pak Mustar marah dan mengejar mereka. Mereka juga pernah 

menyusup ke bioskop yang tidak mengizinkan anak sekolah masuk untuk 

menonton film dewasa. Pak Mustar mengetahui hal tersebut sehingga Arai dan 

Ikal diberi hukuman keesokan harinya.  

Pada akhirnya, Jimbron harus berpisah dengan Ikal dan Arai yang akan 

meneruskan kuliah di Jakarta. Selama di Jakarta, mereka luntang-lantung mencari 

pekerjaan, namun akhirnya Ikal menjadi pegawai pos dan Arai pergi ke 

Kalimantan untuk bekerja sambil kuliah. Ikal berhasil membiayai kuliahnya di 

Universitas Indonesia hingga menjadi Sarjana Ekonomi, sedangkan Arai belajar 

biologi di Kalimantan. Hidup mandiri terpisah dari orang tua dengan latar 

belakang kondisi ekonomi yang sangat terbatas namun punya cita-cita besar—

bersekolah di Universitas Sorbonne, Paris, Perancis. Cita-cita yang bila dilihat 

dari latar belakang kehidupan mereka, hanyalah sebuah mimpi. Kerja keras dan 

hidup mandiri akhirnya membuat mereka mereguk mimpi dengan sangat indah.  

 


