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ABSTRAK 

 

Syamsiyah, Nur. 2019. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter 

dalam Novel Eliana Karya Tere-Liye dan 

Relevansinya dengan Pendidikan 
Kewarganegaraan. Skripsi, Program Studi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing 

Yuentie Sova Puspidalia. M.Pd. 

 

Kata Kunci: Nilai Pendidikan Karakter, Novel, 

Relevansi, Pendidikan Kewarganegaraan. 

 

Bertambahnya tahun, teknologi mengalami 

kemajuan yang sangat pesat. Berkembangnya teknologi 

tersebut, membuat proses komunikasi semakin mudah untuk 

dilakukan, terutama pada media massa. Media massa 

memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi 

terhadap masyarakat. Salah satu media massa yang turut 

memberi peran dalam pemberian informasi adalah sebuah 

karya fiksi. Bacaan-bacaan seperti novel yang memuat 

sebuah nilai-nilai karakter dapat menjadikan sumber 

informasi media untuk semua orang. Salah satu novel yang 

memuat nilai-nilai pendidikan karakter adalah novel karya 

Tere Liye yang berjudul Eliana pada serial Anak-Anak 

Mamak. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

nilai karakter yang terdapat dalam novel Eliana dan 

relevansinya dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Selanjutnya, 

dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik 

pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi, 

sedangkan analisis data menggunakan analisis isi. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 18 

karakter yang terkandung dalam novel Eliana, yaitu 

karakter religius, jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, 

mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, 

bersahat/ komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 
lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, cinta tanah air, 

semangat kebangsaan, dan toleransi. Terdapat relevansi 

antara nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Eliana 

dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Nilai karakter 

religius relevan dengan fungsi spiritual jujur, disiplin, kerja 

keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 

menghargai  prestasi, gemar membaca, dan tanggung jawab 

yang relevan dengan fungsi psikologis, dan demokratis, 

bersahabat/ komunikatif, cinta damai, cinta tanah air, 

semangat kebangsaan, toleransi, peduli sosial, dan peduli 

lingkungan yang relevan dengan fungsi sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan bagian dari hidup 

manusia yang tidak dapat dipisahkan. John Dewey 

menyatakan bahwa pendidikan sebagai salah satu 

keutuhan, fungsi sosial, sebagai bimbingan, juga sarana 

pertumbuhan untuk menghasilkan manusia yang 

berkualitas dan mampu bersaing di era globalisasi serta 

diharapkan memiliki budi pekerti yang luhur.
1
 Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh manusia 

memerlukan pendidikan dalam aktivitasnya. Sebab, 

pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan hidup 

manusia. Manusia diharapkan mampu membangun 

dirinya sendiri dan masyarakat sekitarnya. 

Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan membentuk watak dan peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, serta bertujuan mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

                                                             
1
 Zakiah Daradjat, Pendidikan Orang Dewasa (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1980), 1. 
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beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.
2
 Setelah mencermati fungsi 

pendidikan, hal yang harus dilakukan adalah 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

agar pendidikan dapat berdampak dalam membentuk 

watak bangsa Indonesia menjadi lebih baik. 

Tujuan pendidikan yang dimiliki oleh suatu 

bangsa merupakan tujuan dari bangsa tersebut. Dengan 

demikian, manusia diantarkan menjadi sosok yang 

pandai, bijaksana, dan kritis. Bahkan, dengan pendidikan 

manusia dapat menjadi manusia yang beriman, 

bertakwa, jujur, dan bertanggung jawab. Pada dasarnya, 

pendidikan tidak serta merta diawali pada lembaga 

pendidikan formal, akan tetapi pendidikan dalam 

keluarga juga berperan dalam membentuk karakter 

seseorang, bahkan pendidikan dalam keluargalah yang 

                                                             
2
 Dharma Kesuma, Pendidikan Kajian Teori dan Praktik di 

Sekolah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 6. 
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merupakan pendidikan paling mendasar dan sangat 

dominan dalam pembentukan karakter seseorang.
3
 

Pendidikan keluarga haruslah diterapkan secara 

sungguh-sungguh di rumah, terutama penanaman nilai 

pada moral dan karakter dalam pembentukan sikap serta 

kepribadian dari anak tersebut. Telah diketahui bahwa 

keluarga merupakan pendidik yang pertama dan utama 

dalam kehidupan anak termasuk dalam mengajarkan 

pendidikan karakter. Sebab, dari orang tualah anak 

mendapatkan pendidikan untuk kali pertamanya serta 

menjadi dasar perkembangan dan kehidupan anak di 

kemudian hari. Keluarga memberikan dasar 

pembentukan tingkah laku, watak, moral, dan 

pendidikan anak. Anak lahir dalam pemeliharaan orang 

tua dan dibesarkan dalam keluarganya.
4
 

Seiring dengan perkembangan zaman, 

pendidikan kewarganegaraan dijadikan sebuah konteks 

dalam pendidikan nasional yang digunakan sebagai 

wadah dan instrumen untuk mewujudkan tujuan 

                                                             
3
 Thomas Lickona, Pendidikan Karakter Panduan Lengkap 

Mendidik siswa Menjadi Pintar dan Baik (Bandung: Nusa Media, 2013), 

7. 
4
 Moh Haitami Salim, Pendidikan Agama dalam Keluarga 

Revitalisasi Peran Keluarga dalam Membangun Generasi Bangsa yang 

Berkarakter (Jakarta: Ar-ruzz Media 2013). 
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pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional yaitu 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Inovasi dalam 

pendidikan terutama dalam pendidikan kewarganegaraan 

ini pada dasarnya merupakan sebuah instrument dalam 

pendidikan nasional yang berniatkan untuk 

mencerdaskan anak bangsa, mengembangkan 

kemampuan setiap anak bangsa, serta membentuk watak 

untuk dapat menghadapi peradaban bangsa yang 

semakin canggih dan modern.
5
 

Pada hakikatnya, pendidikan kewarganegaraan 

bersama dengan pendidikan agama dan bahasa 

Indonesia, termasuk ke dalam disiplin ilmu yang bersifat 

pengembangan kepribadian. Tujuannya untuk 

mengembangkan sikap, perilaku, karakter, tindakan, dan 

disiplin kepada peserta didik.
6
 Pendidikan 

kewarganegaraan yang dilakukan dengan maksud yang 

                                                             
5
 A. Ubaedillah, Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila 

Demokrasi dan Pencegahan Korupsi (Jakarta: Prenadamedia Grup, 

2015), 5. 
6
 Budi Juliardi, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk 

Perguruan Tinggi (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014), 9.  
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sama tersebut diyakini dapat membentuk siswa bahkan 

seluruh bangsa di dunia ini untuk memiliki kecerdasan, 

rasa tanggung jawab, berkeadaban, memiliki rasa 

nasionalisme, dan yang paling penting adalah memiliki 

rasa siap untuk bela negara. 

Mata pendidikan kewarganegaraan merupakan 

mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan 

warga negara yang bisa memahami dan mampu 

melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi 

warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan 

berkarakter seperti diamanatkan pada Pancasila dan 

UUD 1945. Pendidikan kewarganegaraan merupakan 

salah satu pelajaran yang wajib dipelajari sejak Sekolah 

Dasar hingga Perguruan Tinggi. Apabila kita menempuh 

seluruh jenjang pendidikan di Indonesia, kita tidak akan 

meninggalkan mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sudah 

dikenalkan kepada setiap warga negara Indonesia sejak 

dini. Hal ini bertujuan agar kepribadian seseorang 

terbentuk dengan benar dan baik, serta menumbuhkan 

wawasan seseorang dalam bernegara dengan perilaku 

cinta tanah air. Itu semualah sebab pendidikan 
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kewarganegaraan menjadi salah satu pelajaran yang 

wajib dipelajari sejak di bangku sekolah dasar. 

Pendidikan kewarganegaraan dikenalkan pada 

setiap warga negara Indonesia sejak mereka duduk 

dibangku sekolah dasar untuk mengajarkan kepada 

setiap siswa dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

secara sopan, santun, jujur, demokratis, serta ikhlas 

sebagai negara terdidik dalam kehidupannya. Dalam 

pengajaran ini, siswa diberikan sebuah pengetahuan 

untuk saling memahami antar sesama, memiliki 

tenggang rasa, bertoleransi, menghormati satu sama 

lainnya. Hal ini akan membuka kesadaran siswa akan 

pentingnya bela dan cinta tanah air. 

Seiring berkembangnya zaman, media massa 

turut memberikan peranan ke dalam sebuah pendidikan, 

salah satunya adalah karya sastra yaitu novel. Novel, 

selain digunakan sebagai media hiburan, juga digunakan 

sebagai media belajar. Sebab di dalam novel memiliki 

pesan-pesan atau makna yang terkandung di dalamnya. 

Semua itu akan ditemukan oleh pembaca dan dapat 

dijadikan sebuah pembelajaran. Maka dari itu, pembaca 

harus bijak dalam memilih bacaan atau novel yang baik 

untuk dibaca. Pasalnya, tidak semua novel mengandung 
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sebuah pendidikan yang bisa digunakan sebagai 

pembelajaran, dan banyak juga novel yang membawa 

pengaruh buruk bagi pembacanya. 

Salah satu contoh media massa yang memiliki 

peran dalam nilai norma dan karakter kepada 

masyarakat adalah Novel “Eliana” karya Tere-Liye. Di 

dalam Novel Eliana banyak pesan yang terkandung di 

dalamnya. Misalnya nilai karakter, nilai sosial, budaya, 

moral, dan sebagainya. Novel ini banyak sekali diminati 

oleh kalangan remaja maupun kalangan dewasa. Selain 

penulisnya yang terkenal, novel Eliana memang 

memiliki cerita yang sangat bagus, sehingga pembaca 

seperti dapat merasakan hal yang dibacanya. 

Novel ini mengisahkan Eliana seorang anak yang 

berpendidikan dan gigih dalam menggapai  impiannya. 

Novel Eliana, memberikan sebuah pelajaran yang 

berharga dalam dunia pendidikan di sekolah, di keluarga 

maupun dilingkungan sekitar, dan dalam sebuah 

pendidikan kewarganegaraan agar generasi muda cinta 

terhadap tanah kelahirannya. Novel Eliana memberikan 

contoh untuk para orang tua dan pendidik dalam 

menghadapi kehidupan nyata yang akan datang.   
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Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih 

novel Eliana karya Tere-Liye untuk diteliti karena novel 

Eliana karya Tere-Liye ini menyajikan cerita dengan 

sangat menarik untuk dibaca, alur cerita yang membuat 

pembaca merasa ikut andil dalam cerita. Pendeskripsian 

latar tempat pun detail sehingga pembaca mudah untuk 

membayangkan maksud dari cerita. Begitu juga dengan 

alur ceritanya yang berbeda dengan novel-novel karya 

Tere-Liye yang lain, pada novel Eliana ini terwujud 

sebuah tokoh yang sangat pemberani dan cinta terhadap 

tanah kelahiran sehingga dapat dijadikan contoh untuk 

generasi selanjutnya. 

Di samping itu, novel tersebut mengandung 

beberapa nilai yang bisa diambil sebagai pembelajaran. 

Salah satunya adalah nilai pendidikan karakter. Pada 

kenyataannya, untuk menanamkan pendidikan karakter 

tidak hanya dengan cara mendengarkan guru ketika 

pelajaran berlangsung, akan tetapi di zaman modern ini, 

sarana dan prasarana adalah akan lebih diutamakan oleh 

pendidik dengan memanfaatkan media massa seperti 

film, koran, video, buku, novel dan sebagainya. Novel 

Eliana ini termasuk salah satunya. 
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Berangkat dari uraian diatas, peneliti 

beranggapan bahwa novel Eliana karya Tere-Liye 

memiliki kekuatan cerita, terutama berkaitan dengan 

pendidikan karakter. Oleh karena itu, peneliti terdorong 

untuk melakukan penelitian ini dengan judul Nilai-Nilai 

Pendidikan Karakter dalam Novel Eliana Karya Tere 

Liye dan Relevansinya dengan Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apa saja nilai-nilai pendidikan karakter yang 

terkandung pada Novel Eliana Karya Tere-Liye? 

2. Bagaimana relevansi nilai pendidikan karakter pada 

Novel Eliana Karya Tere-Liye terhadap pendidikan 

kewarganegaraan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian 

yang akan dicapai adalah : 
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1. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan 

karakter yang terkandung dalam Novel Eliana karya 

Tere-Liye.  

2. Untuk mengetahui relevansi nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam Novel Eliana karya Tere-Liye dengan 

pendidikan kewarganegaraan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi para pembacanya. Adapun 

manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan sumbangan informasi dan dapat 

memperluas khasanah ilmu pengetahuan di bidang 

bahasa dan Sastra Indonesia. Semua ini bertujuan 

agar dapat menggali kekreativitasan siswa dalam 

dunia penulisan di Indonesia serta dapat 

meningkatkan kualitas dalam pembuatannya. 

Adapun manfaat lainnya adalah memberikan 

wawasan pengetahuan bagi pembaca dan pecinta 

karya sastra khususnya novel. Sebab, seiring 
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bertambahnya tahun, perkembangan ilmu 

pengetahuan akan terus mengalami peningkatan, 

sehingga sumbangan informasi akan berguna di 

kemudian hari sebagai sumber referensi bagi dunia 

pendidikan untuk meningkatkan kreativitas 

pembaca. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pembaca Novel 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang 

nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung 

dalam sebuah novel. Serta diharapkan mampu 

menginspirasi pembaca novel untuk dapat 

mencintai tanah air seperti yang dilakukan 

Eliana, dan memotivasi pembaca untuk 

menanamkan pendidikan karakter bagi dirinya 

dan orang lain. 

b. Bagi dunia sastra 

Hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan pandangan dan dapat dijadikan 

pertimbangan bagi setiap penulis dalam 

membuat karya sastra agar lebih memerhatikan 
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nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat di 

dalamnya. Dengan demikian, sebuah karya sastra 

tidak hanya dijadikan sebagai media hiburan 

semata, tetapi juga dapat dijadikan sebagai media 

yang memberikan manfaat positif bagi dunia 

pendidikan lebih utamanya. 

 

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi pembelajaran bagi peneliti untuk 

menjadi manusia yang berkarakter baik seperti 

yang terkandung dalam novel Eliana karya Tere-

Liye. 

d. Bagi dunia pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi bagi dunia pendidikan 

mengenai ragam kalimat bahasa dalam sastra 

Indonesia dan sebagai bahan referensi yang dapat 

digunakan oleh pemerhati di bidang pendidikan 

untuk melakukan penelitian lanjut tentang novel. 

 

 

 



13 

E. Telaah Hasil Penelitian 

Telaah hasil penelitian sangat diperlukan dalam 

setiap penelitian yang akan dilakukan. Semua ini 

dilakukan untuk mengetahui teori-teori yang telah 

digunakan, begitu juga dengan konsep-konsep 

penelitiannya. Penelitian dengan topik pendidikan 

karakter bukanlah hal baru, melainkah sudah banyak 

dilakukan sebelumnya. Hanya, pada penelitian yang 

akan dilakukan peneliti saat ini adalah dengan mencari 

sebuah relevansi pendidikan karakter dengan pendidikan 

kewarganegaraan yang terdapat dalam Novel Eliana 

karya Tere-Liye yang belum pernah diteliti sebelumnya. 

Peneliti juga melakukan telaah penelitian terdahulu 

untuk mengetahui perbedaan pada setiap penelitian yang 

terkait dengan pendidikan karakter. Adapun hasil 

penelitian terdahulu di antaranya adalah sebagai berikut. 

Pertama, Rica (2018)
7
 dengan judul 

penelitiannya “Nilai-Nilai Karakter dalam Novel Anak 

Bunga-Bunga Kertas Karya Fahri Asiza dan 

Relevansinya dengan Pendidikan Keluarga”. Hasil 

                                                             
7
 Vinni Prima Rica, Nilai-Nilai Karakter dalam Novel Anak 

Bunga-Bunga Kertas Karya Fahri Asiza dan Relevansinya dengan 

Pendidikan Keluarga, (Skripsi: IAIN, Ponorogo, 2018). 
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penelitiannya menunjukkan bahwa pembentukan 

karakter tidak hanya dilakukan pada jalur pendidikan 

formal. Namun, lingkungan keluarga lebih utama, 

Sebab, keluarga merupakan tempat pendidikan pertama 

untuk mengembangkan potensi dirinya. Nilai karakter 

tersebut dapat mengembangkan potensi dirinya, baik 

dilingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Nilai-nilai 

karakter yang terkandung dalam Novel Anak Bunga-

Bunga Kertas, yaitu nilai religius yang meliputi, 

menutup aurat, memberi sedekah, menjalankan salat, 

bersyukur, dan berdoa. Selain itu, ditemukan pula nilai 

kerja keras, nilai kreatif, nilai peduli sosial, nilai rasa 

ingin tahu, nilai jujur, nilai disiplin, nilai mandiri, nilai 

tanggung jawab, nilai bersahabat/ komunikatif, nilai 

demokratis, nilai cintai damai, dan nilai gemar 

membaca. 

Analisis pada penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan 

datanya dengan dokumenter, serta teknik analisis yang 

digunakan adalah dengan metode content analysis atau 

analisis isi. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-

sama mencari nilai-nilai pendidikan karakter dalam 
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sebuah novel dan metode yang digunakan yaitu analisis 

isi. Perbedaannya terletak pada novel yang diamati dan 

kaitan yang akan diamati. 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Aprilia 

(2018)
8
 dengan judul penelitiannya Nilai-Nilai 

Pendidikan Karakter dalam Novel Adzan Subuh 

Menghempas Cinta dan Relevansinya dengan 

Pendidikan Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa terdapat 15 nilai pendidikan karakter, yaitu 

religius, jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, 

bersahabat/ komutatif, cinta damai, gemar membaca, 

peduli lingkungan, peduli sosial, dan yang terakhir 

adalah tanggung jawab. 

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah 

penelitian kepustakaan (library research), yaitu jenis 

penelitian yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu 

masalah yang bertumpu pada telaah kritis dan mendalam 

terhadap bahan pustaka yang relevan. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya 

                                                             
8
 Wahyu Aprilia, Nilai- Nilai Pendidikan Karakter dalam 

Novel Adzan Subuh Menghempas Cinta dan Relevansinya dengan 

Pendidikan Islam, (Skripsi: IAIN, Ponorogo, 2018). 
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melalui observasi dan dokumentasi, dan analisis data 

penelitiannya adalah analisis isi. 

Persamaan yang ada dalam penelitian ini adalah 

analisis data penelitiannya yang sama-sama 

menggunakan analisis isi (content analysis) dan jenis 

pendekatan penelitiannya, yaitu kualitatif deskriptif. 

Adapun perbedaan yang ada pada penelitian Aprilia dan 

penelitian ini adalah novel yang digunakan dalam 

penelitian ini berbeda. Pada penelitian Aprilia 

menggunakan Novel Adzan Subuh Menghempas Cinta, 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan Novel 

Eliana (Cerita Anak-Anak Mamak) karya Tere Liye. 

Kemudian, perbedaan yang lain adalah relevansi dalam 

pembahasannya yang berbeda. Pada penelitian Aprilia 

membahas tentang Pendidikan Islam dan pada penelitian 

ini membahas tentang pendidikan kewarganegaraan. 

Wibowo (2015)
9
 dengan judul penelitiannya 

Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Novel Sepatu 

Dahlan Karya Khrisna Pabichara dan Kaitannya 

dengan Standar Kompetensi Kelulusan. Hasil 

penelitiannya menunjukkan  bahwa nilai-nilai 

                                                             
9
  Wahyu Tri Wibowo, Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam 

Novel Sepatu Dahlan Karya Khrisna Pabichara dan Kaitannya dengan 

Standard Kompetensi Kelulusan, (Skripsi: STAIN, Ponorogo, 2015). 
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pendidikan karakter dalam Novel Sepatu Dahlan ada 16 

karakter, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja 

keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli 

sosial, dan tanggung jawab. 

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah 

penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu jenis 

penelitian yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu 

masalah yang bertumpu pada telaah kritis dan mendalam 

terhadap bahan pustaka yang relevan. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya 

melalui observasi dan dokumentasi, dan analisis data 

penelitiannya adalah analisis isi (content analysis).  

Persamaan penelitian yang terjadi dalam 

penelitian wibowo dengan penelitian yang dilakukan ini 

adalah sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Pada teknik pengumpulan data, datanya sama-

sama berasal dari hasil observasi dan dokumentasi. 

Adapun perbedaan yang terlihat adalah pembahasan di 

dalamnya. Pada penelitiannya, Wibowo membahas 

tentang standar kompetensi kelulusan, sedangkan pada 
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penelitian yang dilakukan ini membahas tentang 

pendidikan kewarganegaraan. 

Selanjutnya, Angraini (2017)
10

 dengan judul 

penelitiannya Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada 

Serial Kartun Upin dan Ipin Serta Relevansinya dengan 

Pendidikan Karakter. Berdasarkan hasil analisis yang 

telah dilakukan, relevansi pada nilai pendidikan karakter 

pada serial kartun Upin dan Ipin dengan pendidikan 

karakter yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi 

cinta tanah air,  kerja keras, peduli sesama, kreatif, jujur, 

toleransi, religius, dan disiplin. 

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah 

penelitian kepustakaan (library research), yaitu jenis 

penelitian yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu 

masalah yang bertumpu pada telaah kritis dan mendalam 

terhadap bahan pustaka yang relevan. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya 

menggunakan teknik literer atau dokumenter. 

Persamaan yang ada dalam penelitian ini adalah 

sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif 

                                                             
10

  Yuniar Anggraini, Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada 

Serial Kartun Upin dan Ipin Serta Relevansinya dengan Pendidikan 

Karakter, (Skripsi: Skripsi: IAIN, Ponorogo, 2017). 



19 

kualitatif dan sama-sama mencari sebuah karakter 

pendidikan sebagai bahan penelitiannya. Adapun 

perbedaan yang terlihat nyata dalam penelitian ini 

adalah penelitian pada serial televisi yang dilakukan 

pada penelitian Angraini dan penelitian pada novel yang 

dilakukan saat ini. 

Penelitian tentang novel memang telah banyak 

dilakukan. Namun, latar belakang penelitian yang 

pernah dilakukan dalam masing-masing penelitian 

tersebut berbeda-beda, baik yang berkaitan dengan 

pendidikan karakter maupun yang tidak berkaitan 

dengan pendidikan karakter. Kaitan dengan penelitian 

yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti, yaitu lebih ditekankan pada 

pendidikan karakter sejak dini. Hal ini serupa dengan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyu Aprilia 

dan wahyu Tri Wibowo, yang memiliki kesamaan dalam 

mencari nilai-nilai karakter pada sebuah novel. 

Kemudian, juga ada kesamaan dalam metode yang 

digunakan dalam penelitian, yaitu analisis isi (content 

analysis). 

Adapun perbedaan dari penelitian yang 

dilakukan sebelumnya oleh Rica, Aprilia, dan Wibowo 
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dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah 

menggunakan novel yang berbeda dalam penelitian 

sebelumnya. Pada kali ini peneliti menggunakan novel 

sebagai bahan penelitiannya, sedangkan pada penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Angraini menggunakan 

serial televisi Upin dan Ipin sebagai bahan 

penelitiannya. Perbedaan lain yang lerlihat jelas adalah 

sebuah relevansi atau pembahasan yang digunakan 

dalam penelitiannya. Adapun relevansi yang digunakan  

pada telaah penelitian terdahulu oleh Rica adalah 

pendidikan keluarga, pada penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Aprilia membahas Pendidikan Islam, 

pada penelitian Wibowo membahas standar kompetensi 

kelulusan, dan keempat penelitian Anggraini pada serial 

televisi Upin dan Ipin membahas pendidikan karakter 

dalam serial kartun. Dalam penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah mencari relevansi pendidikan karakter 

dalam Novel Eliana dengan mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan, yang belum pernah dilakukan 

sebelumnya. Maka dari itu, peneliti sangat tertarik dan 

ingin melakukan penelitian ini. Pada kali ini, peneliti 

akan melakukan penelitian dengan mencari sebuah 
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relevansi pendidikan kewarganegaraan yang ada pada 

Novel Eliana dalam nilai pendidikan karakternya. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Bogdan 

dan Taylor dalam Moloeng menjelaskan bahwa 

metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan, dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati.
11

 Data yang dikumpulkan 

dalam penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan 

bukan angka-angka. Selain itu, semua yang 

dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci 

terhadap apa yang diteliti. 

Adapun jenis penelitian yang digunakan 

peneliti adalah penelitian pustaka (library research). 

Sebab, telaah yang dilakukan peneliti untuk 

memecahkan masalah bertumpu pada penelaahan 

kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka 

                                                             
11

 Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013),  4. 
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yang relevan. Dalam penelitian ini, acuan dan 

rujukan yang digunakan dalam mengelola data dan 

menafsirkannya dilakukan dengan tolak ukur berupa 

teori-teori yang diterima kebenarannya di dalam 

berbagai literatur. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian, menggunakan berbagai literatur 

kepustakaan yang mempunyai kaitan dengan nilai-

nilai pendidikan karakter pada novel Eliana karya 

Tere-Liye dan relevansinya dengan pendidikan 

kewarganegaraan. Adapun sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data 

primer (utama) dan data sekunder (pendukung). 

Data primer adalah data utama yang menjadi fokus 

penelitian yang diperoleh dari objek-objek 

penelitian, yaitu Novel Eliana karya Tere-Liye. Data 

sekunder adalah data yang digunakan untuk 

memberikan tambahan dan dukungan pada data 

primer. Adapun sumber data tersebut sebagai 

berikut. 
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a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan bahan 

utama atau rujukan utama dalam mengadakan 

suatu penelitian untuk mengungkapkan dan 

menganalisis penelitian tersebut. Adapun 

sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

Novel  Eliana karya Tere-Liye. Novel Eliana 

memiliki ketebalan 518 halaman dan 

diterbitkan oleh Republika pada bulan Juni 

2014. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder digunakan untuk 

menunjang dan melengkapi penelaahan data 

dengan buku-buku yang ditulis oleh tokoh-

tokoh lain yang berkaitan dengan masalah 

kajian ini. Sumber-sumber tersebut diantaranya 

adalah: 

1) Bakry Noor, Pendidikan 

Kewarganegaraan, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010. 

2) Mulyasa, Management Pendidikan 

Karakter, Jakarta: Bumi Aksara, 2013. 
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3) Novan Ardy Wiyani, Konsep Praktik Dan 

Strategi Membumikan Pendidikan 

Karakter di SD, Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini termasuk penelitian 

kepustakaan. Oleh karena itu, teknik yang 

digunakan untuk pengumpulan data dengan 

cara berikut ini. 

a. Peneliti membaca keseluruhan isi Novel 

Eliana karya Tere-Liye, kemudian 

menentukan kutipan yang bekaitan dengan 

objek yang dibutuhkan. 

b. Peneliti mencatat kutipan yang telah 

ditentukan, kemudian dipahami secara 

menyeluruh. 

c. Peneliti memilih data. Peneliti selanjutnya 

melakukan pemilihan data yang sesuai 

serta data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini dengan cara 

mengelompokkan dan mengumpulkan data 

berdasarkan kategorinya. Adapun 

kategorinya adalah mengelompokkan 
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dialog atau paragraf dalam novel yang 

mengandung nilai-nilai karakter dan 

perilaku tokoh yang terdapat dalam novel 

tersebut. Setelah datanya digolongkan, 

peneliti membuat kode data. Misalnya, 

pada pembahasan tentang tokoh yang 

diberi kode (Ch) dan diteruskan dengan 

pemberian nomer di belakang kode. 

Pemberian kode, juga digunakan dalam 

pembahasan karakter-karakter, dapat 

dilihat langsung dalam pembahasan bab 

tiga dan bab empat. 

d. Peneliti menganalisis nilai-nilai pendidikan 

karakter dari kutipan-kutipan yang telah 

ditentukan. 

e. Peneliti menyimpulkan nilai-nilai 

pendidikan karakter yang terdapat dalam 

Novel Eliana karya Tere Liye dan 

relevansinya dengan pendidikan 

kewarganegaraan. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan penguraian 

atas data yang telah ditentukan hingga 
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menghasilkan sebuah kesimpulan. Data yang 

dimaksud di sini adalah kutipan-kutipan yang 

terdapat pada Novel Eliana karya Tere-Liye. 

Data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis 

dengan menggunakan metode content analysis 

atau sering dinamakan dengan kajian isi, yaitu 

suatu metode yang menggunakan teknis 

sistematik untuk menganalisis isi pesan dan 

mengolah pesan. Menurut Holsti dalam 

Moelong,
12

 content analysis atau kajian isi 

adalah sebuah teknik apapun yang dimanfaatkan 

untuk menarik kesimpulan melalui usaha 

menemukan karakteristik pesan dan dilakukan 

secara objektif serta sistematis. 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan 

peneliti dalam menganalisis data untuk 

menemukan nilai-nilai pendidikan karakter 

dalam novel Eliana karya Tere Liye adalah 

sebagai berikut. 

a. Perumusan tujuan analisis, yaitu tentang apa 

yang ingin diketahui melalui analisis isi, 

                                                             
12

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 220. 
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b. Pemilihan dan memfokuskan pada hal-hal 

penting yang menjadi pokok permasalahan 

penelitian. 

c. Pengelompokan data berdasarkan kategori 

yang sesuai dengan pokok permasalahan 

yang telah dipilih. 

d. Penyajian data, data disajikan dalam bentuk 

deskripsi tentang nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam novel Eliana. 

e. Penganalisisan data yang telah diperoleh 

kemudian ditarik kesimpulannya. 

G. Sistematika Pembahasan  

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang 

terdiri atas lima bab yang saling berkaitan erat menjadi 

satu kesatuan yang utuh. Adapun sistematika penulisan 

laporan penelitian ini sebagai berikut. 

BAB I berisi pokok pikiran dasar yang menjadi 

landasan bagi pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi 

pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

telaah hasil penelitian terdahulu, metode penelitian, 

sistematika pembahasan. 
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Bab II berisi landasan teori sebagai sudut 

pandang untuk memahami wilayah penelitian secara 

objektif. Dalam bab ini dibahas nilai-nilai pendidikan 

karakter yang mencakup pengertian karakter, pengertian 

pendidikan karakter, ciri-ciri pendidikan karakter, tujuan 

pendidikan karakter, nilai-nilai pendidikan karakter, 

pengertian novel, unsur-unsur novel, materi pendidikan 

kewarganegaraan serta relevansi terhadap Novel Eliana 

karya Tere-Liye, tujuan pendidikan kewarganegaraan,  

Bab III merupakan kajian terhadap objek 

penelitian. Dalam bab ini, dibahas Novel Eliana karya 

Tere-Liye yang meliputi biografi Tere-Liye dan nilai 

pendidikan karakter yang ada pada Novel Eliana karya 

Tere-Liye serta relevansinya dengan pendidikan 

kewarganegaraan. Bab IV merupakan sajian analisis 

data peneliti yang membahas hasil penelitian terkait 

dengan nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat 

dalam Novel Eliana karya Tere-Liye dan relevansinya 

dengan pendidikan kewarganegaraan di MI. Terakhir, 

Bab V berisi penutup yang berisi simpulan dan saran-

saran.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Nilai Pendidikan Karakter 

1. Pengertian Pendidikan 

Dalam arti sederhana, pendidikan sering 

diartikan sebagai usaha manusia untuk membina 

kepribadiannya, sesuai dengan nilai-nilai di dalam 

masyarakat dan kebudayaan. Dalam 

perkembangannya, istilah pendidikan atau 

paedagogie berarti bimbingan atau pertolongan yang 

diberikan dengan sengaja oleh seseorang yang 

mampu merubah seseorang menjadi dewasa.
13

 

Dimaksudkan dewasa di sini adalah, seseorang yang 

mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri 

secara biologis, psikologis, paedagogis, dan 

sosiologis. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai 

usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok 

orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai 

tingkat hidup ataupun penghidupan yang lebih tinggi 

dalam artian mental. 

                                                             
13

 Hasbullah, Dasar-Dasar Pendidikan (Jakarta: Rajawali 

Press, 2009), 1.  
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Ki Hajar Dewantoro mengatakan 

sebagaimana dikutip oleh Anas Salahudin bahwa 

pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan 

pertumbuhan nilai moral (kekuatan batin, karakter), 

pikiran dan pertumbuhan anak antara satu dan 

lainnya saling berhubungan agar dapat memajukan 

kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan 

penghidupan anak-anak yang kita didik serta selaras 

dengan dunianya.
14

 

Dengan demikian, pendidikan dapat diartikan  

sebagai usaha yang sadar serta sengaja dilakukan 

untuk membina kepribadian peserta didik, agar 

menjadi manusia yang arif, berpengetahuan, dan 

beretika. 

2. Pengertian Karakter 

Karakter berasal dari bahasa Yunani yang 

berarti “to mark” atau menandai atau memfokuskan 

atau tatacara mengaplikasikan nilai kebaikan dalam 

bentuk tindakan atau tingkah laku. Menurut 

Scerenko, karakter sebagai atribut atau ciri-ciri yang 

membentuk dan membedakan ciri pribadi, ciri etis, 

                                                             
14

 Anas Salahudin dan Irwanto Alkrienciehie, Pendidikan 

Karakter Berbasis Agama dan Budaya (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 

93.  
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dan kompleksitas mental dari seseorang, suatu 

kelompok atau bangsa. Selain itu, karakter 

merupakan nilai dasar perilaku yang menjadi acuan 

tatanilai interaksi antarmanusia. Perilaku tersebut 

muncul pada kepribadian seseorang yang berdampak 

baik terhadap lingkungannya. Dengan makna seperti 

ini, karakter lebih identik dengan kepribadian yang 

dimiliki seseorang. Kepribadian adalah ciri atau 

karakter sifat seseorang yang bersumber dari 

bentukan-bentukan yang ia terima dari lingkungan, 

sosial, teman sebaya, teman sekolah, dan sebagainya. 

Misalnya, keluarga ataupun bawaan sifat sejak 

lahir.
15

 

Karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan 

berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan 

bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, 

masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang 

berkarakter baik adalah individu yang dapat 

membuat keputusan dan siap mempertanggung-

jawabkan setiap akibat dari keputusannya. Karakter 

dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia 

                                                             
15

 Hamdani Hamid dan Beni Ahmad, Pendidikan Karakter 

Perspektif Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 30-31. 
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yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, 

diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan 

kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, 

perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan 

norma-norma agama, hukum, tatakrama, budaya, 

adat istiadat, dan estetika. Karakter adalah perilaku 

yang tampak dalam kehidupan sehari-hari baik 

dalam bersikap maupun dalam bertindak.
16

 

Muhammad Yaumi merumuskan bahwa 

karakter merupakan kulminasi dari kebiasaan yang 

dihasilkan dari pilihan etik, perilaku, dan sikap yang 

dimiliki individu yang merupakan moral yang prima 

walaupun ketika tidak seorang pun yang melihatnya. 

Karakter mencakup keinginan seseorang untuk 

melakukan yang terbaik, kepedulian terhadap 

kesejahteraan orang lain, kognisi dari pemikiran 

kritis dan alasan moral, serta pengembangan 

keterampilan interpersonal dan emosional yang 

menyebabkan kemampuan individu untuk bekerja 

                                                             
16

 Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model 

Pendidikan Karakter (Bandung: Remaja Rosdakarya,2014), 41-42. 
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secara efektif dengan orang lain dalam situasi setiap 

saat.
17

 

Seorang filsuf Yunani yang bernama 

Aristoteles menyebutkan bahwa karakter yang baik 

merupakan hal yang kita inginkan bagi anak-anak 

kita. Karakter yang baik sebagai kehidupan dengan 

melakukan tindakan-tindakan yang benar 

sehubungan dengan diri seseorang dan orang lain.
18

 

Menurut Simon Philips, karakter adalah kumpulan 

tatanilai yang menuju pada suatu sistem, yang 

melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang 

ditampilkan. Doni Koesoema memahami bahwa 

karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian 

dianggap sebagai karakteristik atau gaya, atau sifat 

khas dari diri seseorang yang bersumber dari 

bentukan-bentukan lingkungan misalnya keluarga.
19

 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa karakter adalah tabiat atau kebiasaan. 

Kebiasaan akan menjadi sifat murni manusia yang 

                                                             
17

 Muhammad Yaumi, Pendidikan Karakter Landasan, Pilar, 

dan Implementasi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 7.  
18

 Thomas Lickona, Pendidikan Karakter Panduan Lengkap 

Mendidik siswa Menjadi Pintar dan Baik (Bandung: Nusa Media, 2013), 

81. 
19

 Fatchul Mu‟in, Pendidikan Karakter: Konstruksi Teoritik 

dan Praktik (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 160. 
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mempengaruhi cara berpikir dan berilaku dalam 

menyikapi atau merespon suatu situasi dalam kondisi 

tertentu dengan sifat khas yang telah melekat pada 

seseorang. 

3. Pengertian Pendidikan Karakter 

Dalam pengertian yang sederhana pendidikan 

karakter adalah hal positif apa saja yang dilakukan 

guru dan berpengaruh kepada karakter siswa yang 

diajarnya. Pendidikan karakter adalah upaya sadar 

dan sungguh-sungguh dari seorang guru untuk 

mengajarkan nilai-nilai kepada para siswanya. 

Pendidikan karakter telah menjadi sebuah 

pergerakan pendidikan yang mendukung 

pengembangan sosial, pengembangan emosional, 

dan pengembangan etik para siswa. Pendidikan 

karakter yang dilakukan semua ini, merupakan 

sebagai wujud upaya proaktif yang dilakukan baik 

sekolah maupun pemerintah untuk membantu siswa 

dalam mengembangkan inti pokok dari nilai-nilai 

etik dan nilai-nilai kinerja, seperti kepedulian, 
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kejujuran, kerajinan, keuletan, tanggung jawab, 

menghargai diri sendiri, dan orang lain.
20

 

Pendidikan karakter telah lama dianut 

bersama dalam penyelenggaraan pendidikan 

nasional. Adapun Undang-Undang yang membahas 

tentang pendidikan nasional, yaitu pada Undang-

Undang No.20 Tahun 2003 Pasal 3 yang 

menerangkan bahwa:  

“Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

keratif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggungjawab.”
21

 

Potensi yang dimaksudkan undang-undang di 

atas adalah sebuah kapasitas bawaan manusia yang 

perlu diaktualisasikan melalui ranah pendidikan. 

Artinya, dengan pendidikanlah seluruh potensi yang 
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 Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model 

Pendidikan Karakter, 43. 
21

 Muhammad Yaumi, Pendidikan Karakter Landasasan, Pilar 

dan Implementasi, 5.  
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dimiliki manusia dapat berkembang sehingga 

menjadi manusia yang seutuhnya, yang dapat 

diandalkan oleh bangsa dan negara, diri sendiri 

maupun orang lain. Karakter yang telah dimasukkan 

dalam undang-undang pendidikan nasional ini harus 

dilakukan, karena melalui pendidikan karakterlah, 

bangsa ini akan menjadi bangsa Indonesia yang 

besar, maju, jaya serta bermartabat. 

Untuk menjadikan semua ini, pendidikan 

karakter haruslah diimplementasikan setiap harinya. 

Sebab, pendidikan karakter bukanlah sebuah proses 

menghafal materi soal ujian, ataupun teknik-teknik 

menjawabnya. Akan tetapi, pendidikan karakter 

memerlukan pembiasaan dalam penerapannya. 

Karakter tidak terbentuk secara instan sehingga 

harus dilatih secara serius dan profesional agar 

mencapai bentuk dan kekuatan yang ideal.
22

 

Pendidikan karakter ini harus dilakukan melalui 

berbagai cara yang melibatkan keluarga, satuan 
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 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter: Konsep dan 

Implementasi (Bandung: Alfabeta, 2014, 29  
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pendidikan, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, 

dan media massa.
23

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil 

kesimpulan bahwa pendidikan karakter adalah 

serangkaian usaha sadar untuk membentuk 

kepribadian seseorang dengan transformasi nilai-

nilai kehidupan dan tumbuh kembangkan dalam 

kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam 

perilaku kehidupan serta memberikan pengajaran 

agar peserta didik menjadi manusia seutuhnya yang 

berkarakter. 

4. Model Pendidikan Karakter 

Menurut Elkind dan Sweet dalam pendidikan 

karaker dilaksanakan dengan menggunakan 

pendekatan holistik (holistic approach). Artinya 

seluruh warga sekolah mulai guru, karyawan, dan 

para murid harus terlibat dan bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan pendidikan karakter. Hal yang 

penting dalam pendidikan adalah cara 

pengembangan pendidikan karakter pada setiap anak 
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didik.
24

 Berikut ini beberapa gambaran bagaimana 

penerapan model holistik dalam pendidikan 

karakter.
25

 

a. Segala sesuatu yang ada di sekolah 

terorganisasikan di seputar hubungan  dan antara 

siswa dan guru beserta staf dan komunitas di 

sekitarnya. 

b. Sekolah merupakan komunitas yang peduli 

bahwa di situ terdapat ikatan yang kuat dan 

menghubungkan siswa dengan guru, staf, dan 

sekolah. 

c. Pembelajaran sosial dan pembelajaran emosi 

juga dikembangkan sebagaimana pembelajaran 

akademik. 

d. Kooperasi dan kolaborasi antar siswa lebih 

ditekankan pengembangannya daripada 

kompetisi. 

e. Nilai-nilai seperti saling menghormati, dan 

kejujuran adalah bagian dari pembelajaran setiap 

hari, baik di dalam maupun di luar kelas. 

                                                             
24

 Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model 

Pendidikan Karakter, 139. 
25
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f. Para siswa diberi keluesan untuk mempraktikkan 

perilaku moral melalui kegiatan pembelajaran 

untuk melayani. 

g. Disiplin kelas dan pengelolaan kelas dipusatkan 

pada pemecahan masalah daripada dipusatkan 

pada penghargaan dan hukuman. 

h. Model lama berupa pendekatan berbasis guru 

yang otoriter tidak pernah lagi diterapkan di 

ruang kelas, tetapi lebih dikembangan suasana 

kelas yang demokratis dimana para guru dan 

siswa melaksanakan semacam pertemuan kelas 

untuk membangun kebersamaan, menegakkan 

norma-norma yang disepakati bersama, serta 

memecahkan persoalan bersama-sama. 

Menurut Thomas Lickona,
26

 dalam 

pendidikan karakter yang efektif sekolah dapat 

berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan 

karakter dengan menggunakan 11 prinsip. Kesebelas 

prinsip tersebut adalah sebagai berikut. 

                                                             
26

 Thomas Lickona, Pendidikan Karakter Panduan Lengkap 

Mendidik Siswa Menjadi Pintar dan Baik, 57.  
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a. Pendidikan karakter harus mempromosikan nilai-

nilai etik ini sebagai landasan bagi pembentukan 

karakter yang baik. 

b. Karakter harus dipahami secara komprehensif 

termasuk dalam pemikiran, perasaan, dan 

perilaku. 

c. Pendidikan karakter yang efektif memerlukan 

pendekatan yang sungguh-sungguh dan proaktif 

serta mempromosikan nilai-nilai inti pada semua 

fase kehidupan sekolah. 

d. Sekolah harus menjadi komunitas yang peduli. 

e. Sekolah harus menyediakan peluang bagi para 

siswa untuk melakukan tindakan bermoral. 

f. Pendidikan karakter yang efektif harus 

dilengkapi dengan kurikulum akademis yang 

bermakna dan menantang, yang menghargai 

semua pembelajar dan membantu mereka untuk 

mencapai sukses. 

g. Pendidikan karakter harus secara nyata berupaya 

mengembangkan motivasi pribadi siswa. 

h. Seluruh staf sekolah harus menjadi komunitas 

belajar dan komunitas moral yang semuanya 

saling bertanggung jawab bagi berlangsungnya 
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pendidikan karakter dan berupaya untuk 

mengembangkan nilai-nilai inti yang sama yang 

menjadi panduan pendidikan karakter bagi para 

siswa. 

i. Implementasi pendidikan karakter membutuhkan 

kepemimpinan moral yang diperlukan bagi staf 

sekolah maupun para siswa. 

j. Sekolah harus merekrut para orang tua dan 

anggota masyarakat sebagai patner penuh dalam 

upaya pembangunan karakter. 

k. Evaluasi terhadap pendidikan karakter harus juga 

menilai pendidikan karakter sekolah, menilai 

fungsi staf sekolah sebagai pendidik karakter, 

sampai pada penilaian terhadap bagaimana cara 

para siswa memanifestasikan karakter yang baik. 

5. Metode Pendidikan Karakter 

Terdapat lima metode pendidikan karakter 

yang bisa diterapkan antara lain sebagai berikut. 

a. Pengajaran 

Pengajaran ialah memberikan 

pemahaman yang jelas tentang kebaikan, 

keadilan, dan nilai. Dengan demikian murid 

memahami fenomena yang terkadang muncul, 
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individu tidak memahami arti kebaikan, keadilan 

dan nilai secara konseptual, namun dia mampu 

mempraktikkan hal tersebut dalam kehidupan 

mereka tanpa di sadari.
27

 

Dari penjelasan di atas, dimaksudkan 

bahwa pengajaran adalah memberikan 

pemahaman, akan tetapi dalam sebuah 

pengajaran tidak hanya dalam pembelajaran mata 

pelajaran yang biasanya dilakukan di kelas saja. 

Pengajaran bersifat menyeluruh seperti 

pengajaran moral, karakter, yang dapat 

membentuk pribadi anak menjadi baik, adil, 

sopan maupun santun, dan sebagainya.  

b. Keteladanan 

Anak lebih banyak belajar dari apa yang 

mereka lihat (verba moment exempla trahunt). 

Pendidikan karakter merupakan tuntutan lebih, 

terutama bagi pendidik. Sebab pemahaman 

konsep yang baik itu menjadi sia-sia jika konsep 

                                                             
27
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itu tidak pernah ditemui oleh murid dalam 

kehidupan sehari-hari.
28

 

Daya tangkap atau mengingat anak-anak 

sangatlah kuat, terlebih apabila mereka menyukai 

hal yang diminatinya. Anak-anak juga lebih 

mudah memahami sesuatu apabila mereka bisa 

melihat, merasakan, ikut andil, dan berperan. 

Contohnya, dalam berbahasa Indonesia yang 

baik dan benar, setiap anak memiliki buku 

pelajaran bahasa Indonesia untuk mereka pelajari 

agar mereka dapat berbicara bahasa Indonesia 

dengan baik dan benar. Akan tetapi, apabila di 

lingkungan sekitar anak tersebut tidak 

mendukung atas kegiatan yang sedang 

dilakukannya, susah baginya untuk dapat 

berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. 

Hasil yang ia dapatkan adalah kurang maksimal. 

c. Menentukan prioritas 

Setiap sekolah memiliki prioritas 

karakter. Pendidikan karakter menghimpun 

banyak kumpulan nilai yang dianggap penting 

bagi pelaksanaan dan realisasi atas visi misi 

                                                             
28
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sekolah. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan 

mesti menentukan tuntunan standar atas karakter 

yang akan ditawarkan kepada murid sebagai 

bagian kinerja kelembagaan mereka.
29

 

Demikian juga jika lembaga pendidikan 

ingin menentukan sekumpulan perilaku standar, 

perilaku standar yang menjadi prioritas khas 

lembaga pendidikan tersebut harus dapat 

diketahui dan dipahami oleh murid, orang tua, 

dan masyarakat. Tanpa prioritas karakter, proses 

evaluasi berhasil tidaknya pendidikan karakter 

akan menjadi tidak jelas. Ketidakjelasan tersebut 

akan memandulkan keberhasilan program 

pendidikan karakter 

d. Praksis Prioritas 

Unsur lain yang tidak kalah penting ialah 

bukti realisasi prioritas nilai pendidikan karakter. 

Ini menjadi visi kinerja pendidikannya. Sekolah 

sebagai lembaga pendidikan harus mampu 

membuat verifikasi, sejauh mana visi sekolah 

telah direalisasikan.
30
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Unsur lain yang sangat penting setelah 

penentuan prioritas karakter adalah bukti 

dilaksanakan prioritas karakter tersebut. 

Lembaga pendidikan harus mampu membuat 

verifikasi sejauh mana prioritas yang telah 

ditentukan telah dapat direalisasikan dalam 

lingkungan pendidikan melalui berbagai unsur 

yang ada dalam lembaga pendidikan itu. 

e. Refleksi 

Refleksi ialah kemampuan sadar khas 

manusiawi. Dengan kemampuan sadar ini, 

manusia mampu mengatasi diri dan 

meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi 

lebih baik. Ketika pendidikan karaker sudah 

melewati fase tindakan dan praksis perlu 

diadakan pendalaman dan refleksi untuk melihat 

sejauh mana lembaga pendidikan telah berhasil 

atau gagal dalam merealisasikan pendidikan 

karakter.
31

 

Refleksi berarti dipantulkan kedalam diri. 

Apa yang telah dialami masih tetap terpisah 

dengan kesadaran diri sejauh ia belum dikaitkan 
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dan dipantulkan dengan isi kesadaran seseorang. 

Refleksi juga dapat disebut sebagai proses 

bercermin, mematut-matutkan diri dengan 

konsep yang telah teralami. 

6. Fungsi Pendidikan Karakter 

Masyarakat memandang pendidikan sebagai 

pewarisan kebudayaan atau nilai-nilai budaya, baik 

yang bersifat keterampilan, keahlian dari generasi 

tua kepada generasi muda agar masyarakat tersebut 

dapat memelihara kelangsungan hidupnya atau tetap 

memelihara kepribadiannya. Dari segi pandangan 

individu, pendidikan berarti upaya pengembangan 

potensi yang dimiliki individu yang masih 

terpendam agar teraktualisasi secara konkret 

sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh individu dan 

masyarakat.
32

 

Menurut Pupuh Fathurrohman,
33

 fungsi 

pendidikan karakter yaitu: 

a. Pengembangan potensi dasar peserta didik agar 

berhati, berpikiran, dan berperilaku baik. 
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b. Perbaikan dalam memperkuat dan membangun 

perilaku bangsa yang multikultur untuk menjadi 

bangsa yang bermartabat. 

c. Penyaring budaya yang negatif dan menyerap 

budaya yang sesuai dengan nilai budaya dan 

karakter bangsa untuk meningkatkan peradaban 

bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. 

Adapun fungsi pendidikan karakter menurut 

Kementerian Pendidikan Nasional
34

 adalah sebagai 

berikut . 

a. Pengembangan potensi dasar agar berhati baik, 

berpikiran baik dan berperilaku baik. 

b. Perbaikan perilaku yang kurang baik dan 

penguatan perilaku yang sudah baik. 

c. Penyaring budaya yang kurang sesuai dengan 

nilai-nilai luhur Pancasila. 

7. Tujuan Pendidikan Karakter 

Menurut Socrates sebagaimana dikutip oleh 

Anas Salahudin dan Irwanto Alkrienciehie
35

 

berpendapat bahwa tujuan paling mendasar dari 

pendidikan adalah membuat seseorang menjadi great 

                                                             
34
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35
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and smart, yaitu,  terbentuknya individu yang secara 

terus-menerus mengalami perbaikan diri untuk 

bergerak kearah kehidupan yang lebih baik. 

Anas dan Irwanto yang mengutip pendapat 

An-Nahlawi,
36

 mengatakan bahwa pendidikan 

karakter yang baik harus memiliki tujuan yang sama 

dengan tujuan penciptaan manusia. Sebab, tujuan 

pendidikan Islam adalah merealisasikan 

penghambaan kepada Allah dalam kehidupan 

manusia, baik secara individual maupun secara 

sosial. Pada prinsipnya, tujuan Islam dalam 

pendidikan karakter adalah membentuk peserta didik 

menjadi manusia yang berkarakter (akhlak mulia) 

sehingga menjadi manusia yang sempurna (insan 

kamil). Sebagaimana dalam sejarah Islam disebutkan 

pesan Nabi Muhammad saw  yang menegaskan 

bahwa misi utamanya dalam mendidik manusia 

adalah untuk mengupayakan pembentukan karakter 

yang baik. 

Pendidikan karakter pada intinya bertujuan 

membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, 

berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong 

                                                             
36
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royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, 

berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
37

 

Dari penjelasan di atas, penulis 

menyimpulkan bahwa pendidikan karakter bertujuan 

untuk membentuk bangsa yang berkarakter baik dan 

mampu memberikan manfaat positif bagi orang lain, 

bangsa, dan negara. 

8. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter 

Pendidikan budaya dan karakter bangsa 

dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan 

nilai-nilai budaya dan karakter bangsa  pada peserta 

didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter 

sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai 

tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota 

masyarakat, dan sebagai warga negara yang religius, 

nasionalis, produktif, dan kreatif. Begitu banyak 

nilai budaya dan karakter yang bersumber dari 

falsafah, pola hidup, agama, dan dasar negara yakni 

                                                             
37

 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan 

Implementasi , 30. 



50 

pancasila dan Undang-Undang dasar yang dianut.
38

 

Sumber-sumber tersebut dapat dijabarkan sebagai 

berikut. 

a. Nilai-nilai karakter dan budaya bangsa 

bersumber dari ajaran agama. Bangsa Indonesia 

memiliki keberagaman keyakinan dan 

kepercayaan. 

b. Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia 

ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan bangsa 

dan kenegaraan yang disebut pancasila. Pancasila 

terdapat pada pembukaan UUD 1945 yang 

dijabarkan lebih lanjut ke dalam pasal-pasal yang 

terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai 

yang terkandung dalam pancasila menjadi nilai-

nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, 

ekonomi, masyarakat, budaya, dan seni. 

Pendidikan budaya dan karakter bangsa 

bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi 

warga negara yang lebih baik, yaitu warga 

negara yang memiliki kemampuan, kemauan, 
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dan menerapkan nilai-nilai pancasila dalam 

kehidupannya sebagai warga negara.
39

 

c. Budaya. Budaya sebagai suatu kebenaran bahwa 

tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat 

yang tidak didasari nilai-nilai budaya yang diakui 

masyarakat tersebut. Nilai budaya ini dijadikan 

dasar dalam pemberian makna terhadap suatu 

konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota 

masyarakat tersebut. Posisi budaya yang 

demikian penting dalam kehidupan masyarakat 

yang mengharuskan budaya menjadi sumber 

nilai dalam pendidikan budaya dan karakter 

bangsa. 

d. Tujuan Pendidikan Nasional. Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang UU Sisdiknas  yaitu sistem Pendidikan 

Nasional merumuskan fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional yang harus digunakan dalam 

mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. 

Dalam pasal 3 UU Sisdiknas disebutkan, 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa 
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yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara demokratis dan 

bertanggung jawab.
40

 

Berdasarkan keempat sumber di atas, 

teridentifikasi sejumlah nilai-nilai dalam pendidikan 

karakter menurut kementerian pendidikan nasional,
41

 

nilai pendidikan karakter terdiri atas sebagai berikut. 

a. Religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. 

b. Jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya pada seorang yang selalu 

dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan. 

c. Toleransi, sikap dan tindakan yang menghargai 

perbedaan agama, suku, pendapat, etnis, dan 

tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 

                                                             
40
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d. Disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku 

tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan 

peraturan. 

e. Kerja keras, perilaku yang menunjukkan upaya 

sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai 

hambatan belajar dan tugas di sekolah ataupun 

di rumah, serta menyelesaikan tugas tersebut 

sebaik-baiknya. 

f. Kreatif, berfikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu 

yang telah dimiliki. 

g. Mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah 

bergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

h. Demokratis, cara berpikir, bersikap, dan 

bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban 

dirinya dan orang lain. 

i. Rasa ingin tahu, sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan 

meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat, dan 

didengarnya. 

j. Semangat kebangsaan, cara berpikir, bertindak, 

dan berwawasan yang menempatkan 
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kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan diri dan kelompoknya. 

k. Cinta tanah air, cara berpikir, bersikap, dan 

berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 

kepeduliaan, dan penghargaan yang tinggi 

terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, 

budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 

l. Menghargai prestasi, sikap dan tindakan yang 

mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu 

yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, 

serta menghormati keberhasilan orang lain. 

m. Bersahabat/komutatif, tindakan yang 

memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, 

dan bekerja sama dengan orang lain 

n. Cinta damai, sikap, perkataan, dan tindakan  

yang menyebabkan orang lain merasa senang 

dan aman atas kehadiran dirinya. 

o. Gemar membaca, kebiasaan menyediakan waktu 

untuk membaca berbagai bacaan yang 

memberikan kebajikan bagi dirinya. 

p. Peduli lingkungan, sikap dan tindakan yang 

selalu berupaya mencegah kerusakan alam di 

sekitarnya, dan mengembangkan upaya untuk 
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memperbaiki kerusakan alam yang sudah 

terjadi. 

q. Peduli sosial, sikap dan tindakan yang selalu 

ingin memberi bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 

r. 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. 

 

B. Novel 

1. Pengertian Novel 

Sebutan novel dalam bahasa Inggris (dan 

inilah yang kemudian masuk ke Indonesia) berasal 

dari bahasa Italia novella (yang dalam bahasa 

Jerman: novella). Secara harfiah novella berarti 

sebuah barang baru yang kecil dan kemudian 

diartikan sebagai cerita pendek dalam bentuk prosa. 

Istilah novel atau novella mengandung pengertian 

yang sama dengan istilah Indonesia „novelet‟ 

(Inggris: novelette), yang berarti sebuah karya prosa 
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fiksi yang panjangnya cukupan, tidak terlalu 

panjang, namun juga tidak terlalu pendek.
42

 

Novel merupakan suatu bentuk karya sastra 

berbentuk prosa yang memiliki unsur instrinsik dan 

ekstrinsik. Isi novel lebih panjang dan kompleks dari 

isi cerpen, serta tidak mempunyai batasan struktural 

dan sajak. Sebuah novel biasanya menceritakan atau 

menggambarkan tentang kehidupan manusia yang 

berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Di 

dalam sebuah novel, biasanya pengarang berusaha 

secara maksimal untuk memberikan arahan kepada 

pembaca untuk mengetahui pesan tersembunyi 

seperti gambaran realita kehidupan melalui sebuah 

cerita yang terkandung dalam novel tersebut. Novel 

dapat mengemukakan sesuatu secara bebas, 

menyajikan sesuatu secara lebih banyak, lebih rinci,  

dan lebih banyak melibatkan berbagai permasalahan 

yang kompleks. Hal ini mencakup berbagai unsur 

yang membangun novel itu.
43
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Menurut Paulus Tukam,
44

 novel merupakan 

karya sastra yang berbentuk prosa dan memiliki 

unsur-unsur instrinsik di dalamnya. Menurut 

Nurhadi,
45

 novel merupakan suatu bentuk karya 

sastra yang di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya, 

sosial, pendidikan, dan moral. 

Novel sebagai sebuah karya fiksi 

menawarkan sebuah dunia, dunia yang berisi model 

kehidupan yang diidealkan, dunia imajinatif, yang 

dibangun melalui berbagai unsur instrinsiknya 

seperti peristiwa, plot, tokoh, latar, sudut pandang, 

dan lain-lain yang kesemuanya juga bersifat 

imajinatif. Kesemuanya itu bersifat noneksistensial. 

Sebab, hal ini dengan sengaja dikreasikan oleh 

pengarang, dibuat mirip, diimitasikan dan 

dianalogikan dengan kehidupan nyata yang lengkap 

dengan peristiwa-peristiwa dan latar aktualnya. 

Dengan demikian, cerita yang ada di dalam novel 

tampak seperti sungguh ada dan terjadi.  

Bagaimanapun, karya fiksi merupakan 

sebuah cerita yang di dalamnya terdapat cerita yang 
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menarik serta memiliki sebuah tujuan untuk 

memberikan hiburan kepada pembaca. Membaca 

sebuah karya fiksi berarti menikmati cerita, 

menghibur diri untuk memperoleh kepuasan batin, 

dan sekaligus memperoleh pengalaman dan 

permasalahan di dalam kehidupan.
46

 

Sebagai salah satu karya sastra, novel 

memiliki ciri khas tersendiri bila dibandingkan 

dengan karya sastra lain. Dari segi jumlah kata 

ataupun kalimat, novel lebih mengandung banyak 

kata dan kalimat, sehingga dalam proses pemaknaan 

jauh lebih mudah dari pada memaknai sebuah puisi 

yang cenderung mengandung beragam bahasa kias. 

Dari segi panjang cerita novel lebih panjang dari 

pada cerpen sehingga novel dapat mengemukakan 

sesuatu secara lebih banyak, lebih rinci, lebih detail, 

dan lebih banyak melibatkan berbagai permasalahan 

yang komplek. Adapun ciri-ciri novel secara umum 

ialah sebagai berikut.
47

 

a. Novel memiliki jumlah kata lebih dri 35.000 

kata. 
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b. Novel  terdiri atas setidaknya 100 halaman. 

c. Durasi untuk membaca novel setidaknya 2 jam 

atau 120 menit. 

d. Ceritanya lebih dari satu impresi, efek, dan 

emosi. 

e. Alur cerita dalam novel cukup kompleks. 

f. Seleksi cerita dalam novel cukup luas. 

g. Cerita dalam novel lebih panjang tetapi banyak 

kalimat yang diulang-ulang. 

h. Novel ditulis dengan narasi kemudian didukung 

dengan deskripsi untuk menggambarkan situasi 

dan kondisi yang ada di dalamnya. 

2. Unsur-Unsur Novel 

Unsur-unsur novel terdiri atas: (1) tokoh dan 

penokohan, (2) latar, (3) cerita, (4) plot, (5) bahasa, 

(6) sudut pandang, dan (7) tema. 

a. Tokoh dan penokohan 

Sama halnya dengan unsur plot dan 

pemplotan, tokoh dan penokohan merupakan 

unsur yang paling penting dalam cerita fiksi. 

Pembicaraan mengenai tokoh dengan segala 

perwatakan dengan berbagai citra jati dirinya. 

Dalam banyak hal, tokoh atau penokohan lebih 
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menarik perhatian orang daripada berurusan 

dengan pemplotannya. Namun, hal itu tidak 

berarti unsur plot dapat diabaikan begitu saja 

karena kejelasan mengenai tokoh dan penokohan 

dalam banyak hal tergantung pada 

pemplotannya.
48

 

Dalam pembicaraan sebuah cerita fiksi, 

sering dipergunakan istilah-istilah seperti tokoh 

dan penokohan watak dan perwatakan, atau 

karakter dan karakterisasi secara bergantian 

dengan menunjuk pengertian yang hampir sama. 

Istilah tokoh adalah pelaku suatu peristiwa. 

Sebaliknya, dapat dikatakan bahwa peristiwa 

selalu melibatkan tokoh. Tidak ada peristiwa 

tanpa tokoh, demikian juga sebaliknya tidak ada 

tokoh tanpa menampilkan suatu peristiwa.
49

 

Dalam kehidupan sehari-hari, tokoh 

selalu dikaitkan dengan manusia, sedangkan 

dalam karya sastra tokoh-tokoh dapat diperankan 

oleh makhluk lain seperti binatang bahkan juga 
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kekuatan atau benda-benda fisik lain yang 

disebut tokoh nonhuman. Pada dasarnya, cara 

paling mudah untuk melukiskan tokoh adalah 

adengan memberikan nama. Dengan sebuah 

nama yang dimiliki tokoh, pembaca akan mudah 

mengenali apa dan siapa tokoh tersebut. 

Sebuah novel tanpa perwatakan nyaris 

mustahil. Daya tarik sebuah novel terpancar 

lewat imajinasi kreatif si pengarang. Lewat 

imajinasi pengarang itulah, pembaca dapat 

berkenalan dengan sejumlah variasi tipe manusia 

berikut masalahnya. Unsur perwatakan ini 

mengandung dua makna. Arti pertama, 

perwatakan sebagai dramatik personal yang 

menunjuk pada pribadi yang mengambil bagian 

di dalamnya. Kedua, menunjukkan kualitas khas 

perwatakan tersebut pada pribadi tertentu. 

Seseorang yang membaca sebuah novel 

biasanya tertarik akan persepsi, penafsiran dan 

pemahaman tokoh-tokoh yang dihadirkan 

pengarang. Terkadang, perwatakan dalam sebuah 

novel dipaparkan dalam dua golongan yang 

berlawanan, baik dengan buruk atau simpatik 



62 

dengan tak simpatik. Bahkan, sering pula tampak 

dikategorisasikan sebagai tingkatan-tingkatan 

kebaikan dan keburukan, yang semuanya itu 

menunjukkan kepada pembaca bahwa di antara 

kita tidak ada yang sempurna. 

Untuk melukiskan watak tokoh-tokoh 

dalam sebuah cerita, ada berbagai cara yang 

ditempuh pengarang. Ada tipe realistik yang 

memberikan gambaran-gambaran orang-orang 

kebanyakan. Ada pula tipe yang melebih-

lebihkan yang hadir dalam bentuk karikatur 

seperti tokoh Arjuna dalam Arjuna Mencari 

Cinta karya Yudhistira Ardinugraha. Tipe 

perwatakan yang lain, barangkali cukup menarik 

karena perannya yang representif, yang 

menyajikan pengalaman yang biasa dialami pada 

semua orang (misalnya tokoh-tokoh dalam novel 

Senja di Jakarta karangan Mochtar Lubis).
50

 

b. Latar 

Unsur prosa cerita yang disebut latar ini 

menyangkut tentang lingkungan geografis, 
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sejarah, sosial, dan bahkan kadang-kadang 

lingkungan politik atau latar belakang tempat 

kisah itu berlangsung. Daftar ini terkadang 

dikemukakan secara tersurat oleh pengarangnya 

sebelum ia menuturkan ceritanya. Hal ini seperti 

yang dikemukakan oleh Mochtar Lubis dalam 

membuka romannya yang berjudul Harimau! 

Harimau. Akan tetapi ada juga pengarang yang 

baru memunculkan latar ceritanya setelah 

perkembangan kisahnya berlangsung cukup 

lama. Misalnya, dalam Telegram karya Putu 

Wijaya. Latar pada sebuah novel terkadang tidak 

berubah sepanjang ceritanya, meski terkadang 

dalam beberapa novel lain berubah-ubah dan 

bahkan kontras satu sama lain.
51

 

Latar atau setting menunjuk pada 

pengertian tempat, hubungan waktu sejarah, dan 

lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-

peristiwa yang diceritakan. Stanton 

mengelompokkan latar bersama dengan tokoh 

dan plot ke dalam fakta (cerita). Sebab, ketiga 

hal inilah yang akan dihadapi dan dapat 
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diimajinasi oleh pembaca secara faktual jika 

membaca sebuah cerita fiksi. Atau, ketiga hal 

inilah yang secara konkret dan langsung 

membentuk cerita, seperti tokoh cerita adalah 

pelaku dan penderita kejadian-kejadian yang 

tersebab akibat, dan itu perlu pijakan, di mana, 

kapan, dan pada kondisi sosial-budaya 

masyarakat yang bagaimana.
52

 

Latar memberikan pijakan cerita secara 

konkret dan jelas. Hal ini penting untuk 

memberikan kesan realistis kepada pembaca, 

menciptakan suasana tertentu yang seolah-olah 

sungguh-sungguh ada dan terjadi. Dengan 

demikian, pembaca merasa difasilitasi dan 

dipermudah untuk mengoperasikan dan 

imajinasinya, di samping dimungkinkan untuk 

berperan serta secara kritis sehubungan dengan 

pengetahuannya tentang latar. Pembaca dapat 

merasakan dan menilai kebenaran, ketepatan, 

dan aktualisasi latar yang dicertakan sehingga 

merasa lebih akrab. Pembaca seolah olah merasa 

menemukan sesuatu dalam cerita itu yang 
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sebenarnya menjadi bagian dirinya. Hal ini akan 

terjadi jika latar mampu mengangkat suasana 

setempat, warna lokal, lengkap dengan 

karakteristiknya yang khas ke dalam cerita.
53

 

Menurut Burhan Nurgiyantoto,
54

 unsur 

latar terdiri atas (1) latar tempat, (2) latar waktu 

dan (3) latar sosial budaya. Lebih lanjut, 

dijelaskan berikut ini. 

1) Latar tempat 

Latar tempat menunjuk pada lokasi 

terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam 

sebuah karya fiksi. Unsur tempat yang 

dipergunakan mungkin berupa tempat-tempat 

dengan nama tertentu, inisial tertentu, 

mungkin lokasi tertentu tanpa nama jelas. 

Tempat-tempat yang bernama adalah tempat 

yang dijumpai dalam dunia nyata. 

Penggunaan latar tempat dengan nama-nama 

tertentu haruslah mencerminkan, atau paling 

tidak, tidak bertentangan dengan sifat dan 

keadaan geografis tempat yang bersangkutan. 
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2) 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 

dikaitkan dengan peristiwa sejarah. 

Pengetahuan dan persepsi pembaca terhadap 

waktu sejarah itu kemudian dipergunakan 

untuk mencoba masuk ke dalam  suasana 

cerita. 

3) Latar sosial budaya 

Latar sosial-budaya menunjuk pada 

hal-hal yang berhubungan dengan perilaku 

kehidupan masyarakat mencakup berbagai 

masalah dalam lingkup yang cukup 

kompleks. Ia dapat berupa kebiasaan hidup, 

adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan 

hidup, cara berpikir dan bersikap, serta hal 

lain yang tergolong latar spiritual seperti 

dikemukakan sebelumnya. Di samping itu, 

latar sosial-budaya juga berhubungan dengan 
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status sosial tokoh yang bersangkutan. Latar 

sosial-budaya berperan menentukan apakah 

sebuah latar, khususnya latar tempat, menjadi 

khas, tipikal, dan fungsional, atau sebaliknya 

bersifat netral. Dengan kata lain, untuk 

menjadi tipikal dan lebih fungsional, 

deskripsi latar tempat harus sekaligus disertai 

deskripsi latar sosial-budaya, tingkah laku 

kehidupan sosial masyarakat di tempat yang 

bersangkutan. 

c. Cerita 

Membaca sebuah cerita fiksi, novel 

ataupun cerpen, pada umumnya yang pertama-

tama menarik perhatian orang adalah cerita-

ceritanya. Faktor cerita inilah terutama yang 

mempengaruhi sikap dan selera orang terhadap 

buku yang akan, sedang, atau sudah dibacanya. 

Berdasarkan keadaan cerita itu pulalah biasanya 

orang memandang dan menilai bahwa buku 

tersebut menarik, menyenangkan, mengesankan, 

atau sebaliknya yang bertele-tele, membosankan, 

serta berbagai reaksi emotif yang lain.
55
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Cerita sudah dikenal sejak manusia ada di 

muka bumi ini, jauh sebelum mereka mengenal 

tulisan. Cerita merupakan salah satu sarana 

penting untuk mempertahankan eksistensi diri. 

Cerita tidak saja dipergunakan untuk memahami 

dunia dan mengekspresikan gagasan, ide-ide, dan 

nilai-nilai, melainkan juga sebagai sarana penting 

untuk memahamkan dunia untuk orang lain, 

menyimpan, dan mewariskan gagasan dari nilai-

nilai tersebut untuk generasi ke generasi 

berikutnya.
56

 

d. Plot 

Plot merupakan unsur fiksi yang penting, 

bahkan tidak sedikit orang yang menganggapnya 

sebagai yang terpenting di antara berbagai unsur 

fiksi yang lain. Tinjauan struktural teradap teks 

fiksi pun lebih sering ditekankan pada 

pembicaraan plot walau mungkin 

mempergunakan istilah lain. 

Menurut Stanton, plot adalah cerita yang 

berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu 
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hanya dihubungkan secara sebab akibat, 

peristiwa yang satu disebabkan atau 

menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. 

Kenny mengemukakan plot sebagai peristiwa-

peristiwa yang ditampilkan dalam cerita yang 

tidak bersifat sederhana karena pengarang 

menyusun peristiwa-peristiwa itu berdasarkan 

kaitan sebab akibat.
57

 

Penampilan peristiwa demi peristiwa 

yang hanya mendasarkan dari pada urutan waktu 

saja belum meruapakan plot. Agar menjadi 

sebuah plot, peristiwa-peristiwa ini haruslah 

diolah dan disiasati secara kreatif sehingga hasil 

pengolahan dan penyiasatannya itu sendiri 

merupakan sesuatu yang indah dan menarik. 

Kegiatan ini dilihat dari sisi pengarang, 

merupakan kegiatan pengembangan plot atau 

dapat disebut juga sebagai pemplotan (analog: 

alur dan pengaluran, tokoh dan penokohan). 

Kegiatan pemplotan meliputi kegiatan menata 

(baca: mengolah dan menyiasati) peristiwa-
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peristiwa itu ke dalam struktur linear karya 

fiksi.
58

 

Plot sebuah cerita fiksi, sebagaimana 

dikatakan Forster, memiliki sikap misterius dan 

intelektual. Plot menampilkan kejadian-kejadian 

yang mengandung konflik yang mampu menarik 

atau bahkan mengharukan dan mencekam 

pembaca. Hal itu mendorong pembaca untuk 

mengetahui kejadian-kejadian berikutnya. 

Namun, hal itu tidak akan dikemukakan begitu 

saja sekaligus dan cepat oleh pengarang, 

melainkan mungkin disiasati dengan hanya 

menuturkan sedikit demi sedikit, sengaja 

memisahkan peristiwa-peristiwa yang 

sebenarnya berhubungan logis langsung, atau 

menunda (baca: menyembunyikan) pembeberan 

sesuatu yang menjadi kunci permasalahan.
59

 

e. Bahasa 

Bahasa dalam seni sastra dapat 

disamakan dengan cat dalam seni lukis. 

Keduanya merupakan unsur bahan, alat, dan 
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sarana yang diolah untuk dijadikan sebuah karya 

yang mengandung nilai lebih daripada sekedar 

bahanya itu sendiri. Bahasa merupakan sarana 

pengungkapan sastra. Di pihak lain, sastra lebih 

dari sekadar bahasa, deretan kata. Namun, unsur 

kelebihannya itupun hanya dapat diungkapkan 

dan ditafsirkan melalui bahasa. Jika sastra 

dikatakan ingin menyampaikan sesuatu, 

mendialogkan sesuatu, sesuatu tersebut hanya 

dapat dikomunikasikan lewat sarana bahasa. 

Bahasa dalam sastra pun mengemban fungsi 

utamanya, yaitu fungsi komunikatif.
60

 

Unsur-unsur kebahasaan dalam suatu 

novel merupakan sumber bahan yang cukup luas 

untuk dipelajari. Unsur-unsur yang perlu 

dipelajari itu antara lain meliputi, 

1) Dialek. Dialek, yaitu variasi bahasa pada 

kelompok masyarakat yang berada pada 

suatu tempat, wilayah, atau daerah tertentu. 

Dialek juga dapat digunakan untuk 

membedakan tuturan dari sudut pandang 

kelas sosial dan kelompok yang berbeda 
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dengan kelompok lain atau sebagai ciri dari 

daerah penutur berasal. Dialek cakupannya 

lebih kecil dari bahasa karena bersifat varasi 

bahasa. Pada dasarnya merupakan bagian 

dari suatu bahasa tertentu. 

2) Idiolek. Idiolek merupakan ujaran yang 

timbul dan hanya dipakai oleh seseorang 

yang bias saja berbeda dengan orang lain 

sehingga menjadi ciri khas orang tersebut. 

Idiolek ini dipengaruhi oleh latar belakang 

penutur, dan sebagainya yang akan dipakai 

oleh si penulis dalam menulis sebuah novel. 

 Untuk mendeskripsikan dan membuat 

definisi di dalam novelnya, biasanya penulis 

menggunakan pola kebahasaan yang seragam 

dari awal hingga akhir. 

f. Sudut pandang 

Sudut pandang merupakan salah satu 

unsur fiksi yang oleh Stanton digolongkan 

sebagai sarana cerita. Walaupun demikian, hal 

itu tidak berarti perannya dalam fiksi tidak 

penting. Sudut pandang haruslah diperhatikan 

kehadiran dan bentuknya, sebab pemilihan sudut 
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pandang akan berpengaruh terhadap penyajian 

sastra. Reaksi afektif pembaca terhadap sebuah 

cerita fiksi pun dalam banyak hal akan 

dipengaruhi oleh bentuk sudut pandang. Sudut 

pandang dalam teks fiksi mempersoalkan siapa 

yang menceritakan, atau dari posisi mana 

peristiwa dan tindakan itu dilihat. Dengan 

demikian, pemilihan bentuk personal yang 

dipergunakan di samping mempengaruhi 

perkembangan cerita dan masalah yang 

diceritakan, juga kebebasan dan keterbatasan, 

ketajaman, ketelitian, dan keobjektifan terhadap 

hal-hal yang diceritakan.
61

 

Sudut pandang menunjuk pada cara 

sebuah cerita dikisahkan. Ia merupakan cara atau 

pandangan yang dipergunakan pengarang 

sebagai saran untuk menyajikan cerita dalam 

sebuah karya fiksi kepada pembaca. Dengan 

demikian, sudut pandang pada hakikatnya 

merupakan strategi, teknik, siasat, yang secara 

sengaja dipilih pengarang untuk mengemukakan 

gagasan dan cerita. Segala sesuatu yang 
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dikemukakan dalam cerita fiksi memang milik 

pengarang, yang antara lain berupa pandangan 

hidup dan tafsirannya terhadap kehidupan. 

Namun, kesemuanya itu dalam cerita fiksi 

disalurkan lewat sudut pandang tokoh, lewat 

kacamata tokoh cerita yang sengaja 

dikreasikan.
62

 Sudut pandang memiliki hubungan 

psikologis dengan pembaca. Pembaca 

membutuhkan persepsi yang jelas tentang sudut 

pandang cerita. Pemahaman pembaca terhadap 

sebuah novel akan dipengaruhi oleh kejelasan 

sudut pandangnya. Pemahaman pembaca pada 

sudut pandang akan menentukan seberapa jauh 

persepsi dan penghayatan, bahkan juga 

penilaiannya terhadap novel yang 

bersangkutan.
63

 

g. Tema 

Puncak dalam mempelajari novel 

sebenarnya menemukan kesimpulan dari seluruh 

analisis fakta-fakta dalam cerita yang telah 

dicerna. Kesimpulan itulah yang disebut orang 
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sebagai tema. Beberapa novel sering temanya 

cukup jelas, seperti Siti Nurbaya karya Marah 

Rusli (bahwa pernikahan yang dipaksakan secara 

sepihak akhirnya akan berantakan). Atau 

timbulnya konflik yang tak terelakkan antara 

yang lama dan yang baru ditengah-tengah 

masyarakat. Namun, tema itu tidak selalu 

teridentifikasi dengan mudah, untuk menemukan 

tema sebuah karya fiksi, haruslah disimpulkan 

dari keseluruhan cerita dan tidak hanya 

berdasarkan bagian-bagian tertentu cerita. Walau 

sulit di tentukan secara pasti, tema bukanlah 

makna yang terlalu disembunyikan, namun 

belum tentu juga dikemukakan secara eksplisit. 

Tema sebagai makna utama sebuah karya fiksi 

yang (secara sengaja) disembunyikan karena 

justru hal inilah yang ditawarkan kepada 

pembaca. Namun, tema merupakan makna 

keseluruhan yang didukung cerita, dengan 

sendirinya ia akan tersembunyi di balik cerita 

yang mendukungnya. Sebagai sebuah makna, 

pada umumnya tema tidak dilukiskan, paling 

tidak pelukisan yang secara langsung atau 
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khusus. Eksistensi dan kehadiran tema adalah 

terimplisit dan memasuki keseluruhan cerita. 

Inilah yang menyebabkan kecilnya kemungkinan 

pelukisan secara langsung tersebut. Hal ini 

pulalah antara lain yang menyebabkan tidak 

mudahnya penafsiran tema. Penafsiran tema 

diprasyarati oleh pemahaman cerita secara 

keseluruhan. Namun, adakalanya dapat juga 

ditemukan adanya kalimat-kalimat tertentu yang 

dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang 

mengandung tema pokok.
64

 

 

C. Pendidikan Kewarganegaraan 

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan 

Istilah kewarganegaraan berasal dari kata 

dasar warga yang artinya anggota (keluarga) 

perkumpulan. Kemudian, dikaitkan dengan negara 

menjadi istilah warga negara artinya penduduk 

sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan 

tempat kelahiran apabila mendapatkan awalan ke 

dan akhiran an menjadi istilah kewarganegaraan 
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yang artinya hal yang berhubungan dengan warga 

negara.
65

 Dengan demikian, kata kunci yang terdapat 

dalam pengertian kewarganegaraan diatas yaitu 

penduduk dan negara. 

Menurut Edmonson, kewarganegaraan 

didefinisikan sebagai sebuah studi yang terkait 

dengan kewajiban dan hak-hak istimewa sebagai 

warga negara. Pendidikan kewarganegaraan 

merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada 

pembentukan warga negara yang memahami dan 

mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 

yang diamanatkan oleh pancasila dan UUD 1945. 

Pendidikan kewarganegaraan lahir sejak 

tahun 1973. Hingga saat ini, mata pelajaran 

pendidikan kewarganegaraan terus digunakan dan 

terus mengalami perkembangan dalam 

pembelajarannya, untuk menentukan perjalanan 

sistem pendidikan nasional di Indonesia. Dalam 

penerapan pembelajaran yang ada pada pendidikan 

kewarganegaraan adalah program pendidikan yang 

berfungsi untuk membina kesadaran warga negara 
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dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan UU nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional bahwa pendidikan 

kewarganegaraan digunakan untuk membentuk 

peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa 

kebangsaan dan cinta tanah air sebagai program 

pendidikan.
66

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat 

ditegaskan bahwa program yang ada dalam 

pendidikan kewarganegaraan, yaitu menekankan 

pada kemampuan peserta didik untuk memiliki 

wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. 

Sebagai program pendidikan, pendidikan 

kewarganegaraan tergolong mata pelajaran yang 

wajib ditempuh disetiap jenjang pendidikan. Tidak 

hanya sekolah dasar (SD) yang menjadikannya 

sebuah mata pelajaran yang wajib di tempuh, namun 

juga siswa di sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), 

siswa di sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), 

dan  mahasiswa perguruan tinggi pun masih 

menggunakannya sebagai mata pelajaran yang wajib 

                                                             
66

 Suparlan Al Hakim, Pendidikan Kewarganegaraan dalam 

Konteks Indonesia, (Malang: Madani, 2014), 8. 
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untuk ditempuh sesuai dengan jurusannya. Hanya 

saja konteks pendidikan kewarganegaraan yang 

dipelajari dalam setiap jenjangnya berbeda-beda. 

Terkait dengan penjelasan di atas bahwa 

pendidikan kewarganegaraan termasuk mata 

pelajaran yang wajib ditempuh, karena pendidikan 

kewarganegaraan termasuk pendidikan untuk 

menjadikan (educational for becoming), yaitu 

penekanan upaya pembentukan manusia untuk 

memiliki kesadaran dalam melaksanakan hak dan 

kewajibannya, terutama dalam wawasan nasional 

dan pertahanan keamanan nasional.
67

 

Dengan demikian, pembelajaran yang harus 

di dapat peserta didik terkait dengan pendidikan 

kewarganegaraan sejak dini haruslah matang. Agar 

kelak tercipta pemikiran yang cermat seperti yang 

diharapkan dalam proses setiap pembelajaran yang 

telah berlangsung. 

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk 

menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, 

sikap serta perilaku yang cinta tanah air yang 

                                                             
67
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bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan 

nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para 

calon-calon penerus bangsa yang sedang dan 

mengkaji dan akan menguasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta seni. Dalam hal lain, tujuan 

pendidikan kewarganegaran yaitu untuk 

meningkatkan kualitas manusia di Indonesia yang 

berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, 

tangguh, profesional, bertanggung jawab, serta 

produktif.
68

 

Dalam lampiran Permendiknas no.22 tahun 

2006
69

 dikemukakan bahwa mata pelajaran 

pendidikan kewarganegaraan merupakan mata 

pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan 

warga negara yang memahami dan mampu 

melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk 

menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, 

terampil, dan berkarakter. Tujuan mata pelajaran 

pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan 

                                                             
68

 Noor Bakry, Pendidikan Kewarganegaraan, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010), 8-9.  
69

 Ujang Ranchman, Undang-Undang Republik Indonesia No 

22 Tahun 2006 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Kloang 

Klede Putra Timur, 2006) 6. 
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kemampuan-kemampuan peserta didik seperti diatas 

adalah sebagai berikut. 

a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam 

menanggapi isu kewarganegaraan. 

b. Berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab, dan 

bertindak secara cerdas dalam kegiatan 

bermasyrakat, berbangsa, dan bernegara. 

c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk 

membentuk diri berdasarkan karakter-karakter 

masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama 

dengan bangsa-bangsa lain. 

d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam 

peraturan dunia secara langsung atau tidak 

langsung dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari 

pengertian tujuan pendidikan kewarganegaraan 

di atas adalah sebagai berikut. 

1) Menjadikan warga negara Indonesia yang kritis, 

rasional, keatif, cerdas, aktif, dan demokratis. 

2) Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung 

jawab dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. 
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3) Mengembangkan kultur demokrasi yang 

berkeadaban, yaitu kebebasan, persamaan, 

toleransi, dan tanggung jawab. 

4) Berinteraksi dengan bangsa lain dalam peraturan 

dunia secara langsung atau tidak langsung 

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi.



83 

BAB III 

PEMAPARAN DATA 

 

A. Biografi Penulis Novel Eliana 

Penulis novel Eliana adalah Tere Liye. Tere Liye 

adalah sebuah nama pena yang digunakan dalam sebuah 

novel atau karya yang ia buat. Adapun nama asli dari 

Tere Liye adalah Darwis. Tere Liye lahir pada 21 Mei 

1979. Ia  anak dari seorang petani biasa yang tumbuh 

dewasa di pedalaman Sumatra. Tere liye adalah anak 

keenam dari tujuh bersaudara. Kehidupan masa kecil 

yang dilalui Tere Liye penuh dengan kesederhanaan 

yang membuatnya tetap sederhana hingga saat ini. Sosok 

Tere Liye terlihat tidak banyak gaya dan tetap rendah 

hati dalam menjalani kehidupannya. 

Tere Liye menempuh pendidikan dasar di SD 

Negeri 2 Kikim Timur, Sumatra Selatan. Kemudian, ia 

melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 2 Kikim, 

Sumatra Selatan. Setelah itu, pendidikan menengah 

atasnya di SMAN 9 Bandar Lampung. Setelah lulus 

SMA, ia melanjutkan pendidikan tingginya di 

Universitas Indonesia dan berkuliah di Fakultas 

Ekonomi.  
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Tere Liye banyak dikagumi oleh para pecinta 

novel karena gaya khasnya dalam menyampaikan 

sebuah kisah sangat mudah dipahami dan gaya 

bahasanya yang mudah diterima. Tere Liye dalam 

karyanya sangat menginspirasi dan memotivasi para 

pemuda dan pemudi dalam belajar dan memberikan 

makna sebuah kehidupan agar menjadi manusia yang 

berguna bagi keluarga maupun nusa bangsa. 

Novel Eliana merupakan novel seri pertama dari 

4 seri yang telah terbit. Akan tetapi, Eliana terbit lebih 

terakhir dari tiga novel yang lain. Di antaranya novel 

tersebut adalah Burhan, Pukat dan Amelia. Keempat 

novel ini menjadi novel favorit para remaja. Sebab, 

keempat novel ini mengusung tema tentang novel serial 

Anak-Anak Mamak. Hingga saat ini, Tere Liye telah 

menghasilkan 21 karya yang keseluruhan novelnya 

mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Bahkan, 

beberapa novel Tere Liye diangkat ke layar lebar dan 

banyak menarik minat masyarakat Indonesia untuk 

menontonnya. Adapun beberapa karya novel yang telah 

diterbitkan di antaranya Hafalan Shalat Delisa, Mimpi-

Mimpi Si Patah Hati, Moga Bunda Disayang Allah, The 

Gogons Series: James & Incridible Incodents, Rembulan 
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Tenggelam di Wajahmu, Cintaku Antara Jakarta dan 

Kuala Lumpur, Sang Penandai, Senja Bersama Rosie, 

Bidadari-Bidadari Surga, Burlian, Pukat, Daun Yang 

Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, Eliana, Ayahku 

(Bukan) Pembohong, Bumi, dan masih banyak lagi. 

Selain menulis, Tere Liye juga berprofesi sebagai 

akuntan. Bagi Tere Liye, menulis baginya adalah hobi. 

Kedua profesi tersebut masih dikerjakan oleh Tere Liye 

hingga saat ini. Apabila ada yang menginginkan atau 

mendapatkan tulisan-tulisan pendek darinya dapat 

mengunjungi beberapa media sosial dengan nama Tere 

Liye. Di dalamnya berisi status-status menarik seputar 

dunia remaja, wanita, keluarga, pernikahan, anak 

mamak, anak super dan masih banyak lagi yang 

membuat kita selalu penasaran serta bisa membuat 

adrenalin kita terpacu saat membacanya. 

B. Unsur- Unsur dalam Novel Eliana 

Unsur yang terdapat dalam novel Eliana meliputi 

beberapa hal, yaitu tokoh atau penokohan, latar, cerita, 

plot, bahasa, sudut pandang, dan tema. 
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1. Tokoh Atau Penokohan 

a. Eliana 

Eliana adalah gadis kecil yang baik, 

bertanggung jawab, dan pemberani yang tidak 

pernah takut akan hal apapun, demi 

memperjuangkan kampung halamannya. Eliana 

merupakan anak sulung dari empat bersaudara. 

Ia memiliki dua adik laki-laki bernama Burhan 

dan Pukat serta satu adik perempuan yang lucu 

bernama Amelia. Gadis kecil Eliana ini, ketika 

kelas enam sekolah dasar tidak tahu apa nama 

dan arti dari sebuah cita-citanya. Yang pasti 

gadis sekolah dasar yang pemberani ini ingin 

menjadi pembela kebenaran, memihak pada 

mereka yang tertindas dan menolong mereka 

yang lemah. Berikut beberapa kutipan yang 

menunjukkan sikap dan watak Eliana. 

Sikap dan 

watak Eliana 

No Kutipan 

Bertanggung 

jawab 

(Ch.1) “Sepagi ini, hatiku 

masih sebal. Nasihat 

Bapak tidak 

membantu banyak. 

Aku bahkan tidak 

berselera 

menghabiskan 
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sarapan. Tetapi 

dengan semua 

perasaan marah dan 

sakit hati itu, aku 

akan menunjukkan 

kepada Mamak, 

“kalau aku cukup 

becus menjadi Kakak 

sulung adik-adikku. 

Aku memutuskan 

akan “melawan” 

semua omelan 

Mamak dengan 

mengurus semua 

adik-adikku sebaik 

mungkin.
70

 

Pemberani (Ch.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Jangan hina 

Bapakku! “Aku 

berteriak kencang 

sekali, menahan 

tangis. 

“Orang-orang 

seketika terdiam.” 

“Kami memang 

miskin. Baju ini juga 

lungsuran, di beli di 

pasar loak, Lantas 

kenapa? Apa itu 

hina? Kehidupan 

rendahan? Asal kau 

tahu, Bapakku tidak 

akan pernah menjual 
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 Tere Liye, Eliana Serial Anak-Anak Mamak (Jakarta: 

Republika Penerbit, 2011), 365. 
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(Ch.3) 

 

 

 

 

 

seluruh kampug 

kepada kalian.
71

 

 

“ Kakak kau benar. 

Robek saja selebaran 

itu tanpa rasa takut 

sedikitpun, “ Bapak 

menyuruhku duduk 

dengan anggukan, 

meski kita semua 

tahu Eliana memang 

pemberani.” 

 “Aku senang 

mendengar pujian 

Bapak.
72

       

Pembela 

kebenaran 

Ch.(4) “ Lima menit berlalu, 

lebih menegangkan. 

Kami bertiga sudah 

persis berada di 

depan pintu pos jaga. 

Sementara Damdas  

tetap mengamati dari 

balik belukar, dia 

memang menunggu 

di sana, menjadi 

pengintai. Damdas 

akan berlari secepat 

mungkin kembali ke 

kampung jika ada 

yang tidak beres.” 

“Kami bertiga bertiga 

bergegas masuk ke 

                                                             
71

 Ibid., 17. 
72

 Ibid., 137. 
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dalam kontainer. 

Beringsut hati-hati. 

Gelap. Lampu pos 

jaga dimatikan.
73

 

Anak sulung (Ch.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ch.6) 

“ Eli, mana adek kau 

Pukat dan Burlian? 

Mamak meletakkan 

bakul nasi mengepul. 

Tawaku terhenti, 

menoleh pada 

Mamak, menggaruk 

kepala yang tidak 

gatal, “ Eh kurang 

tau, Mak. Mungkin 

masih di kamar.
74

 

 

“ Kenapa harus 

selalu aku, Eli,Eli, 

Eli. Mamak benci 

padaku, Mamak 

tidak sayang 

padaku.”Aku 

tersengal 

memuntahkan 

seluruh sesak di hati. 

Bahkan Bapak 

sampai 

terdiam.”karena kau 

anak sulung, Eli. 

Bapak akhirnya 

berkata setelah 

lengang sejenak, 

                                                             
73

 Ibid., 499. 
74

 Ibid., 354. 



90 

Mamak berharap 

banyak pada kau.
75

 

 

Malam semakin 

larut. Kerlip jutaan 

bintang dalam 

formasi galaksi bima 

sakti terlihat jelas. 

Macam kabut 

cemerlang raksasa.“ 

Aku benci menjadi 

anak sulung.
76

 

 

b. Mamak  

Sosok seorang ibu yang mendidik 

anaknya dengan penuh kasih sayang. Namun, 

dibalik kasih sayang yang diberikan itu, 

kemandirian dan kedisiplinanlah yang mereka 

ajarkan dengan bersifat galak, tegas, berwibawa 

dan sebagainya. Berikut ini beberapa kutipan 

yang menjelaskan tentang sosok Ibu pada tokoh 

Mamak. 

Sikap dan 

watak mamak 

No Kutipan 

Kasih sayang 

Ibu terhadap 

anak 

(Ch.7) “Semua keperluan 

kau sudah di antar 

tadi subuh oleh 
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 Ibid., 362. 
76
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Mamak kau. “Wak 

Yati menunjuk pojok 

dapur. Bukan hanya 

tas sekolah dan 

seragam, juga 

pakaian yang lain.
77

 

Kemandirian 

dan 

kedisiplinan 

yang di ajarkan 

(Ch.8) “Bukankah Mamak 

sudah bilang, Eli? 

Urus adik-adik kau 

yang sedang mandi. 

Apa susahnya 

menyuruh mereka 

mandi dengan baik-

baik. Kenapa mereka 

bertengkar lagi?” 

Mamak yang sedang 

memotong bongkah 

rebung menatapku 

tajam.” 

“Aku tertunduk, “Iya 

Mak.” Beranjak 

menuju pintu 

belakang, mengomel 

lagi dalam hati.
78

 

Galak, tegas, 

serta 

berwibawa 

(Ch.9) “ Berapa kali aku 

harus bilang? 

Mamak mendesis 

galak, melihat sekilas 

tanda bintang yang 

terkikis rata, bukti 

kejahatan tidak 

terbantahkan, kalian 

                                                             
77

 Ibid., 209 
78
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mau jadi petaruh 

tangguh, hah? Hari 

ini tebak-tebakkan 

manggis, esok lusa 

beli nomor SDSB, 

minggu depan 

sabung ayam, main 

kartu, 

mempertaruhkan 

seluruh hasil sadapan 

karet, menjual tanah, 

rumah? Kalian mau 

jadi cukong judi 

kalau sudah besar, 

hah?
79

 

 

c. Bapak  

Sosok Bapak adalah seseorang yang 

benar-benar menjadi panutan untuk anak-

anaknya. Bapak dalam tokoh ini bersifat baik, 

lembut, bijaksana tanpa membedakan di antara 

keempat anaknya. Bapak juga merupakan sosok 

yang membela atas tanah yang akan dirusak 

para perusak hutan tersebut. Berikut beberapa 

kutipan yang menjelaskan tentang tokoh Bapak 

di dalam novel. 

 

                                                             
79

 Ibid., 25.  
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Sikap dan 

watak bapak 

No Kutipan 

Baik dan 

lembut 

(Ch.10) “Sudah berapa banyak 

yang kamu salin?” 

Bapak yang 

sebenarnya lelah, 

sejak semalam pergi 

bersama warga, 

bertanya pada 

Burlian.” 

“Burlian hanya diam, 

tidak menjawab. 

“Berapa banyak, 

Burlian?” Bapak 

bertanya tegas, sambil 

tersenyum.
80

 

Bijaksana (Ch.11) “ Sementara ini tidak 

ada yang bisa kita 

lakukan, ha. Bapak 

yang menjawab 

setelah balai-balai 

kampung terdiam, “ 

Beraktivitaslah seperti 

biasa. Jangan 

memprovokasi mereka 

untuk bertindak kasar. 

Saya, Pak Bin, dan 

Dullah akan mengurus 

ini ke pihak 

berwenang lebih 

tinggi di kota povinsi. 

Kita akan bicarakan 

                                                             
80
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masalah ini baik-baik, 

tanpa kekerasan, tanpa 

tindakan yang 

memperkeruh situasi. 

Semoga ada yang 

masih punya hati 

nurani di sana.
81

 

Panutan 

anak-

anaknya 

Ch.(12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ch.(13) 

“Nah, sekarang 

dengarkan Bapak 

baik-baik.” Bapak 

menatap wajah 

Burlian dengan 

tatapan lembut,” kita 

bahas urusan ini denan 

logika, karena untuk 

anak se-spesial seperti 

kau, akal sehat adalah 

segalanya.
82

 

 

“Nah, Burlian, Pukat, 

Amel, bukankah 

Bapak pernah berkali-

kali bilang, jangan 

pernah takut atas hal 

yang kasat mata di 

dunia ini. Jangan 

pernah takut pada 

sesuatu yang tidak 

sejati. Kalian keliru 

jika takut pada hal-hal 

yang remeh seperti 

itu. Melainkan 

                                                             
81

 Ibid., 212.  
82
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takutlah berbuat jahat, 

berbohong, mencuri 

dan merendahkan 

harga diri. Takutlah 

atas hal-hal seperti itu, 

sesuatu yang lebih 

sejati. Maka kalian 

tidak akan pernah 

takut dengan apa pun 

lagi.
83

 

 

Sosok 

pembela atas 

hutan yang 

di rusak 

(Ch.14) “ Astaga, berapa kali 

ku bilang. Sudah 

empat jam 

membicarakan 

kesepakatan ini, 

Syahdan.” Suara berat 

itu terdengar lebih 

kencang, dengan 

intonasi sepertiga 

kesal, sepertiga putus-

asa, sepertiga 

mengancam. Baiklah 

kami naikkan 

angkanya, “Bukan itu 

masalahnya Johan.” 

Suara Bapak 

terdengar.
84

 

 

 

 

                                                             
83

 Ibid., 139.  
84
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d. Pukat 

Pukat adalah anak laki-laki tertua dari 

empat bersaudara. Pukat mendapat julukan si 

anak pintar karena sikapnya yang kreatif, baik, 

cerdik, tekun. Namun, terkadang juga iseng, 

kepo, dan nakal, memang seperti inilah dunia 

anak-anak. Kecerdikan yang Pukat miliki 

digunakanya untuk memecahkan sebuah 

masalah yang ada untuk membantu orang lain. 

Kesemua anak-anak mamak tinggal di 

perkampungan. Walupun begitu Pukat dan 

semua saudaranya tetap semangat dalam 

menggapai mimpi-mimpi mereka. Berikut 

beberapa kutipan yang menjelaskan tentang 

tokoh Pukat di dalam novel. 

Sikap 

dan 

watak 

pukat 

No Kutipan 

Anak 

laki-laki 

tertua 

(Ch.15) “Tidak mau, Kak Pukat 

curang. Burlian 

menyelamatkan kaleng 

kelerengnya di lantai 

papan, bergegas hendak 

kabur masuk ke dalam 

kamar. 

“Pukat berdiri hendak 
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mengejarnya.
85

 

 

Kreatif, 

baik, 

cerdik, 

dan 

tekun 

(Ch.16) “Kami hanya main, Mak. 

Kami tidak bertaruh. 

Sungguh. “Pukat menelan 

ludah, berusaha membela 

diri bila perlu dengan 

berbohong.” 

“Omong kosong. Lantas 

kenapa Burlian lari 

membawa kaleng 

kelereng.” 

“Mana bisa kami menipu 

Mamak, mata Mamak 

seperti empat.
86

 

Iseng, 

kepo, 

nakal 

(Ch.17) “Dua adik laki-lakiku 

yang nakal itu tertegun, 

lantas bergegas 

menyembunyikan alat 

bukti kejahatan, buah 

manggis yang sudah 

dikikis tanda bintangnya, 

menjejalkannya ke dalam 

saku celana.” 

“Eh, tidak Mak. Kami 

tidak main tebak-tebakan. 

Pukat menggeleng.
87
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e. Burlian 

Burlian adalah anak yang berusia 7 

tahun. Ia dijiluki si anak spesial oleh bapak. 

Sebab, sifat yang dia miliki berbeda dengan 

anak-anaknya yang lain. Burlian termasuk 

seorang anak yang suka bertanya. Meskipun 

terkadang ia membuat bapak, mamak, dan 

kakaknya kesal, ia tetap cuek. Burlian juga 

memiliki sifat yang nakal, iseng, ceroboh 

seperti kakaknya Pukat. Memang seperti inilah 

dunia anak-anak. Berikut beberapa kutipan 

yang menjelaskan tentang tokoh Burlian di 

dalam novel. 

Sifat dan 

watak Pukat 

No Kutipan 

Di juluki 

anak spesial 

(Ch.18) “Nah, sekarang 

dengarkan Bapak 

baik-baik.” Bapak 

menatap wajah 

Burlian dengan 

tatapan lembut,” kita 

bahas urusan ini 

denan logika, karena 

untuk anak se-spesial 

seperti kau, akal 
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sehat adalah 

segalanya.
88

 

 

Suka 

bertanya 

(Ch.19) “ Memangnya Kak 

Eli teriak apa?  

Burlian bertanya, 

ingin tahu.
89

 

 

Cuek, nakal, 

iseng, dan 

ceroboh 

(Ch.20) 

 

 

 

 

(Ch.21) 

“Lantas kenapa 

burlian lari 

membawa kaleng 

kelereng?
90

 

 

“Amelia dan Burlian 

rebutan mandi. 

Burlian berseru kalau 

ia lebih dulu tiba di 

depan pintu seng 

kamar mandi 

belakang rumah. 

Amelia sebaliknya, 

bilang ia yang lebih 

dulu meletakkan 

handuk.
91

  

 

f. Amelia 

Amelia adalah seorang anak bungsu yang 

baik, dia selalu menemani mamak mengurus 

                                                             
88
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89
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91
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ladang. Terkadang, perilakunya yang membuat 

kesal, namun Amelia tetap menjadi anak 

Mamak yang selalu dimanja oleh kedua orang 

tua dan kakak-kakaknya. Amelia memiliki sifat 

yang selalu ingin tahu dengan apa yang pernah 

ia lihat, ia dengar, ataupun yang tidak pernah ia 

lihat sekalipun. Berikut beberapa kutipan yang 

menjelaskan tentang tokoh Amelia di dalam 

novel. 

Sifat dan 

watak 

Amelia 

No Kutipan 

Anak 

bungsu 

(Ch.22) “ Tuh kan. Harusnya 

Kak Burlian, Kak Pukat, 

dan Kak Eli berhenti 

menghina Amel masih 

kecil, bilang Amel sok 

tahu, Amel tutup mulut, 

Amel pergi sana jauh-

jauh. Boleh jadi Amel-

lah yang lebih besar. Eh? 

Begitu ya Pak? Amelia 

menggaruk kepala. 

“Bapak tertwa, 

mengacak rambut 

panjang Amel.
92

 

 

Anak baik  (Ch.23) “ Mamak masak udang 

                                                             
92
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goreng tepung, Kak.” 

Amelia berbisik saat 

menunggu giliran 

menghadap, “ Bapak 

dapat udang-udang besar 

dari sungai.” 

Tadi Amel sudah sisakan 

setengah piring untuk 

Kakak. Siapa tahu kakak 

pulang malam ini.” 

Amelia terus berbisik, 

melupakan bacaan kitab 

suci di hadapannya.
93

 

 

Rasa 

ingin tahu 

tinggi 

(Ch.24) “Harus di aduk berapa 

kali Pak, Amelia 

kembali asyik 

memperhatikan Bapak.”  

“Tiga puluh dua kali 

Amel, “ Bapak 

menjawab serius, Tidak 

lebih, tidak kurang. 

Maka bubuk kopi 

luwaknya akan 

tercampur sempurna 

dengan gula dan air 

panas. 

“Kenapa harus tiga 

puluh dua kali Pak? 

Amelia penasaran.
94
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g. Johan 

Johan merupakan pemilik proyek 

tambang. Ia memiliki sifat keras kepala dan 

jahat tanpa memikirkan akibat-akibat yang akan 

terjadi atas perlakuan yang ia lakukan. Johan 

akan melakukan segala cara untuk dapat 

meneruskan misinya dalam pembangunan 

pertambangan di daerah hutan di pedalaman 

daerah Eliana. Berikut beberapa kutipan yang 

menjelaskan tentang tokoh Johan di dalam 

novel. 

Sifat dan 

watak Johan 

No Kutipan 

Pemilik 

proyek 

tambang 

(Ch.25) “ Kau benar-benar 

gampang di tebak, 

gadis kecil.” Johan 

pemilik tambang 

terkekeh, 

mendekat,“ Mudah 

sekali menjebak kau 

datang kemari. 

Tinggal kusuruh saja 

anak-buahku berbual 

di lantai tiga, seolah 

menyimpan baju dan 

kalung manik-manik 
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kawan lama kau 

itu.
95

 

 

Keras kepala 

dan jahat 

(Ch.26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ch.27) 

“Astaga, berapa kali 

harus ku bilang, 

Sudah empat jam 

kita membicarakan 

kesepakatan ini, 

Syahdan. Suara 

berat ini terdengar 

lebih kencang. 

“Baklah, kami 

naikkan angkanya. 

Dua kali lipat untuk 

setiap truk, dan kau 

mendapatkan bagian 

tersendiri. Kau juga 

bisa membeli truk-

truk. Bisa 

menggelola tambang 

pasir tersebut.
96

 

 

“Lungsuran, astaga, 

sudah sepuluh tahun 

lebih aku tidak 

mendengar kata itu. 

Jangan-jangan 

sebentar lagi aku 

akan mendengar 

kata-kata “pasar 

loak”, baju kodian, 

atau seribu tiga?  
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Alangkah miskin 

keluarga kau, 

Syahdan.
97

 

 

Membangun  

pertambangan 

pasir di dalam 

hutan 

pedalaman 

Sumatra 

(Ch.28) “Aku tahu, Syahdan 

pasti bisa membujuk 

seluruh penduduk 

kampung agar 

kompak melawanku. 

Tetapi apakah dia 

bisa membujuk 

hatinya untuk 

membiarkan gadis 

kecilnya masuk 

penjara. Kalian 

berempat terbukti 

sah menerobos 

properti milikku. 

Kalian akan 

kujebloskan dalam 

penjara anak-anak 

kota. Kecuali, 

kecuali Syahdan 

membujuk seluruh 

kampung agar 

memberikan izin 

mengeduk pasir di 

sungai kalian. Ide 

bagus bagus bukan? 

Aku pikir Syahdan 

tidak akan sanggup 

membayangkan 

semalam saja anak 

                                                             
97
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gadisnya tidur di sel 

dingin dan gelap.
98

 

 

 

h. Hima, Marhotap, Damdas, Anton 

Hima, Marhotap, Damdas, dan Anto 

merupakan teman-teman Eliana yang banyak 

membantu atau mereka merupakan para 

pemberani yang berani dan ingin menggagalkan 

sebuah proyek pertambangan tersebut. Banyak 

cara telah mereka lakukan, akan tetapi banyak 

lika liku yang harus mereka lalui. Mereka 

berempat bersama Eliana memiliki nama 

sebutan geng, yaitu “Empat Buntal”. Kelima 

anak ini memiliki akal yang cerdas-cerdas, suka 

membantu sesama, peduli lingkungan, 

melindungi kampungnya, hormat terhadap 

orang tua, dan  sebagainya. 

Awal mulanya mereka berlima tidak akur 

sejak awal, diawali dengan pertengkaran dan 

permusuhan di antara mereka semua. Lama-

lama, mereka menyadari bahwa ada sebuah 

kesalahpahaman yang bisa membuat 

                                                             
98
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pertengkaran terjadi. Sebab, semua masalah 

sudah diketahui asalnya. Mereka mulai 

mengenal dan menjadi akrab satu sama lain dan 

dilanjutkan dengan menjadi geng empat buntal 

dengan misi yang sama yaitu melindungi 

pedalaman Sumatera tercinta, yaitu daerah 

anak-anak pemberani tersebut. Berikut 

beberapa kutipan yang menjelaskan tentang 

tokoh Hima, Marhotap, Damdas, Anton di 

dalam novel. 

Sifat dan watak 

Hima, 

Marhotap, 

Damdas, dan 

Anton. 

No Kutipan 

Teman Eliana (Ch.29) “ Jika mulutku 

tidak disumpal 

kain, jika akau bisa 

bicara, maka aku 

ingin sekali bilang 

“minta maaf” pada 

Hima, Damdas, dan 

Anton. Tetapi  

jangankan bicara. 

Kontainer gelap 

gulita. Suara hujan 

terdengar gemuruh. 

Aku bahkan tidak 

tahu posisi Hima, 
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Damdas, dan 

Anton.
99

 

Sebutan geng 

“Empat Buntal” 

(Ch.30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Nama geng kami 

berubah menjadi 

“Empat Buntal” 

“ Sudahkah ku 

bilang sejak awal 

aku tidak suka 

Musang. Buntal 

lebih baik. 

Demikian Hima 

mambantah 

Damdas. Aku 

setuju. Marhotap 

mengangguk. Tiga 

lawan satu, 

Damdas kalah 

suara. Jadilah nama 

geng kami berubah 

menjadi “ Emat 

Buntal”.
100

 

  

Cerdas, suka 

membantu, 

suka menolong 

(Ch.31) “ Kalian pegang 

ini. Sambil terus 

berlari tersuruk-

suruk membantu 

Damdas, Marhotap 

menyerahkan tiga 

ruas bambu.
101
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Peduli 

lingkungan 

serta 

melindungi 

kampungnya 

(Ch.32) “Karena kami 

sekarang berempat, 

maka mengintai 

tambang pasir lebih 

leluasa dilakukan. 

Kami menyusun 

jadwal, 

bergantian.
102

 

 

Anak-anak 

pemberani 

(Ch.33) “ Semua sudah 

berakhir. Dua jam 

lagi pagi tiba, kita 

tetap di kurung, 

mereka mulai 

berdatangan, polisi 

datang, petugas 

tambang datang, 

orang gendut itu, 

dan tambang pasir 

ini akan terus ada. 

Semakin besar, 

semakin rakus. 

Sepertinya Damdas 

ingin menangis 

sambil tertawa, 

Bagiku tidak 

masalah di penjara, 

Eli. Sama sekali 

tidak masalah. Itu 

boleh jadi harga 

yang pantas untuk 

mengusir mereka. 

Tetapi bapak-bapak 

                                                             
102
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kita, mamak-

mamak kita tidak 

akan membiarkan 

itu terjadi. Mereka 

akan memilih 

menukar kita 

dengan izin 

tambang. Aku lebih 

memilih dipenjara, 

Eli.
103

 

 

 

i. Wak Yati 

Wak Yati merupakan bibi Eliana, beliau 

baik hati, suka menolong, peduli sesama 

maupun lingkungan. Ketika Eliana harus pergi 

dari rumah, Wak Yatilah yang selalu menjadi 

pendengar setia tangisan Eliana. Pada waktu 

negosiasi proyek, Wak Yati dan kawan-kawan 

juga yang menghadiri dan ikut andil dalam 

perundingan tanpa adanya pamrih demi 

memperjuangkan tanah tercinta. Wak Yati juga 

memiliki sifat yang sabar. Beliau mengajarkan 

kepada anak-anak yang ada di desa pedalaman 

Sumatera tersebut serta menenun sebagai 

kegiatan sehari-harinya. Eliana dan ketiga 

                                                             
103
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adiknya sering bermain dan membantu Wak 

Yati menenun. Bahkan, Eliana sudah mampu 

menenun walaupun masih belum serapi buatan 

Wak Yati. Berikut beberapa kutipan yang 

menjelaskan tentang tokoh Wak Yati di dalam 

novel. 

Sifat dan 

watak Wak 

Yati 

No 

 

Kutipan 

Baik hati, suka 

menolong, 

peduli 

lingkungan 

(Ch.34) “Itu pantas-pantas 

saja. Dan peduli 

amat dengan 

Bupati, dia tidak 

berguna, nuttleloze 

person. Wak Yati 

berseru sebal, 

“Eliana justru 

membuat 

kesimpulan 

pembicaraan lebih 

baik disbanding 

semua orang. Lima 

jam bicara kosong 

dengan mereka, 

berputar-putar, kau 

susah sekali bilang 

tidak. Oi,  Eliana 

hanya lima menit 

di ruangan itu, dan 

dia bias 

menyampaikan 
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penolakan yang 

terang benderang. 

Delapan puluh 

tahun aku hidup di 

atas dunia ini, 

delapan puluh 

tahun waktu yang 

panjang, belum 

pernah aku melihat 

anak dua belas 

tahun dengan 

keberanian seperti 

harimau “dappare 

tigger” Wak yati 

mengetukkan 

tongkat ke lantai 

gerbong, 

menatapku tegas.
104

 

 

Perhatian 

terhadap 

Eliana 

(Ch.35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Malam itu aku 

kabur dar rumah.” 

“Wak Yati tidak 

banyak bertanya 

saat aku mengedor 

pintu rumahnya. 

Juga tidak banyak 

bertanya saat aku 

berlarian masuk, 

padahal palang 

pintu  baru di lepas 

separuh. Aku 

loncat ke atas dipan 

kamar depan yang 

                                                             
104
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selama ini kosong, 

menutup wajah 

dengan bantal, 

menangis tertahan. 

Wak Yati hanya 

menatapku sejenak, 

memperbaiki 

kerudung. Tidak 

banyak bertanya.
105

 

 

Keseharian 

menenun dan 

mengajari 

anak-anak 

(Ch.36) “ Pulang sekolah, 

Wak Yati 

menyuruhku 

membantunya 

menenun. Wawak 

tetap tidak 

berkomentar soal 

aku kabur, 

menganggap semua 

berjalan biasa-biasa 

saja.
106

 

 

 

j. Pak Bin 

Pak Bin merupakan guru honorer yang 

setia dan tulus tanpa pamrih mengajarkan ilmu 

kepada seluruh muridnya. Hanya keikhlasan 

yang beliau andalkan untuk mengajar di 
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sekolah tersebut. Sebab, hanya ada tiga guru 

yang ada di dalam sekolah tersebut. Pak Bin 

melakukan banyak sekali cara ataupun trik 

untuk membujuk anak-anak serta orang tua agar 

menyekolahkan anak-anaknya sejak dini. 

Sebab, keadaan di pedalaman adalah usia anak-

anak SD sudah terbiasa terkenal dengan 

membantu para orang tua mencari nafkah. Atas 

ketulusan Pak Bin menjadi Guru, semua 

menjadi tidak sia-sia. Semua muridnya berhasil 

menjadi orang yang maju dalam berpikir serta 

sukses. Walaupun banyak sekali rintangan yang 

Pak Bin temui, beliau tetap sabar dan ikhlas 

demi terwujudnya anak-anak mendapatkan 

pendidikan yang setara dengan anak-anak yang 

ada di kota provinsi. Berikut beberapa kutipan 

yang menjelaskan tentang tokoh Pak Bin di 

dalam novel. 

Watak dan 

sifat Pak Bin 

No Kutipan 

Guru Honorer (Ch.37) “ Sebentar. Sebentar. 

“Suara serak itu 

justru menhanku. 

Pria tambun itu 

melambaikan 
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tangan, mengeleng, 

lihatlah, Syahdan, 

kehidupan apa yang 

kau berikan pada 

anak-anakmu? 

Seragam bekas? 

Astaga, dua bidadari 

kecil ini memakai 

baju lungsuran? 

Kejutan apa lagi 

yang kudengar 

setelah kabar 

sekolah yang 

bangunannya nyaris 

roboh? Guru honorer 

yang berpuluh tahun 

mengajar sendirian 

dan tak pernah jadi 

PNS ? Ayolah, kita 

bisa mengubahnya 

jadi lebih baik. Kami 

bisa mambantu 

kalian, sepanjang 

kalian mambantu 

kami.
107

 

 

Setia, tulus, 

ikhlas 

(Ch.38) “Pak Bin 

menyeringai senang 

melihatku berbaikan 

dengan Marhotap, 

“Kau tau Eli. 

Kenapa aku sebulan 

terakhir sering 

                                                             
107
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menyuruh Marhotap 

di banding kau? 

Agar dia merasa 

penting di sekolah. 

Susah payah aku 

meyakinkan dia 

tentang masa depan. 

Kubujuk ini itu, 

tetap tidak termakan. 

Baru saat aku bilang, 

setidaknya tidak 

inginkah kau 

mengalahkan Eliana, 

orang yang paling 

sering mengejekmu 

kau jarang mandi, 

Marhotap langsung 

memerah mukanya, 

berjanji belajar 

bersungguh-

sungguh.
108

 

 

Sabar (Ch.39) 

 

 

 

“ Cukup, Eli. Cukup. 

Pak Bin Bngkit dari 

kursi berusaha 

menenangkan.
109

 

Tulus 

mengajar 

(Ch.40) “Berapa kali Bapak 

harus bilang?  Pak 

Bin perlahan 

menghela napas, 

berusaha 

mengendalikan diri, 

                                                             
108
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“tidak masalah 

kalian menjawab 

sembarangn, 

mengarang bebas, 

kacau macam 

jawaban Hima dan 

Damdas, tapi 

dikerjakan PR sesuai 

perintah. Satu 

halaman penuh, 

bukan satu kalimat, 

Marhotap.
110

 

 

 

k. Bakwo Dar 

Bakwo Dar adalah tetangga Eliana yang 

memiliki sifat baik seperti yang lainya, yaitu 

setia membela tanah kelahiran mereka, serta 

sebagai sesepuh penghuni pedalaman di 

Sumatra. Di bawah ini kutipan cerita dari 

Bakwo dar. 

(Ch.41) “Kami pergi ke kota beramai-ramai 

bersama WakYati, Bakwo Dar, 

Pak Bin, dan Mang Dullah. Tiba 

di Stasiun kota, kami menumpang 

dokar menuju pasar. Bertujuh 

berdesak-desakan.
111
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l. Koh Acung 

Beliau merupakan pemilik toko mas 

yang ada di kota. Tempatnya sering menjadi 

tempat singgah para pengurus desa untuk 

sekadar mampir istirahat, untuk rundingan, 

ataupun untuk menitipkan Eliana dan Amelia 

ketika Bapak ada urusan di kota. Koh Acung 

merupakan seorang tokoh yang dikenal sangat 

baik dan ringan tangan. Seperti pada penggalan 

cerita berikut ini. 

(Ch.42) “Pukul satu siang. Koh Acung 

meski repot melayani orang-

orang menggadaikan emas, 

kebanyakan adalah petani yang 

butuh uang untuk belanja 

keperluan sekolah anak-anaknya 

sementara panen kopi belum tiba, 

menyuruh karyawan toko 

membelikan dua nasi bungkus 

dan minum dingin untuk 

kami..”
112

 

 

(Ch.43) “Kokoh tahu tidak, sebenarnya 

Bapak lagi apa? Amelia bertanya 

sembari menyeka ujung mulut 

yang belepotan.” 

                                                             
112
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“Ada urusan penting kampun kau, 

Amel! Koh Acung yang berbaik 

hati menemani kami makan 

menjawab pendek.”
113

 

 

m. Pendi 

Pendi adalah seorang pemuda desa 

yang ikut memperjuangkan hutan di pedalaman 

ini. Pendi juga ikut andil dalam memikirkan 

truk-truk yang melintasi serta merusak 

lingkungan mereka tersebut. Berikut ini 

penggalan cerita terkait tokoh pendi. 

(Ch.44)“Kita tidak bisa mengusir mereka, 

Pendi.” Mang Dullah 

menggeleng.Kenapa tidak Mang? 

Sepanjang kita kompak, para 

penambang itu bias di suruh 

pergi. Enam bulan lalu rama-

ramai kita bisa menyuruh mereka 

angkat kaki.” 

 

(Ch.45)“Pendi, salah satu pemuda 

kampung mengepalkan tinju. 

Beberapa warga lain yang ikut 

pertemuan berseru-seru sepakat 

menggapai Pendi, mengangguk 

satu sama lain.”
114
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n. Nek Kiba 

Nek Kiba adalah seorang guru mengaji 

yang ada di pedalaman Sumatra tersebut. Nek 

Kiba juga terkenal sebagai tokoh agama yang 

saling membantu, serta ikhlas mengajarkan 

anak-anak dalam belajar mengaji, seperti pada 

penggalan cerita berikut ini. 

(Ch.46) “Lepas mengaji dari rumah Nek 

Kiba, mengeluarkan senter, “Tiga 

Musang” segera meninggalkan 

kerumunan anak-anak yang 

beranjak pulang. Amelia sempat 

menatapku curiga. Terlebih saat 

aku menitipkan kitab, kain, dan 

kerudungku. Tetapi aku sudah 

menyuruhnya bergegas menyusul 

Burlian dan Pukat sebelum dia 

membuka mulut bertanya.”
115

 

 

2. Latar yang terdapat dalam Novel Eliana 

Awal peneliti tertarik membaca novel ini 

adalah karena banyaknya pembahasaan mengenai 

pendidikan karakter. Novel ini berlatar belakang 

tentang kehidupan seorang anak perempuan 

bernama Eliana yang memiliki keberanian 

melawan orang-orang yang merusak dan rakus 

                                                             
115
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akan sumber daya alam yang dimiliki kampungnya 

di pedalaman Sumatra. Pada kali ini penulis ingin 

mencari gambaran kisah dari karya sastra yang 

memuat nilai-nilai pendidikan karakter di 

dalamnya. 

Novel Eliana ini mengangkat cerita tentang 

kehidupan yang ada di pedalaman Sumatera yang 

asri, indah, sejuk dan nyaman. Seperti pada kutipan 

berikut ini. 

(St.1) “Umurku saat itu dua belas naik 

kelas enam SD dan sering diajak 

Bapak ke Kota Kabupaten 

menumpang kereta.  Perjalanan 

yang selalu menyenangkan. Ular 

besi melintasi rel di tengah hutan 

lebat dengan latar bukit-bukit 

hijau, di bawah naungan langit 

biru, diiringi elang melenguh, 

melewati sungai berkelok dan 

ngarai-ngarai tinggi. Belum lagi 

ketika melintasi terowongan 

gelap sepanjang lima pal. 

Menakjubkan. Perjalanan 

setengah jam tidak terasa.”
116

 

 

 Namun, datanglah seseorang yang bernama 

Johan berasal dari kota besar ingin membuat 
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pertambangan di hutan yang ada di pedalaman 

tersebut. Banyak sekali kerugian yang dirasakan 

warga setempat atas berjalannya tambang tersebut, 

dari polusi, hutan menjadi gundul, sungai menjadi 

keruh, ikan-ikan mati, jalan menjadi rusak, hewan 

di hutan terganggu, dan alam menjadi rusak. 

Seperti pada kutipan berikut ini. 

(St.2) “Sejak tambang pasir itu kembali 

beroperasi, ibu-ibu yang membawa 

anak-anak kecilnya mandi di sungai 

mengomel, bilang pakaian yang 

mereka cuci bukannya jadi bersih 

malah tambah kotor. Meneriaki si 

buyung agar jangan lama-lama 

berendam di air keruh. Bapak-bapak 

yang membawa jala dan jaring ikan 

iku mengeluh. Tangkapan mereka 

berkurang. Entah pergi kemana ikan, 

udang, kepiting dan penghuni sungai 

lainnya. Demikian kalimat Pak Bin 

saat berbicara dengan tetangga di 

depan rumah. 

“Semakin banyak pasir yang merka 

keruk, maka saat musim penghujan 

datang, tanah di sekitar sungai akan 

semakin banyak tergerus. Erosi, sisi 

sungai melebar tanpa terkendali. 

Puluhan hektar ladang-ladang 

jagung penduduk terancam.”
117
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Itulah beberapa hal yang diresahkan warga. 

Atas segala keresahan tersebut, seluruh warga 

setempat mencari segala cara untuk dapat 

mengambil alih hutan dan menjadikannya hijau 

kembali. Di samping warga-warga yang berusaha 

memperjuangkan hutan kembali hijau, anak-anak 

termasuk Eliana juga ikut andil dalam proses 

tersebut. Tidak mudah memang melawan orang 

yang memiliki kekuasaan besar, terutama hukum 

yang dirasa kurang adil ini. Maka, seluruh warga 

pedalaman berusaha sekuat dan semampu mereka 

sampai titik darah penghabisan untuk hutan mereka 

kembali dari tangan yang tidak bertanggung jawab 

tersebut. 

3. Cerita Yang Terdapat Dalam Novel Eliana 

Dalam novel Eliana, Tere Liye 

menyajikan kepada pembaca sebuah cerita 

yang sangat menarik. Cerita dalam novel ini 

dapat membuat pembacanya penasaran dan 

ingin terus membacanya sampai akhir cerita. 

Dengan cerita yang mengesankan, menjadikan 

novel ini tidak membuat pembaca merasa 
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bosan. Cerita yang tidak mudah ditebak akhir 

ceritanya. Membuat pembaca semakin tertarik 

untuk menyelesaikan membaca novel tanpa 

melewati bagian cerita yang lainnya. Berikut 

ini salah satu penggalan cerita yang membuat 

pembaca merasa seolah-olah berada di dalam 

cerita serta kalimatnya yang mudah dipahami. 

(St.3) “Apa cita-citaku? Aku ingin 

menjadi pembela kebenaran dan 

keadilan. Pembela atas 

lingkungan hidup yang terancam. 

Pembela kampung kami, hutan-

hutan kami, sungai, lembah, 

bahkan bungai bangkai yang 

mekar dengan bau yang 

menyesakkan. Aku Eliana si anak 

pemberani, sulung bapak dan 

mamak akan menjadi pembela 

kebenaran dan keadilan. Berdiri 

paling gagah, paling depan, 

paling nomor satu. Bagaimana 

aku akan menjelaskan cita-cita 

seperti itu Pak Bin? Oi, Jangan-

jangan ia akan tertawa 

mendengarnya.
118

 

 

(St.4)“Kemana orang-orang? Hima 

tiarap. Menyibak semak di tepi 

hutan lubuk larangan. Menatap 

                                                             
118
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truk-truk dan alat berat, lima 

puuh meter di depan kami. 

“ Ini AKAN MUDAH, Eli. Anton 

ikut meletakkan joran. Mereka 

berdua mengintai dengan 

membawa ranting bambu, pura-

pura mancing, melintas di dekat 

delta pasir.”
119

 

 

(St.5) “Kau tahu gadis kecil? Aku sudah 

menunggumu dua malam di pos 

jaga ini. Perhitunganku tidak 

pernah meleset. Aku berani 

mempertaruhkan seluruh 

kekayaanku kalau kau pasti sok-

berani, sok-tahu, akan 

menyelinap mendatangi tambang 

pasirku. Hanya meleset satu 

malam. Binggo! Umpanku 

dimakan mentah-mentah. Johan 

mengepalkan tangannya 

senang.
120

 

 

Pembaca akan dibawa penulis untuk 

lebih memasuki cerita yang ada sehingga dapat 

terbawa suasana dengan berbagai cerita yang 

diolah sedemikian rupa. Suasana yang 

ditampilkan dalm novel ini dapat menarik 

pembaca untuk ikut merasakan pengalaman 

                                                             
119
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perasaan yang di gambarkan penulis pada 

setiap kisah dari tokohnya. Seperti pada 

penggalan cerita berikut ini. 

(St.6) “Aku melihat Burlian dan Pukat 

asyik memamerkan perahu tok-

tok buatan mereka.” 

“Kenapa bentuknya seperti 

kaleng sarden? Can 

menyeringai.” 

“Karena memang ini dari kaleng 

sarden. Pukat menyengir, tapi 

meskipun bentuknya jelek, cepat 

lajunya.” 

“Tidak mungkin, paling juga 

cepat terbaliknya. Lamsari 

tertawa, mengeluarkan sesuatu 

dari dalam tasnya, Nah, perahuku 

ini baru nomor satu. Dibeli dari 

pedagang Kota Kabupaten.” 

“Tidak akan lebih cepat 

dibanding buatanku. Pukat tidak 

terima.” 

“Wusssh, perahu kaleng sarden 

kau tidak ada apa-apanya.” 

“Kita balapan saja, Kak. Di pauk 

belakang sekolah.”Burlian 

memberi usul. Beberapa anak-

anak lain mendekat, merapat.
121
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Pembawaan cerita yang baik ini sangat 

terlihat jelas, menjadikan novel ini memiliki 

nilai kehidupan yang dapat membuat para 

pembaca terkesan dengan jalan cerita-

ceritanya. 

4. Plot 

Novel ini merupakan salah satu karya 

apik dari Tere Liye dari sekian banyak novel 

karangannya yang lain seperti Hafalan Shalat 

Delisa, Mimpi-Mimpi Si Patah Hati, Moga 

Bunda Disayang Allah, The Gogons Series: 

James & Incridible Incodents, Rembulan 

Tenggelam di Wajahmu, Cintaku Antara 

Jakarta dan Kualal Lumpur, Senja Bersama 

Rosie, Bidadari-Bidadari Surga, Burlian, 

Pukat, Daun Yang Jatuh Tak Pernah 

Membenci Angin, Serial Anak-Anak Mamak, 

Ayahku (Bukan) Pembohong, Bumi, dan masih 

banyak yang lainnya. Novel Eliana ini, 

memiliki alur yang sangat jelas. Tere Liye 

menceritakan dengan baik kisah-kisah setiap 

novel karangannya tersebut secara berurutan 

dan terperinci dengan jelas. Dari kesemua 
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novel karangannya yang telah terbit, memiliki 

kisah yang ceritanya saling berhubungan, 

seperti novel Eliana ini contohnya. Semua ini 

membuktikan bahwa adanya plot dan alur  

yang jelas, yaitu setiap satu kisah berlanjut 

dengan kisah yang lainnya. Berikut ini 

penggalan cerita yang menunjukkan adanya 

alur yang jelas di dalam novel Eliana. 

(Pl.1) “Hima benar. Jangan bicara dan 

berpikir yang tidak-tidak. Rencana 

hebat kita tidak mungkin gagal. 

Nah, sekarang mari kita berdoa 

bersama-sama. Semoga kontainer 

pos jaga itu tidak dikunci mereka. 

Oi, aku mencemaskan soal 

menggotong mejanya. Aku lebih 

mencemaskan kalau kita terpaksa 

menggotong kontainernya, 

bukan?”Aku tertawa dengan 

kecemasan baruku.” 

“Hima melotot.” 

33. Malam Pembuktian-22 

“Rencana sudah bulat.” 

“Sepulang mengaji dari rumah 

panggung Nek Kiba, kami segera 

berkumpul di bawah pohon manga 

besar.”
122
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5. Bahasa 

Dalam Novel ini, bahasa yang digunakan 

komunikatif dan sesuai dengan latar tempat 

yang ditampilkan dalam novel Eliana. 

(Lg.1) “Sayangnya, urusan doa jangan 

serahkan pada Sohbat. Doanya 

tidak mustajab. Lepas penumpang 

turun, kereta mendesis di peron 

menunggu giliran penumpang naik. 

Naiklah ke atas gerbong satu 

rombongan keluarga besar. Anak-

anak kecil berlarian. Orangtuanya 

sibuk mengendalikan, berebutan 

tempat duduk. Rombongan itu 

segera mengisi tempat kosong di 

bangku panjang, meletakkan 

barang bawaan. Berisik. Menabrak 

lutut-lutut penumpang. Kacau 

balau.
123

 

 

Bahasa yang digunakan dalam dialog 

tokoh sangat menyenangkan dan  mampu 

memperlihatkan hubungan dan interaksi 

antartokoh.  

(Lg.2) “Ini punyaku, justru kau yang 

berani-beraninya mencuri. Bapak 

melotot.” 
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  “Enak saja kau mengaku-ngaku. 

Apa buktinya? Mamak muda tidak 

menjawab.” 

  “Wajah-wajah penumpang satu 

gerbong kembali tertoleh..” 

   “Ini punyaku cerewet. Hanya aku 

yang tahu apa isinya. Bapak 

berseru, tangannya terus menarik 

bungkusan itu.” 

   “memangnya apa isinya? Mamak 

menantang. 

   “Baju kurung berwarna kuning. 

“Bapak menjawab ketus.” 

   Kereta mulai bergerak lambat, 

memasuki stasiun kampung.”
124

 

 

Kemampuan sang penulis di atas dalam 

menggunakan bahasa secara cermat dapat 

menjelmakan suasana yang berterus terang, 

simpatik, menjengkelkan, dan emosional. 

Maka dari itu, pembaca  akan sangat mudah 

memahami dari setiap peristiwa atau kejadian 

yang ada dalam pada novel tersebut. Gaya 

bahasanya yang mudah ditangkap dan 

dipahami ini, membuat novel Eliana yang 

membahas serial Anak-Anak Mamak diterima 

dengan baik oleh masyarakat pencinta sastra. 

                                                             
124
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6. Sudut Pandang 

Dalam  novel Eliana, penulis 

menggunakan sudut pandang pencerita 

pertama “akuan” dengan teknik pencerita 

“aku” tokoh utama dan “aku”  atau “saya” atau 

juga “kami” (jamak) tokoh tambahan. 

Dikarenakan tokoh Eliana disini menggunakan 

“aku” untuk menceritakan dirinya. Selain itu, 

dalam novel ini tokoh-tokoh lain juga bercerita 

tentang Eliana. Adapun kutipan-kutipan yang 

menunjukkan bahwa Novel Eliana 

menggunakan sudut pandang pertama adalah 

sebagai berikut. 

(Pov.1) “Aku tidak boleh kalah gesit. 

Sebelum urusan jadi runyam, aku 

bergegas memasang senyum 

galak, berkata tegas, “tidak. 

Terimakasih.” Aku lants 

menyeret Amelia menjauh dari 

pelataran took sebelum ia sempat 

menyentuh tas bergambar putri 

cantik dari negeri dongeng ini.
125

 

(Pov.2) “Aku menangis, meronta diseret 

keluar, “jangan hina 

bapakku”Sudah Eli, sudah. Pak 

                                                             
125

 Ibid., 2. 



131 

Bin berusaha membujukku agar 

diam.
126

 

Sudut pandang pertama ini membuat 

tokoh utama seolah-olah masuk dalam cerita 

tersebut sebagai tokoh sentral dalam cerita 

serta mengetahui segala hal yang berkaitan 

dengan pikiran, perasaan, tingkah laku, atau 

kejadian yang dilakukan tokoh “aku” dalam 

gambaran pada cerita tersebut. 

7. Tema 

 Tema yang diangkat dalam novel Eliana 

pada serial Anak Mamak adalah tentang 

keluarga. Dalam novel diceritakan tentang 

keberanian seorang anak perempuan bernama 

Eliana melawan orang-orang yang merusak 

dan rakus akan sumber daya alam yang 

dimiliki kampungnya. Hal ini seperti pada 

penggalan cerita berikut ini. 

(Th.1) “Selepas sekolah, jika Mamak tidak 

menyuruhku melakukan sesuatu, 

maka, bersama dua musang lain, 

aku pergi mengintai tambang pasir 

itu. Kami bersembunyi tiarap di 

belakang semak. Sebenarnya bukan 

                                                             
126
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hanya kami yang rajin menonton. 

Beberapa tetangga juga terlihat 

mengamati dari kejauhan, berbisik-

bisik. Bedanya, aku memutuskan 

untuk tidak berhenti hanya 

mengomel. Kami harus melakukan 

sesuatu. Setidaknya menunjukkan 

rasa tidak suka atas kehadiran 

kembali mereka. Malam ini, 

setelah rencananya matang, tiga 

musang akan membalas.”
127

 

 

   Dibantu oleh teman seperjuanganya si 

geng Empat Buntal. Mereka saling memberi 

kesemangatan untuk memperjuangkan daerah 

yang ada di pedalaman Sumatera ini. Berbagai 

rintangan telah mereka lewati dari suka, 

maupun duka hingga salah satu dari mereka 

terbunuh atas jebakan yang dibuat oleh Johan 

(perusak alam). 

(Th.2) “Dor! Kilat menyambar membuat 

terang semesta. Tubuh Marhotap 

berdebam jatuh.Aku menjerit. 

Mendekap mulut. Senter di 

tanganku terlepas.Marhotap 

kembali berdiri.Larinya limbung 

kiri-kanan. Tapi dia terus berlari 

masuk ke dalam hutan. Enam 

petugas yang mengejarnya pecah 
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menjadi dua. Empat mengejar 

marhotap. Dua mengejar kea rah 

sungai, asal jeritan yang baru saja 

mereka dengar. 

  “Ada yang melihat kejadian! 

Tangkap dia.” 

  “Jangan biarkan ada saksi.”
128

 

 

 Walaupun berakhir dengan kesedihan, 

mereka tetap berjuang mempertahankan semua 

ini dan melakukan berbagai hal ini sangat 

mengesankan bagi peneliti. 

 

C. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Novel Eliana 

Sebelum memaparkan nilai-nilai pendidikan 

karakter yang terdapat dalam novel Eliana, penulis akan 

membahas sekilas tentang novel Eliana, antara lain 

sebagai berikut. 

1. Konteks dalam Novel Eliana 

Konteks adalah  sebuah kondisi suatu 

keadaan terjadi, atau bisa disebutkan juga waktu, 

peristiwa, tempat dari kejadian yang terjadi. Pada 

kali ini peneliti akan mencari konteks yang terjadi 

di dalam novel Eliana. 
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Novel Eliana adalah novel yang bercerita 

tentang kehidupan sebuah keluarga yang berada di 

pedalaman Sumatera. Novel Eliana sendiri adalah 

Novel seri pertama dari empat novel. Di antaranya 

adalah Burhan, Pukat, dan Amelia. Eliana 

merupakan anak pertama dari keluarga bapak 

Syahdan, sedangkan Burhan, Pukat, dan Amelia 

adalah  adik-adiknya. Dari sebuah hobi menulis 

yang dilakukan Tere Liye menjadi latar belakang 

dibuatnya novel ini. Novel Eliana adalah novel 

bertema keluarga yang ditujukan untuk para muda-

mudi untuk mengetahui perjuangan seseorang 

dalam mempertahankan hak yang bisa 

dipertahankan walaupun kita terlahir dari orang 

tidak mampu. Novel ini banyak sekali peminatnya, 

dan sudah terjual kurang lebih kisaran 12000 

eksemplar. 

Kemudian, penulis akan mendeskripsikan 

nilai-nilai karakter yang terdapat dalam novel 

Eliana yang disesuaikan dengan 18 nilai pendidikan 

karakter bangsa yang dikembangkan oleh Badan 

Pendidikan Nasional, yaitu: religius, jujur, 

toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 
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demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, 

cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/ 

komutatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. 

Di bawah ini dipaparkan teks dalam novel 

yang mengandung makna dari setiap nilai karakter. 

Adapun nilai-nilai karakter yang ada dalam novel 

adalah sebagai berikut. 

No. Niai 

Kara-

kter 

NO Teks dalam 

Novel 
Kata 

Kunci 

1.  Relig-

ius  

(NR.

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Awalnya, 

mamak versi 

muda 

memberanikan 

diri mengintip 

bapak yang 

datang 

mendorong 

sepeda tua, 

parkir di 

halaman 

sebelah. 

Mengintip 

bapak yang 

melangkah 

menuju tangga 

depan. 

Mendengar 

lamat-lamat 

Menguc-

ap salam 

assalam-

ualaikum 
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(NR.

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suara salam 

dari depan 

rumah. Mamak 

juga mengintip 

lewat celah-

celah papan 

saat bapak 

pulang dua jam 

kemudian”
129

 

 

“Dua tahun 

kemudian 

lahirlah Eliana, 

yang saat 

pertama kali 

menyapa dunia 

langsung 

menangis 

kencang. 

Bapak 

mengangkat 

bayi merah itu 

tinggi-tinggi 

lepas adzan 

dan iqamah di 

telinga 

mungilnya. 

Bapak sambil 

menahan 

tangis berseru 

terharu 

mendengar 

tangisnya.” 

 

 

 

 

 

 

 

Mengu-

mandan-

gkan 

adzan 

dan 

iqamah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
129

 Ibid., 95. 



137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(NR.

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(NR.

4) 

 

 

 

“Namanya 

Eliana. Dia 

akan menjadi 

anak sulung  

yang amat 

pemberani. Dia 

sunguh akan 

menjadi anak 

permpuan 

yang 

pemberani”
130

 

 

“Kebetulan 

kau ke dapur. 

Tadi mamak 

kira kalian 

sudah tidur. 

Tolong kau 

gantikan 

mamak 

mengaduk 

kuali ini. 

Mamak mau 

ganti baju, 

belum shalat 

isya”
131

 

 

“Sorenya, 

lepas shalat 

magrib, 

melipat 

mukena, aku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menuan-

aikan 

ibadah 

salat 

isya‟ 
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(NR.

5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

beranjak ke 

dapur. Perutku 

lapar. Di meja 

makan sudah 

ada Amelia 

yang 

menunggu 

sambil asyik 

memperhatika

n Bapak 

mengaduk 

kopi. Mamak 

sedang sibuk 

dengan 

centong 

nasi.
132

 

 

“ Perkenankan 

kami 

memperkenalk

an diri. Nama 

kami Syahdan, 

mewakili 

petani dari 

lembah Bukit 

Barisan pulau 

Sumatra. 

Tanah di lahn 

kami amat 

subur, kami 

menanam kopi 

dan karet. Puji 

syukur pada 
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yang maha 

Kuasa, tahun 

ini hasil panen 

kopi kami 

berlimpah 

ruah.
133

 

2.  Toler-

ansi  

(NT.

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aku 

berkenalan 

dengan banyak 

murid dari 

berbagai 

sekolah. 

Mereka datang 

dari segala 

penjuru 

Indonesia. Dari 

sekolah-

sekolah 

terbaik. 

“Menyenangk-

an mendengar 

mereka 

bercerita. 

Bangunan 

sekolah yang 

bagus, buku-

buku 

perpustakaan 

yang banyak, 

guru-guru 

yang pintar, 

kegiatan 

Mengha-

rgai 

perbeda-

an suku 

dan 

kehidup-

an. 
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(NT.

2) 

sekolah yang 

hebat. Aku 

tidak 

cemburu.” 

“ Aku hanya 

membayangka

n alangkah 

senangnya jika 

kelak aku bisa 

melanjutkan 

sekolah di 

tempat seperti 

itu. Sebagai 

tukarnya, aku 

menceritakan 

kampung 

kami, hutan-

hutan kami 

sungai, 

lembah.” 

“Mereka 

menatapku 

penuh rasa 

ingin tahu. Pak 

Bin benar, ada 

banyak hal 

yang bisa kami 

banggakan.”
134

 

 

“Satu lagi Eli.” 

Pak Bin 

berseru saat 

aku sudah di 
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bingkai pintu 

ruangan guru. 

Aku menoleh. 

“Bapak senang 

melihat kau 

kompak 

membaca puisi 

bersama 

Marhotap. Pak 

Bin 

mengedipkan 

matanya, keruh 

wajahnya 

terusir sejenak, 

“Oi, tidak 

seharusnya 

kalian 

bermusuhan. 

Hari-hari ini, 

hari-hari esok, 

kita semua 

harus kompak, 

bersatu. Masa-

masa sulit 

telah tiba.
135

 

 

3.  Sema

ng-at 

keban

gsa-an  

(NS

K.1) 

 

 

 

 

 

“Apa cita-

citaku? Aku 

ingin menjadi 

pembela 

kebenaran dan 

keadilan. 

Pembela atas 

Membela 

kepenti-

ngan 

bangsa 
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lingkungan 

hidup yang 

terancam. 

Pembela 

kampung 

kami, hutan-

hutan kami, 

sungai, 

lembah, 

bahkan bungai 

bangkai yang 

mekar dengan 

bau yang 

menyesakkan. 

Aku Eliana si 

anak 

pemberani, 

sulung bapak 

dan mamak 

akan menjadi 

pembela 

kebenaran dan 

keadilan. 

Berdiri paling 

gagah, paling 

depan, paling 

nomor satu. 

Bagaimana 

aku akan 

menjelaskan 

cita-cita seperti 

itu Pak Bin?
136
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(NS

K.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Kita tak bisa 

mengusir 

mereka, 

Pendi.” Mang 

Dullah 

menggeleng.” 

“ Kenapa tidak 

Mang? 

Sepanjang kita 

kompak, para 

penambang itu 

bias di suruh 

pergi. Enam 

bulan lalu, 

ramai-ramai 

kita bisa 

menyuruh 

mereka angkat 

kaki.” Pendi, 

salah satu 

pemuda desa 

mengepal 

tinju. Beberapa 

warga lain 

yang ikut 

pertemuan 

berseru-seru 

sepakat 

menanggapi 

Pendi, 

mengangguk 

satu sama 

lain.”
137
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(NS

K.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“pertemuan di  

balai kampung 

berakhir tanpa 

simpulan. Aku, 

Damdas dan 

Hima yang 

sejak pulang 

mengaji, 

sembunyi-

sembunyi ikut 

menguping 

pembicaraan 

segera 

berlarian 

pulang 

sebelum 

ketahuan. 

Hima dan 

Damdas juga 

mendenggus 

kesal 

mendengar 

hasil 

pertemuan. 

Sementara aku 

sambil berlari-

lari kecil, 

mendongak 

menatap bulan 

separuh. 

Kalimat Wak 

Yati mengiang 

di kepalaku, 

“hukum 
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(NS

K.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sampah 

mereka.”
138

 

 

“Maka Pak Bin 

bilang 

kepadaku, 

„Marhotap, kau 

tahu kenapa 

sekolah itu 

penting? 

Karena itu 

memberikan 

kau 

kesempatan 

untuk belajar 

banyak hal, 

termasuk fakta 

tentang sifat 

alamiah batu-

batuan sungai 

kita yang 

mengandung 

fosfor. Bukan 

siang hari, 

melainkan 

malam harilah 

saat  yang 

tepat mencari 

batu-batu itu. 

Kau arahkan 

senter kearah 

dasar sungai, 

maka batu-
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batu indah 

akan terlihat 

memantulkan 

cahaya. 

Demikian kata 

Pak Bin.” 

“kalau saja Pa 

Bin buka guru 

Honorer yang 

dihormati 

seluruh 

kampung, 

mungkin 

malam itu 

bapakku akan 

menimpuknya 

dengan 

peralatan 

bengkel.”
139

 

 

4.  Cinta 

tanah 

air 

(NC

T.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Oi, dengan 

kejadian 

terakhir, 

dikejar dengan 

pistol teracung, 

kau sepertinya 

masih 

berminat 

menyabotase 

truk-truk 

mereka lagi? 

Damdas 

menoleh” 

Bentuk 

cinta 

untuk 

tanah 

kelahiran 

                                                             
139

 Ibid., 230. 
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“Kenapa tidak! 

Hima melotot, 

mereka tidak 

boleh merasa 

nyaman dan 

aman-aman 

saja mengeduk 

pasir sungai 

kita”
140

 

“Domme 

wetten, mereka 

bilang apa? 

Sesuai hukum?  

Hukum apa 

yang mereka 

maksud? 

Hukum 

sampah 

mereka? Suara 

serak Wak 

Yati terdengar 

di langit-langit 

balai 

pertemuan, “ 

mereka telah 

mengutak-atik 

hukum agar 

sesuai 

keinginan 

jidat. Gosh, 

baca kitab 

undang-

undang 

                                                             
140

 Ibid., 145. 
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(NC

T.2) 

 

Belanda, 

sungai adalah 

wilayah 

terlarang untuk 

aktivitas 

pertambangan. 

Haram 

hukumnya 

menyentuh 

sungai. Mereka 

pastilah 

menyumpal 

mulut pihak 

berkepentingan 

untuk 

mendapatkan 

izin lengkap 

mengeduk 

pasir. Dan 

lebih banyak 

lagi untuk 

menyumpal 

petuas yang 

bersedia 

menjaga 

tambang.” 

“Peserta 

pertemuan 

diam.”
141

 

 

“Marhotap 

berhenti, 

menatap kami 

                                                             
141

 Ibid.,  212. 



149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bertiga lamat-

lamat,” kalian 

tahu, aku amat 

benci truk-truk 

pasir itu. Sama 

seperti kalian. 

Sejak mereka 

kembali, aku 

kesulitan 

menemukan 

batu-batu di 

dasar lubuk. 

Belum lagi 

buaya 

penunggu 

lubuk jadi 

lebih agresif 

karena tempat 

tinggalnya 

diganggu. Aku 

tau kalian 

menyelinap ke 

delta pasir. 

Tadi saat aku 

bersiap 

menyelam, aku 

melihat kalian 

yang melintasi 

tepi sungai. 

Aku mengikuti 

kalian, 

menunggu, 

mengamati 

dari jauh apa 
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(NC

T.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yang sedang 

kalian 

rencanakan. 

Kalian benar-

benar berani, 

kawan. 

Mengempesi 

ban truk, itu 

hebat. Sayang 

jeep itu datang, 

semua jadi 

kacau.” 

Marhotap 

menepuk 

dahinya, 

kecewa. Diam 

sejenak.”
142

 

 

“Harapan yang 

sia-sia. Persis 

ketika aku di 

tengah-tengah 

sungai, 

Marhotap 

justru bersiap 

memulai 

penyeruannya. 

Ia berdiri 

dengan karung 

di punggung, 

bersiap 

melempar 

balon-

                                                             
142

 Ibid.,  231. 



151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

balonnya. Dan 

dalam 

hitungan detik, 

keributan itu 

terlihat jelas 

dari tempatku 

berdiri. 

Diterangi 

cahaya lampu 

genset, 

Marhotap 

berlari-lari 

melemparkan 

satu, dua, tiga 

balon-balon ke 

arah truk. 

Petugas yang 

sedang duduk-

duduk di depan 

pos  sontak 

berdiri, 

menoleh, 

berseru, siapa 

itu? Marhotap 

sudah 

melepaskan 

tiga balon 

berikutnya. 

Petugas jaga 

loncat dari 

bangku, 

berteriak, 

berlarian ke 

arah truk-truk. 
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(NC

T.4) 

Marhotap 

sudah 

melepaskan 

tiga balon 

berikutnya. 

Truk-truk itu 

sudah basah 

kuyup dengan 

miyak tanah.” 

“Tangkap anak 

itu. Aku 

mendengar 

teriakan 

marah.”
143

 

 

“Dua minggu 

sebelum 

negosiasi 

ulang izin 

tambang pasir, 

kami bermpat 

terus 

berkeliling. 

Tand tangan di 

kertas 

penolakan 

semakin 

banyak. Sudah 

Sembilan 

lembar siapa 

saja. Bahkan 

Paman Unus 

yang sedang 

                                                             
143

 Ibid., 261. 
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berkunjung ke 

sekolah, 

memeriksa 

kondisi 

terakhir plafon 

yang 

diperbaiki 

pekerjaannya, 

apakah ada 

bocor atau 

tidak.”
144

 

 

5.  Peduli 

lingku

ng-an 

(NP

L.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(NP

L.2) 

 

 

 

“Bagaimana 

tambang pasir 

itu? Masih 

beroperasi?” 

“Aku 

mengangguk, 

tawaku 

menguap.”Su-

dah kuduga. 

Bahkan 

instruksi 

Presiden tidak 

ada 

gunanya”
145

 

 

“Sejak 

tambang pasir 

itu kembali 

beroperasi, 

ibu-ibu yang 

Peduli 

lingkum

gan yang 

di rusak.  

                                                             
144

 Ibid.,  270-271. 
145

 Ibid.,  441. 
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membawa 

anak-anak 

kecilnya mandi 

di sungai 

mengomel, 

bilang pakaian 

mereka cuci 

bukannya 

bersih malah 

tambah kotor. 

Meneriaki si 

Buyung agar 

jangan lama-

lama berendam 

di air keruh. 

Bapak-bapak 

yang 

membawa jala 

dan jaring ikan 

itu mengeluh. 

Tangkapan 

mereka 

berkurang. 

Entah pergi 

kemana ikan, 

udang, 

kepiting, dan 

penghuni 

sungai lainnya. 

Aliran sungai 

baru berubah 

jadi bening 

saat truk-truk 

itu berhenti 



155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(NP

L.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hilir mudik 

menjelang 

malam hari. 

Air sungai 

beransur-

angsur jernih, 

menyembuhk-

an diri sendiri. 

Tetapi siapa 

pula yang mau 

mandi atau 

mencuci 

pakaian pukul 

Sembilan 

malam?”
146

 

 

“Sebenarnya 

hujan deras 

membuat 

permukaan 

sungai amat 

mengesankan 

jutaan Tetes 

Air membuat 

lukisan di 

permukaan nya 

tetapi aku tidak 

sempat 

memperhatika

n berpikir pun 

tidak sempat 

aku berlari 

secepat 

                                                             
146

 Ibid.,  213. 



156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mungkin 

membujuk 

kaki gemetar 

ke untuk 

bertahan 

berbisik 

berkali-kali. 

Jangan sampai 

jatuh, jangan 

sampai jatuh 

kabar baiknya 

dua petugas 

yang mengejar 

ku masih 

memakai 

sepatu dan 

celana jins 

mereka 

kesulitan 

meniti dasar 

Sungai berbatu 

beraliran deras 

aku sudah 

berhasil tiba di 

seberang 

mereka baru 

setengah jalan 

aku seperti 

banteng kerbau 

buka terus 

berlari 

melintasi 

padang rumput 

secepat 
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(NP

L.4) 

 

 

 

mungkin 

tetangga yang 

asik 

berselimutkan 

sarung sambil 

menonton 

televisi 

menoleh ke 

anak tangga 

saat aku tiba 

bergerak naik 

tersengal basah 

kuyup berseri-

seri Bapak 

yang sudah 

kembali ke 

rumah Pak 

Beni setengah 

jam lalu aku 

terbata-bata 

bilang malu 

tapi jangan 

marah tapi 

kejar oleh 

petugas 

kalimatku pun 

hilang.”
147

 

 

“Dua minggu 

menjelang 

negosiasi 

ulang izin 

tambang pasir 

                                                             
147

 Ibid., 463.  
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“Kami “Empat 

Buntal” mulai 

menanyai 

seluruh 

penduduk 

kampung 

pendapat 

mereka tentang 

tambang pasir 

inilah 

pendekatan 

baru dari 

empat unta 

mengumpulka

n informasi 

menyamakan 

cita-cita 

pendapat 

belajar 

bersama-

sama.” 

“Wak Yati 

bersungut-

sungut jangan 

tanya-tanya 

soal hukum 

peraturan 

undang-

undang atau 

apalah itu pada 

bahwa kau ini 

Eli kau kalau 

kau tanya soal 

bagaimana 
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(NP

L.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

berladang atau 

mengambil 

madu di 

sarangnya aku 

tahu yang 

paham urusan 

ini justru 

bapak kau atau 

Dullah ada-ada 

saja hanya 

pernah tertawa 

saja tidak perlu 

salahin aku 

meriksa eh 

kami sekedar 

ingin tahu 

pendapat 

bahwa aku 

menggaruk 

kepala yang 

tidak gatal.
148

 

 

“urusan ini 

akan lebih 

mudah kalau 

kalian bisa 

membuktikan 

mereka 

memang 

mengganggu 

penduduk. Om 

Sambas ikut 

bersuara sekali 

                                                             
148

 Ibid., 466-467. 
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 kalian punya 

bukti mereka 

melakukan 

kejahatan atas 

tambang pasir 

itu maka kalian 

punya amunisi 

besar dan aku 

punya bahan 

liputan yang 

menarik tidak 

ada yang bisa 

mengabaikan 

berita utama di 

halaman depan 

surat kabar 

kami 

penumpang 

tukar menoleh 

pada Om 

Sambas 

sayangnya jual 

lebih dari 

pandai 

menutupi 

kejahatannya, 

Sambas bapak 

menggeleng 

menanggapi 

setelah lengah 

sejenak 

menyisakan 

suara tapak 

kuda dia 
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ahlinya soal 

itu.”
149

 

 

6.  Meng

har-

gai 

preta-

si 

(NM

P.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(NM

P.2) 

 

“Stand kami 

tidak 

mendapatkan 

penghargaan 

prakarya yang 

paling canggih, 

paling ilmiah, 

atau paling 

keren. Semua 

direbut oleh 

sekolah 

ternama dari 

kota besar. 

Tetapi kami 

berempat 

ditemani Pak 

Bin tetap maju 

ke atas 

panggung, 

menerima 

penghargaan 

stand yang 

paling banyak 

pengunjungnya

.”
150

 

 

“Beberapa hari 

kemudian saat 

hasil ulangan 

Pengharg

a-an 

prestasi 

                                                             
149

 Ibid., 486. 
150

 Ibid., 443. 
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matematika 

dibagikan 

kertas jawaban 

markotop 

mendapat nilai 

sempurna 

teman-teman 

menatap 

kagum 

bakunya bilang 

bagaimana kau 

bisa berubah 

jadi pintar 

Maret tapi 

akhir latihan 

kawan 

matematika 

adalah latihan 

bukan soal 

pintar atau 

tebal apalagi 

soal mandi dan 

tidak mandi 

semakin 

terlatih kau 

maka tidak ada 

soal yang tidak 

bisa kau 

kerjakan 

teman-teman 

bertepuk 

tangan tambah 

kagum aku 

mendesis itu 
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(NM

P.3) 

menjadi 

puncak 

prestasi baru 2 

minggu ini 

setelah dia 

selalu 

mengumpulka

n PR dengan 

benar selalu 

bisa 

mengerjakan 

soal di depan, 

dan selalu 

mengacungkan 

tangan saat 

ditanya."
151

 

 

“Itu karena kau 

anak sulung 

Eli. Bapak 

akhirnya 

berkata setelah 

lengang 

sejenak." 

"Mamak 

berharap 

banyak pada 

kau menjadi 

teladan yang 

baik bagi adik-

adikmu 

memberikan 

contoh tidak 

                                                             
151

 Ibid., 179. 
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mungkin 

pekerjaan 

memberikan 

panutan 

sepenting itu 

ditempatkan 

pada berlian 

pukat apalagi 

Amelia hanya 

pada kau anak 

paling 

pemberani di 

keluarga ini 

kau saja yang 

tidak tahu 

alasannya 

belum 

mengerti apa 

maksud semua 

omelan 

Mamak. 

Lagipula 

bukankah 

menyenangkan 

menjadi anak 

sulung kau 

selalu yang 

bertanda diajak 

kemana-mana 

ke kota 

Provinsi 

mencari ikan 

ke hutan dan 

sebagainya kau 
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juga tidak 

perlu seperti 

Amelia yang 

menerima baju 

lungsuran. Oi 

kau adalah 

anak sulung 

semua harapan 

dan mimpi 

mimpi Mamak 

ada padamu 

bagaimana 

mungkin 

Mamak tidak 

sayang."
152

 

 

7.  Kerja 

Keras 

(NK

K.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Inilah 

rencanaku 

empat hari 

terakhir, 

melakukan 

sabotase 

operasi 

tambang pasir 

dengan 

mengempiskan 

ban-ban 

truknya.” 

“Sepele,  

mungkin tidak 

berpengaruh 

banyak. Tapi 

itu lebih baik 

Kerja 

keras 

dalam 

merenca

nakan. 

                                                             
152

 Ibid., 362. 
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(NK

K.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dibandingkan 

hanya 

mengomel. 

Setidaknya 

rencana kami 

akan 

mengirimkan 

simbol 

perlawanan 

pada mereka. 

Dan jelas, 

hanya tiga 

musang yang 

punya 

keberanian 

melakukannya

” 

“Kau siap Eli? 

Hima 

mengangguk 

padaku”
153

 

 

“Bukan 

permainan itu 

yang jadi 

puncaknya.” 

"Saat Pak Bin 

bersiap 

menyelesaikan 

pelajaran, 

mengingatkan 

PR! jangan 

lupa PR kalian 

                                                             
153

 Ibid., 172. 



167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

untuk mencari 

tahu bahasa 

resmi, mata 

uang, kepala 

pemerintahan, 

dan titik 

terendah serta 

titik tertinggi 

negara-negara 

yang telah 

kalian 

kumpulkan 

hari ini 3 hari 

lagi saat 

pelajaran IPS, 

kita lihat 

sejauh apa 

pekerjaan 

rumah kalian." 

" Teman-

teman 

menepuk dahi 

mengeluh lagi-

lagi PR 

banyak." 

"Kerjakan 

dengan baik 

minggu depan 

kita akan 

melakukan 

permainan 

rantai tebakan 

lagi 

berdasarkan 
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(NK

K.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR yang telah 

kalian buat, 

siapa yang 

membuatnya 

terhenti bapak 

hukum 

menyanyi 10 

lagu di depan 

kelas Pak Bin 

tertawa 

menatap wajah 

wajah 

keberatan ." 

"Kami teman-

teman tambah 

ber yaaaa."
154

 

 

"Kami 

perlahan 

menyeberangi 

aliran air 

kemudian 

menyusuri tepi 

sungai 

seberang 

berhulu dan, 

langit semakin 

gelap 

gemuruh, 

Guntur 

semakin 

sering, angin 

malam terasa 

                                                             
154

 Ibid., 187-188. 
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(NK

K.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

semakin 

dingin, aku 

merapatkan 

jaket yang 

kupinjam dari 

kamar Bapak." 

 

"Kami 

melewati 

beberapa 

ladang jagung 

lagi hingga 

bertemu hutan 

lebat bertiga 

hati-hati nanti 

jalan setapak 

yang persis 

berada di tepi 

sungai dengan 

cara setinggi 3 

meter di 

sebelah kiri 

kami ada 

pohon-pohon 

tinggi 

menjulang, 

hutan rimba di 

sebelah kanan 

adalah rumput 

yang amat 

terkenal di 

seluruh 

kampung 

lubuk 
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(NK

K.5) 

 

 

larangan. 

"Damdas tidak 

banyak bicara 

nafas 

kencang."
155

 

 

"Ternyata kau 

lebih pintar, 

dua bulan 

terakhir karena 

belajar 

langsung di 

rumah Pak 

Bin, Hima 

berkata lagi, 

menyeka anak 

rambut yang 

mengenai 

ujung mata. 

Marhotap  

tertawa lagi. 

Bahkan, Pak 

Bin mengajak 

bicara nenek 

Kiba, meminta 

agar aku 

diizinkan 

menyetor 

bacaan paling 

pertama 

dengan begitu 

aku bisa segera 

ke rumah pak 

                                                             
155

 Ibid., 220. 
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Bin 

mengerjakan 

PR. Lantas 

pulang 

bersiap-siap 

pergi ke 

sungai."
156

 

8.  Kreati

f 

(NK.

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Oi kenapa 

sejak tadi truk-

truk mereka 

tidak 

beropersai?”  

Karena ban 

truk mereka 

kempes.” 

“Marhotap 

menjawab 

ringan. 

Marhotap 

tertawa, 

mengeluarkan 

sesuatu dari 

saku celana, 

kalau hanya 

mengempesi 

ban truk-truk 

mereka  kita 

tidak perlu 

menyerbu 

delta pasir itu, 

Eli. Lihat!” 

“Aku sebar 

pau besar 

Kreatif 

dalam 

mengatur 

strategi. 

                                                             
156

 Ibid., 232. 
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(NK.

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dalam jumlah 

yang banyak di 

sepanjang 

jalan keluar 

dari tambang. 

Mereka pasti 

repot 

menambal ban 

truk saat ini”
157

 

 

“ Pak Bin 

memulai 

pelajaran IPS 

pagi itu dengan 

cara 

menyenangkan

, "kalian sudah 

mengerjakan 

PR dengan 

baik, bukan?" 

Beliau 

bertanya 

lantang, kami 

mengangguk, 

"Nah, kita 

akan 

melakukan 

permainan 

kecil." Teman-

teman menatap 

kedepan 

antusias." 

" Kita sebut 

                                                             
157

 Ibid., 242. 
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(NK.

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

permainan 

dengan nama 

'tebakan 

berantai'.... 

Bapak akan 

memilih salah 

satu di antara 

kalian, 

menyebut 

sembarang 

nama negara. 

Kalian yang 

terpilih harus 

menebak nama 

ibu kota negara 

yang Bapak 

sebut."
158

 

 

" Sudah empat 

hari aku 

merencanakan 

ini. Mengamati 

truk-truk dari 

kejauhan 

bersama Hima 

dan Damdas. 

Menghafal 

rutinitas 

mereka. 

Menghitung 

jumlah pekerja 

dan 

petugasnya. 

                                                             
158

 Ibid., 182. 
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(NK.

4) 

 

 

Mencatat 

semuanya. 

Aku bahkan 

menamai geng 

kami bertiga 

dengan nama 

TIga Musang. 

Meniru film 

aksi yang 

kutonton di 

televisi hitam 

putih 

Bapak."
159

 

 

" Sayangnya, 

dua jam 

kemudian, 

ketika 

pertemuan itu 

usai, saat 

mendengar 

kabar kalau 

pihak pejabat 

kabupaten 

sepakat 

menghentikan 

tambang 

selama tiga 

bulan hingga 

kepastian izin 

dan hukum 

diselesaikan, 

aku berubah 

                                                             
159

 Ibid., 217. 
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pikiran. Aku 

memutuskan 

sendiri sebuah 

rencana 

besar."
160

 

 

9.  Jujur (NJ.

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sebenarnya 

guci itu aku 

yang 

merusaknya. 

Tidak sengaja 

tersenggol saat 

membersihkan 

tikar pandan, 

jatuh, gompal 

mulut gucinya. 

Tadi bersama 

burlian segera 

kurekatkan 

kembali 

seadanya 

dengan lem 

plastik, 

berharap 

mamak tidak 

tahu. 

Sayangnya, 

mamak super 

teliti, 

ketahuan”
161

 

 

 

Jujur 

dalam 

melakuk

an 

kesalaha

n 

                                                             
160

 Ibid., 485. 
161

 Ibid., 112. 



176 

(NJ.

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ciri batu 

Marhotap yang 

hilang sama 

persis dengan 

batu sungai di 

dalam tasmu, 

Eli." Pak bin 

menghela 

napas, 

berusaha tidak 

mempercayai 

apa yang 

dilihatnya." 

" Itu memang 

batuku, Pak." 

Aku serak 

berusaha 

menjelaskan. 

Salahku yang 

terlambat 

menyadari 

kalau batu 

milikku itulah 

kembaran yang 

dimaksud 

Marhotap, "Itu 

batu yang 

diberikan 

Bapak di 

rumah. Malam 

itu Bapak 

pulang 

membawa dus 

batu. Satu 



177 

diambil Amel, 

satu 

kuambil."
162

 

 

10.  Peduli 

Sosial 

(NP

S.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(NP

S.2) 

 

 

 

“Eli, tolong 

kumpulkan PR 

kawan-kawan 

kau.” 

“Aku 

mengangguk, 

segera berdiri, 

sigap 

mendatangi 

meja teman-

temanku. 

Beberapa 

lancar 

menyerahkan 

bukunya. 

Beberapa 

pasrah. 

Beberapa 

sedikit 

mengeluh. Ada 

juga yang 

menolak”
163

 

 

“Sepulang dari 

sekolah, kami 

berempat 

disuruh 

membantu 

Tolong 

menolo-

ng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolong 

menolo-

ng 

                                                             
162

 Ibid., 191. 
163

 Ibid., 145. 
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(NP

S.3) 

 

 

mamak 

membuat 

bubuk kopi. 

Panjang sekali 

proses segala 

kopi yang 

nikmat buah 

kopi segar 

hasil petikan 

dijemur 

sampai kering 

selama 

beberapa hari. 

Kemudian 

ditumbuk 

hingga 

terkelupas 

kulit luarnya. 

Biji kopi hasil 

tumbukan 

lantas 

digongseng 

berjam-jam 

hingga 

menghitam. 

Lalu, ditumbuk 

lagi menjadi 

bubuk.”
164

"  

 

Teman-teman 

sibuk mencari. 

Aku tidak. 

Aku malah 

                                                             
164

 Ibid., 165. 
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(NP

S.4) 

pergi dari 

kelas, 

bersungut-

sungut pada 

Hima, " Salah 

dia juga 

kenapa 

membawa-

bawa batu itu 

ke sekolahan 

kalau berharga. 

Sekarang 

hilang, malah 

kita yang kena 

getahnya." 

Sampai 

lonceng masuk 

berbunyi, batu 

itu tetap tidak 

ditemukan."
165

 

 

" Aku berusaha 

menarik badan 

Damdas. 

Wajah Hima 

pucat. 

Nafasnya 

menderu 

kencang. 

Damdas 

meringis, 

berusaha 

                                                             
165 Ibid.,  189. 
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kembali 

berdiri. Aku 

menoleh ke 

belakang. 

Tidak ada lagi 

kesempatan, 

benar-benar 

tidak ada lagi  

kesempatan 

kabur."
166

 

 

11.  Rasa 

ingin 

tahu  

(NIT

.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Kau temukan 

dimana batu-

batu ini? Aku 

menatap 

Marhotap, 

ingin tau.” 

“Rahasia. 

Marhotap 

menjawab 

dengan 

intonasi 

menyebalkan.” 

“Di mana? 

Hulu sungai? 

Pemandian?” 

“Percuma,  aku 

tidak 

akanmemberi 

tahu kau. 

Marhotap 

nyengir.” 

“Ayolah, kau 

 Rasa  

ingin 

tahu 

                                                             
166

 Ibid., 225. 
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(NIT

.(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

temukan di 

mana?” Aku 

memohon. 

“Marhotap 

hanya 

menatapku 

kasihan”
167

 

 

" Aku gemetar. 

Bagaimana 

mungkin? 

Bagaimana 

mungkin aku 

loncat ke 

dalam lubuk 

larangan? 

Marhotap 

sudah gila. Di 

dalam sana ada 

buaya besar. 

"Itu mereka." 

"Mereka di 

tepi sungai." 

" Sorot cahaya 

senter 

menerobos air 

hujan menerpa 

punggung 

kami. Enam 

pengejar 

sepertinya 

telah 

menemukan 

                                                             
167

 Ibid., 163. 
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(NIT

.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(NIT

.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lokasi 

kami."
168

 

 

" Di mana 

mereka." 

" Kau lihat di 

mana mereka." 

" Marhotap 

menyuruh 

kami 

menyelam 

dalam air tanpa 

suara 

sedikitpum. 

"Jangan-jangan 

mereka masuk 

ke dalam 

lubuk?" 

"Tidak 

mungkin."
169

 

 

" Kau sering 

bertanya di 

mana aku 

mendapatkan 

batu batu 

sungai itu kan, 

Eli?" Marhotap 

nyengir, 

menoleh ke ke 

belakang, " 

aku juga tahu 

                                                             
168

 Ibid., 227. 
169

 Ibid., 228. 
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(NIT

.5) 

kalian bertiga 

penasaran 

setengah mati 

ingin tahu, 

kan? Mudah 

saja 

jawabannya. 

Aku 

menemukan 

batu-batu itu di 

dasar lubuk 

larangan."
170

 

 

" Aku boleh 

melihat 

anggrek kau?" 

Aku bertanya 

pada Anton. 

Anton 

mengangguk, 

mengembalika

n pakisku, 

mengambil 

herbarium 

anggrek -

anggreknya. 

" Ini bagus 

sekali Anton, 

Aku 

terpesona.
171

 

 

                                                             
170

 Ibid., 229. 
171

 Ibid., 414. 
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12.  Disip-

lin 

(ND.

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ND.

2) 

“ Meja makan 

hening lagi, 

hanya isak 

tangis Amelia 

yang 

terdengar. 

Bapak 

menatapku, “ 

kau dihukum, 

Eli. Tidak ada 

uang jajan 

selama sebuan. 

Juga Amel, 

besok pagi-kau 

temani 

kakakmu ke 

rumah wak 

Yati, minta 

maaf, jelaskan 

kalau kau yang 

mematahkan 

bando hadiah 

dari Wak 

Yati.” 

“Bukan Amel 

yang 

mematahkan 

bando hadiah 

dai Wak 

Yati”
172

 

 

“Sepagi ini 

misalnya, aku 

Pembias

aan agar 

disiplin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belajar 

Disiplin 

                                                             
172

 Ibid., 286. 
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(ND.

3) 

memastikan 

Burlian, Pukat, 

dan Amelia 

sudang 

bangun, sudah 

mandi, sudah 

rapi. Baru aku 

bergabung di 

meja makan. 

Tidak ada lagi 

rebutan kamar 

mandi, bangun 

kesiangan, atau 

Burlian dan 

Pukat 

bertengkar 

karena hal 

sepele.”
173

 

 

“ Waktunya 

habis anak-

anak. Pak Bin 

mengetuk meja 

dengan 

belakang jari.” 

“Beberapa 

teman panik, 

di belakangku 

Damdas masih 

terus menulis. 

“Waktunya 

habis, anak-

anak. Selesai-

                                                             
173

 Ibid., 365. 
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tidak selesai 

kumpulkan.
174

 

 

13.  Mand

-iri 

(NM

.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Kami tiba di 

kota menjelang 

petang, naik 

opelet menuju 

tempat 

penginapan 

yang telah 

disiapkan 

panitia 

pameran. 

Empat petugas 

yang berjaga di 

meja depan 

hotel bingung 

melihat surat 

yang dibawa 

Pak Bin. 

Ternyata 

terjadi 

kekeliruan 

fatal. Dari 

empat puluh 

sekolah terbaik 

seluruh 

Indonesia, 

mana mungkin 

sekolah 

terpencil, 

terpelosok, 

penuh 

Sikap 

mandiri 

dalam 

menghad

api 

masalah. 

                                                             
174

 Ibid., 173. 
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(NM

.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keterbatasan 

kami di 

undang untuk 

mengikuti 

pameran 

prakarya murid 

nasional. 

Nama sekolah 

kami mirip 

dengan 

sekolah yang 

seharusnya di 

undang. Dua 

bulan lalu, 

petugas salah 

memasukkan 

data. Jadilah 

mereka salah 

kirim 

undangan.” 

 

“Aku menelan 

ludah. 

Membongkar 

kardus paling 

atas. 

Menghampark

an tiga karton 

terbungkus 

plastik dengan 

daun kering 

indah di 

dalamnya.” 
175

 

                                                             
175

 Ibid., 435-436. 
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(NM

.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(NM

.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Besok pagi 

aku akan 

berangkat ke 

kota provinsi 

menumpang 

kereta. Boleh 

jadi butuh dua-

tiga hari di 

sana untuk 

bertemu 

dengan teman 

lama yang bisa 

membantu.” 

“Maaf kali ini 

aku tidak bias 

meemabi” 

“Tidak 

masalah Pak 

Bin.”
176

 

 

“Sepagi ini, 

hatiku masih 

sebal. Nasihat 

Bapak tidak 

membantu 

banyak. Aku 

bahkan tidak 

berselera 

menghabiskan 

sarapan. Tetapi 

dengan semua 

perasaan 

marah dan 

                                                             
176

 Ibid., 214. 
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sakit hati itu, 

aku akan 

menunjukkan 

kepada 

mamak, kalu 

akau cukup 

becus menjadi 

Kakak sulung 

adik-adikku. 

Aku 

memutuskan 

akan 

“melawan” 

semua omelan 

mamak dengan 

mengurus 

semua adik-

adikku sebaik 

mungkin.”
177

 

 

14.  Tangg

u-ng 

Jawab 

(NT

J.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“maaf kali ini 

aku tidak bisa 

menemani” 

“Tidak 

masalah pak 

Bin. Sekolah 

tidak bisa 

ditinggalkan. 

Pendidikan 

anak-anak jauh 

lebih penting. 

Dengan 

pendidikan 

Rasa 

tanggung 

jawab 

                                                             
177

 Ibid., 365. 
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(NT

J.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yang baik, 

merealah yang 

akan 

memastikan 

seberapa lama 

kita bertahan 

menghadapi 

kerakusan 

orang-orang 

kota”
178

 

 

“Ruangan guru 

lengang. 

Marhotap 

tertunduk 

dalam, 

menyadari 

telah 

melakukan 

kekeliruan 

besar 

menuduhku 

pencuri. 

Masalah itu 

memang 

terselesaikan. 

Pak Bin 

memang 

menyuruh 

Marhotap 

minta maaf. 

Yang di suruh 

juga bergegas 

                                                             
178

 Ibid., 214. 
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(NT

J.3) 

mengulurkan 

tangan minta 

maaf. Terbata 

mengucap 

maaf, tapi aku 

menepisnya. 

Aku lari 

meninggalkan 

ruangan guru 

dengan benci 

menggunung. 

Tidak peduli 

Pak Bin 

menyuruhku 

kembali. Tidak 

pedui Bapak 

berseru marah. 

Tidak peduli. 

Aku tidak akan 

memaafkan si 

pemalas si 

jarang mandi 

itu.”
179

 

 

“Sepagi ini, 

hatiku masih 

sebal. Nasihat 

Bapak tidak 

membantu 

banyak. Aku 

bahkan tidak 

berselera 

menghabiskan 

                                                             
179

 Ibid., 193. 
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sarapan. Tetapi 

dengan semua 

perasaan 

marah dan 

sakit hati itu, 

aku akan 

menunjukkan 

kepada 

mamak, kalu 

akau cukup 

becus menjadi 

Kakak sulung 

adik-adikku. 

Aku 

memutuskan 

akan 

“melawan” 

semua omelan 

mamak dengan 

mengurus 

semua adik-

adikku sebaik 

mungkin.”
180

 

 

15.  Bersa

ha-

bat/ 

Komu

ni-

katif 

(NB.

1) 

 

 

 

 

 

 

 

“Aku juga 

membenci 

truk-truk pasir 

itu. Marhotap 

bercerita di 

sepanjang 

jalan setapak 

menuju 

kampung, 

Senang 

dapat 

saling 

memban-

tu 

                                                             
180

 Ibid., 365. 
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(NB.

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gara-gara 

mereka, air 

keruh 

bercampur 

pasir menutupi 

permukaan 

lubuk.” 

“Aku dan 

Hima diam, 

tidak banyak 

menyela 

ceritanya. 

Setelah lima 

belas menit 

kaki damdas 

yang keseleo 

bias 

digerakkan 

mesti 

tertatih”
181

 

 

“Damdas 

memasang 

wajah masam, 

“ kau tidak 

mendengarkan 

kalimat Bapak 

kau sendiri, 

Eli. Jangan 

memprovokasi 

mereka. 

Lagipula 

malam-malam 

                                                             
181

 Ibid., 229. 
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(NB.

3) 

 

 

 

ke tepi sungai 

iu, berbahaya.” 

“Bilang saja 

kau pengecut. 

“ Aku 

menyergah. 

Damdas 

menepuk 

dahinya. 

“Aku ikut Eli. 

Hima berkata 

mantap. 

Mengabaikan 

wajah 

tersinggung 

Damdas.” 

“Oi, kau 

memang 

anggota sejati 

geng “Tiga 

Musang” yang 

tidak takut 

dengan siapa 

pun. Aku riang 

menatap Hima, 

berterima 

kasih.”
182

 

 

“Astaga, aku 

mengkerut 

oleh perasaan 

gentar 

mendengar 

                                                             
182

 Ibid., 216. 



195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

letusan 

barusan. Apa 

pun yang 

terjadi, kami 

harus secepat 

mungkin 

menjauh dari 

petugas. Sorot 

cahaya 

senterbesar 

mengarah pada 

kami. 

Teriakan-

teriakan marah 

terus saja 

menggema. 

Aku tidak 

pernah 

menduga 

situasi ini 

sebelumnya. 

“Cepat 

Damdas, 

cepat! Aku 

berseru 

tertahan. 

Menoleh 

sekejap ke 

belakang. 

Lihat, jarak 

pengejar 

sekitar empah 

puluh meter. 

Kmai hanya 



196 

 

 

 

 

 

 

 

(NB.

4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diuntungkan 

karena 

mengenali 

jalan setapak 

di tepi 

sungai.”
183

 

 

“Kalian 

pegang ini.” 

Sambil terus 

berlari 

tersuruk-suruk 

membantu 

Damdas, 

Marhotap 

menyerahkan 

tiga ruas 

bambu.” 

“Buat apa?” 

Aku tersengal. 

“ Pegang saja, 

Eli. Jangan 

banyak dulu. 

Marhotap terus 

menuruni tepi 

sungai. 

Damdas di 

sebelahnya 

terbanting dua-

tiga kali.” 

“Lima detik 

berlalu, aku 

akhirnya tahu 

                                                             
183

  Ibid., 224. 
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(NB.

5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

tujuan 

Marhotap. 

Kami persis 

mengarah ke 

lubuk 

larangan.
184

 

 

“Jangan 

lakukan, 

Hotap!” Aku 

mendadak 

cemas. 

“Aku akan 

melakukannya 

Eli. Mala mini 

truk-truk itu 

akan terbakar. 

Api besar akan 

menyala-nyala 

dari delta 

sungai. 

Pembalasan.” 

“Jangan 

lakukan, 

Hotap.” Aku 

panik. Wajah 

Marhotap 

terlihat dingin 

dan pucat.”
185

 

 

16.  Demo

-kratis  

(ND.

1) 

“Eli ingin kita 

lebih kompak. 
Sikap 

                                                             
184

  Ibid., 226. 
185

 Ibid., 460. 
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(ND.

2) 

Punya 

pemahaman 

yang sama 

tentang 

tambang, 

kompak 

menyikapi 

para perusak 

hutan, sungai, 

dan lembah di 

kampung kita. 

Eli ingin 

Empat Buntal 

belajar banyak 

hal tentang 

mereka, 

bertanya pada 

orang-orang 

yang 

mengerti.”
186

 

 

“Kami tidak 

punya pilihan 

Eli, kau harus 

dihukum.” 

Hitungan Pak 

Bin telah 

asampai angka 

lima, Pak Bin 

menyurhku 

maju ke depan, 

“Seperti biasa, 

hukumanya 

berpikir 

sesuai 

hak dan 

kewajib-

an. 

                                                             
186

 Ibid., 289. 
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adalah 

menyanyi. 

Nah, setelah 

bertahun-

tahun, akhirny 

akmi semua 

punya 

kesempatan 

mendengarkan 

suara mas kau , 

Eli.” 

“Teman-teman 

gaduh tertawa. 

Aku menahan 

malu setengah 

mati.”
187

 

 

17.  Cinta 

Dam-

ai  

(NC

D.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Kau duluan 

yan cerita 

Amel, nanti 

giliran kakak 

kau yang 

cerita.” Bapak 

menengahi, 

tersenyum, 

“Biar kita 

dengarkan dari 

dua pihak yang 

bertengkar.” 

Amelia terisak,  

menyeka pipi 

“Ayo, Amel 

ceritakan.” 

Menyele

saikan 

kesalahp

ahaman 

                                                             
187

 Ibid., 186. 
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(NC

D.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amelia 

mengangguk. 

Lantas dengan 

suara 

tersendat-

sendat mulai 

bercerita.”
188

 

 

“Pak Bin 

berhenti 

sejenak. 

Memutuskan 

memanggil 

Bapak dan 

bapaknya 

Marhotap. 

Seumur-umur 

aku sekolah, 

baru kali ini, 

Bapak 

dipanggil ke 

sekolah karena 

kelakuanku 

berbeda dngan 

Burlian atau 

Pukat yang 

biasa membuat 

masalah. Dua 

jam sejak 

Marhotap 

meneriakiku 

pencuri, 

setelah orang 

                                                             
188

 Ibid., 284-285. 
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(NC

D.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tua kami 

dihadirkan, 

aku kahirnya 

dibebaskan 

dari tuduhan 

hina itu.” 

“Benar. Itu 

batu yang 

kuberikan 

langsung 

kepada 

Syahdan.” 

Kata Bapak 

Marhotap.”
189

 

 

“Seharusnya 

kau membantu 

Marhotap, Eli. 

Mengajaknya 

belajar 

bersama. 

Bertanya apa 

kesulitannya. 

Mencoba 

memikiran 

jalan 

keluarnya. 

Bukan 

sebaliknya, 

mengolok, da 

bertengkar. 

Seharusnya 

kau bias 

                                                             
189

 Ibid., 192. 
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(NC

D.4) 

 

menjadi  teman 

yang 

bermanfaat, 

bukan teman 

yang mengajak 

berdebat. Oi, 

kalian bahkan 

sudah lama 

tidak pernah 

akur. Saling 

bermusuhan 

macam dua 

ekor kucing.
190

 

 

“Pak Bin 

menyeringai 

senang 

melihatku 

berbaikan 

dengan 

Marhotap, Kau 

tahu Eli, 

kenapa sebulan 

terakhir aku 

sering 

menyuruh 

Marhotap 

ketimbang 

kau? “Agar dia 

merasa penting 

di sekolah. 

Susah payah 

aku membujuk 

                                                             
190

 Ibid., 196. 
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di tentang 

masa depan. 

Kubujuk ini, 

kubujuk itu, 

tetap tidak 

termakan. Baru 

saat aku 

bilang, 

aetidaknya 

tidak inginkah 

kau 

mengalahkan 

Eliana, orang 

yang paling 

sering 

mengejek kau 

jarang mandi, 

Marhotap 

langsung 

memerah 

mukanya. 

Mengepalkan 

tinju dan 

berjanji 

sungguh-

sungguh 

belajar.”
191

 

 

18.  Gem-

ar 

mem-

baca 

(NG

M.1) 

 

 

 

“Bapak sedang 

membaca buku 

tebal di 

pojok.” 

“Itu 

Rajin 

memba-

ca 

                                                             
191

 Ibid., 235. 
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(NG

M.2) 

 

 

 

sebenarnya 

buku apa Pak, 

Aku mendekat,  

“Bapak 

menunjukkan 

halaman depan 

buku, ini buku 

tentang 

undang-

undang, 

keputusan, 

peraturan, 

hukum, yang 

seperti itulah.” 

“Ternyata 

buku yang 

dibaca Bapak 

ada kaitanya 

dengan 

peraturan 

tambang, 

perambahan 

hutan, undang-

undang 

lingkungan 

dan 

sejenisnya.”
192

 

 

“Aku 

menyeringai, 

tersipu,” Tidak 

apa-apa, Pak. 

Hanya 

                                                             
192

 Ibid., 4450-451. 
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penasaran 

kenapa Bapak 

terus membaca 

buku tebal 

itu.” 

“Bapak 

membaca buku 

ini sebagai 

persiapan, Eli. 

Sayangnya 

Bapak sudah 

terlambat 

memulainya.” 

Bapak  

mengangkat 

bulu tebal di 

atas meja, 

Tetapi tidak 

mengapa, 

setidaknya kita 

juga harus 

paham hukum 

yang mengatur 

agar bias 

menegosiasi 

ulang dengan 

baik atas 

urusan 

tambang pasir 

itu.”
193

 

 

 

 

                                                             
193

 Ibid., 454. 
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(NG

M.3) 

 

“Aku bingung, 

tanganku 

gemetar 

memegang 

kitab di dada. 

Obor kerlap-

kerlip di terpa 

angina malam. 

Kakiku 

gemetar oleh 

erasaan yang 

tidak 

kupahami. 

Setelah lima 

menit menatap 

gelap depanku, 

aku berjalan 

pulang, 

menyusul 

Amelia, 

Burlian, dan 

Pukat. Tiba di 

rumah, Bapak 

tidak ada, 

sedang pergi 

ke rumah Pak 

Bin.”
194
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D. Relevansi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam 

Novel Eliana Karya Tere Liye dengan Pendidikan 

Kewarganegaraan 

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah 

untuk mengembangkan kepribadian manusia Indonesia 

seutuhnya, yakni terbentuknya manusia beriman, 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, semua ini 

diterangkan di dalam pembelajaran kewarganegaraan 

untuk mencapai manusia seutuhnya. Peran Pendidikan 

Kewarganegaraan tidak dapat dipisahkan dari proses 

pembelajaran mata pelajaran. Maka dari itu, 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menjadi 

mata pelajaran  yang penting untuk mengungkap basis 

nilai karakter dari pondasi kehidupan serta kegiatan 

dasar manusia dalam rangka mencapai kualitas manusia 

yang seutuhnya yang memiliki “akhlaqul karimah” di 

masa kini dan masa yang akan datang. 

Dalam mencapai tujuan tersebut, pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan harus berhasil dalam  

membuahkan sikap mental yang cerdas serta rasa 
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tanggung jawab dari peserta didik. Sikap-sikap tersebut 

dapat terwujud dengan pengamalan dari pancasila. 

Berikut ini merupakan pancasila beserta kutipan cerita 

dari novel Eliana yang saling memiliki relevansi.  

PANCASILA 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 

3. Persatuan Indonesia 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Berikut ini adalah kutipan yang menunjukkan 

adanya relevansi antara pendidikan karakter dalm novel 

Eliana dengan Pancasila dalam pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama adalah 

membahas Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu tentang 

kepercayaan manusia dengan Tuhannya sesuai dengan 

agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar 

kemanusiaan yang adil dan beradab. 

“ Damdas keliru. Semua belum selesai. 

Saat kami benar-benar merasa kalah. 

Saat kami sudah merasa tiba di ujung 

batas kekuatan yang kami miliki. Saat 

kami berpikir tidak akan ada 

pertolongan, maka janji itu tiba. 
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Dengarkanlah, ada suatu masa di antar 

suatu masa-masa, ada suatu musim, di 

antar musim-musim. Saat ketika alam 

memberikan perlawanan sendiri. Saat 

ketika hutan, sungai, lembah, membalas 

sendiri, para perusaknya. Kalimat Paman 

Unus benar, semesta alam memiliki 

ncaranya sendiri menjaga keseimbangan. 

Aku berpanik, Damdas berseru gentar. 

Suara gemuruh dari kejauhan semakin 

hebat. Mengerikan mendengarnya. 

Lantai kontainer bergetar. Meja, lemari, 

papan tulis, apa saja benda di dalam 

kontainer bergerak-gerak, berjatuhan. 

“Itu apa? Hima mencicit. 

“Itu gempa? Hima berseru. Suara 

mengerikan itu semakin kencang. Aku 

berpikir cepat, secepat yang bisa yang 

aku pikirkan, itu bukan gempa. Aku 

seperti tahu apa yang telah terjadi hujan 

deras selama enam hujan. Hujan deras 

tidak berkesudahan. 

“Astaga, itu pasti banjir bandang.” 
195

 

 

Pancasila. Pada sila kedua yang berbunyi 

kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan bentuk 

dari persamaan derajat, hak, kewajiban antar sesama 

manusia yang pengembangannya dengan sikap 

tenggang rasa. Sehingga terwujud sikap saling 

mencintai terhadap orang lain. Berikut ini merupakan 
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penggalan cerita yang mengandung sikap kemanusian 

yang adil dan beradab. 

“Tidak sesederhana itu, Eli. Bapak 

menggeleng. Johan punya segala cara 

untuk membengkokkkan keteguhan 

siapapun. Tiga bulan ke depan adalah 

saat genting. Seluruh kampung harus 

kompak. Satu orang saja tergoda dengan 

janji manis Johan, urusan akan kembali 

dari awal. Belum lagi keputusan izin 

tambang, juga tergantung pada 

penyelidikan dampak lingkungan oleh 

pejabat kabupaten. 

Jika mereka bilang tidak, berdampak 

buruk. Apa pun suara penduduk menjadi 

tidak berguna. 

“ Aku terdiam, mengeluh tidak percaya 

apa yang ku dengar. Dokar di penuhi 

oleh percakapan. Wak Yati mengomel 

tenntang tidak berpihaknya nutteloze 

persoon, mereka selalu bilang demi 

kemajuan pembangunan. Sampah. Pak 

Bin dan Mang Dullah mulai menyusun 

strategi mengumpulkan penduduk di 

bali-balai kampung. Paman Unus dengan 

teman aktivisnya, membahas tentang 

kenalan. Siapalah di kota provinsi yang 

bisa membantu mengawasi proses analisi 

dampak lingkungan. 

“ Urusan ini akan lebih mudah kalau 

kalian bisa membuktikan mereka. 

Memang mengganggu penduduk. Om 

Sambas ikut bersuara, sekali-kali kalian 
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punya bukti mereka melakukan 

kejahatan atas tambang pasir itu, maka 

kalian punya amunisi besar. Dan aku 

punya bahan liputan yang menarik. 

Tidak ada yang bisa mengabaikan berita 

utama di halaman depan surat kabar 

kami.  

“Penumpang dokar menoleh pada Om 

Sambas.”
196

 

 

Persatuan Indonesia adalah bunyi dari pancasila 

sila ketiga. Yang mengandung arti sebagai alat 

pemersatu bangsa serta memiliki tujuan untuk 

terbentuknya sifat rela berkorban untuk kepentingan 

bangsa dan negara sebagai wujud cinta dan bangga akan 

tanah air Indonesia. Berikut ini merupakan penggalan 

cerita yang mengandung sila ketiga. 

“Akulah Eliana, Anak gadis sulung 

kebanggaan Mamak. Akulah Eliana. 

Usiaku adalah tiga puluh dua tahun. 

Pengacara nomor satu di negari ini. 

Bukan nomor satu dalam hal kekayaan, 

terkenal, pupularitas, tapi nomor satu, 

yang berdiri gagah gagah di depan 

ketidak adilan. Akulah Eliana si anak 

pemberani. 

“ Tiga bulan sejak kejadian itu, kami 

lulus dengan baik. Pak Bin menahan 

haru, bangga membagikan ijazah kami. 
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Aku melanjutkan SMP di kota 

kabupaten, bapak tidak punya uang 

untuk menyekolahkanku di sekolah 

terbaik. Hanya Burlain yang punya 

teman orang Jepang, yang SMP nya 

mengecap sekolah terbaik di Ibukota. 

Tetapi, itu lebih baik dari cukup. Tamat 

dari SMP kota kabupaten, aku 

meneruskan sekolah di kota provinsi. 

Dan pintu-pintu kesempatan terbuka 

lebar bagiku. Beasiswa berdatangan. Aku 

kuliah di universitas ternama negeri ini, 

di dua jurusan sekaligus, hukum dan 

biologi. Aku lulus demngan predikat 

sempurna, melanjutkan master hukum 

dan konservasi lingkungan.” 

“ aku memperoleh lisensi praktik 

pengacara dalam usia yang amat muda. 

Bahkan ketika Burlian dan Pukat masih 

sibuk kuliah di Tokyo dan Amsterdam. 

Aku membuka kantor praktek sendirian 

di Ibu Kota. Klien tersebar luas. Mulai 

dari pekerjaan imigran yang dilecehkan 

di luar negeri, hingga tua renta yang di 

tuduh mencuri kayu bakar miliknya 

sendiri.
197

 

 

Selanjutnya, akan dibahas tentang pancasila sila 

keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

perwakilan. Dalam mengambil keputusan, hendaknya di 
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musyawarahkan terlebih dahulu, agar dalam 

pengambilan keputusan terwujud sikap keadilan untuk 

mengutamakan kepentingan bersama dalam sebuah 

musyawarah. Berikut ini adalah penggalan cerita 

tentang sila keempat.  

“Empat Buntal berhasil mengapai cita-

citanya yang disebutkan Wak Yati. Hima 

menjadi Guru di SD lama kami. Pak Bin 

sudah lama pensiun. Hima meneruskan 

semangat dan gairah Pak Bin mndidik 

anak-anak kampung. Memastikan 

mereka memahami. Bukan sekedar tahu 

dan pintar. Damdas sukses menjadi 

petani karet. Ladangnya puluhan hektar. 

Iya menjadi juragan yang baik di 

kampung kami. Sedangkan antoin, ia 

menjadi pedagang besar di kota. Lulus 

SMA ia membantu Koh Acung 

berdagang. Anton di berikan 

kepercayaan penuh mengembangkan 

toko hingga kota provinsi.  

“ Kami tumbuh menjalani profesi 

masing-masing. Tetapi kami masih sama 

seperti dulu. Empat buntal. 

“tambang pasir itu memang hancur lebur 

malam itu, banjir bandang yang surut 

beberapa jam kemudian bahkan 

mengangkat jasad Marhotap yang 

dikuburkan penjaga tambang di tengah-

tengah hutan lubuk larangan. Kalung 

manik-manik yang seharusnya dulu di 

hadiahkan padaku masih tersangkut di 
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leher Marhotap yang sudah menjadi 

kerangka berselimutkan lumpur. 

“Petugas dari kota kabupaten, dibantu 

penduduk kampung menurunkan 

kontainer yang terjepit di pohon terap. 

Kami dibebaskan. Om Sambas 

memperoleh berita dramatik dan 

melancolic seperti yang ia inginkan. 

Lewat berita di halamn depan koran 

nasional. Aku dengar Johan, pemilik 

tambang sempat di jebloskan dalam 

penjara karena tuduhan membunuh 

Marhotap, menculik dan menyekap 

kami, di kontainer tambang pasirnya.
198

 

 

Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Begitulah bunyi sila kelima pada Pancasila. Sikap yang 

dicerminkan adalah sikap adil terhadap sesama tanpa 

memandang suatu ras, suku, golongan dan lain 

sebagainya. Di bawah ini adalah penggalan cerita 

seperti pada sila ke lima pancasila. 

Yang aku tahu, dan itu tidak terlalu 

mengejutkan, setahun terakhir, Johan 

kembali ke kampung kami sebagai 

pemilik tambang batu bara. Entah 

bagaimana caranya, ia datang dengan 

uang tidak terbatas. Dia menguasai 

konsesi tambang, ribuan tambang, 

seluruh lembah kampung kami yang 

masih terjaga.  
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“Hari ini seperti yang dikabarkan 

Damdas lewat telepon, Johan 

mengirimkan puluhan alat berat untuk 

mulai memporak-porandakan hutan 

kami. Johan pasti menggunakan segala 

cara untuk memperoleh izin konsesi 

pertambangan. Termasuk menyumpal 

mulut-mulut pejabat dan petugas korup. 

Sejak dua puluh tahun lalu, ia sudah 

mengincar harta karun di perut hutan 

kami. Apalagi kalau bukan cadangan 

batu bara miliaran ton itu. Kalian mau 

tau seberapa rusaknya tambang batu 

bara? 

“ carilah tau sendiri. Itu mengerikan. 

“Perlawanan itu tidak pernah berakhir. 

Setelah dua puluh tahun, empat buntal 

cuti panjang, genderang perang kembali 

di tabuh.  

“Desing baling-baling semakin kencang, 

helikpter bergerak naik, menuju cepat ke 

arah kampung kami. Aku 

menggenggamkan erat-erat kalung 

manik-manik, tersenyum. 

“ Kalimat Bapak terngiang di kepalaku, 

urusan ini bukan sekedar bilang tidak, 

Eli. Kita harus pintar, tahan banting dan 

punya daya tahan menghadapi mereka. 

Hanya dengan itu, kita bisa memastikan 

seluruh warisan hutan dan kebijakan 

leluhur kampung bertahan puluhan 

tahun.”
199
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Adapun fungsi utama pendidikan karakter pada 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terbagi 

menjadi 3, yaitu fungsi spiritual, fungsi psikologis, dan 

fungsi sosial.  

Relevansi dari nilai-nilai dalam novel Eliana 

dengan Pendidikan Kewarganegaraan akan dipaparkan 

sebagai berikut. 

Fungsi Utama 

dari Pendidikan 

Karakter 

Nilai Karakter dalam Novel Eliana 

Fungsi Spiritual Fungsi spiritual adalah 

melaksanakan kewajiban sesuai 

dengan keyakinan yang di anut oleh 

masing-masing orang. Fungsi 

spiritual yang ada di dalam novel 

Eliana adalah tentang Religius, 

seperti shalat, berdoa, taat pada 

agama, mengucap salam, hormat 

kepada orang yang lebih tua, dan 

sebagainya. Semua ini telah di 

tunjukkan dengan kutipan-kutipan 

yang berada pada pembahasan 

nilai-nilai pendidikan karakter yang 

berada pada halaman sebelumnya 

dengan kode religius atau NR.1 

hingga NR.5. 

Fungsi 

Psikologis 

Fungsi psikologis adalah cara untuk 

mengetahui tentang perilaku 

seseorang. Adapun fungsi 

psikologis yang terdapat dalam 
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novel Eliana sebagai berikut, Jujur, 

disiplin, kerja keras, kreatif, 

mandiri, demokratis, rasa ingin tau, 

menghargai prestasi, gemar 

membaca, dan tanggung jawab. 

Nilai-nilai di atas, memiliki cara 

yang berbeda-beda dengan tujuan 

yang sama. Yaitu, untuk 

mengetahui perilaku dari seseorang. 

Sehingga, kesemua fungsi 

psikologis ini telah ditunjukkan 

dengan kutipan-kutipan yang 

berada pada pembahasan nilai-nilai 

pendidikan karakter yang berada 

pada halaman sebelumnya dengan 

menggunakan nama dari jenis nilai 

karakter sendiri. Seperti jujur ( NJ), 

disiplin (ND), kerja keras (NKK), 

kreatif (NK), mandiri (NM), 

demokratis (ND), rasa ingin tau 

(NIT), menghargai prestasi (NMP), 

gemar membaca (NGM), dan 

tanggung jawab (NTJ). 

Fungsi Sosial Fungsi sosial adalah bentuk 

kehidupan sosial seseorang yang 

terjadi di dalam lingkungannya. 

Fungsi sosial yang berada pada 

novel Eliana adalah, demokratis, 

bersahabat/ komunikatif, cinta 

damai, peduli sosial dan peduli 

lingkungan. Kesemua fungsi sosial 

ini telah di tunjukkan dengan 

kutipan-kutipan yang berada pada 

pembahasan nilai-nilai pendidikan 
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karakter yang berada pada halaman 

sebelumnya dengan pemberian 

kode yang berbeda sesuai dengan 

jenis nilai pendidikan karakter yang 

digunakannya. Demokratis (ND), 

bersahabat/ komunikatif (NB), cinta 

damai (NCD), peduli social (NPS) 

dan peduli lingkungan (NPL). 

 



219 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Pembahasan Nilai Karakter yang Terkandung 

dalam Novel Eliana 

1. Religius 

Nilai yang pertama, yaitu religius. Religius 

merupakan sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran Agama yang dianutnya, toleran 

dalam pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup 

rukun dengan pemeluk agama lain. Adapun nilai 

karakter religius yang terkandung dalam novel 

Eliana sebagai berikut. 

a. Mengucapkan salam   

Mengucapkan salam ketika sedang 

bertamu adalah hal yang wajib dilakukan. 

Mengucapkan salam merupakan sebuah 

tatakrama atau aturan seseorang  ketika bertamu 

atau ketika bertemu dengan seseorang yang 

dikenali ataupun antara muslim dan muslimin. 

Mengucapkan salam biasanya telah orang tua 

ajarkan kepada anak-anaknya sejak dini agar 

anak memiliki sopan santun yang tinggi. Dengan 
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mengucapkan salam, sama saja kita sedang 

melantunkan dhikir kepada Allah Swt, juga 

sebagai doa yang sangat istimewa untuk kita 

panjatkan kepada Allah Swt. 

Dalam Novel Eliana, Tere Liye banyak 

diceritakan tokoh dalam novel yang selalu 

mengucapkan salam ketika hendak bertamu 

ataupun bertemu dengan orang yang saling 

dikenal. Ini tampak seperti pada penggalan teks 

berikut yang menunjukkan “sesaat ia 

mengucapkan salam terhadap orang lain.” Hal 

ini seperti pada penggalan kutipan data (NR.1) 

berikut ini. 

“Awalnya, mamak versi muda 

memberanikan diri mengintip 

bapak yang datang mendorong 

sepeda tua, parkir di halaman 

sebelah. Mengintip bapak yang 

melangkah menuju tangga depan. 

Mendengar lamat-lamat suara 

salam dari depan rumah. Mamak 

juga mengintip lewat celah-celah 

papan saat Bapak pulang dua jam 

kemudian” 

 

Berdasarkan teks di atas, terkandung 

makna bahwa sebelum memasuki rumah orang 
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lain ataupun bertemu dengan sesama muslim, 

Bapak selalu mengucapkan “assalamu‟alaikum”. 

b. Salat 

Salat adalah rukun Islam yang kedua. 

Salat lima waktu merupakan kewajiban bagi 

setiap muslim. Ketika sudah masuk waktu salat, 

setiap muslim dianjurkan untuk segera 

melaksanakan salat. Hal ini terlihat pada kutipan 

(NR.3) dan (NR.4) berikut ini. 

(NR.3) “Kebetulan kau ke dapur. Tadi 

mamak kira kalian sudah tidur. 

Tolong kau gantikan mamak 

mengaduk kuali ini. Mamak mau 

ganti baju, belum salat isya” 

 

(NR.4) “Sorenya, lepas salat magrib, 

melipat mukena, aku beranjak ke 

dapur. Perutku lapar. Di meja 

makan sudah ada Amelia yang 

menunggu sambil asyik 

memperhatikan Bapak mengaduk 

kopi. Mamak sedang sibuk 

dengan centong nasi. 

 

Penggalan cerita di atas tampak bahwa 

Tere Liye menggambarkan tokoh dalam 

ceritanya akan memberhentikan kegiatannya 

memasak, untuk melaksanakan kewajiban salat 
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sebagai seorang muslim. Maka, tokoh tersebut 

segera ganti baju dan melanjutkan ibadah salat 

isya‟. 

c. Azan dan Iqamah 

Azan merupakan suatu pemberitahuan 

seorang dengan melantunkan azan kepada orang 

lain, yang bermaksud memberi tahu tentang 

masuknya waktu salat. Azan selalu 

dikumandangkan di masjid dengan 

menggunakan pengeras suara, sebagai tanda 

ajakan untuk salat berjamaah atau menandakan 

waktu salat telah tiba. Hal ini seperti pada 

penggalan cerita berikut ini. 

“Dua tahun kemudian lahir lah Eliana, 

yang saat pertama kali menyapa dunia 

langsung menangis kencang. Bapak 

mengangkat bayi merah itu tinggi-tinggi 

lepas azan dan iqamah di telinga 

mungilnya. Bapak sambil menahan 

tangis berseru terharu mendengar 

tangisnya.” “Namanya Eliana. Dia akan 

menjadi anak sulung  yang amat 

pemberani. Dia sunguh akan menjadi 

anak perempuan yang pemberani.”  

 

Azan merupakan kegiatan yang memiliki 

nilai positif untuk seseorang. Sebab, seseorang 
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ketika azan akan mengeluarkan suara yang 

lantang dan merdu. Azan selain untuk 

memberitahukan tanda waktu masuk salat dan 

iqamah adalah tanda akan dimulai salat. Azan 

dan iqamah juga sering dikumandangkan untuk 

bayi yang baru saja dilahirkan dan untuk orang 

yang meninggal dunia untuk dikumandangkan 

sebelum mayat dikubur. Hal ini seperti yang 

tertulis dalam penggalan cerita di atas yang 

menggambarkan bahwa setelah Eliana lahir, 

bapaknya mengumandangan azan dan iqamah di 

sebelah telinga kanan Eliana waktu bayi sebagai 

penanda kaum muslim. 

d. Rasa Bersyukur 

Bersyukur adalah suatu perbuatan yang 

bertujuan untuk berterima kasih atas segala 

limpahan nikmat yang telah Allah Swt yang 

telah berikan kepada hambanya. Ketika kita 

merasa dalam kesenangan maupun dalam 

kesedihan, hendaknya sebagai umat muslim, kita 

selalu bersyukur. Sebab, semua itu bermaksud 

agar kita selalu ingat terhadap kepada sang 
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pencipta, yaitu Allah Swt. Hal ini seperti pada 

penggalan kutipan data (NR.5) berikut ini. 

“ Perkenankan kami memperkenalkan 

diri. Nama saya Syahdan, mewakili 

petani dari lembah Bukit Barisan pulau 

Sumatra. Tanah di lahan kami amat 

subur, kami menanam kopi dan karet. 

Puji syukur pada yang maha Kuasa, tahun 

ini hasil panen kopi kami berlimpah ruah. 

 

Penggalan cerita di atas, diketahui 

bahwasanya di dalam cerita muncul orang yang 

bersifat sabar, penyayang, dan taat kepada Allah 

Swt. Terbukti dari kalimat “ Puji Syukur Kepada 

Tuhan Yang Maha Kuasa” yang artinya, di 

dalam cerita, menceritakan rasa syukur 

seseorang dengan apa yang telah diraihnya. 

Sehingga orang tidak lupa kepada sang 

penciptanya, entah dalam keadaan susah 

maupun senang. 

2. Toleransi 

Toleransi dapat di artikan suatu sikap saling 

menghormati dan menghargai antarkelompok atau 

antarindividu dalam lingkungan masyarakat. Hal ini 

terlihat pada kutipan data (NT.1) berikut ini. 
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“Aku berkenalan dengan banyak murid dari 

berbagai sekolah. Mereka datang dari segala 

penjuru Indonesia. Dari sekolah-sekolah 

terbaik. “Menyenangkan mendengar mereka 

bercerita. Bangunan sekolah yang bagus, 

buku-buku perpustakaan yang banyak, 

guru-guru yang pintar, kegiatan sekolah 

yang hebat. Aku tidak cemburu.” 

“ Aku hanya membayangkan alangkah 

senangnya jika kelak aku bisa melanjutkan 

sekolah di tempat seperti itu. Sebagai 

tukarnya, aku menceritakan kampung kami, 

hutan-hutan kami, sungai, lembah.” 

“Mereka menatapku penuh rasa ingin tahu. 

Pak Bin benar, ada banyak hal yang bisa 

kami banggakan.” 

 

Penggalan cerita di atas tampak jelas 

menunjukkan bahwa toleransi terpancar dari 

berbagai tokoh. Walaupun Eliana dan teman-teman 

berasal dari sekolah yang berada di pedalaman dan 

bukan sekolah favorit, mereka yang berasal dari 

sekolah kabupaten maupun sekolah provinsi yang 

menjadi sekolah favorit memiliki rasa toleransi 

yang sangat tinggi. Secara bergantian, mereka 

bertukar cerita tentang pengalaman-pengalaman 

dari kampung halaman masing-masing, berbagai 

topik mereka saling bertukar cerita. Karena itu, 

Eliana dan teman-teman yang berasal dari sekolah 
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pedalaman sangat senang mengikuti kegiatan 

tersebut. Saling menghargai memang sangat 

penting untuk dipahami anak-anak sejak dini. Hal 

ini sama seperti pada kutipan data (NT.2) berikut 

ini. 

“Satu lagi Eli.” Pak Bin berseru saat aku 

sudah di bingkai pintu ruangan guru. 

Aku menoleh. 

“Bapak senang melihat kau kompak 

membaca puisi bersama Marhotap. Pak Bin 

mengedipkan matanya, keruh wajahnya 

terusir sejenak, “Oi, tidak seharusnya kalian 

bermusuhan. Hari-hari ini, hari-hari esok, 

kita semua harus kompak, bersatu. Masa-

masa sulit telah tiba. 

 

Dari penggalan tersebut, tampak bahwa 

Tere Liye menggambarkan tokoh Eliana untuk bisa 

bertoleransi atas kesalahan sikap Marhotap 

padanya, dan memiliki sifat mudah memaafkan. 

3. Semangat Kebangsaan 

Semangat kebangsaan merupakan suatu 

keadaan yang menunjukkan adanya kesadaran untuk 

menyerahkan kesetiaan tertinggi dari setiap pribadi 

pada negara dan bangsa. Hal ini seperti pada 

penggalan kutipan data (NSK.1) dan (NSK.4) di 

bawah ini. 
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(NSK.1) “Apa cita-citaku? Aku ingin 

menjadi pembela kebenaran dan 

keadilan. Pembela atas 

lingkungan hidup yang terancam. 

Pembela kampung kami, hutan-

hutan kami, sungai, lembah, 

bahkan bunga bangkai yang 

mekar dengan bau yang 

menyesakkan. Aku Eliana si anak 

pemberani, anak sulung Bapak 

dan Mamak akan menjadi 

pembela kebenaran dan keadilan. 

Berdiri paling gagah, paling 

depan, paling nomor satu. 

Bagaimana aku akan menjelaskan 

cita-cita seperti itu Pak Bin? 

 

(NSK.2) “Maka Pak Bin bilang kepadaku, 

„Marhotap, kau tahu kenapa 

sekolah itu penting? Karena itu 

memberikan kau kesempatan 

untuk belajar banyak hal, 

termasuk fakta tentang sifat 

alamiah batu-batuan sungai kita 

yang mengandung fosfor. Bukan 

siang hari, melainkan malam 

harilah saat  yang tepat mencari 

batu-batu itu. Kau arahkan senter 

kearah dasar sungai, maka batu-

batu indah akan terlihat 

memantulkan cahaya. Demikian 

kata Pak Bin.” 
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Penggalan cerita di atas, tampak terlihat 

semangat kebangsaan dari guru bernama Pak Bin, 

yang ingin mencerdaskan seluruh muridnya, tanpa 

terkecuali. Beliau membimbing Marhotap agar dapat 

berubah menjadi murid yang rajin dan teladan dan 

dapat melakukan hal yang ia senangi. Juga terlihat 

semangat kebangsaan yang muncul di awali dengan 

sebuah cita-cita. Maka semangat itulah yang akan 

menjadikan bangsanya akan kokoh dan tak bisa 

terjajah kembali. Dalam penggalan kutipan data 

(NSK.2) dan (NSK.3) berikut ini, Tere Liye juga 

menggambaran semangat kebangsaan sebagai 

berikut. 

(NSK.3) “Kita tak bisa mengusir mereka, 

Pendi.” Mang Dullah 

menggeleng.” 

 “Kenapa tidak Mang? Sepanjang 

kita kompak, para penambang itu 

bisa di suruh pergi. Enam bulan 

lalu,, ramai-ramai kita bisa 

menyuruh mereka angkat kaki.” 

Pendi, salah satu pemuda desa 

mengepal tinju. Beberapa warga 

lain yang ikut pertemuan berseru-

seru sepakat menanggapi Pendi, 

mengangguk satu sama lain.” 
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(NSK.4) “Pertemuan di balai kampung 

berakhir tanpa simpulan. Aku, 

Damdas dan Hima yang sejak 

pulang mengaji, sembunyi-

sembunyi ikut menguping 

pembicaraan segera berlarian 

pulang sebelum ketahuan. Hima 

dan Damdas juga mendenggus 

kesal mendengar hasil pertemuan. 

Sementara aku sambil berlari-lari 

kecil, mendongak menatap bulan 

separuh. Kalimat Wak Yati 

mengiang di kepalaku, “hukum 

sampah mereka.”  

 

Penggalan di atas, tampak Tere Liye 

memunculkan semangat kebangsaan yang dibawai 

oleh jiwa anak-anak. Seperti pada pernyataan “ 

sepanjang kita kompak, pasti para penambang itu 

akan pergi” mereka benar-benar melindungi hutan, 

sungai yang ada di lingkungan mereka. Begitulah 

semangat kebangsaan muncul, yaitu untuk 

melindungi aset-aset negara yang disalahgunakan. 

4. Cinta Tanah Air 

Cinta tanah air adalah mencintai bangsa 

sendiri, yaitu munculnya rasa mencintai negara 

dengan memelihara persatuan dan kesatuan, 

melindungi tanah air dari ancaman-ancaman yang 
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dihadapi oleh negaranya. Hal ini tampak seperti pada 

penggalan kutipan data (NCT.1), (NCT.2), dan 

(NCT.3) berikut ini. 

(NCT.1) Oi, dengan kejadian terakhir, 

dikejar dengan pistol teracung, kau 

sepertinya masih berminat 

menyabotase truk-truk mereka 

lagi? Damdas menoleh” 

“ Kenapa tidak! Hima melotot, 

mereka tidak boleh merasa nyaman 

dan aman-aman saja mengeduk 

pasir sungai kita”  

 

(NCT.2) “Marhotap berhenti, menatap kami 

bertiga lamat-lamat,” kalian tahu, 

aku amat benci truk-truk pasir itu. 

Sama seperti kalian. Sejak mereka 

kembali, aku kesulitan menemukan 

batu-batu di dasar lubuk. Belum 

lagi buaya penunggu lubuk jadi 

lebih agresif karena tempat 

tinggalnya diganggu. Aku tau 

kalian menyelinap ke delta pasir. 

Tadi saat aku bersiap menyelam, 

aku melihat kalian yang melintasi 

tepi sungai. Aku mengikuti kalian, 

menunggu, mengamati dari jauh 

apa yang sedang kalian 

rencanakan. Kalian benar-benar 

berani, kawan. Mengempesi ban 

truk, itu hebat. Sayang jeep itu 

datang, semua jadi kacau.” 
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Marhotap menepuk dahinya, 

kecewa. Diam sejenak.”  

 

(NCT.3) “Harapan yang sia-sia. Persis ketika 

aku di tengah-tengah sungai, 

Marhotap justru bersiap memulai 

penyeruannya. Ia berdiri dengan 

karung di punggung, bersiap 

melempar balon-balonnya. Dan 

dalam hitungan detik, keributan itu 

terlihat jelas dari tempatku berdiri. 

Diterangi cahaya lampu genset, 

Marhotap berlari-lari melemparkan 

satu, dua, tiga balon-balon kearah 

truk. Petugas yang sedang duduk-

duduk di depan pos  sontak berdiri, 

menoleh, berseru, siapa itu? 

Marhotap sudah melepaskan tiga 

balon berikutnya. Petugas jaga 

loncat dari bangku, berteriak, 

berlarian kearah truk-truk. 

Marhotap sudah melepaskan tiga 

balon berikutnya. Truk-truk itu 

sudah basah kuyup dengan miyak 

tanah.” 

“Tangkap anak itu. Aku 

mendengar teriakan marah.”  

 

Penggalan-penggalan cerita di atas, tampak 

jelas terlihat wujud cinta tanah air yang 

tergambarkan dalam diri anak-anak. Bentuk rasa 

cinta mereka terhadap tanah air, begitu terasa dari 
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hal-hal kecil yang telah mereka lakukan. Dari 

membuat rencana, mengumpulkan teman, 

mengumpulkan keberanian, mencari tahu dan 

sebagainya. Cinta tanah air berarti 

mempertahankan serta melindungi tanah air. Hal 

ini seperti yang orang-orang dewasa lakukan pada 

penggalan kutipan data (NCT.4) berikut ini. 

“ Domme wetten, mereka bilang apa? Sesuai 

hukum?  Hukum apa yang mereka maksud? 

Hukum sampah mereka? Suara serak Wak 

Yati terdengar di langit-langit balai 

pertemuan, “ mereka telah mengutak-atik 

hukum agar sesuai keinginan jidat. Gosh, 

baca kitab undang-undang Belanda, sungai 

adalah wilayah terlarang untuk aktivitas 

pertambangan. Haram hukumnya 

menyentuh sungai. Mereka pastilah 

menyumpal mulut pihak berkepentingan 

untuk mendapatkan izin lengkap mengeduk 

pasir. Dan lebih banyak lagi untuk 

menyumpal petugas yang bersedia menjaga 

tambang.” 

“Peserta pertemuan diam.”  

 

“Dua minggu sebelum negosiasi ulang izin 

tambang pasir, kami berempat terus 

berkeliling. Tanda tangan di kertas 

penolakan semakin banyak. Sudah 

Sembilan lembar siapa saja. Bahkan Paman 

Unus yang sedang berkunjung ke sekolah, 

memeriksa kondisi terakhir plafon yang 
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diperbaiki pekerjaannya, apakah ada bocor 

atau tidak.” 

 

  Penggalan cerita di atas, terlihat kepahaman 

Wak Yati dalam menyampaikan ketidakadilan 

hukum yang ada. Ketika anak-anak kecil dan para 

tetua-tetua desa telah berusaha mengambil alih, 

namun apa daya apabila undang-undang tidak 

berlaku lagi. Susah bagi mereka dengan keterbatasan 

uang yang dimiliki untuk mampu berjalan tanpa 

rintangan. Namun, semangat kami dalam cinta tanah 

air, akan terus terwujud dengan berbagai cara yang 

bisa kami lakukan.  

5. Peduli Lingkungan 

Dalam kerangka character building, peduli 

lingkungan menjadi nilai penting untuk 

ditumbuhkembangkan. Manusia berkarakter adalah 

manusia yang memiliki kepedulian terhadap 

lingkungan. Manusia semacam ini memiliki 

kesadaran bahwa dirinya menjadi bagian yang tidak 

terpisah dari lingkungan sekaligus berusaha untuk 

berbuat sebaik mungkin bagi lingkungannya. Di 

bawah ini terdapat penggalan kutipan data (NPL.1) 

dan (NPL.5) sebagai berikut. 
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(NPL.1)   “Bagaimana tambang pasir itu? 

Masih beropersai?” 

“Aku mengangguk, tawaku 

menguap.”Sudah kuduga. Bahkan 

instruksi Presiden tidak ada 

gunanya” 

 

(NPL.2) “urusan ini akan lebih mudah kalau 

kalian bisa membuktikan mereka 

memang mengganggu penduduk. 

Om Sambas ikut bersuara sekali 

kalian punya bukti mereka 

melakukan kejahatan atas tambang 

pasir itu maka kalian punya 

amunisi besar dan aku punya bahan 

liputan yang menarik tidak ada 

yang bisa mengabaikan berita 

utama di halaman depan surat 

kabar kami penumpang tukar 

menoleh pada Om Sambas 

sayangnya jual lebih dari pandai 

menutupi kejahatannya, Sambas 

bapak menggeleng menanggapi 

setelah lengah sejenak menyisakan 

suara tapak kuda dia ahlinya soal 

itu. 

 

Penggalan cerita di atas, tampak adanya 

kaitan tentang sikap peduli lingkungan yang 

ditunjukkan oleh seseorang yang berasal dari kota 

provinsi dan bertanya kepada Eliana tentang keadaan 

yang terjadi di pedalaman daerah Sumatra tersebut. 
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Sebelumnya, beliau pernah memberikan arahan 

kepada Bapak tentang cara melawan penambang 

pasir tersebut, dikarenakan jarang bertemu, kali ini 

beliau bertanya kembali keadaan yang terjadi 

sekarang. Bentuk cara beliau bertanya, menunjukkan 

adanya rasa peduli lingkungan dan simpati kepada 

Eliana serta masyarakat  yang ada. Data yang lain 

juga dipaparkan pada kutipan data (NPL.2) sebagai 

berikut. 

“ Sejak tambang pasir itu kembali beroperasi, 

ibu-ibu yang membawa anak-anak kecilnya 

mandi di sungai mengomel, bilang pakaian 

mereka cuci bukannya bersih malah tambah 

kotor. Meneriaki si Buyung agar jangan 

lama-lama berendam di air keruh. Bapak-

bapak yang membawa jala dan jarring ikan 

ikut mengeluh. Tangkapan mereka 

berkurang. Entah pergi kemana ikan, udang, 

kepiting, dan penghuni sungai lainnya. Aliran 

sungai baru berubah jadi bening saat truk-

truk itu berhenti hilir mudik menjelang 

malam hari. Air sungai beransur-angsur 

jernih, menyembuhkan diri sendiri. Tetapi 

siapa pula yang mau mandi atau mencuci 

pakaian pukul Sembilan malam?”  

 

Penggalan cerita di atas, terlihat bahwa 

kegiatan ibu-ibu maupun bapak-bapak sering terjadi 

sekitar sungai maupun hutan. Walaupun begitu, 
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masyarakat tetap menjaga kebersihan akan 

lingkungannya agar sungai tetap jernih, hutan tetap 

hijau, dan itulah bentuk peduli lingkungan yang 

terjadi. Namun, sejak hadirnya tambang pasir yang 

diketuhai oleh Johan tersebut, membuat kejernihan 

sungai menjadi keruh, ikan-ikan banyak yang mati 

terapung bahkan ikan menghilang seketika. Maka, 

dampak yang di hasilkan dari pertambangan pasir 

tersebut sangatlah meresahkan warga. Maka dari itu, 

Eliana dan Empat Buntal berusaha untuk melawan 

perizinan tambang tersebut dengan cara yang 

dipaparkan pada kutipan data (NPL.4) sebagai 

berikut.  

“Dua minggu menjelang negosiasi ulang izin 

tambang pasir 

“Kami empat buntal mulai menanyai seluruh 

penduduk kampung pendapat mereka tentang 

tambang pasir inilah pendekatan baru dari 

empat buntal mengumpulkan informasi 

menyamakan cita-cita pendapat belajar 

bersama-sama.” 

“Wak Yati bersungut-sungut jangan tanya-

tanya soal hukum peraturan undang-undang 

atau apalah itu pada bahwa kau ini Eli kau 

kalau kau tanya soal bagaimana berladang 

atau mengambil madu di sarangnya aku tahu 

yang paham urusan ini justru bapak kau atau 

Dullah ada-ada saja hanya pernah tertawa 
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saja tidak perlu salahin aku meriksa eh kami 

sekedar ingin tahu pendapat bahwa aku 

menggaruk kepala yang tidak gatal.  

 

  Penggalan cerita di atas memunculkan rasa 

peduli lingkungan dengan cara melalui pendekatan 

survei bahwa masyarakat tidak setuju dengan adanya 

pertambangan pasir di tempat tersebut. Eliana sejak 

kecil telah berani dan cerdas menanggapi orang-

orang kota yang merusak alam dan mampu peduli 

terhadap lingkungannya. Bentuk kesadaran Eliana 

dan teman-teman telah muncul sejak dini, serta 

membawa dampak positif untuk lingkungannya. 

6. Menghargai Prestasi 

Merupakan sikap dan tindakan yang 

mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu 

yang berguna bagi masyarakat dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain. Prestasi 

merupakan akumulasi dari usaha, kegigihan, kerja 

keras, dan semangat untuk menjadi yang terbaik. 

Pencapaian prestasi membutuhkan proses yang tidak 

ringan. Satu kata kunci yang selalu ada dalam 

prestasi adalah adanya “usaha lebih”. Siswa yang 

berprestasi dapat dipastikan belajar lebih lama 
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dibandingkan siswa yang kurang berprestasi dan 

mereka pun juga lebih gigih. Hal ini seperti pada 

penggalan kutipan data (NMP.1) berikut ini. 

“Stand kami tidak mendapatkan penghargaan 

prakarya yang paling canggih, paling ilmiah, 

atau paling keren. Semua direbut oleh 

sekolah ternama dari kota besar. Tetapi kami 

berempat ditemani Pak Bin tetap maju ke atas 

panggung, menerima penghargaan stand yang 

paling banyak pengunjungnya.” 

 

Penggalan cerita di atas, terlihat bahwa 

mereka tidak mendapat penghargaan atas prakarya 

yang telah dibuatnya. Namun, mereka tetap 

membawa harum nama baik sekolah karena stan 

mereka merupakan stan yang paling banyak 

dikunjungi. Keterbatasan sebuah fasilitaslah yang 

membuat ketidakberuntungan pada hari ini. Namun, 

atas kecerdasan yang mereka miliki mampu 

membuat stand menjadi banyak pengunjung dan 

membawa apresiasi bagi mereka. Hal ini 

menunjukkan bahwa adanya semangat tinggi untuk 

sekolah bagi anak-anak yang ada di pedalaman, 

walaupun banyak keterbatasan yang ada dari segi 

fasilitas yang di dapatkan, mereka tetap menjunjung 

tinggi pendidikan sejak dini. Berikut ini merupakan 
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penggalan kutipan data (NMP.2) tentang bukti 

pemberian apreasiasi atau menghargai prestasi untuk 

Marhotap sebagai berikut. 

“Beberapa hari kemudian saat hasil ulangan 

matematika dibagikan kertas jawaban 

Markotop mendapat nilai sempurna teman-

teman menatap kagum padanya dan bilang 

bagaimana kau bisa berubah jadi pintar? 

latihan kawan matematika adalah latihan 

bukan soal pintar atau tebal apalagi soal 

mandi dan tidak mandi semakin terlatih kau 

maka tidak ada soal yang tidak bisa kau 

kerjakan teman-teman bertepuk tangan 

tambah kagum aku mendesis itu menjadi 

puncak prestasi baru Marhotap 2 minggu ini 

setelah dia selalu mengumpulkan PR dengan 

benar selalu bisa mengerjakan soal di depan 

selalu menguji mengacungkan tangan saat 

ditanya."  

 

  Penggalan di atas, tampak terlihat sebuah 

keberhasilan yang telah diraih oleh Marhotap. 

Dahulunya dia adalah murid yang terkenal tidak 

pernah mengerjakan PR dan selalu menduduki 

peringkat bawah di kelasnya. Berkat perhatian Pak 

Bin, guru yang membimbingnya dalam belajar, ia 

mampu mendapatkan nilai sempurna dan 

mendapatkan ucapan selamat dari teman-temannya. 

Ucapan memiliki arti menghargai prestasi yang telah 
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di dapatnya, sehingga Marhotap benar-benar merasa 

senang akan hasil yang di dapatkannya. Prestasi 

tidak hanya muncul dari sebuah keberhasilan dalam 

belajar tetapi prestasi dapat diraih dari berbagai hal, 

seperti keberhasilan dalam membuat sesuatu, 

ataupun dalam mengatur sesuatu, terlihat dalam 

penggalan kutipan data (NMP.3)  di bawah ini. 

“Itu karena kau anak sulung Eli. Bapak 

akhirnya berkata setelah lengang sejenak." 

"Mamak berharap banyak pada kau menjadi 

teladan yang baik bagi adik-adikmu 

memberikan contoh tidak mungkin pekerjaan 

memberikan panutan sepenting itu 

ditempatkan pada berlian pukat apalagi 

Amelia hanya pada kau anak paling 

pemberani di keluarga ini kau saja yang tidak 

tahu alasannya belum mengerti apa maksud 

semua omelan Mamak. Lagipula bukankah 

menyenangkan menjadi anak sulung kau 

selalu yang selalu diajak kemana-mana ke 

kota Provinsi mencari ikan ke hutan dan 

sebagainya kau juga tidak perlu seperti 

Amelia yang menerima baju lungsuran. Oi 

kau adalah anak sulung semua harapan dan 

mimpi mimpi Mamak ada padamu bagaimana 

mungkin Mamak tidak sayang." 

 

 Menghargai prestasi tampak terlihat oleh 

Bapak yang diberikan untuk Anak sulungnya yaitu, 

Eliana. Ketika Eliana memiliki kewajiban untuk 
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membantu orang tua dalam mengasuh adik-adiknya. 

Ketika itu terjadi sebuah masalah. Ia terkena marah 

oleh Mamaknya. Namun, Bapak yang sabar mampu 

membuat itu semua menjadi apresiasi bahwa tidak 

semua kehidupan akan berjalan mulus, akan ada 

kerikil-kerikil yang bisa membuat orang terjatuh. 

Walaupun begitu, Bapak tetap memberi 

kesemangatan dan memberi apresiasi ke Eliana akan 

hal yang terjadi sebagai peringatan untuk 

pembelajaran di hari selanjutnya. 

7. Kerja Keras 

Tidak ada keberhasilan yang bisa dicapai 

tanpa kerja keras. Kerja keras melambangkan 

kegigihan dan keseriusan dalam mewujudkan cita-

cita. Sebab, hidup yang dijalani dengan kerja keras 

akan memberikan nikmat yang semakin besar untuk 

mencapai kesuksesan. Hal ini seperti pada penggalan 

kutipan data (NKK.1) berikut ini. 

“Inilah rencanaku empat hari terakhir, 

melakukan sabotase operasi tambang pasir 

dengan mengempiskan ban-ban truknya.” 

“Sepele, mungkin tidak berpengaruh 

banyak. Tapi itu lebih baik dibandingkan 

hanya mengomel. Setidaknya rencana kami 

akan mengirimkan simbol perlawanan pada 
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mereka. Dan jelas, hanya “Tiga Musang” 

yang punya keberanian melakukannya” 

“Kau siap Eli? Hima mengangguk padaku” 

 

Penggalan cerita di atas, tampak terlihat Eli 

beserta tiga kawannya yang bernama tiga musang 

telah bekerja keras memikirkan rencana dalam 

melakukan sabotase tambang ilegal tersebut. Setiap 

hari, dunia kecil mereka dipadati urusan-urusan 

orang dewasa sebab adanya tambang ilegal yang 

merusak lingkungan mereka. Canda, tawa, suka, cita 

mereka lalui dengan memikirkan strategi-strategi 

dalam melakukan misi tersebut. Jika pembahasan 

pada kutipan data (NKK.1) adalah tentang 

perencanaan dalam sebuah misi penyerangan. Maka, 

berikut ini akan membahas dalam aksi 

penyerangannya yang terdapat pada penggalan 

kutipan data (NKK.3) di bawah ini. 

" Kami perlahan menyeberangi aliran air 

kemudian menyusuri tepi sungai seberang 

berhulu dan langit semakin gelap gemuruh, 

Guntur semakin sering, angin malam terasa 

semakin dingin, aku merapatkan jaket yang 

kupinjam dari kamar Bapak." 

"Kami melewati beberapa ladang jagung lagi 

hingga bertemu hutan lebat. Kami bertiga 

hati-hati melalui jalan setapak yang persis 
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berada di tepi sungai dengan cara setinggi 3 

meter di sebelah kiri kami ada pohon-pohon 

tinggi menjulang, hutan rimba di sebelah 

kanan adalah rumput yang amat terkenal di 

seluruh kampung lubuk larangan. 

 

Penggalan di atas, diketahui bahwa Eliana 

bersama ketiga temannya memulai misi yang telah 

mereka rencanakan dalam beberapa hari terakhir. 

Dengan semangat juang tinggi serta kerja keras 

dalam mengumpulkan keberanian, mereka memulai 

aksinya. Bentuk kerja keras yang muncul dalam 

novel selain memperjuangkan kampungnya, juga ada 

bentuk kerja keras dalam belajar, antara lain terdapat 

pada penggalan kutipan data (NKK.2) dan (NKK.4) 

sebagai berikut. 

(NKK.2)  Bukan permainan itu yang jadi 

puncaknya.” 

"Saat Pak Bin bersiap 

menyelesaikan pelajaran, 

mengingatkan PR! jangan lupa PR 

kalian untuk mencari tahu bahasa 

resmi, mata uang, kepala 

pemerintahan, dan titik terendah 

serta titik tertinggi negara-negara 

yang telah kalian kumpulkan hari 

ini. Tiga hari lagi saat pelajaran 

IPS, kita lihat sejauh apa pekerjaan 

rumah kalian." 
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" Teman-teman menepuk dahi 

mengeluh lagi-lagi PR banyak." 

"Kerjakan dengan baik minggu 

depan kita akan melakukan 

permainan rantai tebakan lagi 

berdasarkan PR yang telah kalian 

buat, siapa yang membuatnya 

terhenti, Bapak hukum menyanyi 

10 lagu di depan kelas Pak Bin 

tertawa menatap wajah wajah 

keberatan ." 

"Kami teman-teman tambah ber-

yaaaa."  

  

(NKK.4) "Ternyata kau lebih pintar, dua 

bulan terakhir karena belajar 

langsung di rumah Pak Bin, Hima 

berkata lagi, menyeka anak rambut 

yang mengenai ujung mata. 

Marhotap  tertawa lagi. Bahkan, 

Pak Bin mengajak bicara nenek 

Kiba, meminta agar aku diizinkan 

menyetor bacaan paling pertama 

dengan begitu aku bisa segera ke 

rumah pak Bin mengerjakan PR. 

Lantas pulang bersiap-siap pergi ke 

sungai. 

 

Penggalan cerita di atas, tampak terlihat 

berbagai bentuk kerja keras anak-anak dalam belajar. 

Setiap anak memilki cara masing-masing dalam 

belajar untuk memahami berbagai pelajaran yang 
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ada. Contoh pada penggalan cerita yang ada di atas, 

guru dapat memberikan kuis dalam strategi 

mengajarnya. Yang kedua, bentuk kerja keras 

Marhotap dalam mengejar keterlambatan dia dalam 

mata pelajaran. Dikisahkan bahwa dalam dua 

minggu terakhir, dia belajar dengan keras demi 

menggapai cita-citanya.  

Dalam dunia pendidikan, pelajar yang sukses 

adalah yang menjalani proses pembelajaran dengan 

serius dan penuh kerja keras. Sangat jarang siswa 

yang bisa sukses tanpa belajar. Karena hampir 

dipastikan pelajar yang sukses adalah dia yang mau 

belajar dengan kerja keras sebelumnya. 

8. Kreatif 

Kreatif adalah berpikir dan melakukan 

sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari 

sesuatu yang telah dimiliki. Dalam suatu organisasi 

sangat diperlukan adanya kekreatifan agar dapat 

mengembangkan potensi anggotanya dan dapat 

membawa kebaikan bagi organisasi tersebut. 

“ Oi kenapa sejak tadi truk-truk mereka tidak 

beroperasi?”  

Karena ban truk mereka kempes.” “Marhotap 

menjawab ringan. 
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Marhotap tertawa, mengeluarkan sesuatu dari 

saku celana, kalau hanya mengempesi ban 

truk-truk mereka kita tidak perlu menyerbu 

delta pasir itu, Eli. Lihat!” 

“Aku sebar paku besar dalam jumlah yang 

banyak di sepanjang jalan keluar dari 

tambang. Mereka pasti repot menambal ban 

truk saat ini” 

 

Penggalan cerita di atas, tampak terlihat 

bahwa Eliana beserta “Tiga Musang” telah 

menemukan cara untuk berbuat ulah di tambang 

pasir ilegal tersebut. Cara agar truk-truk tidak 

beroperasi adalah dengan cara mengempeskan 

seluruh ban truknya, dirasa kurang efektif, maka 

Marhotap memikirkan cara lain dengan 

menyebarkan paku di sekitar jalan, tanpa harus 

masuk di sekitar pertambangan agar mereka tetap di 

zona aman. 

Kreatif juga dapat dilihat dari kemampuan 

seseorang melalui cara berpikir. Kreatif dalam 

berpikir ialah dimana seseorang mampu menemukan 

ide baru untuk melakukan sesuatu atau pun 

menyelesaikan suatu masalah yang dihadapinya. Hal 

ini seperti pada penggalan kutipan data (NK.2) di 

bawah ini. 
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“ Pak Bin memulai pelajaran IPS pagi itu 

dengan cara menyenangkan, "kalian sudah 

mengerjakan PR dengan baik, bukan?" Beliau 

bertanya lantang, kami mengangguk, "Nah, 

kita akan melakukan permainan kecil." 

Teman-teman menatap kedepan antusias." 

" Kita sebut permainan dengan nama 'tebakan 

berantai'.... Bapak akan memilih salah satu di 

antara kalian, menyebut sembarang nama 

negara. Kalian yang terpilih harus menebak 

nama ibu kota negara yang Bapak sebut."  

 

Penggalan cerita di atas, tampak terlihat 

kreativitas muncul dari seorang guru yang bernama 

Pak Bin. Beliau mengajar dengan begitu 

menyenangkan, yaitu belajar sambil bermain. Hal 

tersebut membutuhkan sebuah kekreativitasan agar 

dalam mengelola kelas dapat berjalan dengan lancar, 

seluruh murid memperhatikan, dan paham akan 

materi yang telah disampaikan. Arti kreatif adalah 

sebuah kemampuan dalam menciptakan suatu ide 

dan konsep dalam memecahkan suatu masalah. Hal 

ini sama seperti pada penggalan kutipan data (NK.3) 

dan (NK.4) di bawah ini. 

(NK.3) " Sudah empat hari aku 

merencanakan ini. Mengamati truk-

truk dari kejauhan bersama Hima 

dan Damdas. Menghafal rutinitas 
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mereka. Menghitung jumlah pekerja 

dan petugasnya. Mencatat 

semuanya. Aku bahkan menamai 

geng kami bertiga dengan nama 

“Tiga Musang”. Meniru film aksi 

yang kutonton di televisi hitam putih 

Bapak."  

 

(NK.4) " Sayangnya, dua jam kemudian, 

ketika pertemuan itu usai, saat 

mendengar kabar kalau pihak 

pejabat kabupaten sepakat 

menghentikan tambang selama tiga 

bulan hingga kepastian izin dan 

hukum diselesaikan, aku berubah 

pikiran. Aku memutuskan sendiri 

sebuah rencana besar." 

 

Penggalan cerita di atas, terlihat 

kekreativitasan anak-anak pedalaman Sumatra dalam 

merencanakan misi penggagalan tambang pasir yang 

sedang berlangsung di lingkungan mereka. Terlihat 

pada kalimat “sudah empat hari aku merencanakan 

ini.” “mencatat semuanya” di jelaskan bahwa dalam 

misi itu terjadi adanya sebuah perencanaan. Dari 

mulai mengamati hingga mencatat dan akhirnya 

berbuah ide dengan keputusan untuk terjadi rencana 

besar yang sesungguhnya. Beginilah kesemangatan 
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Eliana dan teman-teman dalam memperjuangkan 

tanah kelahiran mereka. 

9. Jujur  

Secara harfiah, jujur berarti lurus hati, tidak 

berbohong, tidak curang. Jujur merupakan nilai 

penting yang harus dimiliki setiap orang. Jujur tidak 

hanya diucapkan, tetapi juga harus tecermin dalam 

perilaku sehari-hari. Hal ini seperti pada penggalan 

kutipan data (NJ.1) berikut ini. 

“Sebenarnya guci itu aku yang merusaknya. 

Tidak sengaja tersenggol saat membersihkan 

tikar pandan, jatuh, gompal mulut gucinya. 

Tadi bersama Burlian segera kurekatkan 

kembali seadanya dengan lem plastik, 

berharap Mamak tidak tahu. Sayangnya, 

Mamak super teliti, ketahuan” 

 

Penggalan cerita di atas, tampak bahwa 

kejujuran disampaikan langsung dalam dialog oleh 

tokoh yang bernama Pukat dan Burlian, yaitu 

mengakui atas kesalahan yang telah diperbuat oleh 

dirinya. Mengatakan hal yang sesungguhnya terjadi 

adalah mengatakan kebenaran dari yang tokoh alami, 

serta tidak menyembunyikan atas kesalahan yang 

telah terjadi. Selain dari penggalan cerita tersebut. 

Tere liye kembali memunculkan tokoh dengan 



250 

kebiasan jujur dan tidak berbohong. Hal ini seperti 

pada penggalan kutipan data (NJ.2) berikut ini. 

“Ciri batu Marhotap yang hilang sama persis 

dengan batu sungai di dalam tasmu, Eli." Pak 

bin menghela napas, berusaha tidak 

mempercayai apa yang dilihatnya." 

“Itu memang batuku, Pak." Aku serak 

berusaha menjelaskan. Salahku yang 

terlambat menyadari kalau batu milikku 

itulah kembaran yang dimaksud Marhotap, 

"Itu batu yang diberikan Bapak di rumah. 

Malam itu Bapak pulang membawa dus batu. 

Satu diambil Amel, satu kuambil." 

Pada penggalan cerita di atas, tampak terlihat 

Eliana berusaha menyebutkan pengakuan tentang 

kejujuran, terlihat pada kalimat “itu memang batuku 

Pak ”dan“ itu batu yang diberikan Bapak kepadaku” 

penyampaiannya terlihat begitu jelas bahwa dia tidak 

mencuri. Sebab, memang dia belum pernah 

melakukan hal yang kurang baik sebelumnya. 

Dikarenakan pengakuan belum di terima, guru kelas 

mendatangkan kedua orang tua masing-masing demi 

medapatkan penjelasan yang sesungguhnya. 

10. Peduli Sosial 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin 

memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat 
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yang membutuhkan. Peduli sosial bisa direalisasikan 

dengan tolong menolong terhadap sesama teman. 

Dalam novel Eliana, peduli sosial tergambarkan 

dalam penggalan kutipan data (NPS.1) sebagai 

berikut. 

“Eli, tolong kumpulkan PR kawan-kawan 

kau.” 

“Aku mengangguk, segera berdiri, sigap 

mendatangi meja teman-temanku. Beberapa 

lancar menyerahkan bukunya. Beberapa 

pasrah. Beberapa sedikit mengeluh. Ada juga 

yang menolak” 

 

Pada penggalan teks di atas, menunjukkan 

sikap peduli sosial yang dilakukan tokoh Eliana 

dalam novel, yaitu peduli akan orang yang berada di 

sekitarnya dengan sikap tolong menolong sesuai 

dengan permintaan tolong yang dilontarkan oleh 

Guru kepada muridnya. Peduli sosial memang harus 

diajarkan kepada anak sejak dini mungkin. Sebab, 

karakter anak terbentuk sejak dini. Apabila 

pendidikan yang didapatkan anak sejak dini bagus, 

bagus pula hasil yang akan dipetik oleh orang tua. 

Hal ini seperti pada penggalan kutipan data (NPS.2) 

di bawah ini. 
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“Sepulang dari sekolah, kami berempat 

disuruh membantu Mamak membuat bubuk 

kopi. Panjang sekali proses pembuatan kopi 

yang nikmat. Buah kopi segar hasil petikan 

dijemur sampai kering selama beberapa hari. 

Kemudian ditumbuk hingga terkelupas kulit 

luarnya. Biji kopi hasil tumbukan lantas 

digongseng berjam-jam hingga menghitam. 

Lalu, ditumbuk lagi menjadi bubuk.” 

 

Penggalan cerita di atas, menunjukkan Eliana 

adalah anak sulung yang memiliki tiga adik 

kandung. Kemudian, Eliana bersama ketiga adiknya 

mendapat perintah dari Ibunya untuk membantu 

membuat bubuk kopi. Karena pendidikan keluarga 

yang mereka dapat sangat bagus, tidak ada kata 

menolak bagi anak-anak ketika orang tua menyuruh 

atau memberi perintah kepada anaknya. Sebagai 

anak, mereka menyadari akan sifat peduli sosial 

terutama peduli dengan sesuatu yang ada di 

sekitarnya. Contoh lain juga dipaparkan dalam 

penggalan kutipan data (NPS.3) dan (NPS.4) sebagai 

berikut. 

(NPS.3)" Teman-teman sibuk mencari. Aku 

tidak. Aku malah pergi dari kelas, 

bersungut-sungut pada Hima, " 

Salah dia juga kenapa membawa-

bawa batu itu ke sekolahan kalau 
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berharga. Sekarang hilang, malah 

kita yang kena getahnya." Sampai 

lonceng masuk berbunyi, batu itu 

tetap tidak ditemukan." 

 

(NPS.4) "Aku berusaha menarik badan 

Damdas. Wajah Hima pucat. 

Nafasnya menderu kencang. Damdas 

meringis, berusaha kembali berdiri. 

Aku menoleh ke belakang. Tidak 

ada lagi kesempatan, benar-benar 

tidak ada lagi  kesempatan kabur. 

 

“teman-teman sibuk mencari”. Pada 

penggalan (NPS.3) tersebut, tampak bahwa Tere 

Liye menggambarkan sosok teman-teman yang 

sedang membantu Marhotap dalam mencari batunya 

yang hilang. Dan “Aku berusaha menarik badan 

Damdas”. Dari pernyataan tersebut, terlihat Eliana 

sedang membantu Damdas yang tertinggal ketika 

kabur dari kejaran para pekerja tambang. 

Memberikan bantuan yang dilakukan oleh Eliana 

sama halnya dengan bentuk sosial berupa tolong 

menolong antar sesama. Sebagai seorang sahabat, 

Eliana dan teman-teman saling membantu satu sama 

lain ketika membutuhkan tanpa berpikir panjang. 
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11. Rasa Ingin Tahu 

Manusia merupakan makhluk yang memiliki 

akal. Akal menjadi nilai lebih manusia dibandingkan 

dengan makhluk lainnya. Akal pula yang 

memungkinkan manusia mengembangkan 

kehidupannya secara dinamis. Kehidupan manusia 

selalu tumbuh, berkembang, dan bergerak seolah 

tanpa pernah merasa puas karena adanya akal. Akal 

ini mendorong rasa ingin tahu terhadap segala hal. 

Disebabkan dorongan rasa ingin tahu tersebut, 

manusia sejak dini cenderung untuk terus 

mempertanyakan berbagai hal yang belum diketahui 

dan dipahami, baik yang dia amati maupun yang dia 

pikirkan. Berikut ini merupakan penggalan kutipan 

data (NIT.1) yang mengarah pada karakter rasa ingin 

tahu. 

“ Kau temukan dimana batu-batu ini? Aku 

menatap Marhotap, ingin tau.” 

“Rahasia. Marhotap menjawab dengan 

intonasi menyebalkan.” 

“Di mana? Hulu sungai? Pemandian?” 

“Percuma,  aku tidak akan memberi tahu kau. 

Marhotap nyengir.” 

“Ayolah, kau temukan di mana?” Aku 

memohon. 

“Marhotap hanya menatapku kasihan” 
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Penggalan cerita di atas, tampak jelas 

menunjukkan rasa ingin tahu Eliana terkait batu-batu 

cantik nan antik yang dimiliki Marhotap. 

Ketidakpuasaan Eliana atas jawaban yang diberikan 

Marhotap padanya, membuat Eliana terus menerus 

bertanya dengan pertanyaan yang mendesak. Eliana 

terus mencoba mengetahui asal batu-batu tersebut di 

temukan oleh Marhotap. Hal ini menunjukkan bahwa 

tokoh Eliana memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. 

Rasa ingin tahu akan selalu muncul pada setiap 

orang ketika mereka ingin mengetahui sesuatu hal 

yang mereka belum tahu. Hal ini seperti pada 

penggalan kutipan data (NIT.2), (NIT.4), dan 

(NIT.5) berikut ini. 

(NIT.2) " Aku gemetar. Bagaimana 

mungkin? Bagaimana mungkin aku 

loncat ke dalam lubuk larangan? 

Marhotap sudah gila. Di dalam sana 

ada buaya besar. 

 "Itu mereka." 

 "Mereka di tepi sungai." 

            " Sorot cahaya senter menerobos air 

hujan menerpa punggung kami. 

Enam pengejar sepertinya telah 

menemukan lokasi kami."  

 " Di mana mereka." 
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 " Kau lihat di mana mereka." 

 " Marhotap menyuruh kami 

menyelam dalam air tanpa suara 

sedikitpum. 

 "Jangan-jangan mereka masuk ke 

dalam lubuk?" 

 "Tidak mungkin."  

 

(NIT.4) " Kau sering bertanya di mana aku 

mendapatkan batu batu sungai itu 

kan, Eli?" Marhotap nyengir, 

menoleh ke ke belakang, " aku juga 

tahu kalian bertiga penasaran 

setengah mati ingin tahu, kan? 

Mudah saja jawabannya. Aku 

menemukan batu-batu itu di dasar 

lubuk larangan."  

 

(NIT.5) " Aku boleh melihat anggrek kau?" 

Aku bertanya pada Anton. Anton 

mengangguk, mengembalikan 

pakisku, mengambil herbarium 

anggrek -anggreknya.  

 " Ini bagus sekali Anton, aku 

terpesona. 

 

 Pada tiga penggalan di atas, terlihat bahwa 

rasa ingin tahu yang muncul dari para penjaga 

tambang yang ingin mengetahui keberadaan anak-

anak yang ingin meerobos masuk ke dalam tambang 

tersebut. Karena mereka ingin menangkapnya, para 

penjaga tersebut berusaha mencari keberadaan anak-
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anak tersebut hingga tepi sungai lubuk larangan dan 

mengira kesemuanya masuk apada sungai yang 

konon katanya banyak buaya di dalamnya. Pada 

penggalan kedua dan ketiga muncul rasa ingin tahu 

dari Eliana yang ingin mengetahui bagaimana cara 

mendapatkan batu yang bagus dari Marhotap serta 

anggrek dari Anton. Eliana cukup penasaran dengan 

hal-hal yang ia belum ketahui sebelumnya. Sehingga 

ia selalu bertanya dengan rasa penuh ingin tahu yang 

tinggi, sehingga ia dapat memahami hal-hal 

walaupun itu termasuk hal kecil.  

12. Disiplin 

Disiplin adalah kepatuhan untuk 

menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang 

mengharuskan orang tunduk kepada keputusan, 

perintah, dan peraturan yang berlaku. Dengan kata 

lain, disiplin adalah sikap menaati peraturan dan 

ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Di 

samping mengandung arti taat dan patuh pada 

peraturan, disiplin juga mengandung arti kepatuhan 

kepada perintah pemimpin, perhatian dan kontrol 

yang kuat terhadap penggunaan waktu, tanggung 

jawab atas tugas yang diamanahkan, serta 
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kesungguhan terhadap bidang keahlian yang 

ditekuni. Islam mengajarkan agar benar-benar 

memperhatikan dan mengaplikasikan nilai-nilai 

kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari untuk 

membangun kualitas kehidupan masyarakat yang 

lebih baik. Hal ini seperti pada penggalan kutipan 

data (ND.1) dan (ND.2) di bawah ini. 

(ND.1) “Meja makan hening lagi, hanya isak 

tangis Amelia yang terdengar. Bapak 

menatapku, “ kau dihukum, Eli. 

Tidak ada uang jajan selama 

sebulan. Juga Amel, besok pagi kau 

temani kakakmu ke rumah wak Yati, 

minta maaf, jelaskan kalau kau yang 

mematahkan bando hadiah dari Wak 

Yati.” Bukan Amel yang 

mematahkan bando hadiah dari Wak 

Yati” 

 

(ND.2)“Sepagi ini misalnya, aku memastikan 

Burlian, Pukat, dan Amelia sudang 

bangun, sudah mandi, sudah rapi. 

Baru aku bergabung di meja makan. 

Tidak ada lagi rebutan kamar mandi, 

bangun kesiangan, atau Burlian dan 

Pukat bertengkar karena hal sepele.” 

 

Kedisiplinan tergambar dalam cerita di atas. 

Kedisiplinan yang tergambar dalam penggalan 

kutipan di atas merupakan pentingnya 
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mendisiplinkan diri sejak dini dengan membantu 

peran orang tua semampu anak. Eliana sejak kecil di 

didik untuk bisa menjadi orang yang tangguh dan 

dapat diandalkan. Membantu orang tua, membantu 

adik-adiknya, dan jika melakukan kesalahan, orang 

tua tidak segan memberi hukuman sebagai gantinya. 

Dengan pemberian hukuman tersebut, Eliana 

diharapkan dapat mengambil hikmah atas apa yang 

telah dilakukannya agar selanjutnya menaati segala 

bentuk peraturan kedisiplinan yang sudah di 

tentukan orang tuanya. Selain pengajaran karakter 

dari orang tua di rumah, guru sebagai orang tua ke 

dua juga berperan dalam mendidik setiap anak ketika 

berada di lingkungan atau di jam sekolah. Seperti 

pada penggalan penggalan kutipan data (ND.3) 

berikut ini. 

“ Waktunya habis anak-anak. Pak Bin 

mengetuk meja dengan belakang jari.” 

“Beberapa teman panik, di belakangku 

Damdas masih terus menulis. 

“Waktunya habis, anak-anak. Selesai-tidak 

selesai kumpulkan. 

 

Penggalan cerita di atas, tampak terlihat 

sebuah cara yang bisa dilakukan guru untuk 
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membuat anak didiknya belajar disiplin. Memulai 

itu, memang biasa dilakukan dari yang paling mudah 

dahulu baru kemudian biasa melakukan hal yang 

sulit atau yang berat. Dengan demikian, anak didik 

akan mudah di bentuk menjadi disiplin. Dari kutipan 

di atas, terlihat seorang guru yang bernama Pak Bin 

memberikan waktu dalam mengerjakan tugas. Ketika 

waktu telah habis, Pak Bin mengingatkan untuk 

segera dikumpulkan. Dikarenakan beberapa teman 

belum selesai dan masih tetap megerjakan, Pak Bin 

mengomel untuk segera mengumpulkan tugas yang 

seharusnya sudah selesai. Hal yang diterapkan 

adalah, agar anak didik dapat memanfaatkan waktu 

sebaik mungkin dan mentaati segala bentuk 

kedisiplinan yang sudah di tentukan. 

13. Mandiri  

Mandiri adalah kemampuan seseorang dalam 

menyelesaikan segala tugas atau masalahnya sendiri 

tanpa perlu bergantung pada orang lain. Hal ini 

seperti pada penggalan kutipan data (NM.1) berikut 

ini. 

“ Kami tiba di kota menjelang petang, naik 

opelet menuju tempat penginapan yang telah 

disiapkan panitia pameran. Empat petugas 
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yang berjaga di meja depan hotel bingung 

melihat surat yang dibawa Pak Bin. Ternyata 

terjadi kekeliruan fatal. Dari empat puluh 

sekolah terbaik seluruh Indonesia, mana 

mungkin sekolah terpencil, terpelosok, penuh 

keterbatasan kami di undang untuk mengikuti 

pameran prakarya murid nasional. Nama 

sekolah kami mirip dengan sekolah yang 

seharusnya di undang. Dua bulan lalu, 

petugas salah memasukkan data. Jadilah 

mereka salah kirim undangan.” 

“Aku menelan ludah. Membongkar kardus 

paling atas. Menghamparkan tiga karton 

terbungkus plastik dengan daun kering indah 

di dalamnya.”   

 

Pada penggalan cerita di atas, terlihat bahwa 

Eliana bersama teman-temannya tiba di kota provinsi 

dengan membawa bekal surat pemberian Pak Bin 

untuk mendapat fasilitas tempat menginap. 

Maksudnya, mereka berani menghadapi tantangan 

yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. 

Karena ada kesalahan dalam memasukkan data, 

Eliana bersama teman-temannya mendapat masalah. 

Di akhir cerita, mereka membuktikan bahwa mereka 

juga bisa menempati posisi tersebut. Penggalan 

cerita tersebut membuktikan sifat kemandirian yang 

tampak pada diri Eliana dan teman-temannya yang 
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memberanikan diri tanpa adanya pembimbing di 

samping mereka. Dari sini, peneliti menyimpulkan 

Eliana adalah sosok yang mandiri dan tidak 

bergantung pada orang lain. Hal lain yang 

menunjukkan kemandirian Eliana terlihat dalam 

penggalan kutipan data (NM.2) dan (NM.3) sebagai 

berikut. 

(NM.2) “Besok pagi aku akan berangkat ke 

kota provinsi menumpang kereta. 

Boleh jadi butuh dua-tiga hari di 

sana untuk bertemu dengan teman 

lama yang bisa membantu.” 

“Maaf kali ini aku tidak bisa 

menemani” 

“Tidak masalah Pak Bin.” 

 

(NM.3) “Sepagi ini, hatiku masih sebal. 

Nasihat Bapak tidak membantu 

banyak. Aku bahkan tidak 

berselera menghabiskan sarapan. 

Tetapi dengan semua perasaan 

marah dan sakit hati itu, aku akan 

menunjukkan kepada Mamak, 

kalau aku cukup becus menjadi 

Kakak sulung dari adik-adikku. 

Aku memutuskan akan “melawan” 

semua omelan Mamak dengan 

mengurus semua adik-adikku 

sebaik mungkin.” 
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Pada penggalan cerita di atas, tampak terlihat 

kemandirian yang dilakukan Bapak Eliana yang 

bernama Syahdan dalam bersikap mandiri 

menghadapi sebuah perencanaan. Kemudian, sifat 

kemandirian tersebut diwarisi oleh anaknya yang 

bernama Eliana ketika menghadapi masalah Eliana 

berusaha dalam menyelesaikan dengan santai tanpa 

mengurangi kewajibannya sebagai anak sulung. 

14. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab merupakan sikap dan 

perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajiban yang seharusnya dilakukan terhadap diri 

sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan 

budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam 

novel Eliana, terdapat penggalan kutipan data 

(NTJ.1) yang menggambarkan tentang tanggung 

jawab sebagai berikut. 

“maaf kali ini aku tidak bisa menemani” 

“Tidak masalah pak Bin. Sekolah tidak bisa 

ditinggalkan. Pendidikan anak-anak jauh 

lebih penting. Dengan pendidikan yang baik, 

merekalah yang akan memastikan seberapa 

lama kita bertahan menghadapi kerakusan 

orang-orang kota” 
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Penggalan cerita di atas, menjelaskan situasi 

pada saat para pemberani desa ingin 

memperjuangkan daerah mereka. Namun, Pak Bin 

memiliki tanggung jawab yang besar akan 

pendidikan anak-anak didiknya sehingga pada kali 

itu, Pak Bin tidak dapat ikut pergi ke kota Provinsi. 

Rasa tanggung jawab sangat terlihat dari pernyataan 

Pak Bin yang beralasan “ Maaf kali ini tidak bisa 

menemani”. Sebab, guru yang ada di sekolah 

tersebut memang hanya tiga. Rasa tanggung jawab 

tersebutlah yang harus menjadi contoh bagi para 

generasi muda untuk selalu mengerjakan segala 

sesuatu yang telah menjadi kewajibannya. Contoh 

lain tampak pada penggalan kutipan data (NTJ.2) 

berikut ini. 

“Ruangan guru lengang. Marhotap 

tertunduk dalam, menyadari telah 

melakukan kekeliruan besar menuduhku 

pencuri. Masalah itu memang terselesaikan. 

Pak Bin memang menyuruh Marhotap 

minta maaf. Yang di suruh juga bergegas 

mengulurkan tangan minta maaf. Terbata 

mengucap maaf, tapi aku menepisnya. Aku 
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lari meninggalkan ruangan guru dengan 

benci menggunung. Tidak peduli Pak Bin 

menyuruhku kembali. Tidak pedui Bapak 

berseru marah. Tidak peduli. Aku tidak 

akan memaafkan si pemalas si jarang mandi 

itu.” 

Pada penggalan teks di atas di 

jelaskan kronologi terjadinya sebuah 

kesalahpahaman antara Eliana dan 

Marhotap. Marhotap telah salah menuduh 

Eliana sebagai pencuri atas batunya yang 

hilang karena terjatuh. Maka, seperti 

kejelasan teks di atas, kewajiban atas ulah 

Marhotap adalah harus tanggung jawab atas 

kejadian yang telah ia perbuat. Maka ia 

berusaha meminta maaf kepada Eliana, 

namun Eliana merasa sakit hati atas 

perlakuan Marhotap padanya. Tanggung 

jawab kemudian di tunjukkan lagi seperti 

pada pernyataan berikut ini. “Bergegas 

mengulurkan tangan meminta maaf”. Selain 

dari penggalan cerita di atas, Tere Liye juga 

menggambarkan tanggung jawab seperti 
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pada penggalan kutipan data (NTJ.3) 

berikut ini. 

“Sepagi ini, hatiku masih sebal. 

Nasihat Bapak tidak membantu 

banyak. Aku bahkan tidak berselera 

menghabiskan sarapan. Tetapi 

dengan semua perasaan marah dan 

sakit hati itu, aku akan menunjukkan 

kepada Mamak, kalau aku cukup 

becus menjadi Kakak sulung adik-

adikku. Aku memutuskan akan 

“melawan” semua omelan mamak 

dengan mengurus semua adik-

adikku sebaik mungkin. 

 

  Penggalan cerita di atas, terlihat bahwa 

Eliana tidak melupakan kewajibannya sebagai anak 

Sulung. Meskipun ia sering dimarahi karena ulah 

adik-adiknya, ia tetap membantu Ibunya dalam 

merawat adik-adiknya. Rasa tanggung jawab 

tersebut terus ia kerjakan walau sesibuk apaapun ia. 

Seperti inilah anak sulung didikan Bapak dan 

Mamak, selain tanggung jawab ia pemberani, pintar 

dan cantik.  

15. Bersahabat/ Komunikatif 

Setiap orang pasti berhubungan dengan orang 

lain. Model hubungannya pun bermacam-macam. 
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Ada yang berhubungan karena kepentingan kerja, 

kepentingan ekonomi, agama, politik, dan 

sebagainya. Hal ini seperti pada penggalan data 

(NB.1) di bawah ini. 

“Aku juga membenci truk-truk pasir itu. 

Marhotap bercerita di sepanjang jalan setapak 

menuju kampung, gara-gara mereka, air 

keruh bercampur pasir menutupi permukaan 

lubuk.” 

“Aku dan Hima diam, tidak banyak menyela 

ceritanya. Setelah lima belas menit kaki 

Damdas yang keseleo bisa digerakkan mesti 

tertatih” 

 

  Penggalan cerita di atas, terlihat bahwa 

Eliana dan teman-teman mendengarkan dengan baik 

apa yang diucapkan Marhotap. Sikap yang di 

tunjukkan Eliana dan teman-temannya adalah sikap 

saling menghargai, serta menunjukkan rasa 

persahabatan yang tinggi diantara mereka. Selain 

penggalan di atas, di bawah ini ada sifat komukatif 

yang terlihat oleh Eliana dan teman-teman “Empat 

Buntal” lainnya seperti pada kutipan data (NB.3), 

(NB.4), dan (NB.5) sebagai berikut. 

(NB.3) “Astaga, aku mengkerut oleh 

perasaan gentar mendengar letusan 

barusan. Apa pun yang terjadi, 
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kami harus secepat mungkin 

menjauh dari petugas. Sorot cahaya 

senter besar mengarah pada kami. 

Teriakan-teriakan marah terus saja 

menggema. Aku tidak pernah 

menduga situasi ini sebelumnya. 

 

 “Cepat Damdas, cepat! Aku 

berseru tertahan. Menoleh sekejap 

ke belakang. Lihat, jarak pengejar 

sekitar empat puluh meter. Kami 

hanya diuntungkan karena 

mengenali jalan setapak di tepi 

sungai.”  

 

(NB.4)  “Kalian pegang ini.” Sambil terus 

berlari tersuruk-suruk membantu 

Damdas, Marhotap menyerahkan 

tiga ruas bambu.” 

 “Buat apa?” Aku tersengal. 

 “ Pegang saja, Eli. Jangan banyak 

dulu. Marhotap terus menuruni tepi 

sungai. Damdas di sebelahnya 

terbanting dua-tiga kali.” 

 “Lima detik berlalu, aku akhirnya 

tahu tujuan Marhotap. Kami persis 

mengarah ke lubuk larangan.  

 

(NB.5)  “Jangan lakukan, Hotap!” Aku 

mendadak cemas. 

 melakukannya Eli. Malam ini truk-

truk itu akan terbakar. Api besar 

akan menyala-nyala dari delta 

sungai. Pembalasan.” 



269 

 “Jangan lakukan, Hotap.” Aku 

panik. Wajah Marhotap terlihat 

dingin dan pucat.” 

 

Penggalan cerita di atas, tampak terlihat dari 

kisah-kisah yang di alami oleh Eliana dan empat 

buntal lainnya dalam menyelesaikan misi 

penggagalan tambang pasir. Tidak ada rencana yang 

mulus, pasti ada sebuah geronjalan di dalamnya. 

Geronjalan tersebutlah yang membuat mereka bisa 

menjadi teman baik. Dari sanalah mereka saling 

berkomunikasi dengan baik sehingga dapat 

memahami sifat antara satu dengan lainnya. Sebab, 

tidak akan berhasil sebuah misi, apabila di dalamnya 

tidak saling bekerjasama, bersahabat, saling 

menghargai, dan sebagainya. Dalam novel ini ada 

hubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya 

16. Demokratis 

Demokratis merupakan cara berpikir, 

bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain. Salah satu nilai 

dari demokratis adalah keadilan. Keadilan ialah 

bersikap sama dan seimbang kepada semua orang. 
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Hal ini seperti pada penggalan kutipan data (ND.1) 

berikut ini. 

“ Eli ingin kita lebih kompak. Punya 

pemahaman yang sama tentang tambang, 

kompak menyikapi para perusak hutan, 

sungai, dan lembah di kampung kita. Eli 

ingin “Empat Buntal” belajar banyak hal 

tentang mereka, bertanya pada orang-orang 

yang mengerti.” 

 

Pada penggalan cerita di atas, Eliana 

menginginkan kekompakan muncul di antara mereka 

tanpa ada pengecualian spesial kepada salah seorang 

teman. Agar misi yang telah mereka rancang mampu 

berjalan dengan baik. Dalam sebuah pertemanan, 

semua adalah sama. Berikut ini contoh lain dari 

demokratis yang terdapat pada penggalan kutipan 

data (ND.2) sebagai berikut.  

“Kami tidak punya pilihan Eli, kau harus 

dihukum.” 

Hitungan Pak Bin telah sampai angka lima, 

Pak Bin menyuruhku maju ke depan, “Seperti 

biasa, hukumanya adalah menyanyi. Nah, 

setelah bertahun-tahun, akhirnya kami semua 

punya kesempatan mendengarkan suara emas 

kau, Eli.” 

“Teman-teman gaduh tertawa. Aku menahan 

malu setengah mati.” 
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  Pada penggalan cerita di atas, terlihat sikap 

demokratis yang ada di dalam sebuah kelas. 

Walaupun kaya atau miskin, tinggi atau rendah, 

semua sama dalam mendapatkan perlakuan dalam 

pendidikan di dalam kelas. Dari penggalan cerita di 

atas terlihat Eliana yang jarang mendapat hukuman, 

kali ini ia mendapatkan hukuman dikarenakan kalah 

dalam sebuah permainan dalam pembelajaran. 

Adanya keadilan di dalam kelas tersebut membuat 

semua menjadi senang. Eliana yang jarang mendapat 

hukuman akhirnya menyanyi di depan teman-teman 

sekelasnya yang membuat mereka bahagia 

mendengar suara melengkingnya. 

17. Cinta Damai 

Sikap, perkataan, dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang dan aman 

atas kehadiran dirinya. Cinta damai adalah keadaan 

hati di mana seorang tidak ingin adanya perseteruan, 

pertengkaran, persisahan dan hal-hal yang tidak baik 

lainnya. Cinta damai dapat ditunjukkan melalui 

sikap maupun sifat dari setiap individu. Cinta damai 

dalam novel Eliana Karya Tere Liye tergambar pada 

penggalan kutipan data (NCD.1)  sebagai berikut. 
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“ Kau duluan yang cerita Amel, nanti giliran 

Kakak kau yang cerita.” Bapak menengahi, 

tersenyum, “Biar kita dengarkan dari dua 

pihak yang bertengkar.” 

Amelia terisak,  menyeka pipi 

“Ayo, Amel ceritakan.” 

Amelia mengangguk. Lantas dengan suara 

tersendat-sendat mulai bercerita.” 

 

Penggalan teks di atas menunjukkan bahwa 

seorang Bapak yang bersifat lemah lembut sedang 

mendinginkan suasana yang ada di rumahnya dengan 

melerai Eliana dan Amelia untuk mencari tahu asal 

kesalahan yang terjadi. Bapak mulai menengahi 

dengan mengulang kembali kejadian yang telah 

berlalu agar saling bisa mengoreksi diri.  Dari 

penggalan cerita tersebut, diketahui bahwa rasa cinta 

damai muncul dari orang yang memulai melerai 

antara dua orang.  

Diketahui Eliana dan Marhotap sejak awal 

memiliki pertemanan yang kurang baik atau disebut 

tidak akur,  banyak dari lingkungan yang memaksa 

keduanya untuk saling berbaikan namun banyak hal 

pula yang membuat berbaikan menjadi susah untuk 

dilakukan. Di bawah ini akan ada penggalan cerita 

terwujudnya cinta damai antara Eliana dan Marhotap 
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setelah bermusuhan sekian lamanya. Hal ini terlihat 

pada penggalan kutipan data (NCD.2), (NCD.3), dan 

(NCD.4) berikut ini. 

(NCD.2) “Pak Bin berhenti sejenak. 

Memutuskan memanggil Bapak 

dan bapaknya Marhotap. Seumur-

umur aku sekolah, baru kali ini, 

Bapak dipanggil ke sekolah karena 

kelakuanku berbeda dengan 

Burlian atau Pukat yang biasa 

membuat masalah. Dua jam sejak 

Marhotap meneriakiku pencuri, 

setelah orang tua kami dihadirkan, 

aku akhirnya dibebaskan dari 

tuduhan hina itu.” 

“Benar. Itu batu yang kuberikan 

langsung kepada Syahdan.” Kata 

Bapak Marhotap.”  

 

(NCD.3) “Seharusnya kau membantu 

Marhotap, Eli. Mengajaknya 

belajar bersama. Bertanya apa 

kesulitannya. Mencoba memikiran 

jalan keluarnya. Bukan sebaliknya, 

mengolok, da bertengkar. 

Seharusnya kau bisa menjadi  

teman yang bermanfaat, bukan 

teman yang mengajak berdebat. Oi, 

kalian bahkan sudah lama tidak 

pernah akur. Saling bermusuhan 

macam dua ekor kucing.  
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(NCD.4) “Pak Bin menyeringai senang 

melihatku berbaikan dengan 

Marhotap, Kau tahu Eli, kenapa 

sebulan terakhir aku sering 

menyuruh Marhotap ketimbang 

kau? “Agar dia merasa penting di 

sekolah. Susah payah aku 

membujuk dia tentang masa depan. 

Kubujuk ini, kubujuk itu, tetap 

tidak termakan. Baru saat aku 

bilang, setidaknya tidak inginkah 

kau mengalahkan Eliana, orang 

yang paling sering mengejek kau 

jarang mandi, Marhotap langsung 

memerah mukanya. Mengepalkan 

tinju dan berjanji sungguh-sungguh 

ingin belajar.” 

 

Penggalan cerita di atas, terlihat pertengkaran 

terjadi sebab kesalahpahaman antara Marhotap dan 

Eliana. Pak Bin seorang guru, berusaha melerai 

keduanya. Dikarenakan permasalahan belum usai, 

cara yang harus diambil adalah memanggil kedua 

orang tua untuk mencari keterangan di antara 

keduanya. Hasilnya sempurna. Permasalahan telah 

ditemukan titik benarnya. Seperti inilah sebuah cara 

untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan 

terwujud cinta damai dalam lingkungan. Pada 

kutipan kedua dan ketiga terwujud cinta damai yang 
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diinginkan Pak Bin agar Eliana dan Marhotap 

berbaikan dan kembali menjadi teman. Pak Bin 

berusaha selalu mengingatkan dan menasihati 

keduanya agar menjadi teman baik kembali. 

18. Gemar Membaca 

Manusia berkarakter adalah manusia yang 

selalu gigih mencari pengetahuan, ada banyak cara 

mendapatkan pengetahuan, salah satunya dengan 

kegiatan membaca. Hal ini seperti pada pengalan 

kutipan data (NGM.1) dan (NGM.2) berikut ini. 

(NGM.1) “Bapak sedang membaca buku 

tebal di pojok.” 

“Itu sebenarnya buku apa Pak, Aku 

mendekat, “ 

“Bapak menunjukkan halaman 

depan buku, ini buku tentang 

undang-undang, keputusan, 

peraturan, hukum, yang seperti 

itulah.” 

“Ternyata buku yang dibaca Bapak 

ada kaitanya dengan peraturan 

tambang, perambahan hutan, 

undang-undang lingkungan dan 

sejenisnya.” 

 

(NGM.2) “Aku menyeringai, tersipu,” Tidak 

apa-apa, Pak. Hanya penasaran 

kenapa Bapak terus membaca buku 

tebal itu.” 
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“Bapak membaca buku ini sebagai 

persiapan, Eli. Sayangnya Bapak 

sudah terlambat memulainya.” 

Bapak  mengangkat bulu tebal di 

atas meja, Tetapi tidak mengapa, 

setidaknya kita juga harus paham 

hukum yang mengatur agar bisa 

menegosiasi ulang dengan baik 

atas urusan tambang pasir itu.” 

 

Penggalan cerita di atas, terlihat bahwa 

peneliti menemukan tokoh Bapak sebagai seorang 

yang gemar membaca. Hal ini terlihat dari 

pernyataan “ Bapak menunjukkan halaman depan 

buku, “Ini buku tentang undang-undang, keputusan, 

peraturan, hukum, yang seperti itulah. Semakin 

dibaca, semakin banyak yang Bapak tidak mengerti. 

Jadi, ya, tidak selesai-selesai dibaca.” Kata “tidak 

selesai-selesai dibaca” menunjukkan adanya 

kebiasaan dari Bapak, yaitu gembar membaca buku 

yang dilakukan setiap harinya. Seorang Bapak selalu 

mengajarkan anak-anaknya agar gemar membaca 

sejak dini, terlihat pada penggalan kutipan data 

(NGM.3) di bawah ini. 

“ Aku bingung, tanganku gemetar memegang 

kitab di dada. Obor kerlap-kerlip di terpa 

angin malam. Kakiku gemetar oleh perasaan 
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yang tidak kupahami. Setelah lima menit 

menatap gelap depanku, aku berjalan pulang, 

menyusul Amelia, Burlian, dan Pukat. Tiba di 

rumah, Bapak tidak ada, sedang pergi ke 

rumah Pak Bin.” 

 

Penggalan cerita di atas, diketahui bahwa 

kegiatan sehari-hari Eliana dan anak-anak yang lain 

adalah mengaji atau membaca Al-quran di setiap 

sorenya di rumah Nek Kiba. Mereka telah di didik 

untuk belajar mengaji sejak dini agar kelak besarnya 

dapat menjadi anak yang saleh dan saleha. 

 

B. Relevansi Nilai Karakter yang Terkandung dalam 

Novel Eliana dengan Pendidikan Kewarganegaraan 

Relevansi memiliki arti hubungan atau kaitan, 

dalam pembahasan ini akan membahas relevansi antara 

nilai-nilai karakter yang ada dalam novel Eliana karya 

Tere Liye dengan Pendidikan Kewarganegaraan. 

Pendidikan Kewarganegaraan yang ingin dicapai di 

setiap jenjang adalah untuk mengembangkan 

kepribadian manusia Indonesia seutuhnya, yakni 

manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
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bertanggung jawab. Dengan demikian, akan terbentuk 

pribadi manusia yang seutuhnya yang memiliki 

“akhlaqul karimah” di masa kini dan yang akan datang. 

Dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan yang berlangsung, harus berhasil 

dalam membuahkan sikap dan mental yang cerdas serta 

rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap tersebut 

dapat disertai pengamalan dari pancasila. Pancasila 

merupakan sebuah dasar negara Indonesia yang 

mempunyai landasan dari segala keputusan bangsa 

Indonesia. Dengan demikian, bangsa Indonesia 

mempunyai pondasi yang kuat dalam menjalankan 

keseluruhan sistem-sistem yang ada dalam pembelajaran 

maupun pemerintahan di Indonesia. Berikut ini 

merupakan Pancasila dengan sikap dan perilaku yang 

dihasilkan. 

PANCASILA 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa 

Berdasarkan sila pertama yang berbunyi 

Ketuhanan Yang Maha Esa, memiliki redaksi kata 

yang sangat jelas tentang kepercayaan dan 

takwanya seseorang kepada Tuhannya sesuai 

agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga 
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akan muncul sifat saling menghormati, saling 

menghargai, dan terbina rukun meski antar beda 

agama. 

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 

Sikap adil telah di terapkan kepada bangsa 

Indonesia sejak berdirinya Indonesia hingga di 

rumuskan ke dalam Pancasila yang dijadikan dasar 

Negara. Maka hendaknya, kita berani membela 

kebenaran dan keadilan yang ada, serta tidak 

berbuat semena-mena terhadap orang lain. Adil, 

berarti melakukan sebuah kemanusian. 

Kemanusiaan berarti menjunjung tinggi nilai-nilai 

saling mencintai sesama manusia, saling 

menghormati, dan memiliki sikap saling tenggang 

rasa. 

3. Persatuan Indonesia 

Persatuan Indonesia berarti menempatkan 

kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan 

bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi 

maupun golongan. Sehingga akan muncul pada jati 

diri manusia yang rela berkorban, cinta tanah air, 

bangga akan keduanya, serta selalu ingin 
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memajukan kesatuan bangsa demi bangsa negara 

Indonesia tercinta. 

4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat 

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan 

Musyawarah dalam mencapai mufakat harus 

diselesaikan dengan sikap kekeluargaan dan 

mengutamakan kepentingan bersama tanpa 

memaksakan kehendak kepada orang lain. Dalam 

mengambil keputusan harus dapat 

dipertanggungjawabkan melalui musyawarah 

dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab yang 

tinggi. 

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

Bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, 

suka memberi pertolongan, suka bekerja kersa, 

tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang 

lain, suka menghargai kerja orang lain, merupakan 

sikap-sikap yang dihasilkan dari perwujudan sila 

kelima dari Pancasila yang berbunyi keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Dalam mencapai tujuan-tujuan dari pancasil 

tersebut, maka fungsi utama pendidikan karakter 

menjadikan lima sila di atas menjadi tiga fungsi, yaitu 
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fungsi spiritual, fungsi psikologis, dan fungsi sosial. 

Adapun pengertian dari tiga fungsi ini adalah sebagai 

berikut. 

a. Fungsi Spiritual, berkaitan dengan akidah dan 

iman. 

b. Fungsi psikologis, berkaitan dengan tingkah laku 

yang mengangkat derajat manusia ke derajat yang 

lebih sempurna. 

c. Fungsi sosial, berkaitan dengan aturan-aturan yang 

menghubungkan manusia dengan manusia lain atau 

masyarakat. 

 Nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel 

Eliana karya Tere Liye sangat sesuai dengan tiga fungsi 

tersebut. Kesesuaian tersebut dapat di jelaskan melalui 

uraian-urain di bawah ini. 

a. Fungsi Spiritual 

Fungsi spiritual adalah segala aspek yang 

berkaitan dengan akidah dan iman. Akidah adalah 

mentauhidkan Allah, meyakini bahwa Tuhan itu 

Esa,  dan tiada Tuhan selain Allah Swt. Bukti 

seseorang beriman adalah dengan bertakwa kepada 

Allah Swt, menjadi  hamba Allah yang selalu 

menjalankan perintah-Nya dan menjauhi 
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larangannya. Dalam novel Eliana karya Tere Liye 

terdapat nilai-nilai yang mencerminkan fungsi 

spiritual, yaitu religius. Nilai-nilai religius yang 

terdapat dalam novel Eliana Karya Tere Liye 

adalah mengucapkan salam, berdoa, mengingat 

akan adanya Tuhan, salat, azan, dan beriman serta 

taat kepada Allah Swt. 

Novel Eliana karya Tere Liye 

mengajarkan berbagai hal kepada kita untuk selalu 

ingat dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Agar kita dapat mengikuti segala perintah-Nya dan 

menjauhi segala larangan-Nya. Sehingga dapat 

selamat di dunia dan akhirat. Novel ini juga 

mengajarkan kita untuk selalu mengingat Allah Swt 

dalam setiap keadaan baik, maupun sedih. Selain 

itu, dalam novel ini di ajarkan sejak kecil kepada 

anak tentang mengaji, salat, berdoa, azan, dan 

segala sesuatu yang mengarah pada nilai 

keagamaan. Semua itu di ajarkan kepada anak sejak 

dini, dimaksudkan agar anak mempunyai pribadi 

keagamaan yang bagus sejak dini. 
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b. Fungsi psikologis 

Fungsi psikologis adalah nilai-nilai akhlak 

yang berkaitan dengan tingkah laku yang 

mengangkat derajat manusia ke arah yang lebih 

baik. Dalam novel Eliana karya Tere Liye terdapat 

nilai-nilai yang mencerminkan fungsi psikologis, 

seperti jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

rasa ingin tahu, menghargai prestasi, gemar 

membaca, dan tanggung jawab. Jujur menjadikan 

seseorang menjadi orang yang dapat dipercaya. 

Disiplin menjadikan orang menjadi patuh pada 

peraturan, menghargai waktu, dan lebih menata 

pola hidup dengan lebih baik. Kerja keras dapat 

membuat orang dapat berpikir untuk bisa mencapai 

apa yang diinginkan. Kreatif adalah bentuk dari 

hasil berpikir dan menemukan hal baru. Mandiri 

menjadikan orang lebih menghargai diri dan tidak 

mudah bergantung kepada orang lain. Rasa ingin 

tahu, menghargai prestasi, dan gemar membaca 

menjadikan seseorang terus giat belajar dan belajar. 

Tanggung jawab akan menjadikan orang mampu 

mengemban amanah dengan baik. Semua nilai-nilai 

karakter tersebut dapat menjadikan seseorang 
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menjadi lebih menghargai dirinya sendiri terutama 

terhadap orang lain. Nilai-nilai karakter dalam 

novel Eliana tersebut memiliki kesesuain dengan 

fungsi psikologis dalam pendidian karakter. 

c. Fungsi sosial 

Fungsi sosial adalah segala aspek yang 

berkaitan dengan aturan-aturan yang 

menghubungkan manusia dengan manusia lain atau 

masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial. 

Manusia membutuhkan manusia lain dalam 

menjalani kehidupannya. Hubungan timbal balik 

antar manusia ini menjadikan manusia sebagai 

makhluk sosial, makhluk yang selalu bergantung 

dengan manusia lain. Dalam novel Eliana karya 

Tere Liye terdapat nilai-nilai yang mencerminkan 

fungsi sosial, antara lain, yaitu demokratis, 

bersahabat/komunikatif, cinta damai, peduli sosial, 

dan peduli lingkungan. 

Demokratis dalam novel Eliana 

menggambarkan tentang keadilan. Keadilan 

dalam novel ini adalah menganggap bahwa 

keadilan antara semua masyarakat seolah-olah 

sudah adil. Selain demokratis, nilai yang 
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menunjukkan fungsi sosial lainnya adalah 

bersahabat/ komunikatif, cinta damai, cinta 

tanah air, peduli sosial, dan peduli lingkungan. 

Semua ini, terlihat dari kekompakan para 

pemuda pemudi serta semua kalangan dari 

semua penduduk yang kompak dalam tidak 

setujunya atas adanya tambang pasir yang sangat 

merugikan warga pedalaman Sumatra tersebut. 

Sehingga, nilai-nilai dalam novel Eliana lebih 

mengarah pada upaya untuk memiliki hubungan 

yang baik dengan orang lain. Maka, nilai-nilai 

yang ada dalam novel Eliana memiliki 

kesesuaian dengan fungsi sosial. 

Dengan uraian di atas, peneliti 

menyimpulkan adanya relevansi antara nilai-

nilai pendidikan karakter dalam novel Eliana 

dengan Pendidikan Kewarganegaraan.. Setiap 

nilai-nilai yang terdapat dalam novel tersebut, 

memiliki kesesuaian dengan fungsi pendidikan 

karakter yang kemudian diringkas dan menjadi 

tiga fungsi dalam pendidikan karakter, yaitu 

fungsi spiritual, fungsi psikologis, dan fungsi 

sosial. 
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Adanya relevansi antara nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam novel Eliana dengan 

fungsi ini menunjukkan bahwa adanya 

kesesuaian dengan fungsi pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan yang hendak 

dicapai antara lain untuk mengembangkan 

kepribadian manusia Indonesia seutuhnya, yakni 

manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Sehingga 

akan terbentuk pribadi manusia yang seutuhnya 

yang memiliki “akhlaqul karimah” di masa kini 

dan masa yang akan datang.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan nilai-nilai pendidikan 

karakter di atas yang terdapat dalam novel Eliana karya 

Tere Liye dan relevansinya terhadap Pendidikan 

Kewarganegaraan, dapat di tarik simpulan sebagai 

berikut. 

1. Terdapat nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

novel Eliana karya Tere Liye, antara lain: (1) 

religius, (2) jujur, (3) disiplin, (4) kerja keras, (5) 

kreatif, (6) mandiri, (7) demokratis, (8) rasa ingin 

tahu, (9) menghargai prestasi, (10) bersahabat/ 

komunikatif, (11) cinta damai, (12) gemar 

membaca, (13) peduli lingkungan, (14) peduli 

sosial, (15) tanggung jawab, (16) cinta tanah air, 

(17) toleransi, (18) semangat kebangsaan. 

2. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti 

menyimpulkan bahwa terdapat relevansi antara 

nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Eliana 

dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan 

Kewarganegaraan yang ingin dicapai di setiap 
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jenjang pendidikan adalah untuk mengembangkan 

kepribadian manusia Indonesia seutuhnya, yakni 

manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. Dengan demikian, akan 

terbentuk pribadi manusia yang seutuhnya yang 

memiliki “akhlaqul karimah” di masa kini dan 

yang akan datang. 

Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, 

terdapat tiga fungsi yang diakomodasikan dalam 

pendidikan karakter, yaitu: fungsi spiritual yang 

berkaitan dengan akidah dan iman, fungsi 

psikologis yang berkaitan dengan tingkah laku 

yang mengangkat derajat manusia ke derajat yang 

lebih baik, dan fungsi sosial yang berkaitan dengan 

aturan-aturan yang menghubungkan manusia 

dengan manusia lain. Relevansi antara keduanya 

dapat dikategorikan sebagai berikut. 

a. Fungsi Spiritual: religius, yang meliputi 

mengucapkan salam ketika hendak bertamu ke 

rumah orang lain, berdoa, shalat tepat waktu, 



289 

shalat berjama‟ah, dan bertakwa kepada Allah 

Swt. 

b. Fungsi psikologis: jujur, disiplin, kerja keras, 

kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 

menghargai prestasi, gemar membaca, dan 

tanggung jawab. 

c. Fungsi sosial: demokratis, bersahabat/ 

komunikatif, cinta damai, peduli lingkungan, 

peduli sosial, cinta tanah air, semangat 

kebangsaan, dan toleransi terhadap setiap orang. 

Adanya relevansi antara nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam novel Eliana dengan 

tiga fungsi ini menunjukkan bahwa adanya 

kesesuaian dengan Pendidikan Kewarganegaraan 

yang hendak dicapai dalam pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam hal ini, untuk 

mengembangkan kepribadian manusia Indonesia 

seutuhnya, yakni manusia beriman, bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Sehingga akan terbentuk pribadi manusia yang 



290 

seutuhnya yang memiliki “akhlaqul karimah” di 

masa kini dan yang akan datang. 

B. Saran 

Setelah peneliti melakukan penelitian dan 

menganalisis nilai-nilai pendidikan karakter yang 

terdapat dalam novel Eliana karya Tere Liye, peneliti 

ingin memberikan saran sebagai berikut. 

1. Dalam menulis sebuah karya sastra berupa novel, 

novel Eliana karya Tere Liye sebaiknya dapat 

memunculkan nilai-nilai religius yang lebih banyak 

lagi, agar nilai-nilai spiritual dapat di temukan di 

dalam novel. 

2. Novel Eliana karya Tere Liye adalah salah satu 

novel yang mengandung nilai-nilai pendidikan 

karakter dan memiliki kesesuaian relevansi dengan 

pendidikan kewarganegaraan atas cerita-cerita yang 

dimunculkan di dalamnya seperti wujud cinta tanah 

air. Semoga, karya Tere Liye selanjutnya dapat 

memunculkan cerita yang lebih menarik serta 

memunculkan cerita yang mengarah pada 

pendidikan kewarganegaraan. 
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