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Seiring dengan perkembangan ilmu pendidikan, 

pengetahuan, dan teknologi, pendidikan mengalami 

pergeseran paradigma. Pendidikan yang selama ini terbatas 

di kelas terjadi di luar kelas melalui media pendidikan lain, 

baik media massa, media cetak maupun media elektronik. 

Banyak pelajaran dan pengalaman hidup yang dapat 

menginspirasi lahirnya sebuah karya sastra yang akhirnya 

dijadikan sebagai media menyampaikan aspirasi, gagasan, 

ide, atau nasihat (petuah). Salah satunya novel karya Tere 

Liye yang berjudul Amelia. Novel Amelia ini banyak 

memuat tentang pendidikan karakter. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan 

(library research) yang  mengaji nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam novel Amelia karya Tere-Liye. Teknik 

pengumpulan datanya dengan cara editing, organizing, dan 

penemuan hasil. Adapun metode yang digunakan ialah 

pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik 

analisis data menggunakan analisis isi laten dan isi 

komunikasi, isi laten, yaitu isi yang terkandung dalam 

dokumen dan naskah sedangkan isi komunikasi, isi 

sebagaimana terwujud dalam hubungan naskah dengan 

konsumen. 
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Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan hasilnya 

sebagai berikut: 1) Nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

novel Amelia karya Tere-Liye, yaitu (a) nilai religius, (b) 

nilai toleransi, (c) nilai kedisplinan, (d) nilai peduli sesama, 

(e) nilai peduli lingkungan, (f) nilai bersahabat, (g) nilai 

jujur, (h) nilai tanggung jawab, (i) nilai kreatif, (j) nilai 

ketegasan, (k) nilai semangat kebangsaan, (l) nilai cinta 

tanah air, (m) nilai menghargai prestasi, (n) nilai rasa ingin 

tahu, (o) nilai demokrasi, (p) kerja keras, (q) gemar 

membaca, (r) mandiri, (s) cintai damai. 2) Relevansi 

pendidikan karakter novel Amelia karya Tere-Liye bagi 

siswa Madrasah Ibtidaiyah meliputi, tiga fungsi, yaitu fungsi 

spiritual, fungsi psikologis, dan fungsi sosial. Fungsi 

spiritual adalah fungsi yang berkaitan dengan agama yaitu 

nilai religius. Selanjutnya, fungsi psikologis adalah fungsi 

yang berkaitan dengan jiwa yaitu disiplin, menghargai 

prestasi, demokrasi, cinta damai, jujur,  kreatif, gemar 

membaca, semangat kebangsaan, rasa ingin tahu, 

bersahabat, dan sabar. Terakhir, fungsi sosial adalah fungsi 

yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan yaitu 

peduli terhadap sesama, peduli lingkungan, toleransi, dan 

cinta tanah air. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam perkembangannya, pendidikan 

dikembangkan oleh para ahli psikologi. Di dunia Islam, 

pendidikan dikembangkan Ibn Maskawaih, Al Ghazali, 

Al-Muhasibi, dan Abu Thalib Al-Makki. Jadi, dalam 

psikologi pengertian pendidikan adalah kegiatan yang 

didalamnya melibatkan banyak orang, Diantarannya 

peserta didik (siswa), pendidik, administrator, 

masyarakat, dan orang tua.1 Pendidikan adalah proses 

untuk mendewasakan dan memanusiakan manusia. 

Melalui pendidikan, manusia tumbuh, berkembang 

secara wajar dan sempurna sehingga ia dapat 

melaksanakan tugas sebagai khalifatullah fil ardl.2 

                                                             
1Mahmud, Psikologi Pendidikan  (Bandung: Pustaka Setia, 

2017), 13-15. 
2Heri Jauhari, Fikih Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2008), 1. 
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Pendidikan pada hakikatnya adalah kerja akal budi atas 

fitrah yang dibekalkan Tuhan kepadanya. Maka dari itu, 

dalam Islam pendidikan begitu penting sehingga 

menjadi suatu kewajiban. Pendidikan itu sendiri sangat 

penting bagi masyarakat karena pendidikan, seseorang 

dapat memperbaiki dirinya sesuai dengan yang diajarkan 

di dalamnya. 

Dilihat dari perkembangan zaman, banyak sekali 

anak yang kurang mendapatkan kasih sayang orang 

tuanya. Kurangnya perhatian orang tua bisa 

mengakibatkan seorang anak susah diatur, tidak 

menghormati peraturan sekolah dan guru, tidak 

mempunyai sifat peduli sosial. Sekarang, tidak sedikit 

orang tua yang terlalu memanjakan anak. Misalnya, di 

usia yang masih kecil sudah dibelikan telepon seluler, 

tidak diajarkan bagaimana bekerja keras itu, tidak tegas 

dalam mendidik anak. Di sekolahpun pendidik 
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terkadang masih banyak yang hanya memberikan tugas 

tanpa memberikan penguatan materi lagi. Banyak 

pendidik yang pilih kasih terhadap peserta didiknya. Hal 

itu juga dapat menganggu jiwa seorang peserta didiknya 

menjadi tidak bersemangat berangkat sekolah dan tidak 

menaati peraturan sekolah. 

Intinya, membangun karakter harus diiringi 

dengan karakter memberikan contoh.Karakter guru yang 

jelek sering melahirkan murid-murid kehilangan 

karakter.Pelajar saat ini identik dengan tindakan 

tawuran, korban budaya cinta-cintaan, dan lain-

lain.Kini, karakternya kian jauh dari predikat zaman 

dulu, yang heroik dan peka terhadap realitas. 

Sebaliknya, mereka justru menjadi korban realitas dan 

menjadi kaum yang sering membuat masyarakat dengan 

citra buruknya semata. Tercatat bahwa di negeri ini 75-

80% (7-8 orang dari setiap 10 orang) pelajar setingkat 
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SD-SMA putus sekolah dan 60% (6 orang dari setiap 10 

orang) pelajar setingkat SMA tidak mampu melanjutkan 

ke bangku kuliah.Di era kapitalisme modern, anak-anak 

kapitalis tentu saja mendapatkan pendidikan yang 

eklusif dan khusus, yang terkadang telah dipastikan 

untuk mewarisi perusahaan-perusahaan atau kekayaan 

yang dimiliki orangtuanya setelah meninggal. Artinya, 

komersialisasi dan elitisme pendidikan tinggi akan 

membawa efek buruk bagi bangsa ini ke depan karena 

yang lahir adalah reproduksi kondisi sosial tempat 

ketimpangan sosial akan tetap tegak dengan berbagai 

efek kemiskinan.3 

Seiring dengan perkembangan ilmu 

pendidikan,pengetahuan, dan teknologi, pendidikan 

mengalami pergeseran paradigma. Pendidikan yang 

selama ini terbatas di kelas terjadi di luar kelas melalui 

                                                             
3Fatchul Mu’in, Pendidikan Karakter Konstruksi Teoretik & 

Praktik (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 28-32. 
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media pendidikan lain, baik media massa, media cetak 

maupun media elektronik. Beragamnya model penyajian 

media telah mengambil peran yang cukup penting dalam 

dunia pendidikan. Tidak hanya teknologi yang 

mengajarkan karakter yang baik melalui sebuah film 

tetapi buku atau novel juga banyak yang mengajarkan 

nilai-nilai karakter pendidikan. Di dalamnya terdapat 

pesan yang bisa dijadikan contoh untuk menjadi 

makhluk Tuhan yang lebih baik. 

Banyak pelajaran dan pengalaman hidupyang 

dapat menginspirasi lahirnya sebuah karya sastra yang 

akhirnya dijadikan sebagai media menyampaikan 

aspirasi, gagasan, ide, atau nasihat (petuah).Pada 

akhirnya, berguna apabila diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Sastra merupakan media 

pembelajaran yang banyak disukai orang untuk untuk 

menyampaikan nilai atau pesan moral kepada orang lain. 
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Pesan-pesan yang disajikan dalam buku seperti (novel, 

komik, dan sejenisnya) dan majalah ternyata memiliki 

efek psikologis yang lebih besar. Salah satunya adalah 

media cetak karena media cetak memiliki tingkat 

kedekatan proximity yang lebih besar dibandingkan 

dengan media elektronik.4 

Pendidikan tidak harus disampaikan melalui 

pembelajaran di kelas atau hanya dengan media 

pendidikan yang hanya terpaku pada buku-buku wajib. 

Pendidikan juga bisa disampaikan melalui media 

alternatif lainnya seperti karya sastra (novel).Novel 

merupakan karya sastra yang bersifat realistis dan 

mengandung nilai psikologi yang mendalam 

sehingganovel dapat berkembang dari sejarah, surat-

surat, bentuk-bentuk nonfiksi atau dokumen-dokumen, 

sedangkan roman atau romansa berada dalam kedudukan 

                                                             
4Saeful A. Muhtadi, Komunikasi Dakwah Teori Pendekatan 

Aplikasi (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2012), 134. 
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yang berbeda.5Novel dan cerpen hadir di hadapan 

pembaca untuk menampilkan cerita. Hal itu merupakan 

fakta yang tidak dapat dimungkiri. Menurut 

Nurgiyantoro, novel adalah sebuah cerita fiksi yang 

jumlah halamannya mencapai berpuluh-puluh, ratusan, 

atau beratus-ratus, seperti serial Harry Potter, Lord of 

The Rings, Eragon, Ranggamorfosa Sang Penakluk 

Istana.6 

Salah satu bentuk karya sastra adalah novel. 

Novel adalah karya fiksi yang dibangun melalui 

berbagai unsur. Unsur-unsurtersebut antara lain unsur 

intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah 

unsur-unsur yang membangun sastra hadir sebagai karya 

sastra, unsur-unsur yang secara fakta akan dijumpai jika 

orang membaca karya sastra. Unsur intrinsik inilah yang 

                                                             
5Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: 

Gajah Mada University Press, 2005), 10. 
6Burhan Nugiyantoro, Sastra Anak Pengantar Pemahaman 

Dunia Anak, (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2010), 287. 
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membuat sebuah novel berwujud. Misalnya, dalam 

sebuah cerpen, meliputi alur, tema, tokoh, dan 

penokohan (karakterisasi), sudut pandang, latar, dan 

amanat.7 

Alur didalam sebuah novel adalah rekaan, 

peristiwa yang disajikan dengan urutan tertentu. Tokoh 

novel adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa 

atau perlakuan di dalam berbagai peristiwa cerita. 

Penokohan dalam novel adalah penyajian watak, 

penciptaan citra, atau pelukisan gambaran tentang 

seseorang yang ditampilkan sebagai tokoh novel. Latar 

dalam novel adalah salah satu fakta cerita yang harus 

diperhatikan, dianalisis, dan dinilai. Tema dalam novel 

adalah masalah kehidupan dalam novel tersebut yang 

cukup kompleks. Amanat dalam novel adalan pesan 

                                                             
7Sugihastuti dan Suharto, Kritik Sastra Feminis: Teori dan 

Aplikasi, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar), 43. 
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yang terkandung dalam novel tersebut.8 Sudut pandang 

dalam novel merupakan salah satu unsur fiksi yang oleh 

Stanton digolongkan sebagai sarana cerita, sudut 

pandang haruslah diperhitungkan kehadirannya, 

bentuknya, sebab pemilihan sudut pandang akan 

berpengaruh terhadap penyajian cerita.9 

Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada 

di luar karya sastra tetapi secara tidak langsung 

mempengaruhi bangunan atau organisme karya sastra. 

Walaupun demikian, unsur ekstrinsik cukup 

berpengaruh terhadap totalitas bangun cerita yang 

dihasilkan. Oleh karena, itu unsur ekstrinsik dalam 

sebuah novel haruslah tetap dipandang sebagai sesuatu 

yang penting.Misalnya, dalam sebuah cerpen meliputi 

latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, 

dan nilai-nilai terkandung dalam cerpen itu 

                                                             
8Ibid, 44-77.  
9Burhan Nurgiyantoro,Teori Pengkajian Fiksi, 336 
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sendiri.10Latar belakang masyarakat mencakup berbagai 

masalah dalam lingkup yang cukup kompleks. Ia dapat 

berupa kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan, 

pandangan hidup, cara dia berpikir dan bersikap. Latar 

belakang pengarang itu sangat penting karena adanya 

sebuah karya sastra jika tidak ada latar belakang 

pengarang, akan muncul plagiat. Nilai-nilai yang 

terkandung dalam sebuah cerpen itu sangat penting 

dikarenakan nilai tersebut dapat memberikan motivasi 

terhadap yang membaca. 

Karya sastra (novel) merupakan struktur yang 

bermakna. Novel tidak sekadar merupakan serangkaian 

tulisan yang menggairahkan ketika dibaca tetapi 

merupakan struktur pikiran yang tersusun dari unsur-

unsur yang padu. Untuk mengetahui makna-makna atau 

pikiran tersebut, karya sastra (novel) harus dianalisis. 
                                                             

10Dwi Murniati, “Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Novel 99 
Cahaya Di Langit Eropa Karya Hanum Salsabiela Rais Dan Rangga 

Almahendra,” (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2008), 26-27. 
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Kritik sastra menurut Culler, pada dasarnya merupakan 

upaya untuk menangkap atau memberi makna karya 

sastra.11 Salah satunya novel karya Tere Liye. 

Novel Tere-Liye ini banyak memberikan 

motivasi dan berbagai pelajaran yang menunjukkan 

nilai-nilai karakter pendidikan seperti nilai religius, kerja 

keras, semangat kebangsaan, toleransi, peduli 

lingkungan, peduli sosial, bersahabat, dan kasih sayang. 

Novel-novelnya juga memberikan pencerahan dan 

menggiring pembaca dan para orang tua dalam mendidik 

anak yang benar, menanamkan nilai religius pada diri 

anak pada usia dini, tidak pilih kasih kepada anaknya, 

mengajarkan bagaimana kerja keras itu. Dalam novel 

ini, juga dapat dilihat dari kegigihan seorang Amelia 

dalam suatu pekerjaan, kerja keras orang tua dan 

kebijaksanaan seorang Ayah ke anaknya dalam 

                                                             
11Sugihastuti dan Suharto, Kritik Sastra Feminis: Teori dan 

Aplikasi, 43-44. 
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mendidik putra-putrinya. Novel Amelia karya Tere-Liye 

dapat dibaca untuk semua usia, baik kalangan muda dan 

orang tua karena dalam novel ini banyak sekali pesan 

yang disampaikan terutama kepada orang tua dalam hal 

mendidik anaknya dan guru kepada muridnya. 

Novel Amelia ini bercerita tentang seorang anak 

yang bernama Amelia. Dia anak bungsu yang paling 

disayang.Ia sebal jika selalu diledek menjadi penjaga 

rumah. Kelak ia tahu sejauh apapun ia pergi, takdir akan 

membawannya kembali. 

Novel Amelia, karya Tere-Liye mengajak 

pembaca agar selalu teliti dalam mendidik seorang anak 

di usia Sekolah Dasar. Novel ini dapat menjadi motivasi 

bagi pembaca dalam mengajarkan nilai-nilai karakter 

pendidikan. Oleh karena itu, novel ini sangat berguna 

bagi guru dan orangtua dalam mendidik seorang Anak. 

Peneliti tertarik untuk meneliti Novel Amelia karya 
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Tere-Liye, dengan judulNilai-Nilai Karakter dalam 

Novel Amelia Karya Tere-Liye dan Relevansinnya 

dengan Pendidikan Karakter bagi Siswa Madrasah 

Ibtidaiyah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang, di rumuskan 

masalah sebagai berikut. 

1. Nilai-nilai karakterapa sajakah yang terdapat dalam 

novel Amelia karya Tere-Liye? 

2. Bagaimanakah relevansi nilai-nilai karakter novel 

Amelia karya Tere-Liye dalam pendidikan karakter 

bagi Siswa Madrasah Ibtidaiyah? 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. untuk mengetahui nilai-nilai karakter yang terdapat 

dalam Novel Amelia Karya Tere-Liye; 

2. untuk mengetahui relevansinilai-nilai karakter 

Amelia karya Tere-Liye dalam pendidikan karakter 

bagi Siswa Madrasah Ibtidaiyah. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdsarkan Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian Ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat teoretis  

Berdasarkan persoalan dan tujuan diatas, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan. 

sumbangsih pemikiran penelitian untuk 

mengembangkan pengetahuan, terutama dalam 

pemilihan novel yang baik untuk anak. 

2. Manfaat praktis 
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Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat: 

a. memudahkan peminat sastra pada umumnya 

dalam memahami pesan moral dan nilai yang 

terkandung dalam karya sastra, agar menjadi 

manusia yang berkarakter lebih baik; 

b. dijadikan sebagai salah satu acuan pendidik dalam 

proses memahami peserta didik yang mempunyai 

karakter yang berbeda; 

c. memberikan alternatif sebagai sarana atau media 

pendidikan dalam proses pembelajaran di 

Madrasah Ibtidaiyah. 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Untuk memperkuat penelitian yang peneliti 

lakukan, peneliti mengadakan telaah pustaka dengan 

cara mencari judul penelitian yang telah dilaksanakan 

oleh peneliti terdahulu. Penelitian terkait dengan nilai-
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nilai karakter dan pendidikan karakter yang sudah 

pernah dilakukan sebagai berikut. 

Pertama, Ilham Muhammad (2016)12 dengan 

judul penelitiannyaNilai-nilai Pendidikan Karakter 

dalam Novel karya Habiburrahman El Shirazy dan 

Relevansinya dengan Pembelajaran Sastra. 

Menurutnya, pendidikan harus memiliki tujuan yang 

sama dengan tujuan penciptaan manusia. Sebab, 

bagaimanapun, pendidikan Islam syarat dengan landasan 

dinul Islam. Pada prinsipnya, tujuan pendidikan harus 

selaras dengan tujuan yang menjadi dasar pendidikan. 

Dari sinilah, sepatutnya, pendidikan karakter dimulai 

dari dalam pendidikan keluarga, yang merupakan 

lingkungan pertama dalam pertumbuhan anak-

anak.Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai-

nilai pendidikan karakter dalam Novel  Habiburrahman 
                                                             

12Ilham Muhammad, “Nilai Pendidikan Karakter dalam Novel Karya 
Habiburrahman El Shirazy dan Relevansinya dengan Pembelajaran 

Sastra,” (Skripsi Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2016). 
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El Shirazy terdapat tiga belas nilai-nilai pendidikan 

karakter; religius, cinta damai, cinta tanah air, 

demokratis, jujur, kerjakeras, mandiri, kreatif, 

menghargai prestasi, dan lain-lain. 

Selanjutnya, Novita Damayanti (2014),13dengan 

penelitiannya berjudul Nilai-nilai Pendidikan Karakter 

dalam Novel Anak Sejuta Bintang karya Akmal Nasery 

Basral dan Implementasinya dalam Pembelajaran di 

SMP Negeri 3 Gabus. Dalam hal ini, pendidikan 

karakter dinilai sangat penting untuk membentuk 

generasi penerus bangsa yang kompeten serta 

berkepribadian baik. Kasih sayang dari kedua orang tua 

yang mengiringi kehidupan seorang anak dalam 

membentuk kepribadian dan karakter. Novel ini 

mengusung tema kasih sayang dan peran serta orang tua 

                                                             
13Novita Damayanti, “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Novel 

Anaka Sejuta Bintang Karya Akmal Nasery Basral Dan 
Implementasinya Dalam Pembelajaran Di SMP Negeri 3 Gabus,” 

(Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2014). 
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dalam tumbuh kembang anak. Alur yang digunakan 

yaitu alur maju. Dan penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. 

Fathu Nur Rahma (2018)14dengan penelitiannya 

berjudul Nilai-Nilai Religius yang Terkandung dalam 

Novel Assalamu’alaikum Beijing karya Asma Nadia. 

Novel Assalamu’alaikum Beijing. Dalamhal ini,nilai-

nilai religius yang terkandung dalam Novel 

Assalamu’alaikum Beijing karya Asma Nadia 

mencakup; (1) nilai aqidah meliputi Iman kepada Allah, 

Iman kepada kitab Allah, dan Iman kepada Qadha’ dan 

qadar, (2) nilai syariah meliputi shalat, berdzikir, dan 

berdo’a kepada Allah, (3) nilai akhlak meliputi sabar, 

syukur, saling menasihati, silaturahmi, permintaan maaf 

kepada orang lain, adab pergaulan, tanggung jawab, 

toleransi, dermawan. Penelitian ini menggunakan 
                                                             

14Fathu Nur Rahma, “Nilai-Nilai Religius Yang Terkandung Dalam 
Novel Assalamu’alaikum Beijing tahun 2017/2018,” (Skripsi, IAIN 

Ponorogo, 2018). 
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penelitian kajian pustaka (Library Research). Teknik 

pengumpulan data menggunakan editing, organizing, 

dan penemuan hasil. Kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode analisis isi (content analysis). 

Penelitian terdahulu dan penelitian yang 

sekarang terdapat perbedaan dan persamaan. 

Persamannya, yaitu sama-sama meneliti tentang nilai-

nilai pendidikan karakter dan jenis penelitian library 

research, serta bersifat deskriptif. Perbedaannya,yaitu 

jika milik peneliti terdahulu langkah teknik analisis data 

menggunakan cara identifikasi data, mengklasifikasi 

data, interpretasi data, penjelasan hubungan hasil 

penelitian dengan pembelajaran sastra, sedangkan milik 

peneliti yang akan diteliti saat ini langkah teknik analisis 

data menggunakan teknik isi laten dan komunikasi, 

penjelasan hubungan nilai-nilai pendidikan karakter bagi 

siswa di Madrasah Ibtidaiyah.  
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Selanjutnya, dalam penelitian Novita Damayanti 

persamaannya dengan penelitian yang akan diteliti 

adalah sama-sama membahas nilai-nilai pendidikan 

karakter dan sama-sama menggunakan jenis penelitian 

library research dan sama-sama bersifat deskriptif. 

Perbedaannya, yaitu dalam penelitian terdahulu teknik 

pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan 

teknik pustaka, catat, wawancara, dan angket, sedangkan 

teknik pengumpulan data yang akan diteliti saat ini 

dengan menggunakan teknik editing, organizing, dan 

penemuan hasil. 

Selanjutnya, dalam penelitian fathu Nur Rahma 

persamaannya dengan penelitian yang akan diteliti 

adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kajian 

pustaka (library research), dan sama-sama bersifat 

deskriptif. Perbedaannya, dalam penelitian terdahulu 

tentang nilai-nilai pendidikan karakter bersifat religius, 
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sedangkan peneliti yang akan diteliti sekarang tentang 

nilai-nilai pendidikan karakter. 

Berdasarkan ketiga telaah hasil penelitian 

terdahulu dapat disimpulkan bahwa, dalam persamaan 

dan perbedaan penelitian terdahulu sama-sama berisi 

tentang nilai-nilai pendidikan karakter, dan jenis 

penelitiannya library research, serta bersifat deskriptif. 

Sedangkan langkah teknik analisis data milik Ilham 

Muhammad menggunakan cara identifikasi data, 

mengklasifikasi data, interpretasi data, penjelasan 

hubungan hasil penelitian dengan pembelajaran sastra, 

sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian 

Novita Damayanti ini adalah dengan menggunakan 

teknik pustaka, catat, wawancara, dan angket, dan 

penelitian Fatchu Nur Rahma berisi tentang Nilai-Nilai 

Pendidikan Karakter yang bersifat religius, jika 

penelitian yang akan diteliti saat ini langkah analisis data 



29 
 

menggunakan isi laten dan komunikasi dan hubungan 

bagi siswa di Madrasah Ibtidaiyah, dan teknik 

pengumpulan data menggunakan organizing, editing, 

penemuan hasil, serta penelitian saat ini berisi tentang 

nilai-nilai pendidikan karakter secara umum. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif. Moloeng menjelaskan 

bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan, dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati.Dalam data deskriptif, 

data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, 

dan bukan angka-angka.Hal itu disebabkan adanya 

penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang 

dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci 
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terhadap apa yang diteliti.15Penggalian seperti ini 

dilakukan terhadap novel Amelia karya Tere-Liye. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library 

Research).16Artinya, telaah yang dilaksanakan untuk 

memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya 

bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam 

terhadap bahan-bahan pustaka, yang relevan. Peneliti 

dalam mengelola data dan menafsirkannya 

berdasarkan pada teori-teori dari berbagai literatur. 

2. Data dan Sumber Data 

a. Data penelitian  

Data merupakan fakta atau informasi atau 

keterangan yang dijadikan sebagai sumber atau 

bahan menemukan kesimpulan dan membuat 

keputusan.Data adalah serangkaian fakta yang 

                                                             
15Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung 

: Remaja Rosdakarya, 2017), 4-11. 
16Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Buku Pedoman 

Penulisan Skripsi, Edisi Revisi (Ponorogo: IAIN Po Press), 53-54.    
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dibentuk atau disusun berdasarkan kerangka 

berpikir dan metode tertentu, yaitu kerangka 

berpikir ilmiah.Berdasarkan permasalahan yang 

telah dirumuskan, data penelitian ini adalah yang 

bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Dalam data deskriptif, data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan 

bukan angka-angka. Yang berasal dari Novel 

Amelia karya Tere-Liye berupa nilai-nilai 

karakter pendidikan. 

b. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan bahan dalam 

penelitianini berasal dari berbagai literatur 

kepustakaan yang mempunyai kaitan dengan 

nilai-nilai karakter dalam novel Ameliakarya 

Tere-Liye dan Relevansinya dengan pendidikan 
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karakter bagi siswa Madrasah Ibtidaiyah. Dalam 

penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua 

macam, yaitu.(1) Sumber data primer dan (2) 

sumber data sekunder. 

1) Sumber data primer 

Adapun sumber data primer dari penelitian 

ini adalah Novel Ameliaseri anak mamak 

yang merupakan karya Tere-Liye dengan 

penerbit Republika Tahun 2013. Novel ini 

berisi 392 halaman, yang terdiri atas 32 bab. 

2) Sumber data sekunder merupakan data yang 

diperoleh dari pihak lain, tidak langsung 

diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. 

Data sekunder biasanya berwujud data 

dokumentasi atau data laporan yang telah 

tersedia. Adapun sumber data sekunder yang 

peneliti gunakan dalam penelitian sebagai 
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penunjang penelitian ini di antarannya buku 

yang relevan, surat kabar, internet, jurnal. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan bagian 

penting dari proses penelitian. Begitu sentral peran 

pengumpulan data sehingga kualitas penelitian 

bergantung padanya. Dalam hal ini, penelitian akan 

mencurahkan seluruh energi kemampuan terutama 

penguasaan teori atau konsep struktur untuk 

mengambil data yang dibutuhkan sesuai dengan 

parameter struktur. Karena itu, proses pengambilan 

data tidak berlangsung sekali. Justru akan terjadi 

proses pengulangan. Peneliti akan bergerak maju 

mundur dalam usaha memperoleh tingkat akurasi 

data yang semakin baik.17Peneliti menggunakan 

                                                             
17Ahmad Sonhaji, Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

dalam Penelitian Kualitatif, dalam Imron Arifin (ed), Penelitian 
Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan, (Malang: 

KalimaSahada, 1996), 72-73. 
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pengumpulan data dengan cara teknik telaah 

dokumen atau bisa jadi disebut dengan studi 

dokumentasi. Dengan kata lain, teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik mencatat karena data-datanya berupa teks. 

Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data 

yaitu membaca Novel Amelia secara berulang-ulang 

kemudian mencatat kalimat-kalimat yang 

mengandung nilai-nilai karakter pendidikan. Dengan 

kata lain teknik pengumpulan data menggunakan 

teknik editing,organizing, dan penemuan hasil.  

a. Editing, yaitu memeriksa data yang telah 

diperoleh terutama dari segi kelengkapan, 

kejelasan makna, kesesuaian serta keseragaman 

antara masing-masing data. Tujuannya adalah 

untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data 

yang diperoleh.  
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b. Organizing, yaitu menyusun data dan sekaligus 

mensistematikan dari data-data yang diperoleh 

dalam rangka paparan yang sudah direncanakan 

sebelumnya sesuai dengan permasalahannya. 

Peneliti menyusun dan mensistematikan data-data 

yang diperoleh dalam kerangka paparan yang 

sudah peneliti rencanakan sesuai dengan rumusan 

masalah yang peneliti teliti. Setelah data-data 

dalam Novelnya diperoleh, peneliti menyusun dan 

mensistematikan data-data yang diperoleh dengan 

rumusan masalah yang telah peneliti buat, apakah 

data-data tersebut hasilnya sesuai dengan rumusan 

masalah atau belum. Di dalam novelAmelia dapat 

dilihat nilai-nilai karakter di dalamnya dan 

relevansi pendidikan karakter bagi siswa 

Madrasah Ibtidaiyah. 
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c. Penemuan hasil, yaitu melakukan analisis lanjutan 

terhadap hasil data dengan menggunakan 

teori.18Dalam proses penemuan hasil ini, peneliti  

mencari teori-teori menggunakan buku referensi 

yang akurat atau bisa dilihat dalam jurnal, 

majalah, dan koran. 

4. Teknik Analisis Data 

Sesuai dengan namanya analisis isi terutama 

berhubungan dengan isi komunikasi, baik secara 

verbal, dalam bentuk bahasa, maupun non-verbal 

seperti arsitektur, pakaian, alat rumah tangga, dan 

media elektronik. Isi dalam metode analisis isi terdiri 

atas dua macam, yaitu isi laten dan komunikasi.  

a. Isi laten adalah isi yang terkandung dalam 

dokumen dan naskah. Tujuan isi laten adalah isi 

sebagaimana dimaksudkan oleh peneliti. Analisis 

                                                             
18Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian,  

(Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 153. 
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terhadap isi laten akan menghasilkan arti. Dalam 

karya sastra, misalnya, dilakukan untuk meneliti 

gaya tulisan seorang pengarang.  

b. Isi komunikasi adalah isi sebagaimana terwujud 

dalam hubungan naskah dengan konsumen. Tujuan 

isi komunikasi adalah pesan yang terkandung 

sebagai akibat komunikasi yang terjadi. Analisis 

terhadap isi komunikasi akan menghasilkan 

makna.19Dalam Novel Amelia pesan yang 

terkandung didalamnya adalah sebagai orang tua 

jangan pilih kasih dalam kasih sayang kepada 

anaknya.  

Metode analisis isi dilakukan terhadap 

paragraf, kalimat, dan kata, termasuk volume 

ruangan yang diperlukan, waktu penulisan, di mana 

ditulis, dan dapat diketahui isi pesan secara 

                                                             
19Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode dan Teknik Penelitian 

Sastra, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2004), 48. 
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cepat.20Dalam penelitian ini, analisis yang 

dilakukan dengan mengumpulkan data primer. 

Selanjutnya, peneliti melakukan tahap menelaah 

data-data yang sudah dikumpulkan, kemudian 

mendeskripsikan data yang sudah diperoleh. 

Krippendorf memberikan gambaran mengenai 

tahapan-tahapan yang ada dalam penelitian ini. 6 

tahapan analisis isi, yaitu: 

1. Unitizing adalah upaya untuk mengambil data 

yang tepat untuk kepentingan penelitian yang 

mencakup teks, gambar, suara, dan data-data lain 

yang dapat diobservasi lebih lanjut. Penelitian 

saat ini menggunakan teks tulis, gambaran tentang 

kehidupan Amelia dan keluarganya, sedangkan 

untuk suara tidak ada perekaman suara, dan 

datanya bersifat deskriptif, 

                                                             
20Ibid., 49. 
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2. Sampling adalah cara analisis untuk 

menyederhanakan penelitian dengan membatasi 

observasi yang merangkum semua jenis unit yang 

ada. Dalam sampling, peneliti akan 

menyederhanakan tentang isi novel Amelia yang 

hanya mencari tentang nilai-nilai pendidikan 

karakter dilihat dari penokohan, alur, dan tempat 

kejadian, 

3. Perekaman/koding (recording/coding),walaupun 

dalam langkah milik Krippendorfada yang 

menggunakan perekaman, tetapi dalam peneliti 

saat ini tidak ada perekaman/koding, yang berupa 

wawancara terhadap pihak tertentu, 

4. Pengurangan (reducing)data atau penyederhanaan 

data, merangkum isi yang ada dalam novel 

Amelia yang berisi tentang pendidikan karakter 
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agar hasil dari pengumpulan unit lebih singkat, 

padat, dan jelas, 

5. Pengambilan simpulan(abductivelly inferring); 

bersandar kepada analisis konstruk dengan 

berdasarkan pada konteks yang dipilih, dalam 

novel Amelia jika sudah disederhanakan datanya, 

peneliti akan tahu isi novel tersebut dan mencari 

referensi tentang teori-teori yang akan diteliti, 

6. Penarasian (narrating) atas jawaban dari 

pertanyaan penelitian.21Peneliti akan menarasikan 

terkait dengan nilai-nilai pendidikan karakter 

yang terdapat dalam novel Amelia karya Tere-

Liye. 

 

 

                                                             
21Yudho Mahendro, Mengenal Analisis Isi (Content Analysis). 

Artikel, Graphic Design, (online), Tahun 2011. 
https://yudhomahendro.wordpress.com/2011/08/03/mengenal-analisis-

isi-content-analysis/, diakses 04 april 2019. 

https://yudhomahendro.wordpress.com/2011/08/03/mengenal-analisis-isi-content-analysis/
https://yudhomahendro.wordpress.com/2011/08/03/mengenal-analisis-isi-content-analysis/
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G. Sistematika Pembahasan  

Agar nantinnya pembaca mudah memahami 

gambaran atau pola pemikiran peneliti yang terangkum 

dalam skripsi ini, sistematika pembahasan penulisan 

skripsi disusun sebagai berikut: 

Bab I, berisi pendahuluan untuk memberikan 

gambaran secara umum dan komprehensif tentang 

berbagai hal yang berhubungan dengan tulisan ini. Dari 

sini, pembaca dapat memahami latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian teori, dan telaah penelitian terdahulu, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II, berisi nilai-nilai karakter pendidikan 

dalam karya sastra yaitu mendeskripsikan teori tentang 

nilai-nilai karakter yang meliputi pengertian nilai-nilai 

karakter, macam-macam nilai karakter, pengertian 

pendidikan karakter, macam-macam pendidikan 
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karakter, dan novel. Selanjutnya, Bab III, berisi biografi 

Tere-Liye, karya-karya Tere-Liye, identitas novel 

Amelia, dan sinopsis novel Amelia. 

Bab IV, berisi nilai-nilai karakter dalam novel 

Amelia yang meliputi; disiplin, cinta damai, toleransi, 

peduli sesama, peduli lingkungan, kasih sayang, 

tanggung jawab, pantang menyerah, rasa ingin tahu, 

gemar membaca, semangat, kerja keras, sabar, religius. 

Terakhir, Bab V, penutup, Bab ini berfungsi untuk 

mempermudah pembaca dalam mengambil intisari dari 

skripsi, yaitu berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Nilai 

Nilai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah harga.22 Nilai adalah harga atau kualitas 

sesuatu. Artinya, sesuatu dianggap memiliki nilai 

apabila secara intrinsik memiliki kemanfaatan. Sebab, 

nilai memiliki arti harga, pesan, makna, semangat yang 

terkandung dalam fakta, konsep atau teori.  Karena itu, 

pada dasarnya nilai tidak berdiri sendiri tetapi perlu 

disandarkan kepada konsep tertentu.23 

Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan 

hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna, 

dan dapat membuat orang yang menghayatinnya 

                                                             
22Pusat Bahasa DepartemenPendidikan Nasional,Kamus Besar 

Bahasa Indonesia Edisi Tiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),783. 
23Subur, Pembelajaran Nilai Moral Berbasis Kisah 

(Yogyakarta: Kalimedia, 2015),51. 
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menjadi bermartabat.24 Bagi manusia, nilai adalah segala 

yang bermartabat dan menjadi sarana bagi kehidupan. 

Sesuatu dikatakan bernilai tidak hanya dipandang dari 

sisi fisik atau jasmani, tetapi juga dari sisi spiritual 

karena manusia merupakan perpaduan antara jasmani 

dan rohani yang seimbang.25 

Nilai adalah suatu seperangkat keyakinan atau 

perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang 

memberikan corak yang khusus kepada pola pemikiran, 

perasaan, keterikatan, maupun perilaku. Oleh karena itu 

sistem nilai dapat merupakan standard umum yang 

diyakini, yang diserap dari keadaan objektif maupun 

diangkat dari keyakinan, sentimen (perasaan umum), 

                                                             
24Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karakter (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2017), 56. 
25Beni Ahmad Saebani dan Hendra Akhdiyat, Ilmu Pendidikan 

Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 32. 
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kejadian umum, identitas umum, identitas umum yang 

oleh karenanya menjadi syariat umum.26 

Jadi, pada hakikatnya nilai adalah sifat atau 

kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu 

sendiri. Sesuatu dikatakan mengandung nilai, jika 

memiliki sifat dan kualitas yang melekat padanya. 

Dengan demikian, nilai adalah suatu kenyataan 

“tersembunyi” di balik kenyataan-kenyataan lain sebagai 

pembawa nilai. Nilai bukanlah objek. Karena itu, ia tak 

memiliki sifat objektif. Nilai merupakan suatu konsep, 

yaitu pembentukan mentalitas yang dirumuskan dari 

tingkah laku manusia sehingga menjadi sejumlah 

anggapan yang hakiki, baik dan perlu dihargai 

sebagaimana semestinya. Nilai menyediakan prinsip 

umum, acuan serta tolak ukur standar dalam membuat 

                                                             
26Abu Ahamadi & Noor Salimi, Dasar-Dasar Pendidikan 

Agama Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 202. 
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keputusan, pilihan tindakan dan tujuan tertentu bagi 

manusia.27 

Maksudnya, nilai bukanlah objek adalah nilai 

bukan untuk menilai seseorang secara sepihak saja. Nilai 

adalah suatu konsep. Maksudnya bahwa setiap manusia 

itu dapat dinilai dari tingkah laku dan kepribadian 

mereka masing-masing menurut pandangan setiap orang. 

Nilai menyediakan prinsip umum, acuan secara tolak 

ukur standar dalam membuat keputusan, pilihan 

tindakan dan tujuan tertentu bagi manusia. Maksudnya, 

setiap orang berbeda pendapat memberikan tolak ukur 

penilaian pada seseorang, ada yang melihat penilaian 

dari segi fisik saja, ada juga yang melihat seseorang dari 

segalanya yang berupa fisik dan kepribadiannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

                                                             
27Fathu Nur Rahma, “Nilai-Nilai Religius Yang Terkandung 

Dalam Novel Assalamu’alaikum Beijing tahun 2017/2018,” (Skripsi, 

IAIN Ponorogo, 2018), 24 



47 
 

B. Pengertian Pendidikan Karakter 

Kata education yang diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia sebagai pendidikan merupakan kata 

benda turunan dari bahasa Latin educare. Secara 

etimologis, education berasal dari dua kata kerja yang 

berbeda, yaitu educare dan educere. Kata educare dalam 

bahasa Latin memiliki konotasi melatih atau 

menjinakkan. Jadi, pendidikan merupakan sebuah proses 

menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan, 

membuat yang tidak tertata atau liar menjadi semakin 

tertata, semacam proses penciptaan sebuah kultur dan 

tata keteraturan dalam diri sendiri maupun diri orang 

lain.28 

Pendidikan merupakan upaya sadar dan 

terencana yang dilakukan oleh guru untuk 

                                                             
28Novita Damayanti, “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam 

Novel Anak Sejuta Bintang Karya Akmal Nasery Basral dan 
Implementasinya dalam Pembelajaran di SMP 3 Gabus”, (Skripsi, 

Universitas Muhammadiyah, Surakarta), 2. 
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mengembangkan segenap potensi peserta didiknya 

secara optimal. Potensi ini mencakup potensi jasmani 

dan rohani.  Melalui pendidikan, seorang peserta didik 

dapat mengoptimalkan pertumbuhan fisiknya agar 

memiliki kesiapan untuk melakukan tugas-tugas 

perkembangannya dan dapat mengoptimalkan 

perkembangan rohaninya agar pertumbuhan fisik dan 

perkembangan psikisnya serasi dan harmoni.29 

Pendidikan adalah segala usaha yang dilakukan 

untuk mendidik manusia sehingga dapat tumbuh dan 

berkembang serta memiliki potensi atau kemampuan 

sebagaimana mestinya. Ada tiga unsur utama yang harus 

terdapat dalam proses pendidikan, yaitu (1) pendidik , 

(2) peserta didik, (3) ilmu atau pesan yang 

disampaikan.30 

                                                             
29Novan Ardi Wiyani, Pendidikan Karakter Berbasis Iman dan 

Takwa (Yogyakarta: Teras, 2012), 1. 
30 Heri Jauhari, Fikih Pendidikan  (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2008), 14. 
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  Pendidik merupakan figur yang diharapkan 

mampu mendidik anak yang berkarakter, berbudaya, dan 

bermoral. Merujuk Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional (UU Sisdiknas) Tahun 2003  pasal 1, semua 

tenaga kependidikan baik yang berkualifikasi sebagai 

guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, 

tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai 

dengan kekhususannya, maupun berpartisipasi dalam 

menyelenggarakan pendidikan, mempunyai tugas dalam 

mendidik karakter.31 

Peserta didik mempunyai peran yaitu berbuat 

baik dan sopan kepada teman, pendidik, orang tua. 

Melalui pendidik, peserta didik dapat mengubah 

kepribadian yang sebelumnya susah diatur maenjadi 

gampang diatur. Oleh karena itu,  pendidik sangat 

                                                             
31Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan 

Aplikasinya dalam Lembaga Pendididikan (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2011), 164. 
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berpengaruh dalam proses mengubah kepribadian 

peserta didik agar menjadi pribadi yang lebih baik 

Ilmu atau pesan yang disampaikan seorang guru 

dan orang tua itu sangat penting untuk membangun jiwa 

seorang anak didik. Jika anak didik mencerna sebuah 

kata yang tidak baik dilontarkan dari guru atau orang 

tua, anak didik akan menirukannya. Jadi, dapat dilihat 

bahwa tutur kata yang diucapkan seorang pendidik itu 

sangat penting bagi perkembangan kepribadian peserta 

didik. 

Karakter menurut bahasa (etimologis) berasal 

dari bahasa Latin “kharakter”, kharassein”,“kharax, 

dalam bahasa Inggris: “character” dan Indonesia 

“karakter”, Yunani “character”, dari “charassein” yang 

berarti membuat tajam, membuat dalam.32 Secara 

konseptual, lazimnya istilah karakter dipahami dalam 

                                                             
32Abdul Majid, Pendidikan Karakter Perspektif Islam 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 11. 
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dua kubu pengertian. Pengertian pertama, bersifat 

deterministik. Di sini, karakter dipahami sebagai 

sekumpulan kondisi rohaniah pada diri kita yang sudah 

teranugerahi atau ada dari sananya (given).Pengertian 

kedua, bersifat nondeterministik atau dinamis. Di sini, 

karakter dipahami sebagai tingkat kekuatan atau 

ketangguhan seseorang dalam upaya mengatasi kondisi 

rohaniah yang sudah given.33 

Istilah karakter dalam terminologi Islam lebih 

dikenal dengan akhlak. Untuk itu, struktur karakter 

(karakter islami) harus bersendikan pada nilai-nilai 

pengetahuan ilahiah, bermuara dari nilai-nilai 

kemanusiaan dan berlandaskan pada ilmu pengetahuan. 

Pembentukan karakter perlu diawali dengan 

pengetahuan (teori). Pengetahuan (teori) tersebut bisa 

bersumber dari pengetahuan agama, sosial budaya. 

                                                             
33Saptono, Dimensi-Dimensi Pendidikan Karakter Wawasan, 

Strategi, dan Langkah Praktis( Jakarta: Esensi Divisi Penerbit Erlangga, 

2011), 18. 
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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. Karakter menurut Thomas 

Lickona,yaitu character as “knowing the good, desiring 

the good, and doing the good (mengetahui kebaikan, 

menginginkan kebaikan, dan melakukan segala sesuatu 

yang baik).34 

Karakter menurut pengamatan seorang filsuf 

kontemporer bernama Michael Novak35merupakan  

campuran kompatibel dari seluruh kebaikan yang 

                                                             
34Muhammad Yaumi, Pendidikan Karakter Landasan, Pilar & 

Implementasi (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 7. 
35Thomas Lickona,Educating for Character Mendidik untuk 

Membentuk Karakter Bagaimana Sekolah dapat Mengajarkan Sikap 

Hormat dan Tanggung Jawab (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 81.  
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diidentifikasi oleh tradisi religius, cerita sastra, kaum 

bijaksana, dan kumpulan orang berakal sehat yang ada 

dalam sejarah. Sebagaimana yang ditunjukkan Novak, 

tidak ada seorang pun yang memiliki semua kebaikan itu 

setiap orang memiliki beberapa kelemahan. Orang-orang 

dengan karakter yang sering dipuji bisa jadi sangat 

berbeda antara satu dengan lainnya.  

Pengertian di atas dapat dipahami bahwa 

karakter identik dengan akhlak, sehingga karakter 

merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang 

universalyang meliputi seluruh aktivitas manusia, baik 

dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya, dengan 

dirinya, dengan sesama manusia lingkungannya, yang 

berwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan 
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perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata 

krama, budaya dan adat istiadat.36 

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami 

bahwa karakter sejatinya dapat diubah dan 

dikembangkan mutunya melalui upaya-upaya yang 

menjurus dalam hal itu. Salah satu upaya yang menjurus 

itu adalah melalui pengembangan karakter dalam 

pendidikan.  Dengan kata lain dapat disebut pendidikan 

karakter. 

Pendidikan karakter adalah upaya sengaja untuk 

membantu orang mengerti, peduli tentang, dan berbuat 

atas dasar nilai-nilai etik. Dalam definisi ini pendidikan 

karakter merujuk pada tiga komponen yang harus diolah, 

yakni (1) pikiran, yang ditunjukkan dengan kata 

understand, (2) rasa, yang ditunjukkan dengan kata care 

about, dan (3) raga, yang ditujukan dengan kata act 

                                                             
36Pupuh Fathurrohman, Pengembangan Pendidikan Karakter 

(Bandung: Refika Aditama, 2013), 18. 
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uponcore ethical values.37 Maksudnya,  pendidikan 

karakter adalah upaya sengaja membantu orang 

mengerti, peduli tentang sesama seseorang yang saling 

membutuhkan, dan berbuat atas dasar nilai-nilai etik 

peduli dengan sesama teman dan berbuat baik dalam 

segala hal. 

Pendidikan karakter adalah pendidikan budi 

pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek teori 

pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan 

tindakan (action). Pendidikan karakter menekankan pada 

kebiasaan yang terus-menerus dipraktikan dan dilakukan 

dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa ketiga aspek 

tersebut, pendidikan karakter dipandang tidak akan 

efektif, dan pelaksanaannya pun harus dilakukan secara 

sistematis dan berkelanjutan.38 

                                                             
37Muhammad Yaumi, Pendidikan Karakter Landasan, Pilar & 

Implementasi, 8-9. 
38Masnur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan 

Krisis Multidimensional (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 29. 



56 
 

Aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan di 

sini maksudnya bahwa pendidik memberikan 

pengetahuan yang baik dalam mencontohkan dari hal 

yang paling kecil yang berupa cara berbicara, 

berpakaian, dan bertingkah laku di hadapan peserta 

didik. Dengan begitu peserta didik mengetahui 

bagaimana karakter yang baik. Tingkah laku seorang 

pendidik juga dapat mengubah kepribadian peserta 

didiknya. Akhirnya, peserta didik akanmempunyai 

perasaan ingin merubah kepribadiannya yang tadinya 

kurang baik menjadi lebih baik. 

C. Tujuan Pendidikan Karakter 

   Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas) tahun 2003 pasal 1 dinyatakan bahwa di 

antara tujuan pendidikan nasional adalah 

mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki 

kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Dalam UU 
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tersebut dimaksudkan agar pendidikan tidak hanya 

membentuk insan Indonesia yang cerdas, tetapi juga 

berkepribadian atau berkarakter sehingga akan lahir 

generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan 

karakter yang bernafas nilai luhur bangsa dan agama.39 

Pendidikan karakter bertujuan untuk 

meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang 

mengarah pada pembentukan karakter dan akhlak mulia 

peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai 

dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan 

pendidikan.40 Melalui pendidikan karakter ini, 

diharapkan peserta didik mampu meningkatkan dan 

mengembangkan pengetahuannya. Selain itu, pendidikan 

dapat menerapkan nilai-nilai karakter mulia dalam 

kehidupan sehari-hari. 

                                                             
39 Hamdani Hamid, Pendidikan Karakter Perspektif Islam 

(Bandung: Pustaka Setia, 2013), 39. 
40Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2013), 9. 
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D. Macam-macam tujuan pendidikan 

Di dalam buku Beknopte Theoretische 

Paedagoegik, Langeveld mengutarakan macam-macam 

tujuan pendidikan sebagai berikut.41 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum ialah tujuan pendidikan yang 

seharusnya menjadi tujuan orang tua atau pendidik 

lain. Tujuan ini ditetapkan oleh pendidik dan selalu 

dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang 

terdapat pada anak didik itu sendiri dan dihubungkan 

dengan syarat-syarat dan alat-alat untuk mencapai 

tujuan yang lain. 

2. Tujuan-tujuan tidak sempurna 

 Tujuan tidak sempurna atau tidak lengkap 

ialah tujuan-tujuan mengenai segi-segi kepribadian 

manusia yang tertentu yang hendak dicapai dengan 

                                                             
41M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), 20-23. 
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pendidikan itu, yaitu segi-segi yang berhubungan 

dengan nilai-nilai hidup yang tertentu, seperti 

keindahan, kesusilaan, keagamaan, kemasyarakatan, 

dan seksual. 

3. Tujuan-tujuan sementara 

 Tujuan sementara merupakan tempat-tempat 

perhentian sementara pada jalan yang menuju ke 

tujuan umum seperti anak-anak dilatih untuk belajar 

kebersihan, belajar berbicara, belajar berbelanja, dan 

belajar bermain-main bersama teman-temannya. 

4. Tujuan-tujuan perantara 

 Tujuan ini bergantung pada tujuan sementara. 

Umpamanya, tujuan sementara ialah si anak harus 

belajar membaca dan menulis itu, dan dapat dilihat 

dari zaman sekarang sangat mudah membuat anak 

belajar membaca dan menulis menggunakan 

perantara apapun. Maksudnya, dalam proses belajar 
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menulis dan membaca, ada banyak hal yang harus 

dijadikan sebagai acuan oleh pendidik agar anak 

tersebut dapat menulis dengan baik. Misalnya, 

dengan berbagai metode mengajar guru dengan cara 

yang lebih menyenangkan agar anak didik tidak 

merasa bosan untuk belajar menulis. Dalam metode 

membaca guru dapat menggunakan gaya bahasa 

yang dapat menarik perhatian seorang anak, dengan 

begitu seorang anak akan semangat untuk belajar 

membaca. 

5. Tujuan insidental  

 Tujuan ini hanya sebagai kejadian-kejadian 

yang merupakan saat-saat yang terlepas pada jalan 

yang menuju kepada tujuan umum. Contoh, seorang 

ayah memanggil anaknya supaya masuk ke dalam 

rumah agar mereka tidak menjadi terlalu lelah. Atau 

sekadar mengajak makan-makan bersama ayahnya. 
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Tentunya, sikap ini menuntut supaya perintahnya itu 

ditaati. Meskipun demikian, dalam situasi yang lain, 

mungkin si ayah bisa juga akan mengurangi tuntutan 

ketaatan itu dan hanya bersikap netral. 

E. Macam-Macam Nilai-Nilai Pendidikan Karakter 

Nilai pembentuk karakter yang bersumber dari 

agama, pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan 

nasional dalam pusat kurikulum pengembangan dan 

pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah sebagai 

berikut.42 

NILAI DESKRIPSI 

Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain, dan hidup rukun 

dengan pemeluk agama lain. 

Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai  orang yang 

                                                             
42 Muhammad Yaumi, Pendidikan Karakter Landasan, Pilar & 

Implementasi, 59-61. 
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selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan. 

Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai 

perbedaan agama, suku , etnis, pendapat, 

sikap, dan tindakan orang lain yang 

berbeda dari dirinya. 

Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku 

tertib dan patuh pada berbagai ketentuan 

dan peraturan. 

Kerja Keras Perilaku yang menunjukkan upaya 

sungguh-sungguh dalam mengatasi 

berbagai hambatan belajar dan tugas, 

serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-

baiknya. 

Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari 

sesuatu yang telah dimiliki 

Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah 

tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

Demokrasi cara berpikir, bersikap, dan bertindak 

yang menilai sama hak dan kewajiban 

dirinya dan orang lain. 

Rasa ingin tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

untuk mengetahui lebih mendalam dan 
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meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat, dan didengar. 

Semangat 

kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan 

yang menempatkan kepentingan bangsa 

dan Negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

Cinta tanah air Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunujukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, sosial, budaya, 

ekonomi, dan politik bangsa. 

Menghargai 

prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong 

dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang 

berguna bagi masyarakat, dan mengakui, 

serta menghormati keberhasilan orang 

lain. 

Bersahabat/kom

uniktif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa 

senang berbicara, bergaul, dan bekerja 

sama dengan orang lain. 

Cinta damai Sikap perkataan, dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang 

dan aman atas kehadiran dirinya. 

Gemar 

membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagai bacaan yang 

memberikan kebajikan bagi dirinya. 
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Peduli 

lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan 

alam di sekitarnya, dan mengembangkan 

upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi. 

Peduli sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin 

memberikan bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 

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. 

 

F. Metode pendidikan karakter 

Terdapat lima metode pendidikan karakter 

yang bisa diterapkan, yaitu:43 

1. Mengajarkan 

                                                             
43M. Mahbubi, Pendidikan Karakter Implementasi Aswaja 

Sebagai Nilai Pendidikan Karakter (Yogyakarta: Pustaka Ilmu 

Yogyakarta, 2012), 49-53. 
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Mengajarkan ialah memberikan pemahaman 

yang jelas tentang kebaikan, keadilan, dan nilai 

sehingga murid memahami. Fenomena yang 

terkadang muncul, individu tidak memahami arti 

kebaikan, keadilan, dan nilai secara konseptual, 

namun dia mampu mempraktekkan hal tersebut 

dalam kehidupan mereka tanpa disadari. 

2. Keteladanan 

Anak lebih banyak belajar dari apa yang 

mereka lihat. Pendidikan karakter merupakan 

tuntutan lebih, terutama bagi pendidik. Pemahaman 

konsep yang baik itu sia-sia jika konsep itu tidak 

pernah ditemui oleh murid dalam kehidupan sehari-

hari. 

3. Menentukan prioritas 

Setiap sekolah memiliki prioritas karakter. 

Pendidikan karakter menghimpun banyak kumpulan 
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nilai yang dianggap penting bagi pelaksanaan dan 

realisasi atas visi misi sekolah. Oleh sebab itu, 

lembaga pendidikan mesti menentukan tuntunan 

standar atas karakter yang akan ditawarkan kepada 

murid sebagai bagian kinerja kelembagaan mereka. 

4. Praksis Prioritas 

Unsur lain yang tidak kalah penting ialah 

bukti realisasi prioritas nilai pendidikan karakter. Ini 

menjadi tuntutan lembaga pendidikan atas prioritas 

nilai yang menjadi visi kinerja pendidikannya. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan harus mampu 

membuat verifikasi, sejauh mana visi sekolah telah 

direalisasikan. 

5. Refleksi 

Refleksi ialah kemampuan sadar khas 

manusiawi. Dengan kemampuan sadar ini, manusia 

mampu mengatasi diri dan meningkatkan kualitas 
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hidupnya agar menjadi lebih baik. Ketika pendidikan 

karakter sudah melewati fase tindakan dan praktik 

bidang kehidupan dan kegiatan praktis manusia 

(praksis), perlu diadakan pendalaman dan refleksi 

untuk melihat sejauh mana lembaga pendidikan telah 

berhasih atau gagal dalam merealisasikan pendidikan 

karakter. 

G. Tahap-Tahap Pendidikan Karakter  

Pendidikan karakter membutuhkan proses atau 

tahapan secara sistematis dan gradual sesuai dengan fase 

pertumbuhan dan perkembangan anak didik. Menurut 

Ary Ginanjar Agustian,44pembangunan karakter tidaklah 

cukup hanya dimulai dan diakhiri dengan penetapan 

misi. Akan tetapi, hal ini perlu dilanjutkan dengan 

proses yang terus-menerus sepanjang hidup. 

                                                             
44Jamal Ma’mur Asmani, Buku panduan Internalisasi Pendidikan 

Karakter di Sekolah (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 85. 
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Secara teoretik, nilai karakter berkembang secara 

psikologis dalam diri individu mengikuti perkembangan 

usia dan konteks sosial. Dalam pandangan Islam, 

tahapan-tahapan pengembangan dan pembentukan 

karakter dimulai sedini mungkin. Hal ini sebagaimana 

dijelaskan oleh Rasullullah dalam sabdanya berikut ini. 

Jadikanlah kata-kata pertama yang 

diucapkan seorang anak, kalimat La Ilaha 

ilallah. Dan bacakan kepadanya menjelang 

maut, kalimat La Illaha ilallah.”(H.R. Ibnu 

Abbas).45 

Muliakan anak-anakmu dan didiklah 

mereka dengan adab (budi pekerti) yang baik. 

(H.R. Ibnu Majah).46 

Suruhlah anak-anakmu menjalankan 

shalat jika mereka sudah berusia tujuh tahun. 

Dan jika sudah berusia sepuluh tahun, maka 

pukullah mereka jika tidak mau shalat. Dn 

pisahkanlah tempat tidurnya. (H.R. Al Hakim 

dan Abu Daud, diriwayatkan dari Ibnu Amr bin 

Al-Ash r.a.).47 

Anas berkata bahwa Rasullulah bersabda: 

anak itu pada hari ketujuh dari kelahirannya 

disembelihkan akikahnya, serta diberi nama dan 

                                                             
45Abdul Majid, Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2013), 22. 
46Ibid., 22. 
47Ibid., 23. 
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singkirkan dari segala kotoran-kotoran. Jika ia 

telah berumur 6 tahun ia dididik beradab susila, 

jika ia telah berumur 9 tahun dipisahkan tempat 

tidurnya dan jika telah berumur 13 tahun dipukul 

agar mau shalat (diharuskan). Jika ia telah 

berumur 16 tahun boleh dikawinkan, setelah itu 

ayah berjabatan tangan dengannya dan 

mengatakan: saya telah mendidik, mengajar, dan 

mengawinkan kamu, saya memohon 

perlindungan kepada Allah dari fitnah-fitnahan 

di dunia dan siksaan di akhirat (H.R. Ibnu 

Hibban).48 

  

Dari hadis di atas dapat dinyatakan bahwa 

pendidikan karakter dapat di klasifikasikan dalam tahap-

tahap sebagai berikut. 

1. Tauhid (dimulai sejak usia 0-2 tahun) 

2. Adab (5-6 tahun) 

3. Tanggung jawab diri (7-8 tahun) 

4. Caring – peduli (9-10 tahun) 

5. Kemandirian (11-12 tahun) 

6. Bermasyarakat (13 tahun ke atas) 

                                                             
48Ibid., 23. 
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Mengucapkan suatu perkataan harus disesuaikan 

dengan dunia anak. Dengan kata lain, pendidikan 

karakter anak harus disesuaikan dengan tahap-tahap 

pertumbuhan dan perkembangan anak. 

1. Tauhid (usia 0-2 tahun) 

Mengucapkan kalimat tauhid pada anak usia 

0-2 tahun dapat dilihat dalam Hadist Riwayat Ibnu 

Abbas dalam sabda Rasulullah SAW. 

Jadikanlah kata-kata pertama yang 

diucapkan seorang anak, kalimat La Ilaha 

ilallah. Dan bacakan kepadanya menjelang 

maut, kalimat La Illaha ilallah.”(H.R. Ibnu 

Abbas).49 

Diriwayatkan dari Abdur Razzak 

bahwa Nabi Saw. Menyukai untuk 

mengajarkan kalimat ‘La Ilaha illallah’ 

kepada setiap anak yang baru bisa 

mengucapakan kata-kata sebanyak tujuh kali, 

sehingga kalimat tauhid ini menjadi ucapan 

mereka yang pertama kali dikenalnya. 

 

Kesanggupan mengenal Allah adalah 

kesanggupan paling awal dari manusia. Ketika 

                                                             
49Ibid., 23 
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Rasullulah bersama Siti Khadijah salat, Sayyidina Ali 

yang masih kecil datang dan menunggu sampai 

selesai untuk kemudian menanyakan, 

 Apakah yang sedang Anda Lakukan?” 

dan Rasullullah menjawab, “kami sedang 

menyembah Allah, tuhan pencipta alam 

semesta seisinya ini.” Lalu ali spontan 

menyatakan ingin bergabung. 

 

Hal ini menunjukkan bahwa keteladanan dan 

kecintaan yang dipancarkan kepada anak, dan modal 

kedekatan yang dibina dengannya, akan membawa 

mereka mempercayai pada kebenaran perilaku, sikap, 

dan tindakan kita. Dengan demikian, menabung 

kedekatan dan cinta kasih dengan anak, akan 

memudahkan kita membawa mereka pada kebaikan-

kebaikan. 

2. Adab (5-6 tahun) 

Pada anak usia 5-6 tahun, hendaknya orang tua 

mengajarkan adab (budi pekerti) yang baik kepada 
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anaknya, disini dijelaskan dalam hadist riwayat Ibnu 

Majah dalam sabda Rasulullah SAW. 

Muliakan anak-anakmu dan didiklah 

mereka dengan adab (budi pekerti) yang baik. 

(H.R. Ibnu Majah).50 

 

Menurut Hidayatullah,51 pada fase ini anak 

dididik budi pekerti, terutama yang berkaitan dengan 

nilai-nilai karakter sebagai berikut: 

a. Jujur, tidak berbohong,  

b. mengenal mana yang benar dan mana yang salah,  

c. mengenal mana yang baik dan mana yang buruk, 

d. mengenal mana yang diperintah (yang 

dibolehkan) dan mana yang dilarang (yang tidak 

boleh dilakukan). 

Pendidikan kejujuran merupakan nilai 

karakter yang harus ditanamkan pada anak sedini 

mungkin karena nilai kejujuran merupakan nilai 

                                                             
50Ibid., 23. 
51 Abdul Majid, Pendidikan Karakter Prespektif Islam, 24. 
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kunci dalam kehidupan. Pendidikan kejujuran harus 

diintegrasikan kedalam kehidupan keluarga, 

masyarakat, maupun sekolah. 

Pada fase, ini anak juga harus dididik 

mengenal karakter benar dan salah, karakter baik dan 

buruk. Lebih meningkatkan lagi anak dididik atau 

dikenalkan apa-apa yang boleh dilakukan dan apa-apa 

yang tidak boleh dilakukan. Targetnya adalah anak 

memiliki kemampuan mengenal mana yang benar dan 

mana yang salah, mana yang baik dan mana yang 

buruk. 

3. Tanggung Jawab Diri (usia 7-8 tahun) 

Perintah agar anak usia 7 tahun mulai 

menjalankan salat menunjukkan bahwa anak mulai 

dididik untuk bertanggung jawab, terutama dididik 

bertanggung jawab pada diri sendiri. Anak mulai 

diminta untukmembina dirinya sendiri, anak mulai 
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dididik memenuhi kebutuhan dan kewajiban dirinya 

sendiri. 

Hal-hal yang terkait dengan kebutuhan sendiri 

sudah harus mulai dilaksanakan pada usia tersebut. 

Implikasinya adalah berbagai aktifitas seperti makan 

sendiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri, dan lain-

lain pada usia tersebut. Pada usia ini anak juga mulai 

dididik untuk tertib, taat, ajek, dan disiplin. 

4. Peduli (caring) usia 9-10 tahun 

Setelah anak dididik tentang tanggung jawab 

diri, selanjutnya anak dididik untuk mulai peduli pada 

orang lain, terutama teman-teman sebaya yang setiap 

hari ia bergaul. Menghargai orang lain (hormat 

kepada yang lebih tua dan menyayangi kepada yang 

lebih mudah), menghormati hak-hak orang lain, 

bekerja sama diantara teman-temannya, membantu 
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dan menolong orang lain, dan lain-lain merupakan 

aktivitas yang sangat penting pada masa ini. 

Di sisi lain, sebagai dampak dari kegiatan 

bekerja sama dan kebersamaan ini berdampak pada 

sebuah pendidikan akan pentingnya bertanggung 

jawab kepada orang lain. Oleh karena itu, nilai-nilai 

kepemimpinan mulai tumbuh pada usia ini. 

5. Kemandirian (usia 11-12 tahun) 

Berbagai pengalaman yang telah dilalui pada 

usia-usia sebelumnya makin mematangkan karakter 

anak sehingga akan membawa anak pada 

kemandirian. Kemandirian ini ditandai dengan 

kesiapan dalam menerima resiko sebagai konsekuensi 

tidak menaati peraturan. Misalnya jika usia 10 tahun 

belum mau salat, pukullah dan pisahkan tempat 

tidurnya dari orang tuanya. 
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Kemandirian ini juga berarti bahwa anak 

diharapkan tidak hanya mampu mengenal yang benar 

dan yang salah, mampu membedakan yang baik dan 

yang buruk pada fase ini, diharapkan anak mampu 

menerapkan terhadap hal-hal yang menjadi larangan 

atau yang dilarang, sekaligus memahami konsekuensi 

resiko jika melanggar aturan. 

 

6. Bermasyarakat (usia 13 ke atas) 

Pada tahap ini, anak dipandang telah siap 

memasuki kondisi kehidupan di masyarakat. Dalam 

hal ini, anak telah siap bergaul di masyarakat dengan 

berbekal pengalaman-pengalaman yang dilalui 

sebelumnya. Setidaknya ada dua nilai penting yang 

dimiliki oleh anak walaupun masih bersifat awal atau 

belum sempurna, yaitu: integritas dan kemampuan 

beradaptasi. 
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Sejarah telah menunjukkan ketika Nabi 

Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih 

anaknya Ismail, dan pada saat itu Ismail berusia 13 

tahun. 

Jika tahap-tahap pendidikan karakter ini bisa 

dilakukan dengan baik, pada tingkat usia berikutnya 

tinggal menyempurnakan dan mengembangkan.52 

H. Novel (Karya Sastra) 

1. Pengertian Novel 

Kata novel berasal dari bahasa Italia novella 

(yang dalam bahasa Jerman: novelle). Secara harfiah 

novella berarti sebuah barang baru yang kecil, dan 

kemudian diartikan sebagai cerita pendek dalam 

bentuk prosa. Dewasa ini, istilah novella dan novella 

mengandung pengertian yang sama dengan istilah 

Indonesia  “novelet” (Inggris novelette), yang berarti 

                                                             
52Abdul Majid, Pendidikan Karakter Perspektif Islam 25-27. 
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sebuah karya prosa fiksi yang panjangnya cukupan, 

tidak terlalu panjang, namun juga tidak terlalu 

pendek.53 

Novel adalah cerita yang mengisahkan 

beberapa episode kehidupan manusia. Novel dapat 

diartikan sebagai catatan harian yang kemudian 

mengalami perkembangan. Beberapa pendapat ahli 

teori sastra Indonesia menyatakan bahwa novel 

mengungkapkan sesuatu konsentrasi kehidupan pada 

suatu yang tegang dan pemusatan kehidupan yang 

tegas.54 

Novel adalah karangan yang panjang dan 

berbentuk prosa dan mengandung rangkaian cerita 

kehidupan seseorang dengan orang lain di 

sekelilingnyadengan menonjolkan watak dan sifat 

                                                             
53Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 2013), 11-12. 
54Herman J. Waluyo, Pengkajian Sastra Rekaan(Salatiga: Widya 

Sari, 2002), 36. 
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setiap pelaku. Novel adalah bentuk karya sastra yang 

di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya, sosial, 

moral, dan pendidikan.55 

Jadi dapat disimpulkan, bahwa novel 

merupakan salah satu bentuk karya sastra yang 

menceritakan kehidupan manusia beserta konflik-

konfliknya yang disusun secara imajinatif. 

2. Macam-Macam Novel 

 Burhan Nurgiyantoro56 menyatakan bahwa 

Novel dibedakan beberapa macam, yaitu sebab. 

a. Novel Populer adalah novel yang popular pada 

masanya dan banyak penggemarnya, khususnya 

pembaca di kalangan remaja. Ia menampilkan 

masalah-masalah yang aktual dan selalu 

menzaman, namun hanya sampai tingkat 

permukaan. Novel populer tidak menampilkan 
                                                             

55Nursito, Ikhtisar Kesustraan Indonesia (Yogyakarta: Adicita 
Karya Nusa, 2003), 168. 

56Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, 21-25 
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permasalahan kehidupan secara lebih intens, 

tidak berusaha meresapi hakikat kehidupan. 

b. Novel serius sebagai kebalikan sastra populer itu 

adalah sastra yang “sastra”. “sastra serius”, 

literatur. Walau dapat juga bersifat inovatif dan 

eksperimental, sastra serius tidak akan dapat 

menjelajah sesuatu yang sudah mirip dengan 

“main-main”. Novel serius dipihak lain, justru 

“harus” sanggup memberikan yang serba 

berkemungkinan, dan itulah sebenarnya makna 

sastra yang sastra. 

c. Novel Teenlit adalah novel yang muncul abad 

ke-21. Sesuai dengan namanya, pembaca utama 

novel teenlit adalah para remaja terutama remaja 

perempuan yang haus akan bacaan yang sesuai 

dengan kondisi kejiwaan mereka. Para remaja 

merasakan bahwa cerita novel teenlit dapat 
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mewakili dan mencerminkan diri, dunia, cita-

cita, keinginan, gaya hidup, gaya gaul, dan lain-

lain yang menyangkut permasalahan mereka.  

3. Unsur-Unsur Novel 

Novel merupakan sebuah totalitas, suatu 

keseluruhan yang artistik. Sebagai sebuah totalitas , 

novel memiliki bagian-bagian, unsur-unsur yang 

saling berkaitan satu dengan yang lain. Unsur-unsur 

pembangunan sebuah novel yang secara garis besar 

dibagi menjadi dua yaitu unsur instrinsik dan unsur 

ekstrinsik. 

a. Unsur intrinsik 

Unsur intrinsik adalah unsur yang 

membangun karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur 

inilah yang menyebabkan karya sastra itu hadir 

sebagai karya sastra, unsur-unsur yang secara 

langsung turut serta membangun cerita. Kepaduan 
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antara berbagai unsur intrinsik inilah yang 

membuat sebuah novel berwujud. Jika dilihat dari 

sudut pembaca, unsur-unsur (cerita) inilah yang 

akan dijumpai jika membaca sebuah novel.57 

1) Tema  

Stanton dan Kenny mengemukakan bahwa 

tema (theme) adalah makna yang dikandung 

oleh sebab cerita. Namun, ada banyak yang 

dikandung dan ditawarkan oleh cerita fiksi itu. 

Masalahnya adalah makna khusus yang dapat 

dinyatakan sebagai tema itu  jika berbagai 

makna itu dianggap sebagai bagian-bagian 

tema, sub-sub tema atau tema tambahan.58 

Tema adalah pandangan hidup yang 

tertentu atau perasaan mengenai kehidupan 

yang membentuk gagasan  utama dari suatu 

                                                             
57Ibid.,30. 
58Ibid.,114. 
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perangkat.59 Jadi, tema adalah ide sebuah 

cerita yang menjadi pengarang yang 

diberikan melalui tindakan-tindakan tokoh 

cerita itu terutama tokoh utama. 

2) Plot/ Alur 

Plot atau alur merupakan unsur fiksi 

yang penting, bahkan tidak sedikit orang 

yang menganggapnya sebagai yang 

terpenting di antara berbagai unsur fiksi yang 

lain. Tinjauan struktural terhadap teks fiksi 

pun sering lebih ditekankan pada 

pembicaraan plot walau mungkin 

menggunakan istilah lain. Masalah linearitas 

struktur penyajian peristiwa dalam fiksi 

banyak dijadikan objek kajian. Hal ini 

kiranya juga beralasan sebab kejelasan plot, 
                                                             

59Citra Salda Yanti, Religiositas Islam dalam Novel Ratu Yang 
Bersujud Karya Amrizal Mochamad Mahdavi. Jurnal, (online), No.15, 

Vol.3, Tahun 2015. citrasalday@yahoo.com, diakses 17 Mei 2019 

mailto:citrasalday@yahoo.com
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kejelasan tentang kaitan antar peristiwa yang 

diakidahkan secara linear, 

akanmempermudah pemahaman kita terhadap 

cerita yang ditampilkan.60 

Alur adalah rangkaian peristiwa yang 

direka dan dijalani dengan saksama yang 

menggerakkan cerita melalui rumitan kearah 

klimaks dan selesaian.61 Jadi, dapat 

disimpulkan dari dua pengertian di atas 

bahwa alur adalah jalan cerita dalam novel 

dari awal sampai akhir novel tersebut. 

3) Penokohan  

Penokohan adalah pelukisan gambaran 

yang jelas tentang seseorang yang 

ditampilkan dalam sebuah cerita. Penggunaan 

                                                             
60Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, 164. 
61Citra Salda Yanti, Religiositas Islam dalam Novel Ratu Yang 

Bersujud Karya Amrizal Mochamad Mahdavi. Jurnal, (online), No.15, 

Vol.3, Tahun 2015. 
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istilah karakter (character) sendiri dalam 

berbagai literatur bahasa Inggris menyaran 

pada dua pengertian yang berbeda, yaitu 

sebagai tokoh cerita yang ditampilkan dan 

sebagai sikap ketertarikan,keinginan, emosi, 

dan pinsip yang dimiliki tokoh-tokoh 

tersebut.62 

Penokohan menurut Aminudin63 disebut 

juga perwatakan karakterisasi. Perwatakan 

cerpen adalah pemberian sifat para pelaku-

pelaku cerita. Jadi, dapat disimpulkan dalam 

pengertian diatas bahwa penokohan adalah 

perwatakan setiap pelaku seseorang yang ada 

di dalam sebuah cerpen dan novel. 

                                                             
62Burhan Nurgiyantoro,Teori Pengkajian Fiksi , 247. 
63Citra Salda Yanti, Religiositas Islam dalam Novel Ratu Yang 

Bersujud Karya Amrizal Mochamad Mahdavi. Jurnal, (online), No.15, 

Vol.3, Tahun 2015. 
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Dilihat dari segi peranan atau tingkat 

pentingnya tokoh dalam sebuah cerita dibagi 

menjadi dua, yaitu. 

1) Tokoh Utama  

Tokoh yang disamakan penceritaannya 

dalam novel yang bersangkutan. Ia merupakan 

tokoh yang paling banyak diceritakan. Baik 

sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai 

kejadian. 

2) Tokoh Tambahan  

Pemunculan tokoh-tokoh tambahan 

biasanya diabaikan, atau paling tidak, kurang 

mendapat perhatian. Pemunculan tokoh 

tambahan dalam keseluruhan cerita lebih 

sedikit, tidak dipentingkan dan kehadirannya 
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hanya jika ada keterkaitan dengan tokoh utama 

secara langsung ataupun tidak langsung.64 

Dilihat dari fungsi penampilan tokoh 

dibedakan menjadi dua, yaitu. 

1) Tokoh Protagonis 

Tokoh yang kita kagumi yang salah satu 

jenisnya secara popular disebut hero tokoh 

yang merupakan pengejawantahan norma-

norma, nilai-nilai yang ideal bagi kita. 

2) Tokoh Antagonis 

Tokoh penyebab terjadinya konflik dan 

ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis.65 

Dilihat berdasarkan perwatakannya tokoh cerita 

dibagi menjadi dua, yaitu. 

1) Tokoh Sederhana 

                                                             
64Burhan Nurgiyantoro,Teori Pengkajian Fiksi, 256-257. 
65Ibid., 261. 
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Tokoh sederhana, dalam bentuknya yang 

asli adalah tokoh yang hanya memiliki satu 

kualitas pribadi tertentu, satu watak tertentu saja. 

Sebagai seorang tokoh manusia, ia tidak 

memiliki sifat dan tingkah laku yang dapat 

memberikan efek kejutan bagi pembaca.  

 

 

2) Tokoh Bulat 

Tokoh bulat, tokoh kompleks, berbeda 

halnya dengan tokoh sederhana adalah tokoh 

yang memiliki dan diungkap berbagai 

kemungkinan sisi kehidupannya, sisi 

kepribadian, dan jati dirinya. Ia dapat memiliki 

watak tertentu yang dapat pula menampilkan 

watak dan tingkah laku bermacam-macam, 

bahkan tampak bertentangan dan sulit diduga. 
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Oleh karena itu, perwatakannya pun umumnya 

sulit dideskripsikan secara tepat.66 

4) Latar  

      Latar atau setting yang disebut juga 

sebagai landas tumpu, menunjuk pada 

pengertian tempat, hubungan waktu sejarah, 

dan lingkungan sosial tempat terjadinya 

peristiwa-peristiwa yang jelas. Hal ini penting 

untuk memberikan kesan realistis kepada 

pembaca, menciptakan suasana tertentu yang 

seolah-olah sungguh ada dan terjadi.67 Unsur 

latar dibedakan kedalam tiga unsur pokok 

yaitu latar tempat, latar waktu, latar sosial-

budaya. 

                                                             
66Ibid., 265-266. 
67Ibid., 302. 
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Latar menurut Abrams (dalam Wahid 

Sugira)68 merupakan landas tumpu, menyaran 

pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan 

lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-

peristiwa yang diceritakan. Jadi dapat 

disimpulkan pada pengertian diatas bahwa 

latar adalah tempat terjadinya sesuatu dalam 

sebuah karya sastra. 

5) Sudut Pandang 

Sudut pandang (point of view), 

menunujukkan pada cara dan atau pandangan 

yang dipergunakan pengarang sebagai sarana 

untuk menyajikan cerita dalam sebuah karya 

fiksi kepada pembaca. Dengan demikian, 

sudut pandang pada hakikatnya merupakan 

                                                             
68Wisrawaty Wahyuddin. Kemampuan Menentukan Isi Rakyat 

Siswa Kelas X SMA Negeri  1 Raha. Jurnal (online), No.1, Vol.1, 2016. 

Wisra kuciki@yahoo.com, diakses 17 Mei 2019. 

mailto:kuciki@yahoo.com
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strategi, teknik, siasat, yang secara sengaja 

dipilih pengarang untuk mengemukakan 

gagasan atau cerita.69 

Fokalisasi, dari kata fokus, yang berarti 

kancah perhatian, perspektif cerita, atau sudut 

pandang.70 Pada dasarnya sudut pandang 

dapat dibedakan menjadi dua macam. (a) 

sudut pandang orang pertama dan (b) sudut 

pandang orang ketiga. 

a) Sudut pandang orang pertama adalah 

sudut pandang orang berperan, 

maksudnya orang yang selalu muncul 

dalam setiap cerita. 

b) Sudut pandang orang ketiga adalah 

sudut pandang yang tidak berperan atau 

                                                             
69Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, 338. 
70Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian 

Sastra (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), 316-319. 
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sudut pandang yang berada di luar 

cerita sehingga pencerita tidak 

memihak terhadap tokoh dan kejadian 

yang diceritakan. 

Menurut Nursisto71 sudut pandang adalah 

tempat atau posisi pencerita terhadap kisah yang 

dikarangnya, apakah dia ada di dalam cerita atau di 

luar cerita itu. jadi, dapat disimpulkan pada 

pengertian di atas bahwa sudut pandang adalah 

posisi seorang pengarang yang ada di dalam karya 

sastra tersebut atau tidak. 

b. Unsur ekstrinsik 

Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang 

berada di luar teks sastra itu, tetapi secara tidak 

langsung memengaruhi bangun atau sistem 

                                                             
71Wisrawaty Wahyuddin. Kemampuan Menentukan Isi Rakyat 

Siswa Kelas X SMA Negeri  1 Raha. Jurnal (online), No.1, Vol.1, 2016. 
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organisme teks sastra. Atau secara lebih khusus ia 

dapat dikatakan sebagai unsur-unsur yang 

mempengaruhi bangun cerita sebuah karya sastra, 

namun tidak ikut menjadi bagian di dalamnya. 

Walaupun demikian, unsur ekstrinsik cukup 

berpengaruh terhadap totalitas bangun cerita 

secara keseluruhan. Oleh karena itu, unsur 

ekstrinsik sebuah novel haruslah tetap dipandang 

sebagai sesuatu yang penting.72 

Sebagaimana halnya unsur intrinsik, unsur 

ekstrinsik juga terdiri dari sejumlah unsur. Unsur-

unsur yang dimaksud antara lain adalah keadaan 

subjektivitas individu pengarang yang memiliki 

sikap, keyakinan, dan pandangan hidup yang 

kesemuanya itu akan mempengaruhi karya yang 

ditulisnya. 

                                                             
72Ibid., 30-31. 
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BAB III 

PEMAPARAN DATA 

BIOGRAFI TERE-LIYE DAN SEKILAS TENTANG 

NOVEL AMELIA 

A. Biografi Tere-Liye 

Darwis adalah nama asli Tere-Liye, yaitu dia lahir di 

Lahat, Indonesia, 40 tahun silam. Tepatnya, 21 Mei 

1979, ia dikenal sebagai penulis novel. Beberapa 

karyanya yang pernah diangkat ke layar kaca, yaitu 

Hafalan Surat Delisa dan Moga Bunda Disayang Allah. 

Meskipun dia bisa meraih keberhasilan dalam dunia 

literasi Indonesia, kegiatan menulis cerita sekadar 

menjadi hobi karena sehari-hari ia masih bekerja 

kantoran sebagai akuntan.73 

Tere-Liye lahir dari keluarga sederhana. Orang 

tuanya adalah petani biasa dan Tere-Liye tumbuh 

                                                             
73Mistro, Da. Tere- Liye (Penulis) Wikipedia bahasa Indonesia, 

ensiklopedia bebas (Online), 2016. 
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tere_Liye_(Penulis), diakses 23 april 

2019. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tere_Liye_(Penulis)
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dewasa di pedalaman Sumatra. Tere-Liye 

menyelesaikan 

pendidikan Sekolah Dasar dan Menengahnya di 

SDN 2 Kikim Timur dan SMPN 2 Kikim, Kabupaten 

Lahat, Provinsi Sumatra Selatan. Lalu, ia melanjutkan 

sekolahnya ke SMAN 9 Bandar Lampung, Provinsi 

Lampung. Setelah lulus, dia meneruskan studinya ke 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Kegiatannya 

setelah selesai kuliah banyak diisi dengan menulis 

buku-buku fiksi.74 Meskipun karya yang dihasilkan laku 

di pasaran dan menjadi best seller, namun Tere-Liye 

seperti menghindari dan menutupi kehidupannya. Kalau 

penulis yang lain biasanya banyak menerima panggilan 

acara baik itu berupa seminar tentang tips-tips menulis, 

bedah buku, workshop maupun kegiatan yang lainnya 

terkait dunia tulis menulis tetapi tidak dengan Tere-

                                                             
74Ibid.,  
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Liye.75 Hingga saat ini, Tere-Liye telah menghasilkan 

37 karya dan dari beberapa karya tersebut ada yang 

sudah diangkat ke layar lebar dan banyak menarik 

minat masyarakat Indonesia untuk menontonnya. 

Adapun beberapa karya novel yang telah diterbitkan 

sebagai berikut, Bumi, Bulan, Matahari, Bintang, 

Komet, Ceros dan Batozar, Komet Minor, Hujan, 

Pulang, Pergi, Rindu, Pukat, Burlian, Eliana, Amelia, 

About Love, About Friend, Negeri di Ujung Tanduk, 

Sepotong Hati yang Baru, Negeri Para Bedebah, 

Berjuta Rasanya, Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau 

Merah, Sunset bersama Rosie, Kisah Sang Penandai, 

Ayahku (Bukan) Pembohong, Daun yang Jatuh tidak 

Membenci Angin, Hafalan Sholat Delisa, Moga Bunda 

Disayang Allah, Bidadari-Bidadari Surga, Rembulan 

Tenggelam di Wajahmu, Dikatakan atau Tidak 

                                                             
75Home. Biografi dan Foto Tere-Liye, Biografi Orang Terkenal 

(Update), artikel (Online), 2019 
http://tanya_biografi.blogspot.com/2013/01/biografi-tere-liye.html?m=1, 

diakses 23 april 2019. 

http://tanya_biografi.blogspot.com/2013/01/biografi-tere-liye.html?m=1
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Dikatakan itu Tetap Cinta, Tentang Kamu, Harga 

Sebuah Percaya.76 

B. Karakteristik Novel Tere-Liye 

Ciri khas penulis bernama asli Darwis ini adalah 

selalu mengangkat hal-hal sederhana yang mampu 

menggugah hati pembacanya. Bahkan, tidak jarang 

menguras air mata. Sederhana namun syarat pesan dan 

makna. Maka, tidak mengherankan jika rata-rata 

karyanya mampu mencapai puluhan ribu eksemplar. Jika 

beberapa penulis menyarankan pembaca untuk memiliki 

karyanya, berbeda dengan penulis yang satu ini.  

Begitulah karakteristik novel karya Tere-Liye. 

Sederhana dan menginspirasi sehingga mudah dipahami 

oleh pembaca dan pesan yang akan disampaikan  dalam 

novel dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca. 

                                                             
76Maharani Putri Adi. Resensi Novel Amelia, Serial Anak Mamak Karya 

Tere-Liye. Kompasiana artikel 2015, (online), 

https://www.kompasiana.com/mahaputri/resensi-novel-amelia-serial-

anak-mamak-karya-tere liye?page=all, diakses 13 Mei 2019. 

 

https://www.kompasiana.com/mahaputri/resensi-novel-amelia-serial-anak-mamak-karya-tere%20liye?page=all
https://www.kompasiana.com/mahaputri/resensi-novel-amelia-serial-anak-mamak-karya-tere%20liye?page=all
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Karena itu, novel ini dapat memberikan manfaat yang 

besar setelah membacanya. Tidak sedikit kejadian dalam 

novel terjadi pada kita, namun penyikapan dan 

pengambilan solusinya yang tidak terduga oleh pembaca 

sehingga menjadi bahan renungan untuk memperbaiki 

diri di kemudian hari. Salah satunya adalah Serial Anak-

Anak Mamak yang terdiri atas empat novel yaitu Eliana, 

Pukat, Burlian, dan yang terakhir yang juga diteliti 

penulis adalah Amelia. Novel-novel tersebut diceritakan 

secara sederhana dengan kalimat-kalimat yang menarik, 

lucu, ceria, mengharukan, penuh kedalaman, 

menginspirasi dan syarat dengan nilai pendidikan 

khususnya pendidikan karakter. 

C. Sinopsis Novel Amelia 

Amelia si bungsu yang paling disayang. Ia sebal jika 

diledek hanya akan menjadi ‘penjaga rumah’. Kelak, ia 

tahu sejauh apapun ia pergi, takdir akan membawanya 
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kembali. Bapak dan Mamak mereka sungguh telah 

mewariskan sifat-sifat pada keempatnya. Di tengah 

kesederhanaan dan keterbatasan, tersemat kasih sayang 

keluarga dan pengorbanan. Sebuah pemahaman baik atas 

kehidupan yang akan terus melekat hingga mereka 

tumbuh dewasa.77 

Keteguhan Amelia benar-benar diuji ketika ia 

harus mengubah temannya Chuk Norris. Norris ini 

adalah anak yang sangat nakal. Menurut cerita, hal ini 

terjadi karena ia tidak dapat kasih sayang seorang Ibu, 

atau lebih tepatnya ia membenci Ibunya. Kata Ayah 

Norris, Ibunya pergi ke kota meninggalkan mereka. 

Amelia sedikit demi sedikit mendekati Norris, 

mengajaknya berteman, dan mengerjakan PR bersama. 

Walaupun Amelia selalu ditolak Norris, tapi dia tidak 

pernah menyerah. Hingga lambat laun, hati Norris luluh. 

                                                             
77Tere-Liye, Amelia Serial Anak-Anak Mamak (Jakarta: 

Republika, 2013). 
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Ia mulai menerima Amel sebagai temannya. Bahkan 

mereka menjadi sahabat karib ketika Norris mengetahui 

Ibunya tidak pergi meninggalkannya. Ibunya dirawat di 

kota karena sakit. Kebencian di hatinya pun memudar. 

Amelia adalah anak yang kuat, bahkan ketika 

rapat tetua kampung di rumahnya, ia memberanikan diri 

untuk melontarkan pendapat. Ia berpendapat bahwa 

tanaman kopi di kampung mereka tidak bagus, ia berniat 

mengganti seluruh tanaman kopi yang ia temukan di 

hutan. Walaupun pada awalnya diragukan, akhirnya 

penduduk kampung menyetujui penggantian tanaman 

kopi. Amel yang ditugaskan untuk menyemai bibitnya di 

belakang sekolah.  

Sebenarnya kisah Amelia berakhir di rapat besar 

itu, tetapi untuk menghindari kekecewaan pembaca 

karena endingnya tidak jelas, Tere-Liye menjelaskan 

dalam epilog. Proyek pergantian tanaman kopi yang 
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direncanakan Amelia ternyata gagal total. Ketika 

polybag berisi dua ribu tanaman kopi sudah dipindahkan 

ke lahan percobaan. Beberapa hari kemudian terjadi 

banjir bandang yang menenggelamkan tanaman kopi, 

juga menjadikan rencana besar Amelia gagal total.78 

D. Unsur-Unsur dalam Novel Amelia 

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab II bahwa 

unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya 

sastra itu sendiri. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan 

karya sastra itu hadir sebagai karya sastra, unsur-unsur 

yang secara langsung turut serta membangun cerita. 

Adapun unsur intrinsik dalam novel Amelia adalah tema, 

penokohan, latar, gaya bahasa, sudut pandang, alur/plot. 

1. Penokohan (character) 

Dilihat dari segi peranan atau tingkat 

pentingnya tokoh dalam sebuah cerita dibagi 

                                                             
78Ibid., 388. 
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menjadi dua. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang 

berperan dalam novel Amelia. Dilihat dari fungsi 

penampilan tokoh dalam novel Amelia dibedakan 

menjadi dua yaitu. 

a. Tokoh Protagonis 

1) Amelia  

Amelia adalah anak bungsu dari empat 

bersaudara anak Nurmas dan Syahdan. Di 

usianya yang masih kecil, dia sudah 

mempunyai rasa kepekaan yang terhadap 

sekitar sehingga dapat memahami apa yang 

sedang terjadi dan bersifat sangat bijak. Selain 

itu, dia adalah anak yang baik, setia kawan, 

suka membaca, dan penurut  meskipun 

terkadang dia suka protes. Berikut ini 

gambaran tokoh Amelia. 
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Sikap dan watak 

Amelia 
No Kutipan 

Anak yang baik  (Ch.1) “Dengan segala 

kebaikan yang 

ada padamu, 

maka bapak 

harus meminta 

tolong padamu, 

Nak. Semoga 

kau tidak 

keberatan.” 

“Minta tolong 

apa Pak? Aku 

bertanya 

“maukah kau 

membantu 

Norris? 

“Membantunya

? 

“iya, 

membantunya, 

Amel. Norris 

itu sebenarnya 

tidak nakal. Dia 

bukan biang 

masalah yang 

sering disebut 
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anak-anak lain. 

Norris itu 

berbakat sekali 

dalam hal 

tertentu. Pak 

Bin 

menangkupkan 

dua telapak 

tangannya, 

menghelai 

napas panjang. 

Hanya saja, kita 

semua tahu 

orangtuanya 

bercerai. Ibunya 

entah kemana. 

Ayahnya harus 

bersusah payah 

mengurus anak 

diri sendiri, 

Norris yang 

juga sama 

seperti kau 

Amel, anak 

bungsu, tumbuh 

dengan segala 

pemberontakan 

masa kanak-

kanak. Dia 
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tidak nakal. 

“aku 

sebenarnya 

belum paham, 

tapi melihat 

wajah Pak Bin 

yang 

menatapku 

lembut, penuh 

rasa percaya, 

amat 

menghargai 

seolah aku ini 

sudah dewasa, 

lawan bicara 

setara, aku 

memutuskan 

mengangguk-

angguk.79 

Kerja keras (Ch.2) Kecil-kecil 

begini aku 

pernah diajak 

Paman Unus 

masuk le hutan 

yang lebih jauh 

dari Ladang 

Mang Dullah. 

                                                             
79 Tere-Liye, Amelia Serial Anak Mamak, 94. 
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Dan meski 

betisku baret 

kena duri, 

badanku digigit 

nyamuk, tidak 

sekalipun aku 

merepotkan 

Paman. Bahkan 

Paman bilang 

“kau benar-

benar anak 

yang kuat, 

Amel”.80 

Gemar 

Membaca 

(Ch.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Amel!! Suara 

kak Eli 

mengangetkank

u. Wajahnya 

merah padam. 

“Eh, ada apa, 

kak?” aku 

menjawab 

justru dengan 

kondisi tanpa 

dosa. 

“Apa yang kau 

lakukan, hah?” 

kak Eli sudah 

                                                             
80Ibid., 11. 
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berdiri di 

belakangku, di 

teras rumah 

depan 

panggung. 

“Aku menelan 

ludah, 

mengangkat 

buku, “lagi baca 

kak.”81 

Bersahabat  (Ch.4) “Kau boleh 

pinjam buku 

IPA ku Norris. 

Untuk 

melengkapi 

catatan tadi. 

Peduli 

Lingkungan  

(Ch.5) Dengan suara 

lantang, aku 

mengusulkan 

agar penduduk 

kampung 

membahas 

tentang 

kemungkinan 

mengganti 

seluruh batang 

                                                             
81 Ibid., 15. 
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kopi di ladang 

dengan bibit 

yang lebih 

berkualitas agar 

tidak ada lagi 

ladang yang 

gagal panen, 

tidak 

produktif.82 

Anak bungsu  (Ch.6) Setiap kali 

pergi bermain, 

dan aku ingin 

ikut, kak 

Burlian sering 

berseru 

kepadaku,” kau 

tidak usah ikut 

kami, Amel. 

Kau ditakdirkan 

menunggu 

rumah.” Atau 

dilain 

kesempatan dia 

nyletuk, “kau 

anak bungsu, 

Amel. Sejauh 

apapun kau 

                                                             
82 Ibid., 298. 
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pergi, tetap 

akan menunggu 

rumah, tidak 

bisa kemana-

mana.” Aku 

sebal 

mendengar itu 

dan untuk ini 

aku tidak bisa 

mengadukan ke 

Mamak.83 

 

Mandiri  (Ch.7) Aku menyeka 

air mata. Paman 

Unus benar. 

Akulah Amelia, 

anak bungsu 

keluarga. Aku 

penunggu 

rumah. 

Kampung ini 

adalah duniaku. 

Jika ada orang 

yang bertanya 

apa cita-citaku, 

sejak ladang 

kopi ini mulai 

                                                             
83Ibid.,4. 
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ditanami aku 

sudah 

memilikinya. 

Tidak besar, 

tidak megah, 

sederhana saja, 

tapi itu adalah 

pilihan 

hidupku. Aku 

memilihnya 

sendiri dengan 

kesadaran 

terbaik.84 

 

 

2) Nurmas (Mamak) 

Nurmas adalah Ibu Amelia yang biasa 

dipanggil Mamak. Mamak adalah sosok Ibu 

teladan yang mendidik anak-anaknya dengan 

ketegasan dan kedisiplinan walaupun karakter 

Mamak ini mempunyai watak yang tegas tetapi 

sebenarya beliau sangat menyayangi anak-

                                                             
84 Ibid., 388. 
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anaknya. Menanamkan arti kerja keras, 

kejujuran, dan harga diri walau mereka hidup 

dalam kesederhanaan dan keterbatasan. Hal ini 

tampak dalam kutipan berikut ini. 

Sikap dan watak 

Nurmas (Mamak) 

No.   Kutipan  

tegas dan disiplin (Ch.12) “Apa 

susahnya 

membangunk

an adik-adik 

kau, Eli.” 

Mamak 

mendekat. 

“Burlian, 

Pukat, 

bangun!” 

Langkah kaki 

mamak 

berhenti 

sejenak. 

Melotot ke 

arah Kak 

Pukat dan 

Kak Burlian 

yang 

sebenarnya 
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sudah bangun 

dari tadi, tapi 

tidur lagi di 

ruang tengah, 

di atas kursi, 

dengan kepala 

diatas meja.” 

“susah sekali 

menyuruh 

kalian bangun 

sepagi ini hah. 

Sana bergegas 

ambil wudhu, 

shalat subuh, 

lepas itu bantu 

bapak kalian 

menyiapkan 

karung-

karung bibit 

padi, 

peralatan. 

Nanti 

tetangga akan 

datang 

mengambilny

a.” 

Kak Burlian 

dan Kak 

Pukat hanya 
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mengangkat 

wajah sekilas. 

“Bangun 

tidak, hah?”. 

Mamak 

berseru serius. 

Galak  (Ch.13) “Apa 

susahnya 

kalian bangun 

sejak adzan 

dari masjid 

terdengar. 

Tidak perlu 

diteriaki. 

Tidak perlu 

membuat 

ribut. Ia masih 

meneruskan. 

Aku hendak 

protes 

menjawab, 

“Kan, ini hari 

libur, Mak.” 

Tapi demi 

melihat wajah 

serius 

Mamak, buru-

buru menutup 

mulut. 
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Bahkan 

memasang 

wajah paling 

polos anak 

bungsu imut 

seduniapun 

tidak mempan 

membuat 

Mamak 

memberikan 

pengecualian. 

Aku 

melangkah 

cepat ke luar 

kamar, 

menyusul Kak 

Burlian dan 

Kak Pukat 

yang sekarang 

di kamar 

mandi, 

berebut siapa 

duluan 

wudhu. 

Penyayang  (Ch.14) 

 

 

 

 

“Setidaknya 

kau mulai 

membuat 

catatan apa 

saja yang 
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(Ch.15) 

akan kau 

bawa, Eli.” 

Mamak 

mengingtkan. 

“Buku apa 

saja… 

pakaian apa 

saja…sepatu, 

peralatan 

masak, dan 

barang-barang 

lainnya. Kalau 

ada yang 

ketinggalan 

akan 

merepotkan. 

Di kota besar 

memang 

banyak yang 

menjual 

keperluan, 

tapi kecuali 

yang memang 

yang memang 

harus dibeli 

disana, kau 

tidak akan 

membelinya 

bawa apapun 
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yang bisa 

dibawa dari 

rumah. Agar 

kau bisa 

berhemat, 

Eli.”85 

Aku 

menangis, 

menggeleng. 

“Amel akan 

segera 

kembali 

Mak.” 

Mamak 

tersenyum, 

menyeka 

pipiku. 

“Maka 

kembalilah 

dengan 

segera, Nak.” 

Kembalilah 

dengan 

segera, kejar 

ilmu setinggi 

mungkin yang 

hendak kau 

raih, bawa 

                                                             
85Ibid., 239. 
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kembali ke 

kampung 

ini.86 

 

 

 

3) Syahdan (Bapak) 

Syahdan adalah bapak Amelia. Dalam 

mendidik anak-anaknya, Bapak dan Mamak 

saling melengkapi satu sama lain. Ketika Mamak 

mendidik dengan kedisiplinan dan tegas, Bapak 

sebaliknya. Bapak adalah sosok periang, tidak 

banyak bicara, pendengar yang baik, selalu 

memberikan keteladanan dengan perbuatan 

langsung, dan selalu bijak dalam menyikapi 

masalah.   

Watak dan sikap 

Syahdan (Bapak) 

No.  Kutipan  

Penyabar 

dan 

(Ch.16) Kenapa 

Amel tidak 

                                                             
86Ibid.,390. 
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pendengar 

yang baik 

bergabung 

dengan 

Mamak dan 

Kak Eli di 

ruang 

tengah? 

Lebih 

hangat.” 

Aku 

menggeleng. 

Tidak mau. 

Di sini 

dingin, 

Amel. 

Tampias. 

Lihat, wajah 

kau terkena 

bintik kecil 

air hujan. 

Sendirian 

duduk 

melamun 

tentu tidak 

seru, 

bukan?” 

Aku 

menggeleng. 

Tidak apa, 

lebih baik 
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aku disini 

saja. 

Bapak diam 

sejenak. 

Paham, lagi-

lagi aku 

bertengkar 

dengan kak 

Eli. 

“Boleh 

Bapak 

duduk di 

sini? 

Menemani, 

Amel.” 

Bapak 

menatapku 

lembut. 

Bapak 

tersenyum. 

Mendekat, 

duduk di 

sebelahku.87 

Tegas  (Ch.17) “Amelia, 

benar kau 

yang 

merusak 

                                                             
87Ibid., 21. 



120 
 

sikat gigi 

kak Eli?” 

Bapak 

memastikan  

“Iya Pak.” 

Aku 

menjawab 

terbata 

Bapak telah 

menyebut 

namaku 

lengkap. 

“Dengan 

memakainya 

untuk 

mencuci 

sepatu 

sekolah?” 

“iya Pak.” 

Aku 

menyeka 

ingus. 

Bapak diam 

sejenak, 

menghela 

napas. 

“kenapa kau 

melakukann

ya?” Bapak 
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bertanya. 

Aku 

menggigit 

bibir, 

mengelap 

pipi. Susah 

untuk mulai 

susah untuk 

mulai 

bercerita. 

“Ceritakan 

semua Amel 

sebelum 

Bapak 

terlanjur 

menghukum 

kau.” Bapak 

berkata 

serius.88 

 

 

4) Eliana  

Anak pertama dari empat bersaudara ini 

sangat bertanggung jawab dan menyayangi adik-

adiknya terutama Amelia. Anak pemberani 

                                                             
88Ibid., 55-56. 
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itulah sebutan untuk anak sulung Bapak dan 

Mamak. Dia berani melawan siapa saja untuk 

membela keluarganya, penyayang kepada adik-

adiknya, selalu tegas dalam membangunkan 

adik-adiknya anak sulung yang selalu jadi 

panutan adik-adiknya, disiplin dalam semua 

pekerjaan yang dia lakukan.  

Sikap dan watak 

Eliana 

No.  Kutipan  

Pemberani   (Ch.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aku selalu 

ingin 

dipanggil 

seperti 

panggilan 

Kak Eli. 

Bukan karena 

nama itulah 

yang 

menyuruh-

nyuruhku, 

bisa mengatur 

semua orang, 

sangat 

berkuasa di 
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rumah. 

Melainkan 

aku tahu 

sekarang, 

karena aku 

ingin persis 

seperti Kak 

Eli, yang 

selalu 

menyayangi 

adik-adiknya. 

Kakak terbaik 

sedunia yang 

aku miliki. 

Kakak 

sulungku 

amat 

pemberani.89 

 

Kak Eli amat 

terkenal di 

sekolah, di 

kampung, di 

kota, 

kecamatan, 

dimana-mana. 

Siapa, sih, 

                                                             
89Ibid., 76. 
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(Ch.19) 

yang tidak 

tahu Eliana si 

pemberani?! 

Bahkan 

pejabat kota 

kabupaten 

juga kenal. 

Kalau kalian 

bikin masalah 

dengannya, 

maka Kak Eli 

sendirian 

berani 

menghadapin

ya.90 

Tegas dan displin (Ch.20) 

 

 

 

 

 

 

“Kau jangan 

banyak 

bermain 

selama 

bekerja, 

Amel. 

Dengarkan 

dan patuhi 

kakak kau. 

Kalian cari 

kayu bakar 

sebanyak 

                                                             
90 Ibid., 4. 
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mungkin, 

bolak-balik 

beberapa kali 

hingga sore. 

Mamak tidak 

bisa pergi. 

Anyaman ini 

sudah dipesan 

orang, jadi 

harus selesai 

besok. 

 

“Kau sudah 

harus selesai 

mengepel 

lantai saat 

kakak pulang 

nanti, Amel. 

Kerjakan 

segera setelah 

selesai shalat. 

Jangan 

menunda-

nunda 

pekerjaan.91 

                                                             
91 Ibid., 16. 
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(Ch.21) 

Penyayang   (Ch.22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“kau tidak 

apa-apa 

Amel?” 

wajahnya 

cemas. 

“sakit, kak. 

Aduuhh.” 

Aku meringis 

menahan 

tangis. 

Pergelangan 

kaki kananku 

jelas sekali 

keseleo. 

Cepat Kak Eli 

mendekat, 

memastikan 

keadaan 

kakiku.  

Aduuhh, 

jangan 

dipegang kak. 

Sakit sekali.” 

Aku 

mengaduh.  
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Kak Eli hati-

hati 

memeriksa 

pergelangan 

kaki kananku. 

Yang dengan 

segera 

membiru, 

bengkak. Ia 

menoleh 

kesana 

kemari. Hari 

telah teramat 

sore. 

Penduduk 

kampung 

yang bekerja 

di ladang 

sudah pulang 

sejak tadi. 

Tidak akan 

ada yang 

lewat dan 

membantu 

kami. 

“kakak harus 

mencari 

bantuan 

Amel.” Kak 
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Eli berseru 

cemas. “kau 

harus segera 

dibawa 

pulang, biar 

kaki kau 

segera 

dirawat.” 

“Amel tidak 

bisa berjalan 

kak. Amel 

takut.” Aku 

benar-benar 

menangis 

sekarang.92 

 

5)  Pukat 

Pukat adalah kakak nomor dua Amelia, kakak 

yang selalu membela Amelia ketika Amelia 

bertengkar dengan kakaknya yang lain. Dia kakak 

yang sangat pintar banyak yang menyebutnya 

anak jenius, calon profesor, penemu hebat. 

                                                             
92Ibid., 72-73.  
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Watak dan 

sikap Pukat 

No. Kutipan 

Kreatif  (Ch.23) 

 

 

 

 

 

 

Hanya si jenius, Kak 

Pukat yang membuat 

sendiri perahu otok-

otoknya dengan 

mengambil kaleng 

sarden, kaleng kopi, 

kaleng apa saja milik 

Mamak yang kadang 

jadi masalah. Kak 

Pukat tega 

menuangkan isi 

kaleng yang belum 

habis. Menurut Kak 

Pukat, membuat 

perahu sebesar 

genggaman tangan 

itu mudah. Hanya 

butuh bagian tempat 

meletakkan kapas 

dilumuri minya, 

kemudian 

dinyalakan. Api akan 
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memanaskan bagian 

pipa yang berfungsi 

seperti knalpot, 

kemudian uap 

menyembur dari 

ujung knalpot 

tersebut, membuat 

perahu bergerak di 

atas permukaan air 

dengan 

mengeluarkan suara 

“otok-otok-otok-

otok”.93 

Pembela  (Ch.24) Aku suka dengan 

Kak Pukat. Aku 

cukup dekat 

dengannya. Rasa-

rasanya kak Pukatlah 

yang sering 

membelaku, 

terutama kalau lagi 

bertengkar dengan 

kakakku yang lain. 

Ia paling sering 

sependapat 

denganku. 

                                                             
93Ibid.,12-13. 
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Jenius  (Ch.25) Pak Bin, guru kami 

di sekolah berkali-

kali membanggakan 

betapa pintarnya Kak 

Pukat dengan 

menyebutkan anak 

jenius, calon 

professor, penemu 

hebat, kelak semua 

orang tahu betapa 

pintarnya anak 

keluarga Syahdan 

nomor dua itu.  

 

6) Burlian  

Burlian adalah kakak Amelia yang ketiga, dia 

adalah kakak Amelia yang paling spesial, tetapi 

dia sangat jahil. 

Watak 

dan 

sikap 

Burlian 

No.  Kutipan  

Kakak 

yang 

spesial 

(Ch.26) “kakak kau itu 

memang jahil, 

Amel. Tapi dia 
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dan 

jahil 

akan melihat dunia, 

dia akan belajar 

banyak. Kakak kau 

itu spesial, Amel, 

memiliki 

keteguhan hati 

Nah, semoga 

ketika dia besar 

nanti jahilnya 

berkurang.94 

 

7) Paman Unus  

Unus adalah paman Amelia yang modern. 

Memiliki pengetahuan yang sangat luas dan 

sangat mengenal hutan dan seisinya. Suka akan 

pertualangan dan menjelajahi hutan beserta 

ponakan-ponakannya. Dia sangat sabar dalam 

menjelaskan dan suka memberikan motivasi 

kepada pemuda-pemuda.  

Watak dan 

sikap 

No.  Kutipan  

                                                             
94 Ibid., 3. 
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Paman 

Unus 

Penyayang  (Ch.26) Itulah Paman Unus, 

selain ia memang 

amat 

berpengalaman dan 

tahu persis tentang 

hutan, gayanya 

yang santai, terlalu 

bebas, petualang 

sejati, kadang 

membuat Mamak 

ketar ketir setiap 

kali melepas kami 

ikut pergi 

dengannya.95 

Penyabar  (Ch.27) 

 

 

 

 

 

 

 

(Ch.28) 

“Setiap perubahan 

membutuhkan 

proses panjang 

Maya.” 

Paman Unus yang 

sedang mangajari 

Juha dan Pendi 

tentang merawat 

ladang kopi, 

menghentikan 

kegiatannya. 

                                                             
95Ibid., 280. 
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Mencoba 

membesarkan hati 

kami. 

 

“Kadang proses itu 

mudah dilakukan, 

bahkan 

menyenangkan. 

Kadang sebaliknya, 

menyakitkan, 

makan hati. Karena 

orang-orang sudah 

terlanjur nyaman, 

terbiasa. Namanya 

juga diminta 

berubah. Anak 

kecilpun melawan 

saat diminta 

berubah. Tapi 

kalian sudah 

memulainya dengan 

baik sekali.96 

 

 

8) Juha dan Pendi 

                                                             
96 Ibid., 357. 
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Juha dan Pendi adalah pemuda karangtaruna 

yang mempunyai semangat yang paling tinggi dan 

disiplin dibandingkan dengan yang lainnya. 

Mereka adalah orang yang paling semangat dalam 

penanaman kopi yang ada di kampungnya. 

Mereka adalah orang yang pertama kali selalu 

datang awal dalam proses penanaman kopi. 

Sikap dan watak 

Juha dan Pendi 

No.  Kutipan  

Semangat dan 

disiplin 

(Ch.29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendi dan 

Juha meski 

tidak ada 

pekerjaan 

lagi ternyata 

ikut datang. 

Paling 

semangat. 

Ikut 

mengamati 

lubang-

lubang kecil 

biji kopi.97 

                                                             
97Ibid.,327. 
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(Ch. 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juha dan 

Pendi yang 

terlihat 

paling 

semangat. 

Mereka 

selalu hadir 

di ladang 

pertama kali 

dan pulang 

paling 

akhir. 

Mereka 

dengan 

mantap 

memberikan 

contoh 

bagaimana 

memindahk

an polybag 

itu ke dalam 

lubang. 

Maju sekali 

pengetahua

n berladang 

dua karib 

dekat itu. 

Dan melihat 
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(Ch.31) 

semua 

berjalan 

lancar, 

beberapa 

penduduk 

juga sudah 

mulai 

berani 

menawarka

n ladang 

kopi mereka 

berikutnya 

yang diganti 

pohonnya.98 

 

Juha, Pendi, 

dan 

beberapa 

pemuda 

tanggung 

lain hilir-

mudik, 

sibuk 

membawa 

nampan. 

Satu jam 

berlalu lagi 

                                                             
98Ibid.,386.  
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dengan 

cepat.99 

 

 

b. Tokoh Tambahan 

Ada beberapa tokoh tambahan dalam 

novel Amelia yaitu sebagai berikut. 

 

1) Pak Bin  

Pak Bin adalah seorang guru sekolah 

dasar yang sangat hebat. Dia ikhlas dalam 

mengajar tidak mengharapkan imbalan dari 

murid-muridnya dan tidak pernah pilih kasih 

terhadap murid-muridnya. Selain itu, dia 

guru yang kreatif karena bisa mengajar 6 

kelas sendirian dengan berbagai metode yang 

sederhana namun berkesan bagi murid-

                                                             
99Ibid.,381. 
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muridnya. Berikut yang menunjukkan 

paparan terkait dengan sifat Pak Bin. 

Sikap dan 

watak Pak Bin 

No. Kutipan  

Baik  (Ch.32) Itulah pak Bin, 

guru satu-

satunya di 

sekolah kami. 

Dengan semua 

keterbatasan 

yang ada, 

hanya dialah 

pelita, jangkar, 

harapan, semua 

yang kami 

miliki, Pak Bin 

lah yang secara 

nyata 

memberikan 

jalan bagi 

cemerlangnya 

masa depan 

anak-anak 

kampung 

terpencil. 

Dengan metode 

mengajarnya, 

dengan semua 
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ketulusannya, 

dengan semua 

keringanannya.
100 

Sabar 

Menjelaskan 

kepada 

muridnya 

(Ch.33) “Kau tahu 

Amel?” Pak 

Bin menoleh ke 

arahku. 

“Amel tidak 

tahu Pak.” Aku 

menjawab 

pendek. 

“yang lain ada 

yang tahu?” 

Pak Bin 

tersenyum 

melihat wajah-

wajah kami 

yang antusias 

ingin tahu. 

Baiklah akan 

Bapak jawab. 

Peraturan 

membuat 

karangan yang 

baik itu hanya 

dua. Kalian 

                                                             
100 Ibid., 212. 
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catat, ya! 

Kami bergegas 

menyiapkan 

pulpen dan 

buku tulis. 

“yang pertama 

adalah tidak 

ada 

peraturannya 

sama sekali." 

Yang kedua 

adalah jika ada 

yang bilang ada 

peraturannya, 

maka lihat 

peraturan 

pertama.101 

Kreatif  (Ch.34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pak Bin 

membuat 

banyak metode 

mengajar 

mandiri. Nanti 

kalian akan 

tahu sendiri. 

Jadi, kelas bisa 

ditinggalkan 

saat ia pindah 

                                                             
101Ibid.,112. 
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(Ch. 35) 

ke kelas-kelas 

lainnya. 

Kadang dua 

atau tiga kelas 

ia gabungkan 

jadi satu, 

dengan tiga 

papan tulis 

sekaligus. Atau 

meminta salah 

satu murid 

yang menurut. 

Ia 

membentangka

n gulungan 

peta dunia di 

lantai ruangan. 

Anak-anak 

berebut duduk 

mengelilingi 

peta yang 

sebenarnya 

sudah tua 

sekali. Ujung-

ujungnya 

dimakan rayap, 

kuning. Tapi 

itulah satu-

satunya alat 
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peraga peta di 

sekolah kami. 

Dan kami tidak 

keberatan, yang 

penting masih 

bisa 

dipelajari.102 

Menghargai 

prestasi 

(Ch.36) Tentu si Norris 

itu sengaja 

menulis seperti 

itu. Ia hanya 

peduli 

karangannya 

memenuhi 

syarat setengah 

halaman. Tidak 

peduli isi 

karangannya 

akan seperti 

apa. 

“Terima kasih 

berbagai 

karangannya, 

Norris. Kau 

benar, bahkan 

ini cerdas. 

Karangan kau 

                                                             
102Ibid.,91. 
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memang telah 

setengah 

halaman penuh, 

meski hanya 

mendaftar 

nama sayuran 

dan harga yang 

kau karang-

karang. Untung 

kau tidak 

menggunakan 

huruf-huruf 

raksasa. Kau 

bahkan bisa 

hanya menulis 

kata ‘PASAR’ 

memenuhi 

setengah 

halaman dan 

karangan kau 

selesai.” Pak 

Bin 

memperbaiki 

pecinya.103 

Peduli  (Ch.37) “Bagaimana 

kaki kau, Nak? 

Nampak bapak 

                                                             
103 Ibid., 117. 
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lihat sudah 

dilepas 

bebatnya.” 

“sudah sembuh 

seperti sedia 

kala, pak.” Aku 

menepuk-

nepuk ujung 

baju yang 

terkena debu. 

“Syukurlah.” 

Pak Bin 

mengangguk. 

“Bapak senang 

mendengarnya.
104 

 

2) Nek Kiba  

 Nek Kiba adalah seorang guru 

mengaji yang selalu memberikan nasehat-

nasehatnya. Nasehat-nasehatnya yang bisa 

menyadarkan seseorang yang hatinya sudah 

keras sekalipun. Selalu memberikan nilai-

                                                             
104 Ibid.,93. 
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nilai religius kepada anak-anak. Beliau 

adalah seorang yang tenang, tegas, dan 

meyakinkan. Dan beliau suka bercerita.   

 

 

 

 

Sikap dan 

watak 

Nek Kiba 

No.   Kutipan  

Selalu 

memberi 

nasihat 

kepada 

anak-anak  

(Ch.38) Kesabaran 

selalu saja 

membawa 

keajaiban. 

Malam itu, saat 

aku sudah 

bersiap 

pertemuan itu 

gagal. Juga 

Maya, 

Tambusai, dan 

Norris sudah 

menunduk, 

menyerah. Nek 
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Kiba datang 

memberikan 

bantuan. Lima 

menit setelah 

dia bicara, saat 

keputusan 

diambil, 

seluruh 

penduduk 

kampung 

mufakat bulat 

untuk 

menggunakan 

kas kampung 

membeli ladang 

tidak produktif 

milik Bahar.105 

                                                             
105Ibid., 386. 



 

1 

Selalu 

bercerita  

(Ch.39) “Kalian tahu, 

sebenarnya ada 

sesuatu yang 

selalu 

mengikuti 

kita.” 

Nek Kiba 

memulai 

ceritanya. 

Berhenti 

sejenak untuk 

menyemburkan 

ludah ke dalam 

mangkok batok 

kelapa.”106 

Meyakink

an dan 

tenang 

(Ch.40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalian tahu 

apa itu?” Nek 

Kiba menatap 

kami satu 

persatu  

Kami 

menggeleng, 

saling lirik satu 

sama lain. 

“Sesuatu ini 

ikut 

kemanapun. 

Mandi, makan, 

                                                             
106Ibid., 216. 
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(Ch.41) 

ke sekolah, ke 

ladang, ke 

sungai, bahkan 

sekarang saat 

kalian sedang 

mengaji dia 

tetap ikut. Ada 

di dekat 

kalian.” 

Astaga, wajah 

Maya di 

sebelahku 

langsung 

berubah 

bergidik, 

beringsut lebih 

rapat. 

Sementara 

teman-teman 

yang lain sibuk 

menyelidiki 

sekitarnya. 

Apa itu yang 

bahkan ikut 

kami mengaji? 

Kami mulai 

takut-takut, 

menatap 

loteng, jendela, 
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pintu. Jangan-

jangan yang 

dimaksud Nek 

Kiba itu seram 

sekali. Aku 

menatap wajah 

Nek Kiba 

saksama. Aku 

tidak pernah 

takut apapun 

kalau ada Nek 

Kiba di 

hadapanku 

“bahkan ketika 

kalian menoleh 

ke sana 

kemari, dia 

juga ikut 

menoleh. 

Kalian diam 

mematung, dia 

ikut diam 

mematung, dia 

ikut diam. 

Kalian tahu 

hah?” 

“Ti... tidak 

Nek .” Chuk 

Norris yang 
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menjawab, 

suaranya 

mendecit. 

“Bahkan saat 

kau bilang 

‘Tidak, Nek’. 

Dia jug ikut 

bergerak, 

Norris.” 

Ya ampun 

kami duduk 

semakin rapat. 

Nek Kiba lagi-

lagi sengaja 

berhenti 

sejenak. Dia 

menyemburkan 

ludahnya ke 

mangkok batok 

kelapa. 

“Kalian tahu 

apa itu?”. 

Kami 

serempak 

menggeleng. 

“Nah coba 

perhatikan 

bayangan 

masing-
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masing. 

Bukankah 

mereka ikut 

kalian 

kemanapun? 

Bahkan 

mereka ikut 

gerakan kalian 

memeriksa ke 

bawah. Ikut 

semua gerakan 

yang kalian 

lakukan.” Nek 

Kiba 

menjawan 

dengan suara 

datar.107 

 

 

3) Maya  

Maya adalah sahabat Amelia yang 

setia. Dia adalah sahabat yang selalu 

mendengarkan masalah Amelia yang 

berhubungan dengan rumah. Dia juga 

                                                             
107Ibid.,216-217. 
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mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi pada 

saat pelajaran di kelas berlangsung. Maya 

mempunyai sifat semangat yang tinggi dalam 

pekerjaan dan dia juga termasuk murid yang 

pintar tetapi dia mempunyai rasa curiga 

terhadap Norris. 

Sikap dan 

watak Maya 

No. Kutipan 

Semangat  (Ch.42) “Kau malas pulang 

ke rumah, Amel.” 

Mata Maya 

membesar. Ia tiba-

tiba bersemangat. 

“Kau tahu, kenapa 

aku sabtu lalu harus 

pulang bergegas, 

bukan? 

Aku menggeleng 

menatap Maya. 

“itu karena ibu 

menyuruhku pergi 

bersama Kak Ais, 

kakak sulungku.” 

Maya menjelaskan. 
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“Awalnya aku pikir 

itu tidak seru. 

Begitulah, apa sih 

serunya pergi 

bersama orang 

yang sok berkuasa 

di rumah. Tapi 

ternyata asyik 

sekali, Amel.” 

Aku 

memperhatikan 

wajah semangat 

Maya.108 

Rasa ingin 

tahu 

(Ch.43) 

 

 

(Ch.44) 

Di dalam kelas, 

Maya sempat 

bertanya apa yang 

sebenarnya terjadi. 

Penasaran, apakah 

kabar peta dunia itu 

rusak oleh hujan 

deras benar. Aku 

hanya menjawab 

singkat.109 

 

“Memangnya bisa 

dibedakan Pak?” 

Maya bertanya. 

                                                             
108Ibid., 35. 
109Ibid.,174. 
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“Tentu bisa, Maya. 

Sama bisanya 

dengan 

membedakan bibit 

yang baik dengan 

bibit yang buruk. 

Ada ilmunya. 

Tetapi masalah 

terbesarnya adalah 

bagaimana 

mendidik petani di 

kampung kita agar 

memahami 

situasinya, 

kemudian berhasil 

mengajak mereka 

menjadi petani 

yang modern.110 

Pintar  (Ch.45) 

 

 

 

 

“Nah, sekarang 

giliran kau Maya. 

Bisakah kau 

menunjukkan 

danau terbesar di 

dunia, yang karena 

besarnya hingga 

disebut laut, Laut 

Kaspia.” 

                                                             
110 Ibid.,83. 
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(Ch.46) 

Aku menelan 

ludah, aku sama 

sekali tidak tahu 

nama tempat itu. 

teman-teman yang 

lain saling lirik, 

mengangkat bahu. 

Tapi lihat Maya, ia 

merangkak cepat 

sekali, menuju 

benua Asia. 

Kemudian 

mengecilkan lokasi 

pencarian, Rusia. 

Lima belas detik, ia 

menunjuk danau 

tersebut dengan 

senyum bangga. 

Laut Kaspia. 

“Astaga, Maya.” 

Pak Bin terkekeh, 

menatap Maya 

kagum. “Kau boleh 

jadi adalah peta 

berjalan terbaik 

yang pernah bapak 

lihat.111 

Maya, jangan 

                                                             
111Ibid., 164. 
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ditanya, ia selalu 

berhasil 

menemukan lokasi 

yang diminta 

kurang dari lima 

belas detik.112 

Curiga  (Ch.47) “Kalau kau juga 

mau, kau boleh 

ikut, Maya.” Norris 

berkata ke Maya 

yang menatapnya 

curiga, menyelidik, 

apa maunya si 

mantan biang ribut 

ini.113 

 

4) Tambusai  

Tambusai adalah teman sekelas Amelia 

yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan 

dia adalah teman Amelia yang selalu menyapa 

Amelia di manapun.  

                                                             
112Ibid.,165. 
113Ibid., 181. 
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Watak dan 

sikap 

Tambusai 

No. Kutipan 

Menyapa  (Ch.48) Ada Tambusai 

yang menyapaku. 

Ia berangkat ke 

pasar bersama 

kakak-kakaknya. 

Tidak membawa 

apapun 

“Aku hendak 

membeli celana 

baru, Amel,” 

ujarnya. 

Aku 

mengangguk. 

Tidak semua 

penduduk 

menjual sesuatu. 

Lebih banyak 

justru ingin 

membeli 

sesuatu.114 

Rasa ingin 

tahu yang 

tinggi 

(Ch.49) “Menyemai bibit 

apa, Amel?” 

Tambusaibertanya 

memastikan. 

                                                             
114Ibid.,147. 
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“Bibit kopi,” 

Maya yang 

menjawab. “Amel 

membutuhkan 

ribuan bibit kopi.” 

“Ribuan? 

Sebanyak itu? 

buat apa? 

Bukankah semua 

ladang Bapak kau 

sudah ditanami 

kopi atau karet? 

Lagipula, kalau 

mau bibit kopi, di 

ladangku tinggal 

ambil dari batang 

kopi kecil yang 

banyak tumbuh 

dari buahnya yang 

jatuh. Tinggal 

cabut.” Tambusai 

menyeringai. 

“Tidak bisa. 

Harus menyemai 

sendiri.” 

“kenapa tidak? 

Semua orang 

melakukan hal 

itu, kan?” 
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Tambusai 

mengangkat bahu. 

“Amel 

membutuhkan 

bibit terbaik.”115 

 

 

 

5) Wak Yati  

Wak Yati adalah kakak dari Syahdan 

(Bapak Amelia) suka bercerita, memberikan 

nasihat kepada anak-anak, memberikan motivasi 

untuk anak-anak. Seorang wawak (tante) yang 

baik untuk keponakannya. Memberikan 

masukan kepada Amelia disaat dia sulit memilih 

untuk pergi atau tetap tinggal. 

Sikap dan watak 

Wak Yati 

No. Kutipan 

Suka bercerita (Ch.50) “Nah, ini 

                                                             
115Ibid., 305. 
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catatan 

perjalanan 

wawak saat 

ke tanah 

Malaka. 

Wawak tulis 

dengan 

bahasa 

campur. Ada 

bahasa 

Indonesianny

a. Juga ada 

beberapa foto 

yang bisa kau 

lihat.” 

Satu jam 

berlalu tanpa 

terasa. Hujan 

deras terus 

turun 

menyiram 

lembah kami. 

Aku asyik 

menghabiska

n waktu 

bersama wak 

Yati. Duduk 

di lantai, 

memeriksa 
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buku-buku.116 

Memberikan 

nasihat 

(Ch.52) 

 

 

 

 

 

 

 

(Ch.53) 

Kenapa 

Wawak tidak 

kembali ke 

Ibukota 

Provinsi 

setelah nenek 

sembuh?” 

“Karena 

Wawak 

memutuskan 

tidak, Amel.” 

Wak Yati 

tersenyum. 

“Kau 

mungkin 

masih terlalu 

kecil untuk 

mengerti, tapi 

kehidupan ini 

dalam situasi 

tertentu hanya 

tentang 

pilihan. 

Ketika dua 

pilihan sama 

baiknya tiba, 

                                                             
116 Ibid.,261. 
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maka 

sesungguhnya 

kamu lebih 

mudah lagi 

memutuskann

ya. Tinggal di 

kampung 

menemani 

Nenek itu 

pilihan yang 

baik. Pergi ke 

kota, kembali 

bekerja 

sebagai klerk, 

itu juga baik. 

Saat  dua 

pilihan baik 

bertemu, 

apapun yang 

kita pilih 

maka hasilnya 

sama 

baiknya.”117 

Sejauh-

jauhnya kau 

pergi, setinggi 

apapun mimpi 

kau, Amel, 

                                                             
117Ibid.,264. 
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kau tetap 

tidak bisa 

melupakan 

hakikat 

seorang 

perempuan. 

Menjadi istri, 

menjadi ibu 

dari anak-

anak kau 

kelak. Pun 

sama, 

termasuk 

sejauh-

jauhnya kau 

pergi, melihat 

dunia, rumah 

kita tetap 

disini. Tanah 

kelahiran, 

tempat 

dibesarkan. 

Jadi, siapa 

tahu kau 

tertarik, Kau 

juga bisa 

memutuskan 

tinggal di 

kampung ini, 
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menemani 

Mamak dan 

Bapak kau. 

Itu juga 

pilihan sama 

baiknya.”118 

 

 

 

6) Kak Bujuk  

 Bujuk adalah kepala desa di kampung 

pedalaman Sumatera. Dia mempunyai semangat 

dalam mengembangkan kampungnya menjadi 

kampung yang maju, baik dan ramah terhadap 

masyarakat. Sifat tersebut tampak dalam kutipan 

berikut ini. 

Watak dan sikap 

Kak Bujuk 

No. Kutipan 

Ramah  (Ch.54) “Bapak-bapak, 

ibu-ibu, dan 

seluruh peserta 

                                                             
118Ibid.,265.  
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pertemuan yang 

kami hormati.” 

Suara Kak Bujuk 

terdengar 

empuk, menatap 

seluruh ruangan. 

Kita akan segera 

membahas 

masalah paling 

penting. Topik 

terakhir 

pertemuan besar 

ini.” 

Penduduk 

kampung 

mengangguk. 

“kabar baiknya 

saya kira, hampir 

seluruh 

penduduk sudah 

tahu. Bahkan 

sebenarnya 

minggu-minggu 

ini banyak dari 

kita yang jadi 

rajin sekali pergi 

ke sekolah 

padahal dulu 

waktu sekolah 



167 

 

 
 

paling malas 

melakukannya.” 

Kak Bujuk 

mecoba 

bergurau, 

tertawa kecil.119 

Penyemangat  (Ch.55) “Kita semangat 

menengok 

bangunan 

penyemain bibit 

kopi yang 

dilakukan oleh 

anak-anak kita 

sendiri. 

Menyaksikan 

batang kopi 

muda itu tumbuh 

semakin tinggi. 

Maka malam ini, 

kita tiba pada 

bagian paling 

penting, 

musyawarah 

tentang 

mengganti 

batang kopi di 

ladang kita 

                                                             
119Ibid., 381. 
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dengan bibit 

yang lebih 

baik.”120 

 

Dilihat dari fungsi penampilan tokoh dibedakan 

menjadi dua yaitu;  

 

c. Tokoh Antagonis 

Ada beberapa tokoh antagonis dalam 

novel Amelia, yaitu sebagai berikut. 

1) Norris 

Chuck Norris adalah teman Amelia. 

Pada dasarnya dia tidak ada bedanya dengan 

anak yang lain. Namun, karena dia berasal 

dari keluarga yang tidak lengkap (tak pernah 

bersama dengan ibu) sehingga 

menjadikannya kurang perhatian dan 

                                                             
120Ibid.,381. 
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mencari-cari perhatian kepada orang lain. 

Ayah Norris bekerja sebagai Nelayan. 

Namun kelebihan yang dia miliki adalah 

pintar menggambar dan pintar. 

 

 

Watak dan 

sikap Chuk 

Noris 

No. Kutipan 

Nakal  (Ch.54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aku tidak banyak 

mengingat masa 

sebelum hari itu. 

Norris sudah 

berubah, jadi 

tidak perlu 

mengingat 

tingkahnya yang 

jahil, mengajak 

semua orang 

bertengkar, 

hingga memukul 

lonceng sekolah 

sebelum 

waktunya 
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(Ch.55) 

pulang.121 

 

“Kau boleh 

pinjam buku 

IPAku Norris. 

Untuk 

melengkapi 

catatan tadi.” 

Ia melirikku 

sekilas. Melirik 

buku tulisku. 

Menyambatnya 

dengan cepat. 

Sama sekali tidak 

merasa perlu 

bilang terima 

kasih mungkin di 

planet asalnya si 

Norris memang 

dikenal kalimat 

terima kasih. Aku 

nyengir tidak 

masalah. 

“Besok sudah 

harus kau 

                                                             
121Ibid., 181. 
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kembalikan.” Aku 

mengingatkan 

saat biang ribut 

itu berdiri. 

Norris hanya 

bergumam tidak 

peduli, ‘iya’. 

Lantas melangkah 

cepat menuju 

pintu. 

Kreatif  (Ch.56) Norris amat 

berbakat melukis. 

Ia 

menggabungkan 

enam belas karton 

putih, lantas tiga 

hari terakhir 

menghabiskan 

waktu di rumah, 

siang malam 

berusaha 

menyelesaikan 

peta dunia hebat 

itu dengan 

mencontoh yang 

ada di buku besar. 

ia menyesal. Ia 

berjanji akan 
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berubah. Dan peta 

dunia itu menjadi 

bukti janjinya.122 

 

Pintar  (Ch.57) Bisakah kamu 

menemukan 

padang sahara, 

Norris?” Pak Bin 

memberikan 

perintah. 

Kami sempurna 

memperhatikan 

Norris yang mulai 

merangkak ke 

atas peta. Satu-

dua menatap 

ragu-ragu, apakah 

Norris akan 

sungguh-sungguh 

mencari lokasi itu 

atau membuat 

kekacauan baru. 

Aku justru 

menghela napas 

lega, syukurlah, 

ternyata Pak Bin 

                                                             
122Ibid., 180. 
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hanya meminta 

lokasi tersebut. 

Satu menit 

berlalu, Norris 

menunjuk tidak 

peduli ke lokasi 

padang sahara.123 

“Bagus sekali, 

Norris.” Pak Bin 

tersenyum lebar 

mencatat sesuatu 

di bukunya. 

Menyadari 

kesalahan  

(Ch.58) “Maafkan Norris 

hari ini datang 

terlambat, Pak.” 

“Tidak pernah 

ada kata terlambat 

dalam belajar, 

Nak. 

“Maafkan Norris 

yang tidak masuk 

sekolah berhari-

                                                             
123Ibid., 184. 
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hari,” Norris 

menangis.124 

 

 

2) Bakwo Hasan 

Bakwo Hasan adalah salah satu 

penduduk kampung yang memiliki dendam 

pada keluarga Syahdan dan kepala desa karena 

kalah dalam pemilihan kepala desa. Sifat ini 

diketahui dari kutipan berikut ini. 

Watak dan 

sikap Bakwo 

Hasan 

No.  Kutipan  

Pendendam  (Ch.59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malam itu, 

pertemuan memang 

berjalan panas. 

Setelah aku selesai 

bicara, bahkan 

sebelum Kak Bujuk 

memulai diskusi, 

Bakwo Hasan, 

kerabat dekat Juha 

bersama tiga 

                                                             
124Ibid., 179. 
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(Ch.60) 

tetangga lainnya 

langsung angkat 

bicara, menentang 

habis-habisan ide itu. 

mereka bilang usaha 

itu tersebut hanya 

persekongkolan dari 

Kak Bujuk, Bapak, 

dan orang-orangnya 

agar dapat 

menggunakan kas 

kampung. Mereka 

amat membenci 

usaha tersebut, tutup 

mata. Maka tidak 

kurang Pak Bin dan 

beberapa tetua lain 

berusaha 

menjelaskan. Tetap 

percuma, mereka 

menolak, tidak 

bersedia berdiskusi 

lagi.125 

 

“Aku tahu kau tidak 

menyukai Bujuk, 

tidak menyukai 

                                                             
125Ibid., 384.  
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Syahdan, bahkan kau 

membenci mereka. 

Kau berseberangan 

dengan mereka 

dalam banyak hal 

karena urusan 

pemilihan kepala 

kampung beberapa 

tahun silam. Tapi 

coba kau tanyakan 

pada nurani terdalam 

yang masih kau 

miliki, apakah 

sepotong pun dari 

rencana anak-anak 

ini yang bisa kau 

bantah? Bisa kau 

tolak? Anda 

tidak,hah?” Nek 

Kiba mengangkat 

tongkatnya tinggi-

tinggi, menunjuk. 

“berbuat adillah. 

Apalagi dengan 

anak-anak kita 

sendiri, yang datang 

dengan niat tulus dan 

janji kebaikan. 

Sebelum semuanya 
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amat terlambat.”126 

 

 

2. Latar dalam Novel Amelia 

Awal peneliti tertarik membaca novel ini 

adalah karena banyaknya pembahasan tentang 

pendidikan karakter. Novel ini berlatar belakang 

tentang kehidupan seorang anak perempuan bernama 

Amelia anak bungsu yang sangat kuat yang 

menginginkan kampungnya maju dalam proses 

pemasaran dengan menanam bibit kopi yang baru. 

a.  Latar Tempat 

Novel Amelia ini mengangkat cerita tentang 

kehidupan yang ada di pedalaman Sumatera yang 

indah, sejuk, dan nyaman yang dikelilingi oleh 

hutan-hutan lebat dan sungai dan latar tempat 

                                                             
126Ibid., 385. 
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terjadi di hutan. Latar tersebut tampak pada 

kutipan berikut ini. 

1) Perkampungan Amelia 

   (Lt.1) Aku dan keluargaku tinggal di 

perkampungan yang indah. Persis di 

Lembah Bukit Barisan. Dilingkari 

oleh hutan lebat di bagian atasnya. 

Lereng-lereng yang berkabut saat 

pagi, bagai melihat kapas sejauh mata 

memandang. Di bawahnya dibatasi 

oleh sungai besar berair jernih. Jika 

datang pagi-pagi, pukul enam 

misalnya, kalian akan melihat air 

sungai yang seolah menyimpan balok-

balok es, mengepul mengeluarkan 

uap. Begitu jernih, begitu dingin. 

Koral dasar sungai terlihat. Ikan 

berlarian di sela kaki membuat geli. 

 

2) Hutan  

 

  (Lt.2) Kecil-kecil begini aku pernah diajak 

Paman Unus masuk  ke hutan yang 

lebih jauh dari ladang Mang Dullah. 

Dan meski betisku baret kena duri, 

badanku digigit nyamuk, tidak sekali 

pun aku merepotkan Paman. Bahkan 

Paman bilang, 
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“Kau benar-benar anak yang kuat, 

Amel.”127 

 

3) Sekolah  

 

(Lt.3) “pagi Maya.” Aku masuk ke dalam 

kelas, berseru senang, ternyata ada 

teman sekelasku yang sudah 

datang, malah teman satu meja, 

Maya.128 

 

4) Teras Rumah Amelia 

 

(Lt.4)  Kak Pukat dan Kak Burlian ada di 

kamar mereka. Mamak menyuruh 

mereka belajar, dilarang keluar kamar. 

Entah apa ya dilakukan sigung nakal 

itu. boleh jadi lagi sembunyi-sembunyi 

tertawa cekikikan di dalam kamar, 

membahas balap perahu otok-otok. Kak 

Pukat dan Kak Burlian selalu tepat 

melupakan omelan karena mereka 

berdua kompak. Dimarahi satu jam, 

maka satu jam berikutnya mereka telah 

asik bermain. Merencanakan hal lain. 

Aku akhirnya memutuskan duduk di 

teras, di bangku kayu panjang. Menatap 

tetes air dari atap dan hujan deras.129 

 

b. Latar Suasana 

 

                                                             
127Ibid., 11. 
128Ibid., 29. 
129 Ibid.,20. 
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Latar suasana dalam novel Amelia 

meliputi suasana sedih, cemas, dan bahagia. 

Suasana sedih dikarenakan setelah enam 

bulan menanam bibit kopi ada banyak hal di 

dunia ini yang di luar kendali. Ketika semua 

sudah berjalan sesuai rencana, tidak ada lagi 

yang dicemaskan, terjadilah hal besar itu. Hal 

yang membuat pembibitan kopi gagal total 

dikarenakan adanya banjir bandang yang 

merusak seluruh tanaman kopi warga. 

Suasana cemas ketika Mamak harus ditinggal 

Kak Eli belajar di luar kota. Suasana  bahagia 

tampak ketika Kak Eli pulang ke rumah dan 

Mamak menyiapkan makanan kesukaan Kak 

Eli. Gambaran latar terlihat pada salah satu 

kutipan berikut ini. 

1) Suasana Sedih 
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(Lt.5) Aku menangis menatap sekeliling. Aku 

terduduk, berteriak parau. Lihatlah! 

Sungguh kejam nasib ladang kopi 

ini. Semua mimpi-mimpi kami. 

Hanyut begitu saja. 

          “Tidak ada yang bisa disalahkan, 

Amel.” Mamak dan Bapak memeluk 

bahuku, mencoba menenangkan. 

“Ini di luar kuasa kita. Allah 

menghendaki lain.” 

Aku tetap terisak, mencengkeram 

lumpur di depanku. Pakaianku kotor. 

Wajahku cemong. 

Aku tetap tergugu. Pekerjaan kami 

selama setahun hancur dalam 

semalam. Seluruh kas kampung 

telah digunakan, tidak ada yang 

tersisa. Uang yang dikumpulkan 

bertahun-tahun oleh seluruh 

penduduk.130 

 

2) Suasana cemas 

 

(Lt.6) Mamak menyeka hidungnya. 

           “Bagaimana kita tahu Eli baik-baik saja, 

Bang? Pertanyaan Amel tadi sore 

benar. Apakah Eli sudah makan 

semalam ini? Apakah dia punya lauk 

dan sayur? Kita semua tadi sore 

makan enak, udang goring dan sayur 

rebung, entah Eli makan apa. 

Bagaimana kalau dia tidak tahu  harus 

                                                             
130 Ibid.,388. 
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membeli keperluan masak dimana? 

Bagaimana kalau dia tersesat? Itu kota 

besar. Bagaimana kalau kompornya 

rusak?” 

“Kau terlalu mencemaskan banyak hal, 

Nung. Eli sudah  besar.131 

 

3) Suasana Bahagia 

 

(Lt.7) Itu salah satu makan malam yang seru. 

Setelah berbulan-bulan meja makan 

tidak lengkap, kali ini, semua bangku 

terisi. Mamak sengaja menyiapkan 

masakan spesial untuk menyambut Kak 

Eli pulang. Ada sayur rebung kesukaan 

Kak Eli, udang besar sungai yang di 

goreng kering. Mamak juga memasak 

opor ayam, semur, dan sambal goring 

kentang dicampur petai.132 

 

Itulah hal yang membuat Amelia resah dan 

sedih tanaman yang dia tunggu selama setahun tidak 

berhasil dikarenakan banjir melanda. Memang, tidak 

mudah mengumpulkan warga desa untuk ikut 

berpartisipasi dalam proses penanaman bibit kopi. 

                                                             
131Ibid., 275. 
132Ibid., 372. 
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Selanjutnya, kasih sayang seorang ibu yang cemas 

kepada anaknya ketika anaknya mencari ilmu di luar 

kota. Suasana bahagia tampak ketika seorang ibu 

menantikan anaknya dan bisa kembali dengan 

keadaan selamat. Kutipan tersebut menunjukkan 

kegigihan Amelia yang tidak pantang menyerah 

untuk mengejar cita-citanya dan kembali untuk 

mengembangkan pendidikan dan penanaman sumber 

daya alam yang lebih layak di kampungnya. 

b. Latar waktu  

 Latar waktu dalam Novel Amelia adalah sebagai 

berikut. 

1) Pagi Hari 

(Lt.6) “Bangun Amel.” 

Aduh, ini kan hari libur, apa 

pentingnya bangun pagi-pagi, aku 

protes dalam hati. Suara gerimis, 

suasana dingin, lebih baik meringkuk 

di bawah kemul.”133 

                                                             
133Ibid., 5. 
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(Lt.7) Cahaya matahari pagi menerpa atap-atap 

genteng rumah. Lembut menerabas kabut 

yang mulai menipis. Suara burung 

terdengar ramai. Loncat lincah di atas 

ranting berakar.134 

 

2) Siang Hari 

 

(Lt.8) Kami tiba di rumah pukul dua belas 

tepat, sebelum adzan zuhur. Mamak 

menyuruhku dan Kak Eli makan 

siang, lalu shalat. Setelah istirahat 

sebentar, kami kembali ke ladang 

karet. Sepeti yang Mamak suruh, 

sepanjang hari kami bolak balik ke 

ladang karet.135 

 

(Lt.9) “Maksud Kakak, ini sudah pukul dua 

belas lebih, Amel! Apa yang kau 

lakukan? Kau hanya membaca saja 

sejak tadi pagi, hah? Lihat, lantai 

belum kau pel sama sekali. Kamar-

kamar masih berantakan semua. 

Sepatu sekolah belum kau cuci.” 

Kak Eli berseru lantang, terlihat 

jengkel.136 

 

3) Sore Hari 

 

                                                             
134Ibid., 145.  
135Ibid., 71. 
136Ibid., 15. 
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(Lt.10) Kak Pukat dan Kak Burlian baru 

pulang menjelang maghrib. Ternyata 

mereka membawa perahu otok-otok 

ke kampung tetangga, berlomba di 

sana bersama teman-teman sekelas. 

Seru bermain membuat mereka abai 

matahari telah beranjak tumbang. 

Lantas lari terbirit-birit, bergegas 

pulang. Sayangnya tetap saja telat.137 

 

(Lt.11) Kak Eli bolak-balik memeriksa lantai 

yang ku pel, memastikan semua bersih 

mengilap, sesuai standar versi miliknya. 

Juga saat membersihkan kamar-kamar. 

Dengan perasaan dongkol aku harus 

mengerjakannya di bawah tatapan 

tajam Kak Eli. Berkali-kali di suruh 

mengerjakan ulang, seolah baru 

kemarin aku belajar memasang seprai, 

melipat kemul. Hanya satu tugas 

Mamak yang tidak sempat kukerjakan, 

mencuci sepatu sekolahku. Sudah 

terlanjur sore dan awan hitam 

menggelayut di langit, nanti tidak 

kering dijemur.138 

 

4) Malam Hari 

 

(Lt.12)  Malam datang membungkus 

perkampungan. Hujan deras akhirnya 

turun. Jalanan depan rumah sepi. 

                                                             
137 Ibid., 19. 
138Ibid., 20. 
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Tidak terlihat orang lewat seperti 

biasa, membawa obor bamboo. Siapa 

pula yang mau berpergian malam-

malamhujan begini, kecuali urusannya 

penting sekali.139 

 

(Lt.13) Aku yang telah menarik kemul, bersiap 

memejamkan mata, langsung 

merasakan ada yang tidak beres. 

Jantung berdetak lebih kencang. Aduh 

kenapa aku jadi pencemas sekali? 

Belum tentu juga Kak Eli tiba-tiba 

berteriak karena aku, kan? Boleh jadi 

karena ada tikus melintas di 

kakinya.140 

 

 

 

 

3. Sudut Pandang 

Dalam novel Amelia, penulis (Tere-Liye) 

menggunakan sudut pandang pencerita pertama 

“akuan” dengan teknik pencerita “aku” tokoh utama 

dan “aku” tokoh tambahan. Dikarenakan tokoh 

Amelia di sini menggunakan “aku” untuk 

                                                             
139Ibid.,20.  
140Ibid., 52. 
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menceritakan dirinya.  Selain itu, dalam novel itu 

tokoh-tokoh lain juga bercerita tentang Amelia. 

Adapun kutipan-kutipan yang menunjukkan Amelia 

menggunakan sudut pandang pertama adalah sebagai 

berikut. 

(SP.1)  Aku melangkah cepat keluar kamar, 

menyusul Kak Burlian dan Kak Pukat 

yang sekarang sedang bertengkar di 

kamar mandi, berebut siapa duluan 

wudhu.141 

(SP.2) “Astaga, Amelia. Kau sungguh membuat 

Bapak belajar banyak sekali malam 

ini.”142 

(SP.3) “Eh, aku pasti ikut membantu, Maya.” 

Tambusai nyengir lebar. “Aku tadi hanya 

bertanya hal-hal yang harus kuketahui 

sebelum memutuskan sesuatu.” 

    “Bibit kopi itu harus siap saat musim 

tanam berikutnya. Aku sebenarnya 

belum tahu akan ditanam di mana bibit 

tersebut, jika tidak ada yang bersedia 

ladangnya dipakai boleh jadi bibit itu 

tidak akan ditanam, tapi kata Bapak itu 

                                                             
141Ibid.,8. 
142 Ibid.,340. 
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tidak perlu kita pikirkan sekarang. Tugas 

kita adalah memastikan bibitnya siap.” 

Aku melanjutkan penjelasan, 

mengabaikan Maya dan Tambusai yang 

masih saling melotot.143 

(SP.4)    Aku meraih tas ransel. Mengaduk buah 

kopi yang kubawa. Menumpahkannya di 

atas meja.144 

(SP.5)  Aku berganti baju, shalat, dan makan 

dengan cepat.Mamak bahkan bertanya 

“Kau sungguh sudah makan, Amel? 

Cepat sekali?” 

              Aku mengangguk. Pamit kepada Mamak, 

bilang akan menyemai bibit kopi di 

belakang sekolah.145 

Sudut pandang pertama  ini membuat penulis 

seolah-olah masuk dalam cerita tersebut sebagai 

tokoh utama. Dan penulis menjadi tokoh sampingan. 

4. Gaya Bahasa 

Tidak banyak ditemukan penggunaan gaya 

bahasa dalam novel ini. Dalam novel ini, hanya 

                                                             
143Ibid., 307.  
144Ibid., 306.  
145Ibid., 312. 
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menemukan gaya bahasa hiperbola dan 

personifikasi. Hiperbola merupakan gaya bahasa 

yang bersifat melebih-lebihkan dan sesuai dengan 

latar tempat yang ditampilkan dalam novel Amelia. 

Gaya bahasa personofikasi adalah gaya bahasa yang 

menyamakan benda dengan manusia. Contoh 

penggunaan gaya bahasa ini dapat dilihat seperti 

kutipan berikut ini. 

1) Gaya Bahasa Personifikasi 

(GB.1) Kota Kecamatan berbilang enam 

kilometer dari kampung kami. Maka 

kami harus berjalan kaki sejauh itu 

hingga tiba di lapangan besar itu. 

melewati jalan semi aspal. Matahari 

masih malu-malu menerabas pepohonan. 

Suara monyet berkejaran di pohon 

terdengar nyaring. Ini masih pagi sekali. 

Aku melirik Kak Burlian yang menguap 

lebar di sebelahku. Ia kadang masih 

menabrak Kak Pukat. Tapi perjalanan itu 

menyenangkan, hanya beberapa menit 

melewati kampung, kami bertemu 

dengan rombongan lain.146 

                                                             
146Ibid.,147. 
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(GB.2) Cahaya matahari pagi menerpa atap-

atap genteng rumah. Lembut menerabas 

kabut yang mulai menipis. Suara 

burung terdengar ramai. Loncat lincah 

di atas ranting berakar.147 

 

2) Gaya Bahasa Hiperbola 

 

(GB.3) Aku yang telah menarik kemul, bersiap 

memejamkan mata, langsung merasakan 

ada yang tidak beres. Jantung berdetak 

lebih kencang. Aduh kenapa aku jadi 

pencemas sekali? Belum tentu juga Kak 

Eli tiba-tiba berteriak karena aku, kan? 

Boleh jadi karena ada tikus melintas di 

kakinya.148 

Selain penggunaan gaya bahasa, bahasa yang 

digunakan dalam novel Amelia lugas dan mudah 

dipahami. Kemampuan sang penulis dalam 

menggunakan bahasa secara cermat dapat 

menjelmakan suasana yang berterus terang, 

simpatik, atau menjengkelkan, dan objektif atau 

                                                             
147Ibid., 145.  
148Ibid., 52. 
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emosional. Berikut ini contoh kutipan penggalan 

bahasa oleh pengarangnya. 

1) Gaya bahasa simpatik 

(GB.4)  Ada Tambusai yang menyapaku. Ia 

berangkat ke pasar bersama kakak-

kakaknya. Tidak membawa apapun.  

“Aku hendak membeli celana baru 

Amel,” ujarnya Aku mengangguk. 

Tidak semua penduduk menjual 

sesuatu. Lebih  banyak yang justru 

ingin membeli sesuatu.Juga ada Maya 

yang berkejaran dengan teman-teman 

sekelasku yang lain. “Wah banyak 

sekali keranjang yang kamu bawa, 

Amel.” Maya memperhatikan 

rombongan.  

   Aku mengangguk tersenyum 

“Kau mau membeli apa di pasar?” 

“Tidak ada.” Maya menggeleng 

tertawa. “Aku malah tidak 

membawa uang. Uang jajanku habis 

seminggu terakhir, tidak ada yang 

ditabung.149 

 

2) Gaya Bahasa Emosional 

 

(GB.5) “Apa susahnya kalian bangun sejak 

adzan dari masjid terdengar. Tidak 

                                                             
149Ibid.,147. 
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perlu diteriaki. Tidak perlu membuat 

ribut.” Ia masih meneruskan. 

Aku hendak protes, menjawab, 

“Kan, ini hari libur, Mak” Tapi, 

demi melihat wajah serius Mamak, 

buru-buru menutup mulut. Bahkan 

dengan memasang wajah paling 

polos anak bungsu imut sedunia pun 

tidak akan mempan membuat 

Mamak memberikan pengecualian. 

Aku melangkah cepat keluar kamar, 

menyusul Kak Burlian dan Kak 

Pukat yang sekarang sedang 

bertengkar di kamar mandi, berebut 

siapa duluan wudhu.150 

 

3) Gaya Bahasa Menjengkelkan  

 

    (GB.6) “Norris, kau mau kemana?” aku 

berseru. 

“Pulang.” Ia menjawab pendek. 

“Kau harus piket, Norris.” Aku 

melotot sebal. 

“Kau kan bisa piket sendiri, Amel. 

Aku ditunggu Bapakku di rumah. 

Di suruh pulang segera.” 

“tidak boleh. Kau bantu aku 

membersihkan kelas, baru boleh 

pulang.” Aku tidak terima. 

“Kau bersihkan sendiri kau kan 

anak perempuan tugasnya 

menyapu.” Si biang ribut itu 

                                                             
150Ibid., 8. 
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melangkah melewatiku sama sekali 

tidak berdosa. 

“Norris!” Aku menyergah sebal, 

menatapnya serius.151 

 

Maka dari, itu pembaca akan sangat mudah 

untuk memahami dari setiap peristiwa atau kejadian 

yang ada dalam novel tersebut. Gaya bahasa yang 

mudah dipahami dapat diterima di kalangan 

masyarakat pencinta sastra. 

5. Tema (Thema) 

Tema yang diangkat dalam Novel Amelia 

serial anak Mamak adalah keluarga. Dalam Novel 

Amelia diceritakan bahwa Amelia adalah anak yang 

kuat dan dia adalah anak bungsu dari empat 

bersaudara. Amelia menginginkan agar tanaman 

kopi yang ada di daerahnya dapat menghasilkan 

manfaat bagi seluruh warga kampungnya. Penggalan 
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kutipan cerita berikut ini menyiratkan tema yang 

dimaksud. 

  (Th.1) Kecil-kecil begini aku pernah diajak 

Paman Unus masuk ke hutan yang lebih 

jauh dari ladang Mang Dullah. Dan 

meski betisku baret kena duri, badanku 

digigit nyamuk, tidak sekalipun aku 

merepotkan paman. Bahkan paman 

bilang, “kau benar-benar anak yang 

kuat Amel.”152 

 

Dibantu oleh teman seperjuangannya, yaitu 

Maya, Norris, Tambusai, mereka saling membantu 

dalam proses penanaman bibit kopi di kampungnya 

agar kopi yang ada di kampungnya dapat tumbuh 

dengan bagus dan dapat dijual di pasaran. 

(Th.2) Setelah dua jam bekerja tanpa henti, 

seluruh lahan persemaian sudah 

bersih. Pergelangan tanganku yang 

memegang cangkul terasa sakit, 

telapaknya melepuh. Padahal aku 

bergantian dengan Maya. 

“Kau baik-baik saja Amel?” Norris 

bertanya. 

                                                             
152Ibid., 18. 
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Aku mengangguk sebenarnya perih, 

tapi itu tertutupi dengan perasaan 

riang melihat seluruh lahan sudah 

bersih. Setelah lahan bersih, 

digemburkan, dicampur dengan 

pupuk kandang, dibuat bedengan 

(seperti pematang sawah) 

memanjang dari utara ke selatan, 

Paman Unus membagi menjadi dua 

pekejaan.153 

 

6. Amanat  

Amanat merupakan ajaran moral atau pesan 

yang terkandung dalam sebuah cerita yang 

disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat 

yang disampaikan dalam novel Amelia antara lain. 

a. Kasih sayang orang tua yang tiada hentinya. 

Dalam novel ini, Tere-Liye memberikan pesan 

bahwa segalak-galaknya orang tua, pasti demi 

kebaikan anaknya dan akan memberikan manfaat 

bagi anak-anaknya. Amanat tersebut terdapat 

dalam kutipan berikut. 

                                                             
153Ibid., 316. 



196 

 

 
 

(Am.1) Aku yang berdiri di balik pintu justru 

menahan napas. Menyaksikan 

sendiri semua ini, mendengarnya 

langsung. Wak Yati benar, Mamak 

sungguh sedih melepas Kak Eli 

sekolah di Kota Kabupaten. 

Mamak selalu menyimpan sendiri 

perasaannya. Jika ia terlihat biasa, 

semua pekerjaan rumah beres, 

seperti ada tidak adanya Kak Eli 

sama saja, maka itu Mamak ingin 

melihatnya demikian. Jika ia 

menatap datar di Peron stasiun, 

sama sekali tidak menunjukkan 

perasaannya, karena ia ingin Kak 

Eli pergi dengan riang, tanpa beban 

pikiran.154 

 

b. Pantang menyerah. Dalam novel ini Tere-liye 

memberikan motivasi bagi pembaca agar 

selalu semangat dalam menghadapi ujian. 

Jangan gampang menyerah dalam meraih cita-

cita. Hal ini seperti dalam kutipan. 

(Am.2) Maka, hari ini tidak boleh ada lagi 

keterbatasan di lembah ini. Tidak ada. 

Anak-anak lembah berhak atas 

pendidikan terbaik. Aku akan 

                                                             
154Ibid.,275.  
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memastikannya. Penduduk lembah 

juga berhak atas kehidupan yang lebih 

layak dan berkecukupan. Aku akan 

membantunya. Meneruskan usaha 

besar dua puluh tahun lalu.Aku telah 

kembali dengan kekuatan penuh.155 

  

(Am.3) Aku menyeka air mata. Paman Unus 

benar. Akulah Amelia, anak bungsu 

keluarga. Aku penunggu rumah. 

Kampung ini adalah duniaku. Jika ada 

orang yang bertanya apa cita-citaku, 

sejak ladang kopi ini mulai ditanami 

aku sudah memilikinya. Tidak besar, 

tidak megah, sederhana saja, tapi itu 

adalah pilihan hidupku. Aku 

memilihnya sendiri dengan kesadaran 

baik.156 

 

c.   Mengajak pembaca untuk menyayangi alam 

sekitar. Dalam novel ini, Tere-Liye mengajak 

pembaca agar termotivasi untuk menjaga 

lingkungan dengan baik dimulai sejak dini. 

Hal ini tampak dalam kutipan berikut ini.     

(Am.4)  Dengan suara lantang, aku 

mengusulkan agar penduduk 

                                                             
155Ibid., 391. 
156 Ibid., 388. 
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kampung membahas tentang 

kemungkinan mengganti seluruh 

batang kopi di ladang dengan bibit 

yang lebih berkualitas agar tidak ada 

lagi ladang yang gagal panen, tidak 

produktif.157 

 

(Am.5) Bagaimana kalau semua pohon kopi di 

kampung kita diganti dengan pohon 

yang tadi, paman?”158 

d.  Mengajak pembaca untuk banyak mencari 

ilmu. Dalam pepatah ada yang mengatakan 

Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri 

seberang. Maksudnya jangan mudah 

menyerah dalam mencari ilmu walaupun 

sampai ujung dunia. Di dalam novel ini, 

Tere-Liye memberikan motivasi bahwa kita 

sebagai remaja harus selalu semangat dalam 

menuntut ilmu walau sampai ujung dunia. 

Seperti dalam kutipan berikut. 

                                                             
157Ibid., 298.  
158Ibid., 286.  
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(Am.6) Aku menamatkan seluruh sekolah 

menengahku di kota kabupaten, lantas 

menyusul Kak Pukat kuliah di 

Belanda dua belas tahun lalu. Kak 

Burlian sudah menetap di Jepang, 

terus asyik melihat seluruh dunia. 

Sedangkan Kak Eliana sudah sibuk 

dengan gerakan perlawanan mereka 

terhadap perusahaan tambang, 

perkebunan besar yang 

menghancurkan hutan-hutan kami.159 

 

e. Penanaman nilai religius dan disiplin dalam 

keluarga. Dalam novel ini, Tere-Liye mengajak 

seluruh orang tua agar selalu menanamkan nilai-

nilai moral terutama nilai religius yang 

ditanamkan mulai sejak dini. Hal ini tampak 

seperti dalam kutipan berikut. 

 (Am.7)  Saat adzan Maghrib selesai 

terdengar dari masjid, kami 

berenam telah rapi di ruang tengah. 

Bapak yang terakhir kali menyusul 

ke ruangan dengan pakaian kering 

dan bersih, memimpin sholat 

                                                             
159Ibid., 390. 



200 

 

 
 

berjama’ah. Suara bapak membaca 

surat pendek dengan merdu.160 

 

E. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Novel Amelia 

Sebelum memaparkan nilai-nilai pendidikan 

karakter yang terdapat dalam novel Amelia, penulis akan 

membahas sekilas tentang novel Amelia, berikut ini. 

1. Konteks Novel Amelia 

 Konteks adalah bagian suatu uraian atau 

kalimat yang dapat mendukung atau menambah 

kejelasan makna. Pada kali ini, peneliti akan mencari 

konteks yang terjadi dalam novel Amelia.  

 Novel Amelia adalah novel yang bercerita 

tentang kehidupan sebuah keluarga yang berada di 

pedalaman Sumatera. Novel Amelia adalah novel ke 

empat dari serangkaian serial anak-anak Mamak. 

Ketiga buku yang lain berjudul Eliana, Pukat, 

                                                             
160Ibid.,49-50. 
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Burlian. Biasanya jika ada empat buku serial yang 

sama biasa disebut dengan tetralogy. Namun tidak 

dengan Novel Amelia dan ketiga novel lainnya. 

Berlanjut ke novel Eliana  atau sebaliknya. Novel 

Amelia memiliki jalan cerita sendiri walaupun 

tokohnya dalam novel sebagian besar sama. Juga 

Tere-Liye mengisahkan tidak selamanya anak 

bungsu itu berperilaku cengeng, manja, dan tidak 

bisa diatur. Namun sebaliknya Tere-Liye 

mengisahkan sosok Amelia sebagai anak yang kuat. 

2. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Novel Amelia 

    Setelah peneliti menjelaskan konteks Novel 

Amelia, peneliti akan mengungkap Nilai Pendidikan 

Karakter dalam Novel Amelia, sebagai berikut. 

No

. 

Nama 

Karakter 

No. Kutipan Kata kunci 

1 Religius  (NR.1) 

 

Saat adzan 

Maghrib 

selesai 

Selalu 

mengajarka

n salat 



202 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terdengar 

dari masjid, 

kami 

berenam 

telah rapi di 

ruang 

tengah. 

Bapak yang 

terakhir kali 

menyusul ke 

ruangan 

dengan 

pakaian 

kering dan 

bersih, 

memimpin 

sholat 

berjama’ah. 

Suara bapak 

membaca 

surat pendek 

dengan 

merdu.161 

 

“Susah 

sekali 

menyuruh 

berjamaah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salat subuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasihat 

Nek Kiba 

                                                             
161Ibid.,49-50. 
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(NR.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

kalian 

bangun 

sepagi ini, 

hah. Sana 

bergegas 

ambil 

wudhu, 

shalat 

subuh. 

Lepas itu 

bantu bapak 

kalian 

menyiapkan 

karung-

karung bibit 

padi, 

peralatan.162 

 

“Dengarkan 

aku Burlian, 

Pukat. 

Apakah 

do’a bisa 

mengubah 

sesuatu? 

Apakah doa 

bisa 

terwujud 

                                                             
162Ibid., 6. 
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(NR.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menjadi 

sebuah bala 

bantuan 

tidak 

terbilang 

yang 

langsung 

dikirim dari 

langit? 

Maka 

jawabanya 

adalah iya, 

Nak. Doa 

adalah 

benteng 

pertahanan 

terbaik. Doa 

juga 

sekaligus 

senjata 

terbaik bagi 

setiap 

muslim. 

Rasulullah 

tidak 

mengirimka

n pasukan 

untuk 

mencari si 



205 

 

 
 

 Salim, 

mengejar 

penjahat 

itu.163 

2 Toleransi  (NT.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“karena 

Norris 

adalah 

teman kita, 

tetangga 

kita. Berada 

di sekitar 

kita, dan ada 

dalam 

kehidupan 

kita. 

Sebelum 

kita peduli 

pada jutaan 

anak-anak 

itu, mulailah 

peduli 

dengan yang 

paling 

dekat. Kau 

telah 

melakukan 

dengan baik, 

Amel. 

Membantu 

teman  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menahan 

teman agar 

tidak terjadi 

kericuhan 

. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
163Ibid., 223. 
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Jangan 

berkecil 

hati.”164 

 

“Baik. 

begini saja,” 

aku berseru 

lantang, 

sambil 

susah payah 

menahan 

Maya yang 

hendak 

merangsek 

Norris. 

“Kita Tanya 

semua 

teman-

teman. 

Siapa yang 

setuju 

mendikte 

dilanjutkan, 

siapa yang 

setuju 

diulang dari 

awal. Kita 

 

 

Rasa 

toleransi 

guru 

kepada 

muridnya 

yang bandel 

                                                             
164 Ibid.,160. 
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(NT.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

putuskan 

bersama-

sama.165 

 

“Iya 

membantun

ya, Amel. 

Norris itu 

sebenarnya 

tidak nakal. 

Dia bukan 

biang 

masalah 

seperti yang 

sering 

disebut 

anak-anak 

lain, Norris 

itu 

sebenarnya 

berbakat 

sekali 

dengan hal-

hal tertentu. 

                                                             
165 Ibid., 88. 
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(NT.3)  

3 Disiplin  (ND.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kami tiba di 

Rumah 

pukul dua 

belas tepat, 

sebelum 

adzan 

dhuhur. 

Mamak 

menyuruhku 

dan Kak Eli 

makan 

siang, lalu 

shalat. 

Setelah 

istirahat 

sebentar, 

kami 

kembali ke 

ladang 

karet.166 

 

“Bergegas 

shalat, 

Burlian, 

Membiasak

an pulang 

tepat waktu  

 

 

 

 

 

 

 

 

Membangu

nkan untuk 

shalat 

 

Membangu

nkan tepat 

waktu 

                                                             
166Ibid., 71. 
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(ND.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pukat. 

Kalian hari 

ini ikut 

bapak ke 

ladang 

kopi.”167 

 

“Kau 

bangunkan 

Pukat dan 

Burlian 

Amel.” 

Mamak 

menyuruhku 

saat adzan 

shubuh 

terdengar. 

“Susah 

sekali 

member 

tahu kalian 

sudah dari 

kemarin 

Mamak 

bilang 

berkali-kali, 

rombongan 

yang 

                                                             
167Ibid., 64. 
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membantu 

Mang 

Dullah 

menyebar 

benih akan 

datang pagi-

pagi. 

Mamak 

harus 

menyiapkan 

bekal 

sarapan dan 

makan siang 

untuk 

mereka di 

ladang 

nanti. 

Bergegas 

Amel, kau 

shalat 

shubuh 

dulu. 

Jamaah 

dengan 

Burlian dan 

Pukat. 

Selepas itu 

bantu Kak 

Eli 
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menyiapkan 

bekal di 

dapur.”Mam

ak 

mengomel 

seperti 

biasa.168 

4 Kerja 

keras  

(NK.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bergegas 

Amel, kau 

sholat subuh 

dulu. 

Jamaah 

dengan 

Burlian dan 

Pukat. 

Selepas itu 

bantu Kak 

Eli 

menyiapkan 

bekal 

dapur.”169 

 

“Seandainny

a semua 

pohon kopi 

berbuah 

Selalu 

mengingatk

an 

pentingnya 

kerja keras  

 

 

 

 

 

Dapat 

memberika

n ide dalam 

suatu 

pekerjaan 

 

 

 

 

 

                                                             
168 Ibid., 7. 
169 Ibid.,7. 
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(NK.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(NK.3) 

lebat seperti  

di 

perkebunan 

besar, panen 

Bapak pasti 

lebih 

banyak.” 

Aku 

menyeka 

keringat di 

leher. 

“Bapak bisa 

punya uang 

lebih 

banyak. 

Seandainnya 

dulu Bapak 

menanam 

bibit kopi 

terbaik.”170 

 

Dengan 

membawa 

keranjang 

rotan dan 

talinya 

disampirkan 

 

 

 

 

Selalu 

diajarkan 

pentingnya 

kerja keras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membawa 

kayu bakar 

                                                             
170Ibid., 192. 
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ke kepala, 

aku dan Kak 

Eli 

berangkat 

ke ladang 

karet. Aku 

berjalan 

tanpa suara 

di 

belakangnya

. 

Meninggalk

an halaman 

rumah, 

menuju 

jalan 

setapak 

kecil kea rah 

lereng bukit, 

terus 

menanjak.
171 

 

Membawa 

kayu-kayu 

bakar ke 

pondok 

tidak mudah 

                                                             
171Ibid., 69. 
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(NK.4) 

untukku 

yang asih 

kecil. 

Pakaianku 

segera 

kotor. Kayu-

kayu itu 

basah oleh 

hujan 

semalam, 

lembap, 

terkena 

tanah. Aku 

membawany

a 3-4 potong 

sekali jalan. 

Kak Eli 

yang jauh 

lebih besar 

bisa 

membawa 

dua kali 

lipat.172 

5 Kreatif  (NK.1) 

 

 

Hanya si 

jenius, Kak 

Pukat yang 

membuat 

sendiri 

Menciptaka

n hal yang 

baru. 

 

 

                                                             
172 Ibid., 45. 
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(NK.2) 

perahu otok-

otoknya 

dengan 

mengambil 

kaleng 

sarden, 

kaleng kopi, 

kaleng apa 

saja milik 

Mamak 

yang kadang 

jadi 

masalah.173 

 

Norris amat 

berbakat 

melukis. Ia 

menggabun

gkan enam 

belas karton 

putih, lantas 

tiga hari 

terakhir 

menghabisk

an waktu di 

rumah, 

siang malam 

 

 

 

 

 

 

Berbakat 

dalam 

menggamb

ar 

                                                             
173Ibid., 12.  
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berusaha 

menyelesaik

an peta 

dunia hebat 

itu dengan 

mencontoh 

yang ada di 

buku besar. 

ia menyesal. 

Ia berjanji 

akan 

berubah. 

Dan peta 

dunia itu 

menjadi 

bukti 

janjinya.174 

 

6 Mandiri (NM.1) 

 

 

 

 

Aku 

menyeka air 

mata. 

Paman Unus 

benar. 

Akulah 

Amelia, 

anak bungsu 

keluarga. 

 

                                                             
174Ibid., 180. 
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Aku 

penunggu 

rumah. 

Kampung 

ini adalah 

duniaku. 

Jika ada 

orang yang 

bertanya apa 

cita-citaku, 

sejak ladang 

kopi ini 

mulai 

ditanami 

aku sudah 

memilikinya

. Tidak 

besar, 

tidakmegah, 

sederhana 

saja, tapi itu 

adalah 

pilihan 

hidupku. 

Aku 

memilihnya 

sendiri 

dengan 

kesadaran 
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(NM.2) 

terbaik.175 

 

Apakah aku 

meninggalk

an rumah? 

Iya, Bapak 

dan Mamak 

mengizinka

nku 

berangkat 

ke kota 

melanjutkan 

sekolah. 

Saat 

melepasku 

di Peron 

stasiun 

kereta, 

Mamak 

memelukku 

lama.176 

 

                                                             
175Ibid., 388.  
176Ibid., 390.  
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7 Bersahaba

t  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(NB.1) “Kau tidak 

akan 

meminta 

buku catatan 

IPA kau 

lagi, 

bukan?” 

“Aku lupa 

meletakkann

ya Amel. 

Lupa, bukan 

hilang” 

“Aku 

menggeleng

,memperbai

ki posisi tas 

di pundak.” 

“Lantas 

apa?” 

“Kau mau 

mengerjaka

n PR 

mengarang 

bersamaku?

” 

“Kita bisa 

Selalu 

membantu 

teman  
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mengerjaka

n PR 

mengarang 

bersama 

kalau kau 

mau, 

Norris?”177 

8 Gemar 

membaca  

(NGM.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(NGM.2) 

“Apa yang 

sedang kau 

lakukan, 

hah?” 

“Aku 

menelan 

ludah 

mengangkat 

buku, “Lagi 

baca 

Kak.”178 

 

“Kau 

membaca 

apa Amel?” 

Bapak 

melangkah 

masuk, 

Setiap 

dipanggil 

selalu 

membaca. 

 

 

 

 

 

 

 

Bapak 

melihat 

Amel 

membaca. 

                                                             
177Ibid., 123. 
178Ibid., 15. 
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pulang dari 

masjid 

“Buku 

cerita.” Aku 

memperlihat

kan sampul 

buku.179 

9 Semangat 

kebangsaa

n 

(NS.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aku 

menamatkan 

seluruh 

sekolah 

menengahku 

di kota 

kabupaten, 

lantas 

menyusul 

Kak Pukat 

kuliah di 

Belanda dua 

belas tahun 

lalu. Kak 

Burlian 

sudah 

menetap di 

Jepang, 

terus asyik 

melihat 

seluruh 

 

                                                             
179Ibid., 198. 
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dunia. 

Sedangkan 

Kak Eliana 

sudah sibuk 

dengan 

gerakan 

perlawanan 

mereka 

terhadap 

perusahaan 

tambang, 

perkebunan 

besar yang 

menghancur

kan hutan-

hutan kami. 

Setelah 

menamatkan 

pendidikan 

doktor 

dalam dua 

bilang, 

sesuai 

janjiku pada 

Mamak, aku 

kembali lagi 

ke kampung 

ini. 

Inilah 



223 

 

 
 

duniaku 

sekarang. 

Dan 

menjadi 

guru adalah 

cita-cita 

terbaik yang 

pernah 

kumiliki 

saat 

menatap 

wajah tulus 

Pak Bin dan 

senyum 

lapang Nek 

Kiba 

mengurus 

kami dulu. 

Aku 

memiliki 

telaan guru 

yang terbaik 

dalam 

hidupku. 

Guru-guru 

yang dulu 

punya 

banyak 

keterbatasan 
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tapi terus 

mengajar 

dengan baik 

dan 

semangat. 

Maka, hari 

ini, tidak 

boleh ada 

lagi 

keterbatasan 

di lembah 

ini. Tidak 

ada. Anak-

anak lembah 

berhak atas 

pendidikan 

terbaik. Aku 

akan 

memastikan

nya. 

Penduduk 

lembah juga 

berhak atas 

kehidupan 

yang lebih 

layak dan 

berkecukupa

n. Aku akan 

membantun
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ya. 

Meneruskan 

usaha besar 

dua puluh 

tahun lalu. 

Aku 

kembali 

dengan 

kekuatan 

penuh180 

 

10 Cinta 

Tanah Air 

(NC.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maka, hari 

ini tidak 

boleh ada 

lagi 

keterbatasan 

di lembah 

ini. Tidak 

ada. Anak-

anak lembah 

berhak atas 

pendidikan 

terbaik. Aku 

akan 

memastikan

nya.  

Mengemba

ngkan 

pendidikan 

yang lebih 

baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak akan 

menyerah 

dalam 

                                                             
180Ibid., 390-391. 
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Penduduk 

lembah juga 

berhak atas 

kehidupan 

yang lebih 

layak dan 

berkecukupa

n. Aku akan 

membantun

ya. 

Meneruskan 

usaha besar 

dua puluh 

tahun 

lalu.Aku 

telah 

kembali 

dengan 

kekuatan 

penuh.181 

 

Aku 

menyeka air 

mata. 

Paman Unus 

benar. 

Akulah 

proses 

penanaman 

kopi. 

                                                             
181Ibid., 391.  
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Amelia, 

anak bungsu 

keluarga. 

Aku 

penunggu 

rumah. 

Kampung 

ini adalah 

duniaku. 

Jika ada 

orang yang 

bertanya apa 

cita-citaku, 

sejak ladang 

kopi ini 

mulai 

ditanami 

aku sudah 

memilikinya

. Tidak 

besar, tidak 

megah, 

sederhana 

saja, tapi itu 

adalah 

pilihan 

hidupku. 

Aku 

memilihnya 
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(NC.2) 

sendiri 

dengan 

kesadaran 

baik.182 

Dengan 

suara 

lantang, aku 

mengusulka

n agar 

penduduk 

kampung 

membahas 

tentang 

kemungkina

n mengganti 

seluruh 

batang kopi 

di ladang 

dengan bibit 

yang lebih 

berkualitas 

agar tidak 

ada lagi 

ladang yang 

gagal panen, 

                                                             
182 Ibid., 388. 
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(NC.3) 

 

 

 

 

tidak 

produktif.183 

 

Bagaimana 

kalau semua 

pohon kopi 

di kampung 

kita diganti 

dengan 

pohon yang 

tadi, 

paman?”184 

11 Peduli 

Lingkunga

n  

(NP.1) 

 

 

 

 

 

 

 

“Amel 

sudah 

menemukan 

induk pohon 

kopi terbaik, 

Mang. 

Buahnya 

lebat dan 

besar, 

batangnya 

kokoh, 

dehannya 

panjang dan 

Memberika

n usulan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
183Ibid., 298.  
184Ibid., 286.  
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merata, 

daunya 

lebar, sehat 

tidak pecah. 

Menurut 

Paman 

Unus, kita 

bisa 

menyemai 

biji kopi ini 

menjadi 

bibit.” Aku 

berkata 

mantap.185 

 

“Aku kira, 

kita bisa 

segera 

menjadwalk

an 

bergotong 

royong 

memperbaik

i ladang 

sebagai 

solusi 

sementara. 

 

Memberika

n ide 

penanaman 

benih kopi 

baru. 

                                                             
185Ibid., 299. 
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(NP.2) 

Apakah 

yang lain 

setuju?” 

Kak Bujuk 

menatap 

sekitar.186 

12 Peduli 

sesama 

 (NP.1) 

 

“kau boleh 

meminjam 

buku 

catatanku 

Norris. 

Untuk 

melengkapi 

catatan 

tadi.”187 

Saling 

tolong 

menolong  

13 Demokrasi (ND.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tapi 

hingga 

kapan 

seluruh 

lembah 

terus seperti 

ini, maka 

mang.” Aku 

berseru 

lantang.” 

Anak-anak 

 

 

                                                             
186Ibid.,296. 
187Tere-Liye, Amelia Serial Anak Mamak, 92.  
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terpaksa 

berangkat 

ke ladang, 

ke hutan, 

bekerja, 

padahal 

seharusnya 

mereka bisa 

sekolah 

tinggi. 

Hingga 

kapan kita 

menyerah 

begitu saja 

dengan 

semua 

keterbatasan

. Harus ada 

yang 

memulainny

a, 

berkorban, 

demi masa 

depan yang 

lebih baik. 

Kampung 

kita akan 

terus begini 

saja, miskin, 
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penuh 

keterbatasan 

jika orang-

orang tidak 

mau 

berubah. 

Kerja keras 

siang malam 

sia-sia jika 

tidak 

menggunaka

n 

pengetahuan

, cara 

terbaik, 

yang ada. 

Bertahun-

tahun 

bertani 

dengan cara 

warisan, apa 

yang kita 

peroleh?188 

14 Tanggung 

Jawab 

(NTJ.1) 

 

 

 

 

Aku masih 

sempat 

menyelesaik

an pekerjaan 

jadi ketika 

 

 

 

                                                             
188Ibid., 300-301. 
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(NTJ.2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamak 

pulang, 

semua 

sudah beres. 

Tapi itu sisa 

hari yang 

amat 

menyebalka

n. Kak Eli 

terus 

memeriksa 

tugasku.189 

 

Aku 

menunduk, 

“maafkan 

Amel, Pak. 

Seharusnya 

Amel tidak 

bicara itu.”  

Tentu 

seharusnya 

aku tahu. 

Keluarga 

kami 

sederhana. 

                                                             
189Ibid., 19. 



235 

 

 
 

Bapak 

mendidik 

kami sejak 

kecil dengan 

semua 

keterbatasan

.Tidak 

seharusnya 

aku malah 

mengungkit 

hal tersebut, 

semarah apa 

pun aku 

dengan Kak 

Eli, itu tidak 

ada 

hubunganny

a.Toh 

sebenarnya 

aku baik-

baik saja 

dengan baju 

lungsuran190 

15 Mengharg

ai prestasi 

(NMP.1) “Ini puisi 

yang indah 

sekali 

Amel.” Pak 

Selalu 

memberika

n nasihat-

nasihat 

                                                             
190Ibid., 25. 
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Bin 

bertepuk 

tangan. Dan 

diikuti tepuk 

tangan 

teman-

teman yang 

ricuh.191 

dengan 

lembut dan 

bijaksana. 

16  Cinta 

Damai 

(NCD1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Maukah 

kau ikut 

denganku 

Amel. Ada 

yang ingin 

kutunjukkan

.”Dia 

menatapku 

penuh 

harap.192 

Mengingatk

an anaknya  

 

 

 

 

 

 

17 Rasa ingin 

tahu  

(NRI.1) 

 

 

“Mak Amel 

boleh 

bertanya?” 

“Kau mau 

Menanyaka

n orang tua 

Norris 

bercerai. 

                                                             
191Ibid., 178. 
192Ibid., 181. 
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bertanya apa 

Amel?” 

Kenapa 

orang tua 

Chuck 

Norris 

bercerai?” 

“Bagaimana

, bagaimana 

penduduk 

kampung 

mau 

mengganti 

seluruh 

ladangnya 

dengan bibit 

yang lebih 

baik?”193 

 

“Menyemai 

bibit apa, 

Amel?” 

Tambusaibe

rtanya 

memastikan 

“Bibit 

kopi,” Maya 

yang 

 

Amelia 

ingin tahu 

bagaimana 

cara 

mengganti 

bibit kopi 

yang baru 

                                                             
193Ibid., 193. 
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(NRI.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menjawab. 

“Amel 

membutuhk

an ribuan 

bibit kopi.” 

“Ribuan? 

Sebanyak 

itu? buat 

apa? 

Bukankah 

semua 

ladang 

Bapak kau 

sudah 

ditanami 

kopi atau 

karet? 

Lagipula, 

kalau mau 

bibit kopi, 

di ladangku 

tinggal 

ambil dari 

batang kopi 

kecil yang 

banyak 

tumbuh dari 

buahnya 

yang jatuh. 
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Tinggal 

cabut.” 

Tambusai 

menyeringai 

“Tidak bisa. 

Harus 

menyemai 

sendiri.” 

“kenapa 

tidak? 

Semua 

orang 

melakukan 

hal itu, 

kan?” 

Tambusai 

mengangkat 

bahu. 

“Amel 

membutuhk

an bibit 

terbaik.”194 

18 Jujur (NJ.1) “Amelia, 

benar kau 

yang 

merusak 

sikat gigi 

 

                                                             
194Ibid., 305. 
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Kak Eli?” 

Bapak 

memastikan 

“Iya Pak.” 

Aku 

menjawab 

terbata 

Bapak telah 

menyebut 

namaku 

lengkap. 

“Dengan 

memakainn

ya untuk 

mencuci 

sepatu 

sekolah?” 

“Iya Pak.” 

Aku 

menyeka 

ingus. 

Bapak diam 

sejenak, 

menghela 

napas. 

“Kenapa 
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kau 

melakukann

ya?” Bapak 

bertanya. 

Akumenggi

git bibir, 

mengelap 

pipi. Susah 

untuk mulai 

susah untuk 

mulai 

bercerita. 

“Ceritakan 

semua Amel 

sebelum 

Bapak 

terlanjur 

menghukum 

kau.” Bapak 

berkata 

serius.195 

 

  

                                                             
195Ibid., 55-56. 

  



242 

 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan nilai-nilai pendidikan 

karakter pada bab IV mengenai novel  Amelia karya Tere-

Liye dan Relevansinya terhadap Pendidikan Karakter bagi 

Siswa Madrasah Ibtidaiyah, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Nilai Pendidikan yang terkandung dalam Novel 

Amelia karya Tere-Liye, antara lain (1) nilai religius, 

(2) nilai toleransi, (3) nilai kerja keras, (4) nilai 

kreatif, (5) nilai mandiri, (6) nilai bersahabat, (7) nilai 

gemar membaca, (8) nilai semangat kebangsaan, (9) 

nilai pantang menyerah, (10) nilai peduli lingkungan, 

(11) nilai peduli sesama, (12) nilai tegas, (13) nilai 

disiplin, (14) nilai sabar, (15) nilai kasih sayang, (16) 
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nilai rasa ingin tahu, (17) nilai tolong menolong, (18) 

nilai jujur, (19) nilai tanggung jawab. 

2. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan 

bahwa terdapat relevansi antara nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam novel Amelia dan nilai-nilai  

pendidikan karakter bagi siswa Madrasah Ibtidaiyah. 

Nilai-nilai tersebut  tergolong ke dalam tiga fungsi, 

yakni fungsi spiritual, fungsi psikologis, fungsi sosial. 

a. Fungsi Spiritual 

Fungsi spiritual yang terdapat pada novel 

Amelia adalah berkaitan dengan nilai religius. 

Nilai-nilai tersebut meliputi salat berjamaah dan 

taat kepada nasihat. 

b.    Fungsi psikologis  

Dalam novel Amelia karya Tere-Liye 

terdapat nilai-nilai yang mencerminkan fungsi 

psikologis, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan 
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nilai kerja keras, nilai kreatif, nilai mandiri, nilai 

gemar membaca, nilai tanggung jawab, nilai 

pantang menyerah, nilai pemberani, nilai 

ketegasan, nilai kedisiplinan, nilai kesabaran, nilai 

kasih sayang, nilai rasa ingin tahu, nilai jujur, dan 

nilai tanggung jawab.  

c. Fungsi sosial  

Dalam novel Amelia karya Tere-Liye 

terdapat nilai-nilai yang mencerminkan fungsi 

sosial. Di antaranya berupa nilai persahabatan, 

nilai peduli terhadap sesama, nilai toleransi, nilai 

peduli lingkungan, nilai semangat kebangsaan.  

Adanya relevansi antara nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam novel Amelia dengan ketiga fungsi 

(spiritual, psikologis, sosial) menunjukkan bahwa 

terdapat kesesuaian fungsi terhadap karakter 

siswa Madrasah Ibtidaiyah. Salah satunya adalah 
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memperbaiki karakter manusia Indonesia 

seutuhnya, yakni manusia yang beriman, 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, 

berakhlak mulia, berilmu, kreatif, dan menjadi 

warga Negara yang bertanggung jawab. 

B. Saran  

               Setelah penulis melaksanakan penelitian tentang 

nilai pendidikan karakter, beberapa yang penulis 

berikan antara lain kepada guru, orang tua, dan 

pendidik. 

1. Guru  

Guru hendaknya sering mengawasi 

perilaku peserta didiknya. Agar peserta didik 

merasa selalu diperhatikan dan tidak 

melakukan hal-hal yang berujung kepada 

sesuatu yang merugikan seperti salah 
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pergaulan, mencuri, bertengkar dengan 

temannya, melanggar peraturan sekolah. 

2. Orang tua 

Orang tua siswa, hendaknya tidak bosan 

menjadi orang tua yang tegas  dan 

mengajarkan anak-anaknya untuk bekerja 

keras. Selain itu, diharapkan pula, orang tua 

mengajarkan perilaku yang sesuai ajaran-

ajaran agama. 

3. Pendidik  

 Pendidik diharapkan dalam mengajar dan 

mendidik untuk tidak mempunyai sifat 

memihak. Maka dari itu, guru diharap 

memperlakukan sikap yang sama terhadap 

siswanya sesuai dengan tujuan 

pembelajaranya.    
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