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ABSTRAK 

 
Wibowo, Wahyu Tri,2015 "Nila i-Nila i Pendidikan Karakter  da lam Novel 

Sepatu Dahlan Karya Khrisna Pabichara dan kaitannya dengan Standar 

Kompetensi Kelulusan (SKL) PAI di SMP  ". Skripsi: program studi 

pendidikan agama islam Jurusan Tarbiyah sekolah tinggi agama islam negeri 

STAIN Ponorog. Pembimbing (I) Drs. Waris. 

Kata kunci: nilai, karakter, dan relevansi 

 

Salah satu contoh produk budaya yang dapat digunakan untuk 

menanamkan nilai kemanusiaan atau yang kita sebut pendidikan karakter 

adalah karya sastra. Karya sastra yang berupa novel telah terbukti efektif 

memberi dampak psikologis yang sangat baik bagi terjaganya kepribadian 

bangsa. Novel dapat menjadi media yang efektif untuk mengoptimalkan 

penanaman dari nilai-nilai pendidikan, terutama pendidikan karakter. Terutama 

dalam novel yang mengangkat tema pendidikan, yang banyak mengandung nilai 

pendidikan karakter, seperti dalam novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apa saja nilainilai pendidikan 

karakter dalam novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara dan bagaimana 

relevansinya dengan tujuan penddikan islam. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), 

yakni jenis penelitian yang berusaha menghimpun data penelitian dari 

khasanah literatur dan menjadikan "dunia teks" sebagai objek utama 

analisisnya, dalam penelitian ini dengan mengambil subjek novel Sepatu 

Dahlan .  Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriftif . Metode 

pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumenter. Sedangkan analisis data 

dalam penelitian ini adalah hermeneutik dan content analysis (analisis isi). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan karakter 

dalam novel Sepatu Dahlan yaitu, religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, 

kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 

menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Adapun kaitannya nilai-nilai pendidikan 

karakter tersebut dengan Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) PAI di SMP adalah 

dalam kaitannya dengan pendidikan, terlihat bahwa pendidikan karakter 

mempunyai orientasi yang sama yaitu pembentukan akhlakul karimah. Maka 

dapat disimpulkan bahwa ada relevansi atau hubungan antara nilai-nilai 

pendidikan karakter dengan Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) PAI di SMP.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan pilar terpenting dalam kemajuan sutau bangsa, 

bahkan menjadi peran paling dalam kemajuan kehidupan manusia. Keadaan suatu 

bangsa tentunya sangat dipengaruhi bagaimana kondisi manusia yang berada 

dalam bangsa tersebut. Maju atau tidaknya suatu bangsa dipengaruhi oleh kondisi 

orang–orangnya, karena pada dasrnya yang berperan dalam menjalankan suatu 

bangsa adalah orang yang menempati bangsa itu sendiri. Hal ini sangatlah 

tergantung dari pendidikan yang diperoleh orang–orang itu sendiri. 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta beradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan mejadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Mencermati fungsi 

pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

dan beradaban bangsa seharusnya memberikan pencerahan yang memadai bahwa 

pendidikan harus berdampak pada watak atau bangsa Indonesia. Fungsi amat 
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berat untuk dipikul oleh pendidikan nasional, terutama apabila dikaitkan dengan 

siapa yang bertanggung jawab untuk keber-langsungan fungsi ini.
1
 

Tujuan pendidikan yang dimiliki oleh suatu bangsa merupakan tujuan dari 

bangsa tersbut. Dengan pendidikan, manusia diantarkan menjadi sosok yang 

pandai, bijaksana, dan kritis. Bahkan dengan pendidikan, manusia dapat menjadi 

manusia yang beriman, bertakwa, jujur, bertanggung jawab. Namun pada 

dasarnya, pendidikan tidak serta merta diawali pada lembaga pendidikan formal, 

akan tetapi pendidikan dalam keluarga juga berperan dalam membentuk karakter 

seseorang, bahkan pendidikan dalam keluargalah yang merupakan pendidikan 

paling mendasar yang sangat dominan dalam pembembentukan karakter 

seseorang. 

Arus modernisasi telah banyak memberi perubahan dalam kehidupan 

masyarakat, yang menyedikkan, perubahan yang terjadi, perubahan yang justru 

banyak terjadi cendrung mengarah pada pendidikan karakter khususnya moral dan 

akhlak. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab semua pihak, ulama dan 

pemimpin serta orang tua untuk memperbaiki penurunan moral dan akhlak 

tersebut dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Krisi moral tengah 

menjalar dan menjangkit bangsa ini. Hampir semua elemen bangsa merasakan hal 

ini. Misalnya, pilkada yang ricuk, kasus korupsi para politisi, hingga tebar janji–

janji politik setiap pemilu. Sementara itu, merebaknya sikap hidup pragmatik, 

                                                           
1
 Dharma Kesuma, dkk, Pendidikan Karakter Kajian Teori Dan Praktik Di Sekolah, 

(Bandung; Remaja Rosdakarya, 2011), 6. 
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melembaganya budaya kekersan, atau meruaknya bahasa ekonomi dan politik, 

disadri atau tidak, telah ikut melemahkan karakter anak–anak bangsa sehingga 

nilai–nilai luhur baku dan kearifan sikap hidup menjadi mandul. Nilai–nilai etika 

dan estetika telah terbonsai dan terkedilkan oleh gaya hidup instan dan 

pragmatis.
2
 

Jika melihat kenyataan yang ada dalam kehidupan sekarang, banyak kasus–

kasus yang menunjukkan bahwa moral bangsa kita ini telah menurun. Seharusnya 

dengan keadaan sosial budaya dan kekayaan bangsa kita yang melimpah ruah ini 

rakyat indonesia bisa hidup makmur tanpa harus ada kasus–kasus seperti 

kejahatan, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Himgga tawuran antar pelajar, sikap 

anak jaman sekarang yang cenderung kurang menghormati orang tua, dan banyak 

kasus yang seharusnya tidak dilakukan oleh siswa–siswa sekolah. Akan tetapi 

pada kenyataannya banyak kasus– kasus tersebut yang menunjukkan bahwa 

pendidikan karakter khususnya moral bangsa kita ini kurang. 

Berangkat dari permasalahan diatas, maka sudah saatnya sistem pendidikan 

di Indonesia dibenahi tanpa harus tanpa meninggalkan jati bangsa Indonesia 

sendiri. Kemudian datang gagasan dari pemerintah tentang program pendidikan 

baru yaitu, pendidikan berbasis karakter. Adanya pendidikan karakter tersebut 

akan mampu mengantarkan peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik dan 

                                                           
2
 Rohinah M.Noor, Pendidikan Karakter Berbasis Sastra : Solusi Pendidikan Moral Yang 

Efektif, (Yogyakarta ; Ar – Ruzz Media, 2011), 42-43. 
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berakhlak baik. Mulai dikeluarkannya kebijakan tersebut, setiap sekolah harus 

menyisipkan nilai–nilai pendidikan karakter pada materi pembelajarannya. 

Pendidikan karakter saat ini memang menjadi isu utama pendidikan. Selain 

menjadi bagian dari proses pembentukan akhlak anak bangsa, pendidikan karakter 

ini pun diharapkan mampu menjadi pondasi utama dalam meningkatkan derajat 

dan martabat bangsa Indonesia. Di lingkungan kemdiknas sendiri, pendidikan 

karakter manjadi fokus pendidkan di seluruh jenjang pendidikan yang dibinanya. 

Pembentukan karakter ini dimulai dari fitrah yang diberikan tuhan, yang 

kemudian membentuk jati diri dan perilaku. Dalam prosesnya sendiiri fitrah yang 

alamiah ini sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, sehingga lingkungan 

memiliki peranan yang cukup besar dalam membentuk jati diri dan perilaku. 

Sekolah dan masyarakat sebagai bagian dari lingkungan memiliki peranan yang 

sangat penting, oleh karena itu setiap sekolah dan masyarakat harus memiliki 

kedisiplinan dan kebiasaan mengenai karakter yang akan dibentuk para pemimpin 

dan tokoh masyarakat juga harus mampu memberi suri tauladan mengenai 

karakter yang akan dibentuk tersebut.
3
 

Pendidikan karakter, saat ini mutlak diperlukan bukan hanya di sekolah 

saja, tapi di rumah dan lingkungan sosial. Bahkan sekarang ini peserta Pendidian 

karakter bukan lagi anak usia dini hingga remaja, tetapi juga usia dewasa. Mutlak 

perlu untuk kelansungan hidup bangsa ini. Bagi Indonesia sat ini, pendidikan 

                                                           
3
 Agus Prasetyo, Konsep, Urgensi Dan Implementasi Pendidikan Karakter Disekolah, 

2011, (Online) (Http://Edukasi Kompasiana. Com/2011/05/27/Konsep-Urgensi-Dan-Implementasi-

Pendidikan-Karakter-Di-Sekolah/, Diakses, 27 Desember 2014). 

http://edukasi/


6 
 

 

karakter juga berarti juga melakukan usaha sungguh–sungguh, sistematik dan 

berkelanjutan untuk membangkitkan dan menguatkan kesadaran dan keyakinan 

semua orang Indonesia bahwa tidak akan ada masa depan yang lebih baik tanpa 

membangun dan menguatkan karakter rakyat Indonesia.
4
 

Dengan menyadari bahwa pendidikan karakter adalah suatu yang sangat 

sulit untuk diubah, maka tidak ada pilihan lain bagi orang tua kecuali membentuk 

karakter anak sejak usia dini. Jangan sampai orang tua kedahuluan oleh yang lain, 

lingkungan misalnya. Orang tua akan menjadi pihak pertama yang kecewa jika 

karakter yang dibentuk orang lain itu teryata karakter yang buruk. Sementara, 

mengubahnya setelah karakter terbentuk merupakan sebuah pekerjaan yang tidak 

ringan. Butuh terapi panjang, butuh konsentrasi, butuh biaya, butuh waktu, 

pikiran, dan energi yang sangat banyak.
5
 

Salah satu contoh produk budaya yang dapat digunakan untuk menanamkan 

nilai kemanusiaan atau yang kita sebut pendidikan karakter adalah karya sastra. 

Karya sastra yang berupa novel, apalgi yang sudah difilemkan, telah terbukti 

efektif memberi dampak psikologis yang sangat baik bagi terjaganya kepribadian 

bangsa. Novel Laskar Pelangi Karya Andrea Hinata, Ayat–Ayat Cinta Atau 

                                                           
4
 Timothy Wibowo, Pendidikan Karakter Adalah Pendidikan Untuk 275 Juta Penduduk 

Indonesia, 2012, (Online), (http://www. Pendidikankarakter.com/pentingnya-pendidikan-dalam-dunia-

pendidikan/, Diakses, 27 Desember 2014).  
5
 Abdullah Munir, Pendidikan Karakter: Membangun Karakter Anak Sejak Dari Rumah, 

(Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2010),10. 

http://www/
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Ketika Cinta Bertasbih Karya Habiburrahman El Sirazy merupakan contoh karya 

yang sangat bagus bagi penanaman nilai-nliai moral bagi masyarakat kita.
6
 

Sastra merupakan salah satu karya seni yang bermediakan bahasa. Sastra 

telah menempati dimensi ruang dan waktu dalam peradaban manusia. Kehadiran 

sastra tidak dapat ditolak, bahkan kehadirannya telah dianggap sebagai suatu 

karya kreatif yang mempunyai nilai, hasil imajinasi dan emosi sehingga dapat 

diterima sebagai realitas sosial budaya.
7
 Sastra merupakan sarana komunikasi 

yang menyajikan keindahan, memberikan makna terhdap kehidupan atau 

pemberian pelepasan kedunia imajinasi.
8
 Sastra berkaitan erat dengan semua 

aspek manusia dan alam keseluruhannya. Setiap karya sastra selalu menghadirkan 

sesuatu yang kerap menyajikan banyak hal yang apabila dihayati benar–benar 

akan semakin menambah pengethuan orang yang menghayati.
9
  

Karya sastra biasanya menampilkan gambaran kehidupan yang merupakan 

fakta sosial dan kultural, karena kehidupan itu meliputi hubungan masyarakat 

yang terjadi dalam batin sesorang. Permasalahan manusia, kemanusiaan dan 

perhatiannya terhadap dunia realitas yang berlangsung sepanjang zaman. Sebuah 

cipta sastra yang bersumber pada kenyataan yang hidup dalam masyarakat. 

Namun, cipta sastra tidak hanya mengungkapkan realitas objektif saja atau pun 

                                                           
6
 Wajirin, Pendidikan Karakter Melalui Karya Sastra, 2012, (Online), (http://www. Suara 

merdekacom./vi/index.php/read/cetak/2012/06/14/189526/pendidikan-karakter-melalui-karya-sastra, 

Diakses, 27 Desember 2014). 
7
 Atar Semi, Metode Penelitian Sastra , (Bandung: Penerbit Angkasa, 1993), 1. 

8
 Melani Budianta, Dkk, Membaca Sastra: Pengantar Memahami Sastra Untuk Perguruan 

Tinggi, (Magelang: Indonesiatera, 2003), 2.  
9
 Antilan Purba, Sastra Indonesia Kontemporer ,(Yogyakarta; Graha Ilmu, 2010),  3. 

http://www/
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imitasi dari kehidupan, akan tetapi merupakan penafsiran–penafsiran tentang alam 

dan kehidupan itu sendiri.
10

 

Disamping keindahan, sastra selalu dinilai sebagai pengemban nilai yang 

didramatisasikan oleh penulisnya. Pendapat Sumarjo, menarik untuk dicermati 

“Betapapun menariknya sebuah karya kalau ia berisi pengalaman yang 

menyesatkan kehidupan manusia, ia tidak pantas disebut sebagai karya sastra”. 

Jadi, karya sastra dianggap berisi ajaran yang membawa manusia kepada nilai 

yang baik dan “tidak menyesatkan”. Akan tetapi, nilai tidaklah selalu universal 

karena dia juga mengikuti budaya masyarakatnya.
11

 

Sastra adalah sebuah produk budaya, kreasi pengarang yang hidup dan 

terkait dengan tata kehidupan masyarakatnya. Sastra berada dalam tarik–menarik 

antara kebebasan kreasi pengarang dan hubungan sosial yang didalamnya hidup 

etika, norma, aturan, kepentingan, ideologis, bahkan juga doktrin agama. Sastra 

menjadi produk individual yang pada saat ia berada di tengah masyarakat, 

seketika itu pula ia dipandang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Oleh 

karena itu, ketika sastrawan mengusung kebebasan kreasinya dan kemudian 

menjelma dalam karya sastra, seketika itu pula ia berhadapan dengan segala 

aturan, moral, etika, konvensi yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan.
12

 

                                                           
10

 Mursal Esten, Sastra Indonesia Dan Sub Kultur , (Bandung: Penerbit Angkasa,1982), 8. 
11

 Ida Rochani Adi, Fiksi Populer Teori Dan Metode Kajian,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2011), 18. 
12

 Rohinah M. Noor, Pendidikan Karakter Berbasis Sastra ...,  23. 
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Penelelitian dalam bidang sastra kali ini adalah novel, yang biasa dilakukan 

oleh ahli sastra atau kritikus sastra mencakup keindahan bahsa atau kata – kata, 

struktur kata, tema novel, dan sebagainya. Namun dalam skripsi ini penulis 

mengaji pesan–pesan yang terkandung dalam novel , karena novel memiliki 

muatan pesan yang sarat akan nilai yang bisa digunakan  untuk 

mentransformasikan nilai, terutama nilai–nilai pendidikan karakter. 

Oleh sebab itu, untuk mengoptimalkan dari nilai–nilai pendidikan karakter 

yang terkandung dalam karya sastra, penulis menguraikan teks–teks dalam novel 

Sepatu Dahlan Karya Khrisna Pabichara . Novel ini terinspirasi dari sebuah kisah 

nyata yang sarat akan nilai–nilai pendidikan terutama pendidikan karakter. 

Selama ini banyak novel fiksi yang tokohnya hanyalah khayalan belaka, namun 

dalam novel ini merupakan inspirasi dari kisah nyata, sehingga nila–nilai yang 

terdapat dalam novel ini akan lebih mengena kehati para pembaca. Sebagai salah 

satu contoh dari yaitu pada bagian cerita “ Masa Orientasi”, menceritakan waktu 

pertama kali masuk Madrasah Tsanawiyah. Dalam sambutan yaang diberikan 

oleh Uztad Ilham, salah satu pengajar di pesantren takeran terdapat sebuah pesan 

yang mengandung nilai pendidikan karakter yaitu : 

Mengalirlah kata–kata indah dan memukau. Kata–kata yang beliau pilih seolah butir–
butir hujan yang menyejukkan kemarau berbulan–bulan dihati kami. Suaranya 

mangalahkan desau angin. Beliau mengajak kami agar lebih giat belajar, lebih disiplin 

beribadah, dan lebih gigih berdoa. Beliau bertutur tentang ketekunan dan kesungguhan, 

bahwa kemiskinan bukan halangan untuk merenguk ilmu sebanyak mungkin, bahwa 

pesantren belum tentu lebih rendah dari sekolah–sekolah negeri seperti yang sudah 

santer terdengar dikalangan pelajar, bahwa tuhan selalu mengabulkan doa–doa yang 

memiliki keyakinan dan kemauan kuat untuk mewujudkan harapan.
13

 

                                                           
13

 Khrisna Pabichara, Sepatu Dahlan, (Jakarta:Noura Books,2012 ), 36-37. 
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(keterangan : yang dimaksud beliau disini adalah Uztad Ilham, yang berperan 

sebagai pengajar di Pesantren Takeran) 

Pendidikan karakter yang ditanamkan oleh pengajar dipesantren, 

mengingatkan agar lebih giat belajar, lebih disiplin beribadah, lebih gigih berdoa. 

Beliau bertutur tentang ketekunan dan kesungguhan, bahwa kemiskinan bukan 

halangan untuk mereguk ilmu sebanyak mungkin. Sungguh pesan yang sangat 

baik untuk memberi semngat agar menuntut ilmu terus apapun keadaanya. 

Novel karya Khrisna Pabichara ini termasuk novel baru, yang merupakan 

novel inspirasi dari kisah nyata seorang Dahlan Iskan waktu kecil, yang dulu 

menjabat sebagai menteri BUMN di Indonesia pada saat Susilo Bambang 

Yhudoyono menjabat sebagai presiden Indonesia. Novel yang sangat menarik, 

penuh dengan kisah–kisah teladan yang mengharukan dan tentunya sarat akan 

nilai–nilai pendidikan terutama pendidikan karakter, maka penulis merasa tepat 

menjadikan novel ini sebagai subjek penelitian. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang 

dibahas dalam penilitian ini adalah : 

1. Apa saja nilai-nilai pendidikan karakter dalam Novel Sepatu Dahlan karya 

Khrisna Pabichara ? 

2. Bagaimana kaitannya nilai-nilai pendidikan karakter tersebut dengan standar 

kompetensi kelulusan PAI di SMP ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui nilai–nilai pendidikan karakter dalam novel Sepatu Dahlan karya 

Khrisna Pabichara. 

2. Mengetahui kaitannya nilai–nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam 

Novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara dengan standar kompetensi 

kelulusan PAI di SMP. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat : 

a. Memberikan sumbangan pengetahuan dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan yang ada dalam suatu lembaga pendidikan di Indonesia. 

b. Menambah khasana kreatifitas dalam dunia penulisan Indonesia, demi 

dapat meningkatkan kualitas dalam pembuatannya. 

c. Menambah sumber referensi bagi dunia pendidikan, khususnya yang 

berkaitan dengan pendidikan karakter. 

2. Secara praktis penelitan ini diharapkan : 

a. Bagi pembaca novel, mempermudah dalam mmenangkap pesan-pesan 

atau nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung di dalamnya. 

b. Bagi para penulis, dapat menjadi bahan pertimbangan kedepan untuk 

dapat membuat novel yang berkualitas. 
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c. Dapat memberikan informasi dan sebagai bahan referensi yang dapat 

digunakan oleh pemerhati keilmuan untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut tentang novel. 

 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

Disamping memanfaatkan berbagai teori yang relevan dengan bahasan 

ini, penulis juga melakukan penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan 

penelitian ini. Adapun hasil temuan penelitian terdahulu antara lain: 

1. Dian Refiana, 2013. Dengan judul NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM 

DALAM NOVEL NEGERI 5 MENARA KARYA AHMAD FUADI DAN 

RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN KARAKTER 

Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Novel Negeri 

5 Menara terkandung nilai-nilai pendidikan islam diantaranya adalah: 1. 

Pendidikan Iman, 2. Pendidikkan Moral, 3. Pendidikan Fisik. 4. Pendidikan 

Rasio, 5. Pendidikan Kejiwaan, 6. Pendidikan Sosial, 7. Pendidikan Seksual. 

Adapun relevansinya dengan pendidikan karakter karena didalamnya 

mengandung penanaman karakter, diantaranya berupa: 1. Religius, 2. Jujur, 3. 

Kerja Keras, 4. Kreatif, 5. Cinta Damai, 6. Bersahabat/Komunikatif, dan 7. 

Peduli Sosial.  

2. Zakiyatul Fuadiyah, 243062163 tahun 2011 dengan judul NILAI-NILAI 

PENDIDIKAN ISLAM YANG TERKANDUNG DALAM SURAT 
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LUGMAN AYAT 12-19 TAFSIR AL-MISBAH KARYA M. QURAISH 

SHIHAB, dengan kesimpulan: 

a. Nilai-nilai pendidikan islam yang terkandung dalam surat lugman ayat 12-

19 tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab itu ada yang bersifat 

perintah, larangan, dan pemberitahuan. 

b. Relevansi nilai-nilai pendidikan islam yang terkandung dalam surat 

lugman ayat 12-19 tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab yakni ayat 

12 mengenai nilai pendidikan agama dan factor pendidik, ayat 13 

mengenai nilai pendidikan moral, factor alat dan tujuan. Ayat 14 dan 15 

mengenai nilai pendidikan etika sosial, factor peserta didik dan tujuan, 

ayat 16 mengenai kebenaran ilmu dan factor alat, ayat 17 mengenai 

pendidikan agama tentang syari’ah dan factor peserta didik sedangkan 

ayat 18-19 mengenai nilai moral dan factor lingkungan. 

3. Tri Utamai ( 210308031) dengan judul UPAYA MENANAMKAN NILAI 

KREATIFITAS PENDIDIKAN KARAKTER PADA PEMBELAJARAN 

KALIGRAFI KELAS VII DI SMPN 2 WONOKARTO NGDIROJO 

PACITAN TAHUN 2012 dengan kesimpulan: 

a. Upaya pihak sekolah dalam menerapkan nilai kreatifitas dalam pendidikan 

karakter pada pembelajaran kaligrafi kelas VII DI SMP 2 Wonokarto 

Ngadirojo pacitan yaitu dengan melibatkan perubahan dari penguasaan 

pengetahuan menuju kegiatan yang membantu anak-anak untuk 

menemukan dan mengembangkan kemampuan kreatif mereka dengan 
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melakukan, menciptakan, mengorganisasikan metode atau strategi guru 

dalam menanamkan nilai kreatifitas dalam pendidikan karakter pada 

pembelajaran kaligrafi. 

b. Guru berusaha mengexplor kemampuan anak didiknya, sejauh mana ide-

ide kreatif mereka dimunculkan dan mengarahkan agar ide-ide mereka 

dapat dikembangkan dengan baik, pembelajaran kaligrafi dapat 

mengembangkan kemampuan dalam menulis arab, dapat mengembangkan 

ide-ide baru, dapat melestarikan seni kaligrafi dan mempermudah terjun 

kedunia kerja. 

 

F. Metode Kajian  

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, dalam hal ini Moloeng menjelaskan metodologi kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
14

 Peneliti 

melakukan kajian terhadap Novel Sepatu Dahlan tentang nilai-nilai 

pendidikan karakter untuk kemudian direlevansikan dengan tujuan pendidikan 

islam. 

Adapun jenis penelitian ini adalah kajian kepustakaan atau library 

research yang berarti telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu 

                                                           
14

Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2000), 3. 
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masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam 

terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Dalam hal ini bahan-bahan 

pustaka diberlakukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau 

gagasan baru, sebagai bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan 

yang telah ada, sehingga kerangka teori baru dapat dikembangkan atau 

sebagai dasar pemecahan masalah.
15

 Serta dibangun dengan menggunakan 

metode berfikir deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan secara 

sistematis terhadap catatan-catatan atau dokumen sebagai sumber data.
16

 

Dalam penelitian ini memaparkan nilai-nilai pendidikan karakter yang mana 

diambil dari kehidupan nyata dari salah satu mantan menteri BUMN yaitu 

Bapak Dahlan Iskan dalam Novel Sepatu Dahlan. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam penelitian ini berasal 

dari berbagai literatur kepustakaan yang mempunyai kaitan dengan nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam Novel Sepatu Dahlan Karya Khrisna Pabichara . 

Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

a. Sumber data primer, merupakan rujukan utama dalam mengadakan suatu 

penelitian untuk mengungkapkan dan menganalisis penelitian tersebut. 

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Novel Sepatu 

Dahlan Karya Khrisna Pabichara. 

                                                           
15

Jurusan Tarbiyah STAIN, Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 

2013), 53. 
16

 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009), 50. 
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b. Sumber data sekunder, merupakan bahan atau rujukan yang ditulis oleh 

tokoh-tokoh lain yang ada relevansinya dengan tema penelitian ini, antara 

lain: 

1) H. Ramayulis. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia, 2006. 

2) Aminuddin, Pengantar Apresiasi Karya Satra , Bandung; Sinar Baru, 

2004. 

3) Kesuma, Dharma, dkk, Pendidikan Karakter Kajian Teori Dan 

Praktik Di Sekolah, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2011. 

4) M.Noor, Rohinah, Pendidikan Karakter Berbasis Sastra : Solusi 

Pendidikan Moral Yang Efektif, Yogyakarta ; Ar–Ruzz Media, 2011. 

5) Zakiah Daradjat dkk. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 

2008. 

6) Nawawi, Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah 

Mada University Press, 2007). 

7) Pabichara, Khrisna, Sepatu Dahlan, Jakarta:Noura Books,2012. 

8) Munir, Abdullah, Pendidikan Karakter: Membangun Karakter Anak 

Sejak Dari Rumah, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2010. 

9) Purba, Antilan, Sastra Indonesia Kontemporer, Yogyakarta; Graha 

Ilmu, 2010. 

10) Rochani Adi, Ida, Fiksi Populer Teori Dan Metode Kajian, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011. 

Dan buku-buku lain yang relevan dengan penelitian ini. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan 

karakter, maka peneliti menggunakan teknik dokumenter yaitu: teknik dengan 

cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk 

juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah penelitian.
17

 

4. Teknik Analisis Data 

Data yang telah terkumpul, baik yang diambil dari kitab, buku, 

majalah, jurnal, skripsi, dan sebagainya kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode content analysis. Teknik analisa data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis). Yaitu teknik untuk 

mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan 

masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis. Disamping itu dengan cara ini 

dapat dibandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang 

yang sama, baik berdasarkan perbedaan waktu penulisannya maupun 

mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai sasarannya 

sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat 

tertentu.
18

 Nana Syaodih menjelaskan bahwa teknik analisis isi ditujukan 

untuk menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen resmi, dokumen 

yang validitas, dan keabsahannya terjamin baik dokumen perundangan dan 

kebijakan maupun hasil-hasil penelitian. Analisis juga dapat dilakukan 

                                                           
 
17

Ibid., 191. 
18

Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 2007), 72-73. 
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terhadap buku-buku teks, baik yang bersifat teoritis maupun empiris. Kegiatan 

analisis ditujukan untuk mengetahui makna, kedudukan, dan hubungan antara 

berbagai konsep, kebijakan, program, kegiatan, peristiwa yang ada atau yang 

terjadi untuk selanjutnya mengetahui manfaat, hasil atau dampak dari hal-hal 

tersebut.
19

  

Sementara itu, untuk memperoleh pemaparan yang objektif dalam hal 

ini, tak lain adalah dengan menggunakan metode berfikir induktif dan 

deduktif.
20

 Lebih lanjut lagi penelitian ini menggunakan metode koherensi 

internal.
21

 Metode ini dipergunakan dalam rangka membedah dan 

menginterpretasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam Novel Sepatu 

Dahlan semua konsep pendidikan karakter dan segala aspeknya dilihat 

menurut keselarasannya antara satu dengan yang lainnya. Metode ini juga 

bertujuan untuk mencari koherensi (keterkaitan) dan kesesuaian pendidikan 

karakter pendidikan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian dan agar dapat dicerna 

secara runtut, diperlukan sebuah sistematika pembahasan. Dalam laporan 

penelitian ini, akan dibagi menjadi 5 bab yang masing-masing bab terdiri dari 

                                                           
19

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2007), 81-82. 
20

 Metode berpikir induktif adalah salah satu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta 

atau peristiwa tertentu kemudian ditarik suatu kesimpulan generalisasi yang bersifat umum sedangkan 

deduktif ialah kebalikan dari induktif. Lihat Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi 

Offset, 2004), 41-47. 
21

Anton Bakker dan Charis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat (Yogyakarta: Kanisius, 

1990), 45. 
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sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika selengkapnya sebagai 

berikut: 

Bab I berisi pendahuluan yang menggambarkan secara umum kajian ini, 

yang isinya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, telaah pustaka dan kajian teori, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan dengan demikian merupakan pengantar penelitian ini. 

Bab II berisi tentang kajian teori yang digunakan sebagai mitra dalam 

menganalisi terkait nilai-nilai pendidikan karakter dalam dalam Novel Sepatu 

Dahlan dan Standar Kompetensi Kelulusan PAI di SMP.  

Bab III berisi tentang kajian nilai-nilai pendidikan karakter terkait dalam 

Novel Sepatu Dahlan Karya Khrisna Pabichara yang meliputi: biografi khrisna 

Pabichara , karya-karya Khrisna Pabichara, sinopsis novel sepatu dahlan, 

penokohan dalm novel sepatu dahlan, dan komentar pembaca. Konsep pendidikan 

karakter yang terkandung dalam Novel Sepatu Dahlan Karya Khrisna Pabichara.  

Bab IV berisi tentang analisis penulis terhadap kaitan  nilai-nilai 

pendidikan karakter terkait dengan standar kompetensi kelulusan di SMP dalam 

Novel Sepatu Dahlan Karya Khrisna Pabichara. 

Bab V berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dari penelitian ini dan 

saran-saran. 
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BAB II 

NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER  

DAN STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN (SKL) 

 

A. Pendidikan Karakter 

1. Pengertian Pendidikan Karakter 

Banyak para ilmuan berbeda pendapat mengenai definisi pendidikaan 

karakter. Istilah karakter sendiri berasal dari bahasa yunani “to mark” yang 

berarti menandai, yaitu menandai tindakan atau tingkah laku seseorang.
22

 

Menurut F.W Foerster (1869-1966), seorang pencetus pendidikan 

karakter pertama dari jerman, karakter adalah sesuatu yang yang 

mengualifikasi seorang pribadi. Dengan karakter itulah kualitas seorang 

pribadi itu di ukur.
23

 Jadi karakter adalah seperangkat nilai yang telah menjadi 

kebiasaan hidup sehingga menjadi sifat tetap dalam diri seseorang. 

Menurut Thomas Lickona , karakter merupakan sifat alami seseorang 

dalam merespon situasi secara bermoral. Sifat alami itu dimanifestasikan 

dalam tindakan nyata melalui tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung 

jawab dan karakter mulia lainnya.
24

 

                                                           
22

 Agus Wibowo, Manajemen Pendidikan Karakter Di Sekolah Konsep Dan Praktik 

Implementasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2013), 8 
23

 Sutarjo Adi Susilo, Pembelajaran Nilai – Karakter Kontruksivisme Dan VCT Sebagai 

Inovasi Pendekatan Pembelajaran (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 76 
24

Agus Wibowo, Pendidikan Karakter Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2012), 32 
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Menurut Kemendiknas (2010), karakter adalah watak, tabiat, akhlak, 

atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi brbagai 

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

pandang, berfikir, bersikap, dan bertindak.
25

  Dari berbagai definisi tersebut 

terdapat kesamaan bahwa karakter adalah sesuatu yang ada dalam diri 

seseorang yang menyebabkan orang tersebut disifati.
26

 

Sementara pendidikan karakter secara ringkas adalah pendidikan yang 

menanamkan dan mengembangkan karakter-karakter luhur kepada anak didik, 

sehingga mereka memiliki karakter luhur itu, menerapkan dan memraktekkan 

dalam kehidupannya. 

2. Tujuan Dan Fungsi Pendidikan Karakter 

Tujuan pendidikan karakter yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan 

sauatu hal. Adapun tujuan dari pendidikan karakter adalah untuk 

meningkatkan mutu penyelenggran dari hasil pendidikan yang mengarah paa 

pencapaian karakter dan  akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan 

seimbang.
27

 Menurut Najib Zulham, tujuan pendidikan karakter adaah untu 

mengembangkan karakter bangsa agar mampu mewujudkan nilai-niai luhur 

pancasila.
28

 Sementara itu T. Ramli berpendapat bahwa tujuan dari pendidikan 

karakter adalah membentuk pribadi anak menjadi pribadi ang baik, jika 

                                                           
25

 Ibid., 35. 
26

 Ibid., 36. 
27

 Zainul Miftah, Implementasi pendidikan Karakter Melalui Bimbingan Dan Konseling 

(Surabaya: Gena Pratama Pustaka, 2011), 38. 
28

 Mansur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 81. 
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dimsayarakat menjadi warga yang baik, dan jika dalam kehidupan bernegara 

menjadi warga Ngara yang baik.
29

 

Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang 

tangguh, kopetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, gotong royong, 

berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan 

teknology yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa berdasarkan pancasila. 

Pendidikan karakter berfungsi: 

a) Mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berfikiran baik, dan 

berperilaku baik. 

b) Memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur. 

c) Meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. 

Pendidikan karakter dilakukan melalui berbagai madia yang mencakup 

keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, masyarakat politik, pemerintah, 

dunia usaha, dan media massa.
30

 

3. Nilai–Nilai Pembentuk Karakter 

Dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter, 

telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, pancasila, budaya 

dan tujuan pendidikan nasional, yaitu: 

                                                           
29

 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter Strategi Membangun Karakter Bangsa 

Berperadaban,34. 
30

 Kementrian Pendidikan Nasional Badan Penelitian Dan Pengembangan Pusat Kurikulum 

Dan Perbukuan, Pedoman Pelaksanan Pendidikan Karakter Berdasrkan Pengalaman Di Satuan 

Pendidikan Rintisan (Jakarta, 2011), 2. 
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a) Religius 

Pikiran, perkataan dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu 

berdasarkan pada nilai ketuhanan. 

b) Jujur 

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang 

yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

c) Toleransi 

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, 

pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 

d) Disiplin 

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. 

e) Kerja Keras 

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi 

berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

f) Kreatif 

Berfikir dan melakukan sesuatu secara logis untuk menghasilkan cara baru 

dari apa yang telah dimiliki. 

g) Mandiri 

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 
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h) Demokratis 

Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban 

dirinya dan orang lain. 

i) Rasa Ingin Tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam 

dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. 

j) Semangat Kebangsaan 

Cara berfikir, bertindak dan wawasan yang menempatkan kepentingan 

bangsa dan Negara diatas kepentingan individu dan kelompok. 

k) Cinta Tanakh Air 

Cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian, dan penghargaan yang tinngi terhadap bahasa, lingkungan fisik, 

social, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.  

l) Menghargai Prestasi  

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu 

yang yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati 

keberhasilan orang lain.  

m) Bersahabat 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan 

bekerjasama dengan orang lain. 
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n) Cinta Damai 

Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang 

dan aman atas kehadiran dirinya. 

o) Gemar Membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang 

memberikan kebajikan bagi dirinya. 

p) Peduli Sosial 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegak kerusakan pada 

lingkungan alam disekitarnya, dan mengembangkan upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin memberi 

bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

q) Tanggung Jawab. 

Sikap dan perilaku seseorang untuk merealisasikan tugas dan kewajiban 

sebagaimana yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri dan 

masyarakat.
31

 

 

B. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Islam  

Pendidikan islam dalam arti luas adalah segala pengalaman belajar yang 

dilalui peserta didik dengan segala lingkungan dan sepanjang hayat.
32

 

                                                           
31

 Ibid, 3. 
32

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 14 
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Agama Islam diturunkan kepada manusia adalah untuk kemaslahatan 

umat manusia sendiri sebagai khalifah di bumi. Proses penurunan ini bisa 

dikatakan sebagai proses pendidikan. Allah SWT telah menyuruh umat 

manusia sebagai penyiar agama Islam yakni Nabi Muhammad SAW dengan 

iqro’ (bacalah) melalui tuntunan malaikat Jibril sebagaimana yang tercantum 

dalam Q.S al-Alaq : 1 – 5 

ْ َ اَا ِ ْ  َ َ  ٍ (1)ْ ِ   َِبَ  اَاِ   َ َ  َ بِاقْ َرْأ ا اقْ َرْأ َو َُبَ  (2)َ َ َ  اْاِ
ْ َ اَا َ ا  َْ  َ ْ َ  ْ   َ  َ  َ (4)اَاِ   َ َ َ  بِاْاَ َ  ِ (3)اْاَْ َر ُ   (5)اْاِ

Artinya:  Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, yang mengajar (manusia) 

dengan perantaraan kalam, Dia mengajarkan kepada manusia apa 

yang tidak diketahuinya .
33

 

 

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa pendidikan dalam Islam 

merupakan sarana untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

Pendidikan Agama Islam lebih menekankan keseimbangan dan 

keserasian perkembangan hidup manusia. Untuk lebih jelasnya mengenai apa 

yang dimaksud Pendidikan Agama Islam, berikut akan diuraikan beberapa 

definisi Pendidikan Agama Islam menurut beberapa ahli 

Pendidikan Islam, menurut Prof. Dr. Oemar Muhammad Al-Touny al-

Syaebani, diartikan sebagai “Usaha mengubah tingkah laku individu dalam 

kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan 

                                                           
33

  Al-Qur’an, 96 : 1-5.  
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dalam alam sekitarnya melalui proses kependidikan…” perubahan itu 

dilandasi dengan nilai-nilai Islami.
34

 

Jelaslah bahwa proses kependidikan merupakan rangkaian usaha 

membimbing, mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa kemampuan-

kemampuan dasar dan kemampuan belajar, sehingga terjadilah perubahan di 

dalam kehidupan pribadinya sebagai makhluk individual dan sosial serta 

dalam hubungannya dengan alam sekitar dimana ia hidup. Proses tersebut 

senantiasa berada dalam nilai-nilai Islami, yaitu nilai-nilai yang melahirkan 

norma-norma syari’ah dan akhlak Al-karimah. 

Hasil rumusan seminar pendidikan Islam se-Indonesia tahun 1960, 

memberikan pengertian pendidikan Islam: “Sebagai bimbingan terhadap 

pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah 

mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya 

semua ajaran Islam”. 

Menurut pandangan Islam, manusia adalah makhluk ciptaan Allah 

yang di dalam dirinya diberi kelengkapan-kelengkapan psikologis dan fisik 

yang memiliki kecenderungan ke  arah yang baik dan yang buruk. 

Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S Ash-Shams : 7-10 

ََمَها ُفُجوَ َها َوتَ ْ َواَها(7)َوَ ا َ َواَها  َ ْ  ٍ وَ  ْْ َوَقْد (9)َقْد أَفْ َ َح َ ْ  زََ اَها(8)فََأ
 (10-7: ااشم   ) (10)َ اَها َ  اْ َ اَا  َ 

                                                           
34

 Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 15.  
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Artinya : Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya) maka Allah 

mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan 

ketaqwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang 

mensucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya merugilah orang yang 

mengotorinya.
35

  

 

Tanpa melalui proses pendidikan, manusia dapat menjadi makhluk 

yang serba diliputi oleh dorongan-dorongan nafsu jahat, ingkar, dan kafir 

terhadap Tuhannya. 

Menurut Zarkowi Soejoeti, terbagi dalam tiga pengertian.
36

 Pertama, 

pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang pendirian dan 

penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk 

mengejawantahkan nilai-nilai Islam, baik yang tercermin dalam nama 

lembaganya, maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Kedua, 

jenis pendidikan yang memberikan perhatian sekaligus menjadikan ajaran 

Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakan. Ketiga, 

jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian di atas, disini kata Islam 

ditempatkan sebagai sumber nilai sekaligus sebagai bidang studi yang 

ditawarkan melalui program studi yang diselenggarakan. 

H. Mahmud Yunus dalam bukunya “Metodik Khusus Pendidikan 

Agama” menyebutkan bahwa pendidikan agama Islam adalah mendidik anak-

anak, pemuda-pemuda dan orang dewasa supaya menjadi seorang muslim 

sejati, beriman teguh, beramal sholeh dan berakhlak mulia sehingga ia 
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menjadi salah seorang anggota masyarakat yang sanggup hidup diatas kaki 

sendiri, mengabdi kepada Allah dan berbakti kepada bangsa dan tanah 

airnya.
37

 

Ahmad Tafsir, bahwa pendidikan Islam adalah sebagai bimbingan 

yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai 

dengan ajaran Islam.
38

 

Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa 

dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan dengan 

memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan 

kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan 

persatuan nasional.
39

 

Menurut Drs. Ahmad D. Marimba : pendidikan islam adalah 

bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama islam menuju 

kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran islam. 

Dengan pengertian yang lain sering kali beliau mengatakan kepribadian yang 

memiliki nilai-nilai agama islam, memilih dan memutuskan serta berbuat 

berdasarkan nilai-nilai islam, dan bertanggung jawab sesuai nilai-nilai islam.
40
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Menurut Zakiah Darajad : pendidikan islam adalah pendidikan melalui 

ajaran-ajaran agama islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhanterhadap anak 

didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan itu ia dapat memahami, 

menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama islam yang telah 

diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama islam sebagai 

suatu pandangan hidupnya demi keselamtan dan kesejahteraan hidup didunia 

maupun diakhirat kelak.
41

  

Dari berbagai pengertian tentang pendidikan diatas dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan islam adalah segala upaya yang mengarah kepada 

pertumbuhan total anak didik. Ini identik dengan pendidikan agama dalam arti 

menyeluruh, yang berorientasi kepada seluruh tingkah laku terpuji manusia, 

yang dilakukan demi memperoleh ridho Allah SWT. Tingkah laku ini 

membentuk keutuhan manusia yang berbudi luhur atas dasr iman kepada 

Allah SWT dan tanggung jawab pribadi di kemudian hari. 

2. Standar Kompetensi Kelulusan 

a) Pengertian Standar Kompetensi Kelulusan 

Kompetensi adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang 

diperlukan peserta didik setelah mengalami suatu proses pembelajaran. 

Standar Kompetensi adalah suatu ukuran kompetensi yang harus dicapai 

peserta didik setelah mengikuti suatu proses dalam satuan pendidikan 
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tertentu. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan 

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.23 Tahun 2006 

tentang Standar Kompetensi Lulusan Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa: 

Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan 

menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan 

kelulusan peserta didik. Dalam Pasal 1 ayat 2: Standar Kompetensi 

Lulusan meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan 

dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata 

pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. 

b) Manfaat utama SKL ini adalah: 

1) Sebagai batas kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan; 

2) Sebagai rujukan untuk penyusunan standar-standar pendidikan 

lainnya; 

3) Sebagai arah peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar dan 

holistik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar 

bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, 

ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 

pendidikan lebih lanjut. 

1. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum 

bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, 
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ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 

pendidikan lebih lanjut. 

2. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah 

kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, 

kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan 

mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. 

3. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan 

untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang 

berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, 

dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan 

ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.
42

 

Berikut ini adalah Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) PAI yang 

ada di SMP: 

1. Tentang Cara membaca al-qur’an, membaca “Al”- Syamsiyah dan 

“Al”- Qomariyah Sampai kepada menerapkan hukum bacaan mad 

waqof. 

2. Meningkatkan pengenalan dan keyakinan terhadap aspek-aspek rukun iman mulai 

dari iman kepada Allah sampai dengan iman kepada Qodha dan Qodhar. 

                                                           
42

 Diakses dari  https://anomsblg.wordpress.com/profesi-kependidikan/standar-isi-si-dan-

standar-kompetensi-lulusan-skl/ pada tanggal , 8 Mei 2015. 

https://anomsblg.wordpress.com/profesi-kependidikan/standar-isi-si-dan-standar-kompetensi-lulusan-skl/
https://anomsblg.wordpress.com/profesi-kependidikan/standar-isi-si-dan-standar-kompetensi-lulusan-skl/


33 
 

 

3. Mebiasakan perilaku terpuji seperti qanaah dan tasawuh dan 

menjauhkan diri dari perilaku tercela seperti ananiah, hasad, ghadob, 

dan sebagainya. 

4. Menjelaskan tata cara mandi wajib dan sholat-sholat munfarid dan 

jamaah baik sholat wajib atau sholat sunnah. 

5. Memahami dan meneladani sejarah nabi muhammad saw dan para 

sahabat dan menceritakan masuk dan perkembangnya islam di 

nusantara.
43

 

  

  

                                                           
43

 Lampiran  2 Permendiknas No. 23 Tahun 2006, Tentang Standar Kompetensi Kelulusan 

Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah 



34 
 

 

BAB III 

PROFIL PENULIS DAN DISKRIPSI NOVEL SEPATU DAHLAN KARYA KHRISNA PABICHARA 

 

A. Penulis Novel Sepatu Dahlan 

Khrisna Pabichara yang sering disapa Daeng Marewa ini adalah penulis novel 

Sepatu Dahlan. Ayah dari dua orang putri, yang bernama Shahrena Adenia Pabichara dan 

Shahrayya Adelia Pabichara ini, lahir di Borongtammatea, Kabupaten Jeneponto, 

sekitar 89 kilometer dari Makassar, Sulawesi Selatan pada 10 November 1975. Khrisna 

Pabichara merupakan putra kelima dari sepasang petani Yadli Malik Dg. Ngadele dan 

Shafiya Djumpa. Pria penyuka prosa ini bekerja sebagai penulis, penyunting lepas, dan 

aktif dalam berbagai kegiatan literasi.
44

 

Semasa SMA, Khrisna Pabichara mengakrabi tradisi Makassar, termasuk teater 

rakyat dan kesenian daerah lainnya, setelah memprakarsai terbentuknya Teater Tutur 

Jeneponto bersama Agus Sijaya Dasrum, Ahmarullah Sahran, dan Syarifuddin Lagu. 

Sempat pula menjadi penyiar di sebuah radio swasta, pengalaman yang membuatnya 

kerap gemetar ketika mendapat tugas mewawancarai tokoh yang diundang untuk 

mengudara. Beberapa kali tampil sebagai juru bicara untuk cerdas cermat antar sekolah 

atau kelompencapir, semasa jayanya Departemen Penerangan. Ia mendapat gelar singa 

podium setelah 3 tahun berturut-turut memenangkan lomba Pidato Tingkat Pelajar 

SLTA se-Sulawesi Selatan dari tahun 1969-1991, Pelajar Cerdas karena kerap 

memenangi Lomba karya tulis ilmiah Remaja tahun 1990, dan Wartawan Muda 
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Berbakat "menggondol" juara pada Lomba Mading Se-Sulawesi Selatan t a h u n  

1 9 9 0 .  P a d a  tahun 1996 sempat berbakti sebagai guru Matematika, fisika dan 

Akuntansi di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tanetea setelah berhenti sebagai 

tenaga audit di sebuah lembaga perbankan swasta. Setelah itu hijrah itu ke Jakarta 

dengan niat mulia untuk menjadi penulis karena hasutan guru SMA-nya, Asia Ramli 

Prapanca, yang dibuktikan secara serius dengan  mencantumkan "penulis" di segala 

tanda pengenal kependudukannya. Tapi semuanya tak semudah membalik telapak 

tangan, manuskrip buku yang diajukannya ke sebuah penerbit ditolak mentah-

mentah karena dianggap belum punya nama. Alhasil, malah terjun sebagai pamong 

Desa Pangkal Jaya dan Desa Bantar Karet di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. 

Lepas dari masa pengabdian di tengah masyarakat (kesannya disetel lebih heroik), 

ia mulai mempelajari dunia neurology (cabang dari ilmu kedokteran yang menangani 

kelainan pada sistem saraf) secara serius dan menggeluti profesi sebagai trainer dan 

motivator semenjak tahun 2000. "Kecelakaan" terjadi ketika tahun 2008 berkenalan 

dengan Bamby Cahyadi, Aulya Elyasa, dan Atisatya Arifin. Kebiasaan menganggit 

puisi-yang ini karena pengaruh M. Aan Mansyur terlecut kembali karena pengaruh 

ketiganya. Keinginan menjadi pengarang rnembuatnya "bersentuhan" dengan banyak 

pegiat sastra, terutama gemi Mohawk, Damhuri Muhammad, Maman S. Mahayana, 

Putu Wijaya, Hanna Fransisca, Hudan Hidayat, Hasan Aspahani, Kurnia Effendi, Saut 

Poltak Tambunan, Endah Sulwesi, dan koleganya saat ini di Kayla Pustaka-Salahuddien 

Gz. "Kecelakaan" itulah yang menyebabkannya tercebur ke dunia prosa, dan mulai 

mengarang cerpen pada bulan Agustus 2009. Anehnya, "kecelakaan" itu pula yang 
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membidani kelahiran bukunya, Mengawini Ibu : Senarai Kisah yang Menggetarkan Belakangan 

ialah kerap bersentuhan dengan akademisi, pejabat, dan politisi, terutama yang 

berhubungan dengan dunia perbukuan. Sebut misalnya ketika terlibat sebagai tim 

penyunting buku Komaruddin Hidayat, Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Anas Urbaningrum, 

Ahmad Nizar Shihab, Rokhmin Dahuri, Riza Shihbudi, dan yang lainnya. Satu-satunya 

mimpinya yang belum terwujud adalah membangun kafe baca, istana buku yang 

sekaligus diharapkannya menjadi rumah kreatif bagi siapa saja yang mencintai buku.
45

 

Khrisna Pabichara mulai menggeluti dunia tulis-menulis sejak tahun 2003. 

Waktu itu dia lebih suka tulisan-tulisan bernuansa ilmiah, utamanva tentang otak. 

Sekitar tahun 2005, dia dengan teman-temannya di Resesi Community menggelar 

program Akademi Pelajar Cerdas (APC) Turatea. Ada 24 siswa yang lolos seleksi 

kemudian diasramakan untuk mendapatkan bimbingan. Ternyata hasilnya cukup 

memuaskan. Materi dari akademi tersebut dihimpun dan dijadikan sebuah buku. 

Akhirnya, tahun 2006, MQS Publishing merespons buku mentah yang dibuatnya. 

Kemudian pada Januari 2007 terbitlah buku pertamanya, 12 Rahasia Pembelajar Cemerlang, 

diterbitkan oleh Kolbu. Sejak saat itu dia semakin mcncurahkan pcrhatian pada dunia 

tulis-menulis. Bahkan bisa dikatakan, sejak itu hidupnya tercurah di dunia tulis-menulis 

dan perbukuan. Hampir semua bidang perbukuan tclah digelutinya. Seperti menulis, 

mcngedit, mengarang, dan proofreader (penyunting teks/nas: atau copy editor). Hanya satu yang 

belum digelutinya saat ini, yaitu menerjemahkan. Khrisna Pabichara telah mengedit 

beragam buku. Bahkan, dia pernah menyunting beberapa buku yang ditulis oleh 
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tokoh-tokoh terkemuka Indonesia. Di antaranya Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro Jakti 

(mantan Dubes dan mantan Menko Ekuin), Anas Urbaningrum (Ketua Umum Partai 

Demokrat), Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, dan masih 

banyak lagi. Sejak tahun 2007 hingga sekarang, tidak kurang 10 buku telah ditulis dan 

telah terbit dari tangan pria berkacamata ini. Selain buku 12 Rahasia Pembelajar Cemerlang, 

banyak buku lain yang telah ditulisnya. Di antaranya Revolusi Berkomunikasi, Kamus Nama 

Indah Islami, Rahasia Melatih Daya Ingat, serta kumpulan cerpen Mengawini Ibu. Dua bukunya akan 

segera terbit, masing-masing berjudul Nuwun Sewu Pak Beye: Kritik Cinta dari Rakyat untuk 

Pemimpirmya, dan sebuah buku antologi puisi.
46

 

Khrisna Pabichara telah melahirkan banyak karya. Selain menulis cerpen, puisi, 

dan esai, dia juga banyak menulis buku. Dia banyak menulis buku non flksi, terutama 

buku-buku benuansa ilmiah. Di antara beberapa karyanya antara lain:  

1. 12 Rahasia Pembelajar Cemerlang 

Buku ini merupakan buku pertamanya Khrisna Pabichara yang terbit pada 

tahun 2007, diterbitkan oleh Kolbu. Buku ini termasuk buku non fiksi, yang berisi 

tentang kiat-kiat apa saja agar pembelajaran sukses. Buku ini tidak sekadar 

mengkritisi keberadaan pembelajaran yang ada selama ini tetapi lebih dari itu 

memberikan "ruh" atau "jiwa" bagi pembelajar-pembelajar yang "haus" untuk 

menjemput kesuksesan dalam pembelajarnnya.
47

 

2. Rahasia Melatih Daya Ingat 
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 Buku ini merupakan temuan baru yang sangat bermanfaat untuk 

mengetahui rahasia daya ingat sekaligus cara melatihnya.
48

 

3. Kamus Nama Indah Islami 

Buku ini ditulis bersama temannya yang bernama Bani Shahida, terbit pada 

tahun 2012. Buku ini berisi tidak hanya serentetan nama-nama indah yang Islami, 

tetapi juga bagaimana proses akikah, doa-doa mustajab, bahkan bagaimana 

mempersiapkan putra-putri sebagai anak yang cerdas dan penuh berkah, sekaligus 

bertakwa dan berbakti.
49

 

 

4. Kumpulan Cerpen Mengawini Ibu 

Mengawini Ibu merupakun buku kumpulan cerpen yang bercerita tentang 

dendam seorang anak kcpada bapaknya yang sering mengawini perempuan karena 

ibunya tidak sanggup lagi melayaninya di ranjang. Suatu ketika ia tidak menjumpai 

ayahnya lagi di rumah. Di sana ia malah bertemu dengan salah satu "istri" ayahnya. 

Dengan penuh dendam ia mengintimi perempuan itu sebagai pembalasan rasa sakit 

hatinya. Sampai akhir cerita, dituliskan, ayahnya tak pernah kembali lagi.
50 

5. Gadis Pakarena 

Gadis Pakarena adalah buku kumpulan cerpen yang bercerita tentang 

perjalanan cinta putra Makassar dalam mencintai gadis Tionghoa bernama Kim 

Mei. Perjalanan cinta mereka kandas karena kedua belak pihak orang tua tidak 
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menyetujui. Kim Mei akhirnya meninggal karena perkosaan pada bulan Mei tahun 

1998.
51

 

6. Sepatu Dahlan 

Sepatu Dahlan merupakan novel pertamanya Khrisna Pabichara, terbit pada 

bulan Mei tahun 2012. Novel ini ceritanya terinspirasi dari salah satu tokoh di 

Indonesia, yaitu menteri BUMN Dahlan Iskan. Novel ini bercerita tentang 

kehidupan Dahlan Iskan ketika waktu remaja hingga dewasa, yang hidup dalam 

kemiskinan. Setiap ke sekolah Dahlan harus berjalan berkilo-kilo meter tanpa 

menggunakan alas kaki. Sepulang sekolah, masih banyak pekerjaan yang barus dilakukannya 

demi sesuap tiwul. Mulai dari nguli nyeset, nandurr sampai melatih tim voli anak-anak 

juragan tebu. Persahabatan yang murni menyemangatinya untuk terus berjuang. Dan 

apapun yang terjadi Dahlan terus berusaha mengejar cita-citanya. Hidup dalam kemiskinan 

tak membuatnya putus asa. Dia tetap bekerja keras. demi dua mimpi besaraya yaitu sepatu 

dan sepeda.
52

 

7. Surat Dahlan 

Surat Dahlan merupakan sekuel novel Sepatu Dahlan. Novel ini merupakan novel 

kedua dari trilogi kisah inspirasi Dahlan Iskan. Novel ini terbit pada bulan Januari tahun 2013, 

dan diterbitkan oleh Noma Books. Novel ini bercerita tentang Dahlan yang sudah dewasa, 

dengan kisah perantauan Dahlan di Samarinda setelah lulus dari Pesantren Takeran. Hingga 

diceritakan tentang Dahlan yang dikejar-kejar tentara, karena dia dianggap memberontak 
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pemerintah. Dalam pelariannya Dahlan dipertemukan dengan dua cinta baru dalam hidupnya; 

perempuan dari loa kulu dan surat kabar.
53

 

 

B. Sekilas Tentang Novel Sepatu Dahlan 

Novel Sepatu Dahlan merupakan trilogi novel inspirasi Dahlan Iskan, novel kedua dan 

ketiganya masing-masing telah diberi judul, yaitu Surat Dahlan dan Senyum Dahlan. Novel ini 

ditulis oleh penulis handal yang bernama Khrisna Pabichara, penulis yang banyak melahirkan 

karya fiksi maupun non fiksi. Novel ini terbit pada bulan Mei tahun 2012, diterbitkan  

oleh penerbit Noura Books, dan didistribusikan oleh Mizan media Utama. Dalam 

hitungan bulan, novel Sepatu Dahlan ini telah dicetak ulang hingga beberapa kali, dan 

kini telah menjadi novel "Mega Best Seller". Novel yang sampulnya berwarna dominan 

biru ini terdiri dari 369 halaman, dan isi bukunya terdiri dari 32 bagian atau bab, juga 

satu bagian prolog di awal cerita dan satu bagian epilog di akhir cerita. Prolognya 

berjudul "18 Jam Kematian", dan epilognya berjudul "Mimpi Baru". Setelah halaman 

epilog terdapat catatan tentang penulis. 

Masing-masing bagian atau bab dari novel ini juga diberi judul menarik, 

sehingga ketika membuka daftar isinya saja pembaca akan tertarik untuk membuka 

halaman demi halaman. Judul dari masing-masing hab tersebut antara lain: Tanah 

Tebu, Muslihat Gagal, Masa Orientasi, Batik Tegal Arum, Berhenti Merawat Luka, 

Riwayat Sumur Tua, Senyum Ibu. Lolos Tanpa Mantra, Gitar Kadir, Miskin Harta Kaya 
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Iman, Sepeda Maryati. Suara-Suara Tak Terkatakan, Teguran Juragan Buah, 

Pemberontakan Para Domba, Ojo Kepingin Sugih, Kelapa Gading, Luka di Mata Zain. 

"Logika Berdoa" untuk Aisha, Kupatan, Jangan Terlalu Merasa Bahagia.Smash!, Si 

Kumbang dan Pesta Opor, Tragedi Sepatu Bekas, Patriot Sejati, Misteri Purwodadi, 

Kesaksian Kadir, Perseteruan Murid Zen. Geletar Asing di Jalan Takeran, Akhirnya 

Punya Sepatu, di Bawah Rindang Trembesi, Surat Penting, dan terakhir adalah Stasiun 

Madiun. 

Novel ini terisnpirasi dari kisah nyata kehidupan Dahlan Iskan seseorang yang menjabat 

sebagai mantan menteri BUMN di Indonesia. Dahlan Iskan adalah tokoh yang mendapatkan 

sorotan dari masyarakat luas karena dengan kesederhanaan, kejujuran, dan keberanian yang dia 

miliki, dia telah berhasil memimpin sektor BUMN yang hingga saat ini telah menunjukkan 

kemajuan yang cukup menjanjikan.
54

  Sewaktu menjabat Menteri Negara Badan Usaha Milik 

Negara Dahlan Iskan memang sedikit berbeda. Selain penampilannya yang nyentrik dengan 

pakaian sporty, beliau juga mau berbaur dengan pegawai Kementerian BUMN.
55

 Kemiskinan saat 

kecil yang dialaminya menjadikan beliau sosok yang kreatif, tangguh, dan menghargai hidup. 

Menurut beliau kemiskinan bukan penghalang, jalani saja dan tidak usah mengeluh.
56

 Baginya, 

kesuksesan, keberhasilan, dan kejayaan tidak akan pernah dicapai secara instan. Untuk menuju 

kesana, butuh perjuangan panjang, ketekunan melampaui pagar rintangan dan halangan, 

penderitaan dan kesusahan, dan kalau perlu dengan darah dan air mata. Perjuangan dan 

keberhasilan beliau karena "filosofi sepatu kets'. Kebenaran dan kejujuran tidak hilang 
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dari diri Dahlan Iskan meskipun kini beliau sudah menjadi seorang pejabat Kerendahan 

dan kebersahajaannya tetap menjadi daya tarik tersendiri seorang Dahlan.
57

 

Sepatu Dahlan adalah novel pertama yang ditulis oleh Khrima Pabichara. 

Sebelumnya» dia dikenal sebagai penulit banyak cerita pendek, penyunting lepas dan 

aktif dalam berbagai kegiatan literasi (kemampuan menulis dan membaca ). Novel 

tersebut merupakan bagian pertama dari trilogi novel kisah Dahlan Iskan. Dua novel 

lanjutannya sudah diberi judul. Masing -masing, Surat Dahlan, dan Senyum Dahlan Kualitas 

novel ini tak lepas dari ketotalan Khrisna Pabichara dalam menggarapnya. Padahal 

persiapan dan waktu yang diberikan penerbit kepadanya hanya selama empat bulan. 

Dari pertengahan Januari sampai dengan April 2012.
58

 

Khrisna Pabichara melakukan riset yang sangat mendalam untuk menjiwai 

kisah hidup Dahlan sebelum memulai menulis novelnya itu. Dia, misalnya, sampai tinggal 

di rumah keluarga Dahlan Iskan di Surabaya selama tiga hari dua malam pada Februari 

2012. Selain untuk keperluan wawancara, juga untuk mengamati dari dekat keseharian 

hidup Dahlan dan keluarganya itu. Khrisna juga mengunjungi kota - kota yang pernah 

menjadi bagian dari kehidupan Dahlan, antara lain Magetan, Madiun, Ponorogo, 

Kertosono, Ngawi, dan Samarinda. Di kota-kota tersebut Khrisna Pabichara berburu 

informasi tentang jati diri Dahlan, melalui saudara kandungnya, hingga teman-teman 

semasa sekolahnya dulu. Keterbukaan yang begitu luas dan bantuan informasi yang 

diberikan Dahlan Iskan, diakui oleh Khrisna Pabichara sebagai salah satu jalan utama 
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lancarnya penulisan novel tersebut. Khrisna Pabichara juga tak ragu untuk turun 

langsung ke desa-desa tempat Dahlan pernah menjalani kehidupan masa 

kecilnya, untuk bisa benar-benar menjiwai kehidupan Dahlan apa adanya, dia 

sejak awal bertekad untuk menulis sosok Dahlan seperti manusia biasa, bukan 

seorang malaikat tanpa cela, Oleh karena itu ketika dia mendapat informasi 

bahwa Dahlan kecil pernah mencuri tebu, Khrisna Pabichara pun mencoba 

menjiwainya dengan mengenakan jenis pakaian yang dia perkirakan dipakai 

anak kampung seperti Dahlan ketika mencuri tebu itu. Kemudian menapak ke 

dalam ladang di antara pepohonan tebu Itu, Akibatnya, tangan dan kakinya jadi 

memerah dan perih terkena daun-daun tebu. Khrisna Pabichara juga menapak 

tilas perjalanan, berjalan kaki sejauh enam kilometer yang dahulu merupakan 

rute sehari-hari Dahlan untuk pergi dan pulang sekolahnya, di Tsanawiyah 

Takeran. Melewati pematang sawah dan keluar masuk desa, di bawah terik 

matahari yang menyengat. Karena tidak kuat, dia mengurungkan niatnya untuk 

berjalan kaki balik lagi menempuh rute yang sama, Khrisna membutuhkan 

waktu I jam 20 menit untuk sampai di tujuannya, padahal, menurutnya, dahulu 

Abah, panggilannya kepada Dahlan, hanya membutuhkan waktu satu jam. 

Padahal Khrisna Pabichara bersepatu, sedangkan Dahlan Iskan dahulu itu sama 

sekali tidak mengenakan sepatu. Tepatnya, tidak pernah merasakan bagaimana 

itu memakai sepatu. Sepatu adalah benda yang paling diidamkannya.  
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C. Sinopsis Novel Sepatu Dahlan 

Pada bagian awal novel ini terdapat prolog yang beijudul "18 jam Kematian", 

yang bercerita tentang operasi pencangkokan liver yang dijalani oleh Dahlan Iskan, 

setelah tiga kali gagal operasi dengan sebab musabab yang berbeda. Maka pada 

operasi pencangkokan liver tersebut, liver seorang pemuda berusia 25 tahun dipotong 

separuh, dan potongan itulah yang dicangkokkan ke dalam tubuh Dahlan Iskan. Setelah 

operasi tersebut, seorang pemuda tersebut hidup dengan separuh liver yang terus 

tumbuh, dan Dahlan memulai hidup dengan liver berusia muda. Setelah dokter 

membius Dahlan, dia merasa tak benar-benar pingsan atau tidak sadarkan diri. Dia 

merasa berjalan-jalan di sebuah kota tua, tiba - tiba kota tua itu hilang dan tubuhnya 

serasa mengambang di awang-awang, lantas kakinya menapak ke tanah lagi di daerah 

yang sepanjang mata memandang hanya rimbun ilalang atau mungkin saja itu ladang 

tebu yang setiap hari dia lihat sepanjang masa remaja dan menghilang lagi. Selama 

proses operasi tersebut orang-orang yang dia cintai satu per satu muncul, Ibu, Bapak, 

Mbak Sofwati, dan siapa saja berkelebat. Tiba-tiba ia berada di halaman sebuah rumah 

masa lalu.
59

 

Kebon Dalem, itulah kampung kelahiran Dahlan. Sebuah kampung kecil dengan 

enam buah rumah, atau sebut saja gubuk, yang letaknya saling berjauhan. Dengan 

didikan dari seorang Bapak yang selalu menerapkan kedisiplinan dan ketegasan namun 

penuh kasih sayang. Ibunya yang lembut dan mampu menjadi peneduh seluruh 

anggota keluarga dan kedua kakak perempuannya yang mandiri serta adiknya yang 
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penurut menjadikan karakter Dahlan dewasa dan mampu menyesuaikan diri terhadap 

perubahan situasi yang teijadi dalam masa kanak-kanak dan masa remajanya. Kisahnya 

diawali ketika Dahlan lulus dari Sekolah Rakyat Bukur (SR Bukur), Madiun. Dahlan ingin 

sekali melanjutkan sekolah ke SMP Magetan, sekolah yang sangat dia idamkan. Namun 

karena keterbatasan biaya dan ada beberapa nilai merah di ijazah Dahlan, Bapak tidak 

mengijinkan dia melanjutkan sekolah ke SMP Magetan, melainkan Dahlan harus 

melanjutkan ke Tsanawiyah Takeran atau yang biasa orang-orang menyebutnya 

Pesantren Takeran. Sebuah pesantren yang didirikan oleh leluhur ibunya Dahlan, tetapi 

Dahlan bukan orang yang gampang menyerah.
60

 

Tak dapat Dahlan pungkiri, keputusuan Bapak yang melarangnya melanjutkan 

sekolah di SMP Magetan adalah keputusan yang bijak. Bagaimanapun, dia pasti akan 

merasa malu, minder, atau rendah diri. Pakaian misalnya, dia hanya punya sepasang 

dan itu alamat akan jadi bahan ejekan bagi murid - murid, selain itu jarak antara Kebon 

Dalem dan Kota Magetan cukup jauh, lima belas kilometer, bukan perjalanan yang 

mudah ditempuh setiap hari dengan bertelanjang kaki. Lalu muncul gagasan hebat di 

dalam bentiknya, dia yakin Bapak akan mengizinkannya mendaftar ke SMP Magetan 

jika ide itu dapat berjalan dengan mulus. Hanya satu yang disegani Bapak, yaitu Kiai 

Mursjid. Dahlan berencana bercerita kepada Bapak bahwa dia mimpi bertemu dengan 

Kiai Mursjid dan beliau berpesan bahwa sekolah di mana saja bisa. Namun ketika dia 

menjalankan rencananya, saat dia menyebut nama Kiai Mursjid, Bapak langsung duduk 

dalam ketakziman. Tidak tega melihat orang tuanya seperti itu, Dahlan tidak 
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melanjutkan rencananya, dia malah berkata sebaliknya bahwa dalam mimpinya, Kiai 

mursjid berpesan agar Dahlan melanjutkan sekolah ke Pesantren Takeran. Sebelum 

pergi mendaftar ke Pesantren Takeran, Bapak menyempatkan bercerita kepada 

Dahian. Setelah mendengar cerita dari Bapak, Dahlan meyakinkan Bapak bahwa tidak 

ada kebimbangan yang tersisa di hati untuk bersekolah di Pesantren Takeran.
61

 

Pada masa orientasi, Ustadz Ilham yang memberi sambutan untuk para santri 

di aula Pesantren Takeran. Dalam sambutannya, Ustadz Ilham bercerita tentang 

sejarah berdirinya Pesantren Takeran, yang sekarang namanya diganti menjadi 

Pesantren Sabilil Muttaqien, namun orang-orang lebih sering menyebutnya dengan 

Pesantren Takeran. Hari pertama di Pesantren Takeran telah mengobati kekecewaan 

hati Dahlan karena gagal melanjutkan sekolah di tempat impian.
62

 

Sejak kedatangan Ibu di Kebon dalem, ibu-ibu di kampung Dahlan sering 

menerima pesanan mbatik. Bagi keluarga besar Ibu, mbatik sudah menjadi warisan 

turun temuran. Mbak Atun dan Mbak Sofwati juga mahir mbatik. Bahkan, Dahlan sering 

membantu Ibu, terutama sewaktu nganji atau ngemplong. Kadang mencarikan kayu 

soga yang kerap dipakai oleh Ibu sebagai bahan pewarna. Seperti saat Ibu hendak 

membatik, tanpa disuruh, Dahlan ambil gawangan penyangga kain mori setinggi lima 

puluh senti dan meletakkannya tepat di bawah lampu teplok. Sementara Zain 

mengangkat dingklik, tempat duduk Ibu selama mbatik, kemudian Ibu mulai membatik 

dengan tekun. Ketika waktunya hendak nyanting, Dahlan segera berlari mengambil 

anglo dan wajan kecil dari pawon. Dengan perlahan, dia membawa wajan yang berisi 
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malam yang masih panas di atas anglo. Ketika dua langkah lagi sampai ke tempat 

Ibumbatik, Zain yang sepertinya berniat ingin membantu kakaknya itu tiba-tiba berdiri 

dan menyenggol tangan Dahlan. Akibatnya, anglo dan malam yang masih panas itu 

terjatuh, menimpa kain mori dan percikannya mengenai kaki Ibu. Ibu terkejut dan 

marah ketika mendapati kain batik pesanan Bu Mantri tersebut rusak akibat terkena 

tumpahan malam yang masih panas. Dahlan membuat Ibu kecewa, dia segera meminta 

maaf pada Ibu.
63

 

Tibalah masa sekolah yang ditunggu-tunggu Dahlan. Bertemu teman-teman 

baru selalu menjadi pengobar semangat baginya, seolah melihat pelangi yang 

berwarna-warni. Begitu tiba di kelas, ternyata Kadir sudah duduk di dalam kelas, dia 

memilih duduk di kursi paling belakang. Kadir adalah teman sekelasnya Dahlan dulu 

waktu di SR Bukur, dan kini mereka satu kelas lagi di sekolah yang sama. Mereka juga 

duduk sebangku waktu SR, dan deretan bangku paling belakang juga. Guru pertama 

kali yang masuk ke kelas mereka hari itu adalah Ustadz Hamim. Konon setiap awal 

tahun, beliau selalu mengajar pada hari pertama di kelas I A, kelasnya Dahlan. Ustadz 

Hamim menceritakan sejarah pesantren dengan suara yang tenang dan 

menyejukkan.
64

 

Sebelum pulang sekolah, Arif mengajak Dahlan dan teman-teman lain pergi ke 

sumur tua Soco, sebuah tempat yang seperti diceritakan oleh Ustadz Hamim ketika 

pertama kali masuk pesantren Takeran. Sumur tua Soco adalah tempat tawanan 

peristiwa Madiun 1948 disemayamkan. Sebuah sumur tua di tengah tegalan ketela di 
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Cigrok, dan sebuah lagi dusun Dadapan. Ketika kedua sumur tua di Soco digali tahun 

1950, ada 108 jenazah ditemukan terkubur di dalamnya, beberapa diantaranya sudah 

tidak bisa dikenali. Sebenarnya Bapak melarang keras Dahlan mendatangi sumur tua 

itu, namun karena Arif berusaha keras mengajaknya maka akhirnya Dahlan pun ikut 

juga pergi ke sumur tua yang menjadi tempat tawanan orang-orang yang tidak 

bersalah dikuburkan hidup-hidup, dan bapaknya Kadir menjadi salah satu korbannya. 

Ketiku telah sampai di sana, tiba-tiba Bapak datang dan menyeret Dahlan menjauh dari 

sumur tua itu.
65

 

Setiap hari pergi dan pulang sekolah yang jauhnya puluhan kilometer dilakoni 

Dahlan dengan berjalan tanpa alas kaki,  k e s a k i t a n  dan kesusahan yang dialaminya 

tak menyurutkan semangatnya utuk menuntut ilmu, bahkan impiannya yang sederhana 

untuk memiliki sepasang sepatu d a n  sebuah sepeda mampu melecut semangat 

juangnya.  Baginya, rasa perih karena lapar adalah sahabat baik yang enggan pergi. 

Begitu  pula dengan lecet di kakinya, bukti perjuangan dalam meraih ilmu. Sepulang 

sekolah masih banyak pekerjaan yang harus dilakukannya demi sesuap tiwul. Mulai dari 

menjadi buruk nyeset di kebun tebu, nguli, nandur, atau menyabit rumput untuk 

makanan kambing yang dipeliharanya. Upah nguli nyeset terus dia tabung demi dua mimpi 

besarnya, sepatu dan sepeda. Namun, sering kali upah itu dia  serahkan sebagian besar 

kepada Ibu dengan penuh kebahagiaan, kebutuhan keluarga untuk mengisi perut lebih 

mendesak daripada mimpi sederhananya itu. Keceriaan bersama sahabat-sahabatnya 

juga y a n g  selalu melecut semangat juangnya. 
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Pagi ketika Dahlan mencari nasi tiwul didapur,  d i a  tidak menemukan Ibu. Dia 

cari dikamar tidak ada, lalu ia ke halaman belakang. Dahlan pun terkejut ketika melihat 

ibu sedikit berjongkok dengan bahu yang terguncang-guncang dan tangannya 

berpegangan pada batang pohon pisang. Kemudian Ibu minta diambilkan air minum, 

namun ketika Dahlan berlari kembali dengan membawa ceret dan gelas, dia mendapati 

Ibu sudah terjengkang, cerek dan gelas pun langsung dia lempar dan segera berlari ke 

arah Ibu, namun Ibu sudah jatuh pingsan. Dahlan mengguncang-guncangkan badan Ibu, 

dan Ibu pun bangun dan berusaha mengangkat kepala, namun Ibu pingsan lagi, tak 

bergerak lagi. Dan Dahlan menemukan sisa-sisa darah di ujung bibir ibunya. Orang-

orang berkerumunan di rumah Dahlan, semua panik. Kemudian Ibu dibawa kerumah 

sakit dengan menggunakan dokar.
66

 

Selama Ibu di rumah sakit, Dahlan dan Zain di rumah hanya berdua. Tidak ada 

makanan yang dapat mereka makan. Zain terus menangis dan mengerang kelaparan. 

Hingga pada akhirnya Dahlan terpaksa mencuri tebu untuk makanan dia dan Zain. Dia 

sangat berhati-hati ketika menjalankan aksinya mencuri tebu, karena para penjaga 

ladang tebu orangnya sangat sangar. Pasti mereka akan marah besar ketika ada orang 

yang berani mengusik ladang tebu yang dijaganya. Dan benar, mereka sangat marah 

ketika mendapati Dahlan membawa sebatang tebu di tangannya. Dahlan dicaci maki 

dan diberi hukuman. Namun dia lolos tanpa dipukuli ketika dia bilang ibunya sakit dan 
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adiknya kelaparan. Padahal orang yang ketahuan mencuri tebu pasti langsung dipukuli 

dan diberi hukuman yang tidak tanggung-tanggung.
67

 

Kelas kosong, Dahlan dan Kadir memilih duduk di bangku panjang yang 

letaknya di luar lingkungan pesantren. Di situ Dahlan mulai bernyanyi dengan diiringi 

petikan gitar Kadin. Dahlan pikir, suaranya dan petikan gitar Kadir tidak akan 

mengganggu santri-santri lain yang sedang belajar, namun ternyata Ustadz Ilham 

mengetahuinya, dan akhirnya Dahlan dan Kadir diberi hukuman. Kejadian itulah yang 

mempertemukan Dahlan dengan Aisha. Ya, Aisha, adalah seorang gadis berambut 

panjang yang semenjak kejadian itu menjadi gadis yang dikaguminya. Ketika itu Aisha 

berdiri di seberang jalan dan mendengarkan Dahlan yang sedang bernyanyi, Dahlan 

pun akhirnya sadar bahwa ada sosok gadis yang sedang menatapnya dengan mata tak 

berkedip. Sejak saat itulah Dahlan mulai mengagumi gadis berambut panjang itu.
68

 

Pagi, ketika Dahlan mulai berjalan kaki pergi ke sekolah, Maryati mengayun 

sepeda dan berusaha mengejar Dahlan. Dia membawa banyak buah pisang untuk 

Dahlan. Rupanya selama ini dia tahu bahwa setiap berangkat ke sekolah, Dahlan selalu 

berhenti sejenak untuk melihat para kuli menurunkan buah-buahan dari bak mobil di 

depan rumah Maryati. Dia memberikan buah pisang itu kepada Dahlan. Kemudian 

Maryati menawari agar Dahlan pergi ke sekolah bersamanya dengan naik sepeda, 

namun karena Dahlan tidak bisa naik sepeda, akhirnya dia menolak. Akan tetapi 

Maryati mau mengajari Dahlan naik sepeda, mulanya Dahlan menolak, karena Bapak 

sangat tidak mengijinkan Dahlan naik sepeda milik orang lain. Dia berpikir mungkin 
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karena Bapak takut dia jatuh dan harus mengganti sepeda itu yang harganya sangat 

mahal bagi Dahlan dan keluarga. Namun, Maryati tetap memaksa Dahlan belajar naik 

sepeda dan akhirnya pun Dahlan mengiyakan tawaran Maryati. Dan ketika Dahlan 

sudah mulai mengayun sepeda, tiba-tiba Maiyati naik ke boncengan belakang dan itu 

membuat Dahlan kehilangan keseimbangan dan karena dia tidak dapat menjaga 

keseimbangannya akhirnya dia dan Maryati jatuh keselokan. Bajunya Dahlan basah 

akibat jatuh keselokan. Dia pulang dan tidak jadi ke sekolah. Mungkin peristiwa yang 

dialami Dahlan ini adalah firasat bahwa ada sesuatu yang terjadi. Dan benar saja, ketika 

sampai di rumah, sudah banyak orang yang berkerumun di rumahnya. Semua terlihat 

sedih, dan ketika sampai di dalam rumah, Dahlan mendapati ibunya sudah tiada.
69 

Sepeninggal ibunya, Dahlan bersama bapak dan Zain hidup tanpa belaian kasih 

seorang Ibu dan anggota keluarga perempuan karena kedua kakak perempuannya, 

Mbak Shofwati dan Mbak Atun bekeija dan kuliah di Madiun, pulang hanya sesekali 

saja ke rumah. Sehari setelah kepergian Ibu, Dahlan kembali melukai perasaan Bapak. 

Bapaknya Maryati, Juragan Akbar, dan juga Maryati mendatangi rumah Dahlan untuk 

meminta ganti rugi atas kerusakan sepeda yang disebabkan oleh Dahlan. Karena tidak 

memiliki uang untuk membayar ganti rugi sepeda Maryati, akhirnya beberapa ekor 

domba Dahlan harus rela ditukar dengan sepeda ringsek milik Maryati.
70 

Kini tak ada lagi yang mengelus manja kepala Dahlan dan Zain, Dahlan tak bisa 

lagi melihat senyum lesung pipi Ibu yang merupakan hiburan baginya. Tak ada lagi yang 

membantu Bapak untuk menopang perekonomian keluarganya karena Ibu yang tadinya 
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selalu memmbatik untuk menambah uang belanja keluarga kini tiada. Kehidupan 

Dahlan dan keluarganya semakin diliputi kemiskinan, tak bisa setiap kali lapar bisa 

makan, kadang dia bersama Zain harus mengikat perutnya dengan sarung untuk 

menahan lapar. Keadaan yang serba kekurangan dan kemiskinan yang menyelimuti, 

namun Bapak tetap berjuang menjadi kuli bangunan dan kerja serabutan, juga tetap 

mendidik anak-anaknya untuk tidak mengharap belas kasih orang, kehidupan harus 

dijalani dengan perjuangan. 

Berkumpul bersama teman–teman di tepi Sungai Kanal, sambil menunggu 

domba gembalannya adalah kebiasaan yang sering dilakukan Dahlan. Di sungai itulah 

dia dan sahabat-sahabatnya berburu ikan atau udang-udang kecil, yang merupakan 

makanan mewah bagi mereka. Di sungai itu pula Dahlan bersama sahabat-sahabatnya 

bermain dengan riang, mungkin itulah salah satu cara anak-anak Kebon Dalem sejenak 

melupakan kemiskinan. Ketika Dahlan sedang asyik bersama sahabat-sahabatnya tiba-

tiba Zain berteriak bahwa dombanya tidak ada. Dahlan cemas, bukan cuma kemarahan 

Bapak yang dia cemaskan, melainkan juga mengingat betapa berharganya domba-domba 

itu bagi keluarganya. Dahlan dan Zain pulang dengan perasaan tidak tenang, ketika 

sampai di rumah mereka berjalan dengan tegang ke kandang domba. Ternyata nasib baik 

sedang beipihak pada mereka, ketika sampai di kandang, domba-domba itu sudah 

berjajar tak beraturan di dalam kandang.
71

 

Tidak terasa, Dahlan sudah duduk di kelas II A. di aula Pesantren Takeran, 

semua santri berkumpul untuk memilih pengurus Ikatan Santri Pesantren Takeran yang 

baru. Setiap kelas diwakili tiga orang santri, Dahlan, Arif, dan Maryati mewakili kelas II 
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A. dalam acara pemilihan tersebut, pemimpin pondok, Kiai Irsjad memberi sambutan. 

Kemudian dilanjutkan penjelasan tata cara pemilihan oleh Ustadz Ilham. Pemilihan pun 

segera dimulai dan dilanjutkan perhitungan suara. Ternyata dari hasil suara, Dahlan 

berkejar-kejaran dengan Rahmat, namun segera disusul oleh Arif. Sampai pada akhirnya 

Dahlan terpilih sebagai pengurus Ikatan Santri, dan berita terpilihnya Dahlan menjadi 

pengurus Ikatan santri telah didengar oleh Bapak.
72

 

Bapak mengajak Dahlan untuk menyaksikan penggalian korban Laskar Merah di 

sumur tua Cigrok. Ajakan itu dijadikan hadiah juara kelas Dahlan. Daripada 

menyaksikan penggalian sumur tua di Cigrok, dia lebih suka kalau dibelikan sepatu. 

Tetapi, tak ada kesempatan baginya untuk memilih sendiri hadiah yang diinginkan. 

Sebelum pergi mendatangi penggalian sumur tua di Cigrok, Dahlan merasa perutnya 

sangat melilit. Dia mencoba mencari sesuatu yang bisa dimakan di halaman belakang, 

namun dia tak menemukan apa-apa. Kemudian dia mencoba ke halaman depan, dan 

akhirnya dia melihat buah kelapa gading sudah bisa dipetik. Dengan lincah, dia langsung 

memanjat pohon kelapa gading tersebut, sampai-sampai dia tak menyadari kedatangan 

Imran, Arif, dan Rahmat. Dua biji kelapa gading dirasa cukup untuk mengenyangkan 

perutnya. Dia langsung mengupas sabut kelapa itu kemudian dia bagikan kepada 

temannya. Tiba-tiba Zain muncul dan minta buah kelapa itu, namun Dahlan tidak 

memberi, hingga Zain harus memanjat pohon kelapa sendiri. Ketika Dahlan tengah 

menikmati buah kelapa bersama teman-temannya, tiba-tiba mereka mendengar suara 

berdebum. Dahlan segera berlari ke arah suara tersebut, dan dia mendapati Zain 

telentang di dalam parit. Arif dan Imran membantunya mengangkat Zain. Dahlan panik, 
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dia segera mengambil buah kelapa yang tadi belum sempat diminum oleh Arif dan 

Imran, dan segera memberikannya pada Zain. Karena Zain sudah bisa ditinggal, 

akhirnya Dahlan dan teman-teman segera pergi ke penggalian sumur tua menyusul 

Bapak. Sebelumnya mereka mencari Kadir ke rumahnya, namun kata ibunya, Kadir 

pergi melihat reog. Mereka lebih tertarik melihat reog daripada menyaksikan penggalian 

sumur tua di Cigrok. Akhirnya mereka tidak jadi melihat penggalian sumur tua 

melainkan pergi melihat reog.
73

 

Ketika mengetahui kejadian Zain jatuh dari pohon kelapa, Bapak tak 

mengatakan apa pun kapada Dahlan, meski hanya sekedar sapaan. Dahlan kembali 

melukai perasaan Bapak, dengan tidak bisa menjaga adik satu-satunya. Sepulang dari 

menyaksikan penggalian sumur tua di Cigrok, Bapak membawa makanan "mewah" dan 

segera menyuruh Dahlan untuk makan. Sejak kejadian itu, Zain masih terdiam, termasuk 

ketika Dahlan meminta maaf kepadanya.
74

 

Bayangan gadis-berambut-panjang yang sedang menjemur pakaian waktu 

Dahlan melintas di depan rumahnya sekonyong-konyong melesap ke dalam benaknya. 

Biasanya dia suka menikmati cara Ustadz Hamim menerangkan pelajaran, tapi kali ini 

ada seseorang yang bukan Ustadz Hamim di dalam benaknya, melainkan Aisha gadis 

berambut panjang, ketika guru bersahaja itu sedang serius menerangkan logika berdoa 

dengan suara lantang. Entah dari mana mulanya jemarinya bergerak-gerak sendiri di atas 

halaman buku tulis, membentuk arsir dan garis-garis halus, dan akhirnya menjelmalah 

sosok yang dia sendiri terbeliak melihatnya, Aisha. Merasa tanggung, di bawahnya dia 
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menuliskan sesuatu. Melihat tingkahnya seperti itu, Ustadz Hamim yang ternyata dari 

tadi memperhatikan Dahlan, langsung memintanya untuk membacakan apa yang 

dituliskannya di depan kelas. Kelas pun menjadi ramai karena teriakan para santri yang 

menertawakan Dahlan.
75

 

Hari-hari Dahlan yang serba kekurangan tak pernah dijadikan kambing hitam 

atas kemiskinan yang dialaminya. Di sekolah dan lingkungan rumah, Dahlan tetap ceria 

bersama sahabat-sahabatnya Arif, Imran, Kadir, Komariyah, dan Maryati. Mereka 

bersahabat dan selalu mengukir prestasi dalam pelajaran dan pertandingan Bola Voli. 

Ya, Dahlan dan teman-temannya yang laki-laki adalah tim bola voli andalan di 

Pesantren Takeran yang selalu mengukir prestasi dalam setiap pertandingan bola voli. 

Tim voli mereka sering latihan, apalagi sebentar lagi mereka akan mengikuti 

pertandingan bola voli tingkat kabupaten. Ketika setelah selesai latihan, Imran mengajak 

teman-teman satu tim ke rumahnya, karena ibunya masak opor dan ketupat banyak 

sekali, karena setelah lebaran, pasti ada tradisi kupatan. Bagi anak-anak seusia Dahlan, 

terlebih mereka yang sepanjang hayat hidup miskin, kupatan adalah peristiwa tahunan 

yang tak boleh dilewatkan karena banyak makanan lezat bakal disajikan. Dahlan dan 

teman-temannya pun tak menolak ajakan Imran.
76

 

Kabar bahwa Mbak Atun akan ikut paman ke Kalimantan telah sampai ke 

telinga Dahlan. Sebenarnya Dahlan tidak ingin kakaknya itu pergi jauh meninggalkan 

dirinya, Zain, dan juga Bapak. Namun apa boleh buat, Dahlan tidak bisa berbuat banyak. 

                                                           
75

Ibid..,186-200. 

 
76

Ibid.,,201-210. 



56 
 

 

Dia hanya bisa berusaha mengikhlaskan kepergian Mbak Atun merantau ke Kalimantan 

mengikuti paman.
77

 

Sampailah ketika dalam sebuah pertandingan voli tingkat kabupaten Magetan, 

timnya Dahlan memenangkan pertandingan tersebut hingga maju ke babak final. Namun 

dalam pertandingan final, panitia membuat peraturan baru semua pemain diwajibkan 

memakai sepatu. Tentu saja kabar tersebut merupakan kabar buruk bagi Dahlan. Selain 

tidak punya sepatu, dia juga tidak memiliki uang untuk membeli sepatu. Tetapi 

peraturan baru tersebut tidak melemahkan semangat Dahlan dan timnya. Dan 

pertandingan tetap berlangsung meski Dahlan tidak memakai sepatu. Tapi pada 

akhirnya, setengah jam sebelum pertandingan dimulai, tiba-tiba Maryati datang 

membawa sepasang sepatu yang terbungkus kain merah. Ternyata sejak mengetahui 

tentang peraturan diwajibkan memakai sepatu ketika pertandingan final dalam bola voli, 

Maryati dan teman-teman sekelas menggalang dana untuk membeli sepatu. Dan pada 

hari itulah untuk pertama kalinya Dahlan merasakan bagaimana rasanya memakai 

sepatu. Akhirnya pertandingan pun dimenangkan lagi oleh Madrasah Tsanawiyah 

Takeran.
78

 

Hingga berbulan-bulan kemudian, kemenangan tim bola voli Tsanawiyah atas 

tim SMP Magetan masih menjadi buah bibir banyak orang. Ada saja orang yang 

melambaikan tangan, menyapa dengan ramah, atau mengajak singgah. Sampai suatu 

ketika Arif datang memberi kabar gembira untuk Dahlan. Melalui Arif, Ustadz Jabbar 

menyampaikan bahwa Dahlan diminta untuk melatih tim bola voli anak-anak pegawai 
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Pabrik Gula Gorang Gareng. Sebelumnya Dahlan ragu, namun pada akhirnya dia 

mengiyakan tawaran dari Arif tersebut, setelah mengetahui gajinya Rp 10.000 per bulan. 

Namun, Gorang Gareng cukup jauh untuk ditempuh dengan berjalan kaki, apalagi tanpa 

alas kaki. Kemudian Arif menawarkan sepedanya agar dipakai Dahlan untuk melatih 

anak-anak pegawai pabrik gula, dengan menyicil uang empat ribu rupiah setiap bulan 

selama tiga bulan, sepeda Arif sudah menjadi milik Dahlan. Akhirnya dia pun 

menyetujui tawaran Arif dengan segera sebelum Arif berubah pikiran. Ketika Arif 

hendak pulang, tiba-tiba Dahlan mengatakan bahwa Kadir minta izin tidak masuk 

sekolah. Kata Dahlan, Kadir pergi menyusul ibunya ke Purwodadi. Di Purwodadi, 

banyak orang yang dibunuh tentara. Mereka dituduh membela PKI, dan ibunya Kadir 

diciduk tentara. Dahlan berpikir apa mungkin Ibu Sulastri yang selama ini lebih banyak 

di rumah dan jarang ikut kegiatan apapun bisa dituduh atau melakukan sesuatu yang 

macam-macam.
79

 

Rumah Kadir begitu muram. Sepertinya mata kesedihan sedang mengintai dari 

segala penjuru dan menebarkan kesuraman yang memedihkan. Dahlan dan teman-teman 

tercenung ketika Kadir menyambut kedatangan mereka dengan pandangan kosong, 

seakan tak ada lagi harapan hidup di bola matanya, dia gelisah, wajahnya pucat, matanya 

cekung. sikapnya berubah sangat serius. Dia berjalan dengan gelisah, bersedekap, 

menatap Dahlan dan teman-teman satu persatu, lalu menarik napas panjang dan 

menghembuskannya kuat-kuat. Kemudian Kadir mulai bercerita, sebuah rahasia besar 

yang disembunyikannya sejak lama. Dia menceritakan tentang apa yang dialami bapak 

dan ibunya waktu dulu. Dia menceritakan tentang bapaknya yang ditangkap dengan 
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tuduhan membela anggota Laskar Merah. Bapaknya tak pernah diberi kesempatan untuk 

membela diri. Setelah peristiwa itu, orang-orang sekampung terlanjur mengecap dia 

seorang komunis yang harus dibenci, dimusuhi, atau dikucilkan. Hingga suatu malam 

rumah mereka disambangi orang-orang bertopeng, orang-orang tersebut melempari 

rumah mereka dengan batu hingga akhirnya dibakar. Padahal ketika itu ibunya Kadir 

sedang hamil tua, namun akhrinya ibunya bisa melarikan diri meskipun sebelumnya dia 

tidak tega meninggalkan suaminya sendiri di dalam rumah itu. Kadirlah bayi yang lahir 

dari perempuan hebat itu. Dahlan dan teman-teman sangat terharu ketika mendengar 

cerita dari Kadir, bahkan Arif dan Komariyah menangis. Bagaimanapun, tak bisa 

dipungkiri bahwa Dahlan sangat terkejut kesaksian Kadir seperti petir yang menyambar-

nyambar di siang hari bolong.
80

 

Sejak pengakuan Kadir, persahabatn mereka persis seperti nasib telur yang 

berada di ujung tanduk, tergelincir sedikit lagi akan pecah berantakan. Sudah beberapa 

hari berlalu, tapi Imran belum bisa menerima kenyataan soal keterlibatan ayah Kadir 

pada peristiwa Laskar Merah yang dulu, telah merenggut nyawa pamannya. Beberapa 

kali Dahlan mengingatkan dia tentang wejangan Kiai Irsyad sewaktu mereka baru masuk 

Tsanawiyah tapi dia tetap tak mau mengerti. Dahlan tak ingin persahabatan yang mereka 

jalani nyaris tiga tahun ini bubar begitu saja, menjadi kebersamaan yang dapat menyulut 

api kebencian kapan saja. Maka, Dahlan menuturkan semuanya kepada Bapak, dan 

beliau meminta agar Dahlan mengajak Imran dan yang lainnya untuk ke rumahnya. 

Kemudian Bapak menceritakan tentang perseteruan dua murid Guru Zen. Setelah 
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mendengar cerita dari Bapak, Dahlan dan teman-teman mendatangi rumah Kadir, dan 

Imran pun segera meminta maaf kepada Kadir.
81

 

Kemudian, pada suatu malam, akhirnya Bu Sulastri yang merupakan ibunya 

Kadir pulang. Dia bercerita tentang penangkapan dan penyiksaan yang dia terima. 

Beliau berkisah tentang kesalahan tentara menangkap dirinya, karena yang diincar 

sebenarnya adalah Sulastri yang lain, yang sehari-hari mengajar anak-anak bernyanyi.
82

 

Tanpa terasa sudah tiga bulan penuh Dahlan melatih tim bola voli anak-anak 

pegawai pabrik gula. Upah sebesar Rp 30.000 sudah di tangan. Langsung dibayarkan Rp 

12.000 pada Arif untuk membeli sepedanya, karena kemarin ternyata Dahlan tidak bisa 

mencicil. 

Pada malam ketika angin bertiup agak kencang yang menelusup lewat mata 

jendela dan pintu yang setengah terbuka, Bapak sedang bersiap-siap ke kebun. Lampu 

teplok sudah beliau nyalakan, parang dan sabit sudah beliau siapkan. Dahlan 

memberitahu Bapak bahwa dia akan ke pasar Madiun, untuk membeli sepatu. Bapak 

sudah tahu dari dulu bahwa Dahlan sangat ingin membeli sepatu. Bapak menyerahkan 

uang tabungannya sebanyak Rp 12.000 kepada Dahlan. Sungguh, detik-detik yang 

mengharukan manakala Bapak menyerahkan uang sebanyak itu kepada Dahlan. 

Keesokan harinya, tanpa buang-buang waktu, Dahlan berangkat sendirian ke pasar 

Madiun. Setiba di pasar, dia langsung menuju ke lapak penjual sepatu bekas. Dia 

membeli dua pasang sepatu, satu untuknya dan satu lagi untuk Zain. Dahlan sengaja 
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tidak membeli sepatu yang masih sangat bagus dan memilih yang biasa-biasa saja, sebab 

dengan begitu dia bisa membeli sepatu langsung dua pasang.
83

 

Jika ujung perjalanan hidup adalah cita-cita tercapai, maka Dahlan sudah tiba di 

ujung perjalanan itu sebab dia sudah memiliki keduanya. Tetapi dia tidak tahu apakah 

sepatu dan sepeda itu termasuk cita-cita atau hanya mimpi remaja semata sepertinya. 

Sekarang, keduanya sudah dia miliki, tak peduli itu cita-cita atau mimpi. Tetapi Dahlan 

merasa mimpi-mimpinya terlalu sederhana, ada sesuatu yang jauh lebih dia inginkan, 

kasih sayang. Demikianlah, Dahlan menyadari bahwa sepatu dan sepeda bukanlah cita-

cita atau mimpi besar yang sebenarnya baginya. Tetapi dia belum tahu apa cita-cita atau 

mimpi yang lebih besar dari sepatu atau sepeda itu. Ketika hari kelulusan tiba, hari itu 

di bawah rindang trembesi di halaman gedung berbentuk U, Dahlan membayangkan 

nasib baru yang akan digariskan Tuhan untuknya. Rasanya baru kemarin dia ditemani 

Bapak mendaftar di pesantren ini, padahal sekarang sudah tahun keenam.
84

 

Rasanya waktu berjalan begitu cepat. Sekarang Zain sudah remaja, sudah tamat 

Sekolah Rakyat. Ketika duduk di tepi Sungai Kanal, tiba-tiba Arif datang. Dahlan 

mendapat surat dari Aisha melalui Arif. Dalam suratnya, Aisha mengutarakan apa yang 

dirasakannya, dan berpesan pada Dahlan agar tiga tahun lagi, setelah mereka lulus 

sarjana muda, Aisha ingin bertemu di Takeran. Dahlan mengatakan kepada bapak 

bahwa dia ingin kuliah, namun jika keadaan tidak memungkinkan dia berencana akan 

pergi ke Samarinda. Karena tidak bisa melanjutkan kuliah, Dahlan memutuskan untuk 

pergi merantau. Dengan susah payah dia membujuk bapak agar mengizinkannya untuk 
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pergi. Akhirnya bapak mengizinkan dia pergi, meski Zain belum mau menerima 

keputusan itu.
85

 

Kisah dalam novel Sepatu Dahlan diakhiri dengan sebuah epilog yang berjudul 

"Mimpi Baru", yang bercerita tentang usai operasi yang dijalani Dahlan. Operasi yang 

dijalaninya selama 18 jam. Bagi seseorang yang baru saja melewati "18 Jam Kematian", 

kesadaran adalah anugerah tak ternilai.
86

 

 

D. Penokohan dalam Novel Sepatu Dahlan 

Dalam sebuah novel, penokohan dan perwatakan tidak dapat dipisahkan karena 

keduanya merupakan unsur terpenting yang membuat peristiwa bergerak atau novel 

terasa hidup dengan tindakan dan perilakunya. Tokoh dalam novel ini adalah nyata, 

namun sebagian ada yang imajinasi pengarang. Sebagian nama-nama dari tokoh dalam 

novel ini namanya disamarkan atau dipendekkan. Berikut ini adalah beberapa tokoh 

yang terdapat dalam novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara:  

1. Dahlan 

Dahlan merupakan tokoh utama dalam novel Sepatu Dahlan yang lahir di 

Kebon Dalem, sebuah desa tegalarum, Magetan Jawa Timur. Seorang anak yang 

sangat menghormati dan mencintai orang tuanya. Dahlan merupakan anak pekeija 

keras, setiap hari pekeijaan apa saja dilakukannya, mulai dari nguli nyeset, nguli nandur, 

hingga mencari rumput untuk domba-domba gembalaannya. Pekerjaan apapun 

dilakukannya demi dua mimpi besarnya: sepatu dan sepeda. 

2. Bapak 
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Iskan, begitu nama bapak. Bapak memiliki sepasang mata yang tajam dengan 

alis agak tebal. Rambutnya hitam, tebal, dan kasar-kasar. Dia sangat keras, disiplin, 

sangat ulet dan tangkas bekerja. Pekerjaannya setiap hari menjadi buruh tani dan 

kadang-kadang diminta warga untuk membenahi rumah mereka yang rusak. 

3. Ibu 

Ibu merupakan seorang yang penyayang, mendidik anak-anaknya dengan 

penuh kasih sayang dan kesabaran. Ibu mempunyai bulu mata yang panjang dan 

lentik, juga tatapan yang selalu tenang dan menyenangkan. Dia bertubuh ramping, 

tidak terlalu tinggi, punya dekik mungil di pipinya. Setiap harinya Ibu membantu 

menambah keuangan keluarga dengan membatik di rumah, dan Ibu juga yang 

mengajari ibu-ibu warga Kebon Dalem membatik. 

4. Zain 

Zain adalah adiknya Dahlan satu-satunya. Umurnya delapan tahun, dan kini 

masih bersekolah di Sekolah Rakyat. Zain merupakan adik yang penurut. Setiap hari, 

Zain membantu kakaknya menggembala domba-domba bersama teman-teman 

yang lain. 

 

5. MbakAtun 

Mbak Atun adalah kakak pertamanya Dahlan, dia mengajar di sebuah 

Sekolah Rakyat di Madiun, pulang hanya sesekali saja ke rumah. 

6. Mbak Sofwati 
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Mbak Sofwati adalah kakak keduanya Dahlan. Sifatnya tegas dan tidak suka 

basa-basi, seperti Bapak. Dia kuliah sambil bekerja di Madiun. Seperti Mbaki.tun, 

Mbak Sofwati juga hanya sesekali pulang ke rumah. 

7. Komariyah 

Komariyah adalah teman sepermainan Dahlan dan juga teman sekelas di 

Pesantren Takeran. Dia perempuan pemberani, sangat teliti dan hemat kata. Dia 

juga seorang gadis yang penuh dengan semangat. Hanya satu yang tidak pernah dia 

coba, berenang, karena Komariyah takut air. 

8. Nanang 

Nanang adalah teman sepermainan Dahlan yang masih terhitung tetangga. 

Nanang selalu sangat antusias ketika Bapak akan bercerita di langgar. 

9. Imran 

Imran adalah teman satu tim bola voli dengan Dahlan sekaligus teman 

sekelasnya di Pesantren Takeran. Imran bertubuh paling jangkung, dada bidang, 

bahu lebar, dan sikap duduk atau berdiri yang selalu tegap. Bapaknya orang kaya, 

tuan tanah. Juragan Asmo, begitu orang tua Imran disebut. 

 

10. Kadir 

Kadir adalah teman sekelas Dahlan waktu di SR Bukur, dan kini satu kelas 

lagi di sekolah yang sama yaitu di Pesantren Takeran. Badannya ceking, kulit hitam, 

dan rambutnya hitam sedikit bergelombang. Kadir anaknya polos dan terus terang. 

11. Maryati 
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Maryati adalah santri perempuan yang baik hati dan paling cantik di kelas 

Dahlan, sekaligus paling cerewet. Wajahnya ayu, mata bening, hidung mancung, 

bibir tipis, lesung pipi, dan kulitnya putih berseri, rambutnya hitam dan panjang. 

Maryati adalah putri seorang pedagang buah-buahan di Takeran. 

12. Aisha 

Aisha adalah gadis berambut panjang yang dikagumi Dahlan. Dia anak SMP 

Magetan, dia anaknya orang kaya. Aisha adalah putri mandor penjaga ladang tebu, 

yaitu Bang Malik. 

13. Adam 

Adam adalah kakak kelas Dahlan yang berbadan tinggi tegap. Dia adalah 

kapten tim bola voli di Pesantren Takeran, sebelum akhirnya digantikan oleh Dahlan. 

14. Arif 

Arif adalah teman sekelas Dahlan yang berbadan ceking, tinggi, dan bermata 

jernih. Ayah Arif seorang guru SR, namun ia tetap bersahaja, tak pernah memilih-

milih teman. 

15. Fadli 

Fadli adalah salah satu pemain dari tim bola voli Pesantren Takeran. Fadli 

mempunyai servis keras yang selalu membuahkan angka bagi tim. Kulitnya keling, 

rambutnya lurus dan kaku, lengan dan bahunya sangat kekar. 

16. Rizki 

Rizki juga merupakan pemain bola voli Pesantren Takeran, badannya 

jangkung dan tegap. Dia selalu dijadikan pemegang servis pertama. 



65 
 

 

17. Dirham 

Dirham juga merupakan anggota tim bola voli. Dia bisa melompat dengan 

cepat tanpa harus mengambil ancang-ancang yang jauh. Wajahnya tampan, hidung 

mancung, dan rambut yang selalu kelimis mengilap meskipun tidak memakai minyak 

rambut.  

18. Suparto 

Suparto adalah remaja asal Ponorogo yang digelari penipu ulung. Itu bermula 

dari kebiasaannya mengarahkan bola dengan cara mengelabuhi pemain lawan, 

bergaya seakan mengarahkan bola ke kanan, ternyata bola malah jatuh di sebelah 

kiri. 

19. Ustadz Ilham 

Ustadz Ilham adalah seorang pengajar di Pesantren Takeran. Ustadz Ilham 

masih merupakan paman Dahlan. Ustadz yang masih berusia muda ini terkenal 

disiplin dan tidak pandang bulu. 

 

20. Ustadz Hamim 

Ustadz Hamim juga merupakan guru di pesantren Takeran, yang sekaligus 

juga paman Dahlan. Jenggotnya panjang dengan kombinasi warna hitam dan putih. 

Badannya jangkung dan berisi. Sudah bertahun-tahun beliau mengabdi di Pesantren 

Takeran 

21. Mandor Komar 
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Mandor Komar, dia orang Banten. Dia bekerja di Pabrik Gula Gorang Gareng 

sebagai mandor yang mengawasi ladang-ladang tebu, dan sejak itu, dia menetap di 

kampung Kebon Dalem. 

22. Bang Malik 

Bang Malik merupakan anak buah mandor Komar. Seperti mandor Komar, 

Bang Malik juga bukan orang asli kebon Dalem, dia orang Betawi. 

23. Bang Supomo 

Bang Supomo juga anak buah mandor Komar. Orangnya tak pernah bisa 

basa-basi. Alisnya yang tebal seolah saling bertaut ketika sedang marah. 

24. Juragan Akbar 

Juragan Akbar adalah ayahnya Maryati, dia orang kaya, seorangjuragan buah 

 

E. Komentar Pembaca 

Ada beberapa komentar yang diungkapkan oleh para pembaca mengenai novel 

Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara. Data-data berikut diambil dari novel dan website 

yang berkomentar tentang novel karya Khrisna Pabichara. Komentar-komentar 

tersebut antara lain:
87

 

1. Andy F. Noya, Host Kick Andy 

"Novel ini terinspirasi sebuah kisah nyata. Setiap kisah nyata yang bercerita tentang 

pejuangan untuk menggapai kehidupan yang lebih baik, selalu menarik untuk 

dibaca. Kisah di buku ini membangkitkan semangat setiap orang yang membacanya 

karena berisi pesan moral yang sangat kuat. Salah satunya, setiap orang berhak atas 

keberhasilan dalam hidupnya. Tidak peduli dia lahir dari keluarga miskin" 

 

                                                           
87

 Ibid.., Cover Depan 
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2. Tina Talisa, Jurnalis dan Presenter TV  

"Wajib baca bagi yang ingin belajar menikmati fluktuasi kehidupan dengan berguru 

dari seseorang yang memang layak dijadikan sumber inspirasi. Menegaskan bahwa 

tidak ada yang sulit selama bisa menikmati setiap proses kehidupan jika bermodal 

perjuangan dan keikhlasan." 

3. A. Fuadi, Penulis Negeri 5 Menara 

"Ini jenis buku yang bikin candu, sekali menyibak halaman pertama, saya tak mampu 

berhenti membalik halaman sampai tamat. Candu itu adalah isi cerita dan cara 

bercerita yang kuat. Hikayat manusia-manusia sederhana dengan tekad luar biasa 

ini membekas dalam hati. Bahwa bagi yang percaya dan berusaha, impian bisa jadi 

kenyataan yang berlipat-lipat, jauh dari nalar manusiawi kita. Karena Tuhan sungguh 

Maha Mendengar. Manjadda wajada." 

 

4.Putra Nababan, Wakil Pemimpin Redaksi dan. Penyiar Seputar Indonesia RCTI 

“elama mengenal Pak Dahlan Iskan, saya menyaksikan kerendahan hati dan 

kesederhanaanya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, bagi saya setiap gerak-

geriknya selama menjadi menteri bukanlah hal baru, meski gaya kerja dan ucapan 

Pak Dahlan di luar kebiasaan pejabat pada umumnya. Awalnya saya pikir gayanya 

yang unik hanya sekedar style memimpin saja. Namun, setelah membaca buku ini, 

segalanya terkonfirmasi. Kesederhanaan, kerendahan hati, dan kerja keras yang 

dibarengi keteguhan hati, bukanlah sekadar gebrakan. Tapi itu semua adalah bentuk 

ucapan syukur Pak Dahlan terhadap apa yang pernah dilalui dan sudah dicapainya." 

 

5. Ary Ginanjar Agustian, Pendiri ESQ Leadership Center 

"Dahlan Iskan adalah contoh nyata seorang Authentic Leader. Apa yang ada di hati, 

pikiran, sama dengan apa yang diperbuatnya. Dahlan Iskan mengajar dengan hati 

dan perbuatan serta mampu mendobrak kekakuan birokrasi yang selama ini 

membelenggu. Buku ini membuat kita memahami latar terbentuknya sosok 

istimewa tersebut." 

6. Kurnia Effendi, Pencinta sastra, Penulis memoar Hee Ah Lee 

"Sebuah paduan harmonis antara materi dan cara penyampaian: memoar seorang 

tokoh fenomenal yang ditulis dengan penghayatan sastrawi, menjadi novel yang 

mengalir sekaligus membuka mata hati. Untuk berbagai kepentingan, kisah Dahlan 

Iskan wajib ditulis dan dibaca." 

7. Damhuri Muhammad, Cerpenis dan Esais 
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Tidak gampang menulis novel dari riwayat seorang tokoh yang sedang bertabur 

bintang. Pengarang bisa terjebak dalam ungkapan-ungkapan prosaik yang 

bergelimang pujapuji, atau terancam oleh sinisme lantaran menyingkap hal ihwal 

tak terlihat yang boleh jadi mencemari keterpujian tokoh tersebut. Khrisna 

Pabichara telah selamat dari dua jebakan itu." 

 

8.  Fahd Djibran, Penulis dan Blogger 

"Mungkin kita bosan disuguhi kisah mengenai berbagai tokoh dalam novel-novel 

ber-genre inspirasi yang too good to be true. Tokoh-tokoh itu selalu kita bayangkan 

bagai seseorang yang benar-benar hidup di dunia nyata, seperti kita semua. Tetapi 

setiap kali kita tutup halaman buku, kita sering dibuat kecewa karena ternyata 

tokoh-tokoh itu tak pernah benar-benar ada. Maka bacalah novel ini: Dengan lihai 

nan indah, Khrisna Pabichara membawa kita mengalami berbagai sensasi perasaan 

untuk pada gilirannya tercerahkan. Lalu pada saat kita menyelesaikan halaman 

terakhirnya, ada tokoh nyata yang memang patut kita banggakan dan teladani: 

Dahlan Iskan." 

9. Hasan Aspahani, Wartawan, Penyair. 

"Novel ini adalah wujud keberuntungan dua orang yang beruntung. Khrisna 

Pabichara beruntung diterima Dahlan Iskan, diberi akses ke wilayah-wilayah pribadi, 

diizinkan menggali hal-hal yang mungkin sudah terlupakan, dan diberi kebebasan 

untuk merekonstruksi dalam novel ini. Dahlan Iskan beruntung karena kisah 

hidupnya yang 'kaya’sampai di tangan seorang penulis yang disiplin, tekun 

mengumpulkan bahan bak seorang jurnalis investigatif, dan punya energi imajinasi 

sebagaimana seharusnya penulis fiksi yang andal. Dan saya, sebagaimana pembaca 

lain, siapa saja itu, akan memetik keberuntungan lain dari tiap-tiap halamannya." 

 

10. Hernadi Tanzil, Blogger ternama Indonesia 

"Novel yang terinspirasi dari kisah masa kanak-kanak . Dahlan Iskan yang hidup 

dalam kemiskinan ini mengajak kita tidak menyerah oleh keadaan. Seperti yang 

diungkapkan oleh sang Ayah pada Dahlan kecil, 'Kemiskinan yang dijalani dengan 

tepat akan mematangkan jiwa'. Sejarah hidup Dahlanjg Iskan telah membuktikan hal 

itu. Novel yang inspiratif!" 

11. Bamby Cahyadi, Cerpenis 

"Novel Sepatu Dahlan yang terinspirasi dari kisah hidup masa remaja Bapak Dahlan 

Iskan karya sahabat saya, Khrisna Pabichara, membuat saya tercekat haru, sedih, 

bersemangat, dan bahagia dari awal membaca bagian prolog hingga menyelesaikan 

bab terakhir. Novel ini banyak berkisah perihal keluarga, yang di masa kini sudah 

menjadi hal yang tak utuh lagi dan mungkin sudah luruh sebagai kenangan dalam 

arti kata benda.  
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Selain itu novel ini pun, mengajak kita untuk mengecap dan memaknai arti 

persahabatan serta semangat tearn work, terutama pada bagian cerita kompetisi 

bola Voli antar sekolah yang dilakoni oleh tokoh utama novel ini. Kompetisi itu 

digambarkan sangat mencekam, mendebarkan, dan tentu saja penuh dengan 

konflik. Pun, usaha menggapai impian berupa sebuah sepatu dihikayatkan penuh 

dengan kegetiran, namun berbuah cemerlang. Betapa membangun persahabatan 

dan kerjasama tim itu membutuhkan seorang pemimpin yang paripurna. Tokoh 

Dahlan, dalam novel ini telah membuktikannya. 

Novel ini, dalam pembacaan saya—tanpa bermaksud melakukan promosi 

berlebihan—sangat baik untuk dibaca oleh semua kalangan, terutama keluarga. Ya, 

keluarga. Bangsa ini harus dibangun dari sebuah keluarga." 

 

 

12. Wanda Hamidah, Artis dan Politikus 

"Membaca buku Sepatu Dahlan membuat pembaca memahami arti perjuangan 

seorang Dahlan Iskan, anak dusun yang berjuang mulai dari jurnalis, kemudian 

memimpin group media Jawa Pos, sampai menjadi menteri. Buku ini enak dibaca 

dan dapat memberi makna baru pada semangat hidup dan berbagi untuk seluruh 

pembacanya. Dengan semangat hidup dan keyakinan atas kekuasaan Gusti Allah, 

Dahlan Iskan terus tumbuh menjadi sosok sukses. Buku ini penting untuk menjadi 

koleksi bacaan pembaca yang memiliki semangat hidup dan berbagi." 

Komentar-komentar di atas membahas tentang kelebihan dari novel Sepatu 

Dahlan. Banyak pujian yang dilontarkan untuk novel ini. Menurut penulis, novel Sepatu 

Dahlan memang benar-benar novel yang menginspirasi kehidupan. Kisahnya yang ditulis 

secara detail dengan menyuguhkan banyak nilai dalam kehidupan dengan 

menggunakan bahasa yang ringan, membuat novel ini semakin menarik dan mudah 

dipahami isinya. Membaca novel ini serasa dibawa kemasa-masa jaman dulu, dan 

seperti benar-benar ada diantara kejadian-kejadian yang ada di dalam novel tersebut. 

Penulis novel ini sangat detail dalam menggambarkan latar, tokoh, watak tokoh, hingga 

peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam novel tersebut. Membaca novel ini kita akan 

menemukan banyak nilai-nilai dalam kehidupan, terutama nilai pendidikan karakter. 
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Menurut penulis, kekurangan novel ini adalah tidak adanya glosarium atau 

catatan penting tentang arti dari kata atau kalimat. Karena di dalam novel ini banyak 

terdapat kata-kata atau kalimat yang menggunakan Bahasa Jawa. Sehingga para 

pembaca yang tidak mengerti tentang Bahasa Jawa pun tidak mengerti arti dari kata-

kata atau kalimat tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam memahami 

cerita dari novel tersebut. Seharusnya di dalam novel ini diberi glosarium atau catatan 

penting tentang arti dari kata-kata atau kalimat asing, sehingga para pembaca dapat 

memahami cerita dengan sepenuhnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan keseluruhan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel Sepatu Dahlan 

karya Khrisna Pabichara yaitu: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, 

kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 

menghargai prestasi,bersahabat/komunikatif, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Dari 18 nilai pendidikan 

karakter dari Diknas, terdapat 16 nilai pendidikan karakater yang terdapat 

dalam novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara. 

2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, diketahui bahwa 

dalam kaitannya dengan Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) PAI di SMP, 

terlihat bahwa pendidikan karakter mempunyai orientasi yang sama dengan 

Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) PAI di SMP yaitu pembentukan 

manusia yang berakhlak baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

kaitan antara nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Sepatu Dahlan karya 

Khrisna Pabichara dengan Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) PAI di SMP. 

Ada 14 nilai pendidikan karakter Yang berkaiatan dengan Standar 
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Kompetensi Kelulusan (SKL) mata pelajaran PAI dI SMP yaitu 

religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, 

menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Sedangkan nilai yang 

tidak sesuai tersebut yaitu semngat kebangsaan dan cinta tanah air, 

meskipun nilai-nilai itu tidak ada dalam cakupan Standar 

Kompetensi Kelulusan (SKL) PAI di SMP, namun jika dipandang 

secara luas, nilai-nilai tersebut masuk dalam perilaku terpuji.  

B. Saran-saran 

1. Banyak nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung di dalam novel 

Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara, sehingga sangat pantas jika novel ini 

dapat dijadikan sumber belajar atau sebagai buku pendukung dalam dunia 

pendidikan, karena banyak nilai-nilai  pendidikan karakter yang dapat dipetik 

dari setiap kisahnya. 

2. Nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat di dalam novel Sepatu 

Dahlan ada keterkaitan dengan Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) PAI 

di SMP, sehingga dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pendidikan 

agama islam dapat menggunakan novel ini sebagai rujukan atau referensi 

dalam pembelajaran, karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 

dapat diajarkan kepada peserta didik agar bisa lebih memaknai dan lebih 

memahami nilai-nilai tersebut melalui cerita di dalam novel tersebut. 

 


