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ABSTRAK 

Mayasari, 2021. Analisis Nilai-Nilai Pendidikan dalam Novel Canting Karya 

Fissilmi Hamida. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Program Sarjana 

(S1). Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Palembang. Pembimbing: (I) Drs. H Refson, M.Pd., (II) Dra. Mulyati, M.Pd.  

Kata Kunci: Nilai-nilai Pendidikan, Novel 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh novel yang banyak mengandung nilai-nilai 

pendidikan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini 

adalah mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan dalam novel Canting karya 

Fissilmi Hamida. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik 

yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik dokumentasi dan teknik 

analisis data. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Canting karya 

Fissilmi Hamida. Terbit pada Januari 2021. Diterbitkan oleh KMO Publishing, 

dengan tebal halaman 364 dan berukuran 14 x 20,5 cm. Berdasarkan hasil 

penelitian, dapat disimpulkan bahwa novel Canting karya Fissilmi Hamida 

banyak mengandung nilai-nilai pendidikan diantaranya: (1) nilai pendidikan 

sosial (2) nilai pendidikan moral (3) nilai pendidikan religius (4) nilai pendidikan 

budaya. Kesimpulan dari hasil penelitian novel Canting karya Fissilmi Hamida 

terdapat seratus dua puluh nilai-nilai pendidikan yang diuraikan melalui cerita 

dalm novel Canting karya Fissilmi Hamida adalah tentang kehidupan para tokoh, 

pengabdian, tolong menolong, kekeluargaan, kepedulian, rasa memiliki, disiplin, 

empati, kerjasama, keadilan, toleransi, bersyukur, penyesalan, rasa percaya diri, 

saling menghargai, memaafkan, menghargai dan memanfaatkan alam, akidah, 

syariah, akhlak, simbol dan slogan, serta kepercayaan yang tertanam dari leluhur. 

Nilai-nilai pendidikan yang dapat dijadikan bahan ajar yaitu nilai pendidikan 

sosial, moral, religius, dan budaya yang terdapat dalam novel Canting karya 

Fissilmi Hamida diharapkan dapat dijadikan contoh atau pedoman untuk 

menanamkan nilai-nilai pendidikan di masyarakat umum maupun di sekolah. 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti 

selanjutnya dan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang sastra 

dari generasi ke generasi.   
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BAB I 

PENDAHULUAN   

   

A. Latar Belakang Masalah  

       Karya sastra sebagai potret kehidupan bermasyarakat merupakan suatu karya 

yang dapat dinikmati, dipahami, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Karya 

sastra tercipta karena adanya pengalaman batin pengarang berupa peristiwa atau 

problem dunia yang menarik sehingga muncul gagasan imajinasi yang 

dituangkan dalam bentuk tulisan dan karya sastra akan menyumbangkan tata nilai 

figur dan tatanan tuntutan masyarakat, hal ini merupakan ikatan timbal balik 

antara karya sastra dengan masyarakat, walaupun karya sastra tersebut berupa 

fiksi, namun pada kenyataannya, sastra juga mampu memberikan manfaat yang 

berupa nilai-nilai moral bagi pembacanya. Sastra selalu menampilkan gambaran 

hidup dan kehidupan itu sendiri, yang merupakan kenyataan sosial. Dalam hal 

ini, kehidupan tersebut akan mencakup hubungan antar masyarakat dengan orang 

seorang, antar manusia, manusia dengan Tuhannya, dan antar peristiwa yang 

terjadi dalam batin seseorang.        

        Menurut Faruk (2012:77), karya sastra adalah objek manusiawi, fakta 

kemanusiaan, atau fakta kultural, sebab merupakan hasil ciptaan manusia. 

Sedangkan menurut Waluyo (2002:68), karya sastra hadir sebagai wujud nyata 

imajinatif kreatif seorang sastrawan dengan proses yang berbeda antara 

pengarang yang satu dengan pengarang yang lain, terutama dalam penciptaan 

cerita fiksi. Karya sastra hadir sebagai wujud nyata imajinatif kreatif seorang 

sastrawan dengan proses yang berbeda antara pengarang yang satu dengan 

pengarang yang lain, terutama dalam penciptaan cerita fiksi.  
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       Sastra dan manusia erat kaitannya, karenapada dasarnya keberadaan sastra 

sering bermula dari persoalan dan permasalahan yang ada pada manusia dan 

lingkungannya, kemudian dengan adanya imajinasi yang tinggi seorang 

pengarang tinggal menuangkan masalah-masalah yang ada di sekitarnya menjadi 

sebuah karya sastra. 

       Karya sastra dapat dibedakan menjadi dua, yaitu karya sastra imajinatif 

(fiksi) dan non imajinatif (non fiksi). Karya sastra imajinatif mempunyai ciri 

yang isinya bersifat khayali, menggunakan bahasa yang konotatif, dan 

mempunyai syarat-syarat estetika seni. Sedangkan sastra non imajinatif 

mempunyai ciri-ciri yang isinya menekankan pada unsur faktual fakta, 

menggunakan bahasa yang cenderung denotatif, dan memenuhi unsur-unsu 

estetika seni. Salah satu karya sastra yang dipilih oleh penulis untuk dianalisi 

adalah novel.    

       Kata novel berasal dari kata lain novellus yang diturunkan pula dari kata 

vonel yang berarti “baru” dikatakan baru karena bila dibandingkan denga jenis-

jenis sastra lainnya, seperti drama, dan lain-lainnya (Tarigan, 2015:167). Novel 

mempunyai unsur yang berkaitan satu dengan yang lain secara erat dan saling 

menguntungkan, secara garis besar berbagai macam unsur tersebut secara 

tradisional dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pembagian unsur yang 

dimaksud, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik.   

       Robert dalam Syamsinar (2019:2), nilai adalah gambaran mengenai apa yang 

diinginkan, pantas, berharga, dan memengaruhi pelaku sosial dari orang yang 

memiliki nilai sosial itu. Sedangkan menurut Syarbaini dan Fatkhuri (2016:37), 

Nilai (value) mengacu pada pertimbangan terhadap suatu tindakan, benda, cara, 
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untuk mengambil keputusan apakah sesuatu yang bernilai itu benar (mempunyai 

nilai kebenaran), indah (nilai keindahan/estetik), dan religius (nilai ketuhanan). 

Melalui nilai-nilai tersebut, pengarang berusaha mempengaruhi pola pikiran 

pembaca sehingga menjadi cerminan kehidupannya. Salah satunya adalah nilai 

pendidikan. 

       Pendidikan adalah suatu pondasi dalam hidup yang harus dibangun dengan 

sebaik mungkin. Secara umum, pendidikan adalah proses pembelajaran 

pengetahuan, keterampilan serta kebiasaan yang dilakukan suatu individu dari 

suatu generasi ke generasi lainnya. Pendidikan bagi manusia merupakan 

kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan 

manusia tidak akan dapat maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan 

mereka. Pendidikan adalah kegiatan dan usaha manusia untuk meningkatkan 

kepribadiannya dengan jalan membina potensi pribadinya, yaitu rohani (pikiran, 

karsa, rasa, cipta, dan budi nurani) dan jasmani (panca indera serta 

keterampilannya). Pendidikan berarti juga lembaga yang bertanggung jawab 

menetapkan cita-cita (tujuan) pendidkan, isi, sitem, dan organisasi pendidikan. 

Lembaga-lembaga ini meliputi keluarga, sekolah dan masyarakat.  

       Novel Canting karya Fissilmi Hamida merupakan salah satu karya sastra 

yang menarik untuk dibaca dan diteliti. Alasan peneliti tertarik untuk mengkaji 

novel Canting sebagai objek kajian penelitian, novel ini menarik untuk dianalisis 

karena novel ini merupakan novel Best Seller yang menitikberatkan mengangkat 

tema percintaan, cita-cita, dan kesabaran antara dua anak manusia yang tidak 

biasa, karena percintaan mereka terhalang oleh status sosial yang disandang baik 

Sekar maupun Hadi.  
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       Dalam karya sastra, nilai-nilai pendidikan merupakan topik yang menarik 

dan senantiasa aktual untuk dijadikan acuan agar nilai-nilai pendidikan dapat 

diterapkan dalam pembentukan perilaku manusia pada saat ini. Oleh karena itu, 

niali-nilai pendidikan sangat penting dan diharapkan berperan besar dalam 

kemajuan pembentukan kepribadian tingkah laku seseorang. Pengarang 

mengekspresikan pengalaman jiwanya secara implisit agar mendorong pembaca 

untuk memahami, menyadari, dan menghayati masalah dari ide yang diungkapan 

termasuk nilai-nilai pendidikan. Nilai-nilai pendidikan dalam sebuah novel 

adalah nilai pendidikan yang mencakup nilai pendidikan agama, nilai pendidikan 

moral, nilai pendidikan sosial, dan nilai pendidikan budaya.    

       Fissilmi Hamida atau dikenal dengan nama panggilan Mimi merupakan 

seorang penulis yang berasal dari desa kecil di Lereng Gunung Sumbing, Bojong 

Banjajero, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Kota Yogyakarta. 

Mimi menempuh pendidikan Strata Satu di IAIN Surakarta dan melanjutkan 

gelar Magisternya di University Of Bristol, Britania Raya, Skotlandia yang 

merupakan salah satu dari 50 besar universitas dunia. Di University Of Bristol, 

Mimi mengambil jurusan TESOL (Teaching English To Speaker Of Other 

Languages). Perjalanan hidupnya untuk ke Skotlandia mengalami banyak 

kegagalan, namun pada tahun 2015 ia berhasil menjejak tanah Skotlandia.    

       Berawal dengan tarian kata di sosial media, banyak yang menyukai 

tulisannya. Buku Notes From England (2017) merupakan buku pertama yang ia 

tulis bersama rekannya, Ario Muhammad. Sebuah kisah nyata tentang perjuangan 

mereka sebagai anak desa yang berhasil mengepakkan sayap ke Inggris Raya dan 

Eropa.    
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       Dari uraian di atas, penulis mengganggap bahwa novel ini relevan untuk 

dianalisis. Novel ini dapat dijadikan media untuk mengambil makna kehidupan 

dan masalah kehidupan yang dapat diatasi dengan sikap yang dicontohkan dalam 

novel ini. Beberapa sikap tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

dan juga dapat dijadikan bahan ajar pada sastra di SMA.  

B. Rumusan Masalah  

       Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakah nilai-nilai pendidikan yang ada pada novel 

Canting karya Fissilmi Hamida. 

C. Tujuan Penelitian  

       Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan unsur-unsur 

intrinsik yang terdapat dalam novel dan mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan 

pada novel Canting karya Fissilmi Hamida. 

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian  

       Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pembaca, 

baik bersifat teoritis maupun praktis. 

1.  Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan 

tentang sastra. 

b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya penggunaan 

teori-teori sastra secara teknik analisis terhadap karya sastra. 
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2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi guru penelitian ini merupakan sarana untuk meningkatkan 

kemampuan dan kreativitas peneliti dalam mengkaji karya sastra, terutama 

yang berkaitan dengan nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya.  

b. Bagi pembaca penelitian ini dapat menambah minat baca dalam 

mengapresiasikan karya sastra dan membantu memahami nilai pendidikan 

dalam sebuah novel.  

c. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memperkaya wawasan sastra dan 

menambah khasanah penelitian sastra Indonesia sehingga bermanfaat bagi 

perkembangan sastra Indonesia. 
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