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Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Novel Surat Dahlan Karya Khrisna Pabichara 
oleh Adrian Riadi. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dosen 
Pembimbing I : Drs. Said Barakbah Ali, M.M. Dosen Pembimbing II : Drs. 
Wagiman, M.Pd. Yyg.ian@yahoo.com 

 

Abstrak 
Karya sastra yang menarik dan bermutu adalah karya sastra yang mampu 

memberikan inspirasi-inspirasi baru, nilai-nilai, dan gagasan-gagasan yang bisa merubah 
cita rasa yang menjadi fenomenal.melalui itu pembaca berhasil mengambil pesan yang 
tersirat maupun tersurat. Novel Surat Dahlan karya Khrisna Pabichara mengangkat tentang 
keikhlasan, kesabaran, dan banyak mengangkat nilai pendidikan. Berdasarkan latar 
belakang, maka permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu nilai-nilai pendidikan yang 
berbentuk  nilai pendidikan religius, nilai pendidikan moral, nilai pendidikan sosial dan 
nilai pendidikan budaya dalam novel Surat Dahlan. 

 
Kata Kunci: Sastra, nilai-nilai pendidikan 
 

Abstract 
Literary work is an interesting and quality literature that can provide new inspirations, 

values, and ideas that can change the flavor to be phenomenal. It managed to take the reader 
through the messages express or implied. Novel Surat Dahlan karya Khrisna Pabichara Raised 
about the sincerity, patience, and lots of lifting the value of education. based on the background 
of the problems in the lift by the author, namely the values of the value of education in the form 
of religious education, moral education value, educational value of social, educational values of 
culture in the novel Surat Dahlan. 
 
Keywords: Literary, Education Values 
 

1. Pendahuluan 
Sastra bukan hanya menarik untuk dibaca dan dinikmati, melainkan juga untuk 

dianalisis dan diteliti. Sastra hadir sebagai hasil perenungan pengarang terhadap fenomena 
yang ada. Salah satu bentuk karya sastra adalah novel. Novel adalah karya fiksi yang 
dibangun melalui berbagai unsur instrinsik dan ekstrinsiknya. Unsur instrinsik sebuah 
novel adalah elemen  elemen fiksional itu sendiri sebagai suatu wacana (Aminuddin 
dalam priyatni, 2010). Unsur - unsur instrisik antara lain yaitu alur, suasana, penokohan, 
latar, tema, sudut pandang, gaya bahasa. Selain unsur instrinsik yang membangun sebuah 
cerita dalam novel terdapat juga unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur dari 
luar karya itu yang secara tidak langsung ikut berpengaruh, seperti psikologis, sosiologis, 
filosofi, relegius, politik, budaya, dan lain-lain(Endraswara, 2011:163). 

Untuk mengetahui wujud unsur-unsur ekstrinsik itu, tentu kita mengetahui biografi 
pengarangnya beserta tahun penerbitannya. Misalnya, dari keterangan yang ada di 
dalamnya, diketahui bahwa novel Surat Dahlan dikarang oleh Khrisna Pabichara, Lahir 
diBorongtammatae, Jeneponto sekitar 89 kilometer dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan 
berprofesi sebagai penyunting lepas dan aktif dalam berbagai kegiatan literasi. Sebuah 
novel akan dikatakan bermutu jika senantiasa mengandung nilai positif bagi pembacanya. 
Disamping itu juga pembaca mampu menangkap nilai-nilai positif yang disampaikan oleh 
pengarang. Salah satu nilai positif yang kerap tertuang didalam novel adalah nilai 
pendidikan, yang mencakup didalamnya nilai pendidikan relegius, nilai pendidikan moral, 
nilai pendidikan sosial, dan nilai pendidikan budaya. 

Melalui nilai-nilai inilah, pesan ingin disampaikan dan dibentuk menjadi sebuah ide 
sehingga menjadi sesuatu yang menarik dan bermanfaat, Novel Surat Dahlan terbit pada 
tahun 2013, novel yang dibuat dengan rangkaian kalimat bersahaja yang begitu bening 
mengalirkan pesan. Kita mendapatkan banyak nilai tanpa merasa dijejalkan nilai salah 



satunya terbukti dengan tanggapan yang diberikan oleh Albeithiene Endah, penulis(Surat 
Dahlan:sampul depan). Novel ini mampu menyaingi novel lainnya, yang isi ceritanya jauh 
dari novel-novel percintaan kalangan muda saat ini. Novel lain jarang sekali mengangkat 
tentang kehidupan, kesederhanaan, dan inspiratif bagi pembaca. Selain itu novel ini juga 
banyak mengangkat tentang nilai pendidikan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merasa perlu meneliti novel 
Surat Dahlan dengan analisis nilai pendidikan pada novel Surat Dahlan karya Khrisna 
Pabichara. 

 
2. Metode Penelitian 

Iskandar (2008:20) menyatakan bahwa bagaimana, beberapa paradigma yang dapat 
memberikan gambaran keseluruhan tentang apa sebenarnya penelitian kualitatif. Jika 
dilihat dari satu sudut, penelitian kualitatif adalah satu bentuk penelitian yang berpegang 
kepada paradigma naturalistik. Instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah novel. Novel yang di analisis yaitu novel Surat Dahlan karya Khrisna Pabichara. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan hal yang terjadi 
menjadi masalah, kemudian menganalisis dan menafsirkan data yang ada mulai dari 
pengumpulan data, penyusunan data sekaligus menginterprestasikan data tersebut. 

Tempat penelitian tidak terikat pada satu tempat karena objek penelitian berupa 
naskah sastra yaitu novel Surat Dahlan karya Khrisna Pabichara. Penelitian ini bukan 
penelitian yang analisisnya bersifat tetap melainkan sebuah analisis yang dinamis yang 
dapat terus dikembangkan. Pada tahap ini penelitian dilaksanakan selama lima bulan, dari 
bulan Maret sampai Juli 2013. Kegiatan pengajuan dan revisi proposal, seminar dan 
perbaikan seminar, analisis data, dan penyusunan laporan Data-data ini kemudian di 
analisis sehingga diperoleh deskripsi tentang nilai-nilai pendidikan. 

 
3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan data yang dikumpulkan maka penulis menemukan data penelitian 
analisis nilai  nilai pendidikan dalam novel Surat Dahlan berdasarkan teori Tarigan 
(2011:194) yaitu nilai pendidikan religius 14 (empat belas), nilai pendidikan moral 18 
(delapan belas), nilai pendidikan sosial 13 (tiga belas), dan nilai pendidikan budaya 11 
(sebelas). 

Nilai pendidikan relegius -rumah penduduk, 
menyaksikan orang  orang dewasa bergegas menuruni tangga, dan bergegas sepertiku. 
Dari kejauhan, lamat- . Kutipan ini 
menggambarkan Aku yaitu Dahlan Iskan dan orang-orang Samarinda sebuah kota kecil di 
ujung Kalimantan, berlomba-lomba mengerjakan ibadah sholat magrib setiap harinya. 
Yang menjadi bekal bagi setiap umatNya di akhirat kelak. Ini menunjukan nilai religi 
sangat berperan penting di kehidupan manusia sehari-hari.  

Nilai pendidikan moral  -kenang rupa bapak yang tirus. Memang beliau 
tak pernah kuliah atau sekolah tinggi-tinggi. Namun, bapak tahu bagaimana semestinya 
menitipkan petuah soal budi pekerti. Ya, dengan bercerita. Bukan lewat keras larangan, 
bukan pula lewat hukuman. Maka, petuah-petuah itu yang mengakar di dalam 

Kutipan ini menggambarkan Dimana orang tua yang selalu menghendaki 
hal-hal yang terbaik bagi anak-anaknya seperti orang tua Dahlan yang selalu menitipkan 
ajaran-ajaran atau petuah sebutan dari sejak zaman dulu yang berguna dan bermanfaat baik 
bagi anaknya. Bukan melalui larangan yang keras atau bukan pula melalui hukuman-
hukuman yang kasar, namun melalui cerita-cerita yang bisa menjadi pedoman bagi 
anaknya. Meski keterbatasan pendidikan, namun itu semua bukan alasan untuk 
mengajarkan anak-anak untuk berprilaku baik. 

 
 
 



Nilai pendidikan sosial -orang Karang Asam menamai rumah kakakku 

Yatim, perantau dari Wajo, Sulawesi Selatan, yang mengatakannya. Katanya, rumah 
kakakku memang sejak dulu menjadi rumah singgah bagi perantau dari pulau Jawa. 
Lambat laun, setelah dapat pekerjaan atau sudah bisa mengontrak rumah sendiri, para 
perantau itu berpencar. Ada juga yang memilih mencari rumah di Samarinda 

Kutipan ini menggambarkan pentingnya hidup bermasyarakat. Sebagai 
manusia yang merupakan makhluk sosial , dalam bermayarakat tentunya membutuhkan 
oranglain. Oleh sebab itu, tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat sangat 
diperlukan. 

Nilai pendidikan budaya uh sejenak di bawah rindang pohon adalah 
pilihan paling jitu. Sebatang Lahung semacam durian merah khas Kalimantan yang 
rindang dengan daun berumbai-umbai ditiup angin. Sengit buah yang matang di pohon 
begitu menyengat, memaksa perutku menagih jatah. Durian selalu bisa memantik selera, 

. Kutipan ini menunjukkan 
salah satu ciri khas tumbuhan yang hidup di daratan Samarinda, dan tumbuhan itu 
memiliki buah yang menyerupai buah durian, namun yang membedakan buah tersebut 
pada warna dan sebutan bagi buah tersebut dengan sebutan Lahung. Nilai budaya yang 
terdapat pada kutipan tersebut sebentuk ciri khas masyarakat Samarinda yang mempunyai 
sebutan tersendiri bagi durian merah. 
 

4. Simpulan dan Saran 
Berdasarkan pembahasan permasalahan nilai-nilai pendidikan pada novel Surat 

Dahlan karya Krisna Pabichara, dapat diambil kasimpulan sebagai berikut: 
Nilai-nilai religius yang terdapat dalam novel Surat Dahlan meliputi tentang 

bagaimana bentuk rasa bersyukur, tabah dalam menghadapi berbagai cobaan, berserah diri 
dan selalu tawakal kepada Tuhan, percaya akan takdir yang telah ditentukan, dan yang 
terpenting selalu mentaati dan melaksanakan perintahNya. Menurut teori, kehadiran unsur 
religi didalam karya sastra adalah sebagai bentuk manfaat dari keberadaan karya sastra itu 
sendiri. Unsur religi yang terdapat dalam  karya sastra akan menambah sastra itu sendiri 
menjadi bermutu dan berkualitas bagi khalayak, sehingga pada setiap karya sastra sering 
menyajikan nilai-nilai religius didalamnya.  

Nilai-nilai moral yang terdapat dalam novel Surat Dahlan meliputi sikap sabar, jujur, 
ikhlas, terus belajar memperbaki diri, rendah hati, dan saling menghargai. Nilai yang 
membicarakan tentang masalah-masalah prilaku baik dan buruk, larangan dan yang harus 
dilakukan agar sesuai dangan norma-norma yang telah diajarkan, sehingga dapat lebih 
mengarahkan dan membedakan prilaku yang baik maupun yang buruk. 

Nilai-nilai sosial yang terdapat dalam novel Surat Dahlan meliputi rasa kepedulian 
terhadap sesama, saling menyayangi antara yang satu dan yang lainnya, saling tolong 
menolong, dan perduli akan kepentingan keluarga dan lingkungan masyarakat serta 
memiliki jiwa sosial yang patut dicontoh oleh kaum lamuda saat ini. Menurut teori, nilai 
sosial merupakan contoh prilaku yang dapat diambil dari prilaku sosial dan tata cara hidup 
bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Sebuah karya sastra yang memiliki nilai sosial 
yang terkandung didalamnya tentu saja berkreasi menurut pengamatan, penglihatan, dan 
keadaan sosial yang ada di sekelilingnya, sehingga menambah suasana didalam karya 
sastra itu sendiri. 

Nilai-nilai budaya yang terdapat dalam novel Surat Dahlan meliputi keberagaman 
budaya yang tampak dan tradisi-tradisi di suatu daerah dimana kita dapat mengenal lebih 
jauh tentang kebudayaan yang ada di daerah tersebut khususnya di Samarinda. Menurut 
teori,  nilai budaya adalah suatu yang abstrak dari adat-istiadat. Sebab nilai-nilai budaya 
terdiri dari konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang di nilai berharga dan penting oleh 
warga atau suatu kelompok masyarakat.  

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis ingin memberikan saran kepada 
bebrapa pihak yang menurut penulis sangat penting, antara lain adalah: 



Saran Kepada para pembaca diharapkan dapat mengerti dan mengambil nilai-nilai 
pendidikan yang terkandung dalam novel Surat Dahlan karya Khrisna Pabichara, karena 
karya sastra novel ini sarat akan nilai-nilai pendidikan yang mampu memberikan suatu 
pembelajaran tentang kebaikan, kesabaran, dan kepedulian akan sesama yang patut untuk 
ditiru. Novel ini juga mampu menambah khazanah dalam bentuk motivasi-motivasi yang 
sangat inspiratif bagi pembaca. Tentunya juga dari nilai-nilai pendidikan di dalam novel ini 
mengajak kita untuk berprilaku positif dan dan saling perduli dengan sesama. 

Saran kepada peneliti lain karena terbatasnya waktu, maka penelitian ini harusnya 
lebih menghasilkan yang lebih maksimal lagi. Sehingga diharapkan bagi peneliti lain agar 
dapat melanjutkan penelitian ini dengan lebih maksimal dan lebih mendalam pada novel 
Surat Dahlan dengan analisis yang berbeda, karena karya ini sangat inspiratif dan 
bermanfaat.  
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