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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan apa saja yang terdapat  dalam 

novel Serdadu Kumbang Karya Rain Chudori Soerjoatmodjo. Metode yang digunakan adalah 

metode deskripsi kualitatif, yaitu metode yang menggambarkan keadaan objek penelitian. Teknik 

Pengumpulan data menggunakan teknik baca pemahaman dan teknik catat. Nilai-nilai 

pendidikan yang terdapat pada novel Serdadu Kumbang terdapa 4 nilai pendidikan yaitu Nilai 

Pendidikan religius, nilai pendidikan moral, nilai pendidikan sosial, nilai pendidika budaya.   

 

Kata Kunci: Analisis, Nilai-Nilai Pendidikan 

ABSTRACT 
 

This study aims to find out the values of education there is anything in the novel soldiers Rain 

Beetle Chudori Soerjoatmodjo work. The method used is qualitative description method, that 

method of study on the state of the object. Techniques of data collection techniques and technical 

understanding of the record read. Educational values available on Beetle There a 4 soldiers novel 

educational value ie value of religious education, moral values, social educational value, the 

value of cultural education. 

 

Keywords: Analysis, Values Education 

 

1. Pendahuluan 

Sastra adalah pengungkapan realitas kehidupan masyarakat secara imajiner atau secara 

fiksi (Priyatni, 2010:12). Sastra diangkat dari pemikiran manusia yang menggambarkan 

kehidupan yang realitas dan lebih hidup, sastra juga bisa diartikan adalah lembaga sosial 

yang menggunakan bahasa sebagai medium :  bahasa itu sendiri merupakan ciptaan seni. 

Salah satu bentuk dari karya sastra yaitu novel, di dalam novel terdapat unsur instrinsik dan 

ekstrinsik. Adanya unsur instrinsik dan ekstrinsik dalam sebuah novel yaitu untuk 

memperindah dan menarik novel tersebut untuk pembaca, masalah-masalah yang terdapat di 

dalam novel merupakan daya tarik dari sebuah novel tersebut. Di dalam unsur ekstrinsik 

terdapat nilai-nilai pendidikan, seperti nilai pendidikan religius, nilai pendidikan moral, nilai 

pendidikan sosial, nilai pendidikan budaya. 

Di dalam novel Serdadu Kumbang, banyak sekali terdapat nilai-nilai pendidikan yang 

bisa menjadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari atau nyata. Maka dari itu peneliti 

tertarik untuk meneliti nilai-nilai pendidikan yang digunakan Rain Chudori Soerjoatmodjo. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan apa saja yang terdapat 

dalam novel Serdadu Kumbang Karya Rain Chudori Soerjoatmodjo. Referensi yang diambil 

pada penelitian ini yaitu Marhaini (2012) dengan judul skripsinya “Analisis Nilai-Nilai 
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Pendidikan dalam Novel Hapalan Sholat Delisa Karya Tere-Liye”, Novita Rihi Amalia 

dengan judul skripsinya “ Analisis Gaya Bahasa dan Nilai Pendidikan Novel Laskar Pelangi 

Karya Andrea Hirata”, Endang Lindarti dengan judul skripsinya “Analisis Struktur dan Nilai 

Pendidikan dalam Cerita Rakyat di Kabupaten Karanganyar”, Yola Ariesanti  dengan judul 

skripsinya “Analisis Nilai-Nilai Pendidikan dalam Novel Sang Pemimpi karya Andrea 

Hirata”.  

2. Metode Penelitian 

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode 

yang menggambarkan keadaan objek penelitian. Teknik penelitian yang digunakan adalah 

teknik analisis isi, yang digunakan untuk menelaah isi dari suatu dukumen, teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah teknik catat atau dokumentasi karena data-datanya 

berupa teks.  

Teknik Analisis Data menggunakan model analisis mengalir yang meliputi reduksi data, 

sajian data, penarikan simpulan. Sedangkan instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif 

ini adalah novel itu sendiri, novel yang dianalisis adalah novel serdadu kumbang karya rain 

chudori soerjoatmodjo. 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

 

1. Nilai Pendidikan religius  

Di dalam novel Serdadu Kumbang Karya Rain Chudori Soerjoatmodjo terdapat 6 

nilai pendidikan religius. Perhatikan salah satu kutipan dibawah ini.  

  “Saya mau jadi kiai, bu.”Kata acan tak kalah semangat dengan umbe. Kepala 

acan yang selalu berpeci putih itu menunjukkan betapa dia serius dengan cita-

citanya itu”. (SK:8) 

Kutipan di atas menunjukan bahwa acan dalam novel serdadu kumbang  ini benar-benar 

ingin mencapai cita-citanya walaupun dengan keadaan yang terbatas, sekolah yang serba 

kekurangan tetapi semangat acan tak kalah dengan anak-anak yang mendapat pendidikan yang 

lebih sempurna. Acan yang yang selalu menggunakan peci menunjukan bahwa dia benar-benar 

ingin menjadi seorang kiai yang bisa menjadi berguna untuk orang banyak dan dirinya sendiri. 

 

 

2. Nilai Pendidikan Moral 

 Di dalam novel Serdadu Kumbang Karya Rain Chudori Soerjoatmodjo terdapat 17 nilai 

pendidikan moral. Perhatikan salah satu kutipan dibawah ini.  

“Minun lebih sering mengabdikan dirinya kepada buku-buku”. (SK:12) 

Kutipan di atas menggambarkan bahwa Minun adalah seorang anak yang rajin belajar 

dan berusaha serta tak mau sedikit pun lengah. Karena dia tahu bahwa dengan belajar jalan untuk 

meraih cita-citanya akan terbuka lebar. 

3. Nilai Pendidikan Sosial  

Di dalam novel Serdadu Kumbang Karya Rain Chudori Soerjoatmodjo terdapat 26 nilai 

pendidikan sosial. Perhatikan salah satu kutipan dibawah ini.  



“Mery iba melihat amek yang selalu saja mencari ayahnya akhirnya meri 

mencopot kartu ponsel dan memberikan ponselnya pada amek. Kau Cuma harus membeli 

pulsa”. (SK:23) 

Kutipan di atas  menggambarkan tokoh Mery sangatlah mempunyai nilai sosial, berhati 

yang besar, tulus, sehingga dia mau membantu Amek untuk bisa berkomunikasi dengan 

ayahnya. Dia iba melihat amek yang selalu mencari keberadaan ayahnya yang tak tau dimana, 

dan mery pun mencoba membantu dengan memberi ponsel kepada Amek untuk mempermudah 

Amek mencari tahu dimana keberadaan ayahnya. 

4. Nilai Pendidikan Budaya 

Di dalam novel Serdadu Kumbang Karya Rain Chudori Soerjoatmodjo terdapat 2 nilai 

pendidikan budaya. Perhatikan salah satu kutipan dibawah ini.  

“Di Sumbawa ada tradisi yang lazim bagi anak lelakinya untuk menjadi joki untuk 

lomba kuda, warga desa biasanya akan bertaruh saat lomba kuda terselenggara. Anak-

anak lelaki yang menjadi joki itu biasanya adalah pemilik kuda yang berlatih sesudah 

pulang sekolah”. (SK:9) 

Pada kutipan di atas menggambarkan bahwa di desa mantar masih  mempunyai  nilai budaya. 

Misalnya pada hal tersebut dapat dilihat bahwa seorang anak lelaki didesa mantar  itu harus 

menjadi joki untuk lomba kuda untuk mengikuti satu acara yaitu perlombaan memacu kuda, dan 

tradisi itu selalu dilakukan di desa mantar itu.  

4. Simpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian tentang nilai pendidikan pada novel Serdadu Kumbang 

karya Rain Chudori Soerjoatmodjo terdapat 4 nilai pendidikan. Nilai Pendidikan tersebut 

dirincikan sebagai berikut:  

Nilai Pendidikan Religius meliputi 6 jumlah pemakaian. 

Nilai  Pendidikan Moral meliputi 17 jumlah pemakaian. 

Nilai Pendidikan Sosial meliputi 26 jumlah pemakaian. 

Nilai Pendidikan Budaya meliputi 2 jumlah pemakaian. 

Jadi nilai pendidikan yang banyak  terkandung dalam novel serdadu kumbang karya rain 

chudori soerjoatmodjo yaitu nilai pendidikan sosial. Nilai pendidikan sosial dapat menjadi 

ajaran maupun pedoman bagi kita semua dalam bertingkah laku dikehidupan bermasyarakat 

serta kepada Sang Pencipta Allah SWT yang harus tertanam dalam jiwa manusia. 
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