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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung 

dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Metode penelitian menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik penentuan unit 

analisis dan teknik pencatatan data. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis isi. 

Hasil penelitian menunjukkan delapan belas nilai pendidikan karakter yang terkandung 

dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata yakni nilai religius, nilai jujur, nilai 

toleransi, nilai disiplin, nilai kerja keras, nilai kreatif, nilai mandiri, nilai demokratis, nilai 

semangat kebangsaan, nilai cinta tanah air, nilai menghargai prestasi, nilai komunikatif, 

nilai cinta damai, nilai gemar membaca, nilai peduli lingkungan, nilai peduli sosial, dan 

nilai tanggung jawab. 

Kata Kunci: Nilai Pendidikan Karakter, Novel  

 

Abstract 

 

This research has a purpose to know about the values of character education contained in 

the novel Laskar Pelangi by Andrea Hirata. Research methods used descriptive qualitative 

methods. Data collection techniques used the technique of determining the unit of analysis 

and data recording techniques. Analysis used content analysis techniques. The results 

showed eighteen character education values contained in the novel Laskar Pelangi by 

Andrea Hirata which religious values, fair values, values of tolerance, the value of 

discipline, the value of hard work, creative value, the value of an independent, democratic 

values, the value of the national spirit, love of the land value water, appreciate the value of 

achievement, communicative value, the value of peace, love reading value, the value of 

environmental care, social care values, and the value of responsibility. 

 

Keywords: Character Education Values, Novel 

 

 



1. Pendahuluan 

Karya sastra merupakan wujud kreativitas seseorang dalam menuangkan ide menjadi 

sebuah karya yang layak untuk dipublikasikan. Novel merupakan salah satu bentuk karya 

sastra yang sangat diminati oleh masyarakat saat ini. Kemunculan novel Laskar Pelangi 

karya Andrea Hirata berhasil membius jutaan penikmat sastra. Pada tahun 2008, novel ini 

berhasil menembus cetakan ke-26. 

Belakangan ini topik yang banyak dibicarakan ialah mengenai merosotnya nilai 

pendidikan karakter di Indonesia. Zuriah (2008:10) mengungkapkan bahwa di era 

globalisasi yang berada dalam dunia terbuka, ikatan nilai-nilai moral/pendidikan karakter 

mulai melemah. Solusinya ialah dengan terus mengkaji nilai-nilai pendidikan karakter dari 

berbagai bidang agar nilai-nilai tersebut tetap ada dan dipertahankan.  

Pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk membangun/membentuk 

kepribadian yang khas peserta didik yaitu kepribadian yang baik yang bercirikan kejujuran, 

tangguh, cerdas, kepedulian, bertanggung jawab, kerja keras, pantang putus asa, tanggap, 

percaya diri, suka menolong, mampu bersaing, profesional, ikhlas bergotong royong, cinta 

tanah air, amanah, disiplin, toleransi, taat, dan lain-lain perilaku yang berakhlak mulia 

(Amin, 2011:5). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai pendidikan karakter 

yang terkandung dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yakni penelitian yang dilakukan oleh 

Phibi Kristina Agustin pada tahun 2012 (skripsi) yang berjudul Analisis Nilai Budi Pekerti 

Gurindam Dua Belas Karya Raja Ali Haji. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

nilai-nilai terdapat di dalam Gurindam Dua Belas Karya Raja Ali Haji. 

 

2. Pembahasan 

Dalam buku Pengembangan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah 

(2011:10-11) nilai-nilai pendidikan karakter diklasifikasikan ke dalam 18 butir nilai yaitu: 

nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, komunikatif, nilai cinta damai, nilai gemar membaca, bilai 

peduli lingkungan, nilai peduli sosial, dan nilai tanggung jawab. Dalam novel Laskar 

Pelangi karya Andrea Hirata ditemukan ke-18 nilai tersebut.  

Pertama, nilai religius yang terkandung dalam novel Laskar Pelangi meliputi 

memberikan pengetahuan dasar agama yang memadai kepada anak, selalu berbuat baik dan 

meninggalkan perbuatan yang tidak baik, memiliki iman dan keyakinan yang menjadi 

kekuatan dasar dalam diri manusia, berpedoman kepada Al-Quran dan Hadits, patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama, berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu, menutup 

aurat bagi wanita muslimah, dan menjaga adat (sopan santun) ketika sedang membaca Al-

Quran. Kedua, nilai jujur yang terkandung dalam novel Laskar Pelangi meliputi 

menanamkan prinsip kejujuran sejak dini kepada anak, menghargai kebenaran dan selalu 

berkata jujur dalam situasi apa pun, tidak berkata bohong kepada orang tua, tidak pernah 

menipu orang lain, mengingatkan orang lain agar tidak berkata dusta, dan selalu 

menerapkan prinsip hidup jujur.  

Ketiga, nilai toleransi yang terkandung dalam novel Laskar Pelangi meliputi 

memberi toleransi kepada sikap orang lain yang berbeda dengan kita, bersikap sabar dalam 

menghadapi perilaku orang lain yang berbeda dengan kita, dan menghargai perbedaan suku 

dan agama. Keempat, nilai disiplin yang terkandung dalam novel Laskar Pelangi meliputi 

selalu menjaga kedisiplinan dalam bekerja, tidak pernah bolos sekolah, dan selalu datang 

lebih awal dan tepat waktu. 

Kelima, nilai kerja keras yang terkandung dalam novel Laskar Pelangi meliputi 

pantang menyerah menghadapi kesulitan, teguh, tekun, dan berkeinginan kuat untuk 

mencapai cita-cita, kerja keras untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, kerja keras untuk 



meraih masa depan yang lebih baik, dan kerja keras untuk membantu meringankan beban 

orang tua. Keenam, nilai kreatif yang terkandung dalam novel Laskar Pelangi meliputi 

memiliki cara-cara kreatif dalam mengatasi hambatan belajar, mau mengembangkan 

pemikiran kreatif, mampu menggunakan cara alternatif untuk menyelesaikan suatu 

masalah, dan memanfaatkan sesuatu yang sudah ada untuk menghasilkan sesuatu yang 

baru.  

Ketujuh, nilai mandiri yang terkandung dalam novel Laskar Pelangi meliputi 

mandiri dalam menyelesaikan tugas, menanamkan sejak dini kepada anak tentang prinisp 

hidup mandiri, dan mampu mengatasi kesulitan belajar dengan mengembangkan konsep 

belajar secara mandiri. Kedelapan, nilai demokratis yang terkandung dalam novel Laskar 

Pelangi meliputi bersikap seimbang terhadap orang lain dengan menghargai haknya, 

menyampingkan ego dan menghargi hak orang lain, memberi kesempatan yang sama 

kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang mereka bisa lakukan, dan 

bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu.  

Kesembilan, nilai rasa ingin tahu yang terkandung dalam novel Laskar Pelangi 

meliputi mau mengetahui lebih mendalam sesuatu yang dilihat, mencari tahu sesuatu 

rahasia yang tersembunyi untuk memperoleh kepastian, menerima sesuatu yang baru 

dalam ilmu pengetahuan dengan mencernanya, mencari tahu jawaban yang benar dari 

pertanyaan-pertanyaan kita, dan mencoba sesuatu yang baru dan positif untuk 

memecahkan masalah. Kesepuluh, nilai semangat kebangsaan yang terkandung dalam 

novel Laskar Pelangi meliputi mau mengabdikan diri untuk kepentingan pendidikan anak 

bangsa dan rela berkorban demi kepentingan kemajuan pendidikan. 

Kesebelas, nilai cinta tanah air yang terkandung dalam novel Laskar Pelangi 

meliputi menjaga kepedulian tehadap dunia pendidikan, menumbuhkan rasa cita terhadap 

lingkungan sekitar, dan menunjukkan rasa cinta yang tinggi terhadap bangsa dan negara. 

Keduabelas, nilai menghargai prestasi yang terkandung dalam novel Laskar Pelangi 

meliputi menghargai orang yang lebih pintar dari kita, menghargai reputasi dan prestasi 

orang lain, memberi penilaian yang baik terhadap prestasi seseorang, dan memberi 

dukungan terhadap prestasi orang lain dalam mengembangkan sesuatu.  

Ketigabelas, nilai komunikatif yang terkandung dalam novel Laskar Pelangi 

meliputi selalu tersenyum kepada setiap orang, selalu bersilaturahmi kepada sesama, selalu 

menjaga keramahan saat berbicara dengan orang lain, berbicara dengan lembut dan santun 

kepada orang lain, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan. Keempatbelas, nilai cinta 

damai yang terkandung dalam novel Laskar Pelangi meliputi bersikap lembut dan berbaik 

hati kepada orang lain, berbicara dengan pelan dan sopan kepada orang lain, dan membuat 

orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran kita. Kelimabelas, nilai gemar membaca 

yang terkandung dalam novel Laskar Pelangi meliputi tidak jemu belajar dan membaca 

buku dalam situasi apa pun untuk menambah wawasan dan pengetahuan, selalu membaca 

buku agar memperoleh pengetahuan tentang sejarah dan penemuan terbaru, membaca 

sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita dan lingkungan sekitar, memanfaatkan waktu luang 

untuk membaca buku. Keenambelas, nilai peduli lingkungan yang terkandung dalam novel 

Laskar Pelangi meliputi memelihara alam sekitar dan mensyukuri berkah Tuhan dan 

memanfaatkan SDA yang ada dengan seperlunya untuk menjaga kestabilan lingkungan. 

Ketujuhbelas, nilai peduli sosial yang terkandung dalam novel Laskar Pelangi 

meliputi ikhlas berkorban kepada sesama, menanamkan sejak dini prinsip hidup tolong-

menolong kepada sesama, mau berbagi ilmu kepada orang lain, dan peduli serta prihatin 

terhadap penderitaan yang dialami orang lain. Dan yang terakhir, nilai tanggung jawab 

yang terkandung dalam novel Laskar Pelangi meliputi tanggung jawab orang tua terhadap 

pendidikan anaknya, tanggung jawab seorang guru kepada siswa, keluarga dan dirinya 

sendiri, sebagai seorang pemimpin harus mampu mengemban amanah dan mampu 

mempertanggungjawabkan kepemimpinannya, berani bertanggung jawab atas apa yang 



telah dilakukan, tanggung jawab mengemban amanah dalam pekerjaan, dan tanggung 

jawab terhadap kemajuan bangsa dan negara. 

 

3. Simpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa banyak nilai-nilai 

pendidikan karakter yang terkandung dalam novel Laksar Pelangi karya Andrea Hirata. 

Nilai tersebut diantaranya nilai religius, nilai jujur, nilai toleransi, nilai disiplin, nilai kerja 

keras, nilai kreatif, nilai mandiri, nilai demokratis, nilai semangat kebangsaan, nilai cinta 

tanah air, nilai menghargai prestasi, nilai komunikatif, nilai cinta damai, nilai gemar 

membaca, nilai peduli lingkungan, nilai peduli sosial, dan nilai tanggung jawab. Dalam 

penelitian ini hanya menemukan nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam 

novel Laskar Pelangi dan menganalisisnya secara umum, diharapkan peneliti lain untuk 

menggali lebih detail dan mendalam tentang hasil temuan nilai-nilai pendidikan karakter 

yang terkandung di dalam novel Laskar Pelangi. Misalnya mengaitkan nilai-nilai 

pendidikan karakter yang terkandung di dalam novel Laskar Pelangi dengan nilai-nilai 

pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah pada saat ini. 
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