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Dini oleh Kori Lovita Dewi. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dosen 
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Abstrak 

Sebagai anggota masyarakat, mahasiswa harus mempunyai wawasan dalam memecahkan 

masalah kehidupan, tingkat individual maupun sosial. Mahasiswa dan masyarakat bisa 

mengembangkan kepribadian dan wawasan pemikiran agar daya tangkap, tanggapan, dan 

akal budi yang berkenaan dengan lingkungan sosial dapat dipertajam. Tujuan penelitian ini 

untuk menganalisis nilai sosial yang terkandung pada novel Dari Rue Saint Simon ke Jalan 

Lembang karya Nh. Dini dan menganalisis perwujudan Nilai Sosial pada novel Dari Rue 

Saint Simon ke Jalan Lembang karya Nh, Dini. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan adalah teknik analisis isi, dengan membaca 

seluruh novel dan menganalisis. Hasil penelitian dalam penelitian ini bahwa adanya ciri-

ciri nilai sosial sebagai berikut: (1) Diterapkan melalui proses interaksi antar manusia yang 

terjadi secara intensif dan bukan perilaku yang dibawa sejak lahir, (2) Ditransformasikan 

melalui proses belajar yang meliputi sosialisasi, enkulturasi dan difusi, (3) Berupa ukuran 

atau peraturan sosial yang turut memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, (4) Berbeda-beda 

pada tiap kelompok manusia, (5) Memiliki efek yang berbeda-beda terhadap tindakan 

manusia, (6) Dapat mempengaruhi kepribadian individu sebagai anggota masyarakat.  

 

Kata Kunci: Analisis, Nilai Sosial, Novel 

Abstract 
As a member of the community, students should have knowledge in solving problems of life, 

individual and social level. Students and the community can develop personality and insight in 

order  to capture power thoughts, responses, and the reason is related to the social environment 

can be sharpened. The purpose of this study to analyze the social values embodied in the novel 

From the Rue Saint Simon to Jalan Lembang Nh works. Early and analyze the novel 

embodiment Social Value From Rue Saint Simon to Jalan Lembang work Nh, Dini. This 

research uses descriptive qualitative method. The technique used is the technique of content 

analysis, by reading the entire novel and analyze. The results in this study that the 

characteristics of social values as follows: (1) Applied through a process of human interaction 

that occurs between intensive and not innate behavior, (2) is transformed through a learning 

process which includes socialization, enculturation and diffusion , (3) the size or form of social 

regulation that also meet social needs, (4) different people in each group, (5) has a different 

effect on human action, (6) can affect the personality of the individual as a member of society. 

Keywords: Analysis, Social Value, Novel 
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1.Pendahuluan 

 

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan seperangkat aturan-atruran untuk 

mengendalikan beragam kemauan dan ambisi yang senantiasa berubah dalam situasi dan 

kondisi. Dengan adanya aturan-aturan tersebut, manusia akan tahu mana yang benar atau 

salah, mana yang baik ataupun yang buruk. Maka dari itu keberadaan niali sosial dapat 

berubah-ubah disuatu tempat dan dalam situasi apapun. Sebagai anggota masyarakat, 

mahasiswa harus mempunyai wawasan dalam memecahkan masalah kehidupan, tingkat 

individual maupun sosial. Mahasiswa dan masyarakat bisa mengembangkan kepribadian 

dan wawasan pemikiran agar daya tangkap, tanggapan, dan akal budi yang berkenaan 

dengan lingkungan sosial dapat dipertajam. Sastra menampilkan gambaran kehidupan dan 

kehidupan itu merupakan kenyataan sosial. novel adalah karangan prosa yang panjang 

mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang disekelilingnya dengan 

menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Dalam sebuah novel terdapat pula nilai sosial 

yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat dan berguna bagi kehidupan manusia, 

seperti nilai sosial yang terdapat pada novel Nh. Dini. 

 

2.Pembahasan 

Ada enam ciri-ciri nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari yaitu: (1) Diterapkan 

melalui proses interaksi antar manusia yang terjadi secara intensif dan bukan perilaku yang 

dibawa sejak lahir, (2) Ditransformasikan melalui proses belajar yang meliputi sosialisasi, 

enkulturasi dan difusi, (3) Berupa ukuran atau peraturan sosial yang turut memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan sosial, (4) Berbeda-beda pada tiap kelompok manusia, (5) Memiliki 

efek yang berbeda-beda terhadap tindakan manusia, (6) Dapat memepengaruhi kepribadian 

individu sebagai anggota masyarakat. 

 Berdasarkan proses interaksi antar manusia secara intensif pada kutipan novel 

tersebut diceritakan bahwa ia sejak kecil memang sudah memiliki kemampuan dalam 

pendidikan. Sejak SD, ia telah masuk dalam sekolah terkenal dan termasuk dalam katagori 

internasional. Kemampuan lebih dalam pendidikan ia dapat dari proses belajar serta adanya 

interaksi dengan lingkungannya. Berdasarkan ditransformasikan melalui proses belajar 

yang meliputi sosialisasi, enkulturasi dan difusi. Berdasarkan ditransformasikan melalui 

proses belajar yang meliputi sosialisasi, enkulturasi dan difusi pada kutipan novel 

diceritakan bahwa nilai menghargai persahabatan akan dipelajari anak dari pergaulan 

dengan teman sekolahnya. Berdasarkan ukuran atau peraturan sosial yang turut memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan social pada kutipan novel tersebut diceritakan bahwa suatu 

peraturan-peraturan yang terjadi dalam kehidupan sosial akan menjadi kebutuhan sosial. 

Adanya peraturan-peraturan tersebut dapat menjadi patokan dalam kehidupan sosial. 

Meskipun peraturan-peraturan tersebut berat, namun itulah yang menjadi patokan hidup. 

Berdasarkan perbedaan pada tiap kelompok manusia pada kutipan novel tersebut 

menceritakan bahwa perbedaan itu ada. Perbedaan itu tampak ketika ia menceritakan 

bahwa keadaan suhu di Eropa dengan daerah asalnya. Selain itu, perbedaan tingkah laku 

dan pola pikir manusia memang selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan efek 

yang berbeda-beda terhadap tindakan manusia pada kutipan novel tersebut menceritakan 

bahwa adanya perbedaan tingkah aku dan pola pikir manusia memang selalu ada dalam 

kehidupan sehari-hari menimbulkan efek-efek yang berbeda. Berdasarkan dapat 

memepengaruhi kepribadian individu sebagai anggota masyarakat pada kutipan novel 

tersebut menceritakan bahwa, kejadian atau perilaku suatu individu yang terjadi dalam 

masyarakat dapat mempengaruhi individu lainnya. 

3.Simpulan 

Dini tidak hanya sebagai penonton yang berdiri di luar garis. Berkat bantuan dan 

perhatian beberapa tokoh tertentu, dia terjun langsung ke lapangan. Pengetahuannya 

mengenai kekayaan alam yang selama itu dia temukan dalam bacaan, kini langsung dia 



serap di hutan dan belantara Tanah Air. Dan ketika dia piker saatnya tiba untuk pulang 

kandang, hanya kota Semarang dan kampung Sekayulah  yang akan menjadi 

kepindahannya.   
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