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ABSTRAK 

 

Supriyanto. 2014. Analisis Nilai Pendidikan Karakter dalam Syair Ibarat dan 

Kabar Qiamat Karya Syekh Abdurrahman Siddiq. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

Pembimbing 1 : Dr. H. Abdul Malik, M.Pd. 

Pembimbing 2 : Wahyu Indrayatti, M.Pd. 

Kata Kunci : Pendidikan Karakter, Syair Ibarat dan Kabar Qiamat. 

  

Objek dari penelitian ini adalah Buku Syair Ibarat dan Kabar Qiamat 

Karya Syekh Abdurrahman Siddiq. Buku Syair Ibarat dan Kabar Qiamat Karya 

Syekh Abdurrahman Siddiq merupakan karya sastra yang sangat sarat 

mengandung nilai-nilai pendidikan karakter yang sangat dibutuhkan oleh bangsa. 

Nilai-nilai yang terkandung juga sangat relevan untuk pembaca segala usia. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan nilai-nilai 

pendidikan karakter yang terkandung dalam Buku Syair Ibarat dan Kabar Qiamat 

Karya Syekh Abdurrahman Siddiq secara jelas dan untuk mendeskripsikan nilai-

nilai pendidikan karakter apa saja yang paling dominan di dalam buku tersebut. 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dalam penelitian 

ini menggunakan teknik pustaka, baca, dan teknik catat. Analisis data 

menggunakan reduksi data (merangkum), penyajian data (data disederhanakan 

dan dideskripsikan) dan verivikasi (penarikan kesimpulan) Sugiyono (2012:245-

252). 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam Buku Syair 

Ibarat dan Kabar Qiamat Karya Syekh Abdurrahman Siddiq sangat sarat 

mengandung nilai-nilai pendidikan karakter. Peneliti berpendapat bahwa Buku 

Syair Ibarat dan Kabar Qiamat Karya Syekh Abdurrahman Siddiq mengandung 

pelajaran bagi manusia untuk mempersiapkan bekal kehidupan sebelum 

menghadap Sang Pencipta. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Supriyanto. 2014. Analysis of the Character Education Value Like a poem and the 

news of Sheikh Abdurrahman Qiamat work Siddiq. Essay. Department of 

Language and Literature Indonesia, the Faculty of Education, University of 

Maritime Raja Ali Haji. 

Supervisor 1: Dr. H. Abdul Malik, M.Pd. 

Supervisor 2: Revelation Indrayatti, M.Pd. 

Keywords: Character Education, and news Like a poem Qiamat. 

 

The object of this study is Like a poem book and news Qiamat Sheikh 

Abdurrahman work Siddiq. Like a poem books and news of Sheikh Abdurrahman 

Siddiq Qiamat work is heavily laden literature contains the values of character 

education that is needed by the nation. The values contained also very relevant to 

readers of all ages. 

The aim of this study was to describe the educational values of characters 

contained in the Book of Poetry and news Qiamat Like the work of Shaykh 

Abdurrahman Siddiq clearly and to describe the values of character education 

whatever is most dominant in the book. 

This study uses descriptive qualitative methods in this study using the 

technique of literature, read, and record technique. Data analysis using data 

reduction (summarize), presentation of data (the data is simplified and described) 

and verification (conclusion) Sugiyono (2012: 245-252). 

Based on the results of this study concluded that in the Book of Poetry and 

news Qiamat Like the work of Shaykh Abdurrahman heavily loaded Siddiq 

contains the values of character education. Researchers found Like a poem book 

and news of Sheikh Abdurrahman Siddiq Qiamat work is instructive for men to 

prepare for the provision of life before facing the Creator. 

 

 

 



 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses dimana sebuah bangsa mempersiapkan 

generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan, dan untuk memenuhi tujuan 

hidup secara efektif dan efisien (Wibowo, 2013: 2). Bangsa Indonesia saat ini 

seharusnya memprioritaskan dunia pendidikan demi mempersiapkan generasi 

muda dalam menghadapi arus globalisasi yang semakin kuat menggerus bangsa. 

Pendidikan yang sangat baik akan menunjang bangsa, baik secara sumber daya 

manusia maupun ekonomi bangsa. 

Pendidikan yang sangat cocok untuk bangsa Indonesia saat ini adalah 

pendidikan berbasis karakter atau yang disebut dengan pendidikan karakter. 

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman karakter pada warga sekolah 

yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, dan tindakan, sehingga menjadi 

manusia insan yang kamil (Narwanti, 2011: 14). 

Dengan pendidikan karakter, setiap manusia khususnya pelajar tidak hanya 

mahir dalam bidang akademik, tetapi juga dituntut untuk memiliki sikap yang 

baik terhadap diri sendiri maupun kepada semua yang ada di lingkungan 

hidupnya. Dengan demikian, setiap manusia diharapkan mampu menjadi manusia 

yang tidak hanya pintar tetapi juga memliki sikap yang baik dan berguna bagi diri 

sendiri, keluarga, maupun bangsa. 

Namun yang harus diperhatikan dalam dunia pendidikan Indonesia saat ini 

adalah, kemampuan setiap pendidik untuk menerapkan pendidikan karakter dalam 

lingkungan sekolah setiap hari. Kemampuan setiap pendidik menanamkan unsur-

unsur nilai pendidikan karakter dalam setiap tingkah laku peserta didiknya baik di 

lingkungan sekolah maupun lingkungan sosialnya. Kemampuan pendidik agar 



 

 

seluruh peserta didik dapat menerima dan mengamalkan nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam kehidupan pribadinya. Hal-hal tersebut hendaknya diperhatikan 

agar penyelenggaraan pendidikan memberikan kontribusi terhadap kemajuan 

bangsa. 

Kuatnya arus asing telah melunturkan segenap nilai-nilai luhur bangsa 

Indonesia. Jika kita kaji lagi memang banyak peninggalan sejarah yang kita miliki 

yang sarat mengandung nilai-nilai yang luhur. Kurangnya minat untuk mengkaji 

peninggalan-peninggalan tersebut khusunya dalam dunia sastra menjadi alasan 

terbesar pudarnya nilai-nilai luhur dari karya sastra.  

Karya sastra adalah hasil olah pikir manusia terhadap sesuatu keadaan 

yang telah terjadi dan akan terjadi. Maka dari itu setiap karya sastra memiliki 

nilai-nilai yang sangat baik yang mampu mengajarkan kita untuk bertingkah laku 

dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu karya-karya sastra juga memiliki unsur 

atau nilai-nilai keindahan yang mampu menggugah kita sebagai pembaca. Jika 

kita berbicara tentang peningglan karya sastra, khususnya sastra melayu klasik 

tentulah yang ada dalam pikiran kita hanyalah karya sastra yang telah sering kita 

dengar saja. Masih banyak lagi karya-karya melayu klasik yang lain yang 

mungkin tidak kita kenal seperti yang disebutkan tadi.  

Karya sastra melayu klasik yang belum pernah dikaji oleh banyak orang 

yaitu Syair Ibarat dan Kabar Qiamat Karya Syekh Abdurrahman Siddiq. Dengan 

menghubungkan masalah dalam dunia pendidikan seperti pendidikan karakter 

maka peneliti mengambil judul “Analisis Nilai Pendidikan Karakter dalam Syair 

Ibarat dan Kabar Qiamat Karya Syekh Abdurrahman Siddiq”. 



 

 

Alasan mengambil Syair ibarat dan Kabar Qiamat Karya Syekh 

Abdurrahman Siddiq ini sebagai bahan penelitian adalah karena karya sastra ini  

belum banyak dikenal oleh khalayak ramai. Dengan meghadirkan karya sastra 

klasik yang belum banyak didengar oleh khalayak ramai ini peneliti berkeinginan 

menambah wawasan kita tentang karya-karya sastra melayu klasik. Sehingga 

nanti pada akhirnya kita dapat bersama-sama mengenal lebih banyak lagi karya 

sastra melayu klasik dan memahami unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. 

Dengan mengangkat unsur kearifan budaya lokal peneliti berharap agar 

nantinya hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan ajar bagi guru dalam 

memberikan materi yang berkaitan dengan analisis syair dan pendidikan 

berkarakter. Serta menggugah rasa cinta kita terhadap kearifan budaya lokal demi 

melestarikan budaya dan karya sastra yang kita miliki. 

Pada penelitian ini, peneliti juga ingin membuktikan bahwa pendidikan 

karakter yang kita kenal pada masa ini sebenarnya adalah hasil penyempurnaan 

dari nilai-nilai yang ditanamkan sejak zaman dahulu. Dari hasil karya sastra inilah 

peneliti akan menggali lagi nilai-nilai apa saja yang penulis syair tersebut ingin 

sampaikan.  

2. Metode dan Teknik Penelitian  

Penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Menurut Ratna (2006: 46) 

Penelitan kualitatif secara keseluruhan memanfaatkan cara-cara penafsiran dengan 

menyajikannya dalam bentuk deskripsi. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan metode deskriptif. Istilah deskriptif berasal dari bahasa Inggris to 

describe yang berarti memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal, misalnya 

keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain. 



 

 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pustaka, baca, tulis dan teknik 

catat. Teknik pustaka adalah teknik yang menggunakan sumber-sumber tertulis  

untuk memperoleh data (Subroto, 1992:42 dalam Nelita, 2014:25). Sumber 

tertulis yang dimaksudkan disini adalah teks buku Syair Ibarat dan Kabar Qiamat 

karya Syekh Abdurrahman Siddiq. Teknik baca yang dilakukan oleh peneliti 

adalah dengan membaca secara keseluruhan isi teks syair tersebut secara 

berulang-ulang dan menentukan nilai pendidikan karakter apa saja yang akan di 

teliti di dalamnya. Kemudian dilanjutkan dengan tahap berikutnya teknik catat, 

yaitu mencatat bait-bait syair yang mengandung nilai-nilai pendidikan karakter.  

 

4. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis pendidikan karakter dalam pasal-pasal Syair 

Ibarat dan Kabar Qiamat Kiamat Karya Syekh Abdurrahman Siddiq, maka 

ditemukan nilai-nilai pendidikan karakter bersasarkan delapan belas indikator 

nilai pendidikan karakter (Depdiknas, 2011) yaitu: religius, jujur, toleransi, 

disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta 

damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. 

 

5. Pembahasan Hasil Penelitian 

Setiap hasil karya sastra pasti memiliki pesan, amanah, ataupun manfaat 

yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui hasil 

karangannya tersebut. Pesan atau amanah yang ingin disampaikan tersebut pasti 



 

 

berkaitan dengan nilai-nilai kebaikan untuk kehidupan manusia dalam berprilaku 

sehari-hari. 

Dalam buku Syair Ibarat dan Kabar Qiamat Karya Syekh Abdurrahman 

Siddiq ini banyak mengandung nilai-nilai pendidikan karakter yang menjadi pesan 

atau amanah untuk pembaca dalam berprilaku sehari-hari khususnya dalam dunia 

pendidikan. Nilai-nilai pendidikan karakter inilah yang menjadi dasar dalam dunia 

pendidikan Indonesia dewasa ini. 

 

6. Simpulan dan Saran 

A. Simpulan 

Buku Syair Ibarat dan Kabar Qiamat Karya Syekh Abdurrahman Siddiq 

merupakan karya sastra yang sangat sarat akan nilai-nilai pendidikan karakter. 

Dengan demikian maka tergambar secara jelas bahwa adanya hubungan antara 

karya sastra melayu klasik ini dengan perkembangan dunia pendidikan, yaitu 

nilai-nilai pendidikan karakter yang kita ketahui saat ini sebenarnya telah 

bersumber dari nilai-nilai luhur yang ditanamkan oleh nenek moyang kita yang 

ditanamkan melalui sebuah karya sastra. Pada penelitian ini, peneliti hanya 

menganalisis teks syair yang berisi tentang pendidikan karakter. 

1. Nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam buku Syair Ibarat 

Dan Kabar Qiamat Karya Syekh Abdurrahman Siddiq adalah religius, 

jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa 

ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, 

peduli sosial, adn tanggung jawab. 



 

 

2. Nilai pendidikan karakter yang paling menonjol dalam buku buku Syair 

Ibarat Dan Kabar Qiamat Karya Syekh Abdurrahman Siddiq adalah 

a. Religius 

b. Jujur 

c. Kreatif 

 

A. Saran 

Buku Syair Ibarat Dan Kabar Qiamat Karya Syekh Abdurrahman Siddiq 

mengandung nilai-nilai yang sangat penting dalam kehidupan, khususnya nilai 

pendidikan karakter. Untuk itu peneliti menyarankan agar: 

1. Setiap butir syair dalam buku Syair Ibarat Dan Kabar Qiamat Karya 

Syekh Abdurrahman Siddiq mengandung nilai pendidikan karakter, yang 

dapat disesuaikan dengan model pembelajaran di setiap jenjang 

pendidikan, guru diharapkan dapat menjadikannya sebagai acuan 

penerapan pendidikan karakter serta menjadikannya sebagai bahan ajar 

analisis sastra di sekolah dalam semua jenjang pendidikan. 

2. Untuk siswa hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan 

pembelajaran dan penerapan nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Untuk pembaca diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi arahan 

mengenai buku Syair Ibarat Dan Kabar Qiamat Karya Syekh 

Abdurrahman Siddiq yang sarat akan nilai-nilai luhur dan layak untuk di 

baca dan di pahami. 
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