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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam latar belakang masalah ini akan diperlihatkan kesenjangan antara 

ideal pendidikan dengan realitas di masyarakat dan lingkungan sekolah dalam 

konteks pendidikan nilai. Kontras antara keduanya lantas menjadi pintu masuk 

untuk permasalahan yang lebih konkret yaitu persoalan pendidikan nilai dalam 

kaitannya dengan pembacaan sastra di kelas.  

1.1.1 Ideal Pendidikan 

Tujuan utama pendidikan adalah memanusiakan manusia. Nicolaus 

Driyarkara menegaskan ini dalam pandangannya mengenai pendidikan (A. 

Sudiarja, ed, 2006). Menurutnya pendidikan adalah proses (mendidik dan dididik) 

sebagai kompleks dari banyak perbuatan yang berorientasi kepada memanusiakan 

manusia.  

Manusia tidak bisa begitu saja menjadi seorang manusia seutuhnya tanpa 

proses memanusiakan diri. Seekor binatang ketika menetas atau dilahirkan akan 

bergerak naluriah menjadi binatang dengan kemampuan bertahan hidup dan 

berkembang biak. Namun manusia, tidak cukup mengandalkan nalurinya untuk 

menjalankan tugasnya sebagai manusia. Yvon Ambroise menyebutkan bahwa 

secara natural manusia akan menempuh tahapan proses hominisasi (menjadi spesies 

mahluk biologis manusia) pada dirinya yang nyata oleh dominasi insting (Ambroise 

dalam Kaswardi, 1993). Fase tersebut berdampingan dengan proses humanisasi 

yaitu kesadaran, rasio yang ada sejak lahir, juga lingkungan sosial yang menjadi 
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lingkaran hidupnya, mendorong maupun mengondisikan dirinya untuk semakin 

beranjak dari keadaan bayi polos menuju pribadi dewasa yang mandiri dan 

bertanggung jawab. Di sini manusia membangun identitas manusianya yang 

semakin mengatasi karakteristik hewaninya (Ambroise dalam Kaswardi, 1993).  

Proses tersebut mengasumsikan rencana sistematis sedemikian rupa 

sehingga diharapkan terjadi perubahan menuju kematangan kognitif, emosi, 

maupun perilaku yang dimanifestasikan dengan ekspresi potensi-potensi dirinya 

dan berperan bagi kemajuan lingkungan hidupnya. Di sinilah pendidikan 

memegang peran penting untuk menempa manusia menjadi manusia seutuhnya.  

UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan 

hal serupa. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. 

Diharapkan, mereka akan memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Maka konsep memanusiakan manusia 

dalam pendidikan yang diselenggarakan negara adalah memberikan seluas-luasnya 

kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri demi kebaikan 

pribadi maupun lingkungannya.  

Masih dalam UU Sisdiknas bab dua (pasal dua dan tiga) menyebutkan 

bahwa pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya adalah 

membangun manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 
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yang demokratis serta bertanggung jawab. Maka ideal manusia Indonesia yang 

diharapkan hadir menurut konstitusi tersebut adalah manusia yang seimbang, 

harmonis antara relasinya dengan Tuhan maupun dengan sesama (termasuk kepada 

negara, yaitu menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab).  

Kembali dihubungkan dengan pandangan Driyarakara di atas, apa yang 

diwartakan dan diharapkan dari ketetapan negara tersebut dapat dicapai dengan tiga 

aspek yaitu pendidikan kompetensi, pendidikan karakter, dan pendidikan nilai. 

M. Satrapratedja menyatakan bahwa pendidikan nilai adalah penanaman 

dan pengembangan nilai-nilai dalam diri seseorang (Sastrapratedja dalam 

Kaswardi, 1993). Pendidikan nilai sangatlah fundamental karena nilai itu sendiri 

menjadi ukuran bahkan pedoman bagi manusia untuk melakukan sesuatu 

(Ambroise dalam Kaswardi, 1993). Nilai memberikan wawasan mendalam kepada 

seseorang sebagai bekal tindakannya. Nilai tertentu yang dihayati seseorang akan 

tercermin dari tindakannya bahkan dari pengorbanannya agar terwujudnya nilai-

nilai tersebut.  

Tentu saja pendidikan nilai tidak bisa berdiri sendiri. Dalam rangka 

pembangunan manusia yang utuh oleh pendidikan, pendidikan nilai perlu 

dimanifestasikan agar menunjukan kualitas yang dianut manusia. Di sini 

pendidikan karakter menjadi locus praktek nilai-nilai tersebut. Dengan pendidikan 

karakter kemudian perbuatan-perbuatan nyata disadari sebagai elemen pembangun 

karakter diri (A. Sudiarja, 2006).  

Selanjutnya tumbuhnya kualitas karakter perlu dipadankan dengan 

peningkatan kompetensi diri. Institusi pendidikan sejak dasar hingga tinggi 
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sekarang ini bersaing untuk menciptakan manusia-manusia yang memiliki 

keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh kebutuhan zaman.  

Kemajuan peradaban abad 21 dengan ciri khas teknologi dan informasi 

lantas membuka kesempatan berkarya yang beraneka ragam. Agar pribadi-pribadi 

yang terlibat dalam kemajuan zaman tersebut dapat mengambil peran yang aktif 

dan konstruktif, baik bagi dirinya dan orang lain, maka pemahaman akan nilai-nilai 

hidup tetap perlu dianut agar mereka tidak kehilangan arah ketika menempatkan 

diri di lingkungannya. Maka pendidikan yang ideal adalah yang mampu 

menyinergikan antara pembangunan kesadaran akan nilai, pembentukan karakter 

dan peningkatkan kompetensi diri.  Dari situ cita-cita manusia yang utuh terwujud. 

1.1.2 Permasalahan Pendidikan Nilai 

Meskipun nilai dan karakter disadari menjadi agenda fundamental dalam 

pendidikan di Indonesia namun dalam praktiknya justru kerap dipertanyakan 

eksistensinya. Ini tampak dari persoalan-persoalan yang mengarah pada keraguan 

kemangkusan penerapan pendidikan nilai dalam pendidikan. Peneliti sendiri 

melihat beberapa dilema dalam dunia pendidikan terkait pendidikan nilai dari 

perspektif budaya, sosial, dan akademis; baik persoalan filosofis konseptual 

maupun teknis di lapangan.   

Salah satu potretnya adalah insiden pemukulan terhadap guru oleh murid 

dan orangtuanya yang terjadi di Sekolah Menengah Kejuruan 2, Makassar pada 10 

Agustus 2016 (Kompas, 11 Agustus 2016). Peristiwa ini menjadi tanda bahwa ada 

ketidakseimbangan antara peran sekolah sebagai lembaga pendidik dengan 

hasilnya, yaitu peserta didik yang diharapkan mampu mengamalkan nilai-nilai 

luhur yang ditanamkan oleh sekolah itu sendiri.  
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Redaksi Kompas sendiri merespons bahwa peristiwa tersebut 

memprihatinkan mengingat “sekolah kita idealkan menjadi tempat belajar, tidak 

saja untuk menimba pengetahuan, tetapi juga mengembangkan akhlak luhur” 

(Tajuk Rencana, Harian Kompas, 12 Agustus 2016). Ironisnya insiden ini 

melibatkan orang tua siswa sendiri yang mendukung pemukulan tersebut.  

Bila insiden pemukulan itu terjadi dengan korban guru, dan pelakunya 

adalah murid dengan konfirmasi orang tuanya sendiri maka kita patut bertanya 

pendidikan nilai seperti apa yang ditanamkan orang tua terhadap anaknya? Di sisi 

lain kita tahu bahwa pendidikan (penanaman nilai) merupakan tanggung jawab 

bersama antara sekolah dengan masyarakat (keluarga). Keluarga merupakan basis 

pendidikan dini bagi anak yang selanjutnya diformalkan dan diinstitusikan oleh 

sekolah. Kedua lembaga (sekolah dan keluarga) tersebut seharusnya diasumsikan 

ada kerjasama dalam rangka pendidikan anak (Dirgagunarsa dalam Kaswardi, 

1993).  

Sinergi sekolah dan keluarga, terutama dalam pendidikan nilai, menjadi 

penting khususnya dalam konteks zaman ini. Arus informasi yang didukung 

teknologi media zaman sekarang secara cepat dan luas menawarkan informasi siap 

saji yang dapat dengan mudah diakses dan dikonsumsi oleh individu, terutama 

golongan remaja. Informasi tersebut membawa beragam potensi yang sifatnya 

sehat, konstruktif maupun negatif nan merusak. Ini tergantung sebagian besar dari 

pribadi anak itu sendiri sejauh mana mereka mampu memfiltrasi konten-konten 

informasi berdasarkan bekal wawasan maupun perangkat nilai yang dimilikinya.  

Konstruksi nilai-nilai yang dibangun sejak semula oleh keluarga dan 

dikuatkan oleh sekolah mendapat tantangan terbesarnya oleh tawaran-tawaran nilai 



6 
 

yang dibawa oleh arus informasi tersebut. Remaja yang tidak lagi dalam tahapan 

pengawasan sepenuhnya oleh orang tua dapat berselancar bebas apapun yang ada 

di internet, mempelajarinya, menduplikasinya menjadi tindakan nyata dalam 

lingkungan sosialnya, dan berikut bahkan mengunggahnya dalam media sosial. 

Kasus paling anyar adalah remaja Awkarin dan Anya Geraldine (“Kala Konten 

Negatif Medsos Anak Muda Diidolakan Anak, Orangtua Mesti Bagaimana?” dalam 

www.detik.com, 30 September 2016). Mereka mengunggah konten-konten yang 

sifatnya privat dan negatif ke media sosial yang kemudian menimbulkan reaksi 

keras dari masyarakat. Apapun motif para remaja putri itu menyebarluaskan 

kehidupan pribadinya, yang mereka lakukan dalam video tersebut merefleksikan 

seberapa jauh remaja sekarang dapat berlaku dalam kehidupannya ketika mendapat 

ruang gerak privatnya. 

Tidak hanya dimensi hidup pribadi, dalam lingkup lembaga, yaitu sekolah, 

juga memiliki bentuk permasalahannya sendiri terkait pendidikan nilai. Wawasan 

industri, di mana anggaran, akuntabilitas, serta profit yang berkelindan dengan 

kurikulum akademik dan idealisme pembangunan karakter, menciptakan 

kecenderungan pendidikan yang hadir kemudian setelah nilai-nilai pasar yang 

menagih perbandingan lurus antara efisiensi kerja dengan kepuasan pelanggan.  

Fenomena tersebut menempatkan murid (termasuk orang tuanya) 

berparadigma sebagai stakeholder, yaitu konsumen pendidikan yang merasa berhak 

dipuaskan daripada sebagai pribadi-pribadi yang hadir dan merasa perlu dibangun 

karakternya (Schwartzman, 2013). Konsekuensi dari komodifikasi semacam ini 

adalah sekolah hadir condong demi memenuhi permintaan pasar. Konsep yang 

muncul adalah peserta didik belajar dengan orientasi menguasai kecakapan-

http://www.detik.com/
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kecakapan yang dibutuhkan untuk profesi tertentu. Semakin mereka cakap maka 

dirinya semakin bernilai dari perspektif komoditas tenaga kerja. Pandangan itulah 

yang dipercaya akan menjadi pintu menuju kesuksesan sebagaimana didamba oleh 

masayarakat umum. Sementara konsep tersebut semakin merasuk jadi impian orang 

yang bersekolah, ide tentang manusia seutuhnya justru jadi mengambang.  

Bentuk lain dari problem penempatan pendidikan nilai mencuat dalam tren 

yang lebih kekinian. Kemunculannya justru beriringan dengan respons terhadap 

situasi sosial yang merasakan perlunya pembangunan karakter bagi murid-murid 

sekolah. Sehubungan dengan komodifikasi pendidikan, banyak lembaga 

pendidikan yang mengangkat pendidikan nilai sebagai simbol identitas institusi 

sekaligus menjadi komoditas yang ditawarkan kepada calon konsumen (calon orang 

tua dan murid). Ada banyak program-program yang ditawarkan sekolah dalam 

rangka pendidikan nilai sebagai penyeimbang atas tuntutan kualifikasi akademik. 

Hadirnya mata pelajaran character building atau Pendidikan Budi Pekerti menjadi 

salah satunya. Namun masih menjadi pertanyaan pula apabila pelajaran formal ini 

disampaikan dalam kecenderungan konsepsi teoretis dan minim kreativitas pada 

olah praksisnya.  

Masih tentang permasalahan pendidikan nilai di Indonesia, setiap tahun 

pemerintah dan pihak sekolah sendiri selalu tampak bergelut dengan siklus 

administrasi daripada usaha-usaha integral berkelanjutan yang konkret dalam 

membangun manusia. Insiden semasa orientasi siswa baru, masalah sertifikasi guru, 

polemik penyelenggaraan ujian nasional, sampai kritik penerimaan mahasiswa baru 

senantiasa muncul hampir setiap tahun diselingi kasus-kasus korupsi maupun 

kekerasan yang ironisnya terjadi di sekolah. Sekali lagi, agenda utama pendidikan 
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yang hendak membangun akhlak justru terbenam oleh kelelahan pemenuhan 

tuntutan akademis maupun urusan teknis penyelenggaraan pendidikan yang labil.  

Di kelas sendiri pendidikan nilai masih diliputi pola tradisional. Pada 

konteks pendidkan Agama maupun PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) muatan-

muatan nilai diajarkan kepada murid dalam bentuk ceramah depan kelas menurut 

tuntunan buku teks dan kemudian anak-anak diuji hafalannya di atas kertas. 

Penalaran dan praktek dari pemahaman konsep pendidikan nilai cenderung tidak 

menjadi fokus utama proses pembelajaran. Di ujung anak-anak akan memperoleh 

angka atau skala huruf sebagai hasil belajar mereka atas pendidikan nilai. 

Implikasinya anak-anak menjadi kurang peka dan kurang terasah kemampuan 

berpikir kritisnya dalam menentukan pertimbangan-pertimbangan tindakan. 

Mereka cenderung masuk dalam suasana belajar yang sifatnya doktrin nilai dengan 

minim elaborasi atas alasan-alasan di balik pentingnya suatu nilai.  

Dapat kita simpulkan bahwa meskipun pendidikan nilai diakui sebagai 

agenda besar dari penanaman budi pekerti serta roh dalam pembangunan 

kepribadian dan kompetensi para murid, namun praktiknya senantiasa ada 

pengabaian yang menempatkannya sebagai dimensi bawah sadar dari aktivitas yang 

ada di sekolah. Ketika diangkat dalam ranah eksplisit, pendidikan nilai justru 

diragukan geliatnya karena yang tampak justru formalitas usahanya.  

1.1.3 Ikhtiar Pendidikan Nilai 

Sejak 2013 pemerintah sebenarnya telah merespons kebutuhan masyarakat 

atas perlunya memasukkan unsur karakter ke dalam pembelajaran. Kurikulum 2013 

sendiri telah menandaskan adanya empat kompetensi inti dengan menempatkan 
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sikap keagamaan sebagai posisi paling atas dari sikap sosial, pengetahuan, dan 

penerapan pengetahuan.  

Implikasi penetapan ini dalam kurikulum adalah setiap mata pelajaran 

memiliki tugas untuk mengorientasikan pembelajaran dalam kelas kepada 

kompetensi tersebut. Idealnya, dengan demikian, pendidikan nilai tidak semata 

terbatas pada PKn dan Agama tetapi ada implisit pada setiap bidang studi.  

Usaha pemerintah untuk menyatakan adanya pembelajaran sikap dalam 

pendidikan kompetensi perlu diapresiasi sebagai sebuah terobosan menanggapi 

berbagai permasalahan yang dilanda bangsa ini. Meskipun demikian perlu jadi 

catatan bahwa penempatan agama sebagai acuan utama dari keseluruhan kurikulum 

justru mengerdilkan universalitas nilai yang dikandung dalam karakter-karakter 

yang diharapkan dihayati dan diamalkan oleh peserta didik.  

Pada praktiknya konsep pendidikan ini menjadi kabur oleh karena 

formalitasnya sendiri. Di lapangan guru kebingungan untuk menyatakan hubungan 

antara disiplin sikap dengan disiplin pengetahuan. Efeknya adalah terjadi 

kegagapan untuk mengintegrasikan antara penguasaan sikap dengan penguasaan 

keterampilan dalam bidang studi. Ada anggapan bahwa anak boleh nakal asal 

pintar, atau biarpun bodoh yang penting anak itu santun. Dikotomi semacam ini 

yang menandakan adanya pendidikan nilai yang terasing dari kurikulum yang 

seharusya menjadi penggerak sekolah itu sendiri.  

Bila demikian sekolah ditantang untuk kreatif dalam mengejawantahkan 

pendidikan nilai ke dalam keseluruhan aktivitas sekolah, baik intra maupun ekstra, 

akademis maupun non akademis. Implementasi di lapangan, khususnya di dalam 

kelas, guru dituntut untuk kreatif membawa anak sampai pada pemahaman nilai-
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nilai yang menjadi bagian dari keterampilan atau konsep pengetahuan materi 

pembelajaran tertentu. 

Ada bermacam-macam pendekatan yang dapat dilakukan dalam proses 

pembangunan penalaran nilai bagi peserta didik. Dua pendekatan besar, yaitu 

tradisional dan progresif. Pendekatan tradisional (indoktrinasi) memiliki karakter 

instruksional, represif dan tidak memerhatikan potensi anak. Dengan kata lain 

pendekatan ini mengasumsikan kepatuhan anak dan cenderung top-down (Brady, 

2016)  

Sebaliknya pendekatan progresif lebih memerhatikan dimensi demokratis 

dalam suatu keputusan bernilai. Pendekatan ini sifatnya konstruktif. Guru menjadi 

fasilitator bagi kebebasan berpikir dan mempertimbangkan nilai-nilai yang pahami 

anak-anak. Selain dua aliran di atas, ada satu pendekatan di mana pendidikan nilai 

menjadi agenda tersembunyi di dalam kurikulum. Penyampaiannya dilakukan 

melalui kegiatan-kegiatan yang mempromosikan nilai itu sendiri. Pendekatan ini 

disebut pendekatan kritis. Anak-anak diajak terlibat, beraktivitas melakukan 

sesuatu dan di kondisikan untuk sampai pada refleksi tentang nilai, biasanya tentang 

keadilan sosial, politik, kemanusian. Kegiatannya dapat berupa program karitatif, 

studi banding, karyawisata, kompetisi, pentas seni, dll (Kelly, 2012) 

Membaca karya sastra di dalam kelas termasuk sebuah usaha progresif 

dalam pendidikan nilai. Hal tersebut berpijak dari potensi yang dimiliki karya sastra 

sendiri yang diyakini dapat menjadi sebuah alternatif pendidikan nilai. Jakob 

Sumardjo (Kaswardi, 1993:148) menyebutkan bahwa “karya sastra sebenarnya 

ditulis dengan maksud menunjukkan nilai-nilai kehidupan atau setidak-tidaknya 

mempersoalkan nilai yang dipandangnya kurang sesuai dengan kebutuhan zaman 
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atau kebutuhan manusia umumnya.” Hal ini senada dengan pernyataan Crippen 

(2012) bahwa kisah yang ditawarkan oleh karya sastra memberi kesempatan pada 

pembaca untuk merespons isinya. Dengan membaca karya sastra siswa dapat 

mengapresasi warisan kebudayaan yang direpresentasikan sang pengarang melalui 

latar ataupun tema yang dihadirkan. Lebih lanjut Crippen menegaskan bahwa 

dengan membaca karya sastra dapat membangun intelegensi emosi dan daya 

kreativitas siswa. Kepribadian dan kemampuan sosial anak dapat terasah melalui 

karakter-karakter maupun variasi konflik yang disajikan oleh sebuah cerita. 

Cerita pendek (cerpen) sendiri adalah salah satu bentuk karya sastra. 

Bentuknya tentu sudah sangat populer bagi kita. Pengarang hanya memiliki 

kesempatan alur cerita yang ringkas, konflik yang langsung menukik lugas, namun 

tetap bernas. Meskipun pendek nan singkat namun cerpen tidak begitu saja 

tereduksi kesempatannya dalam menyampaikan pesan pengarang dibanding bentuk 

sastra lainnya yang memiliki ruang lebih panjang seperti novel. Cerpen tetap 

memiliki integritas khasnya sebagai sebuah genre karya sastra. Menurut Maman S 

Mahayana (Kompas, 2013: 188), “Bagaimanapun, cerpen (sastra) bukanlah sastra 

populer yang sekali baca, lenyaplah sentuh kritik kita pada karya itu.” Justru dari 

pendeknya lantas cerpen selalu merangsang imajinasi pembaca untuk bergerak 

tangkas merespons isyarat makna yang kerap disampaikan secara menggemaskan 

oleh pengarang (Kompas, 2013:189). Demikian pula ketika cerpen itu sendiri 

dibaca oleh pelajar di dalam kelas. Apakah ketika mereka membaca cerpen dan 

membongkar komponen-komponen penyusun ceritanya tidak tersisa kegelisahan 

untuk melangkah lebih dewasa mempelajari kandungan nilai-nilai yang dipesankan 

pengarang? Respons itulah yang hendak dijejaki oleh peneliti di sini, yaitu pada 
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duduk perkara kemampuan pembacaan cerita pendek sebagai sebuah modus 

progresif pendidikan nilai, khususnya dari cerpen-cerpen yang selama ini sudah 

menjadi bagian dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah XYZ berikut. 

1.1.4 Pendidikan Nilai dan Pembacaan Sastra di Sekolah XYZ 

Di tahun 2010 ini Sekolah XYZ akan masuk usia 10 tahun. Dalam satu 

dasawarsa ini sekolah XYZ telah meluluskan lebih dari 2000 siswa sejak angkatan 

pertama. Selama perjalanan tersebut sekolah XYZ menerapkan kurikulum 

Cambridge bersama dengan kurikulum nasional. Dalam pembelajaran para murid 

disiapkan untuk menghadapi Ujian Nasional dan diarahkan untuk mengikuti 

Cambridge International Examination dalam rangka prasyarat masuk ke 

universitas-universitas di mancanegara.  

Sebagai sekolah yang berorientasi mempersiapkan murid-muridnya 

melanjutkan pendidikan ke luar negeri maka pelajaran-pelajaran yang disiapkan 

untuk murid mentikberatkan penguasaan konsep dan keterampilan akademik 

menurut standar yang umumnya dituntut oleh perguruan tinggi mancanegara. Hal 

tersebut termaktub dalam kurikulum Cambridge itu sendiri yang diterapkan dalam 

beberapa bidang studi inti (yang secara garis besar dibagi menjadi gugus ICT and 

Art [teknologi komunikasi informasi dan seni], Social [Ilmu Pengetahuan Sosial], 

dan Science [Ilmu Pengetahuan Alam]. Dapat dikatakan bahwa porsi untuk bidang 

studi inti ini mendominasi pembagian waktu pelajaran selama seminggu (5 hari 

belajar) murid. Pelajaran Agama, PKn, Seni dan Budaya, Olah Raga hanya 

mendapatkan tidak lebih dari 2 jam pertemuan (@ 45 menit) setiap minggunya.  

Untuk pendidikan nilai sendiri Sekolah XYZ menerapkannya ke dalam 

berbagai bidang. Sebagai pilar pertama yang dianut sebagai visi sekolah ini, 
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pembangunan Moral Character (kemudian Academic Excelence, Innovative 

Leadership, dan Community Service)  diimplementasikan secara kasatmata dalam 

pelajaran PKn dan Agama (hanya 1 jam pelajaran per minggu). Selain itu terdapat 

juga sistem disiplin sekolah, pelbagai workshop dan kegiatan-kegiatan seirama 

yang diarahkan pada pembentukan karakter murid. Lebih lanjut seminggu sekali 

para murid mendapatkan pembelajaran Personal Development Program yang 

diberikan oleh wali kelasnya. Di situ mereka memperoleh input mengenai 

pembangunan karakter berdasarkan konsep Seven Habits karya Stephen Covey 

yang sudah diasimilasi untuk kapasitas anak-anak. Kecenderungan kegiatan-

kegiatan ini adalah melangsungkan pendidikan nilai dalam bentuk transfer konsep. 

Anak-anak dihadapkan pada konsep ideal tentang nilai-nilai dan pada saat yang 

sama diharapkan terjadi internalisasi atas penangkapan mereka dari penjelasan-

penjelasan yang diberikan di kelas.  

Dari hemat peneliti, melihat porsi yang demikian besar untuk kepentingan 

akademis (pembangunan kompetensi) ada kecenderungan bahwa pendidikan nilai 

tidak secara berimbang diterapkan bersamaan orientasi target pembelajaran. Belum 

lagi apabila praktek indoktrinasi sebagai metode pembelajaran di kelas tidak lagi 

kontekstual dengan kekhasan yang dimiliki murid-murid sebagai generasi remaja 

di abad informasi ini.  

Berangkat dari keprihatinan tersebut dan berlandaskan bahwa pendidikan 

nilai haruslah menjadi bagian dari keseluruhan aktivitas pendidikan di sekolah, baik 

intra maupun ekstra akademik, maka peneliti hendak melihat adanya kemungkinan-

kemungkinan lain dari mata pelajaran non susila, sebagai alternatif agen 

penyemaian pendidikan nilai.  
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Peneliti sendiri mengampu pelajaran Bahasa Indonesia. Di kelas peneliti 

menggunakan sastra sebagai sarana mengajarkan kompetensi berbahasa Indonesia. 

Pendekatan ini ditempuh dengan alasan salah satunya adalah sebagai respons atas 

ketidakefektifan buku paket menjadi media pembelajaran bahasa.  

Dengan mengapresiasi prosa semacam roman maupun cerpen diharapkan 

anak dapat menyelami khasanah pemikiran-pemikiran sastrawan Indonesia 

sekaligus belajar tentang Bahasa Indonesia itu sendiri. Pada saat yang sama mereka 

dapat berjumpa dengan gagasan-gagasan kreatif pengarang yang kerap menyentuh 

kehidupan konkret anak-anak sendiri. Terkait tulisan ini peneliti melihat sastra 

memiliki potensi pedagogis atas konsep-konsep nilai tertentu yang ditawarkan 

pengarang melalui karakter-karakter dalam karyanya tersebut.  

Potensi pedagogis karya sastra ditunjukkan oleh Jakob Sumardjo 

(Kaswardi, 1993: 148-150) dengan mengklasifikasikan intensi karya sastra dalam 

konteks pendidikan nilai. Menurutnya ada karya sastra yang ditulis untuk 

mempertegas nilai-nilai yang umum dianut oleh masyarakat pada zamannya. Ada 

juga karya sastra yang memiliki fungsi mendayagunakan nilai. Maksudnya karya 

sastra menjadi panggung bagi suatu nilai tertentu untuk tampil lebih menarik dan 

menjangkau perhatian pembaca untuk merefleksikan pesannya. Selain kedua 

intensi tersebut Sumardjo menambahkan bahwa karya sastra dapat menjadi sebuah 

media untuk menggugat nilai-nilai yang berlaku. Di sini karya sastra memiliki 

peran kritis terhadap makna kebenaran yang selama ini justru menjadi keyakinan 

banyak orang. Ketika karya sastra tersebut dibaca oleh kalangan murid maka 

fungsi-fungsi tersebut akan tampak ketika para siswa mendapat kesempatan untuk 

mengungkapkan proses pembacaan tersebut dalam format artikulasi pendapat.  
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Pada fenomena itulah peneliti mengambil kajian pembelajaran Bahasa 

Indonesia sebagai proyek penelitian ini untuk melihat bagaimanakah potensi-

potensi pendidikan nilai hadir melalui pembacaan karya sastra.  

1.2 Permasalahan Penelitian 

Orientasi penelitian ini adalah kepada pendidikan nilai. Pendidikan nilai di 

sini berarti cara penanaman dan pengembangan nilai-nilai yang dilaksanakan oleh 

sekolah kepada para murid dan konsep-konsep darinya sejauh dipahami oleh murid. 

Sebagai lembaga formal pendidikan sekolah secara ideal memiliki perangkat untuk 

menanamkan nilai-nilai yang dapat dihayati dan dijalankan oleh murid-murid. 

Penelitian ini hendak meneropong perkara pendidikan nilai dari perspektif alternatif 

pada pelajaran non moral yang memiliki potensi untuk mengusungnya, yaitu 

pembacaan cerpen yang menjadi bagian dari pembelajaran Bahasa Indonesia.  

Hal tersebut menarik perhatian peneliti mengingat terdapat beberapa elemen 

yang disinggung di sini yaitu mengenai membaca, karya sastra dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia, dan pendidikan nilai. Masing-masing memiliki isu permasalahan 

dalam lingkungan pendidikan.  

Membaca sendiri masih menjadi isu penting bukan hanya dalam pendidikan 

tetapi bagi bangsa Indonesia sendiri. Menurut data Unesco 2012, indeks minat baca 

di Indonesia menempati urutan kedua terbawah (terakhir adalah Botswana) dari 61 

negara yang disurvei di seluruh dunia (Ahmad Arif dalam Harian Kompas, 2016). 

Dengan kualitas 0,001 ini diperoleh hanya satu orang dari setiap 1000 orang di 

negeri ini yang menunjukkan minat untuk membaca. Ini mempengaruhi rendahnya 

tingkat literasi kita. Bahkan kemampuan literasi orang dewasa Jakarta (25-65 

tahun), yang mengenyam minimal setaraf SMA, lebih rendah daripada masyarakat 
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Eropa pada level sekolah dasar (berdasarkan hasil survei Organisation for 

Economic Co-operation and Development Programme for International 

Assessment of Adult Competencies 2016 dalam Bangsa Tunabaca, Kompas, 28 

September 2016). 

 Daya literasi di sini dipahami lebih dari sekedar kemampuan mengucapkan 

kata dan kalimat pada suatu bacaan tetapi lebih dalam yaitu, menurut Ahmad Arif 

(Kompas, 2016), adalah kemampuan memahami, mengevaluasi, dan menggunakan 

teks tertulis sebagai medium komunikasi di masyarakat dan mengembangkan 

pengetahuan. Apabila kemampuan minat baca rendah, kemudian diikuti oleh 

rendahnya kemampuan untuk mengelola bacaan menjadi asupan bekal komunikasi 

dan pengetahuan, maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa minimnya 

wawasan orang Indonesia pada umumnya berkaitan dengan kemampuan mereka 

untuk mengolah informasi bagi diri mereka sendiri. Terkait penelitian ini 

kemampuan membaca partisipan menjadi objek perhatian peneliti. Kemampuan itu 

akan tampak dari sejauh mana mereka dapat mengungkapkan gagasan berdasarkan 

pembacaan cerpen dan darinya peneliti memperoleh data yang akan menggiring 

kepada pengertian pendidikan nilai.  

 Kemudian tentang karya sastra sendiri dalam konteks pembelajaran Bahasa 

Indonesia. Sastra sebagai pintu masuk pembelajaran Bahasa Indonesia tidak hanya 

menghadirkan teladan khasanah penggunaan dan pengorganisasian bahasa. Dari 

sini anak-anak juga berkenalan dengan pemikiran-pemikiran yang berasal dari 

pergulatan-pergulatan riil. Proses lahirnya suatu karya sastra senantiasa terpaut 

pada konteks sosial budaya bahkan atas situasi-situasi keprihatinan tertentu yang 

sarat dengan pesan-pesan implisit dari pengarang kepada dunia luar.  
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Pembelajaran Bahasa Indonesia menggunakan sastra sebagai media utama 

menggiring anak untuk menjalani fase-fase pembelajaran bertingkat. Dengan 

membaca karya sastra memberikan pengalaman kepada anak untuk menikmati 

karya seni. Dari situ mereka mengapresiasi apakah cerpen yang mereka baca 

memang menghibur, memiliki kerumitan tertentu, membuat ingin tahu yang lebih, 

ataupun memperluas cakrawala pengetahuan. Hal ini tidak lepas dengan upaya 

mereka untuk mengupas elemen demi elemen cerita pendek yang secara garis besar 

memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Para murid meneliti arti dan latar belakang 

peristiwa yang dihadirkan oleh pengarang bahkan makna penokohan maupun 

lambang-lambang yang dihadirkan penelitinya yang kerap melibatkan sejarah, latar 

budaya tertentu. Di sini mereka belajar analisis menghubungkan penemuan-

penemuan dan menarik jalinan kesimpulan berupa interpretasi mereka terhadap 

makna, pesan yang hendak disampaikan pengarang baik itu pesan kultural, pesan 

politis, pesan kemanusiaan, bahkan hingga pesan spiritual.  

Pada aktivitas kognitif itulah peneliti melihat potensi relasinya dengan 

pendidikan nilai. Secara tidak langsung para murid mengidentifikasikan nilai-nilai 

apa yang terkandung dalam karya sastra. Hal ini dapat dikatakan sebagai alternatif 

pendidikan nilai mengingat Bahasa Indonesia sendiri tidak bermaksud pertama-

tama menjalankan pembelajaran pengenalan dan penanaman nilai-nilai secara 

eksplisit sebagaimana menjadi ranah khas mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan ataupun Agama (dan dalam konteks Sekolah XYZ yaitu 

Personal Development Program). 

Dengan demikian permasalahan yang dapat diidentifikasi di sini adalah 

tentang bentuk alternatif pendidikan nilai. Bentuk inilah yang akan dilihat oleh 
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peneliti dari proses pembacaan murid-murid terhadap cerpen-cerpen yang selama 

ini telah menjadi bagian dari kurikulum pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah 

XYZ. 

1.3  Pertanyaan Penelitian 

Penelitian ini mengangkat tema besar pendidikan nilai yang hendak 

ditelusuri dari pembelajaran sastra yang dilakukan di sekolah. Pernyataan-

pernyataan yang hendak digali dari murid adalah pemahaman mereka sendiri 

sebagai hasil pembacaan bahan-bahan literatur yang pernah diberikan dan diangkat 

sebagai bahan studi Bahasa Indonesia. Perlu diperhatikan bahwa sebagai alternatif 

pendidikan nilai, pengajaran Bahasa Indonesia tidak bermaksud pertama-tama 

sebagai usaha untuk menanamkan nilai-nilai moral atau non moral kepada anak-

anak. Dengan tetap konsisten untuk memberikan pelajaran kompetensi berbahasa 

kepada murid peneliti hendak melihat, dan sekaligus menjadi pertanyaan inti dari 

penelitian ini: Bagaimanakah implikasi interpretasi pembacaan cerita pendek 

oleh murid Sekolah XYZ terhadap pendidikan nilai?  

Pertanyaan tersebut dipahami sebagai sebuah usaha untuk meneliti 

pengaruh interpretasi murid dalam membaca cerita pendek terhadap pendidikan 

nilai. Penelitian ini tidak hendak mengkaji adanya perubahan perilaku atau karakter 

sebagai hasil dari pembacaan karya sastra. Dengan pertanyaan di atas peneliti 

hendak menyasar bagaimana interpretasi para murid atas cerpen yang dibacanya 

berorientasi kepada pemahaman nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen 

tersebut.  
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1.4 Pembatasan Permasalahan Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini adalah pembacaan cerpen dan pendidikan nilai. 

Keduanya berhubungan oleh sebuah aktivitas pengertian. Yaitu bagaimana 

pemahaman tentang suatu cerita pendek menandai adanya jejak-jejak pendidikan 

nilai itu sendiri. Pendidikan nilai yang dimaksud peneliti bukan dalam wilayah 

perubahan perilaku konkret pada murid sebagai bentuk kesadaran hasil dari 

pembacaan sastra. Peneliti akan berfokus pada pendidikan nilai dalam ranah 

pembelajaran nilai. Pembelajaran nilai yang hendak diamati di sini adalah 

rasionalisasi murid terhadap bacaan cerpen-cerpen pilihan yang memiliki 

kandungan preferensi nilai-nilai tertentu yang secara umum berlaku dan dihayati di 

masyarakat. Nilai-nilai tersebut akan dilihat kepentingannya dalam rangka murid 

sebagai seorang remaja dengan tingkat emosional dan kemampuan kognitif mereka, 

termasuk latar pendidikan (pengetahuan) mereka yang mereka terima baik dari 

keluarga maupun sekolah. 

 Penghayatan tersebut akan dilihat dari rasionalitas murid-murid memahami 

tawaran nilai yang terselubung dalam cerpen-cerpen terpilih. Logika berpikir dalam 

cara mereka mengolah informasi hingga gagasan-gagasan interpretatif mereka akan 

nilai-nilai yang dikandung dalam cerpen-cerpen terpilih akan menjadi objek 

penelitian ini. Dengan demikian jawaban-jawaban yang diharapkan dari murid 

adalah pernyataan-pernyataan yang berasal dari oleh pikir mereka. Tidak ada 

penilaian benar atau salah dalam keyakinan-keyakinan yang mereka utarakan di 

setiap interpretasi atas cerpen-cerpen terpilih. Dengan mengusung diskusi sebagai 

bentuk penghimpunan data, apa yang anak-anak (partisipan) ungkapkan nanti 

adalah sejauh mana mereka memahami pesan-pesan terdalam cerpen (oleh proses 
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dialog temuan dan gagasan) terkait nilai-nilai tertentu yang dapat mereka pelajari 

dari cerpen. Dengan demikian nilai umum yang dikenal sebagai identitas populer 

cerpen tersebut maupun nilai khas yang ditemukan anak-anak sebagai hasil 

interpretasi otentik dari pembacaan cerpen akan menjadi kekayaan data bagi 

penelitian ini.  

1.5 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana 

interpretasi pembacaan cerpen memberi pengaruh terhadap pendidikan nilai bagi 

para siswa pada konteks kemampuan mereka mengkonstruksikan pemahaman nilai. 

Dengan demikian peneliti akan mengeksplorasi bentuk terjadinya serta substansi  

pengaruh interpretasi pembacaan cerpen terhadap pendidikan nilai.  

Selama ini peneliti bersumsi pembacaan karya sastra dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia berpotensi sebagai alternatif dalam menyampaikan dan 

menanamkan nilai kehidupan. Namun hal tersebut tidak dapat diketahui secara 

detail. Orientasi pelajaran itu sendiri yang memiliki tuntutan kurikulum untuk 

pencapaian kompetensi. Oleh karena itu penelitian ini mengkhususkan diri untuk 

membahas beberapa cerpen, yaitu sebagai laboratorium guna menyingkap lebih 

jernih dan detail kaitan pembacaan karya sastra, cerita pendek terhadap pendidikan 

nilai. Peneliti akan menelusuri proses penginterpretasian cerpen dari para siswa 

untuk menemukan implikasinya terhadap rasionalitas mereka tentang nilai-nilai 

yang dapat dihayati dalam wawasannya sebagai seorang pelajar.   

1.6 Manfaat Penelitian 

Ada beberapa manfaat yang bisa ditarik dari proyek penelitian ini, yaitu: 
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1) Studi ini diangkat untuk memberikan alternatif perspektif bagi insan 

pendidik bahwa pendidikan nilai, moral dan karakter tidak cukup hanya 

diberikan dalam bentuk transmisi konsepsi. Anak-anak perlu diajak 

untuk menyelami lebih dalam melalui aktivitas yang tetap 

mengutamakan penguasaan kompetensi akademik dan pada saat yang 

sama mengusung nilai-nilai hidup bagi murid. Maka guru dihadapkan 

pada tantangan untuk lebih mengeksplorasi metode-metode 

pembelajaran sekaligus teknik-teknik tertentu agar selain tidak monoton 

dalam kelas tetapi juga mampu mengintegrasikan nilai bagi anak dari 

pelajaran yang dibawakannya di kelas. 

2) Penelitian ini hendak memberikan wawasan yang lebih luas bagi anak-

anak untuk memahami bahwa pembelajaran tidak hanya sepenuhnya 

dalam rangka penguasaan kompetensi akademik tetapi memiliki 

dimensi laten yang sebenarnya perlu juga disadari kegunaannya bagi 

pengembangan pribadi mereka secara utuh. Secara khusus, dalam 

rangka pembelajaran sastra dalam bidang studi Bahasa Indonesia, 

pembacaan cerpen ternyata bukan sekedar demi mengapresiasikan karya 

sastra ataupun mengupas elemen-elemen pembentuknya untuk 

kemudian dijalin kesimpulan atasnya. Pembacaan sastra dalam konteks 

pelajaran ternyata memiliki faedah yang bahkan melampaui aspek target 

nilai rapor, yaitu pesan-pesan hidup yang dapat menjadi bekal mereka 

di kemudian hari dalam lingkungan yang lebih riil.  

3) Secara umum penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi para guru 

tentang apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang pendidik yang 
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bertugas pertama-tama untuk memanusiakan manusia. Dengan 

kemampuan pedagogis yang kita miliki dan sekaligus penguasaan 

pengetahuan atas mata pelajaran yang kita ampu, penelitian ini dapat 

menjadi inspirasi bahwa pendidikan nilai dapat dibawakan sebagai 

bagian pembelajaran dalam kelas. Bila Bahasa Indonesia memiliki 

pendekatan sastra lantas pelajaran lain pun memiliki potensi 

kreativitasnya untuk menjadi sarana dalam penularan nilai-nilai yang 

diperlukan oleh para murid sebagai pedoman mereka dalam menjadi 

seorang remaja sekaligus membekali upaya membangun kedewasaan 

diri mereka.    

4) Bagi sekolah sendiri penelitian ini dapat menjadi masukan atas praktek 

pendidikan nilai yang diterapkan selama ini. Realitas yang hendak 

dipaparkan peneliti memberi gambaran kepada sekolah tentang sejauh 

mana visi sekolah dalam hal pembangunan Moral Character sudah 

diupayakan oleh guru-guru di dalam lingkungan sekolah. Ini bisa 

menjadi evaluasi bagi institusi untuk melihat apa yang dapat dilakukan 

sebagai respons atas rencana besar sekolah yang hendak membangun 

pribadi/lulusan yang berkarakter kuat yang konsekuensinya terbangun 

dari fondasi nilai-nilai yang luhur. Upaya tersebut dapat dimasukkan 

sebagai bagian dari agenda kurikulum akademik yang memerhatikan 

pelajaran-pelajaran non moral, khususnya Bahasa Indonesia, juga 

memiliki kemampuan menjadi sarana pendidikan nilai. Dengan 

demikian dapat dibangun keselarasan antara perkembangan kognitif 
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murid dari segi kompetensi pengetahuan juga penalarannya dalam 

konteks pendidikan nilai. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.  

Bab I berisi latar belakang penelitian yang memberi gambaran 

permasalahan-permasalahan tentang pendidikan nilai dan kemungkinan-

kemungkinan sastra sebagai sebuah alternatif pendidikan nilai di lingkungan 

sekolah. Kemudian permasalahan penelitian yang diangkat oleh peneliti dipertegas 

dengan pertanyaan penelitian. Setelah itu peneliti memberikan batasan penelitian 

sebagai tolakan untuk tujuan penelitian. Darinya peneliti membeberkan manfaat-

manfaat yang diperoleh dari penelitian ini. 

Pada Bab II peneliti mengambil beberapa teori yang digunakan untuk 

menerangi interpretasinya atas data-data hasil diskusi termasuk juga teori yang 

memberikan legitimasi metodis dalam menafsirkan data itu sendiri.  Pertama-tama 

peneliti mendasarkan teori tentang nilai. Nilai tersebut dibahas dari segi konsep. 

Mengingat partisipan remaja sebagai subyek penelitian ini peneliti akan 

memaparkan mengenai ciri khas kognitif remaja dari perpektif Teori Kognitif Jean 

Piaget. Kemudian peneliti menjelaskan beberapa pandangan mengenai hubungan 

karya sastra dengan pendidikan nilai. Pada bagian akhir peneliti membeberkan 

wawasan membaca dalam hermeneutika dari H.G. Gadamer.  

Bab III berisi tentang metode penelitian. Peneliti menjelaskan metode 

hermeneutika Gadamer yang diterapkan dalam penelitian ini. Kemudian peneliti 

akan menjelaskan mengenai tempat-waktu-subjek penelitian, latar penelitian, 
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prosedur pengumpulan data dan teknik analisisnya, serta cara peneliti memvalidasi 

data.  

Pada Bab IV peneliti memaparkan deskipsi naratif atas wawancara kepada 

partisipan dan peneliti akan menyajikan data-data serial diskusi. 

Pada Bab V peneliti akan menguraikan interpretasinya atas wawancara serta 

masing-masing diskusi. Di sinilah penulis menerapkan metode hermeneutika 

Gadamer untuk menginterpretasikan teks yang berasal dari data wawancara dan 

diskusi. Dari situ penulis mengabstrasikan horizon-horizon yang muncul menjadi 

fusi pengertian dalam rangka menjawab pertanyaan implikasi pembacaan karya 

sastra terhadap pendidikan nilai. 

Di bagian akhir Bab VI peneliti menarik kesimpulan atas interpretasinya dan 

dan melengkapinya dengan saran-saran bagi para pembaca terkait kegiatan 

penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




