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RINGKASAN 

 
 

Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Kumpulan Cerpen Si Hati Putih Karya 

Nadia Shafia Rahma; Yuan Lestari, 120210402027; 2020: 125 halaman; Program 

Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. 

Dampak globalisasi yang terjadi saat ini membawa masyarakat Indonesia 

melupakan pendidikan karakter bangsa. Padahal pendidikan karakter merupakansuatu 

pondasi bangsa yang sangat penting dan perlu ditanamkan sejak dini. Faktor lain yang 

menjadikan pendidikan karakter sangat penting untuk dipraktikan yaitu banyaknya 

kasus yang menimpa bangsa ini. Misalnya kasus penyalahgunaan narkoba, internet, 

games, perilaku asusila dan lain-lain. Data KPAI (Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia) ( dalam Tempo.co: 2018) menyebutkan tawuran pelajar tahun 2018 lebih 

tinggi dibanding tahun 2017. KPAI mencatat kasus tawuran di Indonesia meningkat 

1,1 persen sepanjang tahun 2018. Pada tahun 2017 angka kasus tawuran hanya 12,9 

persen, tapi tahun 2018 menjadi 14 persen. Maraknya kasus tersebut merupakan salah 

satu dampak dari merosotnya moral bangsa, dan perilaku yang menunjukkan 

rendahnya karakter. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, banyak orang 

tua maupun tenaga pendidik yang membiasakan anak maupun peserta didiknya agar 

gemar membaca, salah satunya adalah membaca cerpen.  

Cerpen anak banyak memuat nilai-nilai pendidikan yang dapat dijadikan 

pedoman hidup dan pembelajaran anak sejak dini. Adanya unsur moral dalam karya 

sastra sering dikaitkan dengan fungsi sastra bagi pembentukan karakter pembaca 

terutama anak dalam konteks pembelajaran sastra. Karya sastra yang diteliti adalah 

kumpulan cerpen Si Hati Putih karya Nadia Shafia Rahma. Kumpulan cerpen Si Hati 

Putih dipilih karena di dalamnya terdapat nilai-nilai pendidikan karakter. Unsur 

Intrinsik yang terdapat dalam penelitian ini mengacu pada unsur  tema dan 

penokohan. Nilai- nilai pendidikan karaker  akan dijadikan teladan pembaca dalam 

membangun karakter yang baik, karena di dalam nilai pendidikan karakter memuat 
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nilai keimanan dan ketakwaan, nilai kejujuran, nilai kecerdasan, nilai ketangguhan, 

dan nilai kepedulian, yang dapat menjadikan individu yang lebih baik lagi. 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: a)  

Bagaimanakah tema dan penokohan yang terkandung dalam kumpulan cerpen Si Hati 

Putih karya Nadia Shafia Rahma?; b) Bagaimanakah nilai-nilai pendidikan karakter 

yang terkandung dalam kumpulan cerpen Si Hati Putih karya Nadia Shafia Rahma? 

Jenis penelitian ini kualitatif desktiptif dan rancangan dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan pragmatik. Data yang dianalisis dalam penelitian ini berupa 

kutipan-kutipan yang berisi tentang unsur intrinsik (tema dan penokohan) dan nilai-

nilai pendidikan karakter meliputi; nilai keimanan dan ketakwaan, nilai kejujuran, 

nilai kecerdasan, nilai ketangguhan, dan nilai kepedulian. Teknik pengumpulan data 

pada penelitian ini menggunakan dua teknik, yaitu teknik pengamatan dan teknik 

dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis kegiatan 

yang harus dilakukan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini antara lain: Dalam kumpulan 

cerpen Si Hati Putih ditemukan beragam tema yaitu: a. ketabahan hati seorang anak  

dalam menjalani cobaan yang menimpa hidupnya sehingga mendapatkan hasil yang 

manis. b. Seorang anak yang rajin dalam belajar dan melaksanakan ibadah sehingga 

mendapatkan hadiah c. kepedulian tokoh cerita terhadap hidup orang lain. Dalam 

kumpulan cerpen Si Hati Putih karya Nadia Shafia Rahma ini mengangkat cerita 

bagaimana mencintai dan menyayangi antar sesama, dengan berperilaku memafkan 

kesalahan orang lain, membantu sesama, peduli terhadap orang lain, menghormati, 

menyayangi orang tua, dan persahabatan. Di dalam cerita para tokoh memiliki 

kepedulian dalam hidup bersosial. Tokoh yang terdapat dalam kumpulan cerpen Si 

Hati Putih memiliki karakter yang baik dan peduli akan hidup bersosial. Nilai-nilai 

pendidikan karakter yang terdapat dalam kumpulan cerpen Si Hati Putih karya Nadia 

Shafia Rahma yaitu Dua teks cerita pendek (Hadiah Tak Terduga dan Si Hati Putih) 

mengemukakan nilai-nilai pendidikan karakter keimanan dan ketakwaan. Satu teks 
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x 
 

cerita pendek (Hantu yang Lapar) mengemukakan nilai-nilai pendidikan karakter 

kejujuran. Dua teks cerita pendek (Lima Sahabat untuk Bunda, Sahabat dan Negeri 

Kurcaci) mengemukakan nilai-nilai pendidikan karakter kecerdasan. Dua teks cerita 

pendek 
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(Pemulung Cilik dan Mimpi Buruk Lisa) mengemukakan nilai-nilai 

pendidikan karakter ketangguhan. Empat teks cerita pendek (Lebah di Hutan 

Manggis, Adik baru Pinkky, Si Hati Putih, dan Robot Misterius) mengemukakan 

nilai-nilai pendidikan karakter kepedulian. Dua teks cerita pendek Sahabat Baru dari 

Jakarta dan Es Cendol Ulat Bulu tidak ditemukan nilai-nilai pendidikan karakter. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disampaikan saran sebagai berikut: 1) 

Mahasiswa Program Studi Pendidikan dan Sastra Indonesia, hendaknya membaca 

hasil penelitian ini untuk menambah wawasan sebagai bahan diskusi yang berkaitan 

dengan apresiasi sastra khususnya dalam mengapresiasi karya sastra yang berupa 

cerpen. 2) Peneliti yang sebidang ilmu hendaknya mengembangkan pemahaman dan 

kajian penelitian tentang nilai-nilai pendidikan karakter. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sastra merupakan bentuk kreasi dan imajinasi yang diciptakan oleh manusia. 

Sastra tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena didalam sastra memuat 

fenomena-fenomena kehidupan manusia yang kemudian dijadikan gambaran isi 

sastra. Menurut Bunanta (dalam Herdiyanti: 2009) sastra adalah bentuk tiruan 

kehidupan yang menggambarkan, membahas kehidupan dan segala macam pikiran 

manusia. Lingkup sastra adalah masalah manusia, kehidupan dengan segala perasaan, 

pikiran, dan pandangan hidupnya. Pandangan ini membuktikan bahwa sastra adalah 

replika kehidupan manusia yang memuat masalah sosial. Melalui masalah-masalah 

sosial yang beragam maka lahirlah suatu karya sastra dengan konflik yang beragam 

juga. Menurut Sudjiman (dalam Herdiyanti: 2009) Sebagai salah satu bagian dari 

sastra, sastra anak atau cerita anak adalah kisahan nyata atau rekaan dalam bentuk 

prosa atau puisi yang bertujuan menghibur atau memberikan informasi kepada 

pendengar atau pembacanya.   

Cerpen anak banyak memuat nilai-nilai pendidikan yang dapat dijadikan 

pedoman hidup dan pembelajaran anak sejak dini. Adanya unsur moral dalam karya 

sastra sering dikaitkan dengan fungsi sastra bagi pembentukan karakter pembaca 

terutama anak dalam konteks pembelajaran sastra. Berharap di kehidupan yang akan 

datang anak memiliki kepribadian yang lebih baik. Pendidikan karakter sangat 

penting untuk dipraktikan untuk membentuk karaker anak karena banyaknya kasus 

yang menimpa bangsa ini. Misalnya kasus penyalahgunaan narkoba, internet, games, 

perilaku asusila dan lain-lain. KPAI mencatat kasus tawuran di Indonesia meningkat 

1,1 persen sepanjang tahun 2018. Pada tahun 2017 angka kasus tawuran hanya 12,9 

persen, tapi tahun 2018 menjadi 14 persen. Maraknya kasus tersebut merupakan salah 

satu dampak dari merosotnya moral bangsa, dan perilaku yang menunjukkan 

rendahnya karakter. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah 

internalisasi nilai-nilai dalam pendidikan yang melalui beberapa mata pelajaran suatu 
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pendidikan masih kurang. Masa anak-anak yang masih labil, serta kondisi lingkungan 

yang buruk, membuat siswa mudah terpengaruh ke dalam pergaulan yang salah dan 

mengakibatkan runtuhnya nilai-nilai pendidikan karakter yang sedang dicoba untuk 

ditanamkan pada peserta didik. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, 

banyak orang tua maupun tenaga pendidik yang membiasakan anak maupun peserta 

didiknya agar gemar membaca, salah satunya adalah membaca cerpen.  

Nilai pendidikan yang diacu dalam cerpen adalah kebaikan atau manfaat yang 

ada dalam makna karya sastra bagi kehidupan manusia. Dengan membaca cerpen, 

pembaca dapat menemukan dan menghayati pesan dari nilai pendidikan yang 

disampaikan pengarang dalam karya sastra untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari. Karya sastra selain memiliki estetika juga memuat nasihat, teladan, pengajaran 

dan pendidikan. Nilai-nilai pendidikan ini yang akan dijadikan teladan pembaca 

dalam membangun karakter yang baik. Meskipun karya sastra terkadang 

mengisahkan hal-hal yang tidak terpuji, namun pembaca masih bisa menarik 

pelajaran, sebab dalam membaca dan menyimak karya sastra, pembaca dapat ingat 

dan sadar untuk tidak berbuat demikian. Nilai-nilai pendidikan tersebut dapat diteliti 

menggunakan pendekatan pragmatik. 

Kajian Nilai-nilai pendidikan ini terkait dengan unsur ekstrinsik sastra 

terutama berhubungan dengan pandangan, wawasan, dan pendapat pengarang. Nilai-

nilai dalam karya sastra merupakan bentuk representasi atau implementasi dari 

pemikiran pengarang. Untuk mengkaji hal tersebut diperlukan pengetahuan tema dan 

penokohan. Tema merupakan dasar cerita, pengkajian tema dilakukan agar inti cerita 

atau makna cerita dapat dipahami. Tema berfungsi menyatukan unsur cerita. Tema 

berhubungan erat dengan penokohan karena tokoh-tokoh cerita sebagai pelaku 

penyampai tema. Penokohan dalam sebuah cerita sebagai penggerak cerita. 

Penokohan dikaji agar peneliti menemukan karakter-karakter tokoh yang dapat 

diambil nilai didiknya melalui tuturkata maupun perilaku tokoh.  

Kumpulan cerpen Si Hati Puti karya Nadia Shafiana Rahma  memuat banyak 

nilai kehidupan, khususnya nilai pendidikan karakter. Dalam kumpulan cerpen Si 
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Hati Putih terdapat dua belas judul cerpen tersebut adalah: (1) “Pemulung Cilik”, (2) 

“Hadiah Tak Terduga”, (3) “Lebah di Hutan manggis”, (4) “Lima Sahabat untuk 

Bunda”, (5) Sahabat Baru dari Jakarta”, (6) “Hantu yang Lapar”, (7) “Es Cendol Ulat 

Bulu”, (8) “Adik Baru Pinkky”, (9) “Mimpi Buruk Lisa”, (10) “Negeri Kurcaci”, 

(11“Si Hati Putih”, (12) “Robot Misterius. Kumpulan cerpen Si Hati Putih karya 

Nadia Shafia Rahma ini adalah kumpulan cerpen yang memuat berbagai macam tema 

kehidupan. Berbagai macam realitas kehidupan anak yang sangat menyentuh hati 

diangkat oleh pengarang sebagai tema dalam kumpulan cerpen ini, pengarang 

berusaha menunjukkan berbagai macam realitas sikap hidup manusia melalui tokoh-

tokoh dan konflik sehingga dapat memberikan manfaat kepada pembaca. 

Kumpulan cerpen Si Hati Putih karya Nadia Shafia Rahma menawarkan 

isyarat-isyarat dan pernyataan tentang cerita kehidupan secara lugas kepada pembaca, 

sehingga pembaca dapat menemukan hal-hal baru yang bisa memberikan hiburan, 

pendidikan, dan kesadaran. Kumpulan cerpen Si Hati Putih karya Nadia Shafia 

Rahma menceritakan kisah yang begitu menyentuh hati secara singkat dan padat, 

tanpa harus menceritakan permasalahan yang terlalu panjang. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Nurgiantoro (2015:15) yang menyatakan bahwa kelebihan cerpen yang khas 

adalah kemampuan mengemukakan secara lebih banyak jadi, secara implisit –dari 

sekedar apa yang diceritakan, karena bentuknya yang pendek, cerpen memiliki 

karakteristik pemadatan dan pemusatan terhadap sesuatu yang dikisahkan. 

Berdasarkan paparan di atas, dasar pemilihan kumpulan cerpen Si Hati Putih 

menarik untuk diteliti karena Pertama, dalam hal kumpulan cerpen Si Hati Putih, 

pengarang merefleksikan tentang nilai-nilai pendidikan karakter, sehingga pembaca 

diberikan gambaran cerita mengenai paradigma-paradigma dalam kehidupan, 

paradigma-paradigma tersebut diharapkan dapat diambil nilai didiknya. Kedua, 

cerpen-cerpen dalam kumpulan cerpen Si Hati Putih, cocok dibaca oleh anak-anak 

karena di dalamnya banyak terdapat pelajaran berharga mengenai gambaran sikap 

beragama, kasih sayang orang tua, pentingnya harga diri, hubungan orang-orang tua 

dengan orang-orang muda, tolong-menolong, dan perjuangan hidup. Ketiga, 
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kumpulan cerpen Si Hati Putih belum pernah dikaji dari nilai-nilai pendidikan 

karakter. Keempat, kelebihan kumpulan cerpen ini tidak hanya terletak pada kisah 

dan peristiwa, namun juga dari kemampuan pengarangnya dalam menyajikan 

peristiwa sebagai bahan perenungan, sehingga pesan yang disampaikan berkaitan 

dengan berbagai aspek kehidupan. Masalah-masalah yang diangkat dalam kumpulan 

cerpen Si Hati Putih sangat realistis. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul Nilai-Nilai Pendidikan 

Karakter Dalam Kumpulan Cerpen Si Hati Putih Karya Nadia Shafia Rahma. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belkang yang telah diuraikan di atas maka didapatkan 

rumusan masalah sebagai berikur: 

(1) Bagaimanakah tema dan penokohan yang terkandung dalam kumpulan cerpen 

Si Hati Putih karya Nadia Shafia Rahma? 

(2) Bagaimanakah nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam 

kumpulan cerpen Si Hati Putih karya Nadia Shafia Rahma? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan suatu arah yang hendak dicapai peneliti. Adapun tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

(1) Mendeskripsikan tema dan penokohan yang terdapat dalam kumpulan cerpen 

Si Hati Putih karya Nadia Shafia Rahma. 

(2) Mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam 

kumpulan cerpen Si Hati Putih karya Nadia Shafia Rahma. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut. 

(1) Bagi mahasiswa FKIP Pendidikan dan Sastra Indonesia, hasil penelitian ini 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan diskusi dalam mata kuliah Apresiasi Sastra. 

(2) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam 

melakukan penelitian sejenis dengan pengembangan dan objek yang berbeda. 

1.5 Devinisi Operasional  

(1) Tema adalah gagasan atau pokok pikiran utama dalam sebuah karya sastra. 

(2) Penokohan adalah suatu cara penulis menyampaikan tokoh-tokoh dalam cerita 

sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh. 

(3) Pendidikan Karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter 

kepada anak didik.    

(4) Kumpulan cerpen Si Hati Putih merupakan kumpulan cerita pendek karya 

Nadia Shafia Rahma berisi cerita kehidupan anak-anak yang mengandung 

banyak nilai-nilai pendidikan karakter. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka yang digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini 

meliputi: (1) penelitian sebelumnya yang relevan; (2) pengertian cerpen; (3) unsur-

unsur cerpen; (4) pendidikan karakter; (5) nilai-nilai pendidikan karakter. 

 

2.1 Penelitian yang Relevan 

Suatu penelitian dapat mengacu pada penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya, hal ini dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam melakukan 

penelitian. Penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan dalam karya sastra pernah 

dilakukan oleh Mawaddah (2009) dengan judul “Telaah Nilai-nilai pendidikan dalam 

Cerita Karya Pengarang Cilik”. Peneliian ini menggunakan rancangan deskriptif 

kualitatif dengan pendekatan pragmatik. Melalui penelitian tersebut ditemukan nilai-

nilai yang meliputi: (1) nilai pendidikan religius meliputi, percaya kepada Tuhan dan 

bersyukur kepada Tuhan, (2) nilai pendidikan sosial meliputi, adil terhadap sesama, 

kepedulian dan empati, dan musyawarah, (3) nilai pendidikan kepribadian meliputi, 

sabar, kerja keras, hemat dan sederhana, cerdas, dan banyak akal. 

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Muhammad Sirojudin (2009) dengan 

judul “Nilai-Nilai Pendidikan dalam Kumpulan Cerpen Robohnya Surau Kami Karya 

A.A Navis dan Pemanfaatannya sebagai Alternatif Materi Pembelajaran Apresiasi 

Sastra di SMA”. Penelitian tersebut menganalisis nilai-nilai pendidikan yang 

mengandung kebaikan atau manfaat yang ada dalam makna karya sastra bagi 

kehidupan manusia dalam kumpulan cerpen tersebut. Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik dokumentasi. Perbedaan penelitian 

ini terletak pada nilai-nilai pendidikan yang dilakukan oleh peneliti Sirojudin. 

Perbedaan lain dari objek yang dikaji dalam penelitian Sirojudin yaitu Kumpulan 

Cerpen Robohnya Surau Kami. Pengkajian dalam penelitian ini, Sirojudin membahas 

tentang nilai-nilai pendidikan. Sehingga berbeda dengan teori yang digunakan dalam 

penelitian ini. 
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Penelitian lain yang membahas tentang nilai pendidikan pernah dilakukan 

oleh Elsa dengan judul “ Kajian Psikologi Sastra Dan Nilai Pendidikan Karakter 

Novel Ibuk Karya Iwan Setyawan Serta Relevansinya Sebagai Bahan Ajar Dalam 

Pembelajaran Bahasa dan Sastra di SMP” dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 

2016. Penelitian tersebut terfokus pada tokoh novel Ibuk yang memiliki kebutuhan 

untuk dapat bertahan hidup, kebutuhan tersebut dipenuhi dari tingkatan yang paling 

dasar hingga paling puncak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

psikologi sastra oleh Abraham Maslow. Penelitian ini juga mengandung nilai-nilai 

pendidikan karakter seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, 

rasa ingin tahu, cinta tanah air, gemar membaca, dan peduli lingkungan. 

Berdasarkan pemaparan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan 

tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan tersebut terletak pada kajian 

yang digunakan yakni kajian pendidikan. Sementara itu, perbedaan yang menonjol 

antara penelitian ini dan sebelumnya yakni a) objek yang digunakan yakni Kumpulan 

Cerpen Si Hati Putih karya Nadia Shafia Rahma, b) unsur intrinsik yang dikaji dalam 

penelitian ini yakni tema dan tokoh. 

 

2.2 Pengertian Cerita Pendek 

Ellery Sedgwick ( dalam Tarigan, 2015 : 179 ) mengatakan bahwa “Cerita 

pendek adalah penyajian suatu keadaan tersendiri atau suatu kelompok yang 

memberikan kesan tunggal pada jiwa pembaca. Cerita pendek tidak boleh dipenuhi 

dengan hal-hal yang tidak perlu atau “a short-story must not be chuttered up with 

irrelevance.” 

Kisah-kisah dalam cerpen sering kali menceritakan hal-hal yang ada di 

lingkungan masyarakat sehari-hari, diungkapkan melalui imajinasi dalam sebuah 

tulisan, namun ada juga cerpen yang menceritakan hal-hal diluar nalar manusia. 

Cerpen bukan penuturan kejadian yang pernah terjadi berdasarkan kenyataan yang 

sebenarnya, tetapi murni ciptaan dan direka oleh pengarangnya. Meskipun cerpen 

hanya cerita rekaan saja, namun cerpen ditulis berdasarkan keyataan kehidupan. 
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Menurut Nugroho Notosusanto (dalam Tarigan, 2015: 180) mengatakan bahwa 

“cerita pendek adalah cerita yang panjangnya sekitar 5000 kata atau kira-kira 17 

halaman kuarto spasi rangkap yang terpusat dan lengkap pada dirinya sendiri 

Ajib Rosidi memberi batasan dan keterangan bahwa “cerpen atau cerita 

pendek adalah cerita pendek dan merupakan suatu kebulatan ide. Dalam kesingkatan 

dan kepadatannya itu, sebuah cerpen adalah lengkap, bulat, dan singkat. Semua 

bagian dari sebuah cerpen harus terikat pada suatu kesatuan jiwa: pendek, padat, dan 

lengkap. Tidak ada bagian-bagian yang boleh dikatakan “lebih dan bisa dibuang.” 

(Tarigan, 2015 : 180). 

Bertolak dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa cerpen 

adalah cerita yang relatif pendek yang bersifat fiktif atau tidak benar-benar terjadi, 

dan menimbulkan satu efek dalam pemikiran pembaca. 

 

2.3 Unsur-unsur Cerpen 

Cerpen sebagai salah satu prosa fiksi terbentuk dari bagian-bagian yang saling 

berkaitan satu dengan yang lainnya. cerpen memiliki unsur-unsur pembangun. 

Menurut Nurgiyantoro (2005:23) secara garis besar unsur prosa fiksi dikelompokkan 

menjadi dua bagian yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. 

 

2.3.1 Unsur Intrinsik 

Menurut Nurgiyantoro (2015:30) unsur intrinsik (intrinsic) adalah unsur- 

unsur yang membagun karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan 

suatu teks hadir sebagai teks sastra. unsur intrinsik sebuah cerpen adalah unsur-unsur 

yang secara faktual akan dijumpai jika orang membaca karya sastra. Unsur intrinsik 

suatu karya sastra (cerpen) meliputi: judul, tema, tokoh, dan perwatakan, latar, alur, 

konflik, sudut pencitraan amanat dan gaya bahasa. Unsur intrinsik dalam penelitian 

yang akan dibahas, yaitu: tema dan penokohan. 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
 

9 
 

a. Tema 

Tema berkaitan dengan pengalaman kehidupan, dalam karya sastra tema 

muncul secara abstrak. Tema sangatlah berpengaruh besar dalam karya sastra, karena 

dari tema kita dapat memaknai sebuah cerita. Menurut Nurgiantoro (2015:113) 

mempertanyakan makna sebuah karya, sebenarnya, juga berarti mempertanyakan 

tema. Setiap fiksi mesti mengandung atau menawarkan tema, namun apa isi tema itu 

sendiri tidak mudah ditunjukkan. Menurut Baldic (dalam Nurgiyantoro, 2015:115) 

tema adalah gagasan abstrak utama yang terdapat dalam sebuah karya sastra atau 

yang secara berulang-ulang dimunculkan secara eksplisit maupun (yang banyak 

ditemukan) implisit lewat pengulangan motif. Pendapat tersebut sejalan dengan 

pendapat yang dipaparkan Nurgiyantoro (2015:114-115) tema adalah gagasan 

(makna) dasar umum yang menopang sebuah karya sastra sebagai struktur semantis 

dan bersifat abstrak yang secara berulang-ulang dimunculkan lewat motif-motif dan 

biasanya dilakukan secara implisit. Tema disaring dari motif-motif yang terdapat 

dalam karya sastra yang bersangkutan yang menentukan hadirnya peristiwa-peristiwa, 

konflik, dan situasi tertentu. 

Nurgiyantoro (2005:261-262) mengemukakan, tema terdiri atas dua macam 

untuk cerita fiksi yang relatif panjang, yaitu tema mayor dan tema minor, sedangkan 

dalam cerita fiksi yang pendek, yaitu cerpen hanya menampilkan satu tema atau satu 

gagasan utama. Ada beberapa kriteria dalam menafsirkan tema dalam karya sastra, 

yaitu; 

(1) Penafsiran tema sebuah karya sastra hendaknya mempertimbangkan 

tiap detail cerita yang menonjol; 

(2) Penafsiran tema sebuah karya fiksi hendaknya tidak bersifat 

bertentangan dengan tiap detail cerita; 

(3) Penafsiran tema sebuah karya fiksi hendaknya tidak mendasar diri pada 

bukti-bukti yang tidak dinyatakan baik secara langsung dalam fiksi 

yang bersangkutan; 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
 

10 
 

(4) Penafsiran tema sebuah karya fiksi haruslah mendasarkan diri pada 

bukti- bukti yang secara langsung ada atau disarankan dalam cerita 

Stanton (dalam Nurgyantoro, 2015 : 139-140) 

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Aminuddin (2011: 92) terdapat delapan 

kriteria dalam pemahaman tema, yaitu: 

(1) Pemahaman terhadap unsur setting yang ada di dalam prosa fiksi. 

(2) Pemahaman terhadap kehadiran tokoh yang disertai perwatakannya 

dalam prosa fiksi. 

(3) Pemahaman terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai pokok 

pikiran dalam prosa fiksi. 

(4) Pemahaman secara runtut terhadap alur cerita yang disajikan dalam 

prosa fiksi. 

(5) Pengumpulan pokok-pokok pikiran dalam cerita untuk diadakan tahap 

pengambilan kesimpulan tema yang ada dalam cerita. 

(6) Penafsiran sikap pengarang sebagai penyaji pokok-pokok pikiran di 

dalam cerita. 

(7) Pertimbangan terhadap tujuan yang ingin dicapai pengarang ketika 

dipaparkan sesuai dengan poko-pokok pikiran dalam cerita. 

(8) Penafsiran tema di dalam cerita disimpulkan sebagai ide dasar cerita. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Esten (1984:92) tema mayor dapat diketahui 

melalui kriteria-kriteria yang terdiri dari a) melihat persoalan yang menonjol, b) 

melihat persoalan yang paling banyak menimbulkan konflik, c) melihat permasalahan 

yang paling banyak membutuhkan pencitraan. Berdasarkan uraian diatas, 

pembahasan mengenai tema dalam penelitian ini akan mengacu pada pendapat 

Nurgiyantoro bahwa dalam cerita fiksi yang pendek (cerpen) hanya menampilkan 

satu gagasan utama atau satu tema. Untuk menentukan tema cerita, kriteria yang 

digunakan dalam penelitian ini mengacu pada batasan dalam penafsiran tema 

menurut Esten. 
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b. Tokoh dan Penokohan 

Dalam sebuah cerita karya sastra selalu memiliki penghuni, pelaku atau tokoh 

cerita, sebab jika di dalam sebuah cerita tidak memiliki tokoh cerita maka di dalam 

cerita tersebut tidak akan muncul adanya konflik dan cerita tidak akan berjalan. 

Tokoh dalam cerita mempunyai peranan yang sangat penting. Tokoh cerita 

(character), sebagaimana dikemukakan Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2015:247), 

adalah orang (-orang) yang ditampilkan dalam sesuatu karya naratif, atau drama, yang 

oleh pembaca ditafsirkan yang memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu 

seperti yang diekpresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. 

Perbedaan tokoh didasarkan pada peran dan pentingnya tokoh itu di dalam prosa 

fiksi. Tokoh dalam prosa fiksi dibedakan atas tokoh utama dan tokoh tambahan atau 

tokoh pembantu. 

Nurgiyantoro (2015:259) menyatakan bahwa tokoh utama adalah tokoh yang 

diutamakan penceritaannya dalam cerpen yang bersangkutan. Ia merupakan tokoh 

yang paling banyak diceritakan. Baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai 

kejadian, karena tokoh utama paling banyak diceritakan dan selalu berhubungan 

dengan tokoh-tokoh lain, ia sangat menentukan perkembangan plot secara 

keseluruhan. Menurut pendapat lain Esten (1984:93) bahwa ada tiga cara dalam 

menentukan tokoh utama sebagai berikut. 

(1) Tokoh mana yang paling banyak berhubungan dengan tokoh lain. 

(2) Dilihat dari persoalannya, tokoh mana yang paling banyak berhubungan 

dengan permasalahan. 

(3) Tokoh mana yang paling banyak membutuhkan waktu penceritaan. 

Selain tokoh utama terdapat juga tokoh bawahan. Menurut Nurgiyantoro 

(1995:176) tokoh bawahan adalah tokoh-tokoh yang hanya dimunculkan sekali atau 

beberapa kali dalam cerita, dan itu pun mungkin dalam porsi penceritaan yang relatif 

pendek. Biasanya tokoh-tokoh tambahan diabaikan, atau paling tidak, kurang 

mendapat perhatian. Tokoh berkaitan dengan watak. Unsur watak dalam 

penggambaran tokoh cerita memiliki peranan penting, sebab kehadiran tokoh selalu 
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dilengkapi oleh watak-watak tertentu. Menurut pendapat Aminuddin (2011:80) prosa 

fiksi perwatakan tokoh digolongkan menjadi dua jenis yaitu protagonis dan 

antagonis. Toko protagonis merupakan tokoh yang memiliki watak baik, sedangkan 

tokoh antagonis merupakan tokoh penentang dari tokoh protagonis. 

Sudjiman (1986) mengungkapkan bahwa watak ialah kualitas tokoh, kualitas 

nalar dan jiwanya yang membedakannya dengan tokoh lain. Penyajian watak tokoh 

dan penciptaan citra tokoh ini yang disebut penokohan (Sudjiman, 1991:23). Dalam 

penokohan, diulas siapa tokohnya dan bagaimana tokoh tersebut diciptakan. Masalah 

penokohan dalam sebuah karya tidak semata-mata hanya berhubungan dengan 

masalah pemilihan jenis dan perwatakan para tokoh cerita saja, melainkan juga 

bagaimana melukiskan kehadiran dan penghadirannya secara tepat sehingga mampu 

menciptakan dan mendukung tujuan artistik karya yang bersangkutan (Nurgiyantoro, 

2010: 194). 

Menurut Hudson (1963) yang diungkapkan oleh Panuti Sudjiman, ada 

beberapa metode penyajian watak tokoh atau metode penokohan, masing-masing 

dengan kelebihan dan kekurangannya. Di dalam cerita rekaaan pengarang dapat 

memaparkan saja watak tokohnya, tetapi dapat juga menambahkan komentar tentang 

watak tersebut. Metode ini disebut analitis, metode langsung. Sudjiman (1991) juga 

memaparkan pendapat Kenney (1966) yang mengatakan bahwa metode ini disebut 

sebagai metode perian atau metode diskursif. Cara ini tidak menggalakkan imajinasi 

pembaca. Metode yang kedua ialah metode tidak langsung; juga disebut metode 

ragaan atau metode dramatik. Watak tokoh dapat disimpulkan pembaca dari pikiran, 

cakapan, dan lakuan tokoh yang disajikan (Sudjiman, 1991: 24-27). 

Begitu pula dengan Burhan Nurgiyantoro (2010: 194-198) yang menjabarkan 

teknik dalam pelukisan tokoh menjadi dua jenis, yakni teknik langsung dan tidak 

langsung. Pertama, teknik ekspositori sering disebut sebagai teknik analitis, yakni 

pelukisan tokoh cerita dilakukan dengan memberikan deskripsi, uraian, atau 

penjelasan secara langsung. tokoh cerita hadir dan dihadirkan oleh pengarang ke 

hadapan pembaca secara tidak berbelit-belit, melainkan begitu saja dan langsung 
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disertai deskripsi kediriannya, yang mungkin berupa sikap, watak, tingkah laku, atau 

bahkan ciri fisiknya. Kedua, yaitu teknik dramatik, artinya mirip dengan yang 

ditampilkan pada drama, dilakukan secara tak langsung. Artinya, pengarang tidak 

mendeskripsikan secara ekplisit sifat dan sikap serta tingkah laku tokoh. Pengarang 

membiarkan (baca: menyiasati) para tokoh cerita untuk menunjukkan kediriannya 

sendiri melalui berbagai aktivitas yang dilakukan, baik secara verbal lewat kata 

maupun nonverbal lewat tindakan, tingkah laku, dan juga melalui peristiwa yang 

terjadi. 

2.3.2 Unsur Ektrinsik 

Unsur ekstrinsik cerpen adalah unsur-unsur pembentuk suatu cerita pendek 

yang berasal dari luar cerpen. Wellek dan Warren (1956) (dalam Nurgiyantoro 2015: 

30) berpendapat bahwa unsur ekstrinsik terdiri dari (1) unsur biografi pengarang; (2) 

unsur psikologi pengarang, psikologi pembaca, dan psikologi dalam karya; dan (3) 

unsur pandangan hidup suatu bangsa. 

Menurut pendapat Nurgiyantoro (2015:30) unsur ekstrinsik adalah unsur- 

unsur yang berada di luar teks sastra itu, tetapi secara tidak langsung memengaruhi 

bangun atau sistem organisme teks sastra. Atau, secara lebih khusus ia dapat 

dikatakan sebagai unsur-unsur yang memengaruhi bangun cerita sebua karya sastra, 

namun sendiri tidak ikut menjadi bagian di dalamnya. Walapun demikian, unsur 

ekstrinsik cukup berpengaruh (untuk tidak dikatakan: cukup menentukan) terhadap 

totalitas bangun cerita secara keseluruhan. Terdapat tiga unsur pada unsur ekstrinsik 

dalam cerpen yakni, latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, nilai-nilai 

yang terkandung dalam cerpen. Menurut pendapat Erlina (2017: 138) wujud unsur 

ekstrinsik dapat berupa perwujudan nilai religius, nilai moral, nilai didaktis, sosial 

budaya, dan politik. Unsur ekstrinsik yang ditilik dalam penelitian ini adalah nilai- 

nilai yang terkandung dalam cerpen. Unsur nilai-nilai tersebut berkaitan dengan 

pengetahuan tentang nilai-nilai pendidikan karakter yang berkembang di Lembaga 

Pendidikan saat ini. 
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2.4 Pendidikan Karakter 

Di zaman yang serba modern ini dengan berkembangnya suatu sistem 

pendidikan terjadi banyak permasalahan yang menimpa anak didik di lingkungan 

sekolah maupun di dalam keluarga, kaitannya dengan pendidikan karakter anak didik 

sangat membutuhkan, karena pendidikan kararter sangat berperan penting dalam 

kehidupan yang akan datang. Pendidikan dapat dijadikan sebagai guru atau acuan 

peserta didik untuk membangun karakter individu yang lebih baik dan bermutu untuk 

kehidupan di masa depan. 

Menurut Salahudin (2013: 42) dalam hubungannya dengan pendidikan, 

pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi 

pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang bertujuan mengembangkan 

kemampuan siswa untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara kebaikan, 

mewujudkan dan menebar kebaikan dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh 

hati. 

2.4.1 Pengertian Nilai 

Kaitannya dengan kehidupan, nilai dalam suatu lingkungan masyarakat 

sangatlah penting, karena jika dalam suatu lingkungan tidak memiliki nilai maka 

dalam suatu lingkungan tersebut akan terjadi banyaknya kesenjangan dan 

permasalahan yang tidak memiliki acuan untuk sebuah panutan. Nilai adalah sesuatu 

yang dijadikan panduan dalam hal mempertimbangkan keputusan yang akan diambil 

kemudian. Nilai merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, karena mencakup 

pemikiran dari seseorang. Penilaian yang dilakukan oleh individu yang satu belum 

tentu sama dengan individu yang lain. 

Menurut Sulaeman (2013) nilai adalah anggapan-anggapan manusia mengenai 

baik, buruk, benar, salah, suka atau tidak suka sebagai abstraksi dan pandangan. 

Sedangkan pendapat Huki (dalam Sulaeman: 2013) nilai merupakan asumsi-asumsi 

abstrak dimana terdapat konsensus sosial tentang harga relatif objek. Dari dua 

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai sebagai sesuatu yang berharga dan 
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bermanfaat karena mengandung makna kebaikan, keluhuran, kemuliaan, dan 

sebagainya, yang dapat dijadikan pedoman dalam bertindak dan bertingkah laku 

dalam kehidupan. Untuk memahami dan mengetahui secara mendalam seperti apa 

nilai itu dapat dilihat ciri-cirinya. Ciri-ciri nilai menurut Bambang Daroeso (dalam 

Sulaeman: 2013) nilai memiliki ciri sebagai berikut: 

a. Suatu realitas yang abstrak (tidak dapat ditangkap melalui panca indra 

tetapi ada). Nilai itu ada atau nyata dalam kehidupan manusia. 

Misalnya, manusia mengakui adanya keindahan sebagai nilai adalah 

abstrak (tidak dapat diindra) yang dapat diindra adalah objek yang 

memiliki nilai keindahan itu. Misalnya, lukisan atau pemandangan. 

b. Normatif (yang seharusnya, ideal, sebaiknya, diinginkan). nilai 

merupakan suatu yang diharapkan (das solen) oleh manusia. Nilai 

merupakan suatu yang baik yang dicitakan manusia. Contohnya, semua 

manusia mengharapkan keadilan. Keadilan sebagai nilai adalah 

alternatif. 

c. Berfungsi sebagai daya dorong manusia (sebagai motivator). Nilai 

menjadikan manusia terdorong untuk melakukan tindakan agar harapan 

yang terwujud dalam kehidupannya. Nilai diharapkan manusia sebagai 

pendorong untuk berbuat. Misalnya, siswa berharap akan kepandaian. 

Maka siswa melakukan berbagai kegiatan agar pandai. Kegiatan 

manusia pada dasarnya digerakkan atau didorong oleh nilai. 

Pada umumnya nilai yang dianut di sekolah sejalan dengan nilai yang ada di 

masyarakat, karena anak-anak bersekolah bertujuan agar mereka di didik menjadi 

manusia yang lebih baik sesuai dengan apa yang di cita-citakan oleh masyarakat. 

2.4.2 Pengertian Pendidikan 

Dalam kajian dan pemikiran tentang pendidikan terlebih dahulu perlu 

diketahui 2 istilah yang hampir sama bentuknya dan sering dipergunakan dalam dunia 

pendidikan yaitu: pedagogi dan pedagogik. Pedagogi berarti “pendidikan” sedangkan 
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pedagoie artinya “ilmu pendidikan”. Menurut Ihsan ( 2013:1-2 ) dalam pengertian 

yang sederhana dan umum makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani 

maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan 

kebudayaan. Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak 

yang harus dipenuhi sepanjang hayat. 

Menurut Ki Hadjar Dewantara dalam Kongres Taman Siswa yang pertama 

pada tahun 1930 menyebutkan : Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk 

memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelek), 

dan tumbuh anak; dalam Taman siswa tidak boleh dipisah-pisahkan bagian-bagian itu 

agar kita dapat mema-jukan kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak-

anak yang kita didik selaras dengan dunianya. 

Dari uraian diatas, maka pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses 

pertumbuhan dan pengarahan yang diberikan kepada anak untuk membentuk 

kepribadian dan kemampuan anak dalam menuju kedewasaan di lingkungan yang 

dikehendaki oleh masyarakat. 

 

2.4.3 Nilai-nilai Pendidikan Karakter 

Karakter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sifat-sifat kejiwaan, 

akhlak, atau budi pekerti. Karakter dapat diartikan sebagai tabiat, yaitu perangai atau 

perbuatan yang selalu dilakukan atau kebiasaan. Suyanto (2009) mendefinisikan 

karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu 

untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, 

maupun negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat 

keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang di 

buat. 

Syafaruddin (2012: 181) menyatakan bahwa pendidikan karakter merupakan 

proses menanamkan karakter tertentu sekaligus menanamkan benih agar peserta didik 

mampu menumbuhkan karakter khasnya pada saat menjalankan kehidupannya, 
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dengan kata lain peserta didik tidak hanya memahami pendidikan nilai sebagai bentuk 

pengetahuan, namun juga menjadikannya sebagai bagian dari hidup dan secara sadar 

hidup berdasarkan nilai tersebut. 

Koesoema (2007: 124) pendidikan karakter merupakan bagian kinerja dari 

sebuah lembaga pendidikan yang didalamnya terdapat berbagai macam keterlibatan 

individu dan tata aturan kelembagaan. Pendidikan karakter lebih tinggi dari 

pendidikan moral, karena bukan hanya mengajarkan mana yang benar dan salah 

tetapi juga menanamkan kebiasaan tentang hal yang baik sehingga siswa didik 

menjadi paham tentang mana yang benar dan salah, mampu merasakan nilai yang 

baik dan mau melakukannya (Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FPI-UPI, 2007: 

243). 

Nilai-nilai pendidikan karakter adalah nilai atau norma yang dianut sebagai 

teladan untuk mendidik watak maupun perilaku untuk menjadi manusia yang 

memiliki karakter yang lebih baik. Menurut Prayitno dan Afriva Khaidir (dalam 

Hasanuddin, 2015:18) rumusan tentang nilai-nilai itu mengikuti secara dinamis 

membangun budaya masyarakat. Secara umum, Prayitno dan Afriva Khaidir 

menjelaskan ada lima fokus kebenaran dengan nilai-nilai karakter dan kecerdasan 

yaitu: 

1) Keimanan dan Ketaqwaan 

Iman menurut bahasa adalah membenarkan.  Menurut istilah syari’at 

(dalam Wira: 2020) yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan 

dan membuktikan dalam amal perbuatan. Pengertian taqwa secara mendasar 

adalah menjalankan perintah, dan menjauhi larangan-Nya.  Orang yang 

percaya kepada Allah dan selainnyaa seperti yang ada dalam hati rukun iman, 

walaupun dalam sikap kesehariannya tidak mencerminkan sikap ketaatan atau 

kepatuhan (taqwa) kepada yang telah dipercayainya, masih disebut orang 

yang beriman. Hal itu disebabkan karena adanya keyakinan mereka bahwa 

yang tahu tentang urusan hati manusia adalah Allah. Keimanan dan 

ketaqwaan berarti sikap percaya dan yakin terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
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serta menjalankan segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya..   

Dengan indikator perilaku: percaya kepada Tuhan YME; mengerjakan 

perintah dan meninggalkan larangan Tuhan; amanah, bersyukur, dan ikhlas. 

2) Kejujuran  

Jujur dari segi bahasa adalah mengakui, berkata, atau pun memberi suatu 

informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi/kenyataan. 

Definisi kejujuran menurut pendapat Astuti (2011)  (dalam Fathanziz: 2011) 

adalah tindakan mengungkapkan perasaan, pikiran, dan perbuatan yang 

sebenarnya baik positif, maupun negative; menguntungkan atau merugikan. 

Kejujuan adakalanya dalam hal ucapan dan dalam hal perbuatan. Dalam hal 

ucapan misalnya senantiasa berkata jujur dalam berbicara. Dalam hal 

perbuatan misalnya dalam berdagang tidak mengurangi timbangan. kejujuran 

dengan indikator perilaku: berkata apa adanya; berbuat atas dasar kebenaran; 

bertanggung jawab; memenuhi kewajiban dan menerima hak; lapang dada; 

memegang janji. 

3) Kecerdasan  

Kecerdasan berasal dari kata cerdas yang berarti pintar dan cerdik, cepat 

tanggap dalam menghadapi masalah, cepat mengerti jika mendengar 

keterangan. Menurut pendapat Daryanto (2006:141) kecerdasan adalah 

kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi, dalam hal 

ini adalah masalah yang menuntut kemampuan fikiran. Sedangkan menurut 

pendapat Astuti (2011) (dalam Fhatanziz: 2011) kecerdasan dapat diartikan 

kemampuan sesorang untuk memahami suatu fenomena secara benar, tepat 

dan cepat. Dengan indikator perilaku: aktif/dinamis; kreatif; terarah/berfikir 

logis/ analitis/objektif; mampu mencari solusi; berfikir positif/maju/terbuka; 

konsisten. 
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4) Ketangguhan  

Dalam kamus besar bahasa Indonesia ketanguhan adalah kekuatan, 

kekukuhan, kemampuan, ketabahan, ketangkasan, keteguhan, keuletan, 

keunggulan. Menurut pendapat Astuti (2011) (dalam Fathanziz: 2011) 

ketangguhan menyangkut ketahanan fisik. Ketangguhan antara lain 

mempunyai daya tahan baik fisik maupun mental. Ketahanan fisik adalah 

kemampuan melakukan gerak fisik dalam jangka waktu yang relative lama. 

Ketahanan mental adalah kemampuan menahan tekanan-tekanan yang bersifat 

psikis dari lingkungan sosialnya dalam upayanya untuk mencapai tujuan. 

Dengan indikator perilaku: teliti/sportif; sabar; disiplin; ulet/tidak mudah 

putus asa; bekerja keras; orientasi kualitas/mutu; berani menanggung resiko; 

menjaga keselamatan dan kesehatan diri); 

5) Kepedulian  

Kepedulian menurut pendapat Bender 2003 (dalam Karakterbangkit: 

2015) kepedulian adalah menjadikan diri kita terkait dengan orang lain dan 

apapun yang terjadi terhadap orang tersebut. Pendapat lain  Swanso 1991 

(dalam Karakterbangkit: 2015) mendefinisikan kepedulian sebagai salah satu 

cara untuk memelihara hubungan dengan orang lain. Astuti (2011) 

berpendapat bahwa kepedulian adalah perwujudan sikap seeorang yang 

menunjukkan perhatiannya yang begitu besar pada seseorang, objek, atau 

suatu fenomena. Kepedulian merupakan kelanjutan dari sikap simpati dan 

empati. Dengan indikator perilaku: patuh kepada aturan/norma; sopan/santun; 

demokratis; toleransi; suka membantu; damai/antikekerasan; pemaaf; menjaga 

kerahasiaan. 

Menurut KEMENDIKBUD (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan) ada 18 

nilai-nilai pendidikan karakter yaitu: 

(1) Religius; Sikap yang memegang teguh perintah agamanya dan menjauhi larangan 

agamanya, seraya saling menjaga kerukunan, dan kesatuan antar berbeda pemeluk 

agama dan keyakinan. 
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(2) Jujur; Sikap yang selalu berpegang teguh untuk menghindari keburukan dengan 

menjaga perkataan, perasaan, dan perbuatan untuk selalu berkata benar dan dapat 

dipercaya. 

(3) Toleransi; Perilaku yang cenderung menghargai perbedaan dengan mengurangi 

mempertajam perselisihan karena perbedaan. 

(4) Disiplin; Tindakan yang menjaga dan mematuhi anjuran yang baik, menghindari, 

dan menjauhi segala larangan yang buruk secara konsisten dan berkomitmen. 

(5) Kerja Keras; Mencurahkan segala kemampuan dan kemauan untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai hasil yang diharapkan dengan tepat waktu 

dan berorientasi lebih pada proses dan perkembangan daripada berorientasi pada 

hasil. 

(6) Kreatif; Selalu mencari alternatif penyelesaian suatu permasalahan dari berbagai 

sudut pandang. Ini dilakukan untuk mengembangkan tata cara atau pemahaman 

terhadap suatu masalah yang sudah ada terlebih dahulu melalui pendekatan sudut 

pandang yang baru. 

(7) Mandiri; Meyakini potensi diri dan melakukan tanggung jawab yang diembannya 

dengan penuh percaya diri dan berkomitmen. 

(8) Demokratis; Sikap dan tindakan yang menilai tinggi hak dan kewajiban dirinya 

dan orang lain dalam kedudukan yang sama. Ini dilakukan untuk memberikan 

pengakuan secara setara dalam hak berbangsa seraya merawat kemajemukan 

bangsa Indonesia. 

(9) Rasa Ingin Tahu; Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui 

lebih mendalam dan meluas dalam berbagai aspek terkait.  

(10) Semangat Kebangsaan; Suatu sudut pandang yang memandang dirinya 

sebagai bagian dari bangsa dan negaranya. Sudut pandang yang mewujudkan 

sikap dan perilaku yang mewujudkan sikap dan perilaku yang akan 

mempertahankan bangsa dari berbagai ancaman, serta memahami berbagai faktor 

penyebab konflik sosial baik yang berasal dari luar maupun dari dalam. 
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(11) Cinta Tanah Air; Tekad yang terwujud dalam perasaan, perilaku, dan 

perkataan yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi 

terhadap aspek sosial, fisik budaya, ekonomi, dan politik dari bangsa dan 

negaranya. 

(12) Menghargai Prestasi; Perasaan bangga terhadap kelebihan dan keunggulan 

yang dimiliki dirinya sebagai individu maupun dirinya sebagai anggota 

masyarakat.  

(13) Bersahabat/Komuniktif; Perilaku yang ditunjukkan dengan senantiasa 

menjaga hubungan baik dengan interaksi yang positif antar individu suatu 

kelompok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

(14) Cinta Damai; Perilaku yang selalu mengutamakan kesatuan rasa dan 

perwujudan harmoni dalam lingkungan yang majemuk dan multikultural. 

(15) Senang Membaca; Rasa ingin meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 

melalui gemar mencari informasi baru lewat bahan bacaan maupun mengajak 

masyarakat di lingkungan sekitarnya untuk memupuk perasaan gemar membaca 

ini. 

(16) Peduli Sosial; Kepekaan akan segala kesulitan yang dihadapi oleh 

lingkungannya dan masyarakatnya. Kepekaan ini kemudian terwujud dalam 

tindakan, perasaan, dan perbatan yang berulang-ulang dan menjadi kebiasaan 

dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang di sekitarnya, 

yang mana individu tidak terfokus pada diri sendiri dan bekerja sama dalam 

mengatasi permasalahan yang dihadapi. 

(17) Peduli Lingkungan; Menjadikan pelestarian alam sebagai salah satu dasar 

perilaku dan kebiasaan yang dicerminkan di lingkungan agar terus terjadi siklus 

pembaharuan di alam yang berkesinambungan secara alami. Ini dilakukan agar 

alam yang ditempatinya tetap lestari dan abadi. 

(18) Tanggung Jawab; Menyadari bahwa segala hal yang diperbuat oleh dirinya 

bukan hanya merupakan tugas dan kewajiban bagi dirinya sendiri, namun juga 

keluarga, lingkungan, masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. 
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Dari 18 nilai pendidikan karakter bangsa tersebut, diharapkan seluruh tingkat 

pendidikan di Indonesia mampu menerapkan nilai pendidikan karakter tersebut dalam 

proses pendidikannya. 

Nurgiyantoro (20013: 323-324) menyatakan bahwa secara garis besar 

persoalan hidup dan kehidupan manusia itu dibedakan menjadi empat kategori, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Hubungan antara manusia dengan Tuhan  

Hal ini dapat digambarkan dengan kelemahan manusia. Manusia yang lemah 

memerlukan pelindung dan tempat mengadu segala permasalahan. Terkadang 

memang permasalahan yang mudah dapat diselesaikan oleh manusia sendiri. 

Namun, tak jarang persoalan himpitan hidup, rasa putus asa, hilangnya 

harapan dan lain sebagainya tak mungkin diselesaikan sendiri. Maka ia butuh 

sesuatu yang sempurna, yaitu Tuhan. Tempat mengadu segala persoalan 

hidup. Tanpa-Nya, manusia bisa jadi kehilangan arah dan tujuan hidup. 

b. Hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri 

Hal ini lebih menggambarkan kondisi manusia dengan dirinya sendiri atau 

perasaannya. Bagaimana diri kita dapat menjaga, menghormati dan 

menghargai diri kita sendiri, dengan segala prinsip atau aturan yang telah kita 

buat sendiri. Kondisi ini diuapayakan agar manusia dapat menjaga dirinya 

sendiri dari segala macam godaan yang kapan saja dapat menerpa. 

c. Hubungan antara manusia dengan masyarakat  

Hubungan manusia dengan manusia lainnya atau masyarakat perlu dijaga, 

karena hubungan ini juga turut berperan dalam menentukan pola hidup 

manusia itu sendiri. Hal ini dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial, 

yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain dalam artian manusia 

sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. 

d. Hubungan antara manusia dengan lingkungan 

Hal ini digambarkan dengan lingkungan yang ditempati maupun fasilitas yang 

ada di sekitarnya yang digunakan oleh manusia itu sendiri. Seperti halnya 
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rumah, masjid, dan lain-lain. Baik dan buruknya lingkungan yang ditempati 

tergantung oleh manusia yang menempati dan menggunakannya. 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa karakter adalah 

kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individu yang 

merupakan kepribadian khusus yang menjadi pendorong dan penggerak, serta 

membedakannya dengan individu lain. Seseorang dapat dikatakan berkarakter, jika 

telah berhasil menyerap nilai dan keyakinan yang dikehendaki masyarakat, serta 

digunakan sebagai moral dalam hidupnya. 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dipaparkan mengenai meodelogi penelitian yang meliputi, (1) 

Jenis dan Rancangan Penelitian, (2) Sumber dan Data Penelitian, (3) Teknik 

Pengumpulan Data, (4) Teknik Analisis Data, (5) Instrumen Penelitian, (6) Prosedur 

Penelitian. 

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif deskriptif. 

Artinya, penelitian ini mengarah pada penyajian data-data deskriptif. Hal tersebut 

diperkuat oleh pendapat Ratna (2016: 46-47) bahwa penelitian kualitatif berhubungan 

dengan penafsiran terhadap data penelitian secara alamiah dalam bentuk deskripsi. 

Dengan demikian, penggunaan jenis penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan tema dan penokohan. Selain itu, dasar dari analisis penelitian 

ini bersumber pada data tertulis berupa kutipan (kata, kalimat, paragraf) dalam 

kumpulan cerpen Si Hati Putih karya Nadia Shafia Rahma, sehingga jenis kualitatif 

deskriptif relevan digunakan dalam penelitian ini. 

Rancangan penelitian ini dikategorikan dalam pendekatan pragmatik. 

Pendekatan pragmatik menurut Abrams 1976 (dalam wordpress: 2015) menekankan 

pada tujuan seniman dan karakter karya yang sifat dasarnya untuk memenuhi 

kebutuhan dan kesenangan penikmatnya (audience). Pendekatan pragmatik 

merupakan pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk 

menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca, seperti tujuan pendidikan, moral 

agama atau tujuan lainnya (dalam wordpress: 2015).  Hal tersebut didasarkan unsur 

nilai-nilai pendidikan karakter pada karya sastra yang menjadi fokus dalam analisis 

penelitian ini. Rancangan teori pragmatik digunakan sebagai kerangka untuk tinjauan 

unsur nilai-nilai pendidikan karakter yang ada dalam kumpulan cerpen Si Hati Putih 

karya Nadia Shafia Rahma. 
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3.2 Data dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa berwujud kata-kata, 

kalimat-kalimat, paragraf-paragraf maupun dialog dalam kumpulan cerpen Si Hati 

Putih karya Nadia Shafia Rahma yang memaparkan unsur intrinsik (tema dan 

penokohan) dan nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam kumpulan  

cerpen Si Hati Putih karya Nadia Rahma. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah kumpulan cerpen sebagai objek 

penelitian. Kumpulan cerpen yang digunakan berjudul Si Hati Putih karya Nadia 

Shafia Rahma diterbitkan oleh DAR! Mizan pada tahun 2013. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunukan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi. Menurut Hikmat (2011: 83), “Teknik dokumentasi yakni penelusuran 

dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia”. Penelitian ini 

menggunakan teknik dokumentasi karena sesuai dengan penelitian yang 

mengumpulkan data berupa kata-kata, kalimat, paragraf, dan dialog yang terdapat 

pada kumpulan cerpen Si Hati Putih karya Nadia Shafia Rahma. Adapun langkah- 

langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

a. Membaca kumpulan cerpen Si Hati Putih karya Nadia Shafia Rahma. 

Teknik membaca yang digunakan adalah membaca heuristik. Teknik 

membaca pada tahap ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman 

mengenai makna yang ada pada bahasa yang dituliskan pengarang 

dalam kumpulan cerpen Si Hati Putih. 

b. Mengidentifikasi data yang tersebar dalam setiap kata dan kalimat yang 

dapat menunjukkan unsur intrinsik (tema, dan penokohan) dan nilai-

nilai pendidikan karakter (nilai keimanan dan ketaqwaan, nilai 

kejujuran, nilai kecerdasan, nilai ketangguhan, dan nilai kepedulian). 

c. Pengumpulan dan pengklarifikasian data berdasarkan unsur intrinsik 

(tema, dan penokohan) dan nilai-nilai pendidikan karakter (nilai 
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keimanan dan ketaqwaan, nilai kejujuran, nilai kecerdasan, nilai 

ketangguhan, dan nilai kepedulian). 

d. Mengelompokkan data-data yang sejenis. 

e. Memberikan kode pada data bertujuan untuk memudahkan dalam 

menggolongkan data berdasarkan karakternya. Kode data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Unsur Intrinsik 

a) Tema 

TM 1 : Tema seorang anak yang tabah 

TM 2 : Tema seorang anak yang rajin 

TM 3 : Tema seorang anak yang peduli 

b) Penokohan 

Teknik Langsung : TL 

Teknik Tidak Langsung : TTL 

2) Nilai-Nilai Pendidikan Karakter 

a) NKK (nilai keimanan dan ketaqwaan) 

b) NKJ (nilai kejujuran) 

c) NKC (nilai kecerdasan) 

d) NKT (nilai ketangguhan) 

e) NKP (nilai kepedulian) 

3.4 Teknik Analisis Data 

Menurut pendapat Sugiyono (2015: 89) Analisis data adalah proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 
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memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini ditempuh melalui tahapan- tahapan berikut: 

a. Membaca 

Kegiatan membaca yang dilakukan pada tahap analisis data 

merupakan lanjutan dari kegiatan membaca heuristik yang telah 

dilakukan pada tahap pengumpulan data. Kegiatan ini berfungsi untuk 

memahami data yang akan dianalisis. 

b. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya. Kegiatan ini berfungsi 

menyaring data dalam penelitian. Data yang terpilih dalam kegiatan ini 

berupa data yang menunjukkan unsur intrinsik kumpulan cerpen Si Hati 

Putih karya Nadia Shafia Rahma yang meliputi tema dan penokohan, 

serta data yang menunjukkan nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

kumpulan cerpen Si Hati Putih Karya Nadia Shafia Rahma. 

c. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan tahap pemaparan terhadap data penelitian 

setelah dilakukan pereduksian data. Data yang disajikan dalam 

penelitian ini merupakan data yang telah dipilih dalam tahap reduksi 

data berdasarkan metode deskriptif, sebab penyajian data dalam 

penelitian ini bersifat naratif. 

d. Prosedur Analisi Data 

Prosedur analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua 

tahapan yaitu, pengkodean dan interpretasi data. Bersumber dari konsep 

Hartani (2010:49) menyatakan bahwa pengkodean merupakan tahap 

pemberian kode pada data untuk mempermudah dalam pengelompokan 
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data. Tahap pengkodean dalam penelitian ini berfungsi untuk 

mengklasifikasikan data berdasarkan kategorinya.  

Tahap berikutnya yang ditempuh dalam prosedur analsisi data adalah 

interpretasi data. Berdasarkan konsep Hartani (2010:50) menyatakan 

bahwa  interpretasi merupakan proses pengaitan data dengan teori yang 

dijadikan pedoman dalam menganalisis data. Tahapan ini berfungsi 

untuk menafsirkan data yang digunakan dalam penelitian. 

e. Interpretasi Data 

Menurut pendapat Hartani (2010: 50) menyatakan bahwa interpretasi 

merupakan pengaitan hasil temuan yang berupa data dengan teori yang 

dijadikan pedoman dalam penelitian agar tidak bersifat bias. Pada tahap 

interpretasi dilakukan adalah memperkirakan makna dan pemberian 

pendapat. 

f. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan 

Verifikasi dilakukan dengan memverifikasi data, metode, dan teori 

yang digunakan dalam penelitian. Penarikan kesimpulan dalam 

penelitian ini didasarkan pada hasil penafsiran data yang telah 

dilakukan, serta disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Menurut pendapat Arikunto (2003: 134) instrumen penelitian merupakan alat 

yang digunakan untuk memeperoleh data guna memecahkan masalah yang terdapat 

dalam penelitian. Instrumen pendukung dalam penelitian ini adalah tabel pengumpul 

data, tabel pemandu analisis data, dan kumpulan cerpen Si Hati Putih karya Nadia 

Shafia Rahma. 

3.6 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, 

yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Tahap- tahap 

tersebut dijelaskan sebagai berikut: 
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1) Tahap Persiapan 

Tahap persiapan dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu (1) mencari dan 

merumuskan masalah, (2) pemilihan dan penetapan judul penelitian. Judul 

penelitian diajukan sesuai minat dan kemampuan peneliti dan diajukan kepada 

Tim Komisi Bimbingan kemudian mendapatkan persetujuan. Judul penelitian 

yang telah disetujui kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing, (3) 

pengkajian pustaka yang berkaitan dengan penentuan teori yang akan digunakan 

dalam penelitian, (4) penyusunan metode penelitian, (5) pembuatan tabel 

instrumen penelitian, dan (6) penyusunan proposal penelitian. 

2) Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu (1) 

pengumpulan data, dilakukan dengan cara membaca, bertujuan memahami isi 

cerita dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data-data yang 

diperlukan menggunaka pengkodean , (2) pengklarifikasian data, pada tahap ini 

setelah peneliti mengumpulkan data yang diperlukan kemudian melakukan 

analisis data sesuai teori yang telah ditentukan sesuai kebutuhan, (3) Pada tahap 

ini peneliti menyajikan data yang telah dianalisis pada bab IV sebagai 

pembahasan dan bab V sebagai kesimpulan dari semua masalah yang ada di 

dalam penelitian, dan (4) penyimpulan hasil penelitian, didasarkan pada rumusan 

masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan, hasil analisis data 

disimpulkan pada bagian penutup penelitian. 

3) Tahap Penyelesaian 

Tahap penyelesaian dilakukan setelah tahap persiapan dan tahap pelaksanaan, 

tahap ini meliputi (1) penyusunan laporan penelitian, kegiatan ini dimaksudkan 

untuk mengomunikasikan sejelas mungkin tujuan dan hasil penelitian yang telah 

dicapai dalam bentuk tulisan. Laporan penelitian ini akan diujikan kepada tim 

penguji, (2) revisi laporan penelitian, kegiatan ini dilakukan setelah diadakannya 

ujian laporan penelitian. Revisi dilakukan untuk membenahi kesalahan-kesalahan 

yang terdapat dalam laporan penelitian saat proses ujian, (3) penyusunan jurnal 
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penelitian terkait dengan penelitian yang berhasil dilakukan, dan (4) penggandaan 

laporan penelitian yang nantinya akan diserahkan kepada pihak- pihak yang 

berkepentingan.
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BAB 5. PENUTUP 

Pada bab ini dipaparkan dua pebahasan, yaitu (1) kesimpulan dan (2) saran. 

Berikut dua pembahasan yang dipaparkan dalam bab ini.  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dalam peneltian ini ada dua komponen untuk 

menentukan nilai-nilai pendidikan karakter dalam kumpulan cerpen Si Hati Putih 

karya Nadia Shafia Rahma. Dua komponen tersebut terdiri tema dan penokohan. 

Tema dalam kumpulan cerpen Si Hati Putih ditemukan beragam tema yaitu: a. 

ketabahan hati seorang anak  dalam menjalani cobaan yang menimpa hidupnya 

sehingga mendapatkan hasil yang manis. b. Seorang anak yang rajin dalam belajar 

dan melaksanakan ibadah sehingga mendapatkan hadiah c. kepedulian tokoh cerita 

terhadap hidup orang lain. Di dalam cerita para tokoh memiliki kepedulian dalam 

hidup bersosial. Tokoh yang terdapat dalam kumpulan cerpen Si Hati Putih memiliki 

karakter yang baik dan peduli akan hidup bersosial.  

Nilai-nilai pendidikan karakter yang ditemukan dalam kumpulan cerpen Si 

Hati Putih karya Nadia Shafia Rahma yaitu Dua teks cerita pendek (Hadiah Tak 

Terduga dan Si Hati Putih) ditemukan  nilai-nilai pendidikan karakter keimanan dan 

ketakwaan. Satu teks cerita pendek (Hantu yang Lapar) ditemukan nilai-nilai 

pendidikan karakter kejujuran. Dua teks cerita pendek (Lima Sahabat untuk Bunda, 

Sahabat dan Negeri Kurcaci) ditemukan nilai-nilai pendidikan karakter kecerdasan. 

Dua teks cerita pendek (Pemulung Cilik dan Mimpi Buruk Lisa) ditemukan nilai-nilai 

pendidikan karakter ketangguhan. Empat teks cerita pendek (Lebah di Hutan 

Manggis, Adik baru Pinkky, Si Hati Putih, dan Robot Misterius) ditemukan nilai-nilai 

pendidikan karakter kepedulian. Dua teks cerita pendek Sahabat Baru dari Jakarta 

dan Es Cendol Ulat Bulu tidak ditemukan nilai-nilai pendidikan karakter. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

kumpulan cerpen Si Hati Putih karya Nadia Shafia Rahma. Hal-hal yang disarankan 

adalah sebagai berikut. 

1) Mahasiswa Program Studi Pendidikan dan Sastra Indonesia, hendaknya 

membaca hasil penelitian ini untuk menambah wawasan sebagai bahan 

diskusi yang berkaitan dengan apresiasi sastra khususnya dalam 

mengapresiasi karya sastra yang berupa cerpen. 

2) Peneliti yang sebidang ilmu hendaknya mengembangkan pemahaman 

dan kajian penelitian tentang nilai-nilai pendidikan karakter. 
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Lampiran A 

Sinopsis Kumpulan Cerpen Si Hati Putih karya Nadia Shafia Rahma 

Pemulung Cilik 

Cerpen ini menceritakan seorang anak yang bernama Menur. Nama 

panjangnya Menur Messina Milada. Dia tinggal di Jalan Luhur, Magelang, Jawa 

Tengah. Menur Tinggal di gubuk kecil. Dulu Menur adalah seorang pemulung. Dia 

memiliki impian seperti anak-anak lainnya. Ingin memiliki rumah yang layak, bisa 

sekolah, dan lain-lain. Menur pernah bersekolah, tetapi tidak lama. Dia di keluarkan 

dari sekolah karena tidak bisa membayar biaya sekolah.  

Menur tinggal bersama Eyang Qonita. Dia merasa senang tinggal bersama 

Eyang Qonita walaupun hidup serba kekurangan. Pekerjaan Menur memulung botol, 

plastik, dan lainnya yang bias dijual ke pengepul rongsokan. Pekerjaan memulung ini 

dia lakukan untuk membantu Eyang Qonita dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. 

Menur tidak merasa sedih atas kehidupan yang dijalaninya, hanya saja Menur 

penasaran siapakah Ibu kandung Menur yang telah lama hilang di Pasar Rabiah. 

Eyang Qonita sendiri tidak tahu di mana ibunya tinggal. Eyang Hanya memberi 

tahukan nama ibu Menur yaitu Carolla. Betahun-tahun Menur diasuh Eyang Qonita. 

Sampai Eyang Qonita Meninggal Dunia. Setelah Menur ditinggal Eyang Qonita, 

Menur bingung harus tinggal di mana. Akhirnya Menur di masukkan ke Panti Asuhan 

Al-Ikhlas.  

Di panti Menur diasuh oleh Bunda Carolla. Disana Menur memiliki sahabat 

yang bernama Clianta. Clianta sudah lama tinggal di panti asuhan. Tidak heran jika 

Clianta banyak  tahu tentang panti Al-ikhlas. Menur sering bercerita kepada Clianta 

bahwa dia pernah menjadi pemulung dan diasuh oleh Eyang Qonita. Disela-sela 

perbincangan, Clianta bercerita kepada Menur bahwa bunda Carolla juga kehilangan 
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anak. Belum selesai bercerita siapa nama anak yang hilang itu, bunda Carolla 

memanggil mereka berdua untuk makan malam.  

Semalam suntuk Menur tidak bisa tidur karena memikirkan perkataan Clianta.  

Setelah sarapan pagi Menur menanyakan kelanjutan cerita Clianta yang belum 

rampung itu. Menur bertanya siapa nama anak bunda Carolla yang hilang itu. Menur 

ternganga kaget setelah mendengar jawaban dari Clianta. Karena nama anak bunda  

Carolla yang hilang adalah Menur. Lalu Menur lari dari kamar Clianta dan mencari 

bunda Carolla. Setelah Menur bertemu dengan Bunda Carolla, Menur memberanikan 

diri bertanya kepada Bunda Carolla. Menur menayakan apakah anak bunda Carollah 

yang hilang itu di Pasar Rabiah? Alangkah senangnya hati Menur ketika mendengar 

jawaban dari bunda Carollah bahwa Pasar Rabiah adalah tempat dimana anaknya 

yang hilang waktu itu.  

Bunda Carolla langsung memeluk Menur. Bunda menangis terharu. Menur 

merasa senang karena ibu kandung yang selama ini dia cari-cari telah ditemukan 

kembali. Menur tidak lagi memangil bunda Carolla, tetapi memanggil umi. Sekarang 

Menur bisa sekolah lagi dan tinggal di rumah yang dibeli bunda Carolla.  Di rumah 

tersebut Menur sudah menulis tiga novel yang berjudul: Kisahku di Panti, Bertemu 

Umi, dan Eyang Meninggal.  
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Hadiah Tak Terduga 

Diceritakan dalam cerpen ini seorang anak yang bernama Rino. Pada hari itu, 

yaitu hari senin semalam sebelum berangkat sekolah Rino selalu menyiapkan alat-alat 

sekolah. Rino termasuk anak yang rajin. Tidak heran jika Rino selalu mendapatkan 

nilai seratus di sekolahnya. Membuat Ibu dan guruya merasa bangga dengan hal itu. 

Dia berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena sekolahnya tidak terlalu jauh dari 

rumahnya.  

Sesampainya disekolah, Rino menaruh tas ke dalam kelas kemudian bermain 

dengan teman-temannya. Setelah bel masuk berbunyi Rino selalu berbaris di depan 

kelas terlebih dahulu. Barisan ini dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas memeriksa 

barisan. Di sekolah Rino ada peraturan, barisan yang paling rapilah yang masuk kelas 

terlebih dahulu.  

Sebelum  pelajaran berlangsung, anak-anak membaca dan mengulang hafalan 

Juz’amma dulu. Setelah itu barulah pelajaran dimulai. Hari itu Bu Tia meminta 

murid-murid untuk membuka buku mata pelajaran IPA halaman 100. Murid-murid 

pun membuka bukunya masing-masing. Setelah membuka buku tersebut kemudian 

Rino langsung mengerjakan tugas sesuai soal-soal yang ada di buku. Setelah 

mengerjakan Rino dan teman-temannya mengumpulkan tugas tersebut ke Bu Tia. 

Ada satu teman yang bernama Lila yang tidak mengumpulkan tugas karena dia belum 

selesai mengerjakan tugas tersebut. Lila termasuk anak yang malas diantara murid 

perempuan lainnya. Tetapi mau tidak mau tugas tersebut harus dikumpulkan barulah 

mereka semua dapat beristirahat.  

Setelah bel istirahat berbunyi, murid-murid kembali ke kelas. Kemudian Bu 

Tia mengumumkan nilai tugas mereka tadi. Nilai paling bagus diraih oleh Rino. 

Setelah mengumumkan kemudia mereka melanjutkan pelajaran Matematika. Bu Tia 

tidak memberikan tugas di kelas melaikan tugas PR. Saat pulang sekolah Bimbo, 

teman Rino menanyakan kepada Rino kapan ulang tahun Rino. Rino menjawab 
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“Tidak tahu”. Lalu Bimbo meledek dan menertawakan Rino, karena Rino tidak tahu 

kapan hari ulang tahunnya sendiri..  

Saat sampai di rumah Rino tidak lupa mengucap salam terlebih dahulu. Salam 

yang diucapkan Rino tidak mendapatkan jawaban. Ternyata kakak Rino sedang asyik 

membaca komik. Kemudian Rino bertanya kepada kakaknya kapan hari ulang 

tahunnya. Lagi-lagi Rino tidak mendapat jawaban. Lalu Rino mengambil air wudhu 

dan bersiap-siap shalat Jumat ke masjid. Selesai shalat Jumat, Rino segera pulang dan 

menegerjakn PR kemudian Rino tidur. 

Rino terbangun ketika azan asar berkumandang. Rino segera bangun. Dia 

mandi, mengambil air wudhu, dan cepat-cepat shalat asar. Setelah itu Rino berangkat 

ke TPA (Taman Pendidikan Al-Quran) untuk belajar. Bacaan Rino sekarang sudah 

Juz empat. Setelah shalat magrib di TPA Rino segera pulang. Sesampainya di rumah 

Rino mengoreksi PR yang telah dia kerjakan tadi siang. Kemudian berangkat tidur. 

Rio bangun subuh dan pergi untuk shalat. Kali ini dia berangkat sekolah 

menggunakan mobil. Tidak berjalan kaki lagi. Rino senang sekali karena baru 

pertama kali naik  mobil ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Rino heran. Biasanya 

sekolahnya sudah ramai. Tapi kali ini terlihat sepi. Tak ada satu pun orang kecuali 

dirinya. Lalu dia melihat arloji yang dia pakai. Tapi masih pukul setengah tujuh. 

Tanpa berpikir panjang dia langsung naik tangga menuju ke kelasnya. Kelasnya 

gelap. Dalam hati Rino bergumam mungkin hari ini mati lampu. Kemudian Rino 

mendenganr suara “satu, dua, tiga!” dan lampu menyala. Suara tepuk tangan 

bergemuruh. Rupanya hari ini Rino ulang tahun. Disana sudah ada kak Zulfa, ayah, 

bunda, teman-temannya dan Bu Guru. Rino sangat senang sekali. Ternyata kemarin 

saat rumah sepi, ayah dan bunda sedang membagikan undangan ulang tahunnya 

kepada teman-temannya. Banyak kado di atas meja guru. Dan kue tar. Sungguh 

hadiah tak terduga bagi Rino. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
 

96 
 

Lebah di Hutan Manggis 

Dahulu kala, ada sebuah hutan yang bernama Hutan Manggis. Disebut Hutan 

Manggis karena di sana hanya tumbuh pohon Manggis. Tidak ada pohon lain. Di 

hutan Manggis ada seekor Lebah yang sangat sombong. Pada suatau hari, ada seekor 

Bangau yang mengagumi Lebah. Bangau tersebut menyanjung Lebah bahwa Lebah 

hebat karena menghasilkan madu yang sangat banyak. Kemudian Bangau bertanya 

lagi, apakah Lebah tidak takut pemburu? Lebah menjawabnya dengan nada sombong. 

Lebah mengatakan bahwa dirinya tidak takut pada siapapun, dan si Lebah 

merendahkan diri Bangau. Lebah mengatakan bahwa Bangau tidak bisa apa-apa. 

Bangau yang mendengar perkataan Lebah, merasa tersinggung. Lalu Bangau 

mengatakan awas jika ada pemburu sunguhan. Lebah hanya tersenyum sinis. Dalam 

pikiran Lebah mengganggap apa yang dikatakan Bangau hanya untuk menakut-nakuti 

Lebah saja. 

Keesokan harinya datanglah seekor Capung ke rumah Lebah. Capung 

mengetuk pintu dengan sopan. Lalu bertanya apakah di rumah Lebah ada 

penghuninya? Mendengar suara Capung, Lebah menjadi kesal dan bergumam siapa 

sih yang mengganggu sepagi ini. Kemudian kembali terdengar suara ketukan pintu. 

Karena saking jengkelnya, Lebah terpaksa membukakan pintu rumahnya. Capung 

memberitahukan bahwa Lebah harus pergi jauh dari rumahnya. Lalu Lebah bertanya 

kenapa dirinya harus pergi? Kemudian Capung menjelaskan bahwa Lebah harus 

segera pergi karena sebentar lagi akan ada banjir besar datang. Setelah medengar 

penjelasan dari Capung, Lebah menolak untuk pergi, karena Lebah lebih 

mementingkan madu-madu kesayangannya itu. Kemudian Lebah menutup pintu 

rumahnya. Lalu Lebah membuka jedela rumahnya. Lebah kaget begitu melihat semua 

penghuni hutang sedang berlari terbirit-birit. Ternyata ombak besar sudah menerjang 

isi hutan. Lebah berguman ternyata benar apa yang dikatan Bangau. Kemudian sarang 

Lebah terkena arus dan menghancurkan rumah Lebah. Lebah seketika mati terbawa 

arus banjir. 
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Lima Sahabat untu Bunda 

Lima sahabat yang tinggal berdekatan sedang membicarakan sesuatu. Mereka 

terdiri dari Prita, Silvia, Anisa, Deni, dan Jendi. Salah satu dari mereka yaitu Jendi 

bertanya, dua hari lagi adalah hari apa? Kemudian Prita menjawab bahwa hari ini 

adalah hari Minggu. Jendi mengatakan bahwa teman-temannya tidak tahu bahwa dua 

hari lagi adalah Hari Ibu. Lalu Jendi memberikan usul.  Bagaimana jika mereka 

membelikan hadiah untuk ibu mereka masing-masing. Uang untuk membeli hadiah 

menggunakan uang mereka masing-masing. Terserah mau pakai uang jajan atau mau 

pakai uang tabungan. Yang penting bisa membuat ibu mereka senang. Akhirnya 

semuanya setuju. Lalu Prita bertanya kapan mereka harus membeli hadiahnya. Lima 

sahabat tersebut serempak menjawab “pulang sekolah” pada hari Sabtu. Hadiahnya 

membeli di toko terdekat saja.  

Keesokan harinya saat Prita bangun dan keluar kamar ternyata sudah pukul 

lima lewat. Prita segera mandi dan shalat Subuh. Begitu pula dengan Deni, Silvia, 

Jendi, dan Anisa. Mereka memang sehati. Walau tinggal di rumah yang berbeda tapi 

mereka bisa bersamaan bangun tidur, shalat Subuh, dan mandinya. Setelah itu, kelima 

sahabat itu pergi sekolah bersama-sama. Saat pulang sekolah tiba. Lima sahabat 

langsung meninggalkan sekolah seperti rencana mereka. Mereka berlima menuju toko 

Tawa. Sesampainya di sana mereka bingung hadiah apa yang pantas untuk diberikan 

kepada ibu mereka. Lalu mereka meminta tolong kepada karyawan toko Tawa. Lalu 

mereka mengikuti karyawan yang di bajunya tertulis namanya Ratni. Mereka melihat 

berbagai hadiah di stan toko. Mereka memilih-milih barang yang cocok untuk ibu 

mereka masing-masing. Anisa memilih kerudung polkadot Pink, Silvia tempat buku, 

Prita alat dandan, Jendi lipstik kecil, dan Deni tempat sendok besar yang mewah. 

Mereka memberi masing-masing kartu ucapan. Keesokan harinya Prita memberikan 

sebuah bingkisan kepada bundanya. Begitu juga dengan semua sahabatnya. Lalu 

mereka berlima berkumpul dan menyanyikan lagu yel-yel liama sahabat. Mereka 

semua merasa senang.  
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Sahabat Baru dari Jakarta 

Diceritakan dalam cerpen ini, seorang anak yang bernama Dobi. Dia baru saja 

memiliki teman baru di sekolah. Namanya Bebi. Dobi senang bermain dengan Bebi. 

Hari itu di sekolah Dobi mengajak Bebi bermain di taman. Setelah bermain di taman 

Dobi dan Bebi bergegas ke kelas. Ternyata, semua teman-temannya sudah berbaris. 

Dobi sedikit bingung kenapa dia tidak mendengar bel berbunyi, biasanya suara bel 

cukup nyaring. Dia langsung menyusul berbaris di bagian belakang.  

Saat sampai di dalam kelas Bu Rita menyampaikan bahwa bel sekolah sedang 

diperbaiki. Itu sebabnya tadi tidak dibunyikan. Nada suara bel akan diganti dengan 

yang lebih merdu dan nyaring. Pantas saja Dobi dan Bebi tidak mendengar suara bel 

berbunyi saat di taman. Saat bel istrirahat Dobi membeli bakso di kantin. Setelah 

makan bakso dengan lahap Dobi kembali ke kelas lagi. Kemudian bel masuk 

berbunyi. Bu Rita menyampaikan bahwa murid-murid boleh pulang. Karena guru ada 

rapat yang sangat penting untuk diselesaikan. Jadi murid-murid boleh berkemas-

kemas. Semua murid-murid senang karena pulang lebih awal dari jadwal biasanya. 

Kemudian mereka berdoa. Dobi mengambil sepeda di parkiran sekolah dan pulang.  

Saat di rumah, Dobi menceritakan kepada kakaknya bahwa dirinya baru saja 

mendapatkan teman baru dari Jakarta yang bernama Bebi. Lalu kak Alisa bertanya 

kenapa Dobi pulang lebih awal? Lalu Dobi menjawab bahwa hari ini bu guru ada 

rapat penting. Keesokan harinya saat di sekolah Dobi mengahampiri Bebi. Kemudian 

Dobi menyapa Bebi dan bertanya. Apakah Bebi mau menjadi sahabat Dobi? Tanpa 

Dobi duga, Bebi berkata dengan ceria. Tentu saja Bebi mau menjadi sahabat Dobi. 

Lalu mereka berdua berjanji untuk menjadi sahabat sejati. 
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Hantu Yang Lapar 

Di sebuah desa yang bernama Desa Pertal. Ada hantu laki-laki yang sedang 

duduk tertunduk sendirian. Hantu laki-laki itu bernama Berry. Berry menangis, 

semakin lama semakin kencang suara tagisannya. Lalu datanglah temannya Berry 

yang bernama Velma. Dia datang membawa banyak makanan. Sayangnya, dia 

sombong dan juga sangat pelit. Velma bertanya kepada Berry. Kenapa Berry 

menangis? Berry menjawab bahwa dia menangis karena lapar. Berry berbalik 

bertanya kepada Velma. Apakah Berry boleh meminta makanannya? Velma menolak 

permitaan Berry. Velma tidak mau memberi makanan kepada Berry karena Velma 

adalah anak Raja. Berry tetap memohon kepada Velma bahwa dia hanya meminta 

sedikit saja. Begitu dengan Velma tetap tidak mau berbagi makanannya kepada Berry 

walaupun hanya sedikit saja. Tidak hanya menolak permintaan Berry. Velma juga 

mengejek Berry. Tanpa berpikir panjang, Berry langsung meninggalkan tempat 

duduknya. 

Saat Berry berjalan-jalan, dia melihat sebuah rumah. Lalu dia mengetuk pintu 

rumah itu. Seorang anak membukakan pintu. Anak itu membawa banyak makanan 

yang enak-enak. Saat anak itu membuka pintu, dia tidak melihat siapa-siapa di depan 

pintu. Tiba-tiba anak itu berteriak sambil menyebutkan kata hantu. Anak itu takut 

kepada Berry. Anak itu masuk ke dalam rumah dengan ketakutan. Semua makanan 

yang dia pegang pun terjatuh. Anak itu menutup pintu kuat-kuat. Berry pun segera 

memakan semua makanan yang terjatuh itu. Berry merasa senang karena telah 

mendapatkan makanan dan bisa memakan semua makanan yang enak-enak tersebut. 
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Es Cendol Ulat Bulu 

Dalam cerpen ini menceritakan seorang anak yang bernama Cherry. Cerpen 

ini menceritakan pengalamannya pertama kali makan es cendol. Ting .. ting.. ting 

suara penjual es cendol terdengar nyaring. Cherry lamgsung ke luar rumah. Cherry 

memanggil abang penjual es cendol. “iya neng!” jawab abang itu. Lalu Cherry 

membeli es cendol tersebut. Setelah membeli es cendol lalu Cherry masuk ke dalam 

rumah. Cherry mengmbil uang untuk membayar es cendol yang dia beli tadi.  

Cherry belum pernah meminum es cendol sekali pun. Cherry membawa es 

cendol itu ke meja makan. Di meja makan, Cherry melihat ada hijau-hijau yang 

mengambang di atas gelas es cendolnya. Lalu Cherry berteriak dan mengatakan ada 

ulat bulu. Semua penghuni rumah kaget dan mendekati Cherry.  

Papa bertanya kepada Cherry. Mengapa Cherry berteriak dan membuat semua 

orang kaget? Lalu Cherry menjelaskan bahwa di dalam gelas ada sesuatu yang 

menjijikan. Papa, Mama, Kak Mila, dan Dek Riko tertawa terbahak-bahak. Cherry 

merasa heran. Mengapa disaat Cherry ketakutan malah semua orang 

menertawakannya. Lalu Cherry bertanya kepada Papa. Mengapa mereka semua 

tertawa saat ada ulat bulu di dalam gelasnya. Lalu Dek Riko menjelaskan bahwa itu 

bukan ulat bulu. Itu namanya es cendol.  Lalu Cherry dan semua anggota keluarga 

tertawa.  
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Adik Baru Pinkky 

Cerpen ini menceritakan seorang kakak yang bernama Pinkky memiliki adik 

bayi baru. Hari ini adalah hari yang menyenangkan buat Pinkky. Pinkky 

menyanyikan lagu bangu tidur berulang-ulang lalu dia pergi ke kamar mandi. Selesai 

mandi Pinkky memakai baju merah putih. Belum selesai Pinkky memakai baju, 

mamanya memanggil dia. Mama menyuruh Pinkky cepat turun unuk sarapan pagi. 

Pinkky pun turun tangga menuju meja makan. Sesampainya di meja makan Pinkky 

mencium pipi kanan dan kiri Mama Papanya. Hal tersebut membuat adik Pinkky 

yang bernama Fima menjadi jengkel dan mengatakan bahwa Pinkky manja. Karena 

ucapan adiknya itu membuat Pinkky dan adiknya adu mulut di meja makan. 

Untunglah Mama melerai mereka berdua. 

Selesai makan, semua naik ke mobil untuk berangkat ke sekolah. Sekolah 

Pinkky dan Fima satu komplek. Pinkky di SD-nya sedangkan Fima di TK-nya. Kata 

Mama, mereka sekolah satu kompleks saja supaya tidak capek mengantar dan 

menjemputnya. Sesampainya di sekolah Pinkky menaruh tas dan bermain dengan 

sahabatnya. Mereka memiliki cincin persahabatan. Hari ini tidak seperti biasanya. 

Semua sahabat Pinkky tidak mau untuk diajak bermain saat jam istirahat. Membuat 

Pinkky merasa kecewa. Setelah bel pulang sekolah, Pinkky tidak melihat satupun 

temannya. Akhirnya Pinkky pulang dengan  naik angkot. Untung saja uang pinkky 

masih tersisa lima ribu rupiah. Saat sampai di rumah, Pinkky heran melihat teman-

teman Pinkky ada di rumahnya. Pinkky juga melihat teman-teman adiknya. Rupanya 

Mama Pinkky baru saja melahirkan. Tetapi Pinkky tidak tahu. Mamanya tadi ada di 

rumah sakit dan langsung dibolehkan untuk pulang oleh dokter. Tanpa berfikir 

Panjang Pinkky langsung masuk ke kamar Mamanya. Ternyata benar. Dilihatnya adik 

laki-laki sedang tidur di samping kanan mamanya. Pinkky bertanya kepada mamanya 

mengapa dirinya tidak diberi tahu? Lalu papa menjawab karena untuk memberikn 

kejutan untuk Pinkky dan Fima agar mereka senang.  
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Mimpi Buruk Lisa 

Diceritakan dalam cerpen ini seorang anak yang bernama Lisa sedang 

bermimpi bertemu dengan penyihir jahat yang bernama Tala. Di pagi hari yang sejuk 

Tala sang penyihir jahat sudah membuat ramuan obat tidur. Kebetulan, dia sedang 

sangat lapar. Tala mencampur aduk bahan untuk obat tidur di dalam tong besar. 

Setelah selesai memasukkan ramuan ke dalam botol plastik, Tala mengambil sapu 

terbangnya untuk memcari di mana buah-buahan banyak berada. Tala sangat kaget, 

rupanya orang-orang sedang panen. Lalu Tala berkata pada dirinya sendiri bahwa ini 

adalah kesempatan yang luar biasa untuk melaksanakan niat jahatnya.  

Tala melanjutkan perjalanannya ke desa yang sedang panen itu. Lalu, Tala ke 

bawah dan turun dari sapu terbangnya. Tala menyamar menjadi penduduk desa. Dia 

bergabung dengan orang-orang yang sedang mengambil hasil panennya. Tala 

menawarkan minuman kepada setiap penduduk yang sedang panen. Tala memberikan 

minuman yang sudah dicampur dengan ramuan obat tidur. Satu per satu petani 

menerima minuman dari Tala. Semakin lama semakin sedikit orang-orang yang 

masih bangun. Semua orang tertidur karena obat ramuan yang dibuat oleh Tala sang 

penyihir jahat. Tiba-tiba ada anak keluar dari pintu rumah yang berbentuk jamur 

merah yang indah. Lalu anak itu adu mulut dengan penyihir Tala. Anak itu mengtahui 

semua kelicikan Tala. Anak itu kemudian menantang penyihir Tala. Tetapi Tal tidak 

mau karena menganggap anak tersebut bukanlah tandingannya.  

Anak kecil tersebut tetap menantang penyihir Tala. Walaupun telah ditolak 

beberapa kali. Lalu anak itu mengatakan kepada Tala bahwa Tala takut untuk 

melawan dirinya. Kemudian Lisa dibangunkan oleh Mamanya. Lisa membuka mata. 

Kemudian Mama menyuruh Lisa bergegas mandi dan sarapan. Lisa bergumam dalam 

hati bahwa mimpinya hari ini sangat seru. 
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Negeri Kurcaci 

Cerpen ini menceritakan tiga sahabat yang masuk ke dalam buku cerita. Tiga 

sahabat tersebut terdiri dari Levi, Leni, dan Katty. Hari ini adalah hari minggu. Levi 

dan Leni hendak bermain ke rumah Katty. Levi mengajak Leni untuk lomba lari 

menuju ke rumah Katty. Levi menyetujui ajakan saudara kembarnya itu. Saat di 

kamar mandi Leni kebingungan mencari baju yang cocok untuk dipakai ke rumah 

Katty. Apalagi nanti dia akan berlari kesana. Lalu Levi masuk dan memberikan baju 

kepada Leni. Baju tersebut milik Levi yang sudah tidak muat lagi untuknya. Setelah 

memakai baju lalu mereka berdua pergi ke rumah Katty. Dan mereka berdua lari 

sekencang mungkin. Setelah sampai di rumah Katty, yang menang adalah Leni. Tak 

lama kemudian terdengar suara pintu terbuka. Rupanya Katty yang membuka Pintu. 

Katty mempersilahkan mereka berdua masuk. Dan menawarkan minuman 

kepada Levi dan Leni. Lalu Katty mengajak Levi dan Leni masuk ke dalam 

kamarnya. Sesampaiya di kamar Leni melihat sebuah buku cerita berjudul Negeri si 

Kerdil. Sepertinya buku tersebut dibaca kata Leni kepada Katty dan meminta izin 

untu meminjamnya. Leni sangat hobi membaca tak heran jika Leni selalu 

mendapatkan nilai bagus di sekolahnya. Katty mengijinkan buku tersebut di pinjam. 

Tanpa bertanya kepada Katty, Leni menekan tombol yang ada di buku tersebut. Dan 

seketika mereka bertiga masuk ke dalam buku cerita tersebut. Mereka berada di 

tengah-tengah negeri yang semua makhluk di sana bertubuh kerdil. Tiga sahabat 

tersebut saling menyalahkan satu sama lain. Lalu mereka bertiga ditangkap oleh 

makhluk di sana yaitu raja di negeri ersebut yang bernama Koki. Mereka di gotong ke 

penjara di dalam gua oleh segerombolan manusia kerdil. Teapi tubuh mereka bertiga 

terlalu besar sehingga tidak dapat masuk ke dalam gua. Dan mereka bertiga 

dibebaskan oleh Koki. Mereka bertiga ditunjukkan cara pulang. Mereka bertiga 

dijatuhkan. Mereka melihat tali yang panjang dan menuruninya. Ajaib mereka 

kembali lagi ke kamar Katty. Katty memutuskan untuk membuang buku cerita 

tersebut agar tidak membahayan orang lain. 
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Si Hati Putih 

Cerpen ini menceritakan seorang anak yang bernama Bendi. Bendi adalah 

anak yang berkulit paling hitam di kampung Happy. Hari itu, Bendi berpamitan 

berangkat sekolah kepada Emaknya. Sampainya di sekolah, Bendi ditanya oleh 

Gabby, berapa kali Bendi mandi dalam sehari? Gabby sengaja bertanya demikian 

karena mengejek Bendi. Untunglah ada Desi sahabat Bendi menenangkan Bendi agar 

Bendi tidak tersulut emosi. Lalu Bendi pun duduk di tempat duduknya. Tak lama 

kemudian Bu Marry datang mengucapkan salam dan memulai pelajaran di kelas. 

Selesai mengerjakan latihan soal, murid-murid diperbolehkan pulang lebih awal. 

Tetapi tidak semuanya langsung pulang. Ada yang menunggu dijemput dan ada pula 

yang menelpon orang tuanya supaya segera dijemput.  

Keesokan harinya.Bu Marry mengucap salam dan memberikan informasi 

bahwa teman kelas Bendi yang bernama Gabby tidak masuk sekolah dikarenakan 

sakit. Lalu bu Marry meminta anak-anak mengeluarkan PR yang diberikan kemarin. 

Bendi merasa kasihan kepada Gabby walapun Bendi sering diejek. Setelah pelajaran 

berakhir, semua murid kembali pulang. Di jalan, Bendi merencanakan akan 

menjenguk Gabby setelah makan siang dan shalat. Sesampainya di rumah Bendi 

cepat-cepat ganti baju, shalat dan makan. Bendi meminta izin kepada Emaknya untuk 

pergi menjenguk Gabby yang sedang sakit. Dan Emaknya mengizinkan Bendi. 

Sesampainya di rumah Gabby. Bendi mengetuk pintu rumah Gabby. Pintu itu 

dibuka oleh seseorang. Ternyata Mama Gabby. Lalu Bendi dipersilahkan masuk dan 

diantar ke kamar Gabby. Saat Bendi masuk, Gabby seperti ketakutan. Bendi 

mendekat bertanya keadaan Gabby. Bendi meminta maaf keapada Gabby karena 

tidak membawa apa-apa. Gabby pun juga meminta maaf atas sikapnya yang selama 

ini sering mengejek Bendi. Mereka berdua saling meminta maaf dan memaafkan. Dan 

mereka berdua berjanji akan menjadi sahabat sejati. Bendi kemudian pulang dengan 

perasaan senang. Dan menceritakan kejadian itu kepada Emaknya. 
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Robot Misterius 

Kring..Kring.. jam beker Berliana Berbunyi nyaring. Berliana segera turun 

dari lantai atas. Rumah Berliana memang bertingkat. Berliana segera melahap 

makanan yang telah disediakan di meja makan. Kemudian Berliana mengajak Mami 

dan Papinya berangkat sekolah. Tak lama, Berliana, Mami dan Papi menaiki mobil 

sambil membawa dua koper. Berliana heran dan bertanya kepada Maminya kenapa 

mereka membawa koper? Maminya hanya memberikan senyum manis kepada 

Berliana. Saat melewati sekolah Berliana, mobil yang dinaiki Berliana tidak berhenti, 

melainkan tambah melaju dengan sangat kencang. Mami berliana menjelaskan bahwa 

mereka akan ke kampung halaman kakek dan nenek Berliana. Kemudian Berliana 

menghubungi gurunya untuk menginformasikan bahwa Berliana hari ini tidak masuk 

sekolah melalui SMS.  

Saat di perjalanan, Berliana tidur karena jarak antara rumah Berliana dan 

rumah kakek sangat jauh. Sesampainya di rumah kakek nenek Berliana digendong 

oleh Papanya. Berliana merasa malu. Kakek dan Nenek Berliana sangat senang 

karena diberi kejutan dengan kedatangan Berliana. Berliana diajak ke taman umum 

oleh kakek. Taman umum tersebut dibuat oleh kakek dan dibiayai oleh Papi Berliana. 

Kakek menjelaskan kepada Berliana, di taman umum bisa Belajar memberi makan 

sapi, dan memera susu sapi. Banyak anak-anak yang suka bermain di taman tersebut 

karena tidak membayar sepeserpun di taman tersebut. Berliana berlari ke tempat 

belajar memberi makan sapi. Cukup lama Berliana berada di ruangan itu, setelah 

merasa puas, Berliana pun keluar. Namun, dia terkejut melihat taman bermain sudah 

tidak ada satu orang pun. Kemudian Berliana ditangkap oleh Robot menyeramkan 

dan Berliana berteriak minta tolong. Kakek menolong Berliana dengan menekan 

remote control dan memerintah robot itu menurunkan Berliana. Berliana diturunkan. 

Kakek mejelaskan bahwa robot itu bertugas menangkap anak yang bermain sampai 

lupa waktu. Kakek lupa memberitahu Berliana. Berliana meminta maaf kepada kakek 

karena bermain sampai lupa waktu. 
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Lampiran B 

MATRIK PENELITIAN 

Judul Penelitian Rumusan Masalah   Metode Penelitian   

  Jenis dan 

Rancangan 

Penelitian 

Data dan Sumber 

Data 

Pengumpulan Data Analisis Data Prosedur 

Penelitian 

Nilai-Nilai Pendidikan 

Karakter dalam Kumpulan 

Cerpen Si Hati Putih 

Karya Nadia Shafia 

Rahma 

1.Bagaimanakah 

unsur intrinsic dalam 

kumpulan cerpen Si 

Hati Putih karya 

Nadia Shafia Rahma 

yang meliputi tema 

dan penokohan? 

2. Bagaimanakah 

nilai-nilai Pendidikan 

karakter yang 

terkandung dalam 

kumpulan cerpen Si 

Hati Putih karya 

Nadia Shafia Rahma? 

 

Jenis dan 

rancangan 

dalam 

penelitian ini 

bersifat 

deskriptif 

kualitatif 

pragmatis  

Data yang dianalisis 

dalam penelitian ini 

berupa kutipan- kutipan 

yang berisi tentang unsur 

intrinsik (tema, 

penokohan ) dan nilai- 

nilai pendidikan 

karakter. Data analisis 

dalam penelitian ini 

bersumber pada 

Kumpulan Cerpen yang 

berjudul Si Hati Putih 

karya Nadia Shafia 

Rahma Yang diterbitkan 

oleh PT Mizan Pustaka, 

pada tahun 2013 di 

Bandung. 

 Tahapan pengumpulan data 

sebagai berikut. 

a. Membaca kumpulan 

cerpen Si Hati Putih 

karya Nadia Shafia 

Rahma. 

b. Mencari data dalam 

kumpulan cerpen Si 

Hati Putih karya 

Nadia Shafia Rahma 

yang berhubungan 

dengan unsur intrinsik 

(tema, penokohan). 

Pengumpulan data 

yang telah melalui 

proses pencarian. 

c. Mengelompokkan 

data-data yang sejenis. 

d. Memberi kode pada 

data yang telah 

dikelompokkan 

Teknik analisis 

data yang 

diguanakan 

dalam penelitian 

ini ditempuh 

melalui tahapan-

tahapn berikut: 

Membaca, 

Reduksi Data, 

Penyajian Data, 

Prosedur 

Analisis Data, 

Pemberian 

Kesimpulan 

Tahapan 

tersebut dapat 

dijabarkan 

melalui 

uraian 

berikut. 

Persiapan, 

Pelaksanaan, 

Penyelesaian 
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Lampiran C 

TABEL PENGUMPULAN DATA 

(Unsur Intrinsik Cerpen : Tema, dan Penokohan) 

No Data Kode Sumber Data 

1 Aku tinggal bersama eyangku. Aku senang tinggal bersama Eyang Qonita. Kerjaku hanya 

memulung botol, plastik, dan lainnya yang bisa aku jual ke pengumpul rongsokan. Aku 

membantu Eyang Qonita bekerja mencari uang dengan memulung. Jika mendapat uang agak 

banyak maka itu bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari aku dan Eyang. 

Bukannya aku sedih, tapi aku hanya penasaran siapa ibuku sebenarnya. Aku sering 

bertanya kepada Eyang. Eyang hanya bilang bahwa aku kehilanagan ibuku saat di Pasar 

Rabiah. Nama ibuku Carolla. Eyang sendiri tidak tahu di mana sekarang ibuku berada. 

Bertahun-tahun akau diasuh Eyang. Sampai akhirnya meninggal dunia. Aku sangat sedih 

sekali. Aku bingung harus tinggal di mana. Akhirnya, aku dimasukkan ke Panti Asuhan Al- 

Ikhlas. 

 

TM 1 (Rahma, 2013: 16) 

2 “Aku Lapar. Apa aku boleh minta makananmu? Sedikiiiittt ... saja? Aku lapar sekali. Perutku 

sudah mengecil. Kalau aku tidak makan, nanti aku jadi apa?” mohon Berry kepada Velma. 

“What ...?! kamu mau minta mkanan milik anak Raja? No! Aku tidak sudi memeberikan 

makanan ini kepadamu! Titik!” seru Velma. 

“Aku tidak minta semuanya. Aku hanya minta sedikit saja.Aku mohon, Velma,” pinta Berry. 

“Kamu itu! Punya telinga tidak, sih ...! Sekali tidak, ya, tetap tidak! Bagaimana, sih! Aku mau 

makan sendirian!” seru Velma. 

TM 1 (Rahma, 2013: 57) 

 

3 Suara tepuk tangan bergemuruh. Rupanya hari ini Rino berulang tahun. Di sana sudah ada ayah, 

bunda, Kak Zulfa, teman-temannya, dan Bu Guru. Rino sangat senang sekali! Ternyata, kemarin 

saat rumah sepi, ayah dan bunda sedang membagikan undangan ulang tahunnya kepada teman-

temannya. Banyak kado di atas meja guru. Ada kue tar yang bertulis: Happy Birthday Rino! 

Sungguh … hadiah tak terduga bagi Rino. 

TM 2 (Rahma, 2013: 33-34) 
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7 “Begini, saya ingin memberitahukan bahwa Lebah harus pergi dari rumah sekarang. Karena 

diperkirakan akan ada banjir besar yang akan datang sebentar lagi. Kalau tidak , rumah Lebah 

akan terbawa banjir itu,” kata Ibu Capung dengan wajah cemas. 

“Apa! Saya harus pindah?! No... no .. no .. no..! Bagaimana dengan madu-maduku itu? Pergi 

sana..!” kata Lebah sambil menutup pintu rumahnya. 

 

TM 3 
(Rahma, 2013: 37) 

8 “Gabby, ini ada teman kamu yang menjenguk,” kata mama Gabby. 

Gabby hanya terdiam berbaring di kasurnya. Setelah Bendi masuk ke kamarnya, Gabby seperti 

ketakuan. Bendi tersenyum dan mendekat. 

“Gabby, kamu sakit apa? Maafkan aku, ya. Aku tidak membawa apa-apa, nih,” kata Bendi. 

“Lho? Kok, kamu yang meminta maaf sama aku? Aku hanya demam. Aku senang kamu mau 

menengok aku. Aku yang harusnya meminta maaf sama kamu, Bendi. Aku sering mengejek 

kamu. Aku ingin sekali menjadi sahabat kamu. Kamu mau, kan?” pinta Gabby. Bendi 

mengangguk. Mereka bersalaman. 

TM 6 
(Rahma, 2013: 93) 

9 Dulu aku menjadi pemulung. Sebenarnya aku ingin seperti anak-anak yang lain. Aku ingin 

punya rumah yang layak, bisa sekolah, dan lain-lain seperti yang dimiliki oleh anak-anak 

seudiaku. 

Aku pernah sekolah tapi tidak lama. aku dikeluarkan karena aku tidak bisa membayar uang 

sekolah. Tapi sepertinya aku tidak bisa punya rumah yang layak, bersekolah, dan hidup 

berkecukupan, aku hanya bisa berkhayal saja. 

TL (Rahma, 2013: 15) 

10 “Ooo.. itu. Bunda Carolla juga kehilangan anak. Namanya juga Menur. Jadi aku pikir 

jangan-jangan kamu itu anaknya Bunda Carolla,” kata Clianta. 

TTL (Rahma, 2013:20) 

 

11 “Bunda Carolla, kan, juga kehilangan  anak. Namanya ” Belum selesai Clianta berbicara, 

Bunda Carolla datang dan menyuruh kami makan malam. Kami pun menurut. 

“Ayo, Menur, Clianta, makan malam dulu!” suruh Bunda Carolla. 

TTL (Rahma, 2013: 17) 

12 Bertahun-tahun aku diasuh Eyang. Sampai akhirnya Eyang meninggal dunia. Aku sangat 

sedih sekali. Aku ingung harus tinggal di mana. Akhirnya, aku dimasukkan ke Panti Asuhan Al- 

Ikhlas. 

TL (Rahma, 2013: 16) 

 

13 Hari ini senin. Rino akan berangkat ke sekolah. Rino sudah menyiapkan alat-alat sekolahnya 

semalam. Rino termasuk anak yang rajin. Tak heran dia selalu mendapat nilai seratus. Ibu dan 

gurunya merasa puas dan bangga dengan Rino. Rino berjalan kaki karena sekolahnya tidak terlalu 

jauh dari rumahya. Sesampainya di sekolah, bel belum berbunyi. Masih banyak temannya yang 

bermain di halaman sekolah. Rino menaruh tas di kelasnya dan langsung berain bersama teman-

temannya. 

TL (Rahma, 2013: 25) 

 

14 Rino bertanya kepada kak Zulfa kapan tanggal lahirnya. Kak Zulfa hanya tersenyum kecil 

tanpa menengok sedikit pun ke arah Rino. Rino pun mengambil air wudhu dan bersiap-siap sholat 

Jumat di masjid. Selesai shalat Jumat, Rino segera pulang. Dia segera makan siang lalu 

TL (Rahma, 2013: 29-30) 
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mengerjakan PR. Setelah PRnya selesai, Rino langsung tidur. 

Rino terbangun ketika azan asar berkumandang. Rino segera bangun. Dia mandi, mengambil 

air wudhu, dan cepat-cepat shalat Asar. Setelah itu, Rino mengambil tas kecil berwarna coklat 

tua. Dia memasukkan alat tulis ke dalam tasnya dan berlari menuju masjid. Setiap sore, Rino 

belajar di TPA (Taman Pendidikan Al- Qur’an). Rino datang agak terlamabat. Teman-temannya 

sudah mulai mengaji bersama ustad dan ustadah. 

15 Malamnya .... 

Sehabis sholat isya, Rino belajar dan mengoreksi PR-nya tadi siang. Ternyata, ada beberapa 

nomor yang salah. 

“Nah, masih ada yang salah!” kata Rino sambil membetulkannya. Lalu dia belajar lebih teliti 

lagi. Setelah selesai, dia pun tidur. 

TTL (Rahma, 2013: 31) 

16 “Hai Lebah! Kamu hebat sekali bisa menghasilkan madu yang sangat banyak. Apa kamu 

tidak takut ada pemburu yang menangkapmu dan mengambil madu-madumu itu?” tanya Bangau. 

“Hah ...?! apa katamu? Aku takut pemburu? Aku tidak takut dengan siapa pun! Memangnya 

kamu, tidak bisa apa-apa,” kata lebah dengan sombong. Bangau yang mendengar perkataan 

Lebah itu merasa tersinggung. 

“kata siapa aku tidak bisa apa-apa? Aku masih bisa makan dengan paruhku!” kata Bangau. Bangau 

langsung pergi meinggalkan lebah. 

“Dasar Lebah sombong! Awas ada pemburu sugguhan! Huh!” gerutu Bangau. 

TTL 
(Rahma, 2013: 35-36) 

 

17 

“Hai Lebah! Kamu hebat sekali bisa menghasilkan madu yang sangat banyak. Apa kamu tidak 

takut ada pemburu yang menangkapmu dan mengambil madu-madumu itu?” tanya Bangau. 

“Hah ...?! apa katamu? Aku takut pemburu? Aku tidak takut dengan siapa pun! Memangnya 

kamu, tidak bisa apa-apa,” kata lebah dengan sombong. Bangau yang mendengar perkataan 

Lebah itu merasa tersinggung. 

“Kata siapa aku tidak bisa apa-apa? Aku masih bisa makan dengan paruhku!” kata Bangau. 

Bangau langsung pergi meinggalkan lebah. 

“Dasar Lebah sombong! Awas ada pemburu sugguhan! Huh!” gerutu Bangau. 

TTL (Rahma, 2013: 35-36) 

 

18 “Begini, saya ingin memberitahukan bahwa Lebah harus pergi dari rumah sekarang. Karena 

diperkirakan akan ada banjir besar yang akan datang sebentar lagi. Kalau tidak , rumah Lebah 

akan terbawa banjir itu,” kata Ibu Capung dengan wajah cemas. 

“Apa! Saya harus pindah?! No... no .. no .. no..! Bagaimana dengan madu-maduku itu? Pergi 

sana..!” kata Lebah sambil menutup pintu rumahnya. 

TTL (Rahma, 2013: 37) 
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19 “Hei! Coba tebak, dua hari lagi hari apa?” Tanya Jendi. “Aku tahu! Pasti hari minggu, kan,” seru 

Prita. 

Hari ini memang  hari Jumat.  

“Salah!” kataJendi. 

Prita memajukan bibirnya tanda kesal. 

TTL (Rahma, 2013:41) 

20 “Nanti kita ke Toko Tawa, kan?” Tanya Silvia. 

“Ya iyalah, masa ya iya dong. Duren saja dibelah masa dibedong!” jawab Anisa sekenanya 

sambil ngeledek. 

TTL 
(Rahma, 2013: 44) 

 

21 Keesokan harinya ... 

“Hai Beb ....! Ka .... mu ... mau menjadi sahabat a... ku, nggak? Aku janji akan menjadi sahabat 

ka ... mu selama.. nya,” tanayaku sedikit gugup. 

Tanpa aku duga, Bebi berkat dengan ceria. “Tentu saja aku mau!”  Lalu, kami berjanji untuk 

menjadi sahabat sejati. 

TTL (Rahma, 2013: 54) 

 

22 “Aku Lapar. Apa aku boleh minta makananmu? Sedikiiiittt ... saja? Aku lapar sekali. Perutku 

sudah mengecil. Kalau aku tidak makan, nanti aku jadi apa?” mohon Berry kepada Velma. 

“What ...?! kamu mau minta mkanan milik anak Raja? No! Aku tidak sudi memeberikan 

makanan ini kepadamu! Titik!” seru Velma. 

“Aku tidak minta semuanya. Aku hanya minta sedikit saja. Aku mohon, Velma,” pinta Berry. 

“Kamu itu! Punya telinga tidak, sih ...! Sekali tidak, ya, tetap tidak! Bagaimana, sih! Aku 

mau makan sendirian!” seru Velma. 

 

TTL (Rahma 2013: 57) 

23 “Hai, Berr! Kamu kenapa? Hari gini, kok menangis? Apa kata dunia?! Hahaha...,” ejek Velma 

dengan nada sombong. 

“Aku lapar. Apa aku boleh minta makananmu? Sedikiiit... saja? Aku lapar sekali. Perutku 

sudah mengecil. Kalau aku tidak makan, nanti aku jadi apa?” mohon Berry kepada Velma. 

“What ...?! kamu mau meminta makanan milik anak Raja? No! Aku tidak sudi memeberikan 

makanan ini kepadamu! Titik!” seru Velma. 

TTL (Rahma, 2013: 55-57) 

24 Aku belum pernah meminum es cendol sekali pun. Aku membawa es cendol itu ke meja 

makan. Di meja makan, aku melihat ada hijau-hijau yang mengambang di atas gelas es cendolku. 

“Wwwaaa... !!! Huaaa ...!!! otomatis semua kaget dan mendekatiku. 

TTL (Rahma, 2013: 60) 
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“Ada apa, Sayang? Mana ulat bulunya? Kok tidak ada?” tanya papa kepadaku. 

25 “Mama! Papa!” kata Pinkky  sembari mencium pipi kanan dan kiri mama dan papanya 

sebelum makan. 

“Iiih, kakak ini! Pakai cipika cipiki sana Mama Papa. Manja banget! Huuu !" kata Dek Fima 

kesal. 

“Huuu, Fima! Kamu iri ya? Iri itu tidak boleh, lho, Dek!” kata Pinkky agak kesal. Fima diam 

saja sambil memajukan bibirnya. 

 

TTL 
(Rahma, 2013: 64) 

 

26 
“Mama! Papa!” kata Pinkky sembari mencium pipi kanan dan kiri mama dan papanya 

sebelum makan. 

“Iiih, kakak ini! Pakai cipika cipiki sana Mama Papa. Manja banget! Huuu !" kata Dek Fima 

kesal. 

“Huuu, Fima! Kamu iri ya? Iri itu tidak boleh, lho, Dek!” kata Pinkky agak kesal. Fima diam 

saja sambil memajukan bibirnya. 

“Sudah-sudah! Jangan berantem, dong!” kata mama mengingatkan. “Kakak duluan, Ma!” kata 

Fima menyalahkan Pinkky. 

“Yeee ... malah meyalahkan aku! Kamu duluan kok!” kata Pinkky membela diri. 

Akhirnya meraka beradu mulut. 

TTL (Rahma, 2013: 64) 

27 “Hai, kamu siapa?! Kamu telah membuat semua orang mati!” kata Lisa, nama anak itu. 

Olivia, kan? 

“Hai, anak kecil. Pasti namamu 

Aku bisa menerawang. Aku tidak membuat mereka menjadi mati. Aku hanya membuat 

mereka tertidur,” kata Tala dengan nada yang licik. 

Lisa bingung mengapa namanya menjadi Olivia.tetapi Lisa diam saja. 

“Kalau berani lawan aku dulu!” kata Lisa dengan gagah berani. 

TTL 
(Rahma, 2013: 74) 
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“Hah?! Melawan kamu? Anak kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak aku tidak mau,” 

kata Tala Sombong. 

“Oh, berarti kamu takut, ya,” kata Lisa. 

28 “Ah, Lisa. Mungkin kamu bermimpi! Ayo, cepat bangun. Sudah pukul setengah enam, nih! 

Ayo cepat! Mandi, shalat, makan, terus berangkat ke sekolah! Sudah ditunggu adikmu, tuh! 

Ayo, cepat ... cepat ..! ucap mami. 

“Iya .. iya .. Mami turun saja dulu! Lisa mau mandi. Dadah ...,” kata Lisa sambil berlalu ke 

kamar mandi. 

TTL 
(Rahma 2013: 75) 

 

29 “Apa kamu haus, Tuan? Maukah kamu, aku bagi sedikit minumanku?” tanya Tala sambil 

memberikan minuman yang ternyata itu adalah ramuan obat tidur yang baru saja dia buat. 

“Oh, ya, saya benar-benar haus. Terima kasih atas minumannya,” kata seorang bapak 

menerima minuman dari Tala. Bapak itu pun meminumnya. Tala senang dan tersenyum licik. 

“Semua rencanaku berjalan lancar,” kata Tala pelan. 

TTL (Rahma 2013: 73) 

30 “Nih, aku kasih baju ini buat kamu. Ini suda agak sempit sma badan aku. Jadi buat kamu 

saja. Mudah-mudahan muat. Kan, kamu lebih kurus dari aku,” ucap Levi sembari memberikan 

baju kasual batik dengan rompi hitam mekar seperti balon dan celana Legging hitam bergambar 

Doraemon. 

“Wah! Makasih, ya, Lev. Kebetulan aku lagi butuh baju yang seperti ini. Aku ganti baju 

dulu, ya! Silahkan keluar,” ujar Leni berterima kasih kepada Levi sambil mendorongnya keluar 

dari kamar. 

TTL (Rahma 2013: 78) 

31 “Len, ini, kan, hari minggu. Kit main ke rumah Katty, yuk! Nanti kita lomba lari siapa yang 

sampai di rumah Katty duluan,” ajak Levi kepada Leni, saudara kembarnya. 

“Ayo! Siapa takut! Tapi tunggu aku dulu. Aku belum mandi, nih!” kata Leni. 

TTL (Rahma 2013: 77) 

 

32 “Wah ...! Terima kasih, ya. Eh, ini tombol apa? 

Aku pencet, ya!” ujar Leni semangat sambil menekan tombol itu. 

“Ja...ngaaaan.. !!!” seru Katty. Tapi terlambat. Leni terlanjur menekan tombol tersebut. 

WUUUSH ... 

Mereka terseret masuk ke dalam buku cerita Katty, mereka berada  di tengah-tengah 

negeri yang semua makhluk di sana bertubuh kerdil. Hanya manusia-manusia bertubuh kerdil 

yang berlalu-lalang di depan mereka. 

TTL (Rahma 2013: 82) 
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33 “Hai! Levi, Leni. Kalian sudah menunggu lama, ya? Maaf, ya,” ujar Katty lembut. 

“Enggak, kok, Katty. Kita baru saja sampai,” jawab Leni. “Oh begitu. Syukur, deh. Ayo, silahkan 

masuk,” kata Katty sambil mempersilahkan si kembar masuk ke rumahnya. 

“Kalian mau minum apa? Teh, sirup, atau apa?” tanya Katty. 

TTL 
(Rahma 2013: 80) 

 

34 Di Sekolah ..... 

“Hai, Bendi! Kamu mandi sehari berapa kali, sih?” ledek Gabby. 

Bendi hanya diam. 

“Hai Bendi! Jangan dengerin omongan Gabby, ya! Jangan dimasukkan ke hati,” ucap Desi, 

sahabat Bendi, menenangkan. 

“Iya, makasih, ya, Des,” jawab Bendi. Lalu mereka masuk ke kelas bersama. 

TTL (Rahma 2013: 89-90) 

35 “Gabby, ini ada teman kamu yang menjenguk,” kata mama Gabby. 

Gabby hanya terdiam berbaring di kasurnya. Setelah Bendi masuk ke kamarnya, Gabby 

seperti ketakuan. Bendi tersenyum dan mendekat. 

“Gabby, kamu sakit apa? Maafkan aku, ya. Aku tidak membawa apa-apa, nih,” kata Bendi. 

“Lho? Kok, kamu yang meminta maaf sama aku? Aku hanya demam. Aku senang kamu mau 

menengok aku. Aku yang harusnya meminta maaf sama kamu, Bendi. Aku sering mengek kamu. 

Aku ingin sekali menjadi sahabat kamu. Kamu mau, kan?” pinta Gabby. Bendi mengangguk. 

Mereka bersalaman. 

TTL 
(Rahma 2013: 93) 

 

36 Di Sekolah ..... 

“Hai, Bendi! Kamu mandi sehari berapa kali, sih?” ledek Gabby. 

Bendi hanya diam. 

“Hai Bendi! Jangan dengerin omongan Gabby, ya! Jangan dimasukkan ke hati,” ucap Desi, 

sahabat Bendi, menenangkan. 

“Iya, makasih, ya, Des,” jawab Bendi. Lalu mereka masuk ke kelas bersama. 

TTL 
(Rahma 2013: 89-90) 

 

37 “Papi ...! Mami ...! Kakek ...! Nenek ...! tolong Berlianaaaa ... !” seru Berliana ketakutan. 

Mereka sebenarnya ingin menolong. Tetapi, apa boleh buat mereka tidak bisa melakukan 

apa-apa. Kakek langsung ke dalam rumah dan mengambl remote control. Kakek menekan 

tombol berwarna merah sambil berkata, “Turunkan anak itu!” Tiba-tiba, makhluk menyeramkan 

itu terdiam dan melepaskan genggamannya kepada Berliana. Berliana sangat berterima kash 

kepada kakek yang telah menolong Berliana. 

“Kek, terima kasih sudah menolong Berliana,” kata Berliana. 

“Sama-sama. Kamu lupa, ya, pesan Kakek tadi? Sebenarnya, yang menangkap kamu tadi 

adalah robot pengontrol. Kakek memeberitahu dia, jika ada anak yang bermain sampai lupa 

TTL (Rahma 2013: 106) 
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waktu agar diambil dan dipulangkan ke rumahnya. Mereka mengira, robot itu akan membuat 

mereka mati. Padahal tidak,” kata kakek panjang lebar. 

 

  

Keterangan : 

 Tema:          

TM 1 : Tema Seseorang  yang tabah menjalani cobaaan      

TM 2 : Tema orang tua yang memberikan hadiah kepada anaknya     

TM 3 : Tema Sseorang anak yang peduli terhadap hidup oranglain 

 Penokohan : 

TL : Teknik Langsung  

TTL : Teknik Tidak Langsung 
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Lampiran D 

Tabel Indifikasi Data Nilai-nilai Pendidikan Karakter 

 
 

No 

 
 

Judul Teks 

 
 

Paparan Narator 

 

Tuturan/Ucapan 

Tokoh Cerita 

 
 

Tindakan Tokoh Cerita 

Kecenderungan Nilai-Nilai 
 

Pendidikan Karakter 

NKK NKJ NKC NKT NKP 

1 Pemulung Cilik Diceritakan seorang anak kecil 

yang bernama Menur. Menur 

mengalami banyak ujian dalam 

hidupnya, dia terpisah dari 

ibunya di pasar Rabiah, lalu 

Menur diasuh seorang nenek 

yang hidup serba kekurangan, 

sampai Menur harus menjadi 

pemulung untuk mencukupi 

kebutuhan hidupnya. Menur 

harus putus sekolah karena 

ketidakmampuannya untuk 

membayar biaya sekolah. 

Tidak sampai disitu, ujian yang 

menimpa Menur, Nenek yang 

mengasuh Menur meninggal 

dunia hinga Menur harus 

tinggal di sebuah panti asuhan 

yang bernama Panti Asuhan 

Al-Ikhlas. Tidak disangka-

sangka dari kesabaran Menur 

dalam menjalani ujian, 

akhirnya Menur menemukan 

ibu kandungnya yang telah 

lama terpisah. Tidak lain 

 Aku tinggal bersama eyangku. Aku 

senang tinggal bersama Eyang 

Qonita. Kerjaku hanya memulung 

botol, plastik, dan lainnya yang bisa 

aku jual ke pengumpul rongsokan. 

Aku ikut membantu Eyang Qonita 

bekerja mencari uang dengan 

memulung. Jika mendapat uang agak 

banyak maka itu bisa memenuhi 

kebutuhan sehari-hari aku dan 

Eyang. 

(Rahma 2013: 16) 

 

   X  
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adalah Ibu pengasuh panti 

asuhan Al-Ikhlas. 

2 Hadiah Tak Terduga Diceritakan seorang anak  

bernama Rino. Rino  rajin 

belajar sehingga Rino selalu 

mendapatkan nilai seratus di 

kelasnya. Hal tersebut 

membuat orang tua dan 

gurunya merasa bangga atas 

prestasi yang ditunjukkan 

Rino. Tidak hanya rajin dalam 

belajar Rino juga rajin dalam 

melaksanakan ibadah. Rino 

tidak lupa Sholat lima waktu 

dan Rino belajar Al-Quran di 

TPA. Karena sifat rajin inilah 

membuat orang tua dan teman-

teman Rino memberikan 

kejutan di hari ulang tahun 

Rino. 

 “Assalamu’alaikum!” kata Rino 

sambil masuk ke dalam rumah. 

Tetapi tidak ada jawaban. Ternyata 

Kak Zulfa sedang asyik membaca 

komik. 

Rino bertanya kepada kak Zulfa 

kapan tanggal lahirnya. Kak Zulfa 

hanya tersenyum kecil tanpa 

menengok sedikit pun ke arah Rino. 

Rino pun mengambil air wudhu dan 

bersiap-siap sholat Jumat di masjid. 

Selesai shalat Jumat, Rino segera 

pulang. Dia segera makan siang lalu 

mengerjakan PR. Setelah PRnya 

selesai, Rino langsung tidur. 

Rino terbangun ketika adzan asar 

berkumandang. Rino segera bangun. 

Dia mandi, mengambil air wudhu, 

dan cepat-cepat shalat Asar. Setelah 

itu, Rino mengambil tas kecil 

berwarna coklat tua. Dia 

memasukkan alat tulis ke dalam 

tasnya dan berlari menuju masjid. 

Setiap sore, Rino belajar di TPA 

(Taman Pendidikan Al-Qur’an). Rino 

datang agak terlamabat. Teman- 

temannya sudah mulai mengaji 

bersama ustad dan ustadah. 

(Rahma 2013: 29-30) 

X     

3 Lebah di Hutan 

Manggis 
Diceritakan seekor Lebah yang 

memiliki sifat yang sombong, 

Teman Lebah yaitu Bangau 

menyanjung kehebatan Lebah 

karena dapat menghasilkan 

madu yang sangat banyak. 

Kemudian bangau 

Keesokan harinya... 

“Permisi, apakah ada 

orang?” tanya seseorang 

sambil mengetok pintu 

rumah Lebah. 

“Huh, siapa, sih, pagi-pagi 

begini mau bertamu?” 

gerutu Lebha. 

     X 
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mengingatkan Lebah, takut ada 

pemburu yang akan 

menangkap dan mengambil 

madunya itu. Bukan berterima 

kasih, Lebah malah 

menyombongkan dirinya 

bahwa dia tidak takut kepada 

siapapun. Selanjutnya teman 

Lebah yang benama Capung 

memberikan informasi kepada 

Lebah bahwa sebentar lagi 

akan ada banjir besar. Capung 

menyarankan Lebah untuk 

pergi dari rumahnya tersebut. 

Bukannya berteima kasih dan 

mengikuti saran yang 

diberikan Capung malainkan 

masuk ke dalam rumahnya 

dengan kesal. Tidak lama 

kemudian apa yang dikatakan 

Capung benar terjadi. 

Datanglah banjir yang amat 

besar sehingga menghanyutkan 

Lebah, sarang serta madunya. 

Toktoktok.. kembali 

terdengar suara ketokan. 

Karena saking jengkelnya, 

Lebah terpaksa 

membukakan pintu 

rumahnya. Saat dibuka, 

ternyata itu adalah Bu 

Capung. Bu Capung ingin 

memberi tahu bahwa Lebah 

harus pergi dari rumahnya. 

“Ada apa, sih?!” tanya 

Lebah kasar. 

“Begini, saya ingin memberi 

tahu bahwa Lebah harus 

pergi dari rumah sekarang. 

Karena diperkirakan akan 

ada banjir besar yang akan 

datang sebentar lagi. Kalau 

tidak, rumah Lebah akan 

terbawa banjir itu,” kata Ibu 

Capung dengan wajah 

cemas. 

(Rahma 2013: 36-37) 

 

4 Lima Sahabat untuk 

Bunda 

Diceritakan lima sahabat. 

Mereka terdiri dari Prita, 

Silvia, Anisa, Deni, dan Jendi. 

Salah satu dari mereka yang 

bernama Jendi memberikan 

usul bahwa untuk 

memperingati Hari Ibu, 

mereka memberikan hadiah 

kepada ibu masing-masing dari 

uang jajan atau uang tabungan 

yang mereka miliki sebagai 

“Nah teman-teman aku ada 

usul, nih. Bagaimana kalau 

kita membelikan hadiah 

untuk ibu kita masing-

masing. Uangnya, ya pakai 

uang kita sendiri-sendiri. 

Nanti kalo yang mau, 

terserah pakai uang jajan 

atau uang tabungan. Yang 

penting ibu kita senang!” 

kata Jendi memberikan usul. 

“Aku setuju!” seru Anisa 

   X   
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bentuk kasih sayang mereka 

kepada ibunya. Semua sahabat 

menyetujui ide yang diberikan 

Jendi. Sepulang sekolah lima 

sahabat tersebut pergi kr took 

untuk membelikan hadiah 

untuk diberikan kepada ibunya 

masing-masing. Keesokan 

harinya mereka berlima 

memberikannya. Setelah 

memberikan hadiah tersebut 

lima sahabat tersebut merasa 

senang. 

semangat empat lima. 

(Rahma 2013: 42) 

 

5 Hantu yang Lapar Diceritakan dalam cerpen ini 

seorang hantu yang bernama 

Velma sedang kelaparan. 

Hantu Velma menahan rasa 

lapar yang amat sangat 

sehingga membuat hantu 

Velma menangis. Kemudian 

datanglah temannya yang 

bernama Berry. Berry adalah 

hantu yang sangat sombong. 

Berry mengejek Velma karena 

Velma menangis. Lalu beri 

menanyakan hal apa yang 

membuat Velma sampai 

menangis? Lalu Velma 

menjelaskan bahwa dirinya 

merasa kelaparan. Velma juga 

meminta makanan yang 

dibawa oleh Berry. Berry 

menolak permintaan Velma 

dengan sombong. Berry tidak 

mau berbagi makanannya 

“Hai, Berr! Kamu kenapa? 

Hari gini, kok menangis? 

Apa kata dunia?! Hahaha...,” 

ejek Velma dengan nada 

sombong. 

“Aku lapar. Apa aku boleh 

minta makananmu? 

Sedikiiit... saja? Aku lapar 

sekali. Perutku sudah 

mengecil. Kalau aku tidak 

makan, nanti aku jadi apa?” 

mohon Berry kepada Velma. 

“What ...?! kamu mau 

meminta makanan milik 

anak Raja? No! Aku tidak 

sudi memeberikan makanan 

ini kepadamu! Titik!” seru 

Velma. 

(Rahma 2013: 55-57) 

  X    
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karena Berry merasa derajat 

mereka berbeda. Berry adalah 

anak dari Raja hantu. Velma 

tetap memohon kepada Berry 

dengan nada memelas tetapi 

Berry tetap tidak mau memberi 

makanannya kepada Velma. 

Akhirnya Velma pergi 

meninggalkan Berry. Di suatu 

tempat Velma melihat gubuk 

kecil kemudian Velma 

mengetuk gubuk kecil tersebut. 

Ada serang anak kecil 

membawa makanan. 

Dibukanya pintutersebut, 

alangkah kagetnya anak kecil 

itu melihat hantu Velma dan 

menjatuhkan semua makanan 

yang dibawanya lalu pergi ke 

dalam sambil menutup pintu. 

Lalu hantu Velma memakan 

makanan yang dijatuhkan oleh 

anak tersebut sampai kenyang. 

Dan Velma merasa senang 

karena kenyang. 

6 Adik Baru Pinkky Dalam cerpen ini menceritakan 

seorang kakak yang 

mendapatkan kejutan dari 

Mama  dan Papanya atas 

kelahiran adik kedua. Pinkky 

beraktivitas seperti biasanya, 

berangkat sekolah, belajar dan 

bermain bersama di sekolah 

bersama teman-temannya. Saat 

bel istirahat berbunyi Pinkky 

“Mama melahirkan?” tanya 

Pinnky. 

“Iya,” kata papa menjawab 

mewakili mamanya. 

“Kok, Papa enggak pernah 

bilang, sih?” tanya Pinkky 

lagi. “Iya, Papa dan Mama 

sengaja merahasiakannya 

agar kamu senang. Fima 

juga tidak tahu,” kata papa 

menjelaskan. 

     X 
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mengajak sahabatnya bermain 

domikado. Sahabat Pinkky 

tidak mau diajak bermain 

mereka malah pergi. Pinkky 

merasa sedih. Kemudian 

Pinkky pulang dengan menaiki 

angkot sesampainya di rumah. 

Pinkky kaget  melihat teman-

temannya ada di rumah Pinkky 

rupanya mama Pinkky baru 

saja melahirkan. Mama dan 

Papa Pinkky sengaja tidak 

memberitahukan hal ini kepada 

Pinkky karena ingin 

memberikan kejutan. 

(Rahma 2013: 68) 

7 Mimpi buruk Lisa Diceritakan dalam cerpen ini 

seorang anak yang bernama 

Lisa. Lisa bermimpi dalam 

tidurnya bertemu dengan 

seorang penyihir yang bernama 

Tala. Penyihir Tala membuat 

ramuat obat tidur untuk 

diberikan kepada orang-orang. 

Setalah Tala meracik ramuan 

obat tidur kemudian Tala 

memberikan obat tidur tersebut 

kepada orang-orang yang 

sedang panen di kebun. Semua 

orang yang meminum ramuan 

tersebut semuanya tertidur dan 

Tala merasa senang dengan 

kejadian tersebut. Kelicikan 

Tala diketahui oleh Lisa. 

Kemudian Lisa menantang 

Tala. Lisa merasa apa yang 

“Hai, kamu siapa?! Kamu 

telah membat semua orang 

mati!” lata Lisa, nama anak 

itu. 

“Hai anak kecil. Pasti 

namamu Olivia, kan? Aku 

bisa menerawang. Aku tidak 

membuat mereka menjadi 

mati. Aku hanya membuat 

mereka tertidur;” kata Tala 

dengan nada licik. 

Lisa bingung mengapa 

namanya menjadi Olivia. 

Tetapi Lisa diam saja. 

“Kalau berani lawan aku 

dulu!” kata Lisa dengan 

gagah berani. 

“Hah? Melawan kamu? 

Anak kecil yang tidak bisa 

berbuat apa-apa. Tidak, aku 

tidak mau,” kata Tala 

sombong. 

“Oh berarti kamu takut, ya,” 

    X  
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dilakukan oleh Tala sangat 

tidak benar. Tala tidak mau 

melawan Lisa karena Lisa 

masih kecil dan tidak memiliki 

kekuatan apapun. Dengan 

penuh percaya diri Lisa tetap 

menantang Tala. Kemudian 

mama membangunkan Lisa 

dari tidurnya dan menyuruh 

Lisa bergegas mandi dan siap-

siap untuk berangkat sekolah. 

kata Lisa. 

(Rahma 2013: 74) 

 

8 Negeri Kurcaci Diceitakan dalam cerpen ini 

tiga sahabat yang terdiri dari 

Leni, Levi, dan Katty. Leni 

dan Levi adalah saudara 

kembar. Mereka berdua ingin 

bermain ke rumah Katty. Leni 

dan Levi berlomba lari menuju 

rumah Katty. Sesampainya di 

rumah Katty mereka disambut 

dengan ramah. Mereka berdua 

diajak masuk ke dalam kamar 

Katty. Di kamar Katty, Leni 

menemukan buku yang 

berjudul Negeri si Kerdil. Leni 

tertarik dengan buku tersebut 

dan meminta izin untuk 

meminjamnya. Setelah 

mendapatkan izin, Leni 

langung mengambilya dan 

menekan tombol yang ada di 

buku tersebut. Mereka bertiga 

terseret kedalam buku cerita 

tersebut. Di dalam dunia yag 

berbeda mereka bertiga 

“Yeee...! kita bisa keluar...,” 

teriak Katty dan si kembar 

senang. 

Satu per satu mereka 

menuruni tali. Dan ajaib! 

Mereka kembali berada di 

dalam kamar Katty. 

“Nah, lebih baik buku cerita 

ini aku buang supaya tidak 

membahayakan orang lain. 

Terutama sahabat dekatku 

yang ke sini. Juga Mama, 

Papa, Kak Zulna, Kak Reza, 

Kak Seta, Kak Mila, Kak 

Ali, dan aku sendiri!” ucap 

Katty 

“setujuuu ..!” kata si kembar 

kompak. Lalu mereka 

berteriak, 

“Kokiiii..! kami akan 

merindukanmu ..!” 

(Rahma 2013:87) 

 

 

 

 

   X   
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melihat manusia kerdil berlalu-

lalang. Semua penghuni di 

negeri itu memiliki badan yang 

kerdil. Leni, Levi dan Katty 

ditangkap dan dimasukkan ke 

penjara di negeri tersebut. Tiga 

sahabat tersebut hendak di 

masukkan ke dalam penjara 

yang terletak di dalam Gua 

tetapi gagal karena tumah tida 

sahabat tersebut besar 

sedangkan guanya kecil. 

Akhirnya Raja kurcaci tersebut 

melepaskan mereka bertiga 

dan menunjukkan cara untuk 

kembali ke dunia nyata. 

Mereka bertiga menuruni tali 

yang diberikan oleh kurcaci. 

Satu persatu menuruni tali dan 

ajaib mereka bertiga kembali 

berada di dalam kamar Katty 

9 Si Hati Putih Diceritakan dalam cerpen ini 

seorang anak yang bernama 

Bendi. Bendi memiliki kulit 

yang berwarna lebih gelap dari 

teman-teman lainnya. Keadaan 

Kulit yng lebih gelap ini Bendi 

menjai bahan ejekan temannya 

yang bernama Gabby. Gabby 

mengejek Bendi dengan 

mempertanyakan berapa kali 

Bendi dalam sehari sehingga 

kulitnya berwarna gelap? 

Walaupun Bendi diejek 

demikian, Bendi tidak merasa 

Di rumah... 

“Aku harus cepat-cepat gati 

baju, shalat, dan makan. lalu 

ke rumah Gabby,” kata 

Bendi pelan. Setelah 

semuanaya selesai dia 

kerjakaan, Bendi minta izin 

kepada emaknya. 

(Rahma 2013: 92) 

 

 

 

“Gabby, ini ada teman kamu 

yang menjenguk,” kata 

mama Gabby. 

Gabby hanya terdiam 

 X     
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sakit hati kepada Gabby. Bendi 

memafkan perbuatan Gabby 

terhadp dirinya. Suatu ketika 

Gabby tidak masuk sekolah 

karena sakit. Setelah pulang 

sekolah Bendi meminta izin 

kepada ibunya untuk pergi 

menjenguk Gabby. 

Sesampainya di rumah Gabby, 

mama Gabby mempersilahka 

Bendi untuk menjenguk Gabby 

ke kamarnya. Gabby seperti 

merasa ketakutan melihat 

kehadiran Bendi. Bendi 

medekati Gabby dan 

menyakan penyakit Gabby. 

Bendi juga minta maaf kepada 

Gabby karena tidak membawa 

oleh-oleh ke rumah Gabby. 

Sebaliknya Gabby juga minta 

maaf kepada Bendi atas apa 

yang slama ini Gabby lakukan 

dengan mengejek dan tidak 

menganggapnya teman. 

Mereka berdua saling 

memaafkan satu sama lain dan 

mereka menjadi sahabat. 

berbaring di kasurnya. 

Setelah Bendi masuk ke 

kamarnya, Gabby seperti 

ketakutan. Bendi tersenyum 

dan mendekat. 

“Gabby, kamu sakit apa? 

Maafkan aku, ya. Aku tidak 

membawa apa-apa, nih,” 

kata Bendi. 

“Lho? Kok, kamu yang 

meminta maaf sama aku? 

Aku hanya demam. Aku 

senang kamu mau menengok 

aku. Aku yang harusnya 

meminta maaf sama kamu, 

Bendi. Aku sering mengejek 

kamu. Aku ingin sekali 

menjadi sahabat kamu. 

Kamu mau, kan?” pinta 

Gabby. Bendi mengangguk. 

Mereka bersalaman. 

(Rahma 2013: 93) 

 

X 

10 Robot Misterius 
Diceritakan dalam cerpen ini 

seorang anak yang bernama 

Berliana. Berliana dibawa orang 

tuanya ke kampung halaman 

kakek dan neneknya. 

Sesampainya di rumah kakek dan 

nenek Berliana ditunjukkan ke 

taman bemain umum di belakang 

“Kek, terima kasih sudah 

menolong Berliana,” kata 

Berliana. 

“Sama-sama. Kamu lupa, ya, 

pesan Kakek tadi? 

Sebenarnya, yang 

menangkap kamu tadi 

adalah robot pengontrol. 

Kakek memberi tahu dia, 

     X 
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rumah kakek. Kakek membuat 

taman tersebut dengan dibantu 

biaya dari papa Berliana. Berliana 

bermain di taman tersebut dengan 

begitu asyik,. Kemudian masuk ke 

tempat belajar memberi makan 

sapi. Berliana memberi makan 

sapi. Cukup lama Berliana berda 

di ruangan tersebut. Setelah 

Berliana merasa puas dia pun 

keluar.  

Berliana terkejut melihat taman  

bermain sudah kosong. Tidak 

ada seorang pun berada di sana. 

Tiba-tiba ada makhluk seram 

yang menangkap Berliana. 

Makhluk tersebut adalah robot 

pengontrol bertugas menangkap 

anak-anak yang bermain lupa 

waktu dan mengembalikan ke 

rumahnya. Untunglah kakek 

bergegas mengambil remote 

control untuk menyuruh robot 

tersebut melepaskan Berliana. 

Kemudian kakek mengingatkan 

Berlian bahwa kakek sudah 

memperingati jika bermain 

jangan sampai lupa waktu. 

Berliana meminta maaf kepada 

kakek karena apa yang 

dilakukan Berliana salah. Dan 

kakek memafkan kesalahan 

Berliana. 

jika ada anak yang bermain 

sampai lupa waktu agar 

diambil dan dipulangkan ke 

rumahna. Mereka mengira, 

robot itu akan membuat 

mereka mati. Padahal tidak,” 

kata kakek panjang lebar. 

“Oooh begitu ...,” kata 

Berliana. “Maaf, ya, 

Berliana,” kata kakek. 

“Iaya. Kek. Berliana sudah 

maafkan,” ujar Berliana. 

Semua tersenyum lega.... 

(Rahma 2013: 106) 
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