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Degradasi karakter di kalangan generasi muda, yang kita kenal dengan 

istilah kids zaman now, sering kita saksikan di berbagai media massa. Beberapa 

acara dalam stasiun televisi juga menayangkan sikap anak yang kurang hormat 

terhadap orang tua, guru, orang yang lebih tua, dan tokoh masyarakat yang lain. 

Fenomena ini dapat diilustrasikan sebagai sosok anak bangsa yang berada dalam 

kondisi split personality (kepribadian yang pecah, tidak utuh). Oleh sebab itu, 

pendidikan karakter sangat diperlukan terutama untuk generasi muda saat ini. 

Nilai-nilai pendidikan karakter bisa didapatkan di mana saja, salah satunya pada 

novel karya Sandi Firly yang berjudul Lampau, Catatan Ayah tentang Cintanya 

kepada Ibu, dan Hanya Sebutir Debu. Berdasarkan alasan tersebut peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian pada novel karya Sandi Firly, karena novel yang yang 

ditulis oleh Sandi Firly merupakan novel yang sangat bagus untuk diteliti sebab 

terdapat beberapa nilai karakter di sana, tidak hanya itu novel Sandi Firly juga 

merupakan novel yang berharga sebab pernah mendapatkan hadiah Seni Bidang 

Sastra oleh Gubernur Kalsel dan Walikota Banjarbaru. Tujuan dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai karakter yang terkandung dalam novel 

Lampau, Catatan Ayah tentang Cintanya Kepada Ibu, dan Hanya Sebutir Debu 

karya Sandi Firly dan mendeskripsikan relevansi novel Sandi Firly dengan mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di SD/MI. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dan 

menggunakan pendekatan karya sastra melalui teori semiotik. Subjek penelitian 

adalah novel Lampau, Catatan Ayah tentang Cintanya kepada Ibu dan Hanya 

Sebutir Debu karya Sandi Firly. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah 

nilai-nilai karakter yang terkandung dalam novel Lampau, Catatan Ayah tentang 

Cintanya kepada Ibu dan Hanya Sebutir Debu karya Sandi Firly serta relevansinya 

dengan mata pelajaran Pendidikan Kewargaraan di SD/MI. Sumber data terdiri 

dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini diambil dengan cara survey kepustakaan, dokumentasi dan 

wawancara. Setelah data terkumpul, selanjutnya diproses melalui koleksi data, 

seleksi data, klasifikasi data, dan interpretasi data. Selanjutnya dianalisis 

menggunakan analisis isi (content analysis). 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai 

karakter yang terdapat dalam novel Sandi Firly adalah nilai religius, disiplin, kerja 

keras, kreatif, rasa ingin tahu, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat/komunikatif, gemar membaca, peduli sosial dan tanggung jawab. Nilai 

karakter dalam novel Sandi Firly yang relevan dengan pembelajaran pendidikan 

Kewarganegaraan adalah religius, disiplin, kerja keras, dan peduli sosial. 

 


