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ABSTRAK 

Robby Subrata, 2102111026, Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Karakter 

Antologi 99 Rahim Per(EMPU)an Karya Arief Siddiq Razaan Serta 

Relevansinya Dengan Pembelajaran Apresiasi Sastra di SMA. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan 

karakter yang tercermin pada buku antologi 99 Rahim Per(EMPU)an karya Arief 

Siddiq Razaan. Serta untuk mengetahui relevansi nilai-nilai pendidikan karakter 

buku antologi  tersebut dengan materi ajar dalam pembelajaran apresiasi sastra di 

SMA. Jenis penelitian ini mengacu pada penelitian deskriptif. Uji validitas data 

yang digunakan dalam penelitian ini mengguankan triangulasi teori dan sumber. 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak catat, selanjutnya tabulasi data 

yang terkumpul di reduksi berdasarkan kelompoknya masing-masing untuk 

disajikan. Hasil tabulasi seluruh data yang berhubungan dengan nilai pendidikan 

karakter, ditemukan sebanyak 142 nilai pendidikan karakter yang masing-masing 

terdistribusi dengan jumlah yang berbeda, diantaranya 41 nilai pendidikan 

karakter religius;  21 nilai pendidikan karakter jujur; 14 nilai pendidikan karakter 

disiplin; 13 nilai pendidikan karakter demokrasi; 17 nilai pendidikan karakter 

peduli sosial; 10 nilai pendidikan cinta damai; 17 nilai pendidikan karakter 

tanggung jawab; dan 9 nilai pendidikan karakter bersahabat/komunikatif. 

Relevansi nilai-nilai pendidikan karakter antologi 99 Rahim Per(EMPU)an karya 

Arief Siddiq Razaan dengan pembelajaran apresiasi sastra di SMA mengacu pada 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006, 

implementasi dari menikmati dan memanfaatkan karya sastra dalam rangka 

memperluas wawasan tertuang dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) materi penulisan resensi pada pelajaran Bahasa Indonesia tingkat SMA. 

Dimana materi tersebut terdapat pada standar kompetensi menulis di kelas XI. 

Dalam hal ini, materi menulis resensi di bagi menjadi dua bagian yaitu 

mengungkapkan prinsip-prinsip penulisan  resensi dan mengaplikasikan prinsip-

prinsip penulisan resensi. Hasil penelitian ini mereprenstasikan bahwa buku 

antologi tersebut memenuhi salah satu standar kerelevanan sebagai objek 

pembelajaran sastra di sekolah. Tentunya dengan membaca buku sastra yang sarat 

dengan nilai pendidikan karakter tentunya akan mempengaruhi budi pekerti siswa 

dalam kehidupan sehari hari.  Dengan membaca buku sastra otomatis kemampuan 

dan pengetahuan berbahasa siswa juga akan meningkat. Hal ini dikarenakan buku 

antologi 99 Rahim Per(EMPU)an karya Arief Siddiq Razaan mengandung banyak 

kosa kata dan berbagai ragam bahasa di dalamnya.  
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