ABSTRAK
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Penelitian ini dilatar belakangi oleh keinginan peneliti untuk menemukan
nilai-nilai pendidikan dalam novel Negeri Van Oranjekarya Wahyuningrat dkk.
Nilai-nilai pendidikan dapat memeberikan sumbangan yang bersifat membangun,
baik kepribadian orang maupun kpribadian bangsa. oleh karena itu, peneliti ingin
mengungkapkan nilai yang terkandung dalam novel tersebut khususnya nilai
pendidikan.
Masalah umum dalam peneliti yaitu: bagaimanakah nilai pendidikan
dalam novel negeri van oranjekarya Wahyuningrat dkk (kajian sosiologi sastra)?
dan masalah khususnya yaitu: pertama, bagaimanakah nilai pendidikan moral
dalam novel negerivan oranje karya Wahyungrat dkk (kajian sosiologi sastra)?:
kedua, bagaimanakah nilai pendidikan karakter dalam novel negeri van oranje
karya Wahyuningrat dkk (kajian sosiologi sastra).
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan
moral dan karakter karya Wahyuningrat dkk. Penelitian ini bermenfaat untuk
menambah pengertian penelitian sebagai bahan masukan bagi guru dalam
mengajar apresiasi sastra dan bagi peneliti sebagai bahan perbandingan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
analisis dan berbentuk kualitatif, alat pengumpul data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penulis sendiri sebagai instrumen dan juga digunakan alat
seperti kertas dan kartu data, teknik pengumpul data yang digunakan adalah
teknik dokumenter, teknik keabsahan data menggunakana trianggulasi teori,
sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi sastra.
sumber data dalam penelitian ini adalah novel negeri van oranje karya
Wahyuningrat dkk, sedangkan datanya berupa berupa nilai-nilai pendidikan moral
dan nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel negerivan oranje karya
Wahyuningrat dkk.
Berdasarkan analisis data yang digunakan maka dapat disimpulkan bahwa
nilai-nilai pendidikan dalam novel negeri van oranje karya Wahyuningrat dkk
(kajian sosiologi sastra), yaitu, nilai pendidikan moral yang diwujudkan melalui
nilai hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan diri
sendiri dan hubungan manusia dengan Tuhan. Nilai pendidikan karakter yang
diwujudkan melalui nilai komunikatif, jujur, mandiri, kerja keras dan tanggung
jawab.
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