
121
Asnani, dkk : Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Novel ………………………………………..

WAHANA INOVASI       VOLUME 7 No.2              JULI-DES 2018               ISSN : 2089-8592

NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM NOVEL
SIRKUS POHON  KARYA ANDREA HIRATA 

Asnani, Safitri Hariani, Pardi, Sri Wulan
Faculty of Literature, Islamic University of North Sumatera, Medan 

asnani@sastra.uisu.ac.id

ABSTRAK

Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah
menganalisa nilai-nilai pendidikan karakter
di dalam novel Sirkus Pohon karya Andrea
Hirata. Nilai-nilai pendidikan karakter yang
digunakan adalah nilai-nilai karakter yang
dikemukakan oleh kementrian pendidikan
nasional  yang  berjumlah  delapan  belas.
Penelitian  ini  menggunakan  metode
kualitatif. Metode kualitatif  adalah metode
yang paling cocok bagi  fenomena sastra
(Endraswara,  2011).  Hasil  penelitian  ini
bahwa  keseluruhan  delapan  belas  nilai-
nilai pendidikan karakter terdapat di dalam
sifat  para  tokoh  di  Sirkus  Pohon,  yaitu
religius,  disiplin,  jujur,  toleransi,  kerja
keras,  kreatif,  mandiri,  demokratis,  rasa
ingin  tahu,  semangat  kebangsaan/
nasionalisme, cinta tanah air, menghargai
prestasi,  komunikatif,  cinta damai,  gemar
membaca,  peduli  lingkungan,  peduli
sosial, dan tanggung jawab. 

Kata Kunci : Nilai  Pendidikan Karakter,
Sirkus Pohon

PENDAHULUAN

Di  dalam  Undang-Undang  No.  20
Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan
Nasional  (Sisdiknas)  Bab  2  pasal  3
tentang  sistem  pendidikan  nasional
dinyatakan  bahwa:  pendidikan  nasional
berfungsi  mengembangkan  kemampuan
dan  membentuk  watak  serta  peradaban
bangsa  yang bermartabat  dalam rangka
mencerdaskan  kehidupan  bangsa,
bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan
menjadi  warga  negara  yang  demokratis
serta bertanggung jawab. Maka, menurut
White  dalam  Aqib  (2011) pembangunan
karakter merupakan usaha paling penting
yang  pernah  diberikan  kepada manusia.

Pembangunan   karakter  adalah  tujuan
luar  biasa  dari  sistem  pendidikan  yang
benar.

Pendidikan  karakter  menurut  Ramli
dalam  Kurniawan  dkk  (2017)  memiliki
esensi  dan  makna  yang  sama  dengan
pendidikan moral dan pendidikan akhlak.
Tujuannya  adalah  membentuk  pribadi
anak, supaya menjadi manusia yang baik,
warga  masyarakat,  dan  warga  negara
yang baik. Adapun kriteria manusia yang
baik,  warga  masyarakat  yang  baik,  dan
warga  negara  yang  baik  bagi  suatu
masyarakat  atau  bangsa,  secara  umum
adalah  nilai-nilai  sosial  tertentu,  yang
banyak  dipengaruhi  oleh  budaya
masyarakat dan bangsanya. Oleh karena
itu, hakikat dari pendidikan karakter dalam
konteks  pendidikan  di  Indonesia  adalah
pendidikan  nilai,  yakni  pendidikan  nilai-
nilai  luhur  yang  bersumber  dari  budaya
bangsa  Indonesia  sendiri,  dalam rangka
membina  kepribadian  sehingga  terwujud
perilaku yang baik.

Wibowo  dalam  Rahtomo  (2014)
menyatakan  bahwa  pendidikan  karakter
sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi
pekerti,  pendidikan  moral,  pendidikan
watak,  yang  bertujuan  mengembangkan
kemampuan  peserta  didik  untuk
memberikan  keputusan  baik-buruk,
memelihara  apa  yang  baik  dan
mewujudkan  kebaikan  itu  dalam
kehidupan  sehari-hari  dengan  sepenuh
hati.  Atas  dasar  itu,  pendidikan  karakter
bukan sekedar mengajarkan mana yang
benar dan mana yang salah, lebih dari itu,
pendidikan  karakter  menanamkan
kebiasaan (habituation) tentang hal mana
yang baik sehingga peserta didik menjadi
paham  (kognitif)   tentang  mana  yang
benar  dan  salah,  mampu  merasakan
(afektif)  nilai  yang  baik  dan  biasa
melakukannya (psikomotor). Dengan kata
lain, pendidikan karakter yang baik harus
melibatkan  bukan  saja  aspek
“Pengetahuan yang baik (moral knowing),
akan tetapi juga “merasakan dengan baik
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atau  loving  good  (moral  feeling),  dan
perilaku yang baik (moral action).

Novel  sebagai  salah  satu  karya
sastra, tidak hanya memasuki ruang dan
seluk-beluk   serta   nilai-nilai  kehidupan
nasional,  tetapi  memasuki  ruang  dan
seluk-beluk  serta  nilai-nilai  kehidupan
manusia  dalam  arti keseluruhan. Sastra
bisa masuk dalam ranah politik,  sejarah,
perekonomian, perjuangan hak-hak asasi
manusia,  hukum,  aspirasi,  dan  cita-cita
masa  depan  dalam  era  globalisasi  ini,
sastra  dapat  berperan  untuk:  (1)
mendorong dan  menumbuhkan nilai-nilai
positif manusia, seperti  suka  menolong,
berbuat baik, beriman, dan bertaqwa; (2)
memberi  pesan  kepada  manusia,
terutama  pemimpin,  agar  berbuat  yang
sesuai  dengan  harapan  masyarakat,
mencintai  keadilan,  kebenaran,  dan
kejujuran;  (3)  mengajak  orang  untuk
bekerja  keras  demi  kepentingan  dirinya
sendiri  dan  kepentingan  bersama;  4)
merangsang  munculnya  watak-watak
pribadi yang tangguh dan kuat seperti rela
berkorban demi mencapai cita-cita (Tuloli
dalam Winarni 2013, 29). 

Sirkus Pohon, novel garapan Andrea
Hirata  yang  terbit  tahun  2017  adalah
sebuah novel yang mengimplementasikan
nilai  karakter  yang baik  pada diri  tokoh-
tokohnya.  Sebagai  novel,  Sirkus  Pohon
mengkisahkan  nilai-nilai  karakter  yang
tinggi  sehingga  layak  untuk  dijadikan
sebagai bacaan yang mendidik. Novel ini
mengandung  nilai-nilai  kehidupan  yang
dapat  dijadikan  sebagai  media
pembelajaran.  Tulisan  ini  membahas
tentang  nilai-nilai  pendidikan  karakter
dengan  berpedoman  pada  nilai-nilai
pendidikan  karakter  yang  dikemukakan
oleh kementerian pendidikan nasional.

KERANGKA TEORI

Mulyasa  (2013)  menyatakan
pendidikan  karakter   yang   baik   harus
melibatkan pengetahuan yang baik (moral
knowing), perasaan yang baik atau loving
good  (moral  feeling),  dan  perilaku  yang
baik  (moral  action)  sehingga   terbentuk
perwujudan  kesatuan perilaku dan sikap
hidup peserta didik.  Senada dengan hal
itu,  Muslich  (2011)  menyatakan  bahwa
pendidikan  karakter  adalah  pendidikan
budi  pekerti  plus,  yaitu  yang  melibatkan
aspek  teori  pengetahuan  (cognitive),
perasaan (feeling), dan tindakan (action).

Pendidikan  karakter  menekankan  pada
kebiasaan  yang  terus-  menerus
dipraktikan  dan  dilakukan  dalam
kehidupan sehari-hari.Tanpa ketiga aspek
tersebut,  maka  pendidikan  karakter
dipandang  tidak  akan  efektif,  dan
pelaksanaannya  pun  harus  dilakukan
secara sistematis dan berkelanjutan.

Samani  dan  Hariyanto  (2012)
mengemukakan  bahwa  pendidikan
karakter juga dapat didefinisikan sebagai
pendidikan  yang  mengembangkan
karakter  yang  mulia  dari  peserta  didik
dengan mempraktikkan dan mengajarkan
nilai-nilai  moral  dan  pengambilan
keputusan  yang  beradab  dalam
hubungannya dengan Tuhannya.

Selanjutnya,  penelitian  ini
berpedoman  pada  nilai-nilai  pendidikan
karakter  yang  dikemukakan  oleh
Kementerian Pendidikan  Nasional  dalam
Suyadi (2013), yaitu:

1 Religius : Merupakan sikap yang
memegang  teguh  perintah
agamanya dan menjauhi larangan
agamanya,  seraya  dengan
mengurangi  mempertajam
perselisihan  karena  perbedaan.
Perilaku  ini  diwujudkan  dengan
penerimaan atas perbedaan, dan
keragaman  sebagai  suatu
kekayaan  bangsa  Indonesia
untuk  mewujudkan  fungsi
toleransi  dalam  kehidupan
berbangsa dan bernegara.

2 Disiplin:  Tindakan  yang menjaga
dan mematuhi anjuran yang baik
dan menghindari  saling menjaga
kerukunan  dan  kesatuan  antar
berbeda  pemeluk  agama  dan
keyakinan.

3 Jujur:  Merupakan  sikap  yang
selalu  berpegang  teguh  untuk
menghindari  keburukan  dengan
menjaga  perkataan,  perasaan
dan  perbuatan  untuk  selalu
berkata dengan benar dan dapat
dipercaya.

4 Toleransi:  Perilaku  yang
cenderung  menghargai
perbedaan  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
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berorientasi  lebih  pada  proses
dan  perkembangan  daripada
berorientasi pada hasil.

6 Kreatif,  yakni  sikap  dan  perilaku
yang  mencerminkan  inovasi
dalam  berbagai  segi  dalam
memecahkan masalah,  sehingga
selalu  menemukan  cara-cara
baru,  bahkan  hasil-hasil  baru
yang lebih baik dari sebelumnya.

7 Mandiri, yakni sikap dan perilaku
yang tidak tergantung pada orang
lain  dalam  menyelesaikan
berbagai  tugas  maupun
persoalan.  Namun  hal  ini  bukan
berarti  tidak  boleh  bekerjasama
secara  kolaboratif,  melainkan
tidak  boleh  melemparkan  tugas
dan  tanggung  jawab  kepada
orang lain.

8 Demokratis, yakni sikap dan cara
berpikir  yang  mencerminkan
persamaan  hak  dan  kewajiban
secara  adil  dan  merata  antara
dirinya dengan orang lain.

9 Rasa  ingin  tahu,  yakni  cara
berpikir, sikap, dan perilaku yang
mencerminkan  penasaran  dan
keingintahuan  terhadap  segala
hal  yang  dilihat,  didengar,  dan
dipelajari secara lebih mendalam.

10 Semangat  kebangsaan  atau
nasionalisme,  yakni  sikap  dan
tindakan  yang  menempatkan
kepentingan  bangsa  dan  negara
di  atas  kepentingan  pribadi  atau
individu dan golongan.

11 Cinta  tanah  air,  yakni  sikap  dan
perilaku yang mencerminkan rasa
bangga,  setia,  peduli,  dan
penghargaan  yang  tinggi
terhadap  bahasa,  budaya,
ekonomi, politik, dan sebagainya,
sehingga tidak mudah menerima
tawaran  bangsa  lain  yang dapat
merugikan bangsa sendiri.

12 Menghargai prestasi,  yakni sikap
terbuka  terhadap  prestasi  orang
lain  dan  mengakui  kekurangan
diri  sendiri  tanpa  mengurangi
semangat  berprestasi  yang lebih
tinggi.

13 Komunikatif,  senang  bersahabat
atau  proaktif,  yakni  sikap  dan
tindakan terbuka  terhadap orang
lain  melalui  komunikasi  yang
santun  sehingga  tercipta  kerja

sama  secara  kolaboratif  dengan
baik.

14 Cinta  damai,  yakni  sikap  dan
perilaku  yang  mencerminkan
suasana  damai,  aman,  tenang,
dan  nyaman  atas  kehadiran
dirinya  dalam  komunitas  atau
masyarakat tertentu.

15 Gemar  membaca,  yakni
kebiasaan dengan tanpa paksaan
untuk menyediakan waktu secara
khusus guna membaca berbagai
informasi,  baik  buku,  jurnal,
majalah,  koran,  dan sebagainya,
sehingga menimbulkan kebijakan
bagi dirinya.

16 Peduli  lingkungan,  yakni  sikap
dan  tindakan  yang  selalu
berupaya  menjaga  dan
melestarikan lingkungan sekitar.

17 Peduli  sosial,  yakni  sikap  dan
perbuatan  yang  mencerminkan
kepedulian  terhadap  orang  lain
maupun  masyarakat  yang
membutuhkannya.

18 Tanggung jawab, yakni sikap dan
perilaku  seseorang  dalam
melaksanakan  tugas  dan
kewajibannya,  baik  yang
berkaitan  dengan  diri  sendiri,
sosial,  masyarakat,  bangsa,
negara, maupun agama.

METODOLOGI

Penelitian  ini  merupakan  penelitian
kualitatif  dengan  menggunakan  metode
deskriptif  kualitatif.  Metode  kualitatif
adalah  metode  yang  paling  cocok  bagi
fenomena  sastra  (Endraswara,  2011).
Sesuai  dengan  pendapat  Bogdan  dan
Taylor  dalam  Moleong  (2002)  penelitian
kualitatif adalah prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata  tertulis  atau  lisan  tentang  orang-
orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati.
Metode  deskriptif  adalah  metode  yang
dilakukan  dengan  tidak  menggunakan
angka-angka,  tetapi  menggunakan
penghayatan  terhadap  interaksi  antar
konsep yang sedang dikaji secara empiris
(Semi, 1993). Selain itu, metode analisis
konten juga  digunakan untuk menelaah
isi teks untuk mengetahui penggambaran
nilai  pendidikan  karakter  dalam  novel.
Analisis  konten  adalah  strategi  untuk
menangkap  pesan  karya  sastra
(Endraswara,  2011).  Metode
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pengumpulan data yang digunakan, yaitu
metode pengamatan dan catat. Data yang
tercatat  kemudian  dianalisis  dengan
mengacu  nilai-nilai  pendidikan  karakter
dalam  novel  Sirkus  Pohon,  yang
berpedoman  pada  18  nilai-nilai
pendidikan  karakter  yang  dikemukakan
oleh  Kementerian  Pendidikan  Nasional.
Teknik penelitian yang digunakan adalah
teknik studi pustaka.

PEMBAHASAN

Nilai-nilai Pendidikan Karakter
Berikut   ini   temuan   nilai-nilai

pendidikan  karakter  yang  terdapat  pada
pada  novel  Sirkus  Pohon karya  Andrea
Hirata,   baik   yang   berasal   dari
percakapan  antar  tokoh  maupun  narasi
pengarang.   Pembahasan   diurutkan
berdasarkan  urutan  nilai-nilai  pendidikan
karakter  yang  dikemukakan  Kementrian
Pendidikan Nasional. 
1. Nilai Pendidikan Karakter: Religius 

Religius  merupakan  sikap  yang
memegang teguh perintah agamanya dan
menjauhi  larangan  agamanya.Pada
kutipan  di  bawah  ini  dapat  ditemukan
bahwa  tokoh  ibu  adalah  tokoh  yang
religius.  Ibu  sudah  mempersiapkan  diri,
membersihkan  diri  seperti  mandi,
sebelum waktu azan tiba.

Ibu yang sehat walafiat baru
selesai mandi,  lalu katanya
mau  berbaring   sebentar
menunggu azan  Ashar. Ibu
tak  pernah  bangun  lagi.
(Hirata, SP:5)

Kutipan di atas menggambarkan tokoh ibu
yang religius yang telah mempersiapkan
diri  berupa  melakukan  mandi  sebelum
masuk  waktu   shalat  Ashar.  Mandi
sebelum  melaksanakan  shalat  adalah
sunat  hu.kumnya.  Hal  ini  merupakan
sikap  yang  baik  yang  dapat  dijadikan
sebagai tauladan dalam memegang teguh
perintah  agama  Islam  seperti
membersihkan  diri  sebelum
melaksanakan shalat. 

2.   Nilai Pendidikan Karakter: Disiplin
Disiplin  merupakan  tindakan  yang

menjaga  dan  mematuhi  anjuran  yang
baik.  Di  dalam  Sirkus  Pohon, Sobri
sebagai  tokoh  utama  adalah  seseorang
yang disiplin dan mematuhi anjuran yang
diberikan ibu Tara. Sobri sangat bersyukur
diterima di sirkus keliling Blasia.

Terlambung  aku  ke  awan-
awan.bersyukur  aku  telah
diterima  menjadi  anggota
keluarga  besar  sirkus.
Sebuah  keluarga  yang
sangat  baik  laksana
keluargaku  sendiri.  Para
artis  sirkus  membakar
semangatku  untuk  bekerja
keras,  Ibu  Bos
menginspirasiku  untuk
berani  bermimpi.  Kata-
katanya  waktu
mewawancaraiku  dahulu,
“Bangun  pagi,  Let’s
go!”,kupegang  sebagai
moto baru hidupku. (Hirata,
SP: 84)

Sobri  yang  merupakan  anggota  baru
merasa sangat nyaman di  sirkus keliling
Blasia.  Para  artis  sirkus  menyambut
gembira  akan  kehadiran  Sobri  sebagai
badut.  Penerimaan  yang  baik  tersebut
membuat Sobri merasa betah dan merasa
memiliki keluarga baru selain keluarganya
sendiri.  Ibu Tara sebagai   pemilik  sirkus
keliling  selalu  menyemangati  para  artis
sirkusnya,  tidak  terkecuali  Sobri.  Semua
nasehat yang diberikan,  dilakukan Sobri
dengan senang hati.  Dia sangat disiplin,
mematuhi  anjuran  Ibu  Tara,  sebagai
pemiliki  sirkus  keliling,  untuk  setelah
bangun  pagi,  langsung  pergi  bekerja.
Setiap  bangun  pagi,  Sobri  langsung
berangkat ke sirkus keliling untuk bekerja.

3. Nilai Pendidikan Karakter: Jujur.
Jujur merupakan sikap yang selalu

berpegang  teguh  untuk  menghindari
keburukan  dengan  menjaga  perkataan,
perasaan  dan  perbuatan  untuk  selalu
berkata  dengan  benar  dan  dapat
dipercaya. Di dalam Sirkus Pohon seperti
kutipan  di  bawah  ini,  Ibu  Tara,  ketika
menerima  pegawai  baru,  secara  jujur
mengemukakan  keadaan  sirkus  keliling
pada  saat  itu  yang  masih  baru  dibuka
kembali.  

Kata  Ibu,  jika  aku
diterimanya  bekerja,  untuk
sementara  Ibu  tak  bisa
memberi  gaji  yang  besar.
Tidak  ada  pula  tunjangan
transportasi  atau  tunjangan
kesehatan karena usahanya
masih usaha kecil saja dan
baru  mau  buka.  Namun,
semuanya  akan  berubah
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jika  usahanya  berkembang
lagi. Karyawan dapat tinggal
di tempat kerja. (Hirata, SP:
47)

Dari  wawancara  awal  sebelum  diterima
bekerja,  Ibu  Tara  tanpa  bertele-tele
mengatakan kepada Sobri keadaan sirkus
keliling  yang  sebenarnya.  Dengan
keadaan sirkus keliling yang masih baru
akan dibuka kembali, Ibu Tara secara jujur
mengatakan  keadaan  sirkus  keliling
tersebut. Ibu Tara berharap nantinya akan
terbentuk kerja  sama yang baik.  Secara
langsung  dia  mengatakan  bahwa  untuk
saat itu,  masih belum bisa memberi  gaji
yang  besar,  belum  bisa  memberi
tunjangan apa pun,  dan dia menjanjikan
seandainya  nanti  sirkus  keliling  bisa
berkembang  pesat,  maka  gaji  akan
dinaikkan dan tunjangan akan diberikan. 
     
4. Nilai Pendidikan Karakter: Toleransi

Toleransi  merupakan  perilaku  yang
cenderung  menghargai  perbedaan  dan
menjauhi  segala  larangan  yang  buruk
secara konsisten dan berkomitmen. Sikap
toleransi  di  dalam  novel  Sirkus  Pohon
digambarkan  Andrea  Hirata  pada  sosok
Sobri.  Dia  bisa  bertoleransi  terhadap
keadaan Dinda.

Perlahan-lahan  aku  mulai
belajar  menerima  keadaan
Dinda.  Lagi  pula,  dahulu
aku pernah berjanji  kepada
diriku  sendiri  untuk
mencontoh  Ayah,  waktu
kehilangan  Ibu,  yakni
takkan  bersedih  lebih  dari
40  hari.  Maka,  aku  pulang
ke  Ketumbi  dengan
gembira,  tak  sabar  ingin
melihat  Dinda,
bagaimanapun
keadaannya.  Jadilah  aku
orangyang  gembira,
gembira  seperti  sirkus
keliling. (Hirata, SP: 134)

Sobri bisa menerima keadaan Dinda yang
tiba-tiba hilang ingatan. Dia tidak berlarut-
larut  bersedih  karena  keadaan  itu
Ayahnya  adalah  panutannya  yang  tak
bersedih  lagi  setelah  40  hari
meninggalnya  Ibunya.  Jadi  akhirnya  dia
bertoleransi terhadap keadaan Dinda.

5. Nilai Pendidikan Karakter: Kerja Keras

Kerja  keras  adalah  prilaku  yang
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.  Perilaku  kerja
keras  juga  digambarkan  Andrea  Hirata
pada tokoh-tokoh pemain sirkus di dalam
novel  Sirkus  Pohon  seperti   pelempar
pisau  belati,  pengendara  sepeda  roda
satu, peniti tali, pemain egrang, dan para
pembebas rantai. 

Ribuan kali mereka gagal, tapi
mereka  menolak  untuk
menyerah.  Mereka
diremehkan,  dimarahi,
dijatuhkan,  dihina,  dituding,
disisihkan,  dikucilkan,
diabaikan,  diusir,  dibuang,
terkilir, tergencet, tertungging,
terjerembab,  terempas,
terkapar,  tertusuk,  terpukul,
bengkak,  benjol,  bengkok,
patah,  cedera,  terluka,
berdarah,  meringis,
mengaduh,  menangis,  tapi
mereka  tak  berhenti  sampai
berhasil. (Hirata, SP: 72)

Dari  kutipan di  atas  terlihat  bahwa para
pemain  sirkus  mencurahkan  segala
kemampuan dan kemauan untuk mampu
menampilkan  sirkus  yang  baik.   Andrea
Hirata  menggambarkan  para  pemain
sirkus  sebagai  orang  yang  pantang
menyerah sehingga usaha mereka sesuai
dengan  hasil  yang  diharapkan  dengan
tepat  waktu  dan  berorientasi  lebih  pada
proses  dan  perkembangan  daripada
berorientasi pada hasil.

6. Nilai Penididikan Karakter: Kreatif.
Kreatif yakni sikap dan perilaku yang

mencerminkan  inovasi  dalam  berbagai
segi  dalam  memecahkan  masalah,
sehingga  selalu  menemukan  cara-cara
baru,  bahkan hasil-hasil  baru yang lebih
baik  dari  sebelumnya.  Di  dalam  novel
Sirkus  Pohon,  Andrea  Hirata
menggambarkan  sosok  Tara  sebagai
anak  yang  kreatif  dan  penuh  inovatif.
Bayangkan,  di  usia  sekolah  dasar,  Tara
sudah mampu mendekorasi kereta-kereta
gipsi,  merancang lampu-lampu hias, dan
panggung utama di sirkus keliling ibunya.

Orang-orang  bilang  dia
menuruni bakat seni ibunya,
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ibunya  itu  tamatan sekolah
menengah  seni  rupa  di
Yogyakarta,  dan  mengaku,
dalam  usia  yang  sama
dengan  Tara  sekarang,
kemampuan  anaknya  jauh
melampauinya.  Anaknya
menggambar  dekorasi
kereta-kereta  gipsi,
merancang  lampu-lampu
hias,  tenda-tenda,  dan
panggung  utama.  (Hirata,
SP: 62)

Dari kutipan di atas dapat kita simpulkan
bahwa  Tara  adalah  seorang  anak  yang
kreatif,  Tara juga seorang pekerja keras,
disiplin,  dan  mandiri  di  usianya  yang
masih belia.   

7. Nilai Pendidikan Karakter: Mandiri.
Mandiri merupakan sikap dan perilaku

yang  tidak  tergantung  pada  orang  lain
dalam  menyelesaikan  berbagai  tugas
maupun persoalan. Sifat mandiri di dalam
Sirkus Pohon  digambarkan Andrea Hirata
pada tokoh Tegar yang sangat  mandiri.

Ekonomi   sulit,  ayah
minggat, ibu mellow ampun-
ampunan,  dan  dua  adik
perempuan  masih  perlu
perhatian  adalah  situasi
runyam  yang  dihadapi
Tegar  saban  hari.kelas  2
SMP  sekolahnya,  baru  14
tahun usianya,  paling  tidak
empat  profesi
disandangnya:  pelajar,
montir  sepeda,  dan  ayah
sekaligus  ibu.  (Hirata,  SP:
68)

 Tegar adalah anak yang sangat mandiri
dan sangat mengetahui situasi kehidupan
keluarganya saat itu.  Dengan cepat  dan
tanggap  dia  menguasai  situasi  agar
kehidupan  keluarganya  bisa  normal
seperti  keluarga  lain.  Dia  harus
mengerjakan  pekerjaan  rumah,
membantu  adiknya  belajar,  belajar,  dan
sekaligus  mencari  nafkah  bagi
keluarganya.   

8. Nilai Pendidikan Karakter: Demokratis
Demokratis  yaitu  sikap  dan  cara

berpikir  yang  mencerminkan  persamaan
hak dan kewajiban secara adil dan merata
antara  dirinya  dengan  orang  lain.  Di
dalam Sirkus Pohon, sikap demokratis ini

tercermin  pada  saat  pemilihan  kepala
desa di kampung Ketumbi. 

“Di  kota-kota  besar  sudah
biasa  peserta  pemilihan
mendebatkan  rencananya
sehingga  rakyat  tak  macam
membeli  kucing  dalam
karung.  Mereka  berdebat  di
televisi.  Di  kampung  ini  ada
stasiun radio AM. Meski kecil,
rakyat  senang  mendengar
radio.  Bolehlah  para  calon
berdebat  di  radio.  Itulah
hadiah manis reformasi untuk
rakyat  Indonesia  dan  itulah
makna  merdeka.  Rakyat
merdeka  untuk  memilih,
peserta  pemilihan  merdeka
untuk menunjukkan kelebihan
mereka. (Hirta, SP: 205)

Sikap  demokratis  tercermin  dari  kalimat
Abdul Rapidin yang menjelaskan kepada
masyarakat  tentang  akan  diadakannya
pemilihan kepala desa secara demokratis.
Semua  punya  hak  untuk  dipilih  dan
memilih.

9.  Nilai  Pendidikan Karakter:  Rasa Ingin
Tahu
Rasa  ingin  tahu  yaitu  cara  berpikir,

sikap,  dan  perilaku  yang  mencerminkan
penasaran  dan  keingintahuan  terhadap
segala  hal  yang  dilihat,  didengar,  dan
dipelajari secara lebih mendalam. Hal ini
dilakoni  oleh  Tara  ketika  dia  belajar
melukis wajah.

Berjam-jamTara
mempraktikkan
pelajaran melukis wajah
dari  ibunya.  Di  tempat
sampah  meluap-luap
gumpalan kertas lukisan
yang  gagal.  Kerap  aku
bertanya dia membuang
lukisan-lukisan  wajah
yang  bagiku  sangat
bagus. Katanya, karena
dia  sedang  belajar
melukis.  Segera
kemaklumi
keawamanku  sendiri.
Bagi  Tara,  melukis
bukan  lagi  soal
ketrampilan
menggoreskan cat atau
pensil  di  atas  kertas.
Ada hal lain yang ingin
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dicapainya. (Hirata, SP:
63)

Rasa ingin tahu Tara terhadap pelajaran
melukis  wajah  sangat  besar.  Kutipan  di
atas  adalah  kalimat  Sobri  yang  sangat
awam  terhadap  lukisan.  Sobri
menganggap bahwa lukisan yang dibuat
Tara sudah sangat bagus, tetapi bagi Tara
itu  belum cukup  baik.  Sehingga  dengan
tekun  tanpa  kenal  lelah,  Tara  berulang-
ulang kali mengulang melukis sampai dia
mengganggap  bahwa  lukisannya  sudah
benar-benar sempurna.  

10. Nilai  Pendidikan Karakter: Semangat
Kebangsaan atau Nasionalisme
Semangat  kebangsaan  atau

nasionalisme  yaitu  sikap  dan  tindakan
yang menempatkan kepentingan  bangsa
dan  negara  di  atas  kepentingan  pribadi
atau  individu  dan  golongan.  Sikap
kebangsaan/nasionalisme di dalam novel
Sirkus  Pohon digambarkan  pada  tokoh
Ibu Tara yang dengan bersemangat ingin
melestarikan  budaya  lokal  lewat  sirkus.
Hal  ini  terjadi  karena  melihat  besarnya
minat  dan  sambutan  yang  meriah  dari
masyarakat terhadap teater Raja Berekor.

Seiring waktu, adaptasi kisah
rakyat  Melayu  Raja  Berekor
yang  semula  dimaksudkan
Ibu  Bos  hanya  untuk
melestarikan  budaya  local
lewat  sirkus,  ternyata
mendapat  sambutan  meriah
dari  masyarakat.  Maka,  Ibu
Bos  bermaksud
mengembangkan teater sirkus
itu dengan serius. Dialog dan
aksi-aksinya  diperbanyak,
properti  panggungnya  lebih
detail  dan  beragam.  Yang
paling  diperlukannya  adalah
aktor  pemeran  utama  teater
sirkus  itu.  Namun,  ternyata
tidak  mudah  menemukan
aktor  muda  yang  yahud
wajahnya  sekaligus  atletis
dan  lihai  berakrobat.  Sudah
mengamati  beberapa  calon,
belum  ada  yang  cocok.
(Hirata, SP:162)

Ibu  Tara  dengan  semangat
nasionalismenya  berusaha  keras  untuk
mengembangkan  teater  Raja  Berekor
sebagai  salah  satu  kebudayaan  bangsa
berupa legenda dari  daerah Melayu.  Ibu
Tara  memusatkan  segala  usaha  dan

perhatiannya  kepada  membuat  dialog
yang  lebih  hidup,  membuat  properti
panggung  yang  lebih  baik  dan  mencari
aktor yang pantas untuk teater tersebut.

11. Nilai  Pendidikan  Karakter:  Cinta
Tanah Air
Cinta  tanah  air  yaitu  sikap  dan

perilaku  yang  mencerminkan  rasa
bangga,  setia,  peduli,  dan  penghargaan
yang  tinggi  terhadap  bahasa,  budaya,
ekonomi,  politik,  dan  sebagainya,
sehingga tidak mudah menerima tawaran
bangsa  lain  yang  dapat  merugikan
bangsa sendiri.Cinta tanah air ialah sikap
dan  perilaku  yang  mencerminkan  rasa
bangga  pada  budaya  lokal.  Di  dalam
Sirkus  Pohon,  sikap  cinta  tanah  air
diperlihatkan oleh ibu Tara yang membuat
teater  sirkus  yang  diadaptasi  dari  kisah
legenda  di  Palembang  bernama  Raja
Berekor. Sikap dan perilaku ibu Tara yang
mengadaptasi  legenda  daerahnya
menjadi teater sirkus menandakan bahwa
ibu  Tara bangga  terhadap  budaya
daerahnya.

Setelah  berbagai  atraksi  di
panggung  utama,  Boncel
mempersembahkan  aksi
pamungkas,  yaitu  teater
sirkus  Raja  Berekor yang
diadaptasi  Ibu Bos dari  kisah
legendaris  kampung  kami.
Berdentam-dentum  gendang
Melayu,  orang-orang  muda
berpakaian Melayu jumpalitan
masuk  panggung,  penonton
bersorak-sorai.  (Hirata,  SP:
99)

Kisah Raja Berekor adalah kisah legenda
dari  Belitung yang menceritakan tentang
raja yang lalim yang pernah berkuasa di
daerah  sekitar  Belitung  sampai
Palembang. Raja lalim ini berbadan besar
dan  kuat  tetapi  melakukan  perbuatan
tercela yaitu memakan daging manusia.

12. Nilai Pendidikan Karakter: Menghargai
Prestasi
Menghargai  prestasi  yaitu  sikap

terbuka terhadap prestasi orang lain dan
mengakui  kekurangan  diri  sendiri  tanpa
mengurangi  semangat  berprestasi  yang
lebih tinggi. Di dalam novel Sirkus Pohon,
menghargai  prestasi  dilakukan  oleh  Ibu
Tara ketika dia mewawancarai Sobri yang
ingin bekerja di sirkus keliling.
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“Dua  kata  dari  saya,  Bung.
Luar biasa!  Tampaknya Bung
adalah orang yang selalu siap
bekerja,  bangun  pagi,  Let’s
go! Begitu kutaksir.” 
Semangatku  meletup
mendengarnya.
“Aku suka bekerja bu.”
“Ijazah  terakhir  kalau  boleh
tahu?”
“SD”
“Lumayan juga ya.” 
“Terima kasih, bu.”
“Cita-cita?”
“Dulupernah  punya  cita-cita,
sekarang tidak lagi, Bu.”
“Oh, duluapa cita-citanya?”
“Mau  bekerja  di  Bandung,
Bu.” (Hirata, SP: 49)

Dari kutipan di atas Iu Tara memiliki sifat
menghargai  prestasi  oranglain.  Dia
berbicara  dengan  sopan  dan  santun
dalam  bertanya.  Meskipun  Sobri  hanya
tamatan  sekolah  dasar,  dia  dengan
senang  hati  menanyai  prestasi  yang
sudah  diraih  Sobri  selama  ini  berupa
bekerja di banyak tempat.

13. Nilai Pendidikan Karakter: Komunikatif
Komunikatif, senang bersahabat atau

proaktif, yakni sikap dan tindakan terbuka
terhadap  orang  lain  melalui  komunikasi
yang santun sehingga tercipta kerja sama
secara  kolaboratif  dengan  baik.  Sikap
komunikatif di dalam novel  Sirkus Pohon
digambarkan  oleh  Andrea  Hirata  pada
semua  tokoh  yang  ada  seperti  Sobri,
Tegar,  Tara,  Instalatur  Listrik,  Taripol,
Ayah, dan Adun. Pada kutipan di bawah
ini  digambarkan  oleh  tokoh  Tegar  yang
berteman  dengan   Adun  yang  akhirnya
Tegar  meminta  bantuan  Adun  untuk
mencari Tara

Lantaran senasib, sama-sama
ditinggalkan  ayah,  Tegar
cepat  akrab  dengan  Adun.
Tegar  jarang  bicara  soal
ayahnya  karena  merasa
sedih, sebaliknya Adun selalu
berkisah  tentang  ayahnya.
Katanya,  ayahnya  suka
mengajarinya  banyak  hal,
katanya  ayahnya  minggat  ke
Jakarta  dan  dahulu  sering
mengiriminya  surat.  Semakin
lama surat itu semakin jarang.
Satu hal yang sama pada dua
anak  yang  dibesarkan  ibu

tunggal  itu  adalah  mereka
selalu berharap ayah mereka
kembali. (Hirata, SP: 107)

Dari  kutipan  di  atas  terlihat  telah  terjadi
komunikasi yang baik antara tokoh Tegar
dan Adun yang merasa senasib,  karena
sama-sama  ditinggalkan  ayahnya.
Komunikasi mereka menjadi sangat akrab
karena  hal  tersebut.  Perasaan  senasib
sepenanggungan sama-sama dibesarkan
hanya  oleh  ibu  membuat  mereka  saling
membantu.

14. Nilai  Pendidikan  Karakter:  Cinta
Damai
Cinta damai yaitu sikap dan perilaku

yang  mencerminkan  suasana  damai,
aman,  tenang,  dan  nyaman  atas
kehadiran  dirinya  dalam  komunitas  atau
masyarakat  tertentu.Di  dalam  novel
Sirkus Pohon rasa cinta damai tercermin
pada  saat  ayah  dan  ibu  Tara  yang
bercerai  dengan  baik-baik,  tanpa  ada
pertengkaran.

Ayah  dan  ibu  Tara  juga
berpisah  baik-baik.  Tak  ada
suara  tinggi,  tak  ada  rusuh,
tak  ada  tuduh  menuduh,  tak
ada ribut-ribut.  Ibu menerima
cobaan  ini  secara  elegan.
Tara berusaha keras agar tak
menangis.  Perceraian
berjalan  lancer  dan  penuh
penyesalan.penyesalan  yang
disimpan  masing-masing
orang  sebagai  rahasia   hati
mereka. (Hirata, SP: 29)

Sikap  dan  perilaku  ibu  Tara  yang
menerima keadaan bahwa mereka harus
bercerai menggambarkan bahwa ibu Tara
adalah seorang wanita yang cinta damai.
Tidak  ada yang harus  diributkan  karena
mereka  sudah  sepakat  untuk  bercerai.
Bahkan ketika pada akhirnya orang-orang
datang  menuntut  hutang  mantan
suaminya,  dengan  rela  ibu  Tara
membayar hutang-hutang tersebut tanpa
pertengkaran.

15.  Nilai  Pendidikan  Karakter:  Gemar
Membaca

Gemar  membaca  yaitu  kebiasaan
dengan  tanpa  paksaan  untuk
menyediakan waktu secara khusus guna
membaca berbagai informasi,  baik buku,
jurnal,  majalah,  koran,  dan  sebagainya,
sehingga  menimbulkan  kebijakan  bagi
dirinya.Gemar  membaca  adalah
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kebiasaan yang dilakukan oleh Tara. Dia
memiliki  koleksi  buku-buku  dan
dokumentasi yang lengkap tentang sirkus.

Tara-lah  yang
membuka pintu alam
ajaib  itu  untukku.
Usianya  belia,  tapi
pengetahuannya
tentang  sirkus  amat
luas.  Koleksi  buku-
buku  dan
dokumentasi
sirkusnya  lengkap.
Dia  lahir  dalam
keluarga  sirkus  dan
digadang-gadang
orang  tuanya  untuk
suatu  hari  nanti
meneruskan  tradisi
sirkus keliling. Orang
tuanya mengajarinya
segala hal  sehingga
dia tahu nama setiap
properti  sirkus  asal
mulanya,
penggunaaannnya,
dan  riwayat  tokoh-
tokoh  sirkus
ternama.  (Hirata,
SP: 85)

Pengetahuan  Tara  tentang  sirkus
diperolehnya  dari  gemar  membaca.
Dengan  membaca,  Tara  banyak  tahu
tentang  keadaan  sirkus  keliling  yang
berkembang  pesat  di  tahun  70-an,
tentang  sejarah  sirkus  tersohor,  dan
cerita-cerita  menarik  lainnya  tentang
sirkus di dunia. 

16. Nilai  Pendidikan  Karakter:  Peduli
Lingkungan
Peduli  lingkungan  yaitu  sikap  dan

tindakan  yang  selalu  berupaya  menjaga
dan  melestarikan  lingkungan  sekitar.Di
dalam  Sirkus  Pohon peduli  lingkungan
tergambar  pada  kalimat  Sobri  yang
menceritakan  pakaian  Melayu  Dinda
ketika lamaran yang berwarna hijau.

Untuk hari yang istimewa itu
aku berpakaian khas Melayu
dan  Dinda  berbusana
muslimah  yang  elok.  Dia
didominasi  warna  hijau.
Jilbabnya hijau daun pisang.
sapu tangannya hijau lumut.
Mungkin dia prihatin melihat
nasib  hutan  dimana-mana.
(Hirata, SP: 110)

Dari  kutipan  di  atas,  Andrea  Hirata
memperlihatkan  kepada  kita  bahwa
sebagai  manusia,  kita  harus  peduli
terhadap  lingkungan  sekitar  kita  yang
membutuhkan  perhatian  lebih  dari  kita
karena  misalnya  sudah  habisnya  hutan
yang bisa menjaga kelestarian alam kita.
Sehingga  seharusnya  kita  mawas  diri
akan hal tersebut.

17. Nilai  Pendidikan  Karakter:  Peduli
Sosial
Peduli  sosial  yaitu  sikap  dan

perbuatan  yang  mencerminkan
kepedulian  terhadap  orang  lain  maupun
masyarakat  yang  membutuhkannya.  Di
dalam  novel  Sirkus  Pohon, nilai
pendidikan peduli sosial terlihat dalam diri
ayah  yang  menolak  mendapat  bantuan
pemerintah dari kantor desa.

Dengan  santun,  Ayah
menolak  stiker  itu.  Katanya,
banyak  keluarga  lain  yang
lebih perlu stiker itu. Katanya
lagi,  kami  miskin,  tapi  masih
punya penghasilan walau tak
banyak. (Hirata, SP: 37)

Dari  kutipan  di  atas  tergambar  bahwa
Ayah  memiliki  sifat  peduli  sosial.  Dia
menganggap bahwa masih banyak orang
lain  yang  membutuhkan bantuan  seperti
orang jompo, orang yang sakit menahun,
dan lain-lain yang tidak mungkin bekerja
karena  kondisi  tubuhnya.  Sementara
tokoh  Ayah  masih  kuat  tenaganya  dan
terbiasa bekerja keras. 

18.  Nilai  Pendidikan  Karakter:  Tanggung
Jawab
Tanggung  jawab  yaitu  sikap  dan

perilaku seseorang dalam melaksanakan
tugas  dan  Nilai  Pendidikan  Karakter:
kewajibannya,  baik  yang  berkaitan
dengan  diri  sendiri,  sosial,  masyarakat,
bangsa, negara, maupun agama. Kutipan
di bawah ini mengkisahkan tentang tokoh
Tegar  yang  merasa  bertanggung  jawab
untuk  menemani  ibunya  pergi  ke
pengadilan  agama  pada  sidang
perceraian kedua orang tuanya.

“Bu, aku mau minta izin untuk
tidak  sekolah  esok  karena
mau  menemani  ibuku  untuk
sebuah  acara  yang  sangat
penting. Tak ada lagi  laki-laki
dalam  keluarga  kami,  aku
harus  mengantar  ibuku,”  ujar
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Tegar, kelas 5 SD, santai tapi
serius. (Hirata, SP:19)

Kutipan ini adalah percakapan Tegar
kepada  ibu  gurunya  di  kelas  yang
memohon  izin  tidak  masuk  sekolah
karena  merasa  bertanggung  jawab
untuk mengantarkan ibunya. Sebagai
anak tertua di keluarganya dan satu-
satunya  lelaki,  Tegar  merasa
bertanggung  jawab  mengantarkan
ibunya  meskipun  dia  masih  kecil,
masih kelas 5 SD. 

SIMPULAN

Di dalam novel Sirkus Pohon terdapat
ke-delapan  belas nilai-nilai  pendidikan
karakter   yang  dikemukakan  oleh
Kementrian  Pendidikan  Nasional.  Tokoh-
tokoh di dalam novel Sirkus Pohon seperti
Tegar, Tara, Ibu Tara memiliki semua nilai-
nilai  pendidikan  karakter  yang  18
tersebut.  Tokoh  Sobri  dan  tokoh  Ayah
memiliki 17 nilai-nilai pendidikan karakter
tetapi  tidak  diceritakan  sebagai  tokoh
yang gemar membaca.   Novel ini menjadi
sangat istimewa dan sangat layak untuk
dibaca oleh semua kalangan, baik anak-
anak,  orang dewasa, maupun orang tua
karena hampir di setiap babak dan bab-
nya memiliki nilai-nilai pendidikan karakter
yang baik.
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