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ABSTRAK 

Oleh 

Fahrur Rozi 

1511010261 

       Pendidikan seyogyanya bertujuan bukan hanya untuk 

mencerdaskan manusia secara intelektualitas, melainkan juga untuk 

perbaikan spiritualitas dan moralitas. Sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) 

dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis (descriptive of 

analyze research). Prosedur dari penelitian ini adalah untuk 

menghasilkan data deskriptif yang berupa data tertulis setelah 

dilakukan analisis pemikiran (content analyze) dari Novel Rembulan 

Tenggelam Di Wajahmu Karya Tere Liye. 

 Adapun yang menjadi pokok skripsi ini adalah: apakah ada 

korelasi antara pesan moral yang terkandung didalam novel rembulan 

tenggelam di wajahmu dengan pendidikan agama isalam? 

Sumber data yakni:1) Data primer diambil dari novel Rembulan 

Tenggelam Di Wajahmu karya Tere Liye. Dan data sekunder diambil 

dari sumber-sumber yang lain dengan cara mencari, menganalisis 

buku-buku, internet, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan 

judul penelitian skripsi ini. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: ada korelasi antara 

Pendidikan Agama Islam dengan Novel Rembulan Tenggelam Di 

Wajahmu dengan pendekatan pesan-pesan Moral yakni; pertama, 

pesan moral hubungan manusia dengan Tuhan meliputi memanjatkan 

doa, bersyukur kepada Tuhan, Berserah kepada Tuhan, mengakui 

kesalahan dihadapan Tuhan, kedua pesan moral hubungan manusia 

dengan sesama meliputi peduli,bertanggung jawab,rela berkorban, 

berbagi atau memberi, menghormati, tidak memaksakan kehendak, 

ketiga, pesan moralhubungan manusia dengan diri sendiri, meliputi 

percaya diri, pantang menyerah, sadar diri, menerima kenyataan. 

 

Kata Kunci: Pesan Moral, Novel Rembulan Tenggelam 

Diwajahmu, Pendidikan Agama Islam. 
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ABSTRACT 

By 

Fahrur Rozi 

1511010261 

 

       Education should aim not only to educate people intellectually, 

but also to improve spirituality and morality. As regulated in Law 

Number 20 of 2003 concerning the National Education System, it is 

stated that national education aims to develop the potential of students 

to become human beings who believe and are devoted to God 

Almighty, have noble character, are healthy, knowledgeable, capable, 

creative, independent, and become democratic and responsible 

citizens. 

This research is a library research using a descriptive analysis 

approach (descriptive of analyze research). The procedure of this 

research is to produce descriptive data in the form of written data after 

a thought analysis (content analyze) from Tere Liye's Rembulan 

Tenggelam Di Facemu Novel has been carried out. 

As for the main point of this thesis is: is there a correlation between 

the moral message contained in the novel The moon sinks in your face 

with Islamic religious education? 

The data sources are: 1) Primary data is taken from the novel 

Rembulan Tenggelam Di Facemu by Tere Liye. And secondary data is 

taken from other sources by searching, analyzing books, internet, and 

other information related to the research title of this thesis. 

The results of the study show that: there is a correlation between 

Islamic Religious Education and the Novel Rembulan Tenggelam Di 

Facemu with the approach of moral messages, namely; first, the moral 

message of human relations with God includes praying, thanking God, 

surrendering to God, admitting mistakes before God, secondly, the 

moral messages of human relations with others include caring, being 

responsible, willing to sacrifice, sharing or giving, respecting, not 

forcing one's will. , third, the moral message of human relations with 

oneself, including self-confidence, never giving up, being self-aware, 

accepting reality. 

 

Keywords: Moral Message, The Moon Sinking Novel in Your 

Face, Islamic Religious Education. 
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MOTTO 

                             

        : (01-7)سورة الشمس 

 

        “Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), Maka Allah 

mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. 

Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, Dan 

Sesungguhnya merugi. (Q.S. Asy-Syams [91]:7-10)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Quran Al-Kahfi (Bandung: CV 

Penerbit Diponegoro, 2006), 595. 

 



 vii 

 

PERSEMBAHAN 

       Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, kupersembhakan ini 

kepada orang-orang yang selalu mencintai dan memberikan makna 

dalam setiap perjuangan hidupku, terutama bagi ayahanda Ahmad 

Muslim, dan Ibunda Sri Parwiti tercinta yang telah membesarkanku, 

membimbing serta selalu memberikan motivasi, omelan, dan do’a 

untuk keberhasilanku. Mamas-mamasku Mahsun Amin, Miftahul 

Amin dan ayuk ku Endang Suprapti yang selalu memberikanku do’a 

dan semangat. Kepada nenekku mbah Wakingah yang selalu 

mendo’akan dan menunggu kesuksesanku. Semua itu tidak akan 

mungkin dapat terbalas olehku, serta tiada henti-hentinya memberian 

dukungan baik secara moril maupun materil, dan selalu mendoakan 

keberhasilanku hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan 

perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 viii 

RIWAYAT HIDUP 

       Penulis dilahirkan di Pesawaran, Kecamatan Tegineneng, 

Provinsi Lampung pada tanggal 10 juni 1997, yang merupakan anak 

ke tujuh dari delapan bersaudara oleh pasangan Bapak A. Muslim dan 

Ibu Sri Parwiti. Penulis bertempat tinggal di Jl, Flamboyan V, 

Labuhan Dalam Untung Suropati Kecamatan Tanjung Seneng, Bandar 

Lampung, Lampung, Indonesia. 

       Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 1 

Rejo Agung, tahun 2009, kemudian pada tahun yang sama penulis 

melanjutkan pendidikan di MTs Nurul Iman Tegineneng, Pesawaran 

lulus pada tahun 2012, Setelah itu melanjutkan pendidikan di MA 

Darul Ma’arif Natar lulus pada tahun 2015. 

       Setelah menyelesaikan pendidikan di MA Darul Ma’arif Natar, 

penulis melanjutkan studi program S1 di UIN Raden Intan Lampung 

dan mengambil Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan. Di sini penulis aktif mengikuti Organisasi HMI, ORI, 

dan mengabdi selama KKN di Desa Sinar Mulya, Kecamatan 

Banyumas, Kabupaten Pringsewu serta menjalani PPL di SMP 2 

Perintis Bandar Lampung. Dan telah menyelesaikan skripsi dengan 

judul : “Pesan-pesan Moral Dalam Novel Rembulan Tenggelam Di 

Wajahmu Karya Tere Liye pada tahun 2021. 

 

 

 



 ix 

KATA PENGANTAR 

       Alhamdulillah  puji  serta  syukur  penulis  haturkan  kehadirat  

Allah  SWT  yang telah  melimpahkan  rahmat  dan  hidayahnya,  

sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan skripsi ini. Shalawat teriring 

salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad 

SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. 

       Skripsi ini berjudul “PESAN-PESAN MORAL DALAM 

NOVEL REMBULAN TENGGELAM DIWAJAHMU KARYA 

TERE LIYE DAN KORELASINYA DENGAN PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM”. Guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh 

gelar Sarjan Pendidikan dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

       Dalam penulisan skripsi, penulis menyadari bahwa skripsi ini 

masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, karena keterbatasan 

pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, 

penulis dengan tangan terbuka sangat mengharapkan kritik dan saran 

yang bersifat konstruktif dari pembaca sekalian untuk kesempurnaan 

skripsi ini di masa yang akan datang. 

Selain itu, dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapat 

bantuan, dorongan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 

perkenankan penulis memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd selaku Dekan Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. 

2. Dr, Umi Hijriyah, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Agam Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden 

Intan Lampung. 

3. Prof. Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd sebagai dosen 

pembimbing I yang selalu memberikan saran dan 

bimbingannya, sehingga penulisan skripsi ini dapat 

terselesaikan. 



 x 

4. Rudy Irawan, S.Pd.I, M.S.I sebagai dosen pembimbing II 

yang selalu memberikan saran dan bimbingannya dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

5. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung yang 

telah memberikan literasi-literasi terbaik yang membantu 

penulis menyelesaikan skripsi ini. 

6. Seluruh dosen dan asisten dosen Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Raden Intan Lampung yang telah 

memberikan pengetahuan, pengalaman, motivasi, dan 

membimbing penulis selama mengikuti kegiatan 

perkuliahan. 

7. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang 

memberiku banyak pengalaman yang akan selalu ku 

kenang dan selalu ku banggakan. 

            Seiring dengan ucapan terima kasih, semoga Allah SWT 

senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya atas bantuan dan 

bimbingan yang telah diberikan kepada penulis serta mmenjadikan 

amal shaleh kepada semua pihak yang telah berjasa dalam 

penyelesaian skripi ini.  

       Demikian  skripsi  ini  penulis  buat,  semoga  dapat  bermanfaat  

bagi  penulis khususnya  dan  pembaca  pada  umumnya,  atas  

bantuan  dan  partisipasi  yang  telah diberikan  kepada  penulis  

semoga  menjadi  amal  ibadah  disisi  Allah  SWT  dan mendapat 

balasan setimpal, Aamiin Yaarabbal ‘Aalamin. 

Bandar Lampung, 14 Januari 2022 

    Penulis, 

 

 

 

    FAHRUR ROZI 

    NPM. 1511010261 



 xi 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL  ................................................................ i 

ABSTRAK  ................................................................................. ii 

SURAT PERNYATAN  ............................................................ iii 

PERSETUJUAN  ....................................................................... iv 

PENGESAHAN ......................................................................... v 

MOTTO  ..................................................................................... vi 

PERSEMBAHAN  ..................................................................... vii 

RIWAYAT HIDUP  .................................................................. viii 

KATA PENGANTAR  .............................................................. ix 

DAFTAR ISI  ............................................................................. xi 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  ............................................................ 1  

B. Alasan Memilih Judul  ................................................... 2  

C. Latar Belakang Masalah  ................................................ 4  

D. Fokus Penelitian  ............................................................ 10  

E. Rumusan Masalah  ......................................................... 11  

F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian  .................................... 11  

G. Metode Penelitian .......................................................... 12 

H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .............................. 15 

  

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Pesan Moral ................................................. 17 

1. Ciri-ciri Pesan Moral  ................................................. 17 

2. Kriteria Pesan Moral  ................................................. 23 

3. Sikap dan Tindakan Dari Pesan Moral  ...................... 24 

4. Teknik Penyampaian Pesan Moral  ............................ 27  

5. Jenis dan Wujud Pesan Moral  ................................... 29  

B. Pendidikan Agama Islam  .............................................. 33  

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam  ........................ 33 

2. Dasar dan Tujuan Pendidikan Agama Islam  ............. 36  

3. Fungsi Pendidikan Agama Islam  ............................... 41 

4. Materi Pendidikan Agama Islam  ............................... 42 

C. Tinjauan Tentang Novel  ................................................ 42 

1. Pengertian Novel  ....................................................... 42 

2. Jenis Novel  ................................................................ 43 



 xii 

BAB III GAMBARAN UMUM DARWIS TERE LIYE 

A. Biografi Darwis Tere Liye  ............................................ 47 

B. Keluarga Darwis Tere Liye  ........................................... 48 

C. Pendidikan Darwis Tere Liye ........................................ 49 

D. Karya-Karya Darwis Tere Liye  ..................................... 49 

E. Kumpulan Novel Tere Liye Best Seller Dan 

Difilmkan  ....................................................................... 52  

F. Pandangan Tokoh Terhadap Karya Darwis Tere Liye ... 55 

G. Penghargaan Yang Didapatkan Darwis Tere Liye  ........ 56 

H. Sekilas tentang Novel Rembulan Tenggelam Di 

Wajahmu  ........................................................................ 57  

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  ............................................................. 63 

a) pesan moral hubungan manusia dengan Tuhan,  ........ 63 

b) pesan moral hubungan manusia dengan sesama,  ...... 63 

c) pesan moral manusia dengan diri sendiri.  ................. 63 

B. Pembahasan Hasil Penelitian  ........................................ 63 

a) Sinopsis Novel  ........................................................... 63 

b) Tokoh-tokoh Dalam Novel  ........................................ 66 

c) Pesan Moral dan Korelasinya Pendidikan Agama 

Islam  ........................................................................ 72 

 

BAB V KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

A. Kesimpulan  ................................................................... 87 

B. Saran  .............................................................................. 87 

C. Prnutup  .......................................................................... 88 

 

DAFTAR RUJUKAN 
 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Dalam upaya menetapkan judul skripsi“PESAN-PESAN 

MORAL DALAM NOVEL REMBULAN TENGGELAM 

DIWAJAHMU DAN KORELASINYA DENGAN PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM” Maka perlu penegasan judul skripsi agar tidak 

terjadi perbedaan penafsiran. Adapun penegasan judul skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Moral 

Moral adalah kebiasaan-kebiasaan hidup yang 

didasari oleh tuntunan agama sebagai sesuatu kebenaran 

yang datang dari illahi. 

Moral dalam agama Islam disebut dengan akhlak. 

Dalam konteks penelitian ini nilai-nilai moral yang 

dimaksud adalah tulisan atau narasi yang terdapat dalam 

novel karya Darwis Tere Liye yang sesuai dengan 

kandungan ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur‟an dan 

as-Sunnah mengenai akhlak. 

2. Novel Rembulan Tenggelam Diwajahmu 

Novel yang pernah menjadi best seller karya dari 

pada penulis novel Tere liye. Ada banyak pesan moral yang 

disampaikan penulis melalui karakter-karakter dalam novel 

ini. Setelah baca novel ini, kita akan semakin banyak 

bersyukur, serta bisa belajar ikhlas. Dari kisah yang ditulis 

oleh Tere Liye ini, kita pun bisa belajar  tentang 

kesederhaan. Novel ini menyadarkan kita bahwa setiap hal 

yang terjadi dalam hidup ini, dan apa pun yang kita lakukan, 

akan memberikan dampak bagi diri sendiri dan orang lain, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. 

 



 

 
2 

3. Pendidikan Agama Islam 

Secara umum pendidikan agama Islam adalah usaha 

orang muslim dewasa untuk membimbing dirinya ataupun 

orang lain dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan 

ajaran Islam agar menjadi manusia yang bertakwa dan 

menjadikan Islam sebagai pandangan hidup, sehingga 

mampu menyelamatkan manusia dari malapetaka dan 

mendapatkan kebahagiaan dan dalam hubungan 

kesejahteraan dunia dan akhirat.
1
 

Sedangkan Zuhairini dalam bukunya yang berjudul 

Filsafat Pendidikan Islam” menjelaskan bahwa Pendidikan 

Islam adalah usaha yang diarahkan kepada pembentukan 

kepribadian manusia yang sesuai dengan ajaran Islam atau 

suatu upaya dengan ajaran Islam, memikir, memutuskan, 

dan berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam, serta bertanggung 

jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam”.
2
 

Berdasarkan pada rangkaian penjelasan diatas dapat 

dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah 

sebuah penelitian kepustakaan untuk mengungkapkan “PESAN-

PESAN MORAL YANG TERKANDUNG DALAM NOVEL 

REMBULAN TENGGELAM DI WAJAHMU KARYA TERE 

LIYE DAN KORELASINYA DENGAN PENDIDIKAN AGAMA 

ISLAM” 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis memilih judul “PESAN-PESAN 

MORAL YANG TERKANDUNG DALAM NOVEL REMBULAN 

TENGGELAM DI WAJAHMU KARYA TERE LIYE DAN 

KORELASINYA DENGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM”ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pendidikan yang bermoral/berakhlak merupakan modal awal 

untuk membentuk karakter seorang manusia. Namun, banyak 

                                                             
1
Luluk Atirotu Zahroh, Diktat Perencanaan Sistem Pengajaran Agama 

Islam, (Tulungagung: STAIN, 2000), hal. 23 
2
Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 

152 
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orang yang mengabaikan begitu saja masalah ini, baik dari 

pihak orang tua, sekolah dan pemerintah sekalipun. Padahal 

pendidikan morallah yang sangat utama dan paling utama 

dalam proses belajar mengajar agar menjadi manusia yang 

berakhlak baik dan mulia. Seseorang itu bukan saja dilihat 

dari segi sejauh mana kecerdasannya tapi yang sangat 

diperhatikan adalah sejauh mana pendidikan moralnya, karena 

orang cerdas belum tentu memiliki moral yang baik tapi orang 

yang memiliki moral yang baik sudah tentu mempunyai 

kecerdasan yang tinggi. Banyak orang yang cerdas, tapi 

sedikit orang yang mempunyai moral yang baik bahkan sangat 

sulit kita temukan orang-orang seperti itu. Maka pendidikan 

yang bermoral sangat penting untuk diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari 

2. Darwis Tere Liye adalah penulis novel terkenal dan berbakat 

di Indonesia yang banyak menghasilkan karya-karya best 

seller bahkan sampai diangkat ke layar kaca. Salah satu novel 

terbaiknya yang berhasil diangkat kelayar kaca Indonesia 

adalah Novel yang berjudul “Rembulan Tenggelam Di 

Wajahmu” Dalam novel ini menceritakan tentang perjalanan 

dan makna hidup seseorang. Tentang sebab akibat dalam 

hidup yang bisa jadi kita sama sekali tidak mengetahuinya. 

Tentang perjalanan seorang anak panti yang bernama Ray, 

sosok Ray yang selalu mengagumi indahnya cahaya 

rembulan. Dibesarkan disebuah panti yang diurus oleh 

penjaga panti yang jahat. Penjaga panti yang selalu 

mengambil hak orang lain, mengambil uang dari donator yang 

seharusnya diberikan kepada anak-anak panti. Buku ini juga 

menceritakan kisah cinta Ray yang jatuh cinta untuk pertama 

dan terakhir kalinya. Dalam novel ini juga menceritakan 

tentang lima pertanyaan besar dalam hidup Ray yang tidak 

dapat Ia jawab, yaitu: “Apakah cinta itu? Apakah hidup ini 

adil? Apakah kaya adalah segalanya? Apakah kita memiliki 

pilihan dalam hidup? Apakah makna kehilangan?. karangan 

Tere Liye yang berjudul “Rembulan Tenggelam Diwajahmu” 

ini ada banyak sekali pesan-pesan yang tersirat yang dengan 

begitu banyak mengandung nilai-nilai moral yang 
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disampaikan oleh sang pengarang. Selain aspek moral dalam 

novel ini juga menceritakan apa itu hakikat hidup 

sebenarnya,tentang keteguhan, kesederhanaan dan 

pengalaman hidup yang dialami oleh tokoh di dalam novel ini. 

Dari dua uraian diatas dapat disimpulkan bahwa alasan 

penulis dalam mengambil judul penelitaian “PESAN-PESAN 

MORAL YANG TERKANDUNG DALAM NOVEL REMBULAN 

TENGGELAM DI WAJAHMU KARYA TERE LIYE DAN 

KORELASINYA DENGAN PENDIDIKAN AGAMA 

ISLAM”adalah untuk mengkaji lebih dalam pentingnya Nilai moral 

yang harus kita tanamkan didalam diri kita, tidak hanya 

dilingkungan pendidikan tapi juga dikalangan masyarakat tempat 

kita tinggal. 

C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan agama islam adalah merupakan pendidikan 

wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw,untuk 

menyempurnakan akhlak manusia. Halini berdasarkan Hadist Nabi: 

“sesungguhnya aku di utus untuk menyempurnakan akhlak” (hadist 

riwayat Ahmad)”3
 

Hadist Nabi tersebut menunjukkan betapa pendidikan agama 

islam itu mengarahkan pada pembentukan akhlak/moral bagi 

manusia.Dengan dasar hadist ini dapat dimengerti bahwa pendidikan 

agama islam pada puncaknya adalah mengarahkan kepada manusia 

agar mempunyai moral yang baik sesuai dengan nilai-nilai ajaran 

islam.  

Dekadensi moral merupakan sebuah isu dan wacana yang 

semakin kencang diperbincangkan dan membutuhkan perhatian juga 

penanganan yang serius karena mempengaruhi seluruh elemen 

masyarakat tidak hanya orang dewasa namun juga anak-anak. Tidak 

sedikit anak-anak yang mulai terlibat sebagai pelaku tindak 

kejahatan. Hal tersebut menimbulkan tanda tanya besar tentang 

                                                             
3Mohammad Daud Ali,Pendidikan Agama Islam,(Jakarta:PT.Raja Grafindo 

Persada,2002) hal.348 
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efektivitas penanaman nilai-nilai moral yang telah dipelajari individu 

sejak usia dini.
4
 

Perilaku moral berarti yang sesuai dengan kode moral 

kelompok social. Perilaku tak bermoral ialah perilaku yang tidak 

sesuai dengan harapan masyarakat. Perilaku demikian bukan 

disebabkan ketidakacuhan atau harapan masyarakat, melainkan 

ketidaksetujuan dengan standar sosial atau kurang adanya perasaan 

wajib menyesuaikan diri. Perilaku amoral lebih disebabkan 

ketidakacuhan terhadap harapan kelompok social daripada 

pelanggaran sengaja terhadap standar kelompok.
5
 

Moral menempati posisi sangat penting dalam kehidupan, 

karena kesempurnaan seseorang bergantung kepada kebaikandan 

kemuliaan perbuatannya. Nilai moral merupakan nilai etika, tingkah 

laku dan kesopanan seseorang baik dalam bertindak, berbuat dan 

berbicara.
6
 

Islam menginginkan suatu masyarakat yang bermoral baik. 

Moral ini sangat ditekankan karena disamping akan membawa 

kebahagiaan bagi individu, juga sekaligus membawa kebahagiaan 

bagi masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain tujuan utamanya 

yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
7
 

Moral sering dikaitkan dengan pendidikan karakter yang 

merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan 

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, 

dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, 

perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum 

dan tata krama. 

Pendidikan tidak bisa lepas dari bidang keilmuan lain, 

terutama psikologi. Pendidikan adalah bidang yang memfokuskan 

kegiatan pada proses tersebut, ranah psikologi pendidikan adalah 

                                                             
4Myrna Apriany Lestari dkk, “Efektivitas Penggunaan Media Buku Cerita 

Brgambar dalam Penanaman Nilai-Nilai Moral Siswa SD Kelas Rendah” , Pedagogi: 

Jurnal Penelitian Pendidikan., Volume 04 Edisi 02 November 2017 
5Yosephine Priscilia Putri Rosari dkk, “Penerapan Metode Bercerita 

Berbantuan Media Buku Cerita Bergambar untuk Meningkatkan Perilaku Moral” , 

Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha., Volume 2 N. 1 Tahun 2014 
6 Muslim Nurdin, Moral dan Kognisi Islam, CV Alfabeta,1993), h. 255 
7 Muhammad Azmi, Pembinaan Akhlak Anak Usia Dini Pra Sekolah 

(Yogyakarta: Belukar), h.105. 
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bidang yang menfokuskan kegiatanya pada proses belajar mengajar 

(transfer ilmu). Dalam proses tersebut, ranah psikologi sangat di 

perlakukan untuk memahami keadaan pendidik dan peserta didik. 

Oleh karenanya jika menelaah literatur psikologi, kita akan 

menemukan banyak tori nelajar yang bersumber dari aliran- aliran 

psikologi.
8
 

Sejalan dengan ungkapan diatas ada banyak cara dalam 

menyampaikan nilai-nilai moral kepada manusia, salah satunya 

menggunakan media. Dan salah satu media yang dapat digunakan 

yaitu menggunakan karya sastra. 

Sastra adalah semacam agama dalam bentuk yang tidak 

jelas. Dalam arti bahwa, dalam sastra ada kebenaran sebagaimana 

hakikat agama tetapi tanpa memberikan petunjuk tentang tingkah 

laku ritual secara langsung Sastra merupakan jalan ketiga dalam 

mencari kebenaran setelah agama dan filsafat.
9
 

Sastra sejati selalu mengungkapkan masalah manusia dan 

kemanusiaan yang mencakup makna hidup dan kehidupan, 

melukiskan penderitaan, perjuangan kasih sayang, cinta, nafsu, dan 

hal lainnya yang dialami manusia. Hal ini sangat sejalan dengan 

ajaran Islam sebagai pedoman dasar bagaimana memaknai hakikat 

menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu menjadikan sastra sebagai 

media untuk penulisan nilai-nilai moral yang akan menarik dan 

dapat menyentuh pembacanya. 

Sastra merupakan pekerjaan atau perbuatan hasil kesenian 

menciptakan sesuatu yang indah dengan bahasa yang baik dengan 

tulisan maupun lisan yang dapat menimbulkan rasa keindahan atau 

keharuan, seperti mengarang cerita roman dan sajak atau 

pengetahuan sesuatu yang bertalian dengan seni.
10

 

Karya sastra merupakan salah satu media komunikasi dalam 

bentuk tulisan. Menurut Amriyan Sukandi sastra berfungsi 

mengkomunikasikan ide-ide dan penyaluran pikiran dan perasaan. 

                                                             
8 Chairul Anwar, Teoriteori Pendidikan Klasik hingga komtemporer, 

(Yogyakarta:2017), h.13 
9 Puriyadi, Nilai Etika Dalam Kalilah Wa Dimnah (Jakarta: Badan Litbang 

dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012), h. 348. 
10 Emha Husman, Apresiasi Sastra Indonesia (Bandung: Angkasa, 1984), h. 

4. 
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Dalam khazanah kasusastraan, karya fiksi berdasarkan bentuknya 

dapat dibedakan menjadi roman atau sering disebut juga novel, 

novelette dan cerpen. 

Pada dasarnya, perbedaan tersebut terletak pada kadar 

panjang-pendeknya isi cerita, kompleks isi cerita, serta jumlah 

pelaku yang mendukung cerita. Unsur-unsur yang terkandung dalam 

karya fiksi dan cara pengarang memaparkan isi cerita memiliki 

kesamaan meski dalam unsusr-unsur tertentu mengandung 

perbedaan. Dimana hasil telaah suatu roman,misalnya pemahaman 

ataupun keterampilan melalui telaah tersebut dapat diterapkan dalam 

menelaah novel maupun cerpen.
11

 

Ajaran moral dalam karya sastra seringkali tidak secara 

langsungdisampaikan, tetapi melalui hal-hal yang sifatnya amoral 

dulu. Hal ini sesuai dengan apa yang dikenal dengan tahap katarnis 

pada pembaca karya sastra.  

Meskipun sebelum mengalami katartis, pembaca atau 

penonton dipersilahkan untuk menikmati dan menyaksikan 

peristiwa-peristiwa yang sebetulnya tidak dibenarkan secara moral, 

yaitu adegan semacam pembunuhan atau banjir darah yang 

menyebabkan penonton atau pembaca senang tetapi juga muak. Jadi 

untuk menuju moral, seringkali penonton harus melalui proses 

menyaksikan adegan yang tidak sejalan dengan kepentingan moral.
12

 

Novel merupakan hasil cipta atau karya yang dapat 

dituangkan melalui ekspresi berupa tulisan yang menggunakan 

bahasa sebagai medianya. Arti kata novel berasa dari bahasa Italia 

yaitu „novella‟ yang berarti sebuah kisah atau cerita. Novel 

mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di 

sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. 

Selain itu isi novel juga panjang dan memiliki permasalahan yang 

rumit atau kompleks. 

Tarigan mengemukakan bahwa novel mempunyai ciri 

bergantung pada tokoh, menyajikan lebih dari satu impresi, 

                                                             
11 Aminuddin, Pengantar Apresiasi Karya Sastra.,(Bandung: Sinar Baru), 

1987, hlm. 66-67 
12Maguna Eliastuti, “Analisis Nilai-Nilai Moral dalam Novel Kembang Turi 

Karya Budi Sardjono” , Genta Mulia : Jurnal Ilmiah Pendidikan., Volume 8 No. 1 

Januari 2017 
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menyajikan lebih dari satu efek, menyajikan lebih dari satu emosi. 

Berdasarkan cerita, novel dibagi menjadi berbagai jenis yaitu 

romantis, misteri, komedi, horor, dan inspiratif.
13

 

Setiap novel mengandung tema yaitu dasar pemikiran 

penulis yang disampaikan melalui karya-karyanya, maka dasar atau 

tema merupakan atau tujuan yang penting dalam sebuah novel. 

Apabila sebuah novel dimuat dengan tema-tema moral yang dikemas 

oleh penulisnya dalam bentuk katakata yang indah dan mudah 

dipahami, maka pesan dari nilai-nilai moral akan mudah diterima 

dan dipahami oleh pembaca. 

Menulis novel adalah salah satu bentuk karya sastra yang 

dimanfaatkan oleh para penulis buku dan tokoh agama maupun 

lainnya sebagai sarana dakwa untuk mengajak manusia ke jalan 

Allah SWT. Karena karya sastra yang berbentuk novel tidak terlepas 

dari latar belakang pengarangnya, apalagi pengarang tersebutseorang 

muslim, besar kemungkinan kelahiran karya tersebut dilatar 

belakangi oleh motivasinya untuk menyampaikan pesan moral yang 

terkandung dalam ajaran agamanya, yaitu peristiwa yang 

berlangsung atau dialaminya.
14

 

Salah satu keunggulan dari karya sastra yaitu mampu 

memberikan efek ruang fikir yang lebih luas bagi pembacanya untuk 

sepakat atau tidak sepakat terhadap isi pesan yang terkandung dalam 

karya sastra tersebut. Dalam hal mutu novel tidak dapat diukur 

melalui nilai estetiknya yang terdapat di dalamnya tetapi ia dapat 

diukur ketika novel dibaca dan dikaji kemudian dijadikan bahan 

refleksi atas segala yang terjadi dalam masyarakat. 

Minat masyarakat terhadap buku nampak juga mengalami 

peningkatan. Terlihat dari banyaknya buku bestseller yang diserbu 

masyarakat. Salah satu buku bestseller yang banyak diminati di 

kalangan masyarakat adalah Novel karya Tere Liye yang berjudul 

“Rembulan Tenggelam di Wajahmu.” 

Novel “Rembulan Tenggelam di Wajahmu”menjadi novel 

yang banyak diminati hingga mencapai cetakan ke-39. Novel ini 

                                                             
13 Henry Guntur Tarigan, Metodologi Pengajaran Bahasa.,(Bandung: 

Angkasa,) 1991, hlm. 165. 
14 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi.,(Yogyakarta: Gajah Mada 

University_, 1995, hlm. 322. 
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juga pernah diangkat kelayar lebar pada desember 2019 lalu. Hal itu 

membuktikan bahwa novel masih memiliki daya tarik di hati para 

pembacanya. Dalam penelitian ini, peneliti akan membedah sebuah 

novel best seller karya Tere Liye yang berjudul “Rembulan 

Tenggelam di Wajahmu”. Novel ini bergenre drama persahabatan 

dengan ditambah unsur action. 

Alasan penulis memilih novel ini adalah karena didalamnya 

menceritakan aspek-aspek moral yang disampaikan oleh pengarang 

melalui tokoh-tokoh didalam novel ini.  

Novel ini menceritakan tentang Rehan Raujana, sebut saja 

Ray, sejak kecil Ray tinggal di panti asuhan yang sangat 

menyedihkan. Pengurus panti asuhan tersebut yang 

disebutkansebagai „penjaga panti sok suci‟. Ray tumbuh menjadi 

pemberontak, Ray sangat membenci penjaga panti sok suci yang 

selalu menyuruh anak-anak panti asuhan untuk bekerja menjadi 

penyemir sepatu dan pengamen, yang uangnya akan disetorkan ke 

penjaga panti untuk pergi haji. 

Ray termasuk orang yang terpilih. Tuhan memberikan dia 

kesempatan agar dia mendapat jawaban-jawaban yang selalu dia 

nantikan. Disitulah muncul seorang malaikat yang mengenakan 

jubah putih dengan wajah yang sangat lembut. Dengan lembut 

berkata “Lima pertanyaan, lima jawaban.” Akhirnya Ray pun diajak 

kembali menyaksikan kisah-kisah masa lalunya, mengajak Ray 

untuk mendengar jawaban atas pertanyaannya. 

Ada banyak pesan moral yang disampaikan penulis melalui 

karakter-karakter dalam novel ini. Novel ini mengajak pembacanya 

untuk selalu bersyukur serta belajar untuk selalu ikhlas dengan 

segala yang telah diberikan oleh Tuhan. Novel ini menyadarkan para 

pembaca bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup, dan apapun 

yang kita lakukan akan memberikan dampak bagi diri sendiri dan 

orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga 

banyak pesan moral yang dapat ambil nilainya dari novel tersebut. 

Apabila karya fiksi mengandung dan menawarkan moral 

kepada pembaca, tentunya banyak sekali jenis dan wujud ajaran 

moral yang dipesankan. Dalam karya fiksi yang panjang sering 

terdapat lebih dari satu pesan moral. Hal tersebut belum 
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lagiberdasarkan pertimbangan danpenafsiran pembaca yang juga 

dapat berbeda dari segi jumlah maupun jenisnya.
15

 

.Jenis atau wujud pesan moral yang terdapat dalam karya 

sastra akan bergantung kepada keyakinan, keinginan, dan interes 

pengarang yang bersangkutan. Jenis ajaran moral itu sendiri dapt 

mencakup masalah yang boleh dikatakan bersifat tak terbatas. Secara 

garis besar persoalan hidup dan kehidupan manusia itu dapat 

dibedakan ke dalam persoalan hubungan manusia dengan diri 

sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkup 

sosial termasuk hubungannya dengan lingkungan alam, dan 

hubungan manusia dengan Tuhannya.
16

 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk 

menganalisis novel “Rembulan Tenggelam di Wajahmu” karya Tere 

Liye dilihat dari perspektif pendidikan agama islam sebagai salah 

satu karya novel yang juga membawa nilai-nilai moral Islam sebagai 

bentuk dakwahnya. Yang akan peneliti tuangkan dalam sebuah 

tulisan berbentuk skripsi yang berjudul “PESAN-PESAN MORAL 

DALAM NOVEL REMBULAN TENGGELAM DI WAJAHMU 

KARYA TERE LIYE DAN KORELASINYA DENGAN 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM” 

D. Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian ini merupakan batasan masalah. Karena 

adanya keterbatasan, baik dari tenaga, dana, waktu dan supaya hasil 

lebih terfokus lagi. 

Mengingat keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki oleh 

peneliti, maka penelitian ini difokuskan pada isi novel Rembulan 

Tenggalam di Wajahmu yang ditulis oleh Tere Liye. Fokus yang 

akan diteliti adalah pesan moral yang terdapat dalam novel, seperti: 

pesan moral hubungan manusia dengan Tuhan, pesan moral 

hubungan manusia dengan diri sendiri, dan pesan moral hubungan 

manusia dengan manusia lain. 

 

 

 

                                                             
15 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi., (Yogyakarta: Gajah Mada 

University), 2009, hlm. 323 
16Ibid 
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E. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian, yang 

jawabannya dicari melalui penelitian. Rumusan adalah suatu 

panduan awal bagi peneliti untuk penjelajahan pada objek yang 

diteliti.
17

 

Disini penulis akan mengidentifikasi masalah yang berkaitan 

dengan judul yang akan dibahas didalam tulisannya ini, yaitu: 

“apakah ada korelasi antara pesan moral yang terkandung didalam 

novel rembulan tenggelam di wajahmu dengan pendidikan agama 

isalam? 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Beranjak dari latar belakang dan perumusan masalah 

diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui nilai-nilai moral yang terkandung 

dalam novel Rembulan Tenggelam Di Wajahmu dan apakah 

dapat direlevansikan dalam kehidupan sehari-sehari. 

2. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian harus memeliki sebuah manfaat yang 

jelas bagi penulis dan kehidupan manusia, baik manfaat 

secara teoritis dan praktis.Peneliti harus mampu 

menunjukkan manfaat tersebut secara kongkrit, dalam 

hubungannya dengan kehidupan manusia.
18

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Secara teoritis, sebagai berikut : 

Penelitian tersebut diatas memberikan 

sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang 

berkaitan dengan aspek moral untuk 

kemajuanpendidikan yang lebih baik dan 

berakhlak secara umum dan secara khusus. 

b. Secara praktis 

1) Sebagai salah satu syarat kelulusan pada 

tingkat strata satu. 

                                                             
17 Sugiono, Metode Penelitian, Kualitatif,Kuantitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2018), h. 290 
18

Ibid, h. 235 
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2) Menjadi tambahan kekayaan atau keluasan 

keilmuan. 

3) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan 

kontribusi positif didalam ilmu pendidikan. 

4) Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi masukan bagipengembangan ilmu 

pengetahuan yang ada di FakultasTarbiyah 

khususnya jurusan Pendidikan Agama Islam. 

5) Hasil penelitian ini diharapkan bisa 

membuat pendidik bias membentuk moral 

dan etika seorang peserta didik. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara seseorang melakukan 

pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui 

tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, 

menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data.
19

 atau 

diartikan secara dasar merupaka cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
20

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah 

penelitian kepustakaan (library research) dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif analisis (descriptive of 

analyze research). Deskriptif analisis ini mengenai biografi 

yaitu pencarian fakta, hasil dan ide pemikiran seseorang 

melalui cara mencari, menganalisis, membuat interprestasi 

serta melekukan generalisasi terhadap hasil penelitian yang di 

lakukan.
21

Prosedur dari penelitian ini adalah untuk 

menghasilkan data deskriptif yang berupa data tertulis setelah 

dilakukan analisis pemikiran (content analyze) dari suatu teks. 

 

 

                                                             
19 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2014), h. 2.   
20 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 

1. 
21 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif.(Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2005), h. 29 
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2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua ialah sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Sumber primer dari 

penelitian ini diambi dari buku: 

a. Data primer diambil dari novel Rembulan Tenggelam 

Di Wajahmu karya Tere Liye. 

b. Data sekunder diambil dari sumber-sumber yang lain 

dengan cara mencari, menganalisis buku-buku, 

internet, dan informasi lainnya yang berhubungan 

dengan judul penelitian skripsi ini 

3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu langkah dalam 

aktifitas, sebab kegiatan ini sangat menetukan keberhasilan 

suatu penelitian, karena kualitas data ditentukan oleh kualitas 

alat pengambilan data ataupegukurnya.
22

 

Penulis mencari data yang dibutuhkan dengan  

menggunakan metode sebagai berikut: 

a) Metode Studi Kepustakaan 

Studi pustaka, merupakan upaya menemukan 

sumber acuan melalui pengkajian terhadap sejumlah 

kepustakaan yang terkait dengan penelitian yang 

dilakukan. Kepustakaan yang dimaksud adalah 

bukubuku tentang sastra dan buku-buku lainnya.
23

 

Studi kepustakaan lebih menekankan adanya 

pengumpulan data yang berdasarkan literature, yakni 

mempelajari kepustakaan dengan mengacu pada 

rumusan masalah yang telah ada dan mengacu pada 

satu relasi di antara unsur-unsur itu. Data-data itu 

tentunya diperoleh dengan cara membaca novel yang 

menjadi objek kajian dengan cermat dan sedalam 

mungkin, kemudian data-data itu dicatat dan dijadikan 

landasan teori yang sesuai dengan permasalahan yang 

diangkat sebagai objek kajian. 

                                                             
22Sumadi Surybata, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 1983), h. 38 
23

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian:Suatu Pendekatan Praktis 

(Bandung: PT.Rineka Cipta, 2010), h. 29. 
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b) Metode Baca dan Catat 

Metode baca dan catat adalah metode yang 

digunakan untuk mengumpulkan  data dengan jalan 

membaca dan memahami seluruh isinovel kemudian 

dicatat untuk mendapat data yang akurat.
24

Data 

dikumpulkan dengan cara membaca keseluruhan isi 

novel “Rembulan Tenggelam Di Wajahmu”, 

kemudian mencatat bagian-bagian yang akan diteliti. 

4. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode analisis isi (content analys). Dalam metode 

ini terdapat dua inti yaitu isi laten dan isi komunikasi. Isi laten 

adalah isi yang terkandung dalam dokumen atau naskah. 

Sedangkan isi komunikasi adalah pesan yang terkandung 

sebagai akibat komunikasi yang terjadi.
25

 

 Sebagaimana metode kualitatif, dasar pelaksanaan 

metode analisis adalah penafsiran. Apabila proses penafsiran 

dalam metode kualitatif memberikan perhatian pada situasi 

alamiah, maka dasar penafsiran dalam metode analisis isi 

memberikan isi pesan. Oleh karena itu metode analisis isi 

dilakukan dalam dokumen-dokumen yang padat isi. 

Maksudnya, peneliti menekankan bagaimana memaknai isi 

komunikasi dan isi interaksi secara simbolik yang terjadi pada 

peristiwa komunikasi.
26

 

 Selain itu  penulis juga menggunakan metode 

deskriptif analisis yang terdiri dari tiga kegiatan, diantaranya 

adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi.
27

 (Milles & Huberman, 1992: 16). 

Pertama setelah pengumpulan data selesai, maka tahap 

selanjutnya mereduksi data yang telah diperoleh, yaitu dengan 

                                                             
24Sudaryanto, Metode dan Aneka Teknis Analisis Bahasa, (Yogyakarta: 

Duta Wacana University Press, 2003), h. 33 
25 Nyoman Kuthan Ratna, Metode Penelitian Pendidikan Sastra (Dari 

Strukturalistik Hingga Postrukturalisme, Perspektif Wacana Naratif). 

(Yogyakarta:2009) h. 48 
26

Ibid, h. 49 
27 Milles, M.B dan Huberman,Analisis Data Kualitatif Buku Sumber 

Tentang Metode-metode Baru.(Jakarta:1992) , h. 16. 
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menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, 

dan mengorganisasi data, dengan demikian maka dapat ditarik 

kesimpulan. 

 

 

H. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Untuk mencapai suatu hasil penelitian ilmiah diharapkan data-

data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dan menghindari 

tumpang tindih dari pembahasan penelitian, disini penulis 

melakukan studi pendahuluan, yakni mengkaji penelitian yang berisi 

tentang teori yang relevan dengan masalah penelitian dan hasil 

penelitian sebelumnya, penulis menemukan hasil penelitian 

terdahulu sebagai berikut: 

1) Ayu Amanahwati Pertiwi Suryadi, yang berjudul “ASPEK 

MORAL DALAM NOVEL REMBULAN TENGGELAM 

DI WAJAHMU KARYA TERE LIYE”
28

 

Fokus penelitian yang dilakukan oleh Ayu 

Amanahwati Pertiwi Suryadidalam skripsinya adalah: 

mendeskripsikan aspek moral yang terdapat dalam novel 

rembulan tenggelam diwajahmu karya Tere Liye dengan 

menggunakan pendekatan analisis isi Dan jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian kuantitatif 

Sedangkan fokus peneliti dalam skripsi ini yang 

berjudul “PESAN-PESAN MORAL YANG 

TERKANDUNG DALAM NOVEL REMBULAN 

TENGGELAM DIWAJAHMU KARYA TERE LIYE 

DAN KOELASINYA DENGAN PENDIDIKAN AGAMA 

ISLAM” adalah lebih berfokus kepada mengkaji pesan 

moral yang terkandung didalam novel tersebut dan jenis 

penelitian yang digunakan adalahkepustakaan (library 

research),menggunakan pendekatan analisis isi (content 

analiyz),  dan penelitian yang digunakan adalah deskritif 

kualitatif. 

                                                             
28

Ayu Amanahwati Pertiwi Suryadi, Aspek Moral Dalam Novel Rembulan 

Tenggelam Di Wajahmu Karya Tere Liye. skripsi S1 Jur.Komunikasi Dan Penyiaran 

Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020 
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2) Sri Rahayu, yang berjudul “NILAI-NILAI PENDIDIKAN 

AKHLAK YANG TERKANDUNG DALAM NOVEL 

BUMI CINTA KARYA HABIBURAHMAN EL-

SHIRAZY”
29

 

Fokus penelitian yang dilakukan Sri Rahayu 

adalah   mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan akhlak 

yang terkandung dalam novel tersebut dan Jenis penelitian 

yang digunakan olehSri Rahayu adalah kepustakaan 

(Library research) melalui pendekatan analisis isi (content 

analiyz). 

Persamaan dengan skripsi yang sedang peneliti 

lakukan yaitu sama-sama menggunakan metode yang sama 

dan pendekatan yang sama, dan perbedaannya adalah 

terletak pada judul novel “Rembulan Tenggelam Di 

Wajahmu karya Tere Liye” yang dikaji, serta isi 

contentnya, peneliti mengkaji tentang “Pesan moral dan 

korelasinya dengan pendidikan agama islam”. 

Sedangkanskripsi Sri Rahayu mengkaji tentang “Nilai-nilai 

Pendidikan Akhlak” yang terkandung dalam novel  Bumi 

Cinta karya Habiburahman El-syirazy. 

3) Dessy Kurnia Mulyani, “PENDIDIKAN AKHLAK 

DALAM NOVEL AYAT AYAT CINTA 2 KARYA 

HABIBURRAHMAN EL SHIRAZY”
30

 

Persamaan dengan penelitian yang sedang peneliti 

lakukan sama-sama menggunakan metode yang sama, 

pendekatan yang sama sedangkan perbedaannya adalah 

terletak pada isi conten, fokus pengkajian, judul novel serta 

strata pendidikan yang sedang ditempuh. 

 

 

 

                                                             
29Sri Rahayu, Nilai-nilai Pendidikan Akhlak Yang Terkandung Dalam Novel 

Bumi Cinta Karya Habiburahman Elsyrazy, skripsi S1 Jur. Pendidikan Agama Islam, 

UIN Raden Intan Lampung, 2018 
30Dessy Kurnia Mulyani, Pendidikan Akhlak Dalam Novel Ayat-ayat Cinta 

2 Karya Habiburahman El-syirazi, Tesis S2 Jur. Pendidikan Agama Islam, Program 

Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2019 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Pesan Moral 

Moral diperlukan sebuah penilain agar dapat menjadi tolak 

ukur atau menentukan baik-buruknya moral tersebut. Nilai diyakini 

sebagai suatu yang menyangkut pola pikir dan tindakan seseorang. 

Tidak mudah untuk menjelaskan apa itu suatu nilai. Setidak-

tidaknya dapat dikatakan bahwa nilai merupakan sesuatu yang 

menarik bagi kita, sesuatu yang kita cari, sesuatu yang 

menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan, singkatnya, 

sesuatu yang baik. 

Menurut Bertens, nilai merupakan sesuatu yang menarik bagi 

kita, sesuatu yang kita cari, sesuatu yang menyenangkan, dan 

sesuatu yang disukai dan diinginkan, secara singkatnya nilai 

merupakan sesuatu yang baik. Jika kita berbicara tentang nilai, kita 

maksudkan sesuatu yang berlaku, sesuatu yang memikat atau 

mengimbau kita. Nilai berperan dalam suasana apresiasi atau 

penilaian dan akibatnya sering akan dinilai secara berbeda oleh 

berbagai orang.
1
 

Nilai sekurang-kurangnya memiliki tiga ciri, yaitu (1) nilai 

berkaitan dengan subjek. Kalau tidak ada subjek yang menilai, maka 

tidak ada nilai juga. Entah manusia hadir atau tidak, gunung tetap 

meletus. Tapi untuk dapat nilai sebagai indah atau merugikan, 

letusan gunung itu memerlukan subjek yang menilai. (2) nilai tampil 

dalam suatu konteks praktis, dimana subjek ingin membuat sesuatu. 

Dalam pendekatan yang semata-mata teoretis, tidak akan ada nilai 

(hanya menjadi pertanyaan apakah suatu pendekatan yang secara 

murni teoretis bisa diwujudkan). (3) nilai-nilai menyangkut sifat-

sifat yang „ditambah‟ oleh subjek pada sifat-sifat yang dimiliki oleh 

objek. Nilai tidak dimiliki oleh objek pada dirinya. Rupanya hal itu 

harus dikatakan karena objek yang sama bagi berbagai subjek dapat 

menimbulkan nilai yang berbeda-beda.
2
 

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai 

adalah sesuatu yang memiliki dua konotasi, yaitu positif dan negatif. 

                                                             
1 .Bertens, Etika (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2007), h. 139-141 
2 Ibid, h. 142 
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Tetapi nilai yang dimaksud dalam tulisan di atas lebih menunjukkan 

kepada konotasi yang positif. Nilai yang mengarah kepada konotasi 

positif disebut nilai positif, dan nilai yang memiliki konotasi negatif, 

disebut nilai negatif. 

Nilai berasal dari bahasa Latin vale‟re yang artinya berguna, 

mampu akan, berdaya, berlaku, sehingga nilai diartikan sebagai 

sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat, dan paling benar menurut 

keyakinan seseorang atas sekelompok orang. Nilai adalah kualitas 

suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, 

dihargai, berguna dan dapat membuat orang yang menghayatinya 

menjadi bermartabat.
3
 

Dari pengertian di atas, bahwa yang dimaksud dengan nilai 

yaitu sesuatu yang berguna, berlaku, bermanfaat bagi seseorang 

ataupun sekelompok orang. Nilai menjadi suatu tolak ukur kualitas 

yang dapat membuat orang yang memahami dan menerapkannya 

menjadi lebih bermartabat. 

Nilai sebagai sesuatu yang abstrak menurut Raths,et al 

mempunyai sejumlah indikator yang dapat kita cermati, yaitu: 

1. Nilai memberi tujuan atau arah (goals or purposes) 

kemana kehidupan harus menuju, harus dikembangkan 

atau harus diarahkan 

2. Nilai memberi aspirasi (aspirations) atau inspirasi 

kepada seseorang untuk halyang berguna, yang baik, 

yang positif bagi kehidupan. 

3. Nilai mengarahkan seseorang untuk bertingkah laku 

(attitudes), atau bersikap sesuai dengan moralitas 

masyarakat 

4. Nilai itu menarik (interests). 

5. Nilai mengusik perasaan (feelings), hati nurani 

seseorang ketika sedang mengalami berbagai perasaan. 

6. Nilai terkait dengan keyakinan atau kepercayaan 

(beliefs and convictions) seseorang. 

                                                             
3Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karakter (Jakarta:PT Grafindo 

Persada,2012), h. 56. 
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7. Suatu nilai menuntut adanya aktivitas (activities) 

perbuatan atau tingkah laku tertentu sesuai dengan nilai 

tersebut. 

8. Nilai biasanya muncul dalam kesadaran dan hati 

nurani.
4
 

Moral Berasal dari bahasa Latin mos (jamak: mores) yang 

berarti juga: kebiasaan, adat. Dalam bahasa Inggris dan banyak 

bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia (pertama kali dimuat dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia,1988), kata mores masih dipakai 

dalam arti yang sama. Jadi, etimologi kata “etika” sama dengan 

etimologi kata “moral”, karena keduanya berasal dari kata yang 

berarti adat kebiasaan. Sedangkan etika berasal dari bahasa Yunani 

ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: tempat tinggal 

yang biasa, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara 

berpikir. 

Menurut Roger, pengertian moral adalah aspek kepribadian 

yang diperlukan seseorang dalam kaitannya dengan kehidupan sosial 

secara harmonis, seimbang dan adil. Perilaku moral ini diperlukan 

demi terwujudnya kehidupan yang damai penuh keteraturan, 

keharmonisan dan ketertiban.
5
 

Menurut Daud Rasyid, moral adalah hasil gabungan perbuatan 

yang mampu dilakukan secara bebas (merdeka). Ada sebagian lagi 

mendefinisikan sebagai kecenderungan kepada sesuatu, yang 

menguasai dari berbagai kecenderungan secara terus-menerus 

(continue) dan lalu menjadi kebiasaan diri yang melekat lalu menjadi 

sifat dan sikap.
6
 

Menurut Jonas via Bertens, nilai adalah the addressee of a yes, 

sesuatu yang ditujukan dengan „ya‟ kita. Memang nilai adalah 

sesuatu yang kita iyakan atau kita aminkan. Nilai selalu memiliki 

konotasi positif. Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang 

diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan 

sebagainya. 

                                                             
4Bertens, Op.Cit. h. 143. 
5Mohammad Ali, Psikologi Remaja (Jakarta: Kencana, 2001), h. 12. 
6Daul Rasyid, Islam Dalam Berbagai Dimensi, (Jakarta: Gema Insan Press, 

2001), h. 66 
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Dengan demikian istilah moral atau akhlak dapat digunakan 

untuk menunjukkan arti tingkah laku manusia maupun aturan-aturan 

tentang tingkah laku manusia. 

 

 

Moral dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: 

a. Moral murni, yaitu moral yang terdapat pada setiap 

manusia. Moral murni disebut juga hati nurani. 

b. Moral terapan, yaitu moral yang didapat dari ajaran 

berbagai filosofis, agama, adat yang menguasai 

pemutaran manusia.
7
 

Moral, etika, dan akhlak adalah suatu kata yang memiliki arti 

yang sama, yaitu tolak ukur yang menentukan baik buruknya sikap 

dan tindakanmanusia. Manusia yang berbuat kebaikan, dapat disebut 

sebagai manusia yang bemoral baik atau berakhlak baik.  Namun 

sebaliknya, manusia yang bersikap tidak baik atau melakukan 

kejahatan, dapat disebut sebagai manusia yang bermoral buruk atau 

manusia yang tidak berakhlak. 

Dari pengertian yang telah dipaparkan, maka dapat diambil 

sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan nilai moral adalah 

tolak ukur yang digunakan untuk menentukan baik-buruknya sikap 

dan tindakan manusia dilihat dari segi perbuatan, sikap, akhlak, cara 

berpikir dan budi pekertinya. Seseorang dikatakan bermoral jika 

mereka memiliki kesadaran moral yaitu dapat menilai hal-hal yang 

etis dan tidak etis. Seseorang bermoral dengan sendirinya akan 

tampak dalam penilaian atau penalaran moralnya serta pada 

perilakunya yang baik, benar, dan sesuai dengan etika. 

Adapun pesan moral yang terdiri dari beberapa bagian yang 

diantaranya: 

1. Ciri-ciri pesan Moral 

Yang dibicarakan tentang nilai pada umumnya tentu 

berlaku juga untuk nilai moral.Nilai tidak terpisah dari nilai-

nilai jenis lainnya.Setiap nilai dapat memperoleh suatu 

“bobot moral”, bila diikutsertakan dalam laku moral. 

Kejujuran misalnya, merupakan suatu nilai moral, tapi 

                                                             
7Bertens, Op.Cit. h. 49. 
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kejujuran itu sendiri “kosong”, bila tidak diterapkan pada 

nilai lain. Kesetiaan merupakan suatu nilai moral yang lain, 

tapi harus diterapkan pada nilai manusiawi lebih umum, 

misalnya, cinta antara suami-istri. Jadi, nilai-nilai yang 

disebut sampai sekarang bersifat “pramoral”.Nilai-nilai itu 

mendahului tahap moral, tapi bisa mendapat bobot moral, 

karena keikutsertaan dalam tingkah laku moral.  

Nilai-nilai moral mempunyai ciriciri sebagai berikut: 

a. Berkaitan dengan Tanggung Jawab Kita 

Nilai moral berkaitan dengan pribadi manusia.Yang 

khusus menandai nilai moral ialah bahwa nilai ini 

berkaitan dengan pribadi manusia yang bertanggung 

jawab. Nilai-nilai moral mengakibatkan bahwa 

seseorang bersalah atau tidak bersalah, karena ia 

bertanggung jawab. Karena itu harus kita katakan 

bahwa manusia sendiri menjadi sumber nilai 

moralnya. Manusia sendiri membuat tingkah lakunya 

manjadi baik atau buruk dari sudut moral.
8
 

 Manusia yang memiliki nilai moral baik atau 

positif, ia akan selalu mempertanggung jawabkan 

segala apa yang telah ia perbuat. Baik buruknya suatu 

nilai moral, akan dapat dilihat dari bagaimana 

manusia itu dapat atau tidak mempertanggung 

jawabkan perkataan atau perbuatannya itu sendiri. 

 Nilai moral sering kali dilakukan karena suatu 

dorongan dari hati untuk melakukannya. Bila kita 

akan melakukan suatu perbuatan baik, maka hati akan 

merasa tenang dan nyaman dan suara hati mendorong 

seolah untuk melanjutkannya. Namun apabila kita 

melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang buruk, 

maka seolah hati nurani berkata untuk tidak 

melakukannya. 

b. Berkaitan dengan Hati Nurani 

Mewujudkan nilai-nilai moral merupakan 

“imbauan” dari hati nurani.Salah satu ciri khas nilai 

                                                             
8. Bertens, Op.Cit. h. 144 
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moral adalah bahwa hanya nilai ini menimbulkan 

“suara” dari hati nurani yang menuduh kita bila 

meremehkan atau menentang nilai-nilai moral dan 

memuji kita bila mewujudkan nilai-nilai moral.
9
46   

c. Mewajibkan 

Berhubungan erat dengan ciri tadi adalah ciri 

berikutnya bahwa nilai-nilai moral mewajibkan kita 

secara absolut dan dengan tidak bisa ditawar-

tawar.Kewajiban absolud yang melekat pada nilai-

nilai moral berasal dari kenyataan bahwa nilai-nilai 

ini berlaku bagi manusia sebagai manusia. Karena itu 

nilai moral berlaku juga untuk setiap manusia.
10

 

 Nilai moral tidak dapat diganggu gugat, 

dalam artian sudah mutlak berlaku kepada semua 

manusia tanpa terkecuali. Tidak ada satu pun manusia 

yang hidup tanpa tidak berhubungan dengan nilai 

moral. 

d. Bersifat Formal 

Nilai moral tidak merupakan suatu jenis nilai 

yang bisa ditempatkan begitu saja disamping jenis-

jenis nilai lainnya. Biarpun nilai-nilai moral 

merupakan nilai-nilai tertinggi yang harus dihayati di 

atas semua nilai lain, seperti sudah menjadi jelas dari 

analisissebelumnya, namun itu tidak berarti bahwa 

nilai-nilai ini menduduki jenjang teratas dalam suatu 

hierarki nilai-nilai. Nilai-nilai moral tidak memiliki 

“isi” tersendiri, terpisah dari nilai-nilai lain. Tidak ada 

nilai-nilai moral yang “murni”, terlepas dari nilai-nilai 

lain. Hal itulah yang kita maksudkan dengan 

mengatakan bahwa nilai moral bersifat formal. Max 

Scheler mengungkapkan hal yang sama juga dengan 

menegaskan bahwa nilai-nilai moral “membonceng” 

pada nilai-nilai lain.
11

 

                                                             
9Ibid, h. 145 
10Ibid,  
11Ibid, 
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 Nilai moral tidak berdiri sendiri, melainkan 

berdampingan dengan nilai-nilai lainnya. Nilai moral 

akan memiliki makna bila bersamaan dengan nilai-

nilai yang lainnya. Misalnya nilai moral terkait 

dengan nilai kejujuran, yaitu manusia akan memiliki 

nilai moral yang baik apabila ia menanamkan 

kejujuran di dalam dirinya. 

2. Kriteria pesan Moral 

a) Martabat Manusia 

Rasa harga diri adalah perasaan sejati 

manusia. Kita merasa senang memberikan amal, 

bertindak toleran, sederhana, dan bekerja tekun, dan 

sebagainya. Sedangkan sifat munafik, menjilat, 

cemburu, dan sombong akan menghina diri sendiri 

bila kita melakukannya. Semua merupakan perasaan 

batin kita sendiri, tanpa terikat pada ajaran atau 

kebiasaan atau tradisi yang ada pada masyarakat 

tertentu. Islam mengutuk keras sifat-sifat jelek seperti 

itu, dan melarang kerasmengembangkannya. Sifat 

baik lainnya yaitu seperti toleran, pengorbanan diri, 

kebesaran jiwa, menghormati orang lain dan 

sebagainya. Sifat-sifat mulia tersebut yang 

membentuk landasan karakter yang mulia, adalah 

bagian dari nilai-nilai moral Islam yang tinggi.
12

 

 Manusia akan disebut sebagai manusia yang 

berakhlak baik atau manusia yang bermoral, apabila 

ia mengikuti perintah agama untuk berbuat baik dan 

menghindari dari segala perbuatan yang buruk. Hati 

nurani manusia juga akan merasa tenang apabila 

mengikuti apa yang diajarkan oleh agama dan 

menghindari segala perbuatan yang dilarang. 

b) Mendekatkan Manusia dengan Allah 

Hanya sifat-sifat mulia yang telah disebutkan 

di atas yang akan mendekatkan manusia dengan 

                                                             
12 Muslim Nurdin, Moral dan Kognisi Islam: Buku Teks Agama untuk 

Perguruan Tinggi Umum, (Bandung: Alvabeta, 1993),h. 246. 
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Allah. Dengan demikian manusia harus memiliki dan 

mengembangkan sifat-sifat tersebut apabila kita akan 

membahas sifat-sifat Allah, dan sebaliknya. Dia Maha 

Mengetahui, Maha Kuasa dan Maha Kompeten. 

Semua tindakan-Nya telah diperhitungkan baik-baik. 

Dia Maha Adil, Maha Pengasih dan Penyayang. 

Semua merasakan karunia-Nya. Dia menyukai 

kebenaran dan membenci keburukan. Manusia dekat 

dengan Allah sesuai dengankualitas-kualitas yang dia 

miliki.Jika sifat-sifat tersebut mendarah daging dalam 

dirinya dan menjadi pelengkapnya, bisa dikatakan 

bahwa dia telah mendapatkan nilai-nilai moral 

Islam.
13

 

 Islam selalu mengajarkan segala hal yang 

positif dan baik. Manusia akan merasa dekat dengan 

Allah SWT apabila ia melakukan perintah-Nya dan 

menjuhi larangan-Nya. Manusia dapat menjadikan 

sifat-sifat Rasullah SAW sebagai pedoman hidupnya 

agar selamat di dunia dan di akhirat. 

3. Sikapa dan Tindakan Moral 

Menurut Suseno sebagaimana dikutip oleh 

Franz Magnis, sikap dan tindakan yang sangat 

berkaitan dengan nilai moral, yaitu: 

a) Kejujuran  

Dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat 

secara moral adalah kejujuran.Tanpa kejujuran, 

keutamaan-keutamaan moral lainnya kehilangan nilai 

mereka. Bersikap jujur terhadap orang lain berarti 

dua: Pertama, sikap terbuka, kedua sikap fair.
14

 

Kejujuran merupakan suatu pondasi dasar 

yang dapat dijadikan pedoman hidup agar terhindar 

dari hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan 

moral. 

 

                                                             
13Ibid 
14Franz Magnis, Etika Dasar (Jakarta: Kanisius, 1990),  h. 14 
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b) Nilai-nilai Otentik 

Otentik berarti kita menjadi diri kita sendiri. 

Kita bukan orang jiplakan,orang tiruan, orang-orang 

yang tidak mempunyai sikap dan pendirian sendiri 

karena ia dalam segala-galanya mengikuti mode, atau 

pendapat umum dan arah angin. Otentik berarti 

“asli”.Manusia otentik adalah manusia yang 

menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan 

keasliannya, dengan kepribadiannya yang 

sebenarnya.
15

 

 Manusia yang bermoral baik atau berakhlak 

baik akan menunjukkan siapa jati dirinya sendiri 

tanpa menjiplak orang lain. Ia akan menunjukkan 

kepribadian yang sebenarnya tanpa menutupinya, dan 

akan menjadi diri sendiri saat bersosialisasi dengan 

manusia lain. 

c) Kesediaan Untuk Bertanggung Jawab 

Kesediaan untuk bertanggung jawab 

mencakup empat point, yaitu: Pertama, berarti 

kesediaan untuk melakukan apa yang harus dilakukan, 

dengan sebaik mungkin. Kedua, dengan demikian 

sikap tanggung jawab mengatasi segala etika 

peraturan. Etika peraturan hanya mempertanyakan 

apakah sesuatu boleh atau tidak. Sedangkan sikap 

bertanggung jawab merasa terikat pada yang memang 

perlu. Ketiga, dengan demikian wawasan orang yang 

bersedia bertanggung jawab secara prisipial tidak 

terbatas. Keempat, kesediaan untuk bertanggung 

jawab termasuk kesediaan untuk diminta, dan untuk 

memberikan pertanggungjawaban atas tindakan, atas 

pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
16

 

Seseorang yang bermoral baik akan bersedia 

untuk bertanggung jawab atas sikap dan tindakan 

yang ia lakukan dengan sebaik mungkin. 

                                                             
15Ibid. h. 143. 
16Ibid, h. 146. 
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d) Kemandirian Moral 

Kemandirian moral berarti bahwa kita tak 

pernah ikut-ikutan saja dengan berbagai pandangan 

moral dalam lingkungan kita, melainkan selalu 

membentuk penilaian, pendirian sendiri dan bertindak 

sesuai dengannya.
17

 

 Kemandirian moral mirip dengan 

berpendirian teguh, yaitu percaya dan tetap teguh 

terhadap pandangannya sendiri tanpa mengikuti 

pandangan moral yang ada di sekeliling kita. 

e) Keberanian Moral 

Keberanian moraladalah kesetiaan terhadap 

suara hati yang menyatakan diri dalam kesediaan 

untuk mengambil resiko konflik. Keberanian moral 

menunjukkan diri dalam tekad untuk tetap 

mempertahankan sikap yang telah diyakini sebagai 

kewajiban pula apabila tidak disetujui atau secara 

aktif dilawan oleh lingkungan. Orang yang memiliki 

keutamaan itu tidak mundur dari tugas dantanggung 

jawab juga kalau ia mengisolasi diri,dibuat 

merasamalu, dicela, ditentang atau diancam oleh yang 

banyak, oleh orang-orang kuat dan mempunyai 

kedudukan.
18

 

 Keberanian moral dapat dikatakan sebagai 

suatu kepercayaan diri yang dimiliki seseorang dalam 

bertindak. Sesorang yang memiliki keberanian moral 

akan tetap berpegang teguh terhadap apa yang 

diyakini benar tanpa takut mendapat ancaman dan 

tekanan dari pihak lain. Orang yang memiliki sikap 

seperti ini, cukuplah sangat berani dalam mengambil 

resiko demi sebuah kebenaran. 

f) Kerendahan Hati 

Dalam bidang moral, kerendahanhati tidak 

hanya berarti bahwa kita sadar akan keterbatasan 
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kebaikan kita, melainkan juga bahwa kemampuan kita 

untuk memberikan penilaian moral terbatas. Jadi 

bahwa penilaian kita masih jauh dari sempurna karena 

hati kita belum jernih. Dengan rendah hati kita betul-

betul bersedia untuk memperhatikan dan menanggapi 

setiap pendapat lawan, bahkan untuk seperlunya 

mengubah pendapat kita sendiri.
19

 

 Rendah hati adalah salah satu sifat yang 

dimiliki Rasulullah SAW, rendah hati dapat kita 

terapkan pada diri sendiri agar menjadi manusia yang 

memiliki moral baik atau berakhlak baik. 

g) Realistik dan Kritis 

Sikap realistik tidak berarti bahwa kita 

menerima realitas begitu saja. Kita mempelajari 

keadaan dengan serealis-realisnya supaya kita dapat 

sesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar. Sikap kritis 

perlu juga terhadap segala macam kekuatan, 

kekuasaan dan wewenang dalam masyarakat.
20

 

 Sikap realistik dan kritis sangat diperlukan 

dalam kehidupan sehari-hari, karena sikap realistik 

dan kritis dapat menjadi sebuah acuan dalam 

mempertimbangkan dan juga mengambil sebuah 

keputusan. 

4. Teknik Penyampaian pesan Moral 

Secara umum dapat dikatakan bahwa bentuk 

penyampaian moral dalam cerita fiksi dapat 

dibedakan ke dalam 2 cara, yaitu secara langsung dan 

secara tidak langsung. Namun, sebenarnya pemilahan 

itu hanya demi praktisnya saja, sebab mungkin saja 

pesan yang agak langsung. Dalam sebuah novel itu 

sendiri mungkin sekali ditemukan adanya pesan yang 

benar-benar tersembunyi sehingga tidak banyak orang 

yang dapat merasakannya, namun mungkin pula ada 

yang agak langsung atau seperti ditonjolkan. Keadaan 
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ini sebenarnya mirip dengan teknik penyampaian 

karakter tokoh yang dapat dilakukan secara langsung, 

showing, atau keduanya sekaligus.
21

 

a) Bentuk Penyampaian Langsung 

Bentuk penyampaian pesan moral yang bersifat 

langsung, boleh dikatakan  identik dengan cara pelukisan 

watak tokoh yang bersifat uraian, telling, atau penjelasan, 

expository. Dilihat dari segi kebutuhan pengarang yang 

ingin menyampaikan sesuatu kepada pembaca, teknik 

penyampaian langsung tersebut komunikatif, artinya 

pembaca memang secara mudah dapat memahami apa 

yang dimaksudkan.
22

 

Bentuk penyampaian moral secara langsung ini 

biasanya para pembaca akan langsung dapat menelaah 

tujuan dari penulis yang ingin disampaikan. Pembaca 

tidak perlu lagi mengartikan makna dari sebuah cerita 

tersebut karena penulis secarang langsung menulis apa 

maksud dan tujuannya. 

b) Bentuk Penyampaian Tidak Langsung 

Jika dibandingkan dengan sebelumnya, bentuk 

penyampaian pesan moral di sini bersifat tidak langsung. 

Pesan itu hanya tersirat dalam cerita, berpadu secara 

koherensif dengan unsur-unsur cerita yang lain. Walau 

betul pengarang ingin menawarkan dan menyampaikan 

sesuatu, ia tidak melakukannya secara serta-merta dan 

vulgar karena ia sadar telah memilih jalur cerita. Dilihat 

dari kebutuhan pengarang yang ingin menyampaikan 

pesan dan pandangannya itu, cara ini mungkin kurang 

komunikatif. Artinya pembaca belum tentu dapat 

menangkap apa sesungguhnya yang dimaksudkan  

pengarang, paling tidak kemungkinan terjadinya 

kesalahan tafsiran berpeluang besar.
23
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Bentuk penyampaian moral secara tidak langsung 

menurut peneliti memang kurang komunikatif, karena 

dapat menimbulkan pemikiran atau pendapat yang 

ambigu. Artinya, pemikiran si penulis dan si pembaca 

bisa saja berbeda penafsiran, karena mereka memilki 

pandangan yang berbeda. 

5. Jenis dan Wujud Pesan Moral 

Secara umum, moral menyaran pada pengertian 

ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai 

perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral pun 

berhubungan dengan akhlak, budi pekerti, ataupunsusila. 

Sebuah karya fiksi ditulis pengarang untuk menawarkan 

model kehidupan yang diidealkannya. Fiksi mengandung 

penerapan moral dalam sikap dan tingkah laku para tokoh 

sesuai dengan pandangannya tentang moral. Melalui 

cerita, sikap, dan tingkah laku tokoh, pembaca dapat 

memetik pelajaran berharga. Dalam hal ini, pesan moral 

pada cerita fiksi berhubungan dengan sifat-sifat luhur 

kemanusiaan. Sifat-sifat luhur ini hakikatnya bersifat 

universal, artinya sikap ini diakui oleh dunia. Jadi, tidak 

lagi bersifat kebangsaan, apalagi perseorangan. 

Nurgiyantoro menyatakan bahwa jenis ajaran 

moral itu sendiri dapat mencakup masalah, yang boleh 

dikatakan, bersifat tak terbatas. Ia dapat mencakup 

seluruh persoalan hidup dan kehidupannya itu dapat 

dibedakan ke dalam persoalan hubungan manusia dengan 

diri sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain 

dalam lingkup sosial termasuk hubungannya dengan 

lingkungan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhan. 

Jenis hubunganhubungan tersebut masing-masing dapat 

dirinci ke dalam detail-detail wujud yang lebih kasus.
24

 

Secara garis besar persoalan hidup dan 

kehidupan manusia itu dapat dibedakan ke dalam 

persoalan sebagai berikut:  

1. Hubungan manusia dengan Tuhannya.  

                                                             
24Ibid, h. 441. 



 
 

 

30 

2. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri 

3. Hubungan manusia dengan manusia lain dalam 

lingkup sosial.
25

 

Dari pembagian di atas, yang dimaksud 

hubungan manusia dengan Tuhannya yaitu kesadaran 

manusia dalam mengakui adanya Allah SWT sang 

pencipta alam, cara mendekatkan atau menjalin hubungan 

baik terhadap Allah SWT yaitu dengan menjalankan apa 

yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang 

dalam agama Islam. Pesan moral tersebut dapat berupa 

cinta kasih, persahabatan, ketidakawasan sosial, sampai 

rasa takjub kepada Tuhan. 

Persoalan manusia dengan diri sendiri dapat 

bermacam-macam jenis dan tingkat intensitasnya. Hal itu 

tentu saja tidak lepas dari hubungan antar sesama 

manusia dan manusia dengan Tuhan. Pemisahan itu 

hanya untuk memudahkan pembicaraan saja. Persoalan 

manusia dapat berhubungan dengan masalah-masalah 

seperti eksistensi diri, harga diri, rasa percaya diri, takut, 

maut, rindu, dendam, kesepian, kebimbangan antara 

beberapa pilihan, dan lain-lain yang lebih bersifat 

melibatkan ke dalam diri dan kejiwaan seorang individu. 

Pesan moral yang berkaitan dengan hubungan antar 

sesama dan hubungan sosial meliputi masalah-masalah 

yang berwujud seperti dalam persahabatan yang kokoh 

ataupun yang rapuh, kesetiaan, penghianatan, dan 

kekeluargaan. 

Menurut Darma sebagaimana dikutip oleh 

Wiyatmi, ajaran moral dalam karya sastra seringkali tidak 

secara langsung disampaikan, tetapi melalui hal-hal yang 

seringkali bersifat amoral dulu. Hal ini sesuai dengan apa 

yang dikenal dengan tahap katarsis pada pembaca karya 

sastra. Katarsis adalah pencucian jiwa dialami pembaca 

atau penonton dipersilahkan untuk menikmati dan 

menyaksikan peristiwa-peristiwa yang sebetulnya tidak 
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dibenarkan secara moral, yaitu adegan semacam 

pembunuhan atau banjir darah yang menyebabkan 

penonton senang tetapi juga sekaligus muak. Jadi untuk 

menuju moral, seringkali penonton harus melalui proses 

menyaksikan adegan yang tidak sejalan dengan 

kepentingan moral.
26

 

5. Nilai Moral Dalam Karya Sastra 

Moral merupakan sesuatu yang ingin 

disampaikan oleh pengarang kepada pembaca, 

merupakan makna yang terkandung dalam sebuah karya, 

makna yang disarankan lewat cerita. Adakalanya, moral 

diidentikkan pengertiannya dengan tema walau 

sebenarnya tidak terlalu menyaran pada maksud yang 

sama. Karena keduanya merupakan sesuatu yang 

terkandung, dapat ditafsirkan dan diambil dari cerita, 

moral dan tema dapat dipandang memiliki kemiripan. 

Namun, tema bersifat lebih kompleks dari pada moral, di 

samping tidak memiliki nilai langsung sebagai saran yang 

ditunjukkan kepada pembaca. Dengan demikian, moral 

dapat dipandang sebagai salah satu wujud tema dalam 

bentuk yang sederhana, namun tidak semua tema 

merupakan moral.
27

 

Dari pengertian di atas, bahwa moral dan tema 

sangtlah berkaitan erat dalam sebuah karya sastra. Moral 

dapat disampaikan melalui sebuah tema yang terdapat di 

dalam karya sastra. 

Moral dalam karya sastra biasanya 

mencerminkan pandangan hidup pengarang yang 

bersangkutan, pandangan tentang nilai-nilai kebenaran, 

dan hal itulah yang ingin disampaikan kepada pembaca. 

Jadi, pada intinya moral merupakan representasi ideologi 

pengarang. Karya sastra yang berwujud berbagai genre 

yang notabene adalah “anak kandung” pengarang pada 

umumnya terkandung ideologi tertentu yang diyakini 
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kebenarannya oleh pengarang terhadap berbagai masalah 

kehidupan sosial, baik terlihat eksplisit maupun implisit. 

Menurut Kenny sebagaimana dikutip oleh 

Burhan Nurgiyantoro, dalam karya sastra biasanya 

dimaksudkan sebagai suatu saran yang berhubungan 

dengan ajaran moral tertentu yang bersifat praktis, yang 

dapat diambil (dan ditafsirkan), lewat cerita yang 

bersangkutan oleh pembaca.Ia merupakan “petunjuk” 

yang sengaja diberikan oleh pengarang tentang berbagai 

hal yang berhubungan dengan masalah kehidupan, seperti 

sikap, tingkah laku, dan sopan santun pergaulan. Ia 

bersifat praktis sebab “petunjuk” nyata, sebagaimana 

model yang ditampilkan dalam cerita itu lewat sikap dan 

tingkah laku tokoh-tokohnya.
28

 

Jika mendiskusikan nilai moral dalam karya 

sastra, maka harus mencari unsur-unsur yang dapat 

menjadi sumber-sumber harmoni atau konflik antara 

perbuatan dan norma. Dalam bertindak, dua orang bisa 

melakukan tindakan yang sama tetapi dengan motif yang 

berbeda, atau melakukan tindakan yang berbeda tetapi 

dengan motif yang sama. Selain itu bisa juga bertindak 

dengan motif yang sama, tetapi dengan keadaan yang 

berbeda. 

Menurut Mangunwijaya sebagaimana dikutip 

oleh Burhan Nurgiyantoro, menyatakan kehadiran unsur 

religius dan keagamaan dalam sastra adalah suatu 

keberadaan sastra itu sendiri. Bahkan, sastra tumbuh dari 

sesuatu yang religius. Istilah “religius” membawa 

konotasi pada makna agama. Religius dan agama 

memang erat berkaitan, berdampingan, bahkan dapat 

melebur dalam kesatuan, namun sebenarnya keduanya 

menunjuk pada makna yang berbeda. 

Menurut Poespoprodjo sebagaimana dikutip oleh 

Kuntowijoyo, faktorfaktor penemu moralitas dapat dilihat 

melalui jalan sebagai berikut: 
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1) Perbuatan sendiri atau apa yang dikerjaan 

seseoran 

2) Motif atau mengapa ia mengerjakan itu. 

3) Keadaan atau bagaimana, di mana, kapan, 

dan lain-lain, ia mengerjakan hal ini. 

Perbuatan yang baik menurut hakikatnya, 

menjadi lebih baik bila disertai dengan motif baik dan 

keadann baik. Akan tetapi, sembarang motif atau keadaan 

yang sungguh buruk adalah cukup untuk perbuatan 

tersebut mutlak.
29

 

 

B. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

bpeserta didik secara aktif menegembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan  spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulua, serta keterampilan 

diperlukan bagi dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.
30

 

Dalam bahasa Inggris, kata pendidikan disebut dengan 

Education, sedangkan dalam bahasa Arab, pendidikan diwakili 

oleh kata Tarbiyah atau Ta’lim. Apabila ditinjau dari segi 

semantik (kebahasaan), kedua kata tersebut menunjukkan arti 

sebagai sebuah proses atau kegiatan yang berhubungan dengan 

pembinaan yang dilakukan seseorang kepada orang lain.
31

 

Menurut Ali Abdul Halim Mahmud, kata tarbiyah sendiri 

adalah derivasi dari kata “rabba” yang tersusun dari huruf “ra” 

dan “ba” menunjukkan tiga hal: 

1. Membenahi dan merawat sesuatu 

2. Menetapi sesuatu 

                                                             
29Kuntowijoyo, Budaya dan  Masyarakat (Yogyakarta: Tiara Wacana, 

1999), h. 154. 
30Chairul Anwar. Multikulturalisme, Globalisasi dan Tantangan pendidikan 
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3. Menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain 
32

 

Secara terminologis, pengertian pendidikan telah 

disampaikan oleh banyak tokoh pendidikan Indonesia, 

diantaranya Ki Hajar Dewantara, Soegarda Poerbakawara, dan 

Ahmad D. Marimba. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara 

adalah “usaha yang dilakukan dengan penuh keinsafan yang 

ditunjukkan untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia.”
33

 

Menurut pendapat lain tentang hal yang sama, Soegarda 

Poerbakawara mengartikan pendidikan 

Sebagai segala usaha dan perbuatan dari generasi tua 

untuk mengalihkan pengalamannya, pengetahuannya, 

kecakapannya, serta ketrampilannya pada generasi 

muda, untuk melakukan fungsi hidupnya dalam 

pergaulan bersama sebaik-baiknya.
34

 

Sedangkan menurut Ahmad D. Marimba, pengertian 

pendidikan adalah “bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh 

si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si 

terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama”.
35

 

Pada dasarnya pendidikan sekolah merupakan bagian dari 

pendidikan keluarga dan sekaligus merupakan lanjutan dari 

pendidikan keluarga.Disamping itu, kehidupan di sekolah 

adalah jembatan bagi anak yang menghubungkan kehidupan 

dalam keluarga dan kehidupan dalam masyarakat kelak. 

Pendidikan disini adalah pendidikan yang diperoleh seseorang 

di sekolah secara teratur, sistematis, bertingkat dan dengan 

mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat (mulai dari taman 

kanak-kanak sampai perguruan tinggi). Pendidikan adalah 

sebagai proses pembentukan pribadi, diartikan sebagai suatu 

kegiatan yang sistematis dan sistematik, terarah kepada 

terbentuknya kepribadian peserta didik.
36
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33Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam,… hal. 10 
34 Ibid,… hal. 65 
35 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Islam, (Bandung: Al-Maarif, 

1962), hal. 19 
36 Binti Maunah, Diktat Ilmu Pendidikan, (Tulungagung: STAIN, 2003), 

hal. 2 



 
 

 

35 

Selaras dengan tujuan pendidikan Chairul Anwar dalam 

bukunya mengatakan: "Pendidikan yang terarah merupakan 

pendidikan yang bermakna, pendidikan terarah adalah 

pendidikan yang dapat membentuk manusia sepenuhnya, baik 

dari sisi dimensi jasmani (materi) maupun dari sisi 

mental/inmateri (ruhani, akal, rasa dan hati).
37

 

Sedangkan pendidikan agama Islam dalam pengertian 

umum berdasarkan teori atau konsep ilmu pengetahuan adalah:  

Pendidikan agama islam bukan sebagai mata 

pelajaran, tetapi pendidikan agama islam adalah 

merupakan usaha orang muslim dewasa untuk 

membimbing peserta didik dalam memahami, 

menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam agar 

menjadi manusia yang bertakwa dan menjadikan 

Islam sebagai pandangan hidup, sehingga mampu 

menyelamatkan manusia dari malapetaka dan 

mendapatkan kebahagiaan dan dalam hubungan 

kesejahteraan dunia dan akhirat.
38

 

Ahmad Tafsir menjelaskan bahwa kata “ Islam” dalam 

pendidikan islam menunjukkan warna pendidikan tertentu, yaitu 

pendidikan yang berwarna Islam. Pendidikan yang Islami yaitu 

pendidikan yang berdasarkan Islam.
39

 Sedangkan Zuhairini 

dalam bukunya yang berjudul FilsafatPendidikan Islam” 

menjelaskan bahwa Pendidikan Islam adalah usaha yang 

diarahkan kepada pembentukan kepribadian anak yang sesuai 

dengan ajaran Islam atau suatu upaya dengan ajaran Islam, 

memikir, memutuskan, dan berbuat berdasarkan nilai-nilai 

Islam, serta bertanggungjawab sesuai dengan nilai-nilai 

Islam”.
40
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2. Dasar dan Tujuan Pendidikan Agama Islam 

a. Dasar Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam diselenggarakan dengan dasar 

yang kuat, baik dari segi hukum positif (yuridisch formal) 

maupun dari segi hukum agama. Di bawah ini penulis 

kemukakan dasar-dasarnya sebagai berikut: 

1) Dasar hukum positif (yuridisch formal) 

Sebagai dasar hukum penyelenggaraan 

Pendiddikan Agama Islam di Indonesia adalah 

pancasila dan UUD 1945 sebagaimana dijelaskan 

dalam undang-undang sisdiknas bahwa “Pendidikan 

Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun1945”.
41

 

Pancasila sila pertama “ Ketuhanan Yang Maha 

Esa”42 dan UUD 1945 pada pasal 29 menyatakan 

bahwa (1) Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha 

Esa, (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing 

dan untuk beribadat menurut agama dan 

kepercayaannya itu.
43

 

2) Dasar Agama 

Dasar ideal Pendidikan Islam sudah jelas dan 

tegas yaitu firman Allah dan Sunnah Rasulullah 

SAW. Apabila pendidikan diibaratkan bangunan, 

maka Al-Qur‟an dan Hadistlah yang menjadi 

pedomannya. Dalam buku yang berjudul Pengantar 

Filsafat Pendidikan Islam, terkait dengan dasar 

pendidikan Islam, Marimba mengatakan “ singkat dan 

tegas ialah firman Allah dan Sunnah Rasulullah 

SAW”.
44

 Al-Qur‟an adalah sumber kebenaran dalam 

Islam, kebenarannya tidak dapat diragukan lagi, 

                                                             
41Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (sisdiknas), beserta penjelasannya, (Bandung: Cemerlang, 

2003), hal. 7  
42UUD Republik Indonesia 1945 yang sudah di amandemen dengan 

penjelasannya, (Surabaya: Apolo, tt), hal. 3   
43Ibid,…hal. 14  
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sedangkan Sunnah Rasulullah yang dijadikan 

landasan pendidikan Agama Islam adalah merupakan 

perkataan, perbuatan, atau ketetapan Rasulullah.
45

 

Allah berfirman: 

                  

                      

               : (5-1)العلق  

 

Artinya:“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu 

yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia 

dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang 

Maha Pemurah yang mengajar (manusia) dengan 

perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa 

yang tidak diketahuinya. (Qs. Al-Alaq: 1-5)
46

 

 

Allah juga berfirman:  

                

                      

                  : التوبة(

111) 
 

Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi 

semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi 

dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa 

orang untuk memperdalam pengetahuan mereka 
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2004), hal. 43  
46Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,(Jakarta: Surya Cipta 

Aksara Surabaya,1995), hal.1079 
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tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada 

kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, 

supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (QS.At-

Taubat: 122)
47

 

Dalam masalah yang sama, Muhaimin 

menyebutkan bahwa, “Pendidikan Islam adalah 

pendidikan menurut Islam atau pendidikan menurut 

Islami, yakni pendidikan yang dipahami dan 

dikembangkandari ajaran nilai-nilai fundamental yang 

terkandung dalam sumber dasarnya yaitu Al-Qur‟an 

dan As-Sunah”.
48

 

 Menurut Abdurrahman An-Nahlawi 

sebagaimana dikutip oleh Nizar, “Bahwa hadist 

Rasulullah SAW juga menyertai dasar utama yaitu 

Al-Qur‟an disebabkan karena hadist memiliki dua 

fungsi yaitu: pertama, untuk menjelaskan system 

pendidikan Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur‟an 

dan menjelaskan hal-hal yang tidak terdapat 

didalamnya. Kedua, untuk menyimpulkan metode 

pendidikan dan kehidupan Rasulullah SAW bersama 

Sahabat, perlakuannya terhadap anak-anak dan 

pendidikan keimanan yang pernah dilakukannya.” 

Secara lebih luas, dasar pendidikan Islam 

menurut Said Ismail Ali, sebagaimana di kutip 

Langgulung, “terdiri atas enam macam, yaitu: Al-

Qur‟an, Sunnah, Qaul As-Shahabat, Maslahah al-

Mursalah, „Urf, dan pemikiran hasil ijtihad intelektual 

muslim”.
49

 

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Selanjutnya penulis kemukakan tujuan 

pendidikan Agama Islam berdasarkan keterangan para 

ahli, yaitu: 

                                                             
47Ibid.hal.301-302 
48Muhaimin, et. Al. Paradigma Pendidikan Islam : Upaya Mengefektifkan 

Pendidikan Agama Islam diSekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 29 
49Nizar,Samsul haji, Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis,teoritis 

dan Praktis,(Jakarta: Ciputat Pers,2002) hal. 35  
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1) Munarji 

Tujuan pendidikan (agama) Islam adalah 

upaya pembentukan kepribadian muslim, perpaduan 

anatara iman, ilmu, dan amal shalih, yaitu 

penyerahan diri secara total kepada Allah Yang 

Maha Esa.
50

 

2) Ahmad D. Marimba 

Tujuan pendidikan agama Islam adalah 

identik dengan tujuan hidup setiap orang muslim 

untuk menjadi hamba Allah. Hamba Allah 

mengandung implikasi kepercayaan dan penyerahan 

diri kepadaNya.
51

 

3) Imam Al-Ghazali 

Tujuan pendidikan agama Islam adalah 

membina Insan paripurna yang bertaqarrub kepada 

Allah, bahagia di dunia dan di akhirat.
52

 Dalam 

merumuskan tujuan pendidikan Islam, paling tidak 

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, 

yaitu:Tujuan dan tugas manusia di muka bumi baik 

secara vertical maupun horizontal, Sifat-sifat dasar 

manusia,Tuntutan masyarakat dan dinamika 

peradaban kemanusiaan,Dimensi-dimensi kehidupan 

ideal Islam. 

Sedangkan menurut pendapat Fadhil al-

jamali, tujuan pendidikan Islam menurul Al-Qur‟an 

meliputi: 

 Menjelaskan posisi peserta didik sebagai manusia 

diantara makhluk Allah lainnya dan 

tanggungjawabnya dalam kehidupan ini 

 Menjelaskan hubungannya sebagai makhluk 

social dan tanggung jawabnya dalam tatanan 

kehidupan masyarakat 

                                                             
50Munarji, Ilmu Pendidikan Islam,(Jakarta: PT Bina Ilmu,2004) hal. 57 
51Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Islam,…hal. 48 
52Starawaji, Tujuan Pendidikan Agama Islam, dalam http:// Starawaji. 

Wordpress.com,di akses 8 Mei 2010  
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 Menjelaskan hubungan manusia dengan alam dan 

tugasnya (untuk mengetahui hikmah penciptaan 

dengan dengan cara memakmurkan alam semesta 

 Menjelaskan hubungannya dengan Khalik sebagai 

pencipta alam semesta
53

 

Pendidikan dalam Islam haruslah berusaha 

membina atau mengembalikan manusia kepada 

fitrahnya, yaitu kepada Rubbubiyah Allah sehingga 

mewujudkan manusia yang berjiwa tauhid, taqwa 

kepada Allah, rajin beribadah dan beramal shalih, ulil 

albab, serta berakhlak al-karimah.
54

 Sedangkan tujuan 

pendidikan Islam menurut Muhammad Athiyah al-

abrasyi secara umum adalah: 

a. Untuk membantu pembentukan akhlak yang 

mulia 

b. Persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan 

di akhirat 

c. Persiapan mencari rezeki dan pemeliharaan segi-

segi kemanfaatan  

d. Menumbuhkan semangat ilmiah (scientific spirit) 

pada pelajar dan memuaskan keinginan dalam 

artian untuk mengetahui dan memungkinkan ia 

mengkaji ilmu demi ilmu itu sendiri 

e. Menyiapkan pelajaran dari segi professional, 

tekhnis supaya dapat menguasai profesi tertentu 

dan ketrampilan tertentu.
55

 

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat di 

tarik suatu pengertian bahwa tujuan pendidikan Islam 

yaitu untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan diri 

pribadi manusia muslim secara menyeluruh melalui 

latihan kejiwaan, akal fikiran, kecerdasan, perasaan, 

dan panca indra, sehingga memiliki kepribadian yang 

utama. 

                                                             
53Ibid, hal. 37  
54Muchtar, Neri jauhari, Fiqih Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2005), hal. 128   
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3. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

Di era globalisasi yang serba canggih, mempengaruhi 

suasana lingkungan dan perkembangan tekhnologi 

mempunyai dampak yang besar terhadap kehidupan 

kerohanian dan perubahan-perubahan nilai. Perkembangan 

tekhnologi yang serba cepat tidak dapat di cegah. Sebagai 

umat Islam kita hanya bisa menyaring dan memilih informasi 

mana yang berguna dan sesuai dengan ajaran agama Islam.  

Lalu apa yang dapat ditawarkan dunia pendidikan 

dapat mengantisipasi dampak budaya global tersebu? Dalam 

konteks ini pendidikan agama islam dapat menjadi salah satu 

filter nilai. Artinya arus budaya golobal yang membawa 

implikasi negative dapat disaring dan di bendung melalui 

proses internalisasi nilai-nilai agama. Disini agama berperan 

penting dalam menangkis efek negatif arus budaya global.
56

   

Pendidikan Islam di sekolah berfungsi sebagai 

berikut: 

 Pengembangan, berarti kegiatan pendidikan agama Islam 

berupaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan 

keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT 

 Penyaluran, berarti kegiatan pendidikan agama Islam 

berusaha menyalurkan anak didik yang memiliki bakat 

khusus yang ingin mendalami agama agar bakat dan 

minat tersebut dapat berkembang secara optimal 

 Perbaikan, berarti kegiatan pendidikan agama Islam 

berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kasalahan, 

kekurangan-kekurangan, dan kelemahan-kelemahan anak 

didik dalam kehidupan sehari-hari 

 Pencegahan, berarti kegiatan pendidikan agama Islam 

berwahana untuk mencegah dan menangkal hal-hal 

negatif dari lingkungannya, atau budaya asing yang dapat 

membahayakan dan mengganggu perkembangan diri 

 Penyesuaian, berarti kegiatan pendidikan agama Islam 

berusaha membimbing anak didik untuk dapat 
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menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan dapat 

mengarahkan agar dapat mengubah lingkungannya sesuai 

dengan ajaran Islam 

 Sumber nilai, kegiatan pendidikan agama Islam berusaha 

memberikan pedoman hidup untuk mampu mencapai 

kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat 

 Pengajaran, berarti pendidikan agama Islam berusaha 

untuk menyampaikan pengetahuan keagamaan secara 

fungsional dan sistematis.
57

 

4. Materi Pendidikan Agama Islam 

Materi pendidikan agama Islam yang diberikan di 

sekolah bukan hanya menjadi pengetahuan, melainkan dapat 

nenbentuk sikap dan kepribadian peserta didik sehingga 

menjadi manusia yang berilmu dan bertaqwa dalam arti yang 

sesungguhnya.
58

  Melalui pendidikan agama Islam mencakup 

beberapa materi sebagai berikut:
59

 

1. Al-Qur‟an Hadist 

2. Akidah Akhlak 

3. Fiqih 

4. Tarikh dan kebudayaan Islam (SKI) 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa ternyata 

cakupan materi pendidikan agama Islam yang diajarkan 

sangat luas, yaitu mencakup materi Al-Qur‟an Hadist, akidah 

akhlak, fiqih, dan SKI. Untuk itu perlu disempitkan agar 

sesuai dengan judul dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini 

pendidikan agama Islam yang dimaksud adalah materi tentang 

akhlak (Moral) yang akan dikorelasikan dengan isi kandungan 

novel. 

C. Tinjauan Tentang Novel 

1. Pengertian Novel 

Dalam bahasa Jerman novel berasal dari kata latin 

Novella. Secara harfiah Novella berarti sebuah barang baru 

                                                             
57Zahroh, Diktat Perencanaan Sistem,… hal. 29 
58Dedi Supriadi, Membangu Bangsa Melalui Pendidikan, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 128  
59Departemen Pendidikan Nasional, Panduan Pengembangan Silabus 

Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Bina Tama Raya, 2006), hal. 355  
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yang kecil kemudian diartikan sebagai cerita yang pendek 

dalam bentuk prosa.
60

 Dikatakan baru karena jika dibandingkan 

dengan jenis-jenis sastra lainnya seperti puisi, drama dan lain-

lain, maka jenis novel ini baru kemudian muncul. 

Nurgiyantoro mengemukakan bahwa novel merupakan 

karya fiksi yang dibangun oleh unsur-unsur pembangun, yakni 

unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Novel juga diartikan 

sebagai suatu karangan berbentuk prosa yang mengandung 

rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang lain di 

sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku.
61

 

Novel merupakan jenis karya sastra yang ditulis dalam 

bentuk naratif yang mengandung konflik tertentu dalam kisah 

kehidupan tokoh-tokoh dalam ceritanya. Biasanya novel kerap 

disebut sebagai suatu karya yang hanya menceritakan bagian 

kehidupan seseorang. Hal ini didukung oleh pendapat 

Sumardjo, yaitu novel hanya bercerita tentang bagian 

kehidupan seseorang saja, seperti masa menjelang perkawinan 

setelah mengalami masa percintaan, atau bagian kehidupan 

waktu seseorang tokoh mengalami krisis dalam jiwanya, dan 

sebagainya.
62

 

Novel juga merupakan salah satu karya yang berbentuk 

prosa fiksi yang panjangnya cukupan, tidak terlalu panjang, 

namun juga tidak terlalu pendek. Prosa fiksi adalah karya sastra 

yang khasnya mempunyai elemen-elemen seperti: alur/plot, 

tokoh, latar/setting, sudut pandang/Point of View, dan gaya 

bahasanya. Dalam sebuah novel juga cenderung menitik 

beratkan munculnya kompleksitas. 

 

2. Jenis Novel 

Jenis-jenis novel sangat beragam, beberapa ahli 

berbedapendapat, seperti Muchtar Lubis mengatakan bahwa 

jenis-jenis novel itu terdiri dari: 
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Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi., (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press), 2000, hlm. 99 
61Ibid., hlm. 10.  
62Jakob Sumardjo, Memahami Kesusastraan.,(Bandung: Alumni, 1984), 

hlm. 65 
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a. Novel Avountor, dipusatkan pada pelakon utama. 

Pengalaman lakon dimulai pada pengalaman pertama, 

dan diteruskan pada pengalaman-pengalaman 

selanjutnya hingga akhir cerita. Jenis novel ini 

mempunyai cerita yang kronologis dari awal sampai 

akhir. 

b. Novel psikologis, yaitu novel yang berisi kepuasan 

tentang bakat, watak, karakter para pelakunya beserta 

kemungkinan perkembangan jiwa. 

c. Novel detektif, yaitu novel yang melukiskan cara 

penyelesaian suatu peristiwa atau kejadian, untuk 

membongkar suatu peristiwa yang tersembunyi. 

d. Novel sosial, yaitu pelaku pria dan wanita tenggelam 

dalam masyarakat, kelas atau golongan. Dalam reaksi 

setiap golongan terhadap masalah-masalah yang timbul 

dan pelaku hanya dipergunakan sebagai pendukung 

jalan cerita. 

e. Novel kolektif, yaitu novel yang melukiskan tentang 

semuaaspek-aspek kehidupan yang ada, atau semua 

jenis novel di atas dikumpulkan menjadi satu ceritaDan 

dalam novel ini, tidak hanya dimainkan oleh satu 

pemeran saja, namun juga ada pemeran pendukung. 

Sesuai dengan alur cerita pada setiap bab, yang 

kesemua cerita merupakan gambaran fenomena 

kehidupan nyata yang sering kita alami dan rasakan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan Jakob Sumardjo dan Saini K.M, memaparkan 

bahwa jenis-jenis novel adalah sebagai berikut: 

a. Novel Percintaan 

Novel jenis ini melibatkan peranan tokoh wanita dan 

pria secara seimbang bahkan kadang-kadang 

peranan wanita lebih dominan. 

 

b. Novel Petualangan 

Novel petualangan sedikit sekali memasukan 

peranan wanita. Jika wanita di sebut dalam novel ini 

maka penggambarannnya kurang berkenan. Karena 
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tokoh-tokohnya adalah pria, dan dengan sendirinya 

banyak masalah untuk laki-laki yang tidak ada 

hubungannya dengan wanita. 

c. Novel Fantasi 

Novel jenis ini menggunakan karakter yang tidak 

realistis, setting, dan plot yang juga tidak wajar 

untuk menyampaikan ide-ide penelitinya.
63
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