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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Moral berasal dari kata Latin ”mos” (Moris), yang berarti adat istiadat, 

kebiasaan, peraturan/ nilai-nilai atau tatacara kehidupan. Selanjutnya, moralitas 

merupakan kemampuan untuk menerima dan melakukan nilai-nilai peraturan 

atau prinsip-prinsip moral. Nilai-nilai moral itu seperti (a) seruan untuk berbuat 

baik kepada orang lain, memelihara ketertiban dan keamanan, memelihara 

kebersihan dan memelihara hak orang lain dan (b) larangan mencuri, berzina, 

membunuh, meminum minuman keras dan berjudi. Seseorang dapat dikatakan 

bermoral apabila tingkah laku orang tersebut sesuai dengan nilai-nilai pendidikan 

moral yang dijunjung tinggi oleh kelompok sosialnya.
1
  

Kalau diamati fenomena kerusakan moral tidak hanya muncul di tengah-

tengah orang yang tidak berpendidikan saja tetapi justru terjadi juga pada orang-

orang yang terpelajar. Di kalangan pelajar dan mahasiswa, kita sering disuguhi 

berbagai jenis kenakalan mulai tawuran antarpelajar, demo-demo dengan 

kekerasan, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, perilaku penyimpangan 

seksual, pesta minum-minuman keras dan masih banyak perilaku negatif lainya.
2
 

                                                             
1 Syamsu Yusuf LN, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 2012), 132. 
2 Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 

312. 
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Kian maraknya pelanggaran nilai moral oleh remaja dapat 

dipandang sebagai perwujudan rendahnya disiplin diri. Disiplin diri 

merupakan aspek utama dan esensial pada pendidikan dalam keluarga yang 

diemban oleh orang tua karena mereka bertanggung jawab secara kodrati 

dalam meletakkan dasar-dasar dan fondasinya kepada anak-anak. Upaya 

orang tua atau pendidik akan tercapai jika anak telah mampu mengontrol 

perilakunya sendiri dengan acuan dari nilai-nilai moral yang 

terinternalisasi.
3
  

Upaya orang tua menciptakan situasi dan kondisi bermuatan nilai 

moral, pada dasarnya adalah mengupayakan anak mempunyai kesadaran 

dan berperilaku taat moral yang secara otonomi berasal dari dalam diri 

sendiri. Dasar otonomi nilai moral adalah identifikasi dan orientasi diri. 

Pola hidup keluarga merupakan “model ideal” bagi peniruan dan 

pengindentifikasian perilaku dirinya. Otonomisasi nilai moral dalam diri 

anak berlangsung dalam dua tahap, yaitu pembiasaan diri dan identifikasi  

diri.
4
 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai moral itu sangat 

penting bagi kita. Selain dari pola hidup keluarga, kita juga bisa 

mempelajari nilai moral di manapun dan dengan siapapun serta,  di dalam 

media cetak seperti artikel, cerpen, dan novel. 

                                                             
3 Moch Shochib, Pola Asuh Orang Tua:  Untuk Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2000), v. 
4 Ibid, 33. 
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Kenny menjelaskan bahwa moral dalam cerita biasanya dimaksudkan 

sebagai suatu saran yang berhubungan dengan nilai moral yang bersifat praktis, 

yang dapat diambil (dan ditafsirkan) melalui cerita yang bersangkutan. 

Keberadaan moral adalah sebagai kontrol sosial yang dijadikan pedoman 

berinteraksi dalam segala masalah kehidupan. Moral bersifat praktis karena 

tampilannya dalam kehidupan nyata sebagaimana tampilan sikap dan tingkah 

laku tokoh dalam cerita. 

Moral dalam Novel dapat dikatakan mempunyai makna yang sama 

dengan amanat, pesan. Unsur amanat dijadikan gagasan yang mendasari suatu 

novel, gagasan yang mendasari diciptakannya novel sebagai pendukung pesan. 

Novel senantiasa menawarkan pesan moral yang berhubungan dengan sifat-sifat 

luhur kemanusiaan, memperjuangkan hak dan martabat manusia. 

Karya sastra (novel) merupakan struktur yang bermakna, tidak sekadar 

tulisan menggairahkan ketika dibaca tetapi merupakan struktur pikiran yang 

tersusun dari unsur yang padu. Untuk mengetahui makna tersebut, novel harus 

dianalisis.
5
 Selama ini, novel hanya sebagai bacaan hiburan pengisi waktu luang 

(part time) atau hobi tidak bebas nilai. Penulis novel mencoba 

menginternalisasikan nilai-nilai yang dipahaminya kepada para pembaca dengan 

cara yang sangat halus, yang akhirnya membentuk opini.
6
 

                                                             
5 Sugihastuti dan Suharto, Kritik Sastra feminis: Teori dan Aplikasinya (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2002), 43. 
6 “Negeri 5 menara dari Novel Menjadi Film,” dalam Gontor Media Perekat Umat, Edisi 10 

tahun IX Februari 2012/ Robiul Awal –Robiul Akhir 1433 H., Kolom advertorial 48-49. 
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Karya sastra yang baik selalu berupaya membuat kesan-kesan 

terdalam melalui segenap perilaku, pemikiran, bahkan tragedi dan 

penajaman-penajaman konflik pada tokoh-tokoh yang dimainkan 

pengarang.
7
 Demikian halnya dengan novel Indonesia karya 

Taufiqurrahman Al-Azizy yang berjudul Kuhapus Namamu dengan 

NamaNya ini dapat menampar pembaca melalui kisah kehidupan Naufal 

dan Naura. 

Naufal adalah putra tunggal seorang Kyai besar, tampan cerdas dan 

saleh, Dia merasa telah memiliki segalanya, bisa mengejar segalanya, lulus 

kuliah dengan predikat cumloude, Naufal langsung diterima bekerja di 

sebuah perusahaan. Cintanya kepada Naura juga dia anggap sebagai 

kesuksesan yang dapat ia raih. 

Meskipun demikian, Naufal tidak menyadari bahwa kesombongan 

telah memasuki jiwanya, menjelma menjadi iblis yang menghancurkan 

kehidupannya. Perusahaannya bangkrut, istrinya terlibat narkoba dan 

anaknya yang masih balita meninggal dipangkuannya.
8
 

Bermula dari keadaan inilah, penulis tertarik untuk mengaji pesan-pesan 

moral yang terkandung dalam Novel Kuhapus Namamu dengan NamaNya, 

khususnya dalam hal ini berkaitan erat dengan bagaimana karakter seorang 

                                                             
7 Joni Ariadinata, Aku Bisa Nulis Cerpen #2 (Jakarta: Gema Insani, 2006), 24. 
8 Taufiqqurrahman Al-Azizy, Kuhapus Namamu Dengan Nama-Nya (Jakarta selatan: 

Adika Press, 2010), sampul belakang. 
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muslim yang beriman dalam menjaga nilai-nilai moralnya, yang tertuang dalam  

Novel Kuhapus Namamu dengan NamaNya. 

Novel Kuhapus Namamu dengan NamaNya merupakan salah satu dari 

sekian banyak novel karya Taufiqurrahman Al-Azizy. Novel ini ditulis dengan 

gaya bahasa yang khas, tajam  dan sarat akan makna sehingga dapat memberikan 

pengaruh yang porsitif kepada pembacanya dalam jumlah besar. 

Novel ini tidak hanya menawarkan hiburan tetapi banyak nilai moral 

yang dituangkan oleh Taufiqurrahman Al-Azyzi dan menjadi menarik ketika 

nilai moral itu dapat menjadi karakter dalam proses pendidikan yang terintegrasi. 

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis terdorong untuk mengadakan 

penelitian tentang Nilai Moral dalam Novel Kuhapus Namamu dengan NamaNya 

karya Taufiqurrahman Al-Azizy dan Relevansinya terhadap Pendidikan 

Karakter. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut. 

1. Apa saja nilai-nilai moral yang terdapat dalam novel Kuhapus Namamu 

dengan NamaNya karya Taufiqrrahman Al-Azizy? 

2. Bagaimanakah relevansi nilai moral dalam novel Kuhapus Namamu 

dengan NamaNya karya Taufiqrrahman al-Azizy dengan pendidikan 

karakter? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan  penelitian ini adalah sebagai 

berikut.  

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui nilai-nilai moral yang terdapat 

dalam Novel Kuhapus Namamu dengan NamaNya karya 

Taufiqurrahman Al-Azizy; 

2. Untuk mendeskripsikan relevansi nilai moral dalam Novel Kuhapus 

Namamu dengan NamaNya karya Taufiqurrahman Al-Azizy” dengan 

pendidikan karakter. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi khazanah pendidikan, khususnya tentang penanaman nilai-

nilai moral yang tertuang dalam Novel Kuhapus Namamu dengan NamaNya 

karya Taufiqurrahman Al-Azizy.  

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi: 
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a. Penulis 

Hasil penelitihan ini diharapkan dapat menambah cakrawala 

berpikir dan memperluas pengetahuan dan pengalaman praktis selama 

proses penelitian. 

b. Lembaga pendidikan (kampus) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan 

pikiran dan untuk menanbah referensi perpustakaan berupa hasil penelitian. 

c. Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi 

pembaca dalam pengajaran terutama memahami makna, mengambil 

hikmah dalam suatu cerita atau novel. 

 

E. Kajian Teori Dan Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

1. Kajian Teori 

a. Nilai Moral 

1) Pengertian Nilai 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nilai diartikan 1) 

harga; 2) harga uang; 3) angka kepandaian; 4) banyak sedikitnya 

isi; kadar; mutu; 5) sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna 
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bagi kemanusiaan; 6) sesuatu yang  menyempurnakan manusia 

sesuai dengan hakikatnya.
9
 

Nilai artinya sesuatu yang dianggap berharga dan menjadi 

tujuan yang hendak dicapai.
10

 Nilai juga merupakan kumpulan sikap dan 

perasaan yang diwujudkan melalui perilaku. Nilai itu praktis dan efektif 

dalam jiwa dan tindakan manusia dan melembaga secara objektif di 

dalam masyarakat.
11

  

Nilai adalah seperangkat keyakinan atau perasaan yang 

diyakini sebagai suatu identitas yang memberi corak yang khusus 

kepada pola pemikiran, perasaan, keterikatan maupun perilaku. 

Nilai merupakan standar umum yang diyakini, yang diserap dari 

keadaan objektif dan diangkat dari keyakinan, sentimen (perasaan 

umum) serta identitas yang diberikan atau diwahyukan oleh Allah 

Swt, yang pada giliranya merupakan sentimen (perasaan umum), 

kejadian umum, identitas umum yang oleh karenanya menjadi 

syariat umum.
12

  

                                                             
9 Tim Penyusun Kamus Pusat Jakarta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2003), 783. 
10 M. Sastrapadja, Kamus Istilah Pendidikan dan Umum (Surabaya: Usaha Nasional, 1978), 

339. 
11 Muhaimin dan Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: Trigenda Karya, 1993), 

110. 
12 Abu Ahmadi dan Noor Salimi, Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2004), 202. 
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Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi 

dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak.
13

 

Menurut Rohmat Mulyana, nilai adalah makna yang ada dibelakang 

fenomena kehidupan manusia.
14

 Selanjutnya menurut Chabib Thoha, 

nilai merupakan sifat yang melekat pada sesuatu, (sistem kepercayaan) 

yang telah berhubungan dengan subjek yang memberikan arti (manusia 

yang menyakini).
15

 Jadi, nilai adalah sesuatu yang berguna bagi manusia 

yang dijadikan landasan dalam bersikap dan berprilaku dalam hidupnya. 

Nilai merupakan suatu bentuk penghargaan serta keadaan yang 

bermanfaat bagi manusia sebagai penentu dan acuan dalam melakukan 

suatu tindakan. Dengan adanya nilai, maka sesorang dapat menentukan 

bagaimana ia harus bertingkah laku agar tingkah lakunya tersebut tidak 

menyimpang dari norma yang berlaku karena di dalam nilai terdapat 

norma-norma yang dijadikan suatu batasan tingkah laku seseorang.   

Sesuatu dianggap bernilai apabila memiliki sifat menyenangkan, 

berguna, memuaskan, menguntungkan, menarik, dan keyakinan.
16

 

Menurut aliran idealisme, nilai itu objektif, ada pada setiap sesuatu. 

Tidak ada yang diciptakan di dunia tanpa ada suatu nilai yang melekat 

di dalamnya. Dengan demikian, segala sesuatu ada nilainya dan bernilai 

                                                             
13 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum (Gramedia Pustaka Umum, 

1995), 20. 
14 Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai (Bandung: Alfabeta, 2004), 99.  
15 HM. Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996), 

61. 
16 Herimanto dan Winarno, Ilmu Sosian dan Budaya Dasar (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) 127. 
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bagi manusia. Hanya, manusia tidak tahu atau belum tahu nilai apa dari 

objek tersebut. Aliran ini disebut juga aliran objektivisme. 

Pendapat lain menyatakan bahwa nilai suatu objek terletak pada 

objek yang menilainya. Misalnya, air menjadi sangat bernilai daripada 

emas bagi orang yang kehausan di tengah padang pasir, tanah memiliki 

nilai bagi petani, dan sebagainya. Aliran ini disebut aliran subjektif. 

Di luar kedua pendapat itu, ada pendapat lain yang menyatakan 

bahwa nilai ditentukan subjek yang menilai dan objek itu tidak bernilai. 

Sebelum ada subjek yang menilai, barang atau objek itu tidak bernilai. 

Inilah ajaran yang berusaha menggabungkan antara aliran subjektivisme 

dan objektivisme. Contoh nilai adalah keindahan, keadilan, 

kemanusiaan, kesejahteraan, kearifan, keanggunan, kerapian, dan 

keselamatan.
17

 

Jadi bisa disimpulkan, nilai murupakan suatu bentuk 

penghargaan serta keadaan yang bermanfaat bagi manusia, dan sebagai 

acuan dalam melakukan suatu tindakan. 

2) Fungsi Nilai 

Fungsi nilai bagi kehidupan manusia, yaitu: 

a) Sebagai faktor pendorong; nilai berhubungan dengan cita-cita 

dan harapan. 

                                                             
17 Ibid, 127 
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b) Sebagai petunjuk arah; nilai berkaitan dengan cara berpikir, 

berperasaan, bertindak serta menjadi panduan dan menentukan 

pilihan. 

c) Sebagai pengawas; nilai mendorong, menuntun, bahkan 

menekan atau memaksa individu berbuat dan bertindak sesuai 

dengan nilai yang bersangkutan. 

d) Sebagai alat solidaritas; nilai dapat menjaga solidaritas di 

kalangan kelompok atau masyarakat. 

e) Dapat mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah 

laku 

f) Sebagai benteng perlindungan; nilai berfungsi menjaga 

stabilitas budaya dalam suatu kelompok/ masyarakat.
18

 

3) Jenis-Jenis Nilai 

Jenis-jenis nilai antara lain, sebagai berikut. 

a) Nilai Budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan pemikiran, 

kebiasaan, dan hasil karya manusia.  

b) Nilai politik, yaitu nilai yang berkaitan dengan cara manusia 

dalam meraih kemenangan. 

c) Nilai agama, yaitu nilai yang berkaitan dengan ketentuan-

katentuan yang telah ditetapkan Allah dan utusan-utusan-Nya. 

                                                             
18 Chaha. http://Chahafshawaty.blogspot.com/2013/03/manusia-nilai-moral-dan-hukum.html. 

Diakses pada hari senin, 20 April 2015. 
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d) Nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik 

dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan 

masyarakat.
19

 

4) Pengertian Moral 

Kata moral berasal dari bahasa latin “mores” kata jama’ 

dari mos yang berarti adat kebiasan.
20

 Kebiasaan-kebiasaan yang 

baik dalam kehidupan hendaknya senangtiasa menyelaraskan dengan 

kebiasaan umum yang universal.
21

 Dalam kamus bahasa Indonesia, 

moral adalah ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai 

perbuatan, sikap, dan kewajiban. Moral merupakan kondisi mental 

yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, dan 

berdisiplin. Moral juga diartikan sebagai ajaran kesusilaan yang 

dapat ditarik dari suatu cerita.
22

  

Kata moral memuat dua hal, yaitu: (1) sebagai cara 

seseorang atau kelompok bertingkah laku dengan orang atau 

kelomppok lain, (2) adanya norma-norma atau nilai-nilai yang 

menjadi dasar bagi cara bertingkah laku tersebut.
23

 

                                                             
19Artikel Belajar dan Bermanfaat, http://www.artikelsiana.com/2014/10/pengertian-nilai-

macam-macam-nilai-definisi. Diakses pada hari senin, 20 April 2015. 
20 Beni Ahmad Saebani dan Abdul Hamin, Ilmu Akhlak (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 30. 
21 Hasan Basri, Remaja Berkualitas: Problematika Remaja dan Solusinya (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1945), 100. 
22 Tim Penyusun Kamus Pusat Jakarta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, 755. 
23 Amril M, Etika Islam (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2002), 232. 

http://www.artikelsiana.com/2014/10/pengertian-nilai-macam-macam-nilai-definisi
http://www.artikelsiana.com/2014/10/pengertian-nilai-macam-macam-nilai-definisi
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Moral adalah perbuatan baik dan buruk yang didasarkan 

pada kesepakatan masyarakat. Moral merupakan istilah tentang 

perilaku atau akhlak yang diterapkan kepada manusia sebagai 

individu maupun sosial.
24

 

Moral pada dasarnya merupakan rangkaian nilai tentang 

berbagai perilaku yang harus dipatuhi. Moral merupakan kaidah 

norma dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam 

hubungannya dengan kelompok sosial dan masyarakat. Moral 

merupakan standar baik dan buruk yang ditentukan dengan 

individu, oleh nilai-nilai sosial budaya individu sebagai anggota 

sosial. Moralitas merupakan aspek kepribadian yang diperlukn 

seseorang dalam kaitanya dengan kehidupan sosial secara 

harmonis, adil dan seimbang. Perilaku moral diperlukan demi 

terwujudnya kehidupan yang damai penuh ketentraman, ketertiban 

dan keharmonisan.
25

 

Istilah moral senantiasa mengacu kepada baik buruknya 

perbuatan manusia, bukan melihat dari profesinya. Moral 

menyangkut bidang kehidupan manusia dilihat dari baik buruknya 

perbuatan. Norma moral dijadikan sebagai tolak ukur untuk 

menetapkan betul salahnya sikap dan tindakan manusia, baik 

                                                             
24 Beni Ahmad Saebani dan Abdul Hamin, Ilmu Akhlak, 30. 
25 Abudin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 92. 
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buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu 

dan terbatas.
26

 

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa moral 

merupakan kerangka acuan yang menjadi rujukan cara berperilaku 

lahiriah dan rohaniah manusia.  

5) Nilai Moral 

Nilai moral adalah kemampuan yang terbentuk setelah 

orang belajar teori-teori nilai, dalam rangka memahami teori-teori 

tersebut termasuk memahami aplikasi mereka.
27

 Dengan begitu, 

seseorang dapat menghasilkan suatu  perbuatan yang secara umum 

dapat diterima oleh masyarakat sebagai hal yang objektif dan dapat 

diberlakukan secara universal.
28

 

Nilai moral tersebut meliputi (1) nilai moral ketuhanan, (2) 

nilai moral individual, dan (3) nilai moral sosial.  

a) Nilai Moral Ketuhanan 

Nilai moral ketuhanan merupakan nilai moral yang 

menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan. Nilai moral 

ketuhanan dalam Novel Kuhapus Namamu dengan NamaNya 

                                                             
26 Zahrudin, Pengantar Study Akhlak (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 46. 
27 Dharma Kesuma, Pendidikan Karakter: Kajian Teori dan Praktik Di Sekolah (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2012), 72. 
28 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 80. 
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meliputi keikhlasan, tawakkal, dan takwa kepada Allah.
29

 

Adapun penejelasannya sebagai berikut. 

(1)  Keikhlasan  

Keikhlasan adalah kesadaran agama yang memperlihatkan 

kedekatan hubungan seseorang dengan Tuhannya. Keikhlasan 

seseorang dapat bertingkat-tingkat sesuai dengan kedekatannya 

dengan Tuhan. Tingkat pertama adalah ikhlas yang ada pada 

kelompok al-abrar atau orang-orang yang baik. Adanya 

keikhlasan yang terletak pada perbuatan yang mereka kerjakan 

membuat mereka betul-betul terbebas dari sifat riya’, namun, tetap 

ada pamrih dari perbuatan mereka, yaitu mengharap pahala dari 

Tuhan dan mengharap dijauhkan diri dari neraka. Inilah tingkat 

ikhlas pertama, yang merupakan realisasi dari firman Tuhan 

iyyaka na’budu yang artinya hanya kepada-Mu kami menyembah. 

Tingkat kedua adalah ikhlas yang dimiliki oleh kelompok al-

muqorrabin atau orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada 

Tuhan. Sikap tulus kelompok ini telah jauh melampaui ikhlas yang 

ada pada kelompok pertama. Mereka benar-benar bekerja tanpa 

pamrih tidak melihat perbuatannya karena daya dan upayanya 

sendiri tetapi semata-mata karena Tuahan. Inilah ikhlas yang 

                                                             
29

 Nur Kholis Hidayah, http://jurnalonline.um.ac.id/data/artikel/artike.pdf. Diakses pada hari 

senin, 20 April 2015. 

http://jurnalonline.um.ac.id/data/artikel/artikel3888C70BD5AED39DC1946640BF767988.pdf
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membuat pemiliknya benar-benar berada dijalan tauhid. Hal ini 

merupakan makna dan realisasi dari firman Tuhan wa iyyaka 

nasta’in yang artinya hanya kepada-Mu kami meminta 

pertolongan.
30

 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, ikhlas merupakan 

bersih hati, tulus hati, memberikan atau meyerahkan dengan tulus 

hati.
31

 Allah berfirman dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 85 

yang berbunyi: 

   
    
  

    
      

 

Artinya : “Maka Allah memberi mereka pahala terhadap 

Perkataan yang mereka ucapkan, (yaitu) surga yang mengalir 

sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya. 

dan Itulah Balasan (bagi) orang-orang yang berbuat kebaikan 

(yang ikhlas keimanannya).”32
 

 

(2)  Tawakal  

Kata tawakal berasal dari tawakala- yatawakkalu- 

tawakkulan, yakni tawakkul. Sebutan yang benar seharusnya 

tawakkul, bukannya tawakkal. Akan tetapi, bangsa Indonesia 

tampaknya lebih familiar dengan term tawakal. Tawakal 

                                                             
30Ilyas Ismail, Pilar-Pilar Takwa: Doktrin, Pemikiran, Hikmat, dan Pencerahan Spiritual 

(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), 15-16. 
31 Tim Penyusun Kamus Pusat Jakarta.  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 420 
32 Departemen agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Bandung: Mizan pustaka, 

2010), 175. 
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merupakan pekerjaan jiwa manusia dan hatinya, segala perintah 

Allah diorientasikan terhadap jiwa, dengan tujuan mendidik dan 

memperbaiki kualitasnya. Jiwa yang semakin berkualitas akan 

menampilkan perilaku lahiriah yang semakin berkualitas pula.
33

 

Jadi, jiwa yang tawakal adalah jiwa yang dalam setiap 

langkah mengisi kehidupan, perbuatan, dan aspek kehidupan 

apapun senantiasa bersandarkan atau melaporkanya hanya kepada 

Allah Swt. Tentang pentingnya tawakal, Allah Swt 

memerintahkan, antara lain QS. al-Imron ayat 159 yang berbunyi: 

    
      

   
    

   
    

    
     

     
 

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku 

lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras 

lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 

sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah 

ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka 

dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan 

tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
34

 

 

Dalam kandungan ayat diatas, telah jelas perintah Allah 

Swt meminta umat-Nya agar berlaku lemah lembut terhadap 

                                                             
33 Rif’at Syauqi Nawawi, Kepribadian Qur’ani (Jakarta: Amzah, 2014), 77-78. 
34 Departemen agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, 103. 
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segala urusan, baik itu masyarakat, ekonomi, politik maupun 

urusan duniawi lainnya. Kemudian, jika kita telah lelah dengan 

semua maka bertakwallah kepada allah, sesungguhnya Allah 

mencintai orang-orang yang bertakwa. Dalam surat al-Ma’idah 

ayat 11 juga dijelaskan perintah tawakkal, yang berbunnyi: 

  
  

    
    

   
   
    

  
     

 

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan 

nikmat Allah (yang diberikan-Nya) kepadamu, di waktu suatu 

kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu 

(untuk berbuat jahat), Maka Allah menahan tangan mereka dari 

kamu. dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah 

sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakkal.
35

 

 

Jadi, jika kita orang-orang beriman, maka konsekuensinya 

wajiblah bertawakal hanya kepada Allah karena Dia sebagai Al-

Wakil atau Tuhan tempat bersandar. Tujuan tawakal adalah 

menciptakan optimisme dalam jiwa bahwa semua perbuatan, lahir 

dan batin disandarkan kepada Dzat yang memang sebaik-baik 

tempat menyandarkan segala urusan manusia, dengan harapan 

                                                             
35 Ibid, 159. 
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semua perbuatan yang direncanakan, sedang dan akan diperbuat, 

tidaklah sia-sia.
36

 

 

 

(3)  Takwa Kepada Allah Swt 

Takwa merupakan syarat untuk dapat melaksanakan syariat 

Allah Swt dan bekal terbaik untuk menuju kampung akhirat. 

Takwa kepada Allah adalah melaksanakan segala perintah Allah 

dan menjauhi larangan-Nya.
37

 Hal ini dijelaskn dalam Qur’an 

surat Al-Imron ayat 133 yang berbunnyi: 

  
   
  

  
      

 

Artinya: “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu 

dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang 

disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.”38
 

 

b) Nilai Moral Individual  

Nilai moral individual merupakan nilai moral yang 

menyangkut hubungan manusia dengan kehidupan pribadi atau 

cara manusia memperlakukan diri sendiri. Nilai moral 

                                                             
36 Rif’at Syauqi Nawawi, Kepribadian Qur’ani, 79. 
37 Ali Syamsuddin, Mengukir Sifat Kepribadian Muslim (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 219. 
38 Departemen agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, 34. 
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individual dalam Novel Kuhapus Namamu dengan NamaNya 

meliputi disiplin, kerja keras, dan kesederhanaan.
39

 

 

(1) Disiplin 

Disiplin berasal dari kata yang sama dengan disciple, yakni 

seseorang yang belajar dari atau secara suka rela 

mengikutiseorang pemimpin. Disiplin merupakan cara masyarakat 

mengajar anak perilaku moral yang disetujui kelompok. Tujuan 

seluruh disiplin ialah membentuk perilaku sedemikian rupa hingga 

ia akan sesuai dengan peran-peran yang diterapkan kelompok 

budaya, tempat individu itu diidentifikasi.
40

 

Disiplin adalah penurutan terhadap suatu peraturan dengan 

kesadaran sendiri untuk terciptanya tujuan peraturan itu.
41

 

Empat unsur pokok cara mendisiplin peraturan sebagai 

pedoman perilaku, konsistensi dalam peraturan tersebut dan dalam 

cara yang digunakan untuk mengajarkan dan memaksanya, 

hukuman untuk pelanggaran peraturan, dan penghargaan untuk 

perilaku yang baik yang sejalan dengan peraturan yang berlaku.
42

 

Adapun fungsi disiplin yaitu, menata kehidupan bersama, 

                                                             
39

 Nur Kholis Hidayah, http://jurnalonline.um.ac.id/data/artikel/artike.pdf. Diakses pada hari 

senin, 20 April 2015. 
40 Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak (Jakarta: Erlangga 1999), 82. 
41 Subari, Supervisi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 114. 
42 Ibid, 84. 

http://jurnalonline.um.ac.id/data/artikel/artikel3888C70BD5AED39DC1946640BF767988.pdf
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membangun kepribadian, melatih kepribadian, pemaksaan, 

hukuman dan mencipta lingkungan kondusif. 

Secara teknik disiplin dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: 

(a)  Disiplin otoritarian 

Dalam disiplin otoritarian, peraturan dibuat sangat ketat 

dan rinci. Peraturan harus benar-benar ditaati orang yang 

berada di dalamnya, jika tidak atau melanggar akan mendapat 

sanksi, namun bagi yang berhasil baik melakukannya kurang 

mendapat penghargaan karena hal itu sudah dianggap 

kewajiban. 

(b)  Disiplin permisif 

Dalam disiplin permisif ini, orang dibiarkan bertindak 

menurut keingin nanya, kemudian dibebaskan untuk 

mengambil keputusan sendiri dan bertindak sesuai keputusan 

yang diambilnya. 

(c)  Disiplin demokratis 

Pendekatan disiplin demokratis dilakukan dengan 

memberi penjelasan, diskusi, dan penalaran untuk memahami 

anak mengapa diharapkan mematuhi dan menaati peraturan 

yang ada. Sanksi atau hukuman diberikan kepada yang 
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menolak atau melanggar tata tertib. Akan tetapi hukuman ini 

diberikan untuk menyadarkan, mengoreksi dan mendidik.
43

   

(2) Kerja Keras 

Kerja keras adalah melakukan sesuatu dengan sungguh-

sungguh untuk mencapai sesuatu yang dinginkan atau dicita-

citakan.
44

 Kerja keras artinya berusaha dengan sungguh- sungguh 

untuk meraih apa yang diinginkan. Orang yang bekerja keras akan 

menjalankan pekerjaannya dengan sepenuh hati. Ia tidak akan 

pantang menyerah, meskipun gagal ia akan mencobanya 

kembali.
45

 

Islam sangat mengajarkan tentang kerja keras karena tidak 

ada keinginan atau cita-cita yang tercapai tanpa kerja keras.
46

 

Bekerja yang dilandasi niat ikhlas merupakan amal kebajikan yang 

bernilai ibadah. Rezeki yang diperoleh dapat digunakan sebagai 

bekal untuk mencukupi keperluan hidupnya. Di samping itu rezeki 

yang diperoleh dapat digunakan untuk beramal sholeh sebagai 

sarana ibadah kepada Allah. Perintah mencari rizki itu diwajibkan 

Allah Swt agar manusia berbahagia dalam hidupnya dan dapat 

                                                             
43 Tulus,  Peran Displin Perilaku dan Prestasi Siswa (Jakarta: Grasindo, 2004), 12-13. 
44 Samsudin. Zainal Arifin dan Mariatil Jamilah, Modul Kompetensi Siswa: Pendidikan Agama 

Islam (Ponorogo: Musyawarah Guru Mata pelajaran PAI SMP, 2015), 25. 
45 Nanang Achmad Aminudin dan Cucu Suhendar, Pendidikan Agama Islam: Sekolah Dasar 

Untuk Kelas 3 (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan Nasional, 2011), 95. 
46 Samsudin. Zainal Arifin dan Mariatil Jamilah, Modul Kompetensi Siswa: Pendidikan Agama 

Islam, 25.  
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menolong sesamanya.
47

 Itu sebabnya, kerja keras merupakan 

kewajiban bagi setiap muslim seperti firman Allah Swt dalam al-

Qur’an surat al-Qasas ayat 77 berikut ini. 

   
    
    

    
     

   
      

     
 

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 

melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi.”48
 

 

Firman Allah dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat 105. 

   
   

  
   

  
   

     

 
Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan 

Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu 

itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui 

akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada 

kamu apa yang telah kamu kerjakan.”49
 

 

Ayat di atas memberikan dorongan kepada kita untuk 

berusaha dengan keras, karena semua usaha kita akan 

diperhitungkan Allah Swt. Orang Islam dilarang malas, berpangku 

                                                             
47 Bambang Murtedjo dan Asy’ari, Pendidikan Agama Islam 1: untuk SMP kelas VII 

(Semarang: Aneka Ilmu, 2011), 163. 
48  Departemen agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, 623. 
49 Ibid, 298. 
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tangan dan menunggu keajaiban datang menghampirinya. Adapun 

manfaat kerja keras, diantaranya adalah: 

 

(a) mengubah masa depan menjadi lebih baik 

(b) dapat mengembangkan potensi diri sendiri yang meliputi 

bakat, minat, pengetahuan dan ketrampilan 

(c) dapat membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan 

disiplin 

(d) dapat mengangkat harkat dan martabat dirinya, baik sebagai 

makhluk individu maupun sebagai anggota masyarakat 

(e) mendapat pahala karena kerja keras itu melaksanakan perintah 

Allah Swt.
50

 

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan, kerja keras 

merupakan perilaku yang menunjukkan upaya yang sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan 

tugas baik belajar maupun pekerjaan dengan sebaik-baiknya. 

(3) Kesederhanaan 

Hemat (hidup sederhana) merupakan bagian yang 

terletak antara kikir dan laba (pemborosan). Yang dimaksud 

dengan hemat, yaitu menggunakan segala sesuatu yang 

                                                             
50 Samsudin. Zainal Arifin dan Mariatil Jamilah, Modul Kompetensi Siswa: Pendidikan Agama 

Islam, 26. 
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tersedia baik berupa benda maupun tenaga dan lain-lain 

menurut keperluan dan tidak berlebihan.
51

 Dalam menetapkan 

ukuran antara kikir dan pemborosan Qur’an telah 

menyinggungnya dalam surat Al-Furqan ayat 67 sebagai 

berikut :  

    
    

       
 

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), 

mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah 

(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”52
 

 

Islam menganjurkan supaya orang hidup sederhana. 

Patokan atau totok ukur hidup sederhana yang dianjurkan 

oleh pemerintah itu telah banyak dibahas oleh orang. Namun, 

secara konkret batasan tolak ukur hidup sederhana itu masih 

kabur sebab masing-masing yang turut membahas masalah 

tersebut belummempunyai kesepakatan pendapat. Hidup 

sederhana bukan berarti melarat atau miskin atau hidup yang 

serba kekurangan. Hidup sederhana adalah hidup yang wajar 

yang terletak  di antara hidup yang serba kekurangan dan 

                                                             
51 Anwar Masy’ari, Akhlak Al-Quran (Surabaya : Bina Ilmu, 2007), 126-127. 
52 Departemen agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, 568. 
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hidup yang mewah dengan kata “ hidup secara bersahaja atau 

seimbang”. 53
 

c) Nilai Moral Sosial  

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat melepaskan 

diri dari orang lain. Manusia pasti melakukan hubungan dengan 

manusia lain dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam 

lingkungan keluarga, masyarakat, maupun bernegara. Hal inilah 

yang disebut dengan nilai moral sosial. Nilai moral sosial dalam 

Novel Kuhapus Namamu dengan NamaNya meliputi berbakti 

kepada kedua orang tua, persahabatan, dan kasih sayang.
54

 

Adapun penjelasan dari nilai-nilai moral diatas, sebagai berikut. 

(a)  Berbakti Kepada Kedua Orang Tua 

Birul Walidain atau berbuat baik kepada orang tua 

merupakan tingkah laku, baik berupa lisan maupun perbuatan yang 

tidak melanggar norma-norma agama, sehingga kedunya ridha. 
55

 

Ibu dan bapak sebagai orang tua sudah selayaknya 

mendapatkan kebaikan dan penghormatan dari anaknya. Islam 

sangat perhatian mengenai masalah ini, sebagaimana sangat jelas 

                                                             
53 Anwar Masy’ari, Akhlak Al-Quran, 126-128. 
54Nur Kholis Hidayah, http://jurnalonline.um.ac.id/data/artikel/artike.pdf. Diakses pada hari 

senin, 20 April 2015. 
55 Yunahar Ilyas,  Kuliah Akhlak, 58. 

http://jurnalonline.um.ac.id/data/artikel/artikel3888C70BD5AED39DC1946640BF767988.pdf
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ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 36 dan oleh karenanya sangat 

terlarang mendurhakai walau dalam ucapan remeh.  

    
   

 
  

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-

Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang 

ibu-bapak…”.
56

 

 

 

 

 

(b)  Persahabatan  

Pertumbuhan jiwa manusia, selain karena bakat-bakat alam 

yang dibawa sejak lahir, juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lingkungan, termasuk lingkungan pergaulan dan persahabatan. 

Persahabatan dapat diibaratkan pintu yang akan mengantar manusia 

menuju surga atau neraka karena persahabatan dapat menimbulkan 

kebaikan dan dan keburukan sekaligus. Untuk itu, persahabatan dan 

persaudaraan harus ditegakkan nilai-nilai atau sifat-sifat yang 

terpuji. Di atanranya sifat saling tolong-menolong dalam kebaikan. 

Firman Allah Swt: 

   
    

                                                             
56 Departemen agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, 123. 
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Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 

dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S al-Maidah 2).
57

 

 

Sifat lain yang sangat penting dalam persahabatan adalah 

sifat saling mengasihi antara sesama. Firman Allah Qur’an surat al-

Fath ayat 29 yaitu:  

     
   

  
   

 

Artinya: “Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang 

yang bersama dengan Dia adalah keras terhadap orang-orang 

kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka”.
58

 

 

Persaudaraan dan persahabatan harus pula didasarkan pada 

kesamaan idealisme dan cita-cita. Persaudaraan yang sejati adalah 

persaudaraan antara dua anak manusia yang diikat oleh tali dan rasa 

cinta kepada Allah Swt. Lalu, mereka hidup bersama karena Allah, 

berjuang karena Allah. Inilah realitas persaudaraan yang sungguh 

sangan sejati dan abadi.
59

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persahabatan 

merupakan seseorang yang  menyenangkan dalam pergaulan.
60

 Jadi, 

                                                             
57 Ilyas Ismail, Pilar-Pilar Takwa: Doktrin, Pemikiran, Hikmat, dan Pencerahan Spiritual. 190 
58 Departemen agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, 843. 
59 Ilyas Ismail, Pilar-Pilar Takwa: Doktrin, Pemikiran, Hikmat, dan Pencerahan Spiritual. 191. 
60 Tim Penyusun Kamus Pusat Jakarta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, 977. 
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bisa disimpulkan, sahabat adalah orang yang mengerti akan kita. 

Selalu ada ketika kita sedih maupun suka. Sebaik-baik sahabat 

adalah pendamping kita yang disatukan karena Allah Swt, hidup 

dan berjuang karena Allah. 

(c) Kasih Sayang 

Kasih sayang atau rohmah merupakan salah satu dari sekian 

banyak sifat Allah Swt. Kasih sayang Allah Swt, menurut al-Qur’an 

surat al-A’raf ayat 156, memenuhi dan melingkupi segala sesuatu. 

Firman Allah: 

    
   
   

    
     

   
   

   
   

  
    

Artinya: “Dan tetapkanlah untuk Kami kebajikan di dunia ini dan 

di akhirat; Sesungguhnya Kami kembali (bertaubat) kepada 

Engkau. Allah berfirman: "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada 

siapa yang aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. 

Maka akan aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang 

bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman 

kepada ayat-ayat kami". 
61

 

 

Isi kandungan surat diatas yaitu kasih sayang dan 

pertolongan Allah Swt akan diberikan kepada orang yang memiliki 

                                                             
61 Departemen Agma RI. Al-Qur’an dengan Terjemahnya, 843. 
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tiga sifat berikut ini. Pertama, iman kepada Allah Swt dalam arti 

menjadikan Allah sebagai sumber nilai dan sebagai pusat orientasi 

dalam hidup. Kedua, kepedulian sosial yang ditunjukkan melalui 

pemberian zakat, infak dan sedekah kepada orang-orang yang tidak 

mampu, yaitu fakir miskin dan kaum dhu’afa. Ketiga, takwa dalam 

arti kemampuan dalam menjalankan semua perintah allah dan 

menjauhi larangan-Nya dengan sebaik-baiknya dan dengan sepenuh 

hati. 

Secara moral, setiap orang yang beriman kepada Allah Swt, 

berkewajiban untuk memiliki dan menumbuhkan sifat kasih sayang 

diantara sesama manusia dalam kehidupannya. Kehidupan kasih 

sayang ini dapat diusahakan dengan membudayakan sistem nilai 

yang yang mengajarkan bahwa yang tua harus menyayangi yng 

muda, dan yang muda harus menghormati yang tua. Kaya 

membantu yang miskin dan yang pandai membantu mengajar yang 

bodoh. Begitu seharusnya sehingga harmonis yang 

mengembangkan sifat salih asah, saling asih, saling asuh.
62

 

Hal-hal diatas menjelaskan bahwa semua nilai moral merupakan 

sesuatu yang berada di dataran realitas praktis dan muncul dalam tingkah 

laku yang berkembang dalam masyarakat serta dipakai untuk menilai suatu 

perubahan.   

                                                             
62 Ilyas Ismail, Pilar-Pilar Takwa: Doktrin, Pemikiran, Hikmat, dan Pencerahan Spiritual, 128. 
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b. Tinjauan tentang Novel 

Karya sastra merupakan wujud ungkapan perasaan pengarang. 

Karya sastra dibuat pengarang dengan maksud mengkomunikasikan 

sesuatu kepada pembacanya. Jenis prosa fiksi biasanya secara garis besar 

dibagi menjadi dua, yaitu cerita pendek (cerpen) dan novel.
63

 

Novel adalah karya sastra yang dibangun oleh dua unsur yaitu 

unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur 

yang membangun karya sastra dari dalam. Kepaduan antarunsur 

intrinsik inilah yang membuat sebuah novel terwujud. Unsur-unsur 

intrinsik sebuah novel di antaranya tema, penokohan, latar, alur, 

amanat, dan sudut pandang.
64

  

Adapun unsur ekstrinsik meliputi latar belakang, penciptaan, 

sejarah, biografi pengarang dan lain-lain di luar unsur intrinsik. 

Perhatian terhadap unsur-unsur intrinsik ini akan membantu 

keakuratan penafsiran isi sebuah karya sastra.
65

 

Unsur ekstrinsik lainnya yang turut menunjang karya sastra 

agar lebih hidup dan bermakna bisa juga dikaitkan dengan disiplin 

ilmu yang lain diantaranya adalah sosial, psikologi, politik, ekonomi, 

filsafat, budaya, pendidikan, keagamaan, tata nilai serta moral.  

                                                             
63 Suminto A. Sayuti, Berkenalan dengan Prosa Fiksi (Yogyakarta: Gama Media, 2000), 7-8. 
64 Uti Darmawati, PR Bahasa Indonesia: untuk SMA/MA kelas XII (Klaten: Intan Perwira), 16. 
65 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta: Gadjah  Mada University Press, 

2010), 23. 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa novel 

adalah karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita 

kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan 

menonjolkan watak dan sifat setiap perilaku.
66

 

Novel adalah karya sastra yang paling populer di dunia. Bentuk 

sastra ini paling banyak beredar, lantaran daya komunikasinya yang luas 

pada masyarakat. Sebutan Novel dalam bahasa Inggris dan inilah yang 

kemudian masuk ke Indonesia, berasal dari bahasa Italia novella. Secara 

harfiah, novella berarti sebuah barang baru yang kecil dan kemudian 

diartikan sebagai cerita pendek dalam bentuk prosa. Dewasa ini istilah 

novella mengandaung pengertian yang sama dengan istilah Indonesia, yang 

berarti sebuah karya sastra fiksi yang panjangnya cukupan, tidak terlalu 

panjang dan juga tidak terlalu pendek.
67

   

Sebuah novel merupakan sebuah totalitas, suatu kemenyeluruhan 

yang bersifat artistik.  Sebagai sebuah totalitas, novel mempunyai bagian-

bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lain secara 

erat dan saling menggantungkan. Unsur kata, gaya bahasa, pengembangn 

cerita merupakan bagian dari totalitas sebuah novel. Kata inilah yang 

menyebabkan novel, juga sastra pada umumnya menjadi berwujud.
68

  

                                                             
66 Tim Penyusun Kamus Pusat Jakarta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, 618. 
67 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, 22-23. 
68 Suminto A. Sayuti, Berkenalan dengan Prosa Fiksi, 10-11. 
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Novel cenderung bersifat expands “meluas” sehingga sebuah novel 

tidak akan dapat selesai dibaca dalam sekali duduk karena panjangnya 

sebuah novel secara khusus memiliki peluang yang cukup untuk 

mempermasalahkan karakter tokoh dalam sebuah perjalanan waktu dan 

kronologi. Novel memungkinkan kita untuk menangkap perkembangan 

dari masa kemasa, misalnya yang sering menjadi kesukaan pengarang 

novel pertumbuhan tokoh sejak anak-anak hingga dewasa, bahkan sering 

kali dalam novel tradisional, menceritakan tokoh dari lahir hingga akhir 

hayatnya. 

Novel mempunyai penyajian panjang lebar mengenai tempat 

(ruang) tertentu. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika posisi 

manusia dalam masyarakat menjadi pokok permasalahan yang selalu 

menarik perhatian para novelis.
69

 

c. Pengertian Pendidikan Karakter 

1) Pengertian Pendidikan 

Kata education  yang terjemahanya dalam bahasa Indonesia 

adalah pendidikan merupakan nomina turunnya dari verba latin 

educare. Secara etimologis, kata pendidikan/ educare dalam bahasa 

latin memiliki konotasi melatih. Pendidikan adalah proses yang 

memberikan pengaruh dengan berbagai yang kita pilih dengan 

tujuan membantu anak agar berkembang jasmaninya, akalnya dan 
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akhlaknya. Sedikit demi sedikit sampai batas kesempurnaan yang 

dapat dicapai sehingga memperoleh kebahagiaan kehidupannya 

sebagai individu maupun sosial.
70

 Pendidikan juga berarti usaha 

sadar dan bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia. 

Sebagai suatu kegiatan yang sadar akan tujuan, dalam 

pelaksanaannya berada dalam suatu proses yang berkesinambungan 

dalam setiap jenis dan jenjang pendidikan semuanya terkait dalam 

suatu sistem pendidikan yang integral.
71

 

Di samping itu, pendidikan adalah suatu hal yang benar- benar 

ditanamkan selain menempa fisik, mental dan moral bagi individu- 

individu, agar mereka menjadi manusia yang berbudaya sehingga 

diharapkan mampu memenuhi tugasnya sebagai manusia yang 

diciptakan Allah Tuhan Semesta Alam, sebagai makhluk yang 

sempurna dan terpilih sebagai kholifah Nya di muka bumi ini yang 

sekaligus menjadi warga negara yang berarti dan bermanfaat bagi 

suatu negara.
72

 

Dari segi bahasa, pendidikan dapat diartikan perbuatan 

mendidik. Pendidikan berarti pula pengetahuan tentang mendidik 

atau pemeliharaan badan, batin dan sebagainya. Dalam bahasa jawa, 

                                                             
70 Basuki dan Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam, (Ponorogo: STAIN Ponorogo 

Press, 2007), 10. 
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penggulawentah berarti mengolah, jadi mengolah kejiwaanya ialah 

mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan watak sang anak. 

Dalam bahasa Arab pendidikan pada umumnya menggunakan kata 

tarbyah.
73

 

Pendidikan merupakan suatu proses menanamkan dan 

mengembangkan pada diri peserta didik pengetahuan tentang hidup, 

sikap dalam hidup agar kelak ia dapat membedakan barang yang 

benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk,  sehingga 

kehadiranya ditengah-tengah masyarakat akan bermakna dan 

berfungsi secara optimal.
74

 

Secara definitif, pendidikan diartikan oleh para tokoh 

pendidikan, sebagai berikut: 

a) John Dewey 

Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-

kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah 

alam dan sesama manusia. 

b) Ki Hajar Dewantara 

Pendidikan menuntun semua kekuatan kodrat yang ada pada 

anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota 

                                                             
73 Zaim Elmubarok, Membumikan Pendidikan Nilai: Mengumpulkan yang Terserak, 
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masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang 

setinggi-setingginya. 

c) UU No. 20 tahun 2003 

Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.
75

 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, 

masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan penga jar 

dan latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah 

sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat 

memainkan peranannya dalam berbagai lingkungan hidup secara 

tepat di masa yang akan datang.
76

 Pendidikan merupakan usaha atau 

proses yang ditujukan untuk membina kualitas sumber daya manusia 

seutuhnya agar ia dapat melakukan perannya dalam kehidupan 

secara fungsional dan optimal. Dengan demikian, pendidikan pada 

intinya menolong di tengah-tengah kehidupan manusia untuk 
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mempunyai sifat humanisme dan menjadikan makhluk yang sempurna 

dan yang mengoptimalkan otak sehingga manfaat pendidikan akan 

dapat dirasakan oleh manusia. 

2) Pengertian Karakter 

Kata karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti “to 

mark” (menandai) dan memfokuskan pada bagaimana 

mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah 

laku. 

Rutlan juga mengemukakan di dalam buku yang dikutip oleh 

M. Furqon Hidayatullah bahwa karakter berasal dari akar bahasa 

Latin yang berarti “dipahat”. Sebuah kehidupan, seperti sebuah blok 

granit yang dengan hati-hati dipahat maupun dipukul secara 

sembarangan yang akhirnya akan menjadi sebuah mahakarya atau 

puing-puing yang rusak. Karakter, gabungan dari kebijakan nilai-

nilai yang dipahat di dalam batu hidup tersebut, akan menyatakan 

nilai yang sebenarnya. Tidak ada perbaikan yang bersifat kosmetik, 

tidak ada susunan dekorasi yang dapat membuat batu yang tidak 

berguna menjadi suatu seni yang bertahan lama. Hanya karakter 

yang dapat melakukannya.
77
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Dalam kamus ilmiah populer disebutkan bahwa karakter 

adalah watak; tabiat; bawaan; pembawaan; kebiasaan.
78

 Karakter 

merupakan sifat pribadi yang stabil hasil proses konsolidasi secara 

progresif dan dinamis, integrasi pernyataan dan tindakan.
79

 

Karakter juga dapat diartikan sebagai cara berpikir dan 

berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan 

kerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, 

maupun negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu 

yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan 

tiap akibat dari keputusan yang ia buat.
80

  

Karakter terdiri atas nilai-nilai dalam tindakan. Karakter 

disusun atas tiga bagian yang saling berhubungan, yaitu mengetahui, 

merasakan, dan melakukan. Karakter yang baik, menginginkan yang 

baik dan melakukan kebaikan, baik dalam kebiasaan berpikir, 

kebiasaan merasa, dan kebaikan bertindak.
81

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

karakter merupakan cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri 

khas setiap individu untuk hidup dan berkerja sama, baik dalam 

                                                             
78 Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer (Yogyakarta: Arkola, 2011), 

312. 
79 Yahya khan, Pendidikan Karakter: Berbasis Potensi Diri Mendongkrak Kualitas Pendidikan 

(Yogyakarta: Pelangi Publishig, 2010), 1. 
80 Deni Damayanti, Panduan Implementai Pendidikan Karakter di  Sekolah (Yogyakarta: 

Araska, 2014), 11. 
81
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lingkup keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Individu yang 

berkarakter baik adalah individu yang mampu membuat keputusan 

dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusan 

yang dibuatnya.
82

  

Dari hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa orang yang 

berkarakter adalah orang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, 

bertabiat, atau berwatak tertentu dan watak tersebut yang membedakan 

dirinya dengan orang lain. 

3) Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter adalah upaya yang terencana untuk 

menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi 

nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kamil. 

Pendidikan karakter juga bisa diartikan sebagai suatu sistem 

penanaman nilai-nilai perilaku (karakter) kepada warga sekolah 

yang meliputi pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan tindakan 

melaksanakan nilai-nilai, baik terhadap tuhan yang Maha Esa, diri 

sendiri, sesama, lingkungan maupun kebangsaan sehingga menjadi 

insan kamil.
83

  

Di samping itu, pendidikan Islam  departemen agama RI    

berusaha mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 
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peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Hal ini bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung  

jawab.
84

 

Namun pembahasan ini tidak mencakup nilai karakter versi 

Kementerian Agama tersebut, melainkan fokus pada 18 nilai karakter 

versi Kemendiknas yang telah mencakup nilai-nilai karakter dalam 

berbagai agama, termasuk Islam. Di samping itu, 18 nilai karakter 

tersebut telah disesuaikan dengan kaidah-kaidah ilmu pendidikan secara 

umum, sehingga lebih implementatif untuk diterapkan dalam praksis 

pendidikan, baik sekolah maupun madrasah.  

Berikut ini akan dikemukakan 18 nilai karakter versi Kemendiknas yang 

akan dijabarkan dalam tabel berikut ini:
85

 

Nilai-nilai Pendidikan Karakter 

No 
Nilai 

Karakter 
Pengertian 

1. Religius 

Ketaatan dan kepatuhan dalam memahami dan 

melaksanakan ajaran agama (aliran kepercayaan) yang 

dianut, termasuk dalam hal ini adalah sikap toleran 
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terhadap pelaksanaan ibadah agama (aliran 

kepercayaan) lain, serta hidup rukun dan berdampingan 

2. Jujur 

Sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara 

pengetahuan, perkataan, dan perbuatan (mengetahui 

yang benar, mengatakan yang benar, dan melakukan 

yang benar), sehingga menjadikan orang yang 

bersangkutan sebagai pribadi yang dapat dipercaya 
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3. Toleransi 

Sikap dan perilaku yang mencerminkan 

penghargaan terhadap perbedaan agama, aliran 

kepercayaan, suku. adat, bahasa, ras, etnis, 

pendapat, dan hal-hal lain yang berbeda dengan 

dirinnya secara sadar dan terbuka, serta dapat 

hidup tenang di tengah perbedaan tersebut 

4. Disiplin 

Kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap 

segala bentuk peraturan atau tata tertib yang 

berlaku 

5. 
 

Kerja keras 

Perilaku yang menunjukkan upaya secara 

sungguh-sungguh (berjuang hingga titik darah 

penghabisan) dalam menyelesaikan berbagai 

tugas, permasalahan, pekerjaan, dan lain-lain 

dengan sebaik-baiknya 

6. Kreatif 

Sikap dan perilaku yang mencerminkan inovasi 

dalam berbagai segi dalam memecahkan masalah, 

sehingga selalu menemukan cara-cara baru, 

bahkan hasil-hasil baru yang lebih dari 

sebelumnya 

7. Mandiri 

Sikap dan perilaku yang tidak tergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan berbagai tugas 

dan persoalan. Namun hal ini bukan berarti tidak 

boleh kerja sama secara kolaboratif, melainkan 

tidak boleh melemparkan tugas dan tanggug jawab 

kepada orang lain 

8. Demokrasi 

Sikap dan cara berpikir yang mencerminkan 

persamaan hak dan kewajiban secara adil dan 

merata antara dirinya dengan orang lain 

9. 
Rasa ingin 

tahu 

Cara berpikir, sikap dan perilaku yang 

mencerminkan penasaran dan keingintahuan 

terhadap segala hal yang dilihat, didengar, dan 

dipelajari secara lebih mendalam 

10. 

Semangat 

kebangsaan 

atau 

nasionalisme 

Sikap dan tindakan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan pribadi atau individu dan golongan 

11. 
Cinta tanah 

air 

Sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa 

bangga, setia, peduli dan penghargaan yang tinggi 

terhadap bahasa, budaya, ekonomi, politik dan 

sebagainya, sehingga tidak mudah menerima 

tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa 

sendiri 
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12. 
Menghargai 

prestasi 

Sikap terbuka terhadap prestasi orang lain dan 

mengakui kekurangan diri sendiri tanpa 

mengurangi semangat berprestasi yang lebih 

tinggi 

13. 

Komunikatif, 

senang 

bersahabat 

atau proaktif 

Sikap dan tindakan terbuka terhadap orang lain 

melalui komunikasi yang santun sehingga tercipta 

kerja sama secara kolaboratif dengan baik 

14. Cinta damai 

Sikap dan perilaku yang mencerminkan suasana 

damai, aman, tenang dan nyaman atas kehadiran 

dirinya dalam komunitas atau masyarakat tertentu 

15. 
Gemar 

membaca 

Kebiasaan tanpa paksaan untuk menyediakan 

waktuya secara khusus guna membaca berbagai 

informasi, baik buku, jurnal, majalah, koran, dan 

sebagainya, sehingga menimbulkan kebijakan bagi 

dirinnya 

16. 
Peduli 

lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya menjaga 

dan melestarikan lingkungan sekitar 

17. Peduli sosial 

Sikap dan perbuatan yang mencerminkan 

kepedulian terhadap orang lain maupun 

masyarakat yang membutuhkannya 

18. 
Tanggung 

jawab 

Sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan 

tugas dan kewajibannya, baik yang  berkaitan 

dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, 

negara maupun agama 

 

Demikianlah 18 karakter yang dicanangkan Kemendiknas dalam upaya 

membangun karakter bangsa melalui pendidikan di sekolah atau madrasah. 

Pendidikan karakter merupakan sebuah usaha untuk mendidik anak-

anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan 

mempraktikanya dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, ia dapat 

memberikan kontribusi yang positif kepada lingkunganya. Pendidikan 

karakter juga sebagai proses transformasi nilai-nilai kehidupan yang 

ditumbuhkembangkan dalam kepribadian seseorang dan menjadi satu 



44 
 

 

dalam perilaku kehidupan orang itu”.86
 Hal ini menjelaskan bahwa 

pendidikan karakter itu penting bagi semua manusia tidak terkecuali. 

Sebab pendidikan karakter merupakan akhlak yang baik yang wajib kita 

tanamkan kepada generasi-generasi muda sampai mereka dapat 

mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan 

sekolah, keluarga maupun  masyarakat. 

 

2. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang nilai moral yang pernah dilakukan di antaranya 

adalah Analisis Wacana Moral dalam Novel Laskar Pelangi karya Andrea 

Hirata. Dalam penelitiannya ini, Aminah (2008) menunjukkan hasil 

penelitiannya bahwa didalam Novel laskar pelangi ditemukan banyaknya tema 

yang mengandung pesan moral.
87

 

Jika dalam penelitian ini, penulis mengaitkan nilai moral dengan 

pendidikan karakter, dalam penelitian Aminah hanya dianalisis wacana moral 

dalam Novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, tanpa mencari keterkaitan 

dengan pendidikan karakter. 

Penelitian serupa juga telah dilakukan oleh Bayu Cahyo Rahtomo 

(2010) dengan judul Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Novel 

Amelia karya Tereliye dan Relevansinya Bagi Anak Usia Madratsah 
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Intidaiyah (MI). Dalam penelitiannya tersebut, ditemukan nilai-nilai 

religius, kejujuran, toleransi, kedisiplinan, kerja keras, kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, cinta tanah air, bersahabat atau 

komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial dan tanggung 

jawab. Selanjutnya, ditemukan pula relevansi nilai pendidikan karakter 

dalam Novel Amelia karya Terelye, yaitu ada kesesuaian antara 

pendidikan karakter dalam Novel Amelia karya Terelye bagi anak usia 

Madratsah Ibtidaiyah.  

Novel Amelia karya Terelye menunjang pengajaran dan penanaman 

nilai pendidikan karakter untuk anak usia Madratsah Ibtidaiyah.
88

 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti. Dalam hal ini penulis mencari nilai moral yang 

terdapat dalam Novel Kuhapus Namamu dengan NamaNya karya 

Taufiqurrahman Al-Azizy dan merelevansikannya dengan pendidikan 

karakter. 

Selain itu, Rifiana (2013) meneliti tentang Nilai-Nilai Pendidikan 

Islam dalam Novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi dan 

Relevansinya dengan Pendidikan Karakter. Hasil penelitiannya berupa, nilai-

nilai pendidikan Islam dalam Novel Negeri Lima Menara mencakup 

pendidikan iman, moral, fisik, rasio, kejiwaan, sosial dan seksual. Relevansi 
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nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam Novel Negeri Lima 

Menara dengan pendidikan karakter mencakup karakter relegius, jujur, kerja 

keras, kreatif, cinta damai, bersahabat/ komunikatif dan peduli sosial.
89

 

Dalam penelitian ini, penulis meneliti nilai moral dalam Novel Kuhapus 

Namamu dengan NamaNya dan mencoba merelevansikannya dengan 

pendidikan karakter, sedangkan Rifiana menganalisis Pendidikan Islam dalam 

Novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi dan Relevansinya dengan 

Pendidikan Karakter tanpa mencari nilai moral yang terkandung dalam Novel 

Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi. 

Penelitian sejenis lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Mufidah (2014). Ia membahas Pendidikan Karakter dalam Novel Bidadari 

Bidadari Surga karya Tere Liye. Hasil penelitiannya, menunjukkan adanya 

nilai-nilai pendidikan karakter dalam Novel Bidadari Bidadari Surga karya 

Tere Liye, yaitu nilai religius, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, 

menghargai prestasi, komunikatif, peduli lingkungan, peduli sosial dan 

tanggungjawab. Penanaman nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel 

Bidadari Bidadari Surga karya Tere Liye tersebut digambarkan melalui 

kehidupan sehari-hari dengan strategi keteladanan, penegakan atau 

penanaman disiplin dan pembiasaan. 

                                                             
89 Dian Rifiana, Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Novel Negeri 5 Menara karya Ahmad 

Fuadi dan Relevansinya dengan Pendidikan Karakter (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2013), vii. 
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Mufidah hanya menganalisis nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel 

Bidadari Bidadari Surga karya Tere Liye tanpa mencari nilai moral yang 

terkandung dalam novel Bidadari Bidadari Surga.
90

 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan jenis 

penelitian yang digunakan adalah kepustakaan/ library research, yaitu telaah 

yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya 

bertumpu pada penelahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka 

yang relevan.
91

 Penulis memilih menggunakan penelitian kualitatif dengan 

metode deskriptif karena penulis ingin mendeskripsikan nilai moral yang 

terdapat pada Novel “Kuhapus Namamu dengan NamaNya” karya 

Taufiqurrahman Al-Azizy. 

2. Sumber Data 

Sumber data terkait dengan subjek penelitian dari mana data di peroleh. 

Subjek penelitian sastra adalah teks-teks novel itu sendiri. Adapun sumber 

data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

                                                             
90 Mufianti Mufidah, Pendidikan Karakter dalam Novel Bidadari Bidadari Surga karya Tere 

Liye (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014), vii. 
91 Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan, Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Ponorogo: Jurusan 

Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2014), 55. 
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a. Sumber Data Primer 

Data Primer adalah data utama, yaitu data yang diseleksi atau 

diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara.
92

 Adapun data primer 

dalam penelitian ini adalah novel “Kuhapus Namamu dengan NamaNya” 

karya Taufiqurrahman Al-Azizy diterbitkan oleh Adika Press Jakarta 

Selatan, cetakan pertama Januari tahun 2010, dengan tebal 30 halaman. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber sekunder  adalah bahan pustaka yang ditulis dan 

dipublikasikan oleh seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan 

pengamatan atau berpatisipasi langsung dalam kenyataan yang 

dideskripsikan. Dengan kata lain, penulis itu bukan penemu teori.
93

 

Adapun yang menjadi sumber data sekunder yang menjadi pendukung 

adalah referensi-refensi yang berkaitan dengan pendidikan Islam sebagai 

berikut. 

1) Deni Damayanti. Panduan Implementai Pendidikan Karakter Di  

Sekolah, Yogyakarta: Araska, 2014. 

2) Abuddin Nata.  Akhlak Tasawuf: Dan Karakter Mulia, Jakarta: Rajawali 

Press, 2013. 

3) Abu Ahmadi dan Noor salimi. Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam, 

Jakarta: Bumi Aksara, 2004. 

                                                             
92 Siswantoro, Metode Penelitian Sastra (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 70. 
93 Ibnu Hajar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidika (Jakata: Raja 

Grafindo Persada, 1996), 83. 
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4) Zainal Aqib. Pendidikan Karakter Di Sekolah: Membangun Karakter 

dan Kepribadian Anak, Bandung: Yrama Widya, 2012. 

5) Joni Ariadinata. Aku Bisa Nulis Cerpen 2, Jakarta: Gema Insani, 2006. 

6) Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian: Suatau Pendekatan Praktek, 

Jakarta : Rineka Cipta, 1996. 

7) Saiful Bahri Djamarah. Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, 

Jakarta: Rineka Cipta, 2000. 

8) Basuki dan Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam, 

Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007. 

9) Beni Ahmad Saebani dan Abdul Hamin. Ilmu Akhlak, Bandung: Pustaka 

Setia, 2010. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library 

research). Oleh karena itu, teknik pengumpulan data literer yaitu bahan-bahan 

pustaka yang koheren dengan  objek pembahasan yang dimaksud .
94

 data yang 

ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara: 

a. Membaca, yaitu melihat atau menyimak dengan cermat dan memahami isi 

yang tertulis dalam Novel Kuhapus Namamu dengan NamaNya yang ada 

kaitanya dengan nilai moral. 

                                                             
94 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta : Rineka 

Cipta, 1996), 234. 
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b. Mencatat, yaitu menuliskan data yang termasuk nilai-nilai moral yang 

terdapat dalam Novel Kuhapus Namamu dengan NamaNya. 

c. Mengklasifikasikan data sesuai dengan kategori yang sedang diteliti 

dengan membentuk kode tertentu. Seperti contoh dibawah ini; 

1). novel Kuhapus Namamu dengan NamaNya yang termasuk dalam nilai 

moral ketuhanan dalam hal keikhlasan, halaman yang terkait: NMK. 

K, 11. Nilai moral ketuhanan dalam hal tawakal, halaman yang terkait: 

NMK. T, 99. Nilai moral ketuhanan dalam hal takwa kepada Allah, 

halaman yang terkait: NMK. TA, 25 

2). novel Kuhapus Namamu dengan NamaNya yang termasuk dalam nilai 

moral individual dalam hal disiplin, halaman yang terkait: NMI. D, 44. 

Nilai moral individual dalam hal kerja keras, halaman yang terkait: 

NMI. KK, 14. Nilai moral individual dalam hal kesederhanaan, 

halaman yang terkait: NMI. K, 42. 

3). novel Kuhapus Namamu dengan NamaNya yang termasuk dalam nilai 

moral sosial dalam hal berbakti kepada kedua orang tua, halaman yang 

terkait: NMS. BKO, 11. Nilai moral sosial dalam hal persahabatan, 

halaman yang terkait: NMS. P, 30. Nilai moral sosial dalam hal kasih 

sayang, halaman yang terkait: NMS. KS, 33 

d. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi 

kelengkapan, kejelasan, dan keselarasan makna antara yang satu dengan 

yang lain. 
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e. Organizing, yaitu mengorganisasikan data-data yang diperoleh dengan 

kerangka yang sudah diperlukan. 

f. Penemuan hasil penelitian, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data dengan menggunakan isi kaidah-kaidah, teori, 

metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang 

merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisa data dalam penelitian kajian pustaka (library research) adalah 

deskriptif kualitatif, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari pustaka, baik sumber primer maupun sekunder, sehingga 

dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang 

lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat 

kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.
95

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

isi (content analysis), menurut Holsti analisis isi adalah teknik apapun yang 

digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik 

isi pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.
96

 

                                                             
95 Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negri Stain Ponorogo ( Ponorogo: STAIN Press 2014), 60. 
96 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2009), 

220. 
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Sesuai dengan namanya analisis isi terutama berhubungan dengan 

isi komunikasi, baik secara verbal, dalam bentuk bahasa, maupun non 

verbal seperti arsitektur, pakaian, alat rumah tangga, dan media 

elektronik. Isi dalam metode analisis isi terdiri atas dua macam, yaitu isi 

laten dan komunikasi. Isi laten adalah isi yang terkandung dalam 

dokumen dan naskah, sedangkan isi komunikasi adalah pesan yang 

terkandung sebagai akibat komunikasi yang terjadi. Isi laten adalah isi 

sebagaimana dimaksudkan oleh penulis, sedangkan isi komunikasi adalah 

isi sebagaimana terwujud dalam naskah dengan konsumen.
97

 

Metode analisis isi dilakukan terhadap paragraf, kalimat, dan kata, 

termasuk volume ruangan yang diperlukan, waktu penulisan, dimana 

ditulis, dan sebagainya, sehingga dapat diketahui isi pesan secara tepat.
98

 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar nantinya pembaca mudah memahami gambaran atau pola  

pemikiran penulis yang terangkum dalam skripsi ini, sistematika pembahasan 

penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut: 

Bab I, berisi pendahuluan untuk memberikan gambaran secara umum dan 

komprehensif tentang berbagai hal yang berhubungan dengan tulisan ini. Dari 

sini, pembaca dapat memahami latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

                                                             
97 Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004), 4. 
98 Ibid., 49. 
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penelitian, manfaat penelitian, kajian teori dan telaah penelitian terdahulu, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II, merupakan deskripsi data yang meliputi beografi pengarang novel 

(Taufiqurrahman Al-Azyzi) dan sinopsis novel Kuhapus Namamu dengan 

NamaNya. 

Bab III, merupakan paparan data nilai moral dalam novel Kuhapus 

Namamu dengan NamaNya. 

Bab IV, merupakan analisis  nilai moral pada novel Kuhapus Namamu 

dengan NamaNya dan relevansinya dengan pendidikan karakter. 

Bab V, penutup, bab ini berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam 

mengambil intisari dari skripsi ini, yaitu berisi simpulan dan saran. 


