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ABSTRAK 

Adib, Muhamad Ali Subandono. 2015. Nilai-nilai Pendidikan Karakter Dalam 

Novel Hafalan Shalat Delisa Karya Tere Liye. Skripsi. Program Studi Pendidikan 

Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Ponorogo. Pembimbing H. Mukhlison Efendi  

Kata Kunci : Nilai-nilai Pendidikan Karakter, Pendidikan Agama Islam. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan 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, pernyataan tersebut merupakan definisi pendidikan 

yang terkandung dalam ketentuan umum  Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional 

Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. (1 ) Apa saja nilai-

nilai pendidikan karakter dalam Novel Hafalan  Shalat Delisa Karya Tere Liye? (2 ) 

Bagaimana relevansinya nilai-nilai pendidika karakter tersebut dengan pendidikan 

Islam? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun jenis penelitian ini 

adalah kajian kepustakaan atau library research yang berarti telaah yang 

dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada 

penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan 

Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

content analysis. 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan. (1) Bahwa dalam novel 

Hafalan Shalat Delisa terdapat nilai-nilai pendidikan karakter, di antaranya: 

pendidikan karakter relgius, kejujuran, bersahabat, tanggung jawab, kerja keras, 

kreatif, peduli sosial, cinta damai, gemar membaca, dan toleransi. (2) Nilai-nilai 

pendidikan karakter yang terkandung di dalam novel Hafalan Shalat Delisa memiliki 

relevansi dengan pendidikan agama Islam. Diantaranya dengan tujuan pendidikan 

agama Islam, metode pendidikan agama Islam, prinsip-prinsip pendidikan agama 

Islam, dan materi pendidikan agam Islam. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  Masalah 

Pendidikan merupakan persoalan yang sangat penting bagi semua 

kalangan, pendidikan selalu menjadi tumpuan, harapan untuk 

mengembangkan individu dan masyarakat. Dengan pendidikan kita akan 

memajukan peradaban, mengembangkan masyarakat, dan menciptakan 

generasi yang hebat. Dalam diri manusia itu terdapat kemampuan dasar atau 

fitrah baik jasmaniah maupun yang tidak dapat berkembang dengan baik 

tanpa bimbingan. Oleh karena, itu setiap manusia membutuhkan pendidikan 

untuk mengembangkan jasmaniah dan rohaniah. Kebutuhan pendidikan 

tersebut bukan sekedar untuk mengembangkan perkembangan kemampuan 

dasar aspek individualitas atau sosialitas semata, melainkan juga untuk 

mengarahkan perkembangan kemampuan dasar itu kepada pola hidup yang 

dihajatkan manusia dalam bidang duniawi dan ukhrawi, agar keduanya biasa 

berjalan seiring dalam bentuk yang harmonis, sehingga diharapkan manusia 

dapat bahagia hidupnya baik di dunia maupun akhirat.
1
 

Dalam proses pembelajaran tidak hanya mencari pengetahuan 

(knowledge) tetapi juga dituntut menginternalisasikan nilai-nilai (value) pada 

                                                           
1
 Abu Ahmadi, Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), 91. 
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peserta didik.
2
 Secara faktual, pelaksanaan internalisasi nilai dan transformasi 

pengetahuan pada peserta didik secara integral merupakan tugas yang cukup 

berat di tengah kehidupan masyarakat yang komplek apalagi pada era 

globalisasi dan informasi,
3
 dimana pada era ini, sangat begitu sulit untuk 

membendung datangnya arus pembaharuan yang beranekaragam. Kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang dialami oleh manusia sekarang ini tidak 

sedikit dampak negatifnya terhadap sikap hidup dan perilakunya, baik ia 

sebagai manusia yang beragama, maupun sebagai makhluk individual dan 

sosial.
4
  

Dampak negatif dari arus globalisasi salah satunya adalah manusia 

berpendapat bahwasanya yang mampu membuat mereka bahagia adalah nilai 

materi.
5
 Manusia melupakan  nilai-nilai pendidikan. Padahal, dalam 

kehidupan manusia tidak terlepas dari nilai-nilai pendidikan tersebut, menurut 

Freeman But dalam bukunya Cultural History Of Western Education yang 

dikutip Muhaimin dan Abdul Mujib menyatakan bahwa hakikat pendidikan 

adalah proses transformasi dan internalisasi nilai. Proses pembiasaan terhadap 

nilai, proses rekonstruksi nilai serta proses penyesuaian terhadap nilai.
6
 

Sedangkan pendidikan Nasional sendiri adalah pendidikan yang berasaskan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

                                                           

      
2
 H. Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), 55. 

 
3
 Ibid. 

 
4
 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agma Islam (Ponorogo: )181. 

 
5
 Ibid.  

 6  
Yusuf Amir Faisal, Reorientasi pendidikan Islam (Jakarta: Gema Insani Press,1995), 96. 
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yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan 

tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
7
 

Pendidikan Islam dalam perencanaan, perumusan, dan pelaksanaanya 

harus mengarah pada pembentukan pribadi yang berakidah Islam, berakhlak 

mulia dan berfikir bebas.
8
 Lebih dari itu fungsi pendidikan Islam adalah untuk 

pewarisan dan pengembangan nilai-nilai Islam demi kesejahteraan 

masyarakat. Nilai pendidikan Islam perlu ditanamkan pada anak sejak kecil 

agar mengetahui nilai-nilai agama dalam kehidupannya.
9
 Karena pendidikan 

Islam meletakkan kedudukan manusia sebagai subjek dalam proses 

pembinaan dan pengembangan potensi bawaanya.
10

  

Dengan demikian pendidikan tidak terbatas pada pengetahuan yang 

lahiriyah akan tetapi mencakup pengetahuan teoritis, mengulang secara lisan, 

pengetahuan ,dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan, perintah 

untuk melaksanakan pengetahuan dan pedoman untuk berprilaku.
11

 

Membicarakan pendidikan sama halnya dengan membicarakan kehidupan 

yang tidak akan ada habisnya. Pendidikan dan kehidupan merupakan satu 

                                                           
7
 Departemen Agama RI, UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan NasionalPasal 1 

Ayat 1 dan 2 (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2006), 5. 
8
 Bashori Muchsin dan Abdul Wahid, Pendidikan Islam  Kontenporer  (Bandung: Refika 

Aditama, 2009), 42.  
9 

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

127. 

10
 Hujair AH. Sanaki, Paradigm Pendidikan Islam Membangun Masyarakat Madani Indonesia 

(Yogyakarta: safiria Insani, 2003), 231. 
11

 Samsul Nizar, Filsafat pendidikan Islam pendekatan Historis, Teoritis Dan Praktis, (Jakarta: 

Ciputat Press,2002), 25-30. 
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kesatuan yang akan selalu berjalan beriringan. Karena sesungguhnya 

pendidikan adalah bagian kehidupan itu sendiri. Sering kita mendengar 

pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan bertujuan untuk 

mengembangkan kualitas manusia. Lebih detail lagi pendidikan dapat 

diartikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan 

pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan, yang 

berlangsung di Sekolah dan diluar Sekolah sepanjang hayat, untuk 

mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai 

lingkungan hidup secara tepat dimasa yang akan datang.
 12

 

Saat ini, Indonesia masih mencoba meramu berbgagai macam cara 

untuk menemukan pendidikan yang ideal. Hal itu dapat dilihat dengan 

seringnya pergantian kurikulum. Dari tahapan pergantian kurikulum yang 

sangat begitu banyak selalu tersisipkan tentang pendidikan karakter. 

Kurikulum ingin mentransformasikan nilai-nilai karakter kepada peserta 

didik. Hal ini jelas diperlukan karena hanya dengan manusia-manusia yang 

mempunyai karakter baik, akan tercipta suatu tatanan kehidupan yang lebih 

baik. 
 

Hermawan Kertajaya mendefinisikan, karakter adalah “ciri khas” yang 

dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah “asli” dan 

mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, dan merupakan 

                                                           
12

 Redja Mudyaharjo, Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-dasar 

Pendidikan Pada Umumnya Dan Pendidikan Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 11 
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“mesin” yang mendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, berujar, 

dan merespon sesuatu.
13

 Sedangkan menurut Suyanto, karakter adalah cara 

berfikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup 

dan bekerjasama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan 

bernegara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat 

keputusan dan sikap bertanggung jawab setiap akibat dari keputusan yang 

dibuat.
14

  Jadi, karakter mutlak diperlukan oleh seseorang untuk melakukan 

action. Dengan kata lain seseorang yang memiliki karakter baik akan 

cenderung berbuat baik, begitu sebaliknya.  

Pendidikan karakter merupakan keseluruhan proses pendidikan yang 

dialami peserta didik sebagai pengalaman pembentuk kepribadian melalui 

memahami dan mengalami sendiri nilai-nilai.
15

  

Demi merealisasikan internalisasi nilai-nilai pendidikan, maka segala 

daya upaya dilakukan, melalui penggunaan sumber belajar yang memadai dan 

sesuai dengan tingkat kebutuhan peserta didik. Sumber belajar yang dapat 

digunakan adalah sumber bacaan, meliputi buku, majalah, novel, koran, dan 

sebagainya.  

Novel dianggap media belajar karena isi novel yang berupa cerita, 

yang memuat kisah-kisah yang menarik, ringan, menghibur dan mendidik. 

                                                           
13

  M. Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter Membangun Peradaban Bangsa (surakarta: 

Yuma Pressindo, 2010), 12 
14

  Nurla Isna, Mencetak Anak Sejak Janin (Jogjakarta: DIVA Press, 2012), 11 
15

 Doni Koesoema A, Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik Anak Di Zaman Global (Jakarta: 

Grasindo, 2007), 165 
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Novel mampu mengikat serta menarik perhatian pembaca tanpa 

membutuhkan waktu yang lama, menyentuh nurani manusia dalam 

keadaannya yang utuh, menyeluruh, mendidik perasaan ketuhanan. Novel 

yang menarik juga memberikan kesempatan mengembangkan pola pikir bagi 

yang membacanya.
16

  

Cerita dalam sebuah novel mempunyai fungsi edukasi sebagaimana 

kisah dalam al-Quran dan kisah nabawi yang memiliki keistimewaan mampu 

mengubah aspek psikologis pada seseorang. Tentunya tidak semua novel bisa 

menjadi media pendidikan yang baik, hanya novel-novel yang menagandung 

unsur nilai-nilai pendidikan manusia secara jasmani dan rohani. Sedangkan 

cerita yang baik adalah cerita yang mampu mendidik akal dan akhlak, 

imajinasi dan etika seorang anak serta mengembangkan potensi pengetahuan 

yang dimiliki.
17

 

Novel Hafalan Shalat Delisa yang diterbitkan tahun 2005 silam 

sangatlah begitu memukau di semua kalangan masyarakat. Dari masyarakat 

kalangan bawah sampai kalangan atas. Masyarakat sangat begitu antusias 

untuk membacanya. Pesan moralnya begitu sangat kuat sehingga membuat 

novel ini termasuk novel terlaris. Novel Hafalan Shalat Delisa 

menggambarkan perjuangan seorang anak kecil dari Banda Aceh.  

                                                           
16 

Abdurrahman An-Nahlawi, Prinsip-Prinsip Metode Pendidikan Islam (Bandung: IKAPI, 

1989), 32-35. 

17
 Abdul Aziz dan Abdul Majid, Mendidik dengan Cerita , Terj.Syarif Hade Masyah Makhfud 

Lukman Hakim (Mastakim:  2003), 12-13.  



8 

 

Pada tahun 2004-an di tanah Lhok Nga dengan suasana kehidupan 

masyarakat yang tenang dan damai. Terletak di hamparan tepi lautan yang 

sangat begitu indah hiduplah sebuah keluarga yang hidup dengan rukun dan 

sejahtera. Mereka terdiri dari seorang ayah dan ibu dengan ke empat putri. 

Salah satu dari putrinya bernama Delisa. Waktu itu Delisa mendapatkan tugas 

untuk menghafal bacaan-bacaan dalam sholat. Delisa mengalami kesusahan 

dalam menghafal, akan tetapi kakak-kakak Delisa terus memberi semagat. 

Delisa akan diberikan hadia kalung emas bila dia lancar dalam menghafal 

hafalan sholat. Akan tetapi Allah berkehendak lain, ketika Delisa praktek 

sholat tiba-tiba gelombang Tsunami meluluhlantahkan tanah Lhok Nga. 

Seluruh keluarganya tidak ada yang selamat dari gelombang Tsunami. Sampai 

akhirnya yang tersisa hanyalah Delisa sendiri. Delisa mengalami keterpurukan 

mental, dia tidak percaya bahwa sekarang ibu dan kakak-kakaknya sudah 

tiada. Akan tetapi akhirnya Delisa bangkit dari keterpurukan tersebut. Apalagi 

ketika Delisa sadar bahwasanya dia masih punya ayah yang masih hidup. 

Delisa masih berusaha memperlancar hafalan sholatnya, sampai akhirnya 

Delisa menjadi hafal dengan lancar.
18

  

Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini, bagaimana 

melakukan eksplorasi atas kandungan nilai-nilai pendidikan dalam novel 

tersebut. Apabila dilihat dari deskripsi cerita dalam novel Hafalan Shalat 

                                                           
18

 Tere Liye. Hafalan Surat Delisa (Jakarta: Republika, 2008). 
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Delisa, penuh dengan perjalanan proses pendidikan anak bangsa yang 

sungguh sangat luar biasa. Mengedepankan keikhlasan dan kesabaran.  

Novel Hafalan Shalat Delisa mempunyai power yang menghembuskan 

nilai-nilai pendidikan. Penulis  menulis buku ini dalam kesadaran beribadah, 

sehingga mampu mendeskripsikan pesan moral dan sosial yang sangat nyata. 

Betapa pentingnya mencintai kehidupan, kematian,musibah dan anugrah.  

Sehingga dalam kaitannya dengan cerita itu, dapat diambil sebuah analisis 

tentang kandungan nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Hafalan Shalat 

Delisa. Dalam hal ini, penulis berinisiasi untuk melakukan penelitian yang 

bersifat analitik tentang nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Hafalan 

Shalat Delisa. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tulisan ini difokuskan 

pada nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel “Hafalan Shalat Delisa” 

karya Tere Liye dan relevansinya terhadap pendidikan Islam. Jika diajukan 

dalam bentuk pertanyaan sub masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

1. Apa nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Hafalan Shalat Delisa 

karya Tere Liye? 

2. Bagaimana relevansi nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Hafalan 

Shalat Delisa karya Tere Liye dengan pendidikan Islam?  
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang berkenaan dengan masalah diatas adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung 

dalam novel Hafalan Shalat Delisa karya Tere Liye. 

2. Untuk mendiskripsikan relevansi nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

novel Hafalan Shalat Delisa karya Tere Liye dengan pendidikan Isam. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

    Kajian penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

wacana dalam perkembangan pemikiran yang sudah ada khususnya 

terkait dengan karya tulis yang mengkaji nilai-nilai pendidikan 

terutamanya yang berhubungan dengan pendidikan karakter. Dalam hal 

ini, penulis berusaha memunculkan nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

novel Hafalan Shalat Delisa karya Tere Liye dan relevansinya dalam 

pendidikan Islam. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pelaku pendidikan, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan pendidikan karakter di lingkungan 

pendidikan. 
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b. Dapat memberikan kontribusi kepada pihak yang relevan dengan 

penelitian ini, sehingga dapat untuk dijadikan referensi, refleksi atau 

perbandingan kajian yang dapat digunakan lebih lanjut dalam 

pengembangan pendidikan Islam. 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, dalam hal ini Moloeng menjelaskan metodologi 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati.
19

 Peneliti melakukan kajian terhadap novel Hafalan Shalat 

Delisa  tentang nilai-nilai pendidikan karakter.  

Adapun jenis penelitian ini adalah kajian kepustakaan atau library 

research yang berarti telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu 

masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan 

mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Dalam hal ini 

bahan-bahan pustaka diberlakukan sebagai sumber ide untuk menggali 

pemikiran atau gagasan baru, sebagai bahan dasar untuk melakukan 

                                                           
19

Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 

3. 
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deduksi dari pengetahuan yang telah ada, sehingga kerangka teori baru 

dapat dikembangkan atau sebagai dasar pemecahan masalah.
20

  

Serta dibangun dengan menggunakan metode berfikir deskriptif
21

 

analisis
22

, yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis terhadap 

catatan-catatan atau dokumen sebagai sumber data.
23

. 

2. Data dan Sumber Data 

    Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam penelitian ini 

berasal dari berbagai literatur kepustakaan yang mempunyai kaitan dengan 

nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Hafalan Shalat Delisa Karya 

Tere Liye. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua macam, 

yaitu: 

a. Sumber data primer, merupakan rujukan utama dalam mengadakan 

suatu penelitian untuk mengungkapkan dan menganalisis penelitian 

tersebut. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah novel 

Hafalan Shalat Delisa Karya Tere Liye. 

                                                           
20

Jurusan Tarbiyah STAIN, Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 

2013), 53. 
21

 Metode Deskriptif adalah menjelaskan atau menggambarkan data yang ada. Dalam prakteknya, 

metode ini tidak terbatas pada pengumpulan data saja, tetapi juga meliputi penjelasan dana analisis 

terhadap data tersebut. Lihat Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 

Cet 1, 7. 
22

 Metode Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu penetahuan ilmiah dengan 

mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian 

yang satu dengan pengertian yang lain untuk memperoleh kejelasan mengenai halnya.jadi, dalam hal 

ini orang akan memperoleh sesuatu pengetahuan yang sifatnya baru. Lihat, Sudarto, Metode Penelitian 

Filsafat (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 1996), 59. 
23

 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009), 50. 
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b. Sumber data sekunder, merupakan bahan atau rujukan yang ditulis oleh 

tokoh-tokoh lain yang ada relevansinya dengan tema penelitian ini, 

antara lain: 

1) Departemen Agama RI, Al qur‟an dan Tarjamahnya (Bandung: 

Gema Risalah, 1989)  

2) Ramayulis dan Syamsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam (Telaah 

sistem pendidikan dan pemikiran para tokohnya) (Jakarta: Kalam 

Mulia, 2010) 

3) Basuki M. Ag dan Dr. M. Miftahul Ulum, M. Ag, Pengantar Ilmu 

Pendidikan Islam (Ponorogo STAIN Po Press, 2007) 

3. Teknik Pengumpulan Data 

    Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan nilai-nilai 

pendidikan karakter, maka peneliti menggunakan teknik dokumenter yaitu: 

teknik dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, 

seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, 

dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.
24

 

4. Teknik Analisis Data 

    Data yang telah terkumpul, baik yang diambil dari kitab, buku, 

majalah, jurnal, skripsi, dan sebagainya kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode content analysis. Teknik analisa data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis), yaitu 

                                                           

      
24

 Ibid., 191. 
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teknik untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi 

penulis dan masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis. Di samping itu 

dengan cara ini dapat dibandingkan antara satu buku dengan buku yang 

lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan perbedaan waktu 

penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam 

mencapai sasarannya sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau 

sekelompok masyarakat tertentu.
25

 Nana Syaodih menjelaskan bahwa 

teknik analisis isi ditujukan untuk menghimpun dan menganalisis 

dokumen-dokumen resmi, dokumen yang validitas, dan keabsahannya 

terjamin baik dokumen perundangan dan kebijakan maupun hasil-hasil 

penelitian. Analisis juga dapat dilakukan terhadap buku-buku teks, baik 

yang bersifat teoritis maupun empiris. Kegiatan analisis ditujukan untuk 

mengetahui makna, kedudukan, dan hubungan antara berbagai konsep, 

kebijakan, program, kegiatan, peristiwa yang ada atau yang terjadi untuk 

selanjutnya mengetahui manfaat, hasil atau dampak dari hal-hal tersebut.
26

  

Sementara itu, untuk memperoleh pemaparan yang objektif dalam hal 

ini, tak lain adalah dengan menggunakan metode
27

 berfikir induktif dan 

                                                           

      
25

 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 2007), 72-73. 
26

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2007), 81-82. 
27

 Metode peneltian merupakan strategi umum yang di anut dalam pengunpulan data yang 

diperlukan guna menjawab persoalan yang dihadapi. Lihat Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian 

Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1999), 3. 
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deduktif.
28

 Lebih lanjut lagi penelitian ini menggunakan metode koherensi 

internal.
29

 Metode ini dipergunakan dalam rangka membedah dan 

menginterpretasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Hafalan 

Sholat Delisa semua konsep pendidikan karakter dan segala aspeknya 

dilihat menurut keselarasannya antara satu dengan yang lainnya. Metode 

ini juga bertujuan untuk mencari koherensi (keterkaitan) dan kesesuaian 

pendidikan karakter pendidikan. 

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan ini secara keseluruhan mencakup : 

Bab I merupakan pendahuluan yang di dalamnya mencakup latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan kajian, manfaat kajian, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II membahas tentang pendidikan karakter dan pendidikan Islam. 

Bab III membahas tentang biografi Tere Liye  mencakup beberapa sub 

bab antara lain tentang riwayat hidup, latar belakang pendidikan, karya tulis 

dan prestasi atau jabatan Tere Liye.  

Bab IV ini khusus membahas membahas novel “Hafalan Shalat 

Delisa” yang difokuskan pada nilai-nilai pendidikan karakter  dan 

relevansinya nilai-nilai pendidikan karakter tersebut pada pendidikan Islam. 

                                                           
28

 Metode berpikir induktif adalah salah satu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta atau 

peristiwa tertentu kemudian ditarik suatu kesimpulan generalisasi yang bersifat umum sedangkan 

deduktif ialah kebalikan dari induktif. Lihat Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi 

Offset, 2004), 41-47. 
29

 Anton Bakker dan Charis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 

45. 
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Bab V sebagai bab penutup dari keseluruhan pembahasan yang dibagi 

dalam kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DAN PENDIDIKAN ISLAM 

 

A. Pendidikan Karakter 

1. Pengertian Pendidikan Karakter 

Istilah pendidikan berasal dari kata “didik” dengan memberinya 

awalan “pe” dan akhiran “kan”, mengandung arti “perbuatan” (hal, cara, 

dan sebagainya). Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa 

Yunani, yaitu”paedagogie”, yang berarti bimbingan yang diberikan 

kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris 

dengan “education” yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam 

bahasa Arab istilah ini sering diterjemahkan dengan “tarbiyah” yang 

berarti pendidikan.
30

 

Dalam arti luas pendidikan merupakan sistem proses perubahan 

menuju pendewasaan, pencerdasan, dan pematangan diri. Dewasa dalam 

hal perkembangan badan, cerdas dalam hal perkembangan jiwa dan 

matang dalam hal berperilaku. Dalam langkah kegiatan pendidikan 

selanjutnya, ketiga sasaran ini menjadi kerangka pembudayaan kehidupan 

manusia. Pada dasarnya pendidikan adalah wajib bagi siapa saja, kapan 

                                                           

        
30

 H. Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 13. 
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saja, dan dimana saja.
31

 Sedangkan dalam arti sempit, pendidikan adalah 

seluruh kegiatan belajar yang direncanakan, dengan materi terorganisasi, 

dilaksanakan secara terjadwal dalam system pengawasan, dan diberikan 

evaluasi berdasar pada tujuan yang telah ditentukan. 
32

 

Pendidikan sering diterjemahkan orang dengan paedagogi. Pada 

Yunani Kuno, seorang anak yang pergi dan pulang sekolah diantar 

seorang pelayan, pelayan tersebut biasa disebut paedagogos, penuntun 

anak. Disebut demikian karena di samping mengantar dan menjemput 

juga berfungsi sebagai pengasuh anak tersebut dalam rumah 

tanggatuannya, sedangkan gurunya, yang mengajar, pada Yunani Kuno 

disebut governor. Governor sebagai guru tidak mengajar secara klasikal 

seperti sekarang ini, melainkan secara individual.33 Dan dalam bahasa 

Romawi didapati istilah educate yang berarti membawa keluar (sesuatu 

yang adadi dalam).34 Dalam arti sederhana, pendidikan kerap diartikan 

sebagai usaha manusia untuk membina kepribadianya sesuai dengan nilai-

nilai didalam masyarakat dan kebudayaannya.35
 

Menurut John Dewey pendidikan adalah proses pembentukan 

kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan 

sesame manusia. Tujuan pendidikan dalam hal ini agar generasi muda 

                                                           
31

 Suparlan Suhartono, Filsafat Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), 77. 
32

 Ibid., 84.  
33

 Noeng Muhadjir, Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 

20. 
34

 Mukhlison Effendi, Ilmu Pendidikan (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 1. 
35

 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 1. 
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sebagai penerus generasi tua dapat menghayati, memahami, 

mengamalkan nilai-nilai atau norma-norma tersebut dengan cara 

mewariskan segala pengalaman, pengetahuan, kemampuan dan 

keterampilan yang melatar belakangi nilai-nilai dan norma-norma hidup 

dan kehidupan.
36

  

 Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan adalah daya 

upaya untuk memajukan pertumbuhan nilai moral (kekuatan batin, 

karakter), fikiran (intellect) dan tumbuh anak yang antara satu dan lainnya 

saling berhubungan agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yakni 

kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras.37 

 Secara sederhana pendidikan dapat dimaknai sebagai usaha untuk 

membantu peserta didik mengembangkan seluruh potensinya (hati, pikir, 

rasa dan karsa serta raga) untuk mengadapi masa depan.
38

 Pendidikan 

merupakan proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan 

masyarakat sehingga akan membuat orang dan masyarakat menjadi 

beradab. Pendidikan bukan merupakan sarana transfer pengetahuan saja, 

tetapi lebih luas lagi, yaitu sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran 

nilai. Anak harus mendapatkan pendidikan yang menyentuh dimensi 

                                                           
36

 Mansur Muslich, Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional, 

(Jakarta: Bumi Aksara, Cet 2, 2011), 67. 
37

 Zaim Elmubarok, Membumikan pendidikan nilai mengumpulkan yang terserak, menyambung 

yang terputus, dan menyatukan yang tercera (Bandung: Alfabeta, 2009), 2. 
38

 Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter , (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2012), 37. 
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dasar kemanusiaan. Yang mencakup tiga hal paling mendasar, yaitu (1) 

afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, 

termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi 

estesis; (2) kognitif yang tercermin pada kapasitas pikirdan daya 

intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi; dan (3) psikomotorikyang tercermin pada 

kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan 

kompetensi kinestesis.
39

 

  Dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang 

dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah, melalui kegiatan 

bimbingan, pengajar dan atau latihan, yang berlangsung di sekolah dan di 

luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar 

dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat 

dimasa yangakan datang.40
 

  Kata karakter diambil dari bahasa Inggris dan Yunani. Awalnya, 

kata ini digunakan untuk menandai hal yang mengesankan dari koin. 

Belakangan, secara umum istilah character digunakan untuk mengartikan 

hal yang berbeda antara satu hal dan hal yang lainnya, dan akhirnya juga 

digunakan untuk menyebut kesamaan  kualitas pada tiap orang yang 

                                                           
39

  Mansur Muslich, Pendidikan Karakter: Menjawab ,69. 
40

 Redja Mudyaharjo, Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar 

Pendidikan Pada Umumnya Dan Pendidikan Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 11. 
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membedakan dengan kualitas lainnya.
41

  Karakter adalah watak, tabiat, 

akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi 

brbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan 

untuk cara pandang, berfikir, bersikap, dan bertindak.
42

 Kebajikan terdiri 

atas sejumlah nilai, moral dan norma, seperti dapat amanah, jujur, hormat, 

ramah dan bertanggungjawab. Sedangkan karakteristik adalah realisasi 

perkembangan positif sebagai individu (intelektual, sosial, emosional dan 

etika). Individu yang berkarakter baik adalah seseorang yang berusaha 

melakukan hal yang terbaik.43 

   Menurut Simon Philips, karakter adalah kumpulan tata nilai yang 

menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap dan perilaku 

yang ditampilkan.
44

 Menurut Thomas Lickona, karakter merupakan sifat 

alami seseorang dalam merespon situasi secara bermoral. Sifat alami itu 

dimanifestasikan dalam tindakan nyata melalui tingkah laku yang baik, 

jujur, bertanggung jawab dan karakter mulia lainnya.
45

   

   Sedangkan menurut Doni Koesoema, bahwa karakter sama dengan 

kepribadian. Keperibadian dianggap sebagai ciri, atau karakteristik, atau 

gaya, atau sifat khas dari seseorang yang bersumber dari bentukan-

                                                           
41

 Fathul Mu‟in, Pendidikan Karakter: Konstuksi Teoritik dan Praktik, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2011), 62. 
42

 Ibid., 35. 
43

Arismantoro, Tinjauan Berbagai Aspek ”Character Building” Bagaimana Mendidik Anak 
Berkarakter ( Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), 27. 

44
 Fathul Mu‟in, Pendidikan Karakter: Konstuksi Teoritik dan Praktik, 160. 

45
 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2012), 32 
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bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa 

kecil, juga bawaan sejak lahir.
46

  

  Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya karakter merupakan 

nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik dari 

pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang membedakannya 

dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam 

kehidupan sehari-hari. Atau sesuatu yang ada dalam diri seseorang yang 

menyebabkan orang tersebut disifati.
47

 

 Banyak para ilmuan berbeda pendapat mengenai definisi 

pendidikan karakter. Istilah karakter berasal dari bahasa Yunani “to 

mark” yang berarti menandai, yaitu menandai tindakan atau tingkah laku 

seseorang.
48

 

Menurut F.W Foerster seorang pencetus pendidikan karakter 

pertama dari Jerman, karakter adalah sesuatu yang yang mengualifikasi 

seorang pribadi. Dengan karakter itulah kualitas seorang pribadi itu di 

ukur.
49

 Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nila-nilai 

karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, 

kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nila-nilai 

                                                           
46

 Doni Koesoema A, Pendidikan Karakter: Stategi Mendidik Anak di Zaman Global, (Jakarta: 

Grasindo, 2010), 80. 
47

 Ibid., 36. 
48

 Agus Wibowo, Manajemen Pendidikan Karakter Di Sekolah Konsep Dan Praktik 

Implementasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2013), 8. 
49

 Sutarjo Adi Susilo, Pembelajaran Nilai – Karakter Kontruksivisme Dan VCT Sebagai Inovasi 

Pendekatan Pembelajaran (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 76 



23 

 

tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, 

lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia yang 

insani.
50

 Pendidikan karakter juga didefinisikan sebagai pendidikan yang 

mengembangkan karakter yang mulia dari peserta didik dengan 

mempraktikkan dan mengajarkan nilai-nilai moral dan pengambilan 

keputusan yang beradab dalam hubungannya dengan Tuhannya.
51

 

Pendidikan karakter merupakan suatu payung istilah yang 

menjelaskan berbagai aspek pengajaran dan pembelajaran bagi 

perkembangan personal.
52

 Pendidikan karakter melibatkan tiga aspek 

teori yaitu, aspek teori pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan 

tindakan (action).
53

 Tanpa ketiga aspek tersebut, maka pendidikan 

karakter dipandang tidak akan efektif, dan pelaksanaannya pun harus 

dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Sehingga pendidikan 

karakter secara ringkas dapat disimpulkan proses pendidikan yang 

menanamkan dan mengengkan karakter-karakter luhur kepada anak didik, 

sehingga mereka memiliki karakter luhur itu, menerapkan dan 

memraktekkan dalam kehidupannya. 
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 Sri Narwanti, Pendidikan Karakter Pengintegrasian 18 Bentuk Nilai pembentuk Karakter 

Dalam Mata Pelajaran, (Yogyakarta: Familia, 2011), 14. 
51

 Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter , (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2012), 44. 
52
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2. Tujuan Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa 

yang tangguh, kopetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, gotong 

royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila sesuai dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia no. 20 Tahun 2003.
54

 Pendidikan 

karakter berfungsi: 

a. Mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berfikiran baik, dan 

berperilaku baik. 

b. Memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur. 

c. Meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan 

dunia. 

Pendidikan karakter dilakukan melalui berbagai media yang 

mencakup keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, masyarakat politik, 

pemerintah, dunia usaha, dan media massa.
55

      

Tujuan pendidikan  karakter adalah penanaman nilai dalam diri 

siswa dan pembaruan tata kehidupan bersama yang lebih menghargai 

kebebasan individu. Tujuan jangka panjangnya tidak lain adalah 

                                                           
54

 Undang-Undang Republik Indonesia no 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (SISDIKNAS), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 8. 
55

 Kementrian Pendidikan Nasional Badan Penelitian Dan Pengembangan Pusat Kurikulum 

Dan Perbukuan, Pedoman Pelaksanan Pendidikan Karakter Berdasrkan Pengalaman Di Satuan 

Ppendidikan Rintisan (Jakarta, 2011), 2. 
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mendasarkan diri pada tanggapan aktif kontekstual individu atas implus 

naturan sosial yang diterimanya, yang pada gilirannya semakin 

mempertajam visi hidup yang akan diraih lewat proses pembentukan diri 

secara terus-menerus (on going formation). 

  Pendidikan karakter juga bertujuan meningkatkan mutu 

penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada 

pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara 

utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan. 

     Pendidikan karakter pada tingkatan institusi mengarah pada 

pembentukan budaya sekolah, yaitu nilai-nilai yang melandasi perilaku, 

tradisi, kebiasaan keseharian, dan symbol-simbol yang dipraktikkan oleh 

semua warga sekolah dan masyarakat sekitar. Tujuan mulia pendidikan 

karakter ini akan berdampak langsung pada prestasi anak didik.
56

 

3. Kegunaan dan fungsi pendidikan karakter 

  Kegunaan pendidikan yang berbasiskan pada pengembangan 

karakter anak antara lain: 

a. Anak memahami susunan pendidikan budi pekerti dalam lingkup etika 

bagi pengembangan dirinya dalam bidang ilmu pengetaahuan. 

b. Anak memiliki landasan budi pekerti luhur bagi pola perilaku sehari-

hari yang didasari hak dan kewajiban sebagai warga negara. 
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 Jamal Ma‟mur Asmani, Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah, 

(Jogjakarta: Diva Press, 2012), 42-43. 
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c. Anak dapat mencari dan memperoleh informasi tentang budi pekerti, 

mengolahnya dan mengambil keputusan dalam menghadapi masalah 

nyata di masyarakat. 

d. Anak dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain untuk 

mengembangkan nilai moral.
57

 

4. Nilai-nilai Pendidikan Karakter 

 Secara bahasa nilai berati adab, etika, kultur, norma, pandangan 

hidup, atau sila. Sedangkan bahasa Indonesia nilai merupakan konsep 

abstrak mengenai masalah dasar yang sangant penting dan bernilai dalam 

kehidupan manusia.
58

  Nilai merupakan sesuatu yang abstrak yang biasa 

untuk menunjuk pada keberhargaan atau kebaikan. Nilai juga merupakan 

suatu kemampuan yang dipercayai dapat memuaskan manusia. Nilai juga 

dapat diartikan sebagai sesuatu yang berharga. Nilai merupakan konsep 

yang abstrak didalam diri manusia atas masyarakat mengenai hal-hal 

yang dianggap baik, benar, salah, dan buruk. Nilai mengarah pada 

perilaku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari.
59

 

 Berdasarkan kajian berbagai nilai agama, norma sosial, peraturan 

atau hukum, etika akademik, dan prinsip-prinsip HAM, telah 
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teridentifikasi butir-butir nilai yang dikelompokkan menjadi nilai utama, 

yaitu: 

a. Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan 

Nilai ini bersifat religius. Dengan kata lain, pikiran, perkataan, 

dan tindakan seseorang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai 

ketuhanan dan atau ajaran agama. 

b. Nilai karakter hubungannya dengan diri sendiri 

Ada beberapa nilai karakter yang berhubungan dengan diri 

sendiri, antara lain: jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, 

disiplin, dan kerja keras. 

c. Nilai karakter hubungannya dengan sesama 

Ada beberapa nilai karakter yang berhubungan dengan sesama, 

antara lain: 

a) Sadar hak dan kewajiban diri dan orang lain 

b) Patuh pada aturan-aturan sosial 

c) Menghargai karya dan prestasi orang lain 

d) Santun 

e) Demokrasi 

d. Nilai karakter hubungannya dengan lingkungan 

Hal ini berkenaan dengan kepedulian terhadap sosial dan 

lingkungan. Nilai karakter tersebut berupa sikap dan tindakan yang 

selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di 
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sekitarnya. Selain itu, mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin 

member bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

e. Nilai kebangsaan 

 Artinya cara berfikir, bertindak, dan wawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan diri 

dan kelompok. Antara lain: nasionalis dan menghargai keberagaman.
60

 

  Dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan 

karakter, telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, 

Pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional, yaitu: 

a. Religius 

Pikiran, perkataan dan  tindakan seseorang yang selalu 

berdasarkan pada nilai ketuhanan ataupun berdasarkan 

kepercayaan yang dianutnya. 

b. Jujur 

Perilaku seseorang yang menyatakan apa adanya supaya menjadi 

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, dan 

perbuatan. 
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c. Toleransi 

Sikap dan tindakan seseorang dalam menghargai perbedaan 

agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang 

berbeda dari dirinya. 

d. Disiplin 

Tindakan seseorang yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan dan peraturan yang sudah ada. 

e. Kerja Keras 

Perilaku seseorang yang menunjukan kesungguhan dalam 

mengatasi berbagai cobaan/hambatan dalam menyelesaikan tugas. 

f. Kreatif 

Pola fikir dan tindakan seseorang dalam melakukan sesuatu secara 

logis untuk menghasilkan inovasi baru dari apa ang telah dimiliki. 

g. Mandiri 

Sikap dan perilaku seseorang yang tidak mudah tergantung pada 

orang lain. 

h. Demokratis 

Cara berfikir, bersikap dan bertindak seseorang yang menilai sama 

antara hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain. 

i. Rasa Ingin Tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu mencoba untuk mengetahui 

sesuatu lebih dari apa yang dipelajarinya. 
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j. Semangat Kebangsaan 

Pola fikir, dan cara bertindak yang menempatkan kepentingan 

bangsa dan Negara diatas kepentingan individu dan kelompok. 

k. Cinta Tanah Air 

Cara berfikir, bertindak, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 

dan kepedulian, yang besar terhadap bangsa dan Negara.  

l. Menghargai Prestasi  

Sikap dan tindakan yang mengakui, serta menghormati 

keberhasilan dirinya maupun orang lain.  

m. Bersahabat 

Perbuatan yang menunjukkan rasa senang ketika hidup dengan 

masyarakat. 

n. Cinta Damai 

Sikap, perkataan, dan perbuatan seseorang yang membuat orang 

lain merasa senang, tenang dan aman atas kehadiran dirinya. 

o. Gemar Membaca 

Sikap ataupun kebiasaan untuk menyediakan waktu untuk 

membaca dalam menunjang keilmuannya. 

p. Peduli Sosial 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan 

pada lingkungan alam sekitarnya, dan selalu ingin memberi 

bantuan bagi orang lain yang membutuhkan. 
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q. Tanggung Jawab. 

Sikap dan perilaku seseorang untuk menyelesaikan tugas dan 

kewajibannya.
61

 

B. Pendidikan Islam 

1. Dasar Pendidikan Islam 

Setiap tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan harus 

mempunyai dasar berpijak yang baik, benar kuat serta kokoh. Apalagi 

dalam hal pendidikan , sangat diperlukan dasar sebgai landasan berpijak 

dalam penentuan materi, interaksi, inovasi, dan cita-citanya. Oleh  karena 

itu seluruh aktifitas pendidikan meliputi penyusunan konsep teoritis dan 

pelaksanaan operasionalnya harus memiliki dasar. Hal ini dimaksudkan 

agar usaha yang terlingkup dalam pendidikan mempunyai sumber 

keteguhan dan keyakinan yang tegas sehingga peraktek pendidikan tidak 

kehilangan arah dan mudah disimpangkan oleh pengaruh-pengaruh dari 

luar pendidikan. 

Dasar pendidikan Islam ada tiga yaitu al-Qur‟an, as-Sunnah, dan 

al- Ijtihad. 

a. al-Qur‟an 

Pada hakekatnya al-Qur‟an merupakan dasar pokok pendidikan 

Islam dan perbendaharaan yang benar untuk kebudayaan manusia, 

terutama bidang kerohanian yang di dalamnya mengandung banyak 
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hal yang menyangkut segenap tentang kehidupan manusia, dan pada 

umumnya merupakan kitab pendidikan kemasyarakatan, moril 

(akhlak), dan spiritual (kerohanian). Seperti berfirman Allah: 

    
   
   

   
   

  
  

   
  

  

 
“(dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap 

umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami 

datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat 

manusia. dan Kami turunkan kepadamu al-kitab (al-Quran) untuk 

menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar 

gembira bagi orang-orang yang berserah diri”. (Q.S. An-Nahl: 

89).
62

 

 

Islam merupakan agama yang membawa misi agar umatnya 

menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Sebagaimana yang kita 

ketahui ayat al-Qur‟an yang turun pertama kali berkenaan dengan 

masalah keimanan dan pendidikan. Allah berfirman: 

   
   ,   

    ,  
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  ,   

  ,   
      

  
“ Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, yang mengajar (manusia) dengan 

perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang 

tidak diketahuinya”. (Q.S. al „Alaq: 1-5).
63

 

 

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa seolah-olah 

Allah berkata hendaklah manusia menyakini akan adanya Tuhan 

Pencipta manusia. Manusia yang diciptkan dari segumpal darah. 

Selanjutnya manusia diperintahkan untuk melaksanakan pendidikan 

dan pengajaran (bacalah). Tuhan juga memberikan bahan (materi 

pendidikan agar manusia hidup sempurna didunia ini) untuk dipelajari. 

Islam menegaskan jika manusia ingin menemukan jati dirinya sebagai 

insan yang berguna dan bermanfaat, maka manusia harus 

menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Disamping itu masih 

banyak ayat-ayat al-Qur‟an yang menyinggung tentang pendidikan dan 

pengajaran. Yang jelas al-Qur‟an adalah dasar dari setiap seorang yang 

muslim untuk bertindak dan berbuat. Semuanya sudah tercantum 

dalam kitab akhir zaman itu. 

b. as-Sunnah 
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Menurut Jumhur Ulama ahli Hadis mengartikan as-Sunnah, 

yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, 

baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun ketetapan.
64

 As-sunnah 

dijadikan sebagai landasan pendidikan Islam yang ke dua, karena 

Rasulullah SAW telah meletakkan dasar-dasar pendidikan Islam 

semenjak beliau diangkat menjadi utusan Allah.
65

  Sebagaimana 

firman Allah: 

    
   

   
  

  
      

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri      teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 

Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut 

Allah”. (Q.S. al „Alaq: 1-5).
66

 

 

Dari penggalan surat di atas, Rasulullah adalah manusia 

pilihan, kekasih Allah. Maka dari pada itu Rasulullah adalah sosok 

figure suri tauladan yang paling sempurna bagi umat manusia. 

Rasulullah mengtakan bahwa beliau adalah juru didik. Dalam 

kaitan dengan ini M. Athiyah al Abrasyi mengatakan: Pada suatu hari 

Rasul keluar dari rumahnya dan beliau menyaksikan adanya dua 
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pertemuan, dalam pertemuan pertama orang-orang berdo‟a kepada 

Allah bertujuan mendekatkan diri kepada-Nya. Dalam pertemuan 

kedua, orang-orang sedang memberikan pelajaran, langsung beliau 

bersabda: “Mereka ini (pertemuan pertama) minta kepada Allah bila 

Tuhan menghendaki maka ia akan memenuhi permintaannya tersebut, 

dan jika Ia tidak menghendaki maka tidak akan dikabulkannya. Tapi 

golongan kedua ini mereka mengajar manusia, sedangkan saya semdiri 

diutus untuk juru didik”. Setelah itu beliau duduk pada pertemuan 

kedua ini. Praktek ini membuktikan suatu contoh yang terbaik betapa 

Rasul mendorong orang belajar dan menyebarkan ilmu secara luas dan 

suatu pujian atas keutamaan juru didik. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Rasulullah 

menjunjung tinggi kepada pendidikan dan memotovasi agar berkiprah 

pada pendidikan dan pengajaran.
67

 

c. al-Ijtihad 

Ijtihad berakar dari kata jahda  yang berarti yang sulit dan 

pengerahan kesanggupan dan kekuatan.
68

 Ijtihad sebagai landasan 

dasar pendidikan Islam adalah usaha-usaha pemahaman yang sangat 

serius dari kaum muslimin terhadap al-Qur‟an dan as-sunnah, sehingga 

memunculkan kreativitas yang cemerlang di bidang kependidikan 
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Islam atau bahkan karena adanya tantangan zaman dan desakan 

kebutuhan sehingga melahirkan ide-ide fungsional yang gemilang.
69

 

Seperti Historis, sosiologi, politik, dan akmistratif, ekonomi, psikologi, 

dan filosofi.
70

 Untuk melaksanakn pengetahuan dan berpedoman untuk 

berprilaku. 

Beberapa contoh hasil  ijtihad yang dapat dijadikan sebagai dasar 

pendidikan Islam antara lain: 

1. Ketetapan para ulama tentang diperbolehkannya seorang guru 

menerima upah, adab guru dan murid dalam proses pendidikan. 

Keharusan untuk memulai belajar al-Qur‟an dan sebagainya. 

2. Ketetapan para ulama terhadap tempat pendidikan Islam dari 

rumahke masjid, ke madrasah, ke universitas dan sebagainya. 

3. Ketetapan para ulama terhadap materi pendidikan Islam dari materi 

al-Qur‟an, hadits, dan ilmu-ilmu lainnya.
71

 

2. Pengertian Tentang Pendidikan Islam 

Pengertian pendidikan Islam ini sebenarnya sudah cukup banyak 

dikemukakan oleh para ahli. Meskipun demikian, perlu dicermati dalam 

ragka melihat relevansi rumusan baik dalam hubungan dengan dasar 

makna maupun dalam kerangka tujuan, fungsi dan prosese kependidikan 

Islam yang dikembangkan dalam rangka menjawab permasalahan dan 
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tantangan yang dihadapi dalam kehidupan umat manusia sekarang dan 

yang akan datang. 

Pendidikan islam dalam arti luas adalah segala pengalaman 

belajar yang dilalui peserta didik dengan segala lingkungan dan sepanjang 

hayat.
72

  Usaha kependidikan bagi manusia menyerupai makanan yang 

berfungsi memberikan vitamin bagi pertumbuhan manusia. 

Sebgaimana landasan pandangan seorang muslim disebutkan 

dalam ayat al-Qur‟an: 

         
“Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam”. 

(Q.S. Ali Imran: 19) 

 

Oleh karena itu bila manusia yang mengaku muslim,maka 

seyogyanya harus mentaati ajaran Islam dan menjaga agar rahmat Allah 

tetap berada pada dirinya Manusia harus di didik melalui proses 

pendidikan Islam. Berdasarkan pandangan diatas, maka pendidikan Islam 

adalah sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang 

untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam.
73 

Karena 

nilai-nilai Islam telah menjiwa dan mewarnai corak kepribadiannya. 

Dengan istilah lain, manusia muslim yang telah mendapatkan 

pendidikan Islam itu harus mempunyai hidup didalam kedamaian dan 

kesejahteraan sebagaimana yang diharapkan oleh cita-cita Islam. 

                                                           
72

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 14 
73

 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam II (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 12-13. 



38 

 

Menurut Ahmad D. Marimba dalam bukunya Filsafat Pendidikan 

Islam yang sering dikutip dalam berbagai pembahasan pendidikan Islam 

menyatakan bahwa, “Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani-rohani 

berdasarkan hokum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya 

kepribadian utama menurut ukuran Islam”.74
 Dari definisi ini jelas 

pendidikan Islam diartikan bimbingan jasmani-rohani menurut hukum 

agama Islam menuju terbentuknya kepribadian yang utama menurut 

Islam, yang berarti menitik beratkan kepada bimbingan jasmani-rohani 

berdasarkan ajaran Islam dalam membentuk akhlak mulia. Dalam definisi 

ini tercermin unsur bimbingan jasmani-rohani, berdasarkan hokum-

hukum agama Islam, dan terbentuknya kepribadian utama menurut 

ukuran Islam.  

Syahminan Zaini, dalam bukunya Prinsip-perinsip Dasar Konsep 

Pendidikan Islam menyatakan definisi pendidikan Islam ialah “usaha 

mengembangkan fitrah manusia dengan ajaran Islam, agar terwujud 

(tercapai) kehidupan manusia yang makmur dan bahagia”.75
 Dari 

pengertian ini nampak ditekankan usaha pengembangan fitrah manusia 

melalui ajaran Islam bagi tercapainya kehidupan yang bahagia.  

       Menurut Muhammad al-Naquib al-Attas, istilah yang lebih relevan 

dalam konteks pendidikan Islam adalah al-ta‟dib. Al-Naquib al-Attas 
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mendasarkan analisisnya atas konsep semantik dari hadis Rasulullah SAW 

riwayat Ibn Mas‟ud, ketika al-Qur‟an sendiri digambarkan sebagai 

undangan Allah Swt. untuk menghadiri suatu perjamuan di atas bumi, dan 

sangat dianjurkan untuk mengambil bagian di dalamnya dengan cara 

memiliki pengetahuan yang benar tentangnya.
76

 

Penekanan pada adab yang mencakup amal dalam pendidikan dan 

proses pendidikan adalah untuk menjamin bahwasannya ilmu 

dipergunakan secara baik di dalam masyarakat.
77

 Dan aktivitas pendidikan 

Islam menurut al-Attas akan berpengaruh pada tiga hal penting. Pertama, 

kebiasaan dan kesalahan dalam ilmu pengetahuan. Kedua, hilangnya adab 

dalam umat. Ketiga, bangkitnya pemimpin yang tidak memenuhi syarat 

kepemimpinan yang absah dalam umat Islam, karena tidak memenuhi 

standar moral, intelektual, dan spiritual yang tinggi. 

H. Mahmud Yunus menyebutkan bahwa pendidikan agama Islam 

adalah mendidik anak-anak, pemuda-pemuda dan orang dewasa supaya 

menjadi seorang muslim sejati, beriman teguh, beramal sholeh dan 

berakhlak mulia sehingga ia menjadi salah seorang anggota masyarakat 

yang sanggup hidup diatas kaki sendiri, mengabdi kepada Allah dan 

berbakti kepada bangsa dan tanah airnya.
78
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Ramayulis dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam setelah 

mengutip pendapat M. Athiyah Al-Abrasyi dan Ahmad D. Marimba 

mengemukakan pengertian pendidikan Islam adalah, “suatu proses 

edukatif yang mengarah kepada pembentukan akhlak atau kepribadian. 

Pengertian pendidikan seperti disebutkan diatas mengacu kepada suatu 

sistem yaitu “Sistem Pendidikan Islam”. 79
 

Tumpang tindih pemakaian dan pemahaman tentang pengertian 

pendidikan agama Islam di atas sebenarnya tidak perlu terjadi, jika 

konsep yang dikandung ketiga istilah tersebut diaplikasikan dalam 

kegiatan praksis proses edukatif kependidikan. Dari uraian diatas dapat 

diambil kesimpulan bahwa para ahli pendidikan Islam lebih menekankan 

pentingnya pembentukan akhlak (kepribadian), disamping adanya 

penekanan-penekanan pada hal yang lainnya. 

3. Prinsip-prinsip Pendidikan Islam 

a. Prinsip Integral 

Pendidikan tidak mengenal adanya pemisahan antara sains dan 

agama, keduanya haruslah terintegrasi secara harmonis. Dalam ajaran 

Islam, semuanya terjadi atas kehendak Allah.  

Di dalam kitab suci al-Qur‟an yang diturunkan oleh Allah 

adalah perintah untuk manusia agar membaca. Allah berfirman: 
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“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (al-

Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah 

dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya 

mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari 

ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”. (Q. S. Al Ankabut: 45) 

 

Dari ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah 

memerintahkan agar manusia membaca al-Qur‟an (ayat-ayat 

quraniyah) dan fenomena alam (ayat kauniyah) tanpa memberikan 

tekanan terhadap salah satu jenis ayat yang dimaksud. Hal ini berarti 

bahwa pendidikan Islam harus dulaksanakan secara terpadu (integral). 

b. Prinsip Seimbang 

Pendidikan Islam selalu memperhatikan keseimbangan di 

berbagai aspek yang meliputi keseimbangan antara dunia dan akhirat, 

antara ilmu dan amal, urusan hubungan Allah dan sesama manusia, 

hak dan kewajiban. 

Dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran 

hendaknya pendidik harus memperhatikan keseimbangan antara 
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mentranfer ilmu pengetahuan dengan pengaplikasiannya didalam kelas 

maupun diluar kelas. 

c. Prinsip Membentuk Manusia yang Seutuhnya 

Pendidikan Islam dalam hal ini merupakan usaha mengubah 

kesempurnaan potensi yang dimiliki peserta didik menjadi 

kesempurnaan aktual, melalui setiap tahap hidupnya. Dengan demikian 

fungsi pendidikan Islam adalah menjaga keutuhan unsur-unsur 

individu peserta didik dan mengoptimalkan potensinya dalam 

keridhaan Allah. Prinsip ini harus direalisasikan pendidik dalam proses 

pembelajaran guna mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional 

maupun spiritual. 

d. Prinsip Terbuka 

Dalam pendidikan Islam diakui adanya perbedaan antar 

manusia, perbedaan yang hakiki terletak pada amal perbuatan manusia 

atau ketakwaanya. sebagaimana firman Allah:  

 

   
 
  

    
    

“Yang menjadikan  mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa 

di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi 

Maha Pengampun”.(Q. S. al Mulk: 2). 
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Oleh karena itu pendidikan Islam pada dasarnya bersifat 

terbuka, demokratis, dan universal. Ditandai dengan kelenturan untuk 

mengadopsi unsur-unsur positif dari luar sesuai dengan perkembangan 

dan kebutuhan masyarakat dengan tetap berdasarkan al-Qur‟an dan al-

hadis . 

e. Prinsip Menjaga Perbedaan Individu 

Perbedaan individu antara satu orang dengan orang lain telah 

dikemukakan dalam al-Qur‟an. Firman Allah: 

 

   
  
 
 

    
  

  

   
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit 

dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. 

Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi orang-orang yang mengetahui”.(Q. S. Ar Rum: 22). 

 

Perbedaan-perbedaan yang terdapat pada manusia melahirkan 

perdedaan tingkah laku karena setiap orang akan berbuat sesuai 

dengan keadaannya masing masing. Menurut Asy Syaibani yang 

dikutip oleh Prof. Dr. Ramayulis menjelaskan bahwa pendidikan Islam 
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sepanjang sejarahnya telah memelihara perbedaan individu yang 

dimiliki peserta didik.
80

 

 

 

f. Prinsip Pendidikan Sepanjang Hayat 

Prinsip ini bersumber dari pandangan mengenai kebutuhan 

dasar manusia dalam kaitan dengan keterbatasan manusia, dimana 

manusia dalam sepanjang kehidupannya dihadapkan pada berbagai 

tantangan dan godaan yang dapat menjerumuskan dirinya ke jurang 

kehinaan. Dalam hal ini dituntut kedewasaan manusia berupa 

kemampuan untuk mengakui dan menyesali kesalahan yang ia 

lakukan, disamping selalu memperbaiki kualitas dirinya. Sebagaimana 

firman Allah: 

    
   

     
      

 

 
“Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah 

melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya 
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Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayan”. (Q. S. al Maidah: 39)
81

 

 

4. Tujuan Pendidikan Islam 

Berbicara tentang pendidikan Islam, tentu tidak terlepas dari 

tujuan yang hendak dicapai. Persoalan  pendidikan adalah persoalan yang 

menyangkut hidup dan kehidupan manusia yang senantiasa terus 

berproses dalam perkembangan kehidupannya. Diantara persoalan 

pendidikan yang cukup penting dan mendasar adalah mengenai tujuan 

pendidikan. Tujuan pendidikan termasuk masalah sentral dalam 

pendidikan, sebab tanpa perumusan tujuan pendidikan yang baik maka 

perbuatan mendidik bisa menjadi tidak jelas, tanpa arah dan bahkan bisa 

tersesat atau salah langkah. Oleh karenanya tujuan pendidikan menjadi 

inti dan sangat penting dalam menentukan isi dan arah pendidikan yang 

diberikan.  

Menurut Ahmad D Marimba dalam buku Ilmu Pendidikan Islam 

(IPI) yang dikutib oleh Nur Uhbiyati, bahwa tujuan pendidikan Islam 

tersebut ada dua macam: Pertama, tujuan sementara, yaitu sasaran 

sementara yang harus dicapai oleh umat Islam yang melaksanakann 

pendidikan Islam. Tujuan sementara disini yaitu tercapainya berbagai 

kemampuan seperti kecakapan jasmaniah, pengetahuan membaca, 
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menulis, pengetahuan ilmu-ilmu kemasyarakatan, kesusilaan, keagamaan, 

kedewasaan jasmaniah rohaniah dan sebagainya.
82

  Kedua tujuan akhir, 

tujuan akhir pendidikan Islam yaitu terwujudnya kepribadian muslim. 

Sedangkan kepribadian muslim disini adalah kepribadian yang seluruh 

aspek-aspeknya merealisasikan atau mencerminkan ajaran Islam.
83

 

H. Mahmud Yunus dalam bukunya “Metodik Khusus Pendidikan 

Agama” menyebutkan bahwa pendidikan agama Islam adalah mendidik 

anak-anak, pemuda-pemuda dan orang dewasa supaya menjadi seorang 

muslim sejati, beriman teguh, beramal sholeh dan berakhlak mulia 

sehingga ia menjadi salah seorang anggota masyarakat yang sanggup 

hidup diatas kaki sendiri, mengabdi kepada Allah dan berbakti kepada 

bangsa dan tanah airnya.
84

  M. Arifin menyebutkan, bahwa tujuan proses 

pendidikan Islam adalah “idealitas (cita-cita) yang mengandung nilai-nilai 

Islam yang hendak dicapai dalam proses kependidikan yang berdasarkan 

ajaran Islam secara bertahap.
85

 Menurut Zakiyah Daradjat tujuan adalah 

sesuatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan 

selesai.
86
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Sedangkan menurut Prof. Dr. Hj. Zakiyah Darodjat dalam 

bukunya “Pendidikan Islam Dalam Keluarga dan Sekolah” bahwa tujuan 

pendidikan Islam adalah membimbing dan membentuk manusia menjadi 

hamba Allah yang sholeh, teguh imannya, taat beribadah, berakhlak 

terpuji. Bahkan keseluruhan gerak dalam setiap muslim, mulai dari 

perbuatan, perkataan dan tindakan apapun yang dilakukannya dengan niat 

menggapai ridho Allah, menjalankan perintah-Nya dan menjahui semua 

larangan-Nya.
87

 

Meskipun banyak pendapat tentang pengertian tujuan, akan tetapi 

pada umumnya pengertian itu berpusat pada usaha atau perbuatan yang 

dilaksanakan untuk suatu maksud tertentu.
88

 

Berdasarkan bebarapa rumusan tujuan pendidikan Islam yang 

telah dipaparkan para ahli diatas, memiliki maksud sebagaimana 

tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, bahwa tujuan pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

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

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
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jawab.
89

 Serta mampus mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah 

di muka bumi, yang berdasarkan ajaran al-Qur‟an dan sunnah, maka 

tujuan dalam konteks ini berarti terciptanya insan-insan kamil setelah 

proses pendidikan berakhir.
90

 

 

 

5. Materi Pendidikan Agama Islam 

Materi pendidikan Islam adalah meliputi disiplin ilmu yang luas 

atau mencakup disiplin ilmu agama maupun disiplin ilmu umum. 

Pendidikan Islam tidak cukup hanya mengajarkan satu bidang ilmu 

agama saja, melainkan juga mengajarkan bidang ilmu umum, bahkan 

didalamnya termasuk seni dan ketrampilan.
91

 Namun demikian, materi 

pelajaran yang amat ditekan kanya adalah materi pelajaran agama Islam. 

Berbagai bidang ilmu agama yang diajarkannya ia berikan. Adapun 

meteri-materi selain itu juga didalamnya berisi pendidikan keilmuan yang 

akan dikembangkan oleh masing-masing kejurusan, yaitu jurusan ilmu 

agama yang meliputi delapan macam ilmu sebagai berikut 

a. al-Qur‟an dan al-hadits 

b. Aqidah Akhlak 
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c. Fiqih 

d. Ushulul Fiqih 

e. Tarikh 

f. Ilmu Kalam / Tauhid 

g. Sejarah Agama 

h. Tafsir 
92

 

 

 

6. Metode Pendidikan Islam 

Secara literal metode berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua 

kosa kata, yaitu meta  yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan. 

Jadi metode berarti jalan yang dilalui.
93

 Kemudian metode diartikan 

sebagai cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. 

Bila dihubungkan dengan pembelajaran, istilah metode pembelajaran 

menunjuk pada pengertian berbagai cara, jalan, atau kegiatan yang 

digunakan dalam proses belajar mengajar. Metode pembelajaran adalah 

seluruh perencanaan dan prosedur maupun langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran termasuk pemilihan cara penilaian.
94
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Dalam pelaksanaan pendidikan Islam, ada beberapa metode 

pembelajaran yang dapat diterapkan, digunakan untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Sebagaimana dipaparkan dibawah ini: 

a. Metode Keteladanan 

Metode keteladanan adalah  metode dengan cara menampilkan 

dirinya adalah seorang ulama yang memberikan teladan pada ummat 

yang berada disekitarnya.
95

 Metode keteladanan merupakan suatu cara 

mengajarkan ilmu dengan mencontohkan secara langsung kepada 

anak.
96

 Metode ini sesuai digunakan untuk menamkan nilai-nilai moral 

dan sosial anak. Hal ini telah dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW, 

sebagaimana firman Allah SWT: 

    
   

   
  

  
     

 
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”. (Q.S. al-

Ahzab: 21). 

 

b. Metode Pembiasaan 
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Metode pembiasaan adalah suatu cara yang dapat dilakukan untuk 

membiasakan anak berpikir, bersikap, bertindak sesuai dengan ajaran 

agama Islam. Pembiasaan sebenarnya berintikan pengalaman, yang 

dibiasakan adalah sesuatu yang diamalkan.Inti dari pembiasaan adalah 

pengulangan. Dalam pembinaan sikap, metode pembiasaan sangat 

efektif digunakan karena akan melatih kebiasaan-kebiasaan yang baik 

kepada peserta didik.
97

 

 

 

c. Metode Diskusi 

Metode dengan cara menjelaskan tujuan pengajaran, 

permasalahanyang harus dipecahkan, bahan-bahan bacaan yang 

tersedia, melalui diskusi yang terarah tersebut parasiswa menemukan 

kesimpulan berupa konsep, teori, wawasan dan sebagainya dari suatu 

bidang kajian tertentu. Metode ini cocok digunakan untuk pengajaran 

bidang setudi yang membutuhkan ketrampilan berfikir dalam 

memecahkan masalah.
98

 

d. Metode Bercerita 

Cerita adalah salah satu cara untuk menarik perhatian peserta 

didik. Metode bercerita ialah suatu cara menyampaikan materi 
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pembelajaran melalui kisah-kisah atau cerita yang dapat menarik 

perhatian peserta didik. Dalam konsep Islam, cerita disebut dengan 

Qashash ialah pemberitaan (kisah) al-Qur‟an tentang hal ikhwal umat 

yang telah lalu, nubuwat yang terdahulu dalam peristiwa-peristiwa 

yang telah terjadi.
99

 

Pada dasarnya penggunaan metode pembelajaran tidak harus 

mengacu pada metode-metode yang telah ada, yang terpenting dari itu 

adalah bagaimana penanaman, penyampaian nilai-nilai yang ditujukan 

kepada peserta didik dapat sampai atau diterima oleh peserta didik 

dengan baik. 

Hal yang terpenting dari penerapan metode tersebut dalam 

aktifitas pendidikan Islam adalah prinsip bahwa tidak ada satu metode 

yang paling ideal untuk semua tujuan pendidikan, semua ilmu dan 

mata pelajaran semua tahap pertumbuhan dan perkembangan, semua 

tarap kematangan dan kecerdasan, semua guru dan pendidik, dan 

semua keadaan dan suasana yang meliputi proses kependidikan itu. 

Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa seorang pendidik 

hendaknya melakukan penggabungan terhadap lebih dari satu metode 
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dalam prakteknya di lapangan. Hal ini supaya tujuan yang diinginkan 

dapat tercapai secara maksimal.
100

 

C.  Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Dalam skripsi Diana Refiana yang berjudul Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

Dalam Novel Negeri 5 Menara Karya Ahmad Fuadi Dan Relevansinya 

Dengan Pendidikan Karakter  STAIN Ponorogo tahun 2013, Adapun hasil 

dari penelitian tersebut, dalam Novel Negeri 5 Menara terkandung nilai-

nilai pendidikan islam diantaranya adalah:  

a. Pendidikan Iman 

b. Pendidikkan Moral  

c. Pendidikan Fisik 

d. Pendidikan Rasio 

e. Pendidikan Kejiwaan 

f. Pendidikan Sosial 

g. Pendidikan Seksual 

Adapun relevansinya dengan pendidikan karakter karena di 

dalamnya mengandung penanaman karakter, diantaranya berupa:  

a. Religius 

b. Jujur 

c. Kerja Keras 
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d. Kreatif  

e. Cinta Damai 

f. Bersahabat/Komunikatif 

g. Peduli Sosial 

2. Dalam skripsi Ngafiyah yang berjudul Manifestasi Cinta dalam 

Perspektif Pendidikan Akhlak (Studi Analisis Novel Ayat-Ayat Cinta 

Karya Habiburrahman El-Shirazy) STAIN Purwokerto tahun 2008, 

digambarkan bahwa novel sebagai media pendidikan memberikan 

pemahaman tentang bagaimana manifestasi cinta yang terdapat dalam 

novel ayat-ayat cinta yaitu di wujudkan dalam bentuk cinta kepada Allah, 

cinta kepada rasul, cinta keibuan, cinta diri, cinta persahabatan serta cinta 

erotik. Sedangkan relevansi manifestasi cinta dalam novel ayat-ayat cinta 

dengan pendidikan akhlak adalah bahwa cinta kepada Allah, cinta kepada 

rasul, cinta keibuan, cinta diri, cinta persahabatan, serta cinta erotik di 

arahkan untuk beribadah kepada Allah semata sehingga menjadi manusia 

sempurna. 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini berbeda dengan penelitian 

yang sudah ada. Baik di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo 

sendiri maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Peneliti lebih fokus terhadap 

nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel Hafalan Shalat 
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Delisa karya Tere Liye. Yang kemudian di relevansikan dengan 

pendidikan agama Islam. 

Sedangkan penelitian yang ada di STAIN Ponorogo milik Diana 

Refiana membahas tentang nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung 

di dalam novel Negeri 5 menara karya Ahmad Fuadi, yang kemudian 

direlevansikan dengan pendidikan karakter. Jelas sudah sangat berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang ini. Dari 

buku/novel yang diteliti sudah berbeda. Kemudian menganalisisnya pun 

juga berbeda. Peneliti terdahulu yaitu Diana Refiana menganalisis nilai-

nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalam novel, yang kemudian 

direlevansikan dengan pendidikan karakter. Akan tetapi kali ini peneliti 

mencoba membalik subjek yang diteliti, yaitu peneliti menganalisis nilai-

nilai pendidikan karakter di dalam novel kemudian menariknya ke 

pendidikan agama Islam. Apakah memiliki relevansi atau tidak. 

Begitu pula dengan penelitian yang ada di Perguruan Tinggi yang 

lain. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngafiyah yang 

berjudul Manifestasi Cinta dalam Perspektif Pendidikan Akhlak (Studi 

Analisis Novel Ayat-Ayat Cinta Karya Habiburrahman El-Shirazy) 

STAIN Purwokerto tahun 2008. Ngafiyah hanya terfokus terhadap 

bagaimana manifestasi cinta dalam perspektif pendidikan akhlak dalam 

novel Ayat-ayat Cinta karya Habibirrahman El-Shirazy. Dan tidak ditarik 
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ataupun dicari relevansinya dengan yang lainnya. Dengan kata lain 

penelitian Ngafiyah hanya berfokus pada satu bahasan. Yaitu manifestasi 

cinta menurut pendidikan akhlak. 
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BAB III 

PROFIL PENULIS DAN DISKRIPSI NOVEL HAFALAN SHALAT DELISA 

KARYA TERE LIYE 

A. Riwayat Hidup Pengarang 

1. Biografi Tere Liye 

 Lahir dan besar pada 21 Mei1979 di Tandaraja (Palembang) dan 

tumbuh besar di pedalaman Sumatera, anak keenam dari tujuh bersaudara 

dan dari keluarga petani. Tere Liye merupakan nama pena dari seorang 

novelis yang diambil dari bahasa India dengan arti : untuk-Mu. Penulis ini 

tampaknya tidak ingin dikenal pembacanya. Hal itu terlihat dari sedikit 

informasi yang dipaparkan dalam buku-buku karyanya.  

 Semua novel Tere Liye memiliki cerita yang unik dengan 

mengutamakan pengetahuan, moral, dan agama. Penyampaian nya 

tentang keluarga, moral, Islam, dakwah pun sangat mengena tanpa 

membuat pembaca nya merasa digurui. 

 Dikutip dari jawabannya dari "frequently asked question" pada 

novel Hafalan Shalat Delisa edisi revisi, Tere mengungkapkan bahwa ia 

tak berniat menulis novel yang mengharukan. Ia hanya berniat membuat 

novel yang sederhana, namun sederhana itu dekat sekali dengan kelutusan 

dan ketulusan itu kunci utama untuk membuka pintu hati. Terlihat tekad 
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Tere yang ingin membuat novel yang sederhana dan menyentuh telah 

mendarat dengan sukses di setiap hati pembacanya. 

2. Riwayat Pendidikan Pengarang 

a. SDN 2 Kikim Timur Sumatra Selatan 

b. SMPN 2 Kikim Timur Sumatra Selatan 

c. SMUN 9 Bandar Lampung 

d. Fakultas Ekonomi UI 

3. Hasil Karya Pengarang 

a. Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin (Gramedia Pustaka 

Umum, 2010) 

b. Pukat (Republika, 2010) 

c. Burlian (Republika, 2009) 

d. Hafalan Shalat Delisa ( Republika, 2005) 

e. Moga Bunda Sayang Allah ( Republika, 2007) 

f. Bidadari-Bidadari Surga ( Republika, 2008) 

g. The Gogons Series: James dan Incridible Incident (Gramedia Pustaka 

umum, 2006) 

h. Sang Panandai (Serambi , 2007) 

i. Rembulan Tenggelam (Republika, 2009) 

j. Mimpi-mimpi Si Patah Hati (AddPrint, 2005) 

k. Cintaku Antara Jakarta dan Kuala Lumpur (AddPrint, 2006) 

l.  
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B. Sekilas Tentang Novel Hafalan Shalat Delisa 

1. Sekilas Novel Hafalan Shalat Delisa 

 Novel ini berlatar belakang tsunami 2004 di Aceh. Novel ini 

diawali kisah tentang kehidupan sebuah keluarga yang bahagia, harmonis 

serta religius. Dalam kesehariannya, keluarga ini diurus oleh Umminya 

karena Abinya bekerja diluar negeri dan baru pulang beberapa bulan 

sekali. Dikeluarga ini,terdapat tradisi anak yang telah hafal bacaan salat 

maka akan dibelikan hadiah kalung. Delisa si puteri bungsu sedang ujian 

bacaan shalat, semua petualangan, ujian dan kisah-kisah yang 

mengharukan dimulai. 

 `Tsunami terjadi pada hari itu, merubah hidup Delisa 180 derajat 

saudara-saudaranya meninggal, ibunya hilang bersama kalung indah 

dengan liontin “D” yang berarti untuk Delisa. Belum lengkap, kaki si 

kecil Delisapun terpaksa diamputasi. Akan tetapi, yang mengherankan 

adalah bagaimana Delisa yang baru berusia 6 tahun, tetap ingat dan 

memikirkan bacaan shalatnya, berusaha menghapalnya, segera setelah dia 

hafal kemudian dia melaksanakan shalat pertamanya dengan bacaan 

shalat yang lengkap. Dan menghantarkan dia pada hal yang sangat 

menakjubkan. 

 Yang menarik dari novel ini adalah adanya bait-bait puisi yang 

terdapat pada setiap akhir bab cerita. Kadang saat peristiwa-peristiwa 
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penting yang seolah-olah menyemangati Delisa serta menggugah hati kita 

lebih dalam tentang makna yang terkandung dalam novel tersebut.  

2. Sinopsis Novel Hafalan Shalat Delisa 

Azan subuh sudah berkumandang bersahutan. Keluarga Abi Usman 

bergegas bangun untuk melaksanakan shalat berjamaah. Keluarga Abi 

Usman merupakan keluarga bahagia yang serba berkecukupan. Abi 

Usman mempunyai empat orang anak yaitu Fatimah, Cut Aisyah, Cut 

Zahra, dan si bungsu Delisa.  

Keluarga Abi Usman mendidik anak-anaknya sesuai dengan ajaran 

agama sehingga anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang shaleh. Ummi 

Salamah yang selalu membiasakan anak-anaknya mengerjakan shalat, 

menghafal al Qur‟an dan menghafal surat-surat pendek.  

Pada malam harinya Aisyah juga masih berdiam diri saat 

mengerjakan PR sekolah bersama Zahra. Delisa sibuk menghafalkan baca 

shalat. Ummi Salamah sibuk menjahit pakaian yang dipesan tetangganya. 

Delisa menarik nafas. Mengaruk-ngaruk rambut pirangnya. Ia teringat 

hadiah kalungnya, Delisa tersenyum senang dan sambil mengkhayal, 

betapa indahnya. Delisa beranjak dari kursi berlari-lari kecil menuju 

Ummi Salamah. Kakak-kakaknya tidak memperhatikan karena sibuk 

dengan kegiatannya masing-masing. 

Pada esok harinya waktu menunjukkanya shubuh Delisa bangun 

tepat saat muadzin di meunasah baru membaca “Allaahu-akbar!” pertama 
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kali. Delisa menggosok matanya. Teringat kalungnya ia buru-buru turun 

dari ranjang dan menuju ke kamar mandi. Ibu dari bingkai pintu, sudah 

mengenakan mukena putih bersiap-siap untuk shalat shubuh.  

Aisyah diam seribu bahasa. Ia semakin mengkal. Kan sudah jelas ia 

nggak suka Delisa mendapat kalung lebih bagus. Beginilah tipikal 

pencemburu. Merasa permasalahan sudah tersampaikan kepada orang lain 

dengan merajut tak jelas maksudnya. Merasa semua orang sudah tahu, 

padahal jelas-jelas tidak ada yang tahu kalau Aisyah sedang marah karena 

urusan kalung itu. Suara ummi tegas menyelidiki, tetapi Aisyah tetap 

diam mukanya semakin merah. Ia hendak berteriak marah, bagaimana 

Ummi tidak tahu, jelas-jelas ia tidak suka Delisa Mendapat kalung lebih 

bagus.  

Delisa mengaduk-aduk lemari pakaiannya mencari baju ngaji 

sampai teganya ia membuat lipatan pakaian kakak-kakaknya porak-

poranda. Sedangkan Ummi di ruang depan membordir pesanan Ustadz 

Rahman. Delisa berteriak kepada Umminya tentang baju ngajinya. Delisa 

mendengar jawaban Ummi ia teringat sesuatu, sambil nyengir. Buru-buru 

menuju meja belajarnya sambil meninggalkan isi lemari yang sudah 

jungkir balik. Ia menemukan baju TPA berwarna biru. Delisa dengan 

cepat mengenakan baju dan kerudung birunya.  

Delisa berlari-lari kecil di sepanjang gang. Kerudung birunya 

bergoyang, bukan sekedar karena gerak tubuhnya tetapi terkena desiran 
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angin laut yang menerpa hangat. Penghujung bulan akhir tahun, ini angin 

laut bertiup lebih kencang. Udara lebih lembab dari biasanya. Delisa 

sudah terlambat. Tadi sepulang sekolah ia piket dulu. Piket 

membersihkan ruangan kelas dilakukan setelah pulang sekolah. Delisa 

masih kelas satu, pulangnya pukul sepuluh, sekolah seperempat hari.  

Pukul sepuluh lewat lima Delisa buru-buru ke meunasah yang 

terletak dua ratus meter dari rumahnya. Jadwal harian belajar mengaji di 

TPA dengan Ustadz Rahman. Ustadz Rahman yang sejak tadi sibuk 

mengawasi dua puluh anak sepantaran Delisa yang sedang membaca Iqra 

masing-masing menoleh ke arah Delisa, bertanya lewat tatapan. 

Delisa memulai membaca Iqranya. Nanti seperti ngaji dengan 

Ummi, ia juga akan nyetor dengan Ustadz Rahman. Tetapi ramai-ramai. 

Ustadz ngajarnya serempak di papan tulis. Kecuali yang sudah baca Al-

Qur‟an seperti kak Aisyah dan kak Zahra. Baru ditartil satu persatu. 

Ustadz Rahman umurnya sekitar 26 tahun. Lulusan IAIN Banda Aceh. 

Ustadz Rahman baik, mungkin bisa ngalahin kebaikan Ustadz Rahman 

hanya Ummi, Abi, Guru Nur, kak Fatimah dan kak Zahra dibandingkan 

kak Aisyah.  

Delisa nyeletuk. Mengangkat kepalanya dari buku Iqra di atas rihal. 

Ingat sesuatu bahwa bacaan shalatnya sering terbolak-balik. Ustadz 

Rahman menatapnya dan tersenyum bahwa semua anak punya masalah 
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ketika menghafal bacaan shalat. Bedanya dengan Delisa ya pertanyaan 

selanjutnya.  

Ustadz Rahman menyeringai. Kan susah kalau dia mesti jelasin 

shalat itu “ibadah besar”. Jadi mesti sesuai dengan tuntutan Rasul. Tidak 

boleh ada yang beda. Beda sedikit bisa jadi bid‟ah. Dan Delisa bertanya 

balik tentang bid‟ah dan urusan tentang kekapiran. Bukan Ustadz 

Rahman tidak mau menjelaskan panjang lebar tetapi mengajari anak kecil 

seperti Delisa, harus ada tekniknya. Atau kalau tidak, akan terjadi mal-

praktek mendidik anak-anak.  

Delisa sekarang terdiam berfikir. Kemudian nyengir sambil 

menggeleng pelan dan Ustadz rahman tersenyum. Delisa tidak perlu 

penjelasan lebih lanjut. Ia selalu mengambil keputusan sendiri. Delisa 

hendak bertanya lagi tetapi sudah terlambat, Ustadz Rahman sudah 

mengetuk papan tulisnya. Tanda mereka akan beramai-ramai membaca 

Iqra. Pertanyaan tersimpan pada hati.  

Setiap habis membaca Iqra bersama-sama, biasanya Ustadz 

Rahman akan mengajari mereka banyak hal, selain mengaji. Doa-doa 

harian, permainan, hafalan-hafalan surat, bernyanyi, dan sebagainya. 

Sebelum pulang Ustadz Rahman meminta perhatian teman-teman Delisa 

yang sibuk membereskan rihal dan tas masing-masing bersiap untuk 

pulang. Dan Ustadz Rahman mengumumkan bahwa besok libur, mereka 

menoleh dan Ustadz Rahman tersenyum mengatakan itu. Delisa dan 
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teman-temannya tampak riang tidak seperti biasanya kalau 

mengumumkan soal libur.  

Delisa mendekati Ustadz Rahman dan bertanya tentang 

perningkahan Ustadz, sambil melepas kerudung birunya. Delisa teringat 

ucapan Ummi beberapa hari lalu. Bordiran pakaian Ummi tadi pagi buat 

bawaan Ustadza Rahman melamar. Ustadz terpukau Delisa langsung 

berseru riang sambil lari keluar meninggalkan meunasah bersama teman-

temannya dan memberitahukan tentang kabar yang menyenangkan 

tersebut.  

Ummi bertanya bahwa Delisa tadinya setelah pulang sekolah ingin 

bermain jadi pikir Umminya kok sudah pulang berarti gak jadi main. 

Delisa masuk rumah sambil bersenandung. Karena Delisa gak jadi main 

maka Ummi mengajak Delisa shalat dzuhur bareng. Delisa masuk kamar 

mandi mengambil wudhu dan memakai mukena pelan sambil melangkah 

mendekati Ummi yang sudah menunggu. Ummi membaca shalatnya 

keras-keras hingga terdengar oleh Delisa yang berdiri di sebelah kiri. 

Tetapi Delisa tetap saja ribet meski suara Ummi lebih keras dibandingkan 

suara kakaknya. Tetapi Delisa tidak banyak bertanya setelah shalat 

tentang kesulitannya itu, justru ia lebih banyak berfikir sekarang.  

Setelah makan siang bersama Ummi, Delisa langsung ke ayunan di 

bawah pohon jambu sambil menenteng buku bacaan shalatnya. Delisa 

mengulang-ulang bacaan shalatnya. Tiga puluh menit penuh ia mencoba 
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mengulang-ulang bacaan duduk diantara dua sujud dengan berkonsentrasi 

penuh.  

Masalah otak Delisa sekarang bukan dipenuhi oleh bacaan shalat, 

melainkan oleh “kalung” itu. Jadi Delisa banyak bengongnya dan 

mengkhayal. Kemudian Delisa menyerah untuk siang itu, ia melipat buku 

bacaan shalatnya dan masuk ke rumah tapi Umminya masih sibuk 

melanjutkan bordiran yang nanti sore akan segera diantar ke rumah 

Ustadz Rahman.  

Delisa yang bingung mau melakukan apa terpikiran ide 

pamungkasnya. Ia sebenarnya bukan bingung mau melakukan apa. Tetapi 

ia penasaran dengan hafalannya. Penasaran dengan kalungnya. Kalau 

sudah begitu maka ia biasanya butuh refreshing, meskipun Delisa tidak 

tahu artinya itu, karena ia pernah mendengar dari Abi, ia merasakan kata 

itu keren lantas ia terbiasa menggunakannya. Yang ia tahu kalau sedang 

bingung mau melakukan apa maka ia mesti bermain.  

Delisa langsung lari menuju lapangan sepakbola. Lapangan itu 

persis berasa di pantai Lhok Nga. Siang udara teduh, awan menggumpal 

dari langit. Menyenangkan berada di lapangan Pasir Putih di mana-mana 

angin bertiup kencang. Burung camar melenguh berpekikan berterbangan 

di kejauhan dan suara ombak yang memecah bibir pantai menambah 

suasana menyenangkan itu.  
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Sudah ada beberapa orang teman cowoknya yang sedang 

menendang-menendang bola di sana. Delisa buru-buru lari mendekat. 

Dengan rambut ikal pirangnya tertiup angin laut bergoyang-goyang lucu. 

Ia langsung masuk pada kerumunan, Delisa masuk tim Teuku Umam. 

Delisa menoleh ke arah tim Teuku Umam ia mengangguk. Urusan bola, 

Umam jagonya. Kalau urusan lain, Delisa tidak akan pernah mau satu 

kelompok dengan Teuku Umam. Karena Teuku Umam terkenal jahilnya 

seperti kakaknya Aisyah, ratu jahil.  

Hari semakin sore. Matahari mulai beranjak turun, kemudian Tiur 

datang melambaikan tangan sambil berteriak kepada Delisa yang sedang 

mengejar-ngejar bola. Delisa teringat sesuatu bahwa ia telah berjanji ingin 

belajar bersepeda bersama Tiur dengan begitu Delisa bergegas 

meninggalkan lapangan padahal permainan sedang seru-serunya dengan 

skor 3-3. Teman-teman cowoknya berseru kaku. Delisa menjawab pendek 

menjelaskan bahwa ia ingin belajar sepeda saat teman-teman cowoknya 

menarik bajunya. Karena tidak sensitif kalau teman-temannya keberatan 

ia berhenti sekarang. Delisa berhenti main tim Teuku Umam kurang 

lengkap. Maka Teuku Umam keberatan dan marah Delisa keluar, bisa-

bisa timnya kalah untuk pertama kalinya. Delisa cuek dan mendekati Tiur 

dan membiarkan Umam yang mendengus marah.  

Setengah jam kemudian Delisa menghabiskan belajar sepeda. 

Ternyata tidak semudah main bola. Delisa sudah tiga kali jatuh berdebam 
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di ata pasir. Lututnya bahkan lecet, rambut pirangnya penuh dengan 

butiran pasir, tetapi Delisa tetap cuek tak mengenal menyerah. Sambil 

berteriak-teriak agar Tiur tidak melepaskan pegangannya. Tiur hanya 

tertawa-tawa di belakang sepeda sambil sibuk ngupil. Tidak beberapa 

lama kemudian, suara adzan ashar terdengar dari meusanah. Delisa tetap 

belajar menaklukan sepeda Tiur ia khusuk sekali. 

Matahari menghujam bumi semakin rendah hingga memenuhi 

langit. Angin bertiup lebih lembut, lapangan lebih ramai. Ramai oleh 

penduduk Lhok Nga yang sedang berjalan menghabiskan sore setelah 

bekerja seharian. Menatap bentang cakrawala yang elok nian. Burung 

camar berpekikan kembali ke sarang, ombak semakin kencang pantai 

terlihat menakjubkan. Delisa berhenti istirahat dan duduk disebelah Tiur 

dengan badan baret-baret memar tetapi ia tampak senang. Walaupun 

Delisa penuh baret memar tapi ia sedikit sudah bisa menunggang sepeda 

sendiri, karena ia teringat janji Abinya. Ia mesti bisa belajar naik sepeda 

sebelum Abi membelikannya sepeda.  

Setelah itu Delisa pulang kesorean. Ia berusaha menjelaskan kepada 

Umminya bahwa ia belajar sepeda, karena ia tidak mengerti dengan kata 

belajar semaua urusan jadi termaafkan. Delisa buru-buru mengambil 

handuk dan pergi ke kamar mandi sebelum Ummi mencubit perutnya. 

Kakaknya Aisyah dan Zahra belum juga kelihatan karena ia mengaji 

meusanah, sebab jadwalnya mengaji memang sore. Sedangkan kakaknya 
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Fatimah membantu Ummi membungkus pakaian-pakaian pesanan Ustadz 

Rahman di ruang depan. Setelah selesai mandi dan dengan pakai rapi 

Delisa bergabung di ruang depan dan berceriata tentang calon istri Ustadz 

Rahman bahwa calon istrinya cacat.  

Malam datang menjelang mereka shalat maghrib berjamaah. Kali 

ini kakaknya Aisyah melakukan tugasnya dengan baik dan benar. 

Meskipun tidak berpengaruh terhadap kemajuan Delisa. Ia hanya terpikir 

dua hal pertama bagaimana agar bacaan shalatnya tidak terbolak-balik 

lagi dan yang kedua tentang kalungnya. Setelah selesai makan malam 

Delisa mengacak-ngacak lemari pakaian mencari pakaian ngajinya dan 

semaua kakaknya memandang ke arah Delisa. Delisa yang terpojokan 

menjawab datar, ia merasa tak berdosa setelak mengacak-angacak lemari 

pakaiannya juga kakak-kakaknya. Fatimah mengingatkan bahwa Delisa 

selalu lupa untuk mengecek meja belajarnya kalau menayari sesuatu. 

Kemudian Delisa mengelengkan kepala sambil beranjak menuju meja 

belajar disitu Delisa melihat selembar kertas yang merupakan petunjuk 

cara menghafal shalat yang baik. Petunjuk bagaimana agar bacaan 

shalatnya tidak kebolak-balik. Semuanya ada di “jembatan keledainya”. 

Cara menghafalnaya dengan menganalogkan hafalan dengan urutan huruf 

atau benda-benda menarik lainnya.  

Jembatan keledai yang membuat adalah Aisyah. Aisyah ingat 

cemburuanya kepada Delisa maka ia membuat jembatan keledai itu 
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sepanjang pelajaran agama yang dijelaskan Guru jamal. Kemudian Delisa 

memeluk kakaknya tetapi kakaknya Aisyah mendorong pelukan adiknya 

karena risih. Ummi hanya tersenyum senang melihat Aisyah dan adiknya 

begitu kompak.  

Bagi Delisa waktu terasa berjalan begitu cepat setelah adanaya 

jembatan keledai. Dengan jembatan keledai itu Delisa menghafal bacaan 

shalatnya lebih cepat dan lebih lancar. Memang masih ada yang bolong 

tetapi ibarat membangun rumah sudah 95%. Seperti biasa setelah shalat 

shubuh Delisa mendekati Ummi bibir Delisa menyimpul senyum. 

Matanya sedang menatap beningnya bola mata Ummi. Berbisik “Delisa 

cinta Ummi” ia pelan mengatakan itu. Kalah oleh desauan angin pagi 

Lhok Nga yang menyisik kisi-kisi kamar tengah. Tetapi suara itu 

bertenaga amat menggentarkan. Terdengar jelas di telinga kanan Ummi. 

Kalimat yang bisa meruntuhkan tembok hati.  

Ummi Salamah terpana, mendengar kalimat yang sungguh indah 

yang di ucapkan Delisa. Kalimat yang diucapkan Delisa membuat hati 

Umminya meleleh seketika. Mendengar perkataan Delisa seindah itu 

Ummi Salamah terisak memeluk bungsunya. Kakaknya Fatimah, Zahra, 

Aisyah juga ikut terharu dan mereka beranjak mendekati Ummi ke depan 

serta ikut memeluk Umminya dari belakang. Anak-anak gadis yang 

salehah dengan Ummi pemberi teladan bertangisan bahagia.  
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Pada malam minggu mereka berkumpul di ruang keluarga sambil 

menonton televisi. Ummi salamah ketat pada amenyakut dengan urusan 

nonton televisi. Mereka hanya boleh menonton pada waktu-waktu 

tertentu, seperti malam minggu. Mereka yang sibuk dengan urusan 

masing-masing tiba-tiba telepon berdering dan Ummi beranjak 

mengangkat teleponnya. Semua kepala tertoleh dan bergerombol 

mendekati Umminya karena mereka sudah mengetahui bahwa Abinya 

menelepon. 

Pada suatu hari Delisa berangkat sekolah dengan penuh semangat. 

Karena janji kalung itu yang membuatnya sumringah. Tadi lepas shubuh 

tadi Delisa sempat memaksa Ummi untuk memperlihatkan kalung 

tersebut dan Umminya menolak dengan tegas.  

Guru Nur sengaja memindahkan jadwal praktek shalat anak-anak 

kelas satu ibtidaiyah pada hari minggu biar anak lebih rileks dan biar 

keluarganya bisa ikut mengantar. Karena akan memakan waktu yang 

lebih lama, jadi sayang jadwal pelajaran reguler lainnya. Maka mereka 

bisa menghabiskan hari minggunya seharian untuk ujian praktek hafalan 

bacaan shalat anak-anak.  

Anak juga senang datang hari minggu itu. Mereka semua sudah 

berjejer rapi di depan halaman sekolah dan memakai pakaian yang 

rapi,meskipun anakanak tampak cemas. Ummi ikut mengantar Delisa dan 

di saat Ummi dan Delisa berangkat kakaknya Aisayah dan Zahra 
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membuat kejutan di depan rumah. Yang terbuat dari karton biru dan di 

hiasi pita biru.  

Sementara anak-anak masuk ibu-ibu menunggu di luar sedangkan 

keadaan di pada kelas sangat tegang. Ibu Guru Nur memanggil satu 

persatu untuk membaca hafalan shalatnya di depan kelas. Saat tiba giliran 

Delisa, ia tampak tegang tangan Delisa bergetar namun pelan-pelan 

hatinya mulai mantap. Ketika hafalan Delisa sedang berjalan terdengar 

getaran gempa yang sangat dahsyat dan ketika Delisa membaca sampai di 

ujung kalimat “wa-ma-ti”, lantai sekolah bergetar hebat. Genteng, papan 

tulis dan sebagainya berjatuhan. Gelas bunga diatas meja Bu Guru Nur 

jatuh dan pecah berserakan di lantai sehingga ada satu beling menggores 

lengan Delisa menembus bajunya. Anak-anak yang lain pada 

berhamburan lari keluar melewati celah daun pintu dan situasi menjadi 

panik serta kacau balau. Orang-orang berteriakan kesana kemari. Ketika 

Delisa tiba dipenghujung kalimat ini “la sya-ri-ka-la-hu-wa-bi-, wa-bi, 

wa-bi-,wa-bi-jalikaumir- tu wa ana minal mus-limin”, Delisa terasa 

bergetar serta bagai dipukul tenaga raksasa. Air yang tersedeot ke pada 

rengkahan tanah tadi kembali mendesak keluar kembali menghempas 

berbalik. Sejuta laksa air laut segera menderu amat ganas, bagai tangan-

tangan raksasa menuju bibir-bibir pantai. Mendesis mengerikan dan 

bergemuruh menakutkan. Tingginya tak kurang sepuluh meter dan 

kecepatannya bagai deru pesawat yang melibas apa saja. 
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 Ibu guru Nur dengan sisa-sisa kekuatannya yang ada berjibaku 

mendekati tubuh Delisa. Mulutnya tersedak meminum lebih banyak air 

lagi. Tapi ia tidak peduli. Gemetar tangan Ibu Guru Nur menggapai. Sakit 

sekali, tangan itu terhantam balik kecil. Ibu guru Nur menggigit bibir 

keras-keras. Ia harus berhasil menyentuh Delisa tepat waktunya.  

Tangan itu setelah kesekian kalinya panik menganduk-aduk air 

yang semakin gila menyeret, akhirnya berhasi mencengkeram kerudung 

Delisa persis sebelum Delisa sempurna tenggelam. Ibu Guru Nur 

menariknya kencangkencang. Sekencang tenaganya bersisa.  

Kerudung Ibu Guru Nur robek entah apa saat berusaha menarik 

tubuh Delisa. Tangannya berdarah-darah. Ia setelah tersengal-sengal 

berhasil meletakkan Delisa di atas papan. Tetapi ia segera menyadari 

sesuatu. Papan itu terlalu kecil. Tidak muat untuk mereka berdua. Tak 

akan mampu menampung dua nyawa. Akhirnya Ibu Guru Nur 

memutuskan melepaskan kerudungnya dan mengikat Delisa di atas papan 

tersebut. Ibu Guru Nur melepaskan papan bersama Delisa itu hanyut 

terbawa air sementara Ibu Guru Nur tenggelam terseret air keruh itu.  

Kejadian yang menimpa keluarga Delisa dan masyarakat sekitarnya 

tepatnya tanggal 26 Desember 2004 tersebut menjadi perbincangan 

hangat di Televisi. Negara-negara di seluruh Dunia digemparkan dengana 

danya bencana Tsunami di Bada Aceh. Gempa bumi 8,9 skala richter dan 

tsunami itu merenggut 3.000 nyawa.  
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Dengan kejadian itu, semuanya musnah. Bangunan-bangunan 

tinggi, rumah-rumah yang bagus bagus hilang diratakan dengan tanah. 

Sore itu para relawan mengumpulkan ratusan tubuh. Sayangnya tidak ada 

satupun yang ditemukan masih bernafas. Kejadian di Lhok Nga hampir 

80% musnah. Kalaupun ada yang selamat, karena memang sedang 

beruntung berada di manalah. Hari itu penyisiran masih satu kilometer 

dari tubuh Delisa yang terpanggang. Tubuh Delisa terpanggang oleh 

teriknya matahari. Tubuhnya semakin mengenaskan. Air dan beberapa 

buah apel yang memang mengisi perutnya dengan baik semalaman, tetapi 

itu tidak cukup untuk mengurangi semua rasa sakit. Menjelang sore, kaki 

kanannya sudah benar-benar tak berasa lagi. Seperti tidak ada lagi di 

sana. Matanya perih menahan panas seharian. Kerudung biru yang 

sekarang ditutupkannya di atas dahi tidak membantu banyak.  

Delisa sudah lelah menangis. Air matanya sudah habis sepanjang 

hari. Tujuh hari tujuh alam sudah ia terkapar. Ia tidak takut lagi dengan 

mayat tiur yang mulai membusuk. Ia tidak takut lagi menatap gelapnya 

malam. Bahkan Delisa tidak peduli dengan hujan deras yang selalu turun 

tiap malam. Penduduk Lhok Nga yang selamat dihimpit kesedihan.  

Mata prajurit Shmit (relawan) membesar dan seketika itu ia 

tersungkur di tanah melihat semak belukar di hadapannya. Matanya 

menatap tubuh Delisa yang tergantung di tengah-tengah semak belukar 

penuh oleh bunga-bunga putih tersebut. Ya, Allah tubuh itu bercahaya. 
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Berkemilau menakjubkan yang dilihatnya lebih indah dari tujuh pelangi 

yang menjadi satu. Seketika itu Delisa tertolong dan mayat Tiur juga 

dievakuasi oleh petugas relawan.  

Empat hari empat malam Delisa belum menunjukkan siuman. Ia 

tetap berbaring tak bergerak di atas ranjang. Hanya suara beep-beep 

lemah sebagai peralatan medis di sekitarnya yang menunjukkan Delisa 

masih bernafas dengan baik. Masih ada kehiduan di sana. Saat itu Abi 

Usman sedang melangkahkan kakinya dekat rumahnya. Abi Usman 

menghela nafas panjang seketika melihat lokasi bekas rumahnya.  

Beberapa hari kemudian, akhirnya Delisa siuman. Ibu-ibu di 

sebelah ranjang mengucapkan salam. Salat malamnya sudah usai. 

Keesokan harinya dokter Eliza amat semangat memeriksa Delisa. 

Tersenyum hangat melihat semua data. Sejak siuman, kesehatan fisik 

Delisa maju sekali. Suster Shopi bahkan sekarang membantu melepas 

belalai-belalai itu sudah tidak diperlukan. Delisa sudah bisa duduk. 

Dokter Eliza mengusap kepala plontos Delisa sebelumnya beranjak 

memeriksa ibu-ibu di sebelahnya sambil memuji Delisa anak yang 

pandai.  

Pada pencarian Delisa, akhirnya Abi Usman menemukan anaknya 

tersebut di daftar pasien yang di rawat di ruang rawat. Abi Usman 

meminta petugas jaga supaya ia dipertemukan dengan anaknya Delisa. 

Akhirnya Abi Usman dengan Delisa bertemu. Enam minggu setelah 
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gelombang tsunami itu, setelah tiga minggu Delisa di rawat di rumah 

sakit kapal induk akhirnya Delisa diizinkan pulang. Delisa berjalan patah-

patah di atas pelataran parkir menuju helikopter.  

Keesokan harinya, Delisa bersama Abi Usman pergi ke kuburan 

massal. Setelah lama terdiam, Delisa ingat sesuatu. Nisan? Lemah jemari 

tangan kiri Delisa menggapai sebilah ranting yang tergeletak di depan 

kakinya. Lantas pelan-pelan Delisa mengurat-ngurat tanah di hadapannya. 

Menulis nama-nama kak Alisa Fatimah, kak Alisa Zahra, kak Alisa 

Aisyah, dan Ummi.  

Setelah enam minggu kemudian Abi memutuskan untuk 

membangun kembali rumah mereka. Dengan bahan bangunan apa 

adanya. Hanya berdinding bata merah tanpa diplester, beratap seng bekas 

beruntuhan dan berlantai keramik mereka yang lama. Abi membangun 

rumah di bantu para relawan. Beberapa minggu kemudian, akhirnya 

Delisa kembali bersekolah. 

3. Tokoh-tokoh dalam Novel Hafalan Shalat Delisa 

a. Abi Usman 

Sosok Figur ayah yang pengertian dan perhatian terhadap 

keluarganya. (“Bagaimana sayang, apakah Delisa sudah merasa 

baikan?” )101
 

 

                                                           
101

 Tere Liye. Hafalan Surat Delisa ( (Jakarta: Republika, 2008), 226. 
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b. Umi Salamah 

Sosok Ibu yang sangat penyabar terhadap putrid-putrinya. (“Bukan, 

sayang… Kan kita udah janji, kamu ngak akan pegang kalungnya 

sebelum kamu hafal seluruh bacaan Shalat! Sebelum lulus dari uijan 

Ibu Guru Nur”)102
 

c. Fatimah 

Sosok figure kakak yang sabar dan tegas. (“Delisa bangun, sayang… 

Shubuh!”)103
 

d. Aisyah 

Memiliki sifat yang sangat keras kepala, egois dan iri. (“Kenapa 

Delisa dapat kalung yang lebih bagus! Kenapa kalung Delisa lebih 

bagus dibandingkan dengan kalung Aisyah… lebih bagus dari kalung 

Zahra… kalung Kak Fatimah.” )104
 

e. Zahra 

Figure yang sangat sabar dan perhatian. (“Iya! Tapi kamu 

nyarinyakan bisa lebih pelan sedikit? Nggak mesti merusak lipatan 

pakaian lainkan?”)
105
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 Ibid., 2.  
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 Ibid., 32.  
105

 Ibid., 49. 
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f. Delisa 

Sosok anak yang tak kenal pantang menyerah. (“Badannya terus 

terseret. Ya Allah, Delisa ditengah sadar dan tidaknya ingin sujud… 

Ya Allah, Delisa ingin sujud dengan sempurna. Delisa sekarang hafal 

bacaaanya. Delisa tidak lupa seperti tadi Subuh”).106
 

g. Tiur 

Sahabat Delisa yang sangat baik terhadap Delisa 

h. Ustadz Rahman 

Guru ngaji Delisa. Ustad Rahman Adalah sosok ustadz yang sangat 

bijaksana. 

i. Ibu Guru Nur 

Ibu Guru Nur adalah guru di sekolahan Delisa. Beliau adalah guru 

sosok guru yang sabar. 

j. Kong Achan 

Kong Achan adalah orang non muslim akan tetapi sangat baik, dan 

menghargai sebuah perbedaan. 

  

                                                           
106

 Ibid., 71. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

C. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Novel Hafalan Shalat Delisa 

1. Religius 

Religius berart i  sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama 

lain
107

 atau proses mengikat kembali dengan tradisi yang berhubungan dengan 

peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang 

berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.
108

 

Nilai religius merupakan nilai pembentuk karakter yang sangat 

penting artinya. Manusia berkarakter adalah manusia yang religius. Memang, 

ada banyak pendapat tentang relasi antara religius dengan agama. 

Pendapat yang umum menyatakan bahwa religius tidak selalu sama 

dengan agama. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa tidak sedikit 

orang beragama, tetapi tidak menjalankan ajaran agamanya secara baik. 

Mereka bisa disebut beragama, tetapi tidak atau kurang religius. 

Sementara itu, ada juga orang yang perilakunya sangat religius, tetapi 
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kurang mempedulikan terhadap ajaran agama.
109

 Religius juga merupakan 

nilai dan moralitas yang diajarkan agama Islam sebagai wahyu Allah SWT., 

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
110

   

Adzan subuh dari meunasah terdengar syahdu. Bersahut-sahutan satu 

sama lain. Menggetarkan langit-langit Lhok Nga yang masih gelap. 

Tapi jangan salah, gelap-gelap begini kehidupan sudah dimulai. 

Remaja tanggung sambil menguap menahan kantuk mengambil 

wudhu. Anak laki-laki bergegas berjamaah memakai sarung kopiah. 

Anak gadis menjumput lipatan mukena putih dari atas meja. Bapak-

bapak membuka pintu rumah menuju meunasah. Ibu-ibu 

membimbing anak kecilnya bangun shalat berjamaah.“Ashsholaatu 

khoirum minan naum!”111
  

 

Secara implisit kutipan novel di atas menejelaskan tentang religius. 

Langit-langi Lhok Ngak bergetar ketika saat terdengar adzan, yang memiliki 

makna bahwasanya semua masyarakat Lhok Ngak terbangun untuk 

menjalankan shalat subuh. 

Dari secara eksplisit dijelaskan bahwasanya shalat bisa dan wajib 

dikerjakan oleh seluruh kalangan tanpa harus melihat dia kaya atapun miskin, 

laki-laki ataupun perempuan. Bahkan anak-anak kecilpun dibangunkan dari 

tidurnya untuk diajak shalat subuh oleh Ibunya untuk  berjamaah. Rasa 

mengantukpun terasa hilang saat mendengar suara adzan. Seluruh warga Lhok 
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Nga terbangun untuk melaksanakan kewajibannya sebagai orang yang 

berkeyakinan dengan agama Islam. 

Ibu-ibu di sebelah ranjang Delisa mengucap salam. Shalat malamnya 

usai. Tahajud-nya sudah selesai. Ia menangis tersedu. Tak ada yang 

bisa mengembalikan waktu!. Tidak ada yang bisa memutar ulang 

nasib, hidup dan kehidupan. Ibu-ibu itu setelah sekian lama, 

tangisnya mereda, menghela nafas dalam.
112

  

 

Dari kutipan di atas terdapat makna eksplisit bahwa shalat 

merupakan wujud ibadah yang mana diwajibkan untuk semua orang 

muslim baik tua ataupun muda bahkan dikala sehat ataupun sakit. Allah 

memberitahukan bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar 

mereka beribadah bukan berati Allah membutuhkan ibadah mereka, akan 

tetapi merekalah yang yang membutuhkannya. Karena ketergantungan 

mereka kepada Allah. Barang siapa yang menolak beribadah kepada-Nya, 

tetapi melenceng dari garis syariatnya ia adalah bid‟ah sedangkan jika 

sebaliknya, maka ia akan dikatakan mukmin muwahhid (yang mengesakan 

Allah). 

Sedangkan makna implisitnya, adalah tak ada yang bisa 

mengembalikan waktu maksudnya ibu-ibu korban tsunami ingin 

memperpaiki kehidupannya yang terdahulu saat masih diberi kesempatan 

berkumpul dengan para saudara-saudaranya. Akan tetapi semuanya sudah 

terjadi dan waktu tidak akan pernah terulang kembali. Melihat kegigihan 

Delisa membuat para ibu-ibu korban tsunami juga sudah mulai sadar dan  
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menerima dengan bencana yang telah terjadi. Pada awalnya korban yang 

masih hidup pasti sangat berat karena, mereka sudah tidak punya apa-apa 

lagi jangankan harta keluargapun mereka tidak punya karena sangat kecil 

kenungkinan keluarga mereka selamat. Akan tetapi seiring berjalannya 

waktu, korban-korban yang masih selamat mulai menata kehidupan mereka 

lagi. Tak henti-hentinya mereka menangis atas apa yang terjadi. Akan 

tetapi jawaban atas semua masalah yang mereka hadapi hanyalah Allah 

SWT yakni dzat yang Maha berkehendak. Dan hanya kepada Allah pula 

selayaknya untuk kembali. 

Sepanjang mengaji, Delisa juga tak sabar menunggu pengajian TPA-

nya usai, bahkan tidak memperhatikan banyak saat Ustadz Rahman 

sibuk bercerita tentang ikhlas dan tulus . Iklas dan tulus? Ah, Delisa 

tidak mendengarkan. Ia sibuk membayangkan hadiah yang akan ia 

dapat.
113

  

 

Dalam kutipan di atas, sudah sangat jelas terdapat makna eksplisit 

prilaku religius yaitu saat Delisa mengaji. Sedangkan makna implisitnya 

yaitu ketika Delisa menunggu pengajian sesudah selesai mengaji yang 

dismpaikan oleh Ustadz Rahman. Delisa sangat bersabar menunggu 

selesainya pengajian. Sabarnya Delisa saat menunggu juga mencerminkan 

prilaku religius.  

Jika kita akan melakukan sesuatu hendaknya disertai dengan niat 

yang ikhlas yakni tidak mengharapkan sesuatu balasan apapun kecuali 

hanya ridha Allah SWT, Allah akan mengganjar kita dengan pahala akan 
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tetapi, Delisa justru hanya mengharapkan kalung untuk hadiah bacaan 

shalatnya dan mengharapkan sebatang coklat dengan membohongi 

Umminya, tentunya hal semacam ini sangat tidak benar karena ridha Allah 

juga merupakan ridha orang tua sehinga bersikaplah dengan baik terhadap 

orang tua dan janganlah kita melakukan pekerjaan hanya demi 

mengharapkan sesuatu. 

Mengucapkan bismillah dalam hatinya ataupun disurakan ketika akan 

melakukan segala bentuk kegiatan adalah hal yang baik dan dianjurkan  

oleh agama. 

Delisa mendekati Ummi, membuka setorannya pagi ini. Ummi 

menunggu. Delisa mulai membaca Ta‟awudz dan bismillah pelan 
sambil memperbaiki kerudung birunya.

114
 

 

Berdasarkan kutipan novel di atas Delisa selalu memulai setoran 

dengan membaca ta‟awudz dan basmalah. Disini sangat jelas tercermin 

prilaku religius Delisa. Sedangkan terdapat makna implisit di kutipan novel 

di atas yaitu Delisa membuka setoran, setoran disini memiliki makna 

tanggungan Delisa untuk mengaji kepada Umminya di pagi itu. Inipun juga 

mencerminkan prilkau religius. 

Bismillah sangat penting diucapkan oleh setiap orang ketika memulai 

suatu pekerjaan karena Bismillah mempunyai banyak faedah. Dalam hidup 

keseharian kita tentunya selalu memiliki kegiatan dan aktivitas karena 

tanpa kegiatan, hidup kita akan hampa dan tidak produktif. Bagi orang 
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beriman segala aktivitasnya adalah sarana menebar kebaikan, baik dalam 

hal perkataan maupun perbuatan selalu memberikan kebaikan bagi diri 

sendiri maupun orang lain. Kadangkala kebanyakan orang tidak sadar 

memulai aktivitas tanpa mengucapkan Bismillah. Kadang kita menganggap 

kalimat itu sepele padahal di sisi Allah merupakan kebaikan yang bernilai 

besar. Diberkahi atau tidaknya perbuatan dan aktifitas seseorang tergantung 

pada saat memulainya. 

Ya Allah, Delisa ingin sujud... Delisa ingin menyambung sujud yang 

terhenti itu. Delisa ingin sujud padaMu. Ya Allah, duhai yang Maha 

Pengasih... berikanlah kesempatan padanya.
115

 

 

Secara eksplisit di kutipan novel di atas terdapat nilai religius yaitu 

“Delisa ingin sujud padaMU”.dijelaskan bagaimanakah usaha Delisa untuk 

nisa menjalankan shalat kembali, seperti sebelum badai tsunami menerjang. 

Sedangkan secara implisit Delisa ingin menyambung sujud yang terhenti, 

maksudnya Delisa ingin  memperbaiki dan menyempurnakan shalat Delisa 

yang sewaktu dulu masih belum bisa serius. Masih suka bercanda dan 

masih mengharapkan sesuatu ketika mengerjakan shalat. 

2. Kejujuran 

Kata jujur meskipun telah menjadi tuturan sehari-hari, untuk 

mengetahui artinya, harus dilihat dalam kamus umum bahasa Indonesia, 

jujur artinya lurus hati, tidak curang, dan disegani.
116

 Jujur adalah berlaku 
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benar dan baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Kejujuran yang 

harus diterapkan bukanlah suatu hal yang mudah. Diperlukan kesadaran 

dan latihan agar sifat tersebut benar-benar menjadi prinsip hidup. 

Kesadaran bermula dari pengetahuan, seseorang harus diberi pengetahuan 

mengenai pentingnya jujur dan apa akibat tidak jujur. Sementara latihan 

jujur itu sendiri bisa dilakukan secara personal. 

Suara anak-anak yang membaca iqra terdengar dari kejauhan. Delis 

nyengir. Yaaa...... ia telat lagi. Tiba di halaman meunasah setengah 

menit kemudian. Buru-buru masuk ke meunasah. Ustadz Rahman 

menatapnya. ” Delisa tadi piket....!” Delisa menjelaskan tanpa 

diminta. Menyudahinya. Ustadz Rahman tersenyum. Dia tahu setiap 

hari Senin Delisa pasti datang terlambat. Semua anak yang lain juga 

telat kalo lagi jadwal piket di sekolah. Bedanya dengan Delisa, Delisa 

selalu berkepentingan menjelaskan. Meskipun penjelasan itu-itu 

juga.
117

  
 

Secara eksplisit pada penggalan cerita di atas terlihat bahwa Delisa 

datang terlambat mengaji di TPA karena lagi ada jadwal piket di sekolah. 

Delisa dengan terburu-buru masuk kedalam kelas dan menceritakan 

keterlambatannya sampai di TPA karena lagi ada jadwal piket di sekolah. 

Delisa selalu menjelaskan kepada Ustadz Rahman tanpa diminta. Delisa 

berkata apa adanya tanpa mengada-ada. Dalam hal ini jelas terlihat nilai 

kejujuran dan tanggung jawab dalam penggalan novel di atas. 

Jujur merupakan hal penting dalam kehidupan ini. Orang tidak akan 

merasakan kenikmatan hidup jika ia tidak pernah jujur, karena orang yang 

melakukan kesalahan, lalu dia tidak mengakuinya. Maka ia akan 
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disalahkan oleh hati nuraninya sendiri dan terus-menerus dikejar rasa 

bersalah. Kejatuhan manusia adalah ketika sudah tidak lagi memiliki 

kejujuran, yang ia miliki hanyalah dusta. Oleh karena itu kita harus 

berpegang teguh pada kejujuran. Jujur akan menuntun kita pada kebaikan, 

bahkan kebahagiaan. Sedangkan kebaikan akan menuntun kita ke surga. 

Sedangkan nilai kejujuran dalam spiritual shalat adalah menimbulkan 

perasaan dalam hati atas kemahatahuan Allah. Jika hal yang demikian ini 

sudah tertanam dalam hati, maka dengan rasa takut kepada Allah. 

“U-m-mi…” “Ya,ada apa,Sayang ?” “Delisa…D-e-l-i-s-a cinta 

Ummi …Delisa c-i-n-t-a Ummi karena Allah!” Ia pelan sekali 

mengatakan itu. Kalah oleh desahan angin pagi Lhok Nga yang 

menyelisik kisi-kisi kamat tengah. Tetapi suara itu bertenaga tapi 

menggetarkan hati, terdengar jelas di telinga kanan Ummi. Kalimat 

yang bisa meruntuhkan tembok hati. Ummi Salamah terpana. Ya 

Allah ,kalimat itu sungguh indah.Ya Allah …kalimat itu membuat 
hatinya leleh seketika . Delisa cinta Ummi karena Allah tasbih Ummi 

terlepas. Matanya berkaca-kaca.Ya Allah,apa yang barusan dikatakan 

bungsungnya ? Ya Allah dari mana Delisa dapat ide untuk 

mengatakan kalimat seindah itu. Tangan Ummi sudah gemetar 

menjulur merengkuh tubuh Delisa.
118

 

 

Dari kutipan di atas terlihat bahwa Ummi Salamah secara eksplisit 

merasa bersyukur kepada Allah karena mendapat kata-kata indah dari 

putrinya. Ummi Salamah jujur mersa puas dan bangga terhadap Delisa, 

gadis kecil berusia enam tahun akan tetapi mampu mengeluarkan kata-kata 

yang indah. Walaupun sebenarnya kata-kata itu merupakan ajaran Ustadz 

Rahman guru ngajinya akan tetapi kita dapat mengambil contoh bahwa 
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berahklaq kepada Allah SWT salah satunya adalah mencintai sesuatu hal 

hanya karena Allah semata. Delisa sudah membuktikan janjinya kepada 

Ustadz Rahman untuk berkata seperti itu. 

Sedangkan secara implisit Ummi Salamah matanya bekaca-kaca 

tanda bahwa rasa syukur dan bangga terhadap anaknya. Kita sebagai orang 

yang beriman memang harus memiliki sifat jujur. Dan orang yang tidak 

mau berkata jujur maka ia termasuk sebagai orang pembohong. Seperti apa 

yang dilakukan Delisa yang mana telah berbohong pada Ummi dan kakak-

kakaknya bahwa coklat yang ia dapat karena hadiah ia pintar padahal ia 

mendapat coklat itu dari perintah Ustadznya bahwa bagi siapa yang mampu 

bilang cinta Ummi karena Allah hingga menangis maka ia akan mendapat 

coklat. 

Urusan cokelat sebenarnya tidak terlalu membebani Delisa lagi. Ia 

sudah mengaku kepada Kak Aisyah, Kak Zahra, dan Kak Fatimah. Ia 

memberikan pengakuan sendirian. Datang kepemakaman massal. 

Menggurat nama-nama kakaknya. Meletakkan tiga tangkai bunga 

mawar biru. Lantas terbata mengaku soal tersebut. Itu kebiasaan 

Delisa Delisa belakangan ini. Setiap minggu pagi pergi ke 

pemakaman masal. Minta maaf dengan sungguh-sungguh. Berjanji 

tidak akan berbohong lagi.
119

 

 

Dengan melihat kutipan di atas menggambarkan secara implisit 

bahwa berkata benar atau sesungguhnya sangatlah sulit. Delisa harusnya 

mengatakan sebenarnya pada Umminya kalau ia berkata cinta Ummi 

karena Allah adalah berdasarkan suruhan Ustadznya. Ia sebenarnya akan 
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berkata jujur ketika Ummi dan kakaknya masih hidup. Akan tetrapi semua 

itu sudah terlambat. Ia menyesali kesalahannya setelah semuanya pergi 

meninggalkannya akibat turut menjadi korban pada saat bencana tsunami. 

Dan pada akhirnya Delisa mengulangi kata-kata dari Ustad Rahman kepada 

Abinya dengan rasa tulus dari hati, bukan karena coklat. 

A-b-i,,,” Delisa berkata lemah. Tersendat. Ia ingin menangis lagi. Abi 

menoleh, menghentikan ayunannya, menatap wajah bungsunya yang 

begitu dekat dengan mukanya.“Abi...A-b-i.. D-e-l-i-s-a c-i-n-t-a Abi 

karena Allah!” kalimat itu meluncur saja dari mulut Delisa. Meluncur 

dari hati Delisa tanpa tertahankan. Tercipta tanpa mengharapkan 

sebatang coklat dan cukup menghancurkan tembok hati.
120

 

 

  Berbeda dengan penggalan di atas, ketika Delisa berkata kepada 

Abi. Secara implisit Delisa benar-benar menagatakan kata tersebut dengan 

sepenuh hati tanpa ada hadiah yang menghantuinya. Sejalan dengan waktu, 

Delisa memahami arti makna kata-kata tersebut. Cinta seorang Muslim 

haruslah dengan dan karna Allah dan Rasul-Nya. Dengan keyakinan seperti 

ini dia akan bersyukur atas segala kenikmatan, dan akan bersabar atas 

segala cobaan. Dan secara eksplisit Delisa mengucapkannya dengan penuh 

keyakinan bahwasanya Delisa jujur mencintai Abinya. 

Ibnu al-Qayyim al-Jauziah memiliki pandangan bahwasanya ada 

tiga aspek dalam diri kita yang berkaitan dengan jujur, yaitu perkataan, 

perbuatan, dan sikap mental. Setiap aspek memiliki ukuran dan kriterianya 

sendiri. Dalam kaitan ini, jujur atau benar dalam perkataan berarti adanya 
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persesuaian perkataan dengan hati nurani dan dengan kenyataan atau 

realita. Jujur dalam bekerja dan berbuat berarti koherensi dan konsisten 

antara perbuatan dan perintah Allah SWT. serta sunnah Rasul. Sedang 

jujur dalam sikap mental berarti komitmen dan kesetiaan seseorang dalam 

bekerja dan beribadah kepada Allah SWT.
121

  

3. Bersahabat 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan 

bekerjasma dengan orang lain. Semakin banyak sahabat hidup akan 

semakin bermakna. Tidak ada pertikaian diantara sahabat, hanya saling 

melengkapi satu dengan yang lain yang ada.  

Nah jadi lengkap! Kamu masuk tim Teuku Umam saja! Salah 

seorang temannya mendorong tubuh Delisa bergabung dengan salah 

satu kerumunan anak lainnya.
122

 

 

 Dari kutipan di aatas diceritakan di dalam novel, bahwasanya Delisa  

ingin ikut bermain bola dengan teman-teman cowoknya. Secarata eksplisit 

Delisa langsung diajak masuk tim Teuku Umam. Sedangkan secara implisit 

ada salah satu teman Delisa mendorong Delisa masuk ke Salah satu tim 

sepak bola tersebut. Walaupun Delisa adalah anak perempuan akan tetapi 

Delisa sangat hobi bermain bola. Meskipun Delisa seorang permpuan akan 

tetapi teman-temanya memperbolehkan Delisa ikut bermain bola. Delisa 

dipilihkan dengan Teuku Umam, walaupun Teuku Umam memiliki sifat 
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yang hampir sama dengan Kak Aisyah akan tetapi soal bermain bola dia 

jagonya. Wujud persahabatan yang tercermin dalam penggalan novel di 

atas adalah saat Delisa didorong. Secara tidak langsung mereka mengajak 

Delisa untuk bermain bola bersama-sama.  

Dan penjelasan itu ternyata betul-betul dimasukkan dalam hati oleh 

Delisa esok sorenya, saat ia main lagi dengan teman-temannya di 

lapangan pasir tersebut, Delisa dengan ikhlas menjadi kipper.
123

  

 

Pada awalnya Delisa tidak mau bermain bola karena ia selalu hanya 

menjadi kiper. Walupun seorang perempuan dia memang sangat suka 

bermain bola. Secara eksplisit dalam penggalan novel di atas, Delisa 

merasa bosan karena selalu dijadikan kiper karena ia tidak bisa menjadi 

penyerang. Akan tetapi dengan nasihat Abinya Delisa akhirnya menerima 

menjadi pemain dengan posisi apapun. Dia melakukan itu karena Delisa 

menayadari bahwasanya bermain sepak bola haruslah bekerja sama dan 

saling membantu untuk bisa menjadi pemenang. Dalam kutipan di atas juga 

sangat jelas bahwa tercermin persahabatan Delisa bersama teman-temanya. 

Dan secara implisit dalam kutipan di atas wujud persahabatan Delisa 

adalah ketika Delisa ikhlas dijadikan kipper untuk kesekian kalinya. 

4. Tanggung Jawab 

Bertanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya ia lakukan, 
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terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan, Negara, dan Tuhan 

Yang Maha Esa.
124

  

Setiap shalat, Ummi yang menjadi imam. Abi mereka bekerja jadi 

pelaut. Di salah satu kapal tanker perusahaan minyak asing 

perusahaan di Arun. Pulang tiga bulan sekali.
125

 

 

Kutipan tersebut merupakan cerminan sikap tanggung jawab seorang 

ibu kepada anak-anaknya. Secara eksplisit Ummi Salamah merupakan 

sosok seorang ibu yang bertanggung jawab. Sikap tanggung jawab Ummi 

Salamah terlihat saat Abi Usman pergi berlayar ikut kapal tanker 

perusahaan minyak asing perusahaan di Arun. Ummi Salamah bertanggung 

jawab atas kesehatan dan keselamatan anakanaknya  serta mengurus rumah 

tangga sendiri selama Abi Usman pergi berlayar. Dan secara implisit 

Ummi Salamah menjadi kepala rumah tangga sekaligus kepala keluarga. 

Delisa bagun, sayang….Shubuh!” Fatimah, sulung berumur lima 

belas tahun membelai lembut pipi Delisa. Tersenyum berbisik. Aduh, 

orang tidur kok masih bisa ngomong; „Delisa masih tidur, Kak 

Fatimah….” Fatimah tertawa menggoda.126
 

 

Kutipan tersebut secara eksplisit juga termasuk cerminan tanggung 

jawab seorang kakak. Fatimah yang merupakan anak pertama Abi Usman 

harus bertanggung jawab dengan adik adiknya. Fatimah pada novel 

Hafalan Shalat Delisa karya Tere-Liye tersebut merupakan sosok kakak 
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yang mempunyai rasa tanggung jawab membina dan mendidik adik-

adiknya dengan baik. 

5.  Kerja Keras 

Kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan untuk menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya. Fungsinya supaya apapun yang diusahakan itu 

tidak mudah roboh dan hancur, tidak mudah rusak dan punah, 

dihindarkan dari rasa mempermudah pekerjaan, sehingga menyebabkan 

mudah binasa dan terbengkalai.
127

 

Rutinitas harian biasa. Delisa seminggu terakhir sudah bisa bangun 

tepat waktu. Keributan kamar mandi berkurang banyak. Aisyah juga 

melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Delisa juga tidak banyak 

protes.
128

 

 

Pada kutipan novel Hafalan Shalat Delisa karya Tere- Liye terdapat 

nilai pendidikan karakter yang berkaitan dengan kerja keras. Pada cerita 

novel tersebut terlihat adanya cermin kerja keras yang harus dilakukan 

oleh setiap umat Islam. Kerja keras yang dimaksud adalah kewajiban 

untuk bangun subuh melaksanakan shalam subuh berjamaah bersama 

dengan keluarga. Secara eksplisit kutipan di atas menerangkan 

bahwasanya Delisa kerja keras untuk bisa bangun tepatAisyah melakukan 

tugasnya dengan baik dan benar. Dan itu menunjukkan bahwa Aisyah 
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kerja keras untuk melakkan itu semua. Sedangkan secara implisit dalam 

kutipan di atas Delisa kerja keras untuk bisa bangun tepat waktu untuk 

shalat subuh berjamaah. 

Delisa sudah lelah menangis. Air matanya sudah habis sepanjang 

hari. Tujuh hari tujuh malam ia terkapar. Ia tidak takut lagi menatap 

sepinya kota. Tidak takut lagi menatap gelapnya malam. Bahkan 

Delisa tidak peduli dengan hujan deras yang turun tiap malam. 

Mengeriputkan badan kecilnya.
129

 

 

Dari kutipan di atas dijelaskan bahwa Delisa yang pingsan selama 

tujuh hari tujuh malam sendirian dan melihat temanya Tiur sudah menjadi 

mayat. Dan Delisa yang seharusnya belum mengerti dan belum pernah 

barada dalam kondisi yang benar-benar menakutkan. Betapa tidak selain 

harus melihat mayat temannya disisinya Delisa juga harus menahan luka 

akibat hantaman batu yang mengenai kakinya. Ia juga berpikir apakah akan 

ada yang menolongnya padahal kegelapan malam dan dinginnya angin 

sudah hampir tujuh hari ia rasakan. Dibutuhkan keberanian serta kerja 

keras yang kuat agar ia mampu bertahan hidup dan sifat ini sudah mulai 

muncul dalam dirinya. 

6. Kreatif  

 

Kata kreatif secara instrinsik mengandung sifat dinamis. Orang 

kreatif adalah orang yang tidak bisa diam, dalam arti selalu berusaha 

mencari hal baru dari hal-hal yang telah ada. Oleh karena itu, sifat kreatif 

sangat penting untuk kemajuan. Kemajuan akan lebih mudah diwujudkan 
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oleh orang yang selalu merenung, berfikir, dan mencari hal-hal baru yang 

bermanfaat bagi kehidupan.
130

 

Aisyah ingat cemburunya. Ia amat malu sepanjang Pak Guru Jamal 

menjelaskan. Ya Allah, Aisyah malu sekali. Lihatlah, ia justru 

mengganggu adiknya saat Delisa sedang berjuang menghapal bacaan 

shalat. Aisyah hampir menangis mendengar penjelasan Pak Guru 

jamal. Tertunduk di atas meja. Menutup wajahnya dengan tas. Ia 

memang sering jahil pada Delisa,tetapi hatinya bagai mutiara. Siang 

itu sambil menunggu latihan tari Saman, Ia membuat kertas petunjuk 

“jembatan Keledai” itu.131
 

 

Secara eksplisit menurut kutipan novel di atas Aisyah berusaha untuk 

membantu adiknya untuk mempercepat hafalan Shalat. Setelah Aisyah 

sadar bahwa saudara-saudaranya kelak bisa jadi tameng api neraka, maka 

Aisyah membuatkan jembatan keledai tersebut untuk Delisa. Dengan 

penuh kereatif Aisyah bersemagat membuatkan jembatan Keledai. 

Ibu guru Nur memang sengaja memindahkan praktek shalat anak-

anak kelas satu ibtidaiyah ke hari Ahad. Biar anak-anak lebih rileks. 

Biar keluarga mereka ikut mengantar. Lagian akan memakan waktu 

lama, jadi sayang dengan jadwal pelajaran reguler lainnya. Mereka 

bisa menghabiskan hari minggu ini seharian untuk ujian hafalan 

bacaan shalat anak-anak.
132

 

 

Secara eksplisit dari kutipan di atas, dengan penuh perhitungan Ibu 

guru Nur mempertimbangkan waktu yang pas dan efisien untuk 

melaksanakan praktek shalat. Dan akhirnya dilaksanakan hari minggu sore. 

Disini tercermin prilaku kreatif dari Ibu guru Nur. Sedangkan secara 
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implisit Ibu guru Nur memindahkan jam prakterk di hari ahad adalah 

supaya anak-anak yang akan praktek menjadi rileks serta keluarga bisa 

mengantar anak-anaknya.  

7. Peduli Sosial 

 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam disekitarnya, dan mengembangkan upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin memberi 

bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
133

  

Helikopter tempur berbagai Negara, bantuan obat-obatan militer 

Negara-negara sebrang melesat menuju ujung pulau Sumatera. Sama 

cepatnya dengan ucapan bela sungkawan.
134

 

 

   Dari kutipan di atas secara eksplisist, bagaimana Negara lain dengan 

semangat untuk segera bergegas membatu para korban tsunami. Saling 

memberi semangat dan saling menolong. Di tengah kehidupan masyarakat 

sekarang yang mulai bergeser  menjadi lebih individualis. Masih 

ditemukan saudara-saudara yang berbeda kenegaraan yang masih memiliki 

kepedulian yang sangat tinggi. Secara implisist rasa iba dan prihatin serta 

kepedulilan tercermin dari banyaknya ucapan bela sungkawan kepada para 

korban tsunami 

Disaat Negara lain semakin tinggi akan tingkat kepedulian terhadap 

sesama. Kita sedang berjuang mempertahankan dan menggembalikan lagi 
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ciri khas masyarakat kita. Kebersamaan dan tolong menolong dengan 

penuh ketulusan semakin tergerus. Kepedulian terhadap sesama semakin 

menipis. Konsentrasi kehidupan masyarakat sekarang ini terfokus pada 

bagaimana mencapai mimpi-mimpi materialis.  

Pergeseran yang terjadi ini disebabkan oleh berbagai faktor. Salah 

satunya adalah faktor perubahan sosial yang berlangsung secara cepat. 

Arus modernisai menjadi pendorong utama perubahan ini. Dan 

Implikasinya sangat begitu nyata. Aktivitas hidup dicurahkan untuk 

bekerja dan hal-hal teknis lainnya. Interaksi antara satu orang dengan 

orang lainnya lebih didasari oleh kepentingan bukan ketulusan. Orang 

bergaul karena memiliki kesamaan kepentingan karier, politik, bisnis, 

ekonomi, dan kepentingan yang bersifat tentatif lainnya. Sementara relasi 

yang berbasis ketulusan sebagaimana kehidupan di pedesaan semakin 

tidak mendapatkan tempat.
135

 

8. Cinta Damai 

 

Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa 

senang dan aman atas kehadiran dirinya.  

Nggak… Haiya, saya nggak mungkinlah pasang harga mahal kalu 
buat hadiah hafalan shalat! Nggak mungkinlah… Koh Acan 
memperbaiki dupa di atas meja panjangnya, tersenyum menyakinkan. 

Koh Acan 100% Konghucu.
136
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Dari kutipan novel Hafalan Shalat Delisa di atas, secara eksplisit 

dijelaskan bagaimanakah kita harus hidup berdampingan dengan banyak 

elemen-elemen yang beraneka ragan dalam kehidupan dimasyarakat. Koh 

Achan selalu member separuh harga untuk keluarga Abi Usman ketika 

hadiah untuk hadiah hafalan Shalat. Sedangkan secara implisit dari 

penggalan cerita di atas walupun berbeda agama Koh Achan bisa hidup 

berdampingan dengan baik, bahkan Koh Acan bersikap seperti kepda 

saudaranya sendiri. Cinta damai tidak akan pernah merusak soal keyakinan 

seseorang. Seperti yang dicontohkan Koh Acan tersebut. 

9. Gemar Membaca  

 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang 

memberikan kebajikan bagi dirinya. 

Delisa sedang memegang juz‟amanya. Terbata-bata mengeja alif-

fatah-a; Ia masih banyak mengguap. Terkantuk-kantuk menunggu 

giliran menghadap Ummi. Menyetor bacaan yang sedang diejanya 

pelan-pelan.
137

 

 

Secara eksplisit dalam kutipan di atas, Delisa membaca juz‟amanya 

walaupun masih mengantuk. Delisa mengisi waktu luangnya sebelum 

setoran bacaan shalat pada Umminya dengan membaca lagi apa yang akan 

disetorkan. Ini merupakan prilaku gemar membaca.  

Kak Fatimah malah asik membaca. Sama sekali tidak tertarik dengan 

acara televise. Kak Aisyah dan Kak Zahra pun juga asyik membuat 

entahlah dari karton-karton.
138
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Dari implisit dari kutipan di atas, bagaimanakah seharusnya 

menggunkan waktu yang tepat dengan hal-hal yang bermanfaat. Salah satu 

contohnya adalah dengan membaca. Dengan gemar membaca maka 

pengetahuan akan bertambah. Lebih baik mengisi waktu-waktu luang 

dengan membaca bacaan yang bermanfaat. Dari pada membuang-buang 

waktu hanya dengan arang yang tidak bermanfaat. 

10. Toleransi 

 

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, 

pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 

Malamnya Aisyah yang duduk bersama Zahra juga berdiam diri saat 

mengerjakan PR buat besok. Tidak sedikitpun mengganggu Delisa 

yang terbata-bata terus menghafal bacaan shalat di ruang belajar.
139

 

 

Dari kutipan novel Hafalan Shalat Delisa tersebut merupakan nilai 

pendidikan karakter yang berkaitan dengan toleransi. Pada kutipan tersebut 

secara eksplisit menunjukkan tiga anak yang saling toleran antara satu 

dengan yang lainnya. Pada novel Hafalan Shalat Delisa digambarkan 

pengarang bahwa anak-anak Ummi Salamah dan Abi Usman melaksanakan 

kewajibannya sebagai seorang anak yang baik. 

Sedangkan secara implisit dari kutipan di atas, sikap toleran dalam 

implementasinya tidak hanya  dilakukan terhadap hal-hal yang berkaitan 

dengan aspek spiritual dan moral yang berbeda, tetapi juga harus dilakukan 
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terhadap aspek yang luas, termasuk aspek ideologi dan politik yang 

berbeda. Wacana toleransi biasanya ditemukan dalam etika perbedaan 

pendapat dan dalam perbandingan agama. Salah satu etika berbeda 

pendapat menyebutkan bahwa tidak memaksakan kehendak dalam bentuk-

bentuk dan cara-cara yang merugikan pihak lain. Dalam perbandingan 

agama, misalnya ditemukan prinsip-prinsip bagimu agamamu dan bagiku 

agamaku dan tidak ada paksaan dalam beragama.
140

  

B.    Relevansi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Novel Hafalan Shalat 

Delisa Dengan Pendidikaan Agama Islam. 

 

1. Relevansi Nilai-nilai  Pendidikan Karakter dengan Pendidikan Agama 

Islam (Tujuan Pendidikan Agama Islam) 

 Berbicara tentang pendidikan Islam, tentu tidak bisa terlepas dari 

tujuan yang hendak dicapai. Persoalan  pendidikan adalah persoalan yang 

menyangkut hidup dan kehidupan manusia yang senantiasa terus 

berproses dalam perkembangan kehidupannya. Diantara persoalan 

pendidikan yang cukup penting dan mendasar adalah mengenai tujuan 

pendidikan. Tujuan pendidikan termasuk masalah sentral dalam 

pendidikan, sebab tanpa perumusan tujuan pendidikan yang baik maka 

perbuatan mendidik bisa menjadi tidak jelas, tanpa arah dan bahkan bisa 

tersesat atau salah langkah. Oleh karenanya tujuan pendidikan menjadi 
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inti dan sangat penting dalam menentukan isi dan arah pendidikan yang 

diberikan.  

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

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

kreaktif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.
141

 

Disinilah diperlukannya pendidikan agama Islam untuk menjembatani 

kebutuhan akan manusia muslim yang sempurna. Mustahil tercipta 

manusia muslim yang sempurna dengan segala sifat baiknya jika tidak 

dilakukan pendidikan yang terus menerus terutama pendidikan agama 

Islam. 

Novel Hafalan Shalat Delisa karya Tere Liye mengemban tujuan 

pendidikan agama Islam. Novel tersebut memang relevan dengan tujuan 

pendidikan agama Islam karena makna dan tujuannya mengacu pada 

penanaman nilai-nilai pendidikan agama Islam dan tidak dibenarkan 

melupakan etika dan moralitas sosial. Penanaman nilai-nilai ini juga 

dalam rangka mencapai keberhasilan hidup di dunia dan akhirat. 
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Di dalam Novel Hafalan Shalat Delisa terdapat nilai-nilai pendidikan 

karkater yang relevan denagn tujuan pendidikan. Diantaranya pendidikan 

karakter religius. Di dalam Novel Hafalan Shalat Delisa, diceritakan 

bahwasanya keluara Abi Usman adalah keluarga yang taat terhadap 

perintah Allah. Dimana Abi Usman sebgai ayah dengan Ummi Salamah 

sebagai Ibunya dari anak-anaknya selalu mengajarkan kepada anak-

anaknya untuk selalu bertaqwa terhadap Allah SWT.  

Anak-anaknya selalu dilatih untuk shalat dengan baik dan benar 

sesuai dengan tuntunan. Mulai dari kecil anak-anak Ummi Salamah dan 

Abi Usman sudah dibiasakan untuk selalu shalat jamaa‟ah Subuh. Mereka 

juga diajari untuk membaca al-Qur‟an dan menghafalkan surat-surat 

pendek sejak dini.  

Ada pula nilai pendidikan karakter kejujuran yang terdapat di dalam 

Novel Hafalan Shalat Delisa. Jujur merupakan perbuatan yang terpuji dan 

diwajibkan oleh agama untuk setiap muslim untuk berbuat jujur terhadap 

siapun.  

Diceritakan di dalam novel, Delisa telat lagi ketika pergi untuk ngaji. 

Delisa memang sering telat. Akan tetapi Delisa, selalu menjelaskan 

alasanya terlambat tanpa disuruh. 

Di dalam Novel Hafalan Shalat Delisa terdapat pula pendidikan 

karakter tanggung jawab. Diceritakan dalam novel Hafalan Shalat Delisa 

Ummi Salamah menggantikan peran seorang Ayah. Abi Delisa sedang 
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bekerja, Abinya bekerja di kapal tanker. Setiap shalat Ummi selalu 

menjadi imam shalat untuk anak-anaknya.  

Kak Fatimahpun juga menerapkan rasa tanggung jawab sebagai 

seorang kakak yang baik untuk adiknya. 

Setelah penulis menganalisis novel Hafalan Shalat Delisa karya Tere 

Liye, dapat dikatakan bahwa nilai pendidikan karakter yang terdapat 

dalam novel Hafalan Shalat Delisa sanagt begitu relevan dengan tujuan 

pendidikan agama Islam. Dimana tujuan pendidikan agama Islam adalah 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreaktif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Serta mampus mewujudkan 

eksistensinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang berdasarkan 

ajaran al-Qur‟an dan sunnah, untuk terciptanya insan-insan kamil. 

2. Relevansi Nilai-nilai  Pendidikan Karakter dengan Pendidikan Agama 

Islam (Metode Pendidikan Agama Islam) 

 Metode (method), secara harfiah berasal dari dua kata yaitu meta 

berarti melalui dan hados berarti jalan atau cara. Kemudian metode 

diartikan sebagai cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu 

tujuan. Bila dihubungkan dengan pembelajaran, istilah metode 

pembelajaran menunjuk pada pengertian berbagai cara, jalan, atau 

kegiatan yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Metode 
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pembelajaran adalah seluruh perencanaan dan prosedur maupun langkah-

langkah kegiatan pembelajaran termasuk pemilihan cara penilaian.
142

 

Dalam Novel Hafalan Shalat Delisa karya Tere Liye menceritakan 

tentang berbagai metode dalam pendidikan agama Islam, diantaranya 

metode keteladanan dan metode pembiasaan. Metode keteladanan adalah 

metode influitif yang menyakinkan keberhasilannya dalam 

mempersiapkan dan membentuk moral spiritual dan sosial anak. Metode 

keteladanan merupakan suatu cara mengajarkan ilmu dengan 

mencontohkan secara langsung kepada anak.
143

 Metode ini sesuai 

digunakan untuk menamkan nilai-nilai moral dan sosial anak. Hal ini 

telah dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW, sebagaimana firman Allah 

SWT dalam Q.S. Al Ahzab (33) ayat 21, yang berbunyi: 

     
   

    
  

     
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”.(Q.S. Al 
Ahzab: 21).  
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Dalam novel Hafalan Shalat Delisa, diceritakan bahwasanya Delisa 

memilki Ummi yang sangat bertanggung jawab atas apa yang telah 

menjadi kewajiban Umminya. Secara langsung maupun tidak langsung, 

Ummi Delisa memberikan contoh yang baik untuk semua anak-anaknya. 

Seorang sosok Ayah dan Ibu dalam suatu keluarga memang harus 

mampu menjadi tauladan untuk para putra putrinya. Karena awal 

pendidikan adalah dari keluarga dan terkhusus kepada kedua orang tua. 

Abi Usmanpun juga memberikan contoh kepada Delisa untuk tidak 

pantang menyerah dan selau bekerja keras dalam berbagi hal. Walupun 

Abi Usman sendiri terasa rapuh dan hatinya selalu merintih. Akan tetapi 

ketika dihadapan purtinya Abi Usman selalu berusaha tegar. 

Sedangkan  Metode pembiasaan adalah suatu cara yang dapat 

dilakukan untuk membiasakan anak berpikir, bersikap, bertindak sesuai 

dengan ajaran agama Islam. Pembiasaan sebenarnya berintikan 

pengalaman, yang dibiasakan adalah sesuatu yang diamalkan. Inti dari 

pembiasaan adalah pengulangan. Dalam pembinaan sikap, metode 

pembiasaan sangat efektif digunakan karena akan melatih kebiasaan-

kebiasaan yang baik kepada peserta didik.
 144 

Di dalam novel Hafalan Shalat Delisa terdapat nilai pendidikan 

karakter gemar membaca dan religius. Dari hasil temuan penulis jelas ada 
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relevansinya kedua nilai pendidikan karakter tersebut dengan pendidikan 

agma Islam. Berhubungan dengan metode yang ada di pendidikan agama 

Islam yaitu pembiasaan. 

Dalam novel Hafalan Shalat Delisa keluarga Abi Usaman selalu 

melakukan shalat secara bersama-sama. Setiap pagi anak-anak Abi 

Usman mengaji kepada Ummi Salam. Disini terrelisasi metode 

pembiasaan bagi anak-anak Abi Usman untuk melakukan hal yang baik. 

Delisapun juga sering membaca juz‟amanya sebelum setoran di 

depan Ummi Salamah. Sambil menungu giliran Delisa membaca dan 

menghafalkan walaupun dengan keadaan masih mengantuk. Disini 

tercermin kebiasaan Delisa untuk memanfaatkan waktu dengann hal-hal 

yang baik dan bermanfaat. 

Setelah dianalisis oleh penulis, novel Hafalan Shalat Delisa karya 

Tere Liye, dapat dikatakan bahwa nilai pendidikan karakter yang terdapat 

dalam novel Hafalan Shalat Delisa tersebut sesuai dengan metode 

pendidikan agama Islam. Dalam novel Hafalan Sholat Delisa  

3. Relevansi Nilai-nilai  Pendidikan Karakter dengan Pendidikan Agama 

Islam (Prinsip Pendidikan Agama Islam) 

Dalam pendidikan agama Islam mempunyai beberapa prinsip. 

Diantaranya adalah prinsip Intergal, prinsip seimbang, prinsip terbuka, 

dan prinsip pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan tidak mengenal 

adanya pemisahan antara sains dan agama, keduanya haruslah terintegrasi 
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secara harmonis. Dalam ajaran Islam, Allah adalah pencipta alam semesta 

termasuk manusia, Allah pula yang menurunkan hukum-hukum untuk 

mengelola dan melestaraikannya. Hukum-hukum mengenai alam fisik 

disebut sunatullah, sedangkan pedoman hidup dan hukum-hukum tentang 

kehidupan manusia telah ditentukan pula dalam ajaran agama disebut 

dinullah, yang mencakup akidah dan syariah. 

Keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat dalam ajaran agama 

Islam haruslah menjadi perhatian. Sebagaimana Rasulullah diutus untuk 

mengajar dan mendidika manusia agar dapat meraih kebahagiaan dunia 

dan akhirat. Allah berfirman: 

   
   

     
   

   
    

    
    

  
“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 

orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (Q. S. Al Qashas: 
77). 

 

Perbedaan-perbedaan yang terdapat pada manusia melahirkan 

perdedaan tingkah laku karena setiap orang akan berbuat sesuai dengan 



106 

 

keadaannya masing masing. Menurut Asy Syaibani yang dikutip oleh 

Prof. Dr. Ramayulis menjelaskan bahwa pendidikan Islam sepanjang 

sejarahnya telah memelihara perbedaan individu yang dimiliki peserta 

didik.
145

 

  
  ,   

   ,   
    ,  

     ,  
    

  ,    
   .   

“Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa 

yang kamu sembah. dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku 

sembah. dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu 

sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang 

aku sembah. untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku”. (Q. S. Al 

Kafirun: 1-6). 

 

Dalam novel Hafalan shalat Delisa tercermin prinsip intergral 

dalam pendidikan agam Islam. Diceritakan di dalam novel bahwasanya 

keluarga Abi Usman mengaplikasikan prinsip intergral dalam mendidik 

anak-anaknya. Anak-anaknya selain di sekolahkan di pendidikan formal 

yang mempelajari sains akan tetapi juga mempelajari agama. Selain dari 

pada itu, anak-anak Abi Usman dan Ummi Salamah juga mengajari 

kepada anak-anaknya mengaji dirumah dan sholat berjamaah. Anak-
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anaknya juga disekolahkan mengaji sore. Disini tecermin bagaimana 

kedua orang tua berjuang melakukan hal yang terbaik untuk anak-

anaknya. 

Di novel Hafalan Shalat Delisa, diceritakan bahwa Delisa pada 

awalnya mengatakan Delisa cinta Ummi karrena allah hanya sebatas 

suruhan dari Ustad Rahman dengan iming-iming, bila mampu membuat 

Umminya menangis dengan kata-kata tersebut makan dia akan diberi 

coklat. Akan tetapi dengan kejadian bencana tsunami Delisa memahami 

dengan makna kata-kata tersebut. Delisa merasa sangat menyesal karena 

sudah tidak mau jujur kepada Ummi ketika masih hidup. Sekarang 

semuanya sudah pergi. Dan Delisa benar-benar menunggapkan kata-kata 

itu lagi diperuntukkan Abinya. Kali ini Delisa mengunggkapkan kata-kata 

tersebut tanpa ada iming-iming coklat lagi,tidak seperti mengatkan 

kepada Umminya. 

Diceritkan lagi bahwa Koh Acan adalalah sahabat Abi Usman. Dia 

memeluk ajaran agama Konghucu.Walaupun berbeda agama akan tetapi 

Koh Acan sangat baik terhadap keluarga Abi Usman. Koh Acan selalu 

member harga separuh kepada keluarga Abi Usman ketika membeli 

hadiah untuk hafalan sholat anak-anak Abi Usman. Disini tercermin 

prinsip terbuka dan prinsip menjaga perbedaan individu. 



108 

 

Begitu pula dengan cerita di lain bab di novel Hafalan Shalat 

Delisa. Negara-negara lain langsung membentuk aliansi untuk menolong 

para korban tsunami yang terjadi di Indonesia.  

Dari analisis penulis dalam cerita Hafalan Sholat Delisa, sudah 

jelas terdapat nilai-nilai pendidikan karakter yang relevan dengan prinsip-

prinsip pendidikan agama Islam. Seperti yang telah dipaparkn di atas. 

Daintaranya adalah nilai pendidikan karakter relegius, toleransi, 

bersahabat, cinta damai, dan peduli sosial. 

4. Relevansi Nilai-nilai  Pendidikan Karakter dengan Pendidikan Agama 

Islam (Materi Pendidikan Agama Islam) 

Materi pendidikan Islam adalah meliputi disiplin ilmu yang luas atau 

mencakup disiplin ilmu agama maupun disiplin ilmu umum. Pendidikan 

Islam tidak cukup hanya mengajarkan satu bidang ilmu agama saja, 

melainkan juga mengajarkan bidang ilmu umum, bahkan didalamnya 

termasuk seni dan ketrampilan.
146

 Jurusan ilmu agama yang meliputi al-

Qur‟an dan al-hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, Ushulul Fiqih, Tarikh, Ilmu 

Kalam / Taukhid, Sejarah Agama, Tafsir 
147

 

Iman kepada Allah merupakan ajaran paling pokok yang mendasari 

seluruh ajaran Islam. Inilah yang tertuang dalam kalimat tauhid laailaaha  

                                                           
146
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illallah yang mempunyai arti tiada Tuhan selain Allah yang tertuang 

dalam kalimat syahadat kunci menuju Islam sebagai jalan hidupnya. Iman 

berarti memiliki keyakinan dan kepercayaan penuh, dan juga bersaksi atas 

kebenaran pesan dan pengajaran Nabi Muhammad SAW, baik dengan 

ucapan maupun perbuatan.  

Seperti yang ada dalam cerita novel Hafalan Shalat Delisa, bahwa 

keluarga Abi Usman adalah keluarga yang mencerminkan beriman 

kepada Allah dan Rasulnya. Keluarga tersebut selalu mengajarkan kepada 

anak-anaknya tentang hal-hal yang dianjurkan oleh agam Islam.  

Setiap mukmin harus meyakini bahwa Allah akan memberikan 

pertolongan kepada siapa saja yang dikehendaki dan Allah senantiasa 

mengawasi setiap perbuatan manusia baik yang tersembunyi maupun 

yang terang-terangan. Jika sudah memiliki keyakinan yang kuat dan 

pengetahuan tentang Allah secara benar maka akan senantiasa merasa 

dilindungi oleh Allah karena kita berusaha untuk mencintainya dan selalu 

merasa bahwa Allah akan senantiasa bersama kita. Jika seseorang telah 

berhasil menggapai cinta Allah maka hidupnya akan dibimbing dan 

dituntun oleh Allah. Agar bisa mencapainya seseorang harus selalu 

menjaga keimanan dan berprilaku sesuai dengan ajaran Islam.  

Seperti cerita di dalam novel Hafalan Shalat Delisa, Allah menolong 

Delisa dari bencana besar tsunami. Dan Allah memberikan hidayah yang 

sangat besar kepada hidup Delisa. 
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Ibadah adalah semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah 

untuk kaum muslim baik yang ditetapkan dalam al Qur‟an maupun sunah 

Rasul. Ibadah dapat dilaksanakan pada keseluruhan bidang kehidupan 

manusia, termasuk atas prilaku sehari-hari yang diniatkan sebagai 

pengabdian dan penghambaan kepada Allah. 

Di dalam novel Hafal Sholat Delisa diceritakan bahwasanya Ummi 

Salamah selalu mengajarkan anak-anaknya untuk membaca al Qur‟an. 

Selain itu Ummi Salam juga mengajrkan kebiasaan kepada anak-anaknya 

untuk shalat berjamaah. 

Akhlak merupakan inti dari pendidikan Islam. Akhlak lahir dari 

sebuah usaha mencari kebaikan. Para ahli pendidikan Islam telah sepakat 

bahwa maksud dari pendidikan agama Islam bukan hanya memenuhi otak 

dengan segala macam ilmu baru, namun lebih pada mendidik akhlak dan 

jiwa mereka. Hal ini tidak terlepas dari keyakinan bahwa pendidikan budi 

pekerti atau akhlak adalah jiwa dari pendidikan Islam. Mencapai akhlak 

yang sempurna merupakan tujuan pokok dari pendidikan Islam tanpa 

mengabaikan tujuan yang lainnya. Seprti yang tercermin di dalam novel 

Hafalan Shalat Delisa. Keluarga Abi Usman selalu mengajrkan kepada 

anak-anaknya untuk berakhlak mulia. 

Nilai-nilai pendidikan karakter yang memiliki relevansi dengan 

materi pendidikan agama Islam yang terdapat dalam novel Hafalan Shalat 

Delisa karya Tere Liye daintaranya yaitu seperti yang telah dijelaskan di 
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atas, niali pendidikan karakter religius, toleransi, cinta damai, peduli 

sosial, dan bersahabat. Dan hasil temuan tersebut bisa diterapkan dalam 

pendidikan agama Islam pada setiap jenjang pendidikan yang berisi 

muatan pendidikan Aqidah (keimanan), pendidikan Syariah (ibadah) yang 

mencakup rukun Islam dan mampu melaksanakannya, memahami 

ketentuan hukum Islam tentang ibadah dan muamalah, dan pendidikan 

akhlak yang berupaya untuk mengajarkan anak didik agar terbiasa 

berprilaku terpuji, menghindari sifat tercela, dan tatakrama dalam 

kehidupan sehari-hari dan semua unsur pendidikan tersebut terdapat 

dalam novel Hafalan Shalat Delisa karya Tere-Liye. 

Sebagaimana nilai gemar membaca dalam novel Hafalan Shalat 

Delisa, nilai ini dalam pendidikan islam juga diajarkan sebagaimana 

perintah Allah dalam kitab suci Al Qur‟an. Allah berfirman: 

   
  ,   

   ,  
  

  ,    
  ,   

     .  

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah 

Yang Maha Pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaraan 

kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”. 
(Q.S. al „Alaq: 1-5). 
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Dalam keluarga Abi Usman anak-anaknya dibiasakan untuk gemar 

membaca, khususnya membaca al Qur‟an. Seluruh anak-anak Abi Usman 

dan Ummi Salamah selalu membaca al Qur‟an setelah shalat jamaah. 

Sudah sangat jelas bahwa dalam novel Hafalan Shalat Delisa 

tercermin nilai-nilai pendidikan karakter yang memliki relevansi dengan 

pendidikan agama Islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data, penulis mengambil kesimpulan dari 

penelitian ini yaitu sebagai berikut :  

Novel Hafalan Shalat Delisa karya Tere-Liye menceritakan tentang kisah 

perjuangan seorang anak untuk menghafal bacaan Shalat. Pada novel tersebut 

diceritakan perjuangan yang sangat besar tanpa ada kata putus asa. Sebelum dan 

sesudah bencana alam yang dahsyat melanda. Akan tetapi karena ridho allah 

akhirnya ankak tersebut mampu untuk menghafal bacaan Shalat. 

Novel yang berjudul Hafalan Shalat Delisa karya Tere-Liye mengandung 

nilai-nilai pendidikan karakter. Nilai-nilai pendidikan karakter tersebut memiliki 

relevansi dengan pendidikan agma Islam. Relevansi dari pendidikan karakter 

dengan pendidikan agama Islam pada novel Hafalan Shalat Delisa karya Tere-

Liye meliputi ibadah, seperti mendirikan Shalat, membaca ayat suci al-Qur‟an, 

belajar, dan mendidik (mengajar agama). Selain itu juga terdapat pendidikan 

temtang  tanggung jawab, berkaitan dengan kewajiban, dan berkaitan dengan hati 

nurani. Ada juga nilai tentang  kehidupan tolong-menolong, kebersamaan yang 

terjalin, saling mengingatkan hal-hal yang baik. Hal tersebut terlihat dari 

kehidupan para tokoh yang diangkat pengarang dalam novel Hafalan Shalat 
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Delisa tersebut. Dalam cerita novel Hafalan Shalat Delisa karya Tere Liye 

memang sangat memiliki kandungan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat untuk 

para pembacanya. 

B.  Saran-saran 

1. Peneliti mengharapkan supaya nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel 

Hafalan Shalat Delisa Karya Tere-Liye dapai dijadikan cerminan bagi para 

pembaca. 

2. Hendaknya untuk meneliti yang akan datang melakukan penelitian yang 

lebih tajam lagi dari segi masalah maupun teori-teori yang digunakannya. 

3. Peneliti berharap kedepannya akan ada yang meneliti filem Hafalan Shalat 

Delisa. 
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