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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah                                 

Karya sastra merupakan hasil cipta manusia dengan menggunakan media 

bahasa tertulis maupun lisan, bersifat imajinatif, disampaikan secara khas, dan 

terdapat pesan yang ingin disampaikan. Sastra itu juga sebuah cermin. Membaca 

sastra, sama halnya sedang bercermin diri sejak awal, kehadiran kritikus sastra, 

krtikus sosiologi sastra telah memperhatikan sastra dan cermin (Ratnaningsih, 

2017:58). Sastra yang disampaikan dapat memberikan pengajaran dan efek yang 

baik serta bermanfaat bagi pembacanya. Salah satu hasil karya sastra dari seorang 

pengarang, yaitu novel. 

 Novel adalah karangan prosa yang panjang dengan rangkaian cerita 

kehidupan tokoh. Adanya novel dan isi cerita yang menarik dapat menghibur 

pembacanya. Selain untuk menghibur, novel juga dapat memberikan manfaat bagi 

pembacanya. Manfaat yang dapat dirasakan oleh pembaca, seperti mendapatkan 

pembelajaran dan pengalaman dari kehidupan orang lain setelah membaca novel 

tersebut. Karya sastra jenis ini telah banyak ditulis oleh para sastrawan di 

Indonesia.  

Sastrawan Indonesia yang cukup produktif dan dipilih dalam penelitian 

ini, yaitu Asma Nadia. Asma Nadia merupakan sastrawan Indonesia yang tidak 

diragukan lagi prestasinya dalam bidang sastra. Asma Nadia yang dilahirkan di 

Jakarta, ia dikenal sebagai pendiri forum Lingkar Pena dan manajer Publishing 
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House. Asma Nadia berhasil menjadi pengarang terbaik Adikarya IKAPI  pada 

tahun 2000, 2001, dan 2005. Ia juga berhasil menjadi novelis terbaik IBF Award 

pada tahun 2008. Selain itu, ia sebagai tokoh perubahan Republika di tahun 2010.  

Asma Nadia terpilih menjadi penulis fiksi terfavorit Indonesia pada tahun 

2011. Di samping menulis cerita fiksi, Asma Nadia juga aktif menulis lirik lagu. 

Pada tahun 2011, melalui karya-karyanya ia kembali menjadi pemenang dan 

mendapatkan penghargaan “Delapan Kebanggaan Bangsa Pilihan Yahoo”. Pada 

tahun 2012 sampai 2013, Asma Nadia kembali terpilih sebagai “The 500 Most 

Influential Muslims in The World”. Tidak hanya itu, wanita kelahiran Jakarta ini 

pun masih mendapatkan prestasi, yaitu terpilih menjadi “Tokoh Perbukuan Islam 

IKAPI” di tahun 2012, dan International Writing Program, Lowa, 2013.  

Asma Nadia pun aktif memberikan workhshop kepenulisan dan ceramah 

keislaman ke beberapa kota di Jepang di antaranya Tokyo, Kyoto, Nagoya, dan 

Fukuoka. Asma Nadia juga melakukan kegiatan yang sama di negara Amerika 

dan beberapa kota di Benua Eropa (Roma, Janewa, Berlin, Manchester, New 

Castle, Wina Paris dan Stockholm). Ia pernah mengikuti pertemuan sastrawan 

Nusantara XI di Brunei Darusalam. Tahun 2012 Asma Nadia menjadi pengisi 

tetap rubik “Resonansi” di harian nasional Republika. Pada tahun 2009, Asma 

Nadia merintis penerbitan buku sendiri dinamai dengan Publishing House. Ia juga 

memunyai kesibukan bersama para relawan dan mendirikan “Rumah-Baca 

AsmaNadia”. Karya sastra yang telah berhasil ditulis Asma Nadia, di antaranya: 

Hari-Hari Cinta Tiara (2000), Titian Pelangi (2000), Pesantren Impian (2000), 

Rembulan di Mata Ibu (2000), Kepak Sayap Patah (2001), Derai Sunyi (2002), 

Doa Kecil Dalam Hati Gue (2003), Cinta Tak Pernah Menari (2003), Ada Rindu 
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di Mata Peri (2004), Cinta Laki-Laki Biasa (2005), Rumah Cinta Penuh Warna 

(2005), Catatan Seorang Istri (2006), Istana Kedua (2007), Catatan Hati Bunda 

(2008), Emak Ingin Naik Haji (2009), Jilbab Traveler (2009), Sakinah 

Bersamamu (2010), Dendam Positif (2011), Rumah Tana Jendela (2011), 

Assalamualaikum Beijing (2012).  

Dari beberapa karya Asma Nadia, novel Cinta di Ujung Sajadah dipilih 

menjadi bahan penelitian. Alasan dipilihnya novel Cinta Di Ujung Sajadah 

sebagai berikut: (1) novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia sudah 

mengalami tiga kali cetak, yaitu tahun 2008, 2012, dan 2015. Hal ini yang 

menjadikan novel tersebut banyak digemari pembaca. (2) novel Cinta di Ujung 

Sajadah awalnya merupakan cerpen. Cerpen tersebut ditulis kembali dalam  novel 

Cinta di Ujung Sajadah sehingga menjadikan novel tersebut sebagai bets seller. 

(3) Novel ini juga telah difilmkan dalam layar lebar pada tahun 2015. (4) Novel 

Cinta Di Ujung Sajadah memberikan nilai-nilai kehidupan, seperti nilai akhlak. 

Hal ini terlihat melalui komentar pembaca, yaitu Hamid Zanath, Linbud, dan 

Ocha Thalib yang terdapat dibelakang sampul  novel.  

Novel memiliki penyampaian pesan yang berbeda-beda seperti, nilai 

moral, nilai pendidikan, dan nilai akhlak. Nilai akhlak merupakan suatu nilai 

perbuatan yang dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku manusia. Beberapa 

wujud nilai akhlak, yaitu ikhlas, tawakal, syukur, amanah, sabar, dusta, zalim, 

takabur, putus asa dan pengecut. Setiap nilai akhlak tersebut mencerminkan baik 

maupun buruk perilaku manusia. Dipilihnya nilai akhlak dalam penelitian ini, 

diharapkan siswa dapat menjadikan pembelajaran di dalam kehidupan. 
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Nilai akhlak yang bersifat positif akan memberikan pengaruh bagi 

pembaca. Namun nilai akhlak yang bersifat negatif dapat dijadikan sebagai 

pembelajaran dalam kehidupan. Oleh karena itu, nilai akhlak yang positif maupun 

negatif sangat penting bagi kehidupan manusia.  

Pendekatan pragmatik akan dipergunakan dalam penelitian tentang nilai 

akhlak dalam novel Cinta Di Ujung Sajadah. Pendekatan pragmatik memberikan 

perhatian utama terhadap peranan pembaca. Melalui pendekatan ini, pembaca 

diharapkan lebih memahami, menghayati karya sastra yang dibacanya.   

Berkaitan dengan pentingnya pemilihan bahan ajar, guru dapat memilih 

bahan ajar sastra yang sesuai. Hal ini meliputi aspek bahasa, aspek psikologis, dan 

latar belakang budaya. Siswa lebih dihadapkan dengan teks sastra dan tidak hanya 

dengan teorinya saja. Melalui sastra diharapkan siswa dapat mengaplikasikan nilai 

akhlak yang baik, seperti  ikhlas, tawakal, syukur, amanah, dan sabar. Selain itu, 

nilai akhlak tercela seperti dusta, zalim, takabur, putus asa dan pengecut, dapat 

dijadikan pembelajaran agar tidak menerapkan di dalam kehidupan.  

 

1.2 Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus dalam penelitian ini yaitu Nilai 

Akhlak pada Novel Cinta Di Ujung Sajadah Karya Asma Nadia sebagai 

Alternatif  Bahan Ajar di Sekolah Menengah Atas.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, masalah  dirumuskan sebagai berikut. 
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“Bagaimanakah Nilai Akhlak pada Novel Cinta Di Ujung Sajadah Karya Asma 

Nadia sebagai Alternatif Bahan Ajar di Sekolah Menengah Atas?” 

 

 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Nilai Akhlak pada Novel 

Cinta Di Ujung Sajadah Karya Asma Nadia sebagai Alternatif Bahan Ajar di 

Sekolah Menengah Atas. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Novel Cinta Di Ujung Sajadah karya Asma Nadia dapat digunakan 

sebagai alternatif bahan ajar bagi guru bahasa dan sastra Indonesia di 

sekolah menengah atas. 

2. Novel Cinta Di Ujung Sajadah karya Asma Nadia memudahkan siswa 

untuk memahami nilai akhlak.  

3. Novel Cinta Di Ujung Sajadah karya Asma Nadia sebagai penambah 

wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa STKIP Muhammadiyah 

Kotabumi terkait nilai akhlak. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Pendekatan Pragmatik  

Dalam karya sastra dikenal juga dengan istilah-istilah pendekatan, salah 

satu diantaranya adalah pendekatan pragmatik. Siswanto (2008:72) menyatakan 

bahwa pendekatan pragmatik memiliki manfaat terhadap fungsi-fungsi karya 

sastra dalam masyarakat, perkembangan, dan penyebarluasannya. Melalui hal 

tersebut, diharapkan manfaat karya sastra dapat dirasakan oleh penikmat sastra. 

Dengan menggunakan pembaca dan karya sastra sebagai indikatornya, pendekatan 

pragmatik bertujuan memberikan nilai manfaat kepada pembaca.  

Selanjutnya, Ratna (2009:71) menyatakan pendekatan pragmatik sebagai 

berikut. 

Pendekatan pragmatik memberikan perhatian utama terhadap peranan 

pembaca. Dalam kaitannya dengan salah satu teori modern yang paling 

pesat perkembangannya, yaitu teori resepsi, pendekatan pragmatik 

dipertentangkan dengan pendekatan ekspresif. Subjek pragmatik dan 

subjek ekspresif, sebagai pembaca dan pengarang berbagi objek yang 

sama, yaitu karya sastra. Perbedaannya, pengarang merupakan subjek 

pencipta, tetapi secara terus-menerus fungsi-fungsinya dihilangkan, 

bahkan pada gilirannya pengarang dimatikan.  
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Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

pragmatik merupakan pendekatan yang berfokus kepada pembaca. Pentingnya 

peran pembaca akan dijadikan fokus utama dalam melakukan penelitian. Pembaca 

sebagai peneliti yang berfungsi memberikan nilai-nilai dalam karya sastra yang 

dibaca. Nilai-nilai tersebut di antaranya adalah nilai akhlak. Berikut penjelasan 

tentang nilai-nilai akhlak.    

  

2.2 Nilai Akhlak 

 Nilai adalah suatu seperangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini 

sebagai suatu identitas yang memberikan corak yang khusus kepada pola 

pemikiran, perasaan, keterikatan maupun perilaku. Oleh karena itu, sistem nilai 

dapat merupakan standar umum yang diyakini, diserap dari keadaan objektif 

maupun keyakinan, sentimen (perasaan umum), identitas yang diwahyukan oleh 

Allah Swt menjadi syariat umum (Ahmadi, 2008:202). Nilai-nilai yang 

menentukan baik atau buruk, layak atau tidak layak suatu pebuatan atau kelakuan 

yang bersifat universal, bersumber dari Alquran dan hadis adalah akhlak.  

Ahmad Amin dalam Supadie (2011:216) mendefinisikan akhlak sebagai 

kehendak yang dibiasakan. Selanjutnya Nata (2015:1—2) mengatakan kata akhlaq 

adalah jamak dari kata khilqun atau khuluqun yang artinya sama dengan arti 

akhlaq. Akhlak mencerminkan setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan 

manusia. Imam Al-Ghazali dalam Supadie (2011:216) menyatakan akhlak adalah 

sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan 

mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Perbuatan akhlak adalah 
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perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau 

bersandiwara.  

Selanjutnya, Ibrahim Anis dalam Ilyas (2011:2) menyatakan akhlak adalah 

sifat yang ada di dalam jiwa. Dengan adanya akhlak, macam-macam perbuatan, 

baik atau buruk, dilakukan tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. 

Abdul Karim Zidan dalam Ilyas (2011:2), mengatakan akhlak adalah nilai-nilai 

dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan dan timbangannya 

seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau buruk, untuk kemudian memilih 

melakukan atau meninggalkannya. Supadie (2011:216) mengatakan kata akhlak 

berasal dari bahasa Arab, merupakan bentuk jamak dari khuluq yang menurut 

bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. 

Berdasarkan pemaparan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai 

akhlak merupakan suatu keyakinan atau perbuatan yang dapat direalisasikan, 

dikembangkan dengan mudah dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku. 

Peran nilai akhlak dalam mengatur kehidupan manusia sangatlah penting. 

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas satu dengan yang lain untuk 

berkomunikasi. Oleh karena itu, nilai akhlak sangat dibutuhkan dalam kehidupan.  

 

2.3 Jenis Nilai Akhlak 

Ilyas (2011:81—140) membagi sepuluh nilai akhlak mahmudah di 

antaranya, shidiq, amanah, istiqamah, iffah, mujahadah, syaja’ah, tawadhu, malu, 

sabar, dan pemaaf. Supadie (2011:224) menyatakan akhlak dapat dibagi 

berdasarkan sifatnya dan berdasarkan objeknya. Secara garis besar, akhlak dibagi 

dalam dua kategori, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak 
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mahmudah adalah segala macam sikap dan tingkah laku yang baik (terpuji), 

sedangkan akhlak mazmumah adalah segala macam sikap dan tingkah laku buruk 

atau tercela.   

. Dari kedua pendapat di atas, diambil pendapat yang disampaikan oleh 

Supadie karena pendapatnya lebih menekankan pembagian nilai akhlak menjadi 

dua macam, yaitu akhlak mahmudah dan mazmumah. Pendapat Ilyas tidak  

digunakan karena hanya berfokus pada akhlak mahmudah saja dan tidak 

menjelaskan  akhlak mazmumah. Dengan demikian,  penelitian ini lebih berfokus 

pada pendapat Supadie.  

Selanjutnya, Supadie (2011:224—228) membagi lima dalam kategori 

akhlak mahmudah di antaranya, ikhlas, tawakal, syukur, amanah dan sabar.  

Akhlak mazmumah di antaranya adalah dusta, zalim, takabur, putus asa dan, 

pengecut. Berikut penjelasan  mengenai akhlak mahmudah adalah sebagai berikut. 

1. Ikhlas  

Ikhlas adalah suatu hal yang bisa menyebabkan suatu amalan ibadah 

diterima Allah Swt. Ikhlas berarti membersihkan atau memurnikan. Istilah yang 

dimaksud dengan ikhlas adalah beramal semata-mata mengharap rida Allah Swt. 

2. Tawakal  

Tawakal artinya berpasrah diri kepada Allah setelah melakukan upaya-

upaya atau berikhtiar terlebih dahulu. Orang yang bertawakal kepada Allah adalah 

orang yang bekerja keras untuk menggapai yang diinginkannya. Tawakal 

dilakukan dengan ikhtiar yang benar dan optimal serta mengikuti prosedur yang 

wajar, tetapi tetap meyakini bahwa keberhasilan usahanya ditentukan oleh Allah 

Swt.  



10 
 

3. Syukur 

Syukur ialah merasa senang dan bersyukur atas nikmat yang Allah 

berikan. Hal ini tercemin dalam aktivitas atau amal orang yang memperoleh 

nikmat itu dalam beribadah kepada Allah. Seseorang yang imannya bertambah 

teguh serta lebih banyak berzikir kepada Allah, dapat dikatakan sebagai orang 

yang bersyukur. 

4. Amanah   

Amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, 

dan dilaksanakan. Orang yang berakhlak amanah adalah orang yang selalu 

memelihara hak-hak Allah, dan hak-hak manusia yang ada pada dirinya. Dengan 

begitu, manusia tidak akan menyia-nyiakan atau berkhianat terhadap tugas yang 

diembannya, baik tugas ibadah maupuan tugas muamalah. 

5. Sabar  

Sabar menurut pengertian agama Islam adalah tahan menderita pada 

sesuatu yang tidak disenangi dengan disertai sikap rida, ikhlas, dan berserah diri 

kepada Allah. Secara umum dapat dikatakan bahwa sabar adalah kemampuan  

atau daya tahan manusia menguasai sifat destruktif yang terdapat dalam diri setiap 

orang, yaitu hawa nafsu. Dengan demikian, sabar mengandung unsur perjuangan, 

pergulatan, pengeluaran segala daya upaya untuk tidak menyerah begitu saja. 

Berikut  penjelasan mengenai akhlak mazmumah adalah sebagai berikut. 

1. Dusta 

Dusta atau bohong adalah pernyataan tentang segala sesuatu hal yang tidak 

sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dusta ini tidak hanya berkaitan 
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dengan perkataan saja, tetapi juga dengan perbuatan. Ucapan dusta termasuk cirri-

ciri orang yang munafik.  

2. Zalim 

Zalim berarti berbuat aniaya, tidak adil dalam memutuskan perkara, berat 

sebelah dalam tindakan, atau mengambil hak orang lain. Seseorang yang 

memunyai sikap zalim lebih bersifat egois dan individualistis. Seseorang yang 

mengutamakan diri sendiri dapat berbuat aniaya terhadap orang lain, misalnya 

dengan mengambil hak-hak orang lain.  

3. Takabur  

Takabur berarti merasa dan mengaku dirinya lebih (mulia, pandai, cakap, 

dan lainnya) dari orang lain. Orang yang takabur tidak hanya membanggakan diri 

atas kesuksesan karena biasa merendahkan orang lain dan merasa paling 

sempurna. Orang yang memiliki sifat ini akan terlihat dalam sikap dan 

perilakunya yang tidak menyenangkan orang lain. 

4. Putus Asa 

Sebagai kebalikan dari sabar adalah putus asa, yaitu ketidakmampuan 

seseorang menanggung derita atas musibah atau kesedihan. Dari putus asa ini 

akan muncul tindakan-tindakan negatif dan destruktif, baik bagi dirinya maupun 

orang lain. Putus asa merupakan ciri kelemahan mental. 

5. Pengecut  

Sifat ini selalu membuat orang ragu-ragu sebelum memulai suatu langkah. 

Pengecut berarti menyerah sebelum berjuang. Sifat pengecut dipandang sebagai 

sifat yang tercela, karena membawa manusia pada kerendahan dan kemunduran.  

 

2.4 Penokohan 
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Unsur dalam karya sastra sangat diperlukan dalam menganalisis sebuah 

novel. Unsur yang terdapat dalam karya sastra lebih dikenal dengan unsur 

intrinsik dan ekstrinsik. Kedua unsur tersebut saling melengkapi satu sama 

lainnya. Dalam unsur intrinsik dikenal juga dengan pengertian tokoh. Siswanto 

(2008:142), menyatakan pada umumnya unsur intrinsik prosa rekaan atas alur, 

tokoh, watak, penokohan, latar cerita, sudut pandang, gaya bahasa, amanat, tema, 

dan gaya penceritaan. Untuk membantu menganalisis novel, diperlukan analisis 

tentang tokoh.   

Istilah “tokoh” menunjuk pada orangnya, yaitu pelaku cerita.  Tokoh cerita 

adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau pelaku dalam berbagai 

cerita, jadi tokoh adalah orang. Menurut Abrams (dalam Nurgiyantro, 2010:165) 

tokoh adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif, atau drama, 

yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan 

teretentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan yang dilakukan dalam 

tindakan.  

Tokoh-tokoh cerita dalam sebuah fiksi dapat dibedakan dalam beberapa 

jenis penamaan. Berdasarkan perbedaan dan sudut pandang tinjauan, seorang 

tokoh dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis penamaan, misalnya sebagai 

tokoh utama, protagonis, berkembang, dan tipikal (Nurgiyantoro, 2010:174). 

Berdasarkan jenis penamaan yang telah disebutkan di atas, penelitian ini hanya 

berfokus pada tokoh utama dan tokoh tambahan, serta tokoh protagonis dan 

antagonis. 

1. Tokoh Utama dan Tokoh Tambahan 
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Dalam sebuah novel, diperlukan adanya tokoh cerita. Tokoh cerita dalam 

ssebuah novel terbagi dari beberapa bagian, yaitu adanya tokoh utama dan tokoh 

bawahan. Tokoh utama selalu diutamakan dan hadir di setiap peristiwa 

penceritaan dalam karya sastra. Nurgiyantoro (2010:176—177) mengatakan tokoh 

utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam novel yang 

bersangkutan. Ia merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai 

pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian.  

Tokoh tambahan hadir dalam cerita sebagai pelengkap pada tokoh utama. 

Tokoh tambahan ini dianggap tidak penting karena sebagai tokoh yang memiliki 

keterkaitan dengan tokoh utama. Nurgiyantoro (2010:177) menyatakan bahwa 

pemunculan tokoh-tokoh tambahan dalam keseluruhan cerita lebih sedikit, tidak 

dipentingkan dan kehadirannya hanya jika ada keterkaitan dengan tokoh utama 

secara langsung ataupun tidak langsung. 

2.       Tokoh Protagonis dan Antagonis 

Dalam karya sastra, tokoh protagonis sangat disukai oleh pembaca. Tokoh 

ini selalu dikenal dengan tokoh yang baik. Altenbernd dan Lewis dalam 

Nurgiyantoro (2010:178) tokoh protagonis adalah tokoh yang dikagumi yang 

salah satu jenisnya secara popular disebut hero tokoh yang merupakan 

pengejawantahan norma-norma, nilai-nilai, yang ideal. 

Tokoh protagonis sering disandingkan dengan tokoh antagonis. Tokoh 

protagonis dikenal tokoh baik sedangkan tokoh antagonis juga lebih dikenal 

sebagai tokoh yang menyebabkan timbulnya konflik. Nurgiyantoro (2010:179) 

menyatakan sebuah fiksi harus mengandung konflik, ketegangan, khususnya 

konflik dan ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. Tokoh penyebab 
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konflik secara langsung maupun tidak langsung bersifat fisik maupun batin dapat 

dikatakan tokoh antagonis.  

 

 

 

 

 

 

2.5 Nilai Akhlak dalam Novel Cinta Di Ujung Sajadah Karya Asma Nadia  

sebagai Alternatif Bahan Ajar di Sekolah Menengah Atas 

 

  

Pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk 

mendukung proses belajar siswa dengan memperhitungkan kejadian-kejadian 

ekstrim yang berperanan terhadap rangkaian kejadian-kejadian intern yang 

berlangsung dialami siswa (Winkel dalam Siregar, 2010:12). Miarso (dalam 

Siregar, 2010:12—13) menyatakan pembelajaran adalah usaha pendidikan yang 

dilaksanakan secara sengaja, dengan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu 

sebelum proses dilaksanakan, serta pelaksanaannya terkendali. Selanjutnya, 

Mohd. Athiyah al-Abrasyi (dalam Nata 2015:32) mengatakan bahwa pendidikan 

budi pekerti adalah jiwa dari pendidikan Islam, dan Islam telah menyimpulkan 

bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam. 

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran   

yang berkaitan dengan budi pekerti. Budi pekerti memunyai tujuan pembentukan 

akhlak peserta didik yang ingin dicapai. Hal ini dapat dilaksanakan secara sengaja 

dan dirancang terlebih dahulu dengan tujuan untuk mendukung proses belajar 

siswa serta pelaksanaan yang terkendali. 

Selanjutnya, Siswanto (2008:172) menyatakan bahwa pembelajaran sastra 

adalah sebagai berikut. 
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Pembelajaran sastra hendaknya mempertimbangkan keseimbangan 

pengembangan pribadi dan kecerdasan peserta didik. Pembelajaran 

semacam ini akan mempertimbangkan keseimbangan antara spiritual, 

emosional, etika, logika, estetika, dan kinestetika. Pembelajaran sastra 

tidak hanya berkaitan dengan estetika dan etika. Dalam kenyataan 

sehari-hari, pembelajaran sastra hanya untuk mengasah kemampuan 

estetika dan etika. Pembelajaran sastra sangat strategis digunakan untuk 

mengembangkan kompetensi atau kecerdasan spiritual, emosional; 

bahasa, atau untuk mengembangkan intelektual, dan kinestetika. 

 

Sugandi (dalam Hamdani 2011:28) menyebutkan beberapa komponen 

pembelajaran di antaranya: (a) Tujuan. (b) Subjek belajar. (c) Materi 

pembelajaran. (d) Strategi pembelajaran. (e) Media Pembelajaran. (f) Penunjang. 

Dari beberapa komponen yang telah disebutkan, materi pembelajaran atau bahan 

ajar dipilih dalam penelitian ini. Hamdani (2011:120) menyatakan bahan ajar 

adalah segala bentuk bahan atau materi yang disusun secara sistematis, digunakan 

untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa 

untuk belajar. 

Dalam proses belajar mengajar, guru dapat memilih bahan ajar sastra yang 

sesuai. Bahan ajar sastra yang sesuai akan memudahkan siswa untuk memahami 

pembelajaran. Rahmanto (2005:27—31) mengemukakan ada beberapa 

pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam memilih bahan pengajaran sastra, 

antara lain:  

1. Bahasa  

Penguasaan suatu bahasa sebenarnya tumbuh dan berkembang melalui 

tahap-tahap yang tampak jelas pada setiap individu. Sementara perkembangan 

karya sastra melewati tahap-tahap yang meliputi banyak aspek kebahasaan. Aspek 

kebahasaan dalam sastra tidak hanya ditentukan oleh masalah-masalah yang 
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dibahas, tetapi juga faktor lain seperti: cara penulisan yang dipakai pengarang, 

ciri-ciri karya sastra pada waktu penulisan karya itu, dan kelompok pembaca yang 

ingin dijangkau pengarang. Hal ini dapat diterima dan dipahami oleh siswa 

sehingga terjalin komunikasi yang baik antara guru dan siswa. 

 

2. Psikologis 

Perkembangan psikologis dari taraf anak menuju kedewasaan ini melewati 

tahap-tahap tertentu yang cukup jelas untuk dipelajari. Dalam memilih bahan 

pengajaran sastra, tahap-tahap perkembangan psikologis ini hendaknya 

diperhatikan karena tahap ini sangat besar pengaruhnya terhadap minat dan 

keengganan anak didik. Pengelompokan berdasarkan tahap-tahap perkembangan 

psikologis berikut ini, masih harus disertai pertimbangan-pertimbangan lain.  

1) Tahap Pengkhayal  

Anak yang berada pada tahap pengkhayal ini adalah anak yang berusia 

delapan sampai sembilan tahun. Pada tahap ini imajinasi anak belum banyak diisi 

hal-hal nyata. Akan tetapi masih penuh berbagai macam fantasi kekanakan. 

2) Tahap Romantik   

Anak yang berada pada tahap pengkhayal ini adalah anak yang berusia 

sepuluh sampai dua belas tahun. Pada tahap ini anak mulai meninggalkan fantasi-

fantasi dan mengarah ke realitas. Tahap ini anak menyenangi cerita-cerita 

kepahlawanan, petualangan bahkan kejahatan. 

3) Tahap Realistik 

Anak yang berada pada tahap pengkhayal ini adalah anak yang berusia tiga 

belas sampai enam belas tahun. Pada tahap ini, anak sudah benar-benar terlepas 
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dari dunia fantasi, dan sangat berminat pada realitas yang benar-benar terjadi. 

Mereka berusaha memahami masalah-masalah dalam kehidupan nyata. 

4)   Tahap Generalisasi 

Pada tahap ini, anak sudah tidak lagi berminat pada hal-hal praktis saja 

tetapi juga berminat untuk menemukan konsep-konsep abstrak dengan 

menganalisis suatu fenomena. Dengan menganalisis fenomena, anak berusaha 

menemukan dan merumuskan penyebab utama fenomena tersebut. Hal tersebut 

dapat mengarahkan anak untuk menentukan suatu keputusan. Siswa sekolah 

menengah atas sudah memasuki tahap generalisasi ini. Siswa dapat menganalisis 

suatu fenomena dan menemukan penyebab utama fenomena tersebut. 

2. Latar Belakang Budaya 

Bahan yang digunakan harus disesuaikan dengan segi latar belakang 

budaya siswa dan sanggup berperan sebagai alat pendidikan menuju arah 

pembentukan keutuhan pribadi siswa. Hal ini dilakukan agar bahan yang akan 

diberikan kepada siswa dapat bermanfaat dan tidak menyalahkan aturan yang 

berlaku. Guru sastra hendaknya memahami yang diminati oleh para siswa 

sehingga dapat menyajikan suatu karya sastra yang tidak terlalu menuntut 

gambaran di luar jangkauan kemampuan pembayangan yang dimiliki para 

siswanya. 

 Pemilihan bahan ajar yang telah dijelaskan, dapat dikaitkan dengan 

metode pembelajaran yang digunakan. Kegiatan pembelajaran dan pemilihan 

bahan ajar dapat berjalan seimbang dengan adanya metode pembelajaran. 

Berdasarkan penguraian di atas, diharapkan novel Cinta Di Ujung Sajadah dapat 

dijadikan sebagai alternatif bahan pembelajaran yang tepat.   
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1      Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2012:2). Hal 

ini dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif. Dengan penelitian 

kualitatif, novel Cinta Di Ujung Sajadah akan dianalisis sesuai dengan keadaan 

novel tersebut.  

 

3.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Cinta Di Ujung Sajadah 

Karya Asma Nadia. Sampul berwarna merah kekuningan, bergambar wanita 

berjilbab dan gedung-gedung pencakar langit. Tebal novel 328 halaman, lebar 

novel 13 cm dan panjang novel 20 cm. ISBN novel yaitu 978-602-9055-34-4,  

Penerbit AsmaNadia Publishing House,  dan tahun terbit 2015.  

 

3.3      Instrumen Penelitian   
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Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen adalah peneliti itu 

sendiri (Sugiyono, 2012:222). Kajian kualitatif menjadikan manusia sebagai 

instrumen penelitian ini. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif instrumen 

kunci adalah peneliti itu sendiri.  

 

3.4     Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam 

penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data 

(Sugiyono, 2012:224). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Membaca  novel Cinta Di Ujung Sajadah karya Asma Nadia terlebih dahulu 

secara berulang-ulang. 

2. Menandai setiap pernyataan dalam novel Cinta Di Ujung Sajadah karya Asma 

Nadia yang terkait dengan nilai akhlak. 

3. Melakukan pencatatan nilai akhlak yang ditemukan dalam novel Cinta Di 

Ujung Sajadah karya Asma Nadia ke dalam kartu data untuk mempermudah 

menganalisis nilai akhlak. 

 

3.5      Rencana Pengujian Keabsahan Data 

 Keabsahan data dimaksudkan untuk memperoleh tingkat kepercayaan 

yang berkaitan dengan kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan dan 

memperjelas data dengan fakta-fakta aktual di lapangan. Data yang telah 

terkumpul akan diuji keabsahannya. Pengujian keabsahan data akan dilakukan 

oleh pembimbing I dan pembimbing II. 
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3.6      Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif. Langkah-langkah yang 

dilakukan untuk menganalisis data adalah sebagai berikut. 

1. Pengidentifikasian novel Cinta Di Ujung Sajadah karya Asma Nadia. 

2. Pengodean berdasarkan tabel berikut. 

No Keterangan Kode 

1 Nilai akhlak mahmudah, yaitu ikhlas. Ik  

2 Nilai akhlak mahmudah, yaitu tawakal. Tw 

3 Nilai akhlak mahmudah, yaitu syukur. Sy  

4 Nilai akhlak mahmudah, yaitu amanah. Am  

5 Nilai akhlak mahmudah, yaitu sabar. Sa 

6 Nilai akhlak mazmudah, yaitu dusta. Du 

7 Nilai akhlak mazmumah, yaitu zalim. Za 

8 Nilai akhlak mazmumah, yaitu takabur. Ta 

9 Nilai akhlak mazmumah, yaitu putus asa. PA 

10 Nilai akhlak mazmumah, yaitu pengecut. Pe  

 

a)  Kode Ik yang terletak pada tabel nomor 1 dan seterusnya, 

digunakan untuk menunjukkan keterangan nilai akhlak. 

b) Kode 1,2,3 dan seterusnya digunakan untuk menunjukkan 

halaman. 

c) Kode I,II,III dan seterusnya digunakan untuk menunjukkan 

paragraf . 
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d) Kode i,ii,iii dan seterusnya digunakan untuk menunjukkan baris. 

Contoh 

Ik/1/II/iii artinya nilai akhak ikhlas terletak di halaman satu, paragraf 

kedua dan baris ketiga. 

3. Pengklasifikasian nilai akhlak, yaitu akhlak mahmudah dan mazmumah 

yang terdapat dalam novel Cinta Di Ujung Sajadah karya Asma Nadia 

berdasarkan pengodean. 

4. Penafsiran nilai akhlak dalam novel Cinta Di Ujung Sajadah karya Asma 

Nadia. 

5. Penentuan layak atau tidak layaknya novel Cinta Di Ujung Sajadah karya 

Asma Nadia sebagai alternatif bahan ajar.  

6. Penarikan simpulan. 
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