
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sastra  merupakan  bentuk  kegiatan  kreatif  dan  produktif  dalam 

menghasilkan  sebuah  karya  yang  memiliki  nilai,  rasa  serta  mencerminkan 

realitas sosial kemasyarakatan. Wellek (1993: 3) mengemukakan bahwa sastra 

adalah suatu kegiatan kreatif sebuah karya seni. Istilah sastra dipakai untuk 

menyebut  gejala  budaya  yang  dapat  dijumpai  pada  semua  masyarakat 

meskipun  secara  sosial,  ekonomi  dan  keagamaan  keberadaannya  tidak 

merupakan keharusan.  Hal  ini  berarti  bahwa sastra  merupakan gejala  yang 

universal (Chamamah dalam Jabrohim, 2003: 9).

Sastra  merupakan  kata  serapan  dari  bahasa  Sanskerta  sastra,  yang 

berarti "teks yang mengandung instruksi" atau "pedoman", dari kata dasar sas- 

yang berarti "instruksi" atau "ajaran". Dalam bahasa Indonesia kata ini biasa 

digunakan  untuk  merujuk  kepada  "kesusastraan"  atau  sebuah  jenis  tulisan 

yang memiliki arti atau keindahan tertentu. 

Sastra pada dasarnya merupakan ciptaan, sebuah kreasi bukan semata-

mata sebuah imitasi (Luxemburg, 1992: 5). Karya sastra sebagai bentuk dan 

hasil  sebuah  pekerjaan  kreatif,  pada  hakikatnya  adalah  suatu  media  yang 

mendayagunakan bahasa untuk mengungkapkan tentang kehidupan manusia. 

Oleh  sebab  itu,  sebuah  karya  sastra,  pada  umumnya,  berisi  tentang 

permasalahan yang melingkupi kehidupan manusia. Kemunculan sastra lahir 
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dilatarbelakangi  adanya  dorongan  dasar  manusia  untuk  mengungkapkan 

eksistensi dirinya.

Sebuah  cipta  sastra  bersumber  dari  kenyataan  yang  hidup  dalam 

masyarakat.  Akan tetapi,  cipta  sastra  bukan hanya  mengungkapkan realitas 

objektif  saja.  Cipta  rasa  bukanlah  semata-mata  tiruan  dari  kehidupan  akan 

tetapi merupakan penafsiran-penafsiran tentang alam dan kehidupan tersebut 

(Esten, 1989: 8). 

Sastra  sebagai  cermin  masyarakat  menggambarkan  kehidupan 

masyarakat yang lekat dengan media bahasa. Sastra ”menyajikan kehidupan” 

dan  sebagian  besar  “kehidupan”  terdiri  dari  kenyataan  sosial.  Walaupun 

adakalanya  karya  sastra  juga melakukan peniruan terhadap alam dan dunia 

subjektif  manusia.  Adapun  yang  termasuk  dalam  kategori  Sastra  adalah: 

novel,  cerita/cerpen  (tertulis/lisan),  syair,  pantun,  sandiwara/drama, 

lukisan/kaligrafi (http://id.wikipedia.org/wiki/sastra).

Karya  sastra  lahir  karena  adanya  keinginan  dari  pengarang  untuk 

mengungkapkan eksistensinya sebagai manusia yang berisi ide, gagasan, dan 

pesan  tertentu  yang  diilhami  oleh  imajinasi  dan  realitas  sosial  budaya 

pengarang serta menggunakan media bahasa sebagai penyampaiannya. Karya 

sastra  merupakan  fenomena  sosial  budaya  yang  melibatkan  kreativitas 

manusia.  Karya  sastra  lahir  dari  pengekspresian  endapan pengalaman yang 

telah  ada dalam jiwa pengarang secara mendalam melalui  proses  imajinasi 

(Aminuddin, 1990: 57).
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa karya sastra lahir 

dari  latar  belakang dan  dorongan  dasar  manusia  untuk  mengungkapkan 

eksistensi  dirinya.  Sebuah  karya  sastra  dipersepsikan  sebagai  ungkapan 

realitas  kehidupan  dan  konteks  penyajiannya  disusun  secara  terstruktur, 

menarik serta menggunakan media bahasa berupa teks yang disusun melalui 

refleksi pengalaman dan pengetahuan yang secara potensial memiliki berbagai 

macam bentuk representasi kehidupan. Ditinjau dari segi pembacanya karya 

sastra merupakan bayang-bayang realitas yang dapat menghadirkan gambaran 

dan refleksi permasalahan dalam kehidupan. 

Novel  merupakan bentuk karya  sastra yang paling populer di dunia. 

Bentuk sastra ini paling banyak beredar, karena daya komunikasi yang luas 

terhadap masyarakat. Sebagai bahan bacaan, novel dapat dibagi menjadi dua 

golongan  yaitu  karya  serius  dan  karya  hiburan.  Namun  tidak  semua  yang 

mampu memberikan hiburan bisa disebut sebagai karya hiburan, dan dalam 

karya serius juga terdapat unsur hiburannya di samping indah dan menarik. 

Adapun yang membedakan antara keduanya yaitu bahwa novel serius 

itu  mempunyai  fungsi  sosial  sedangkan novel  hiburan  hanya  dibaca  untuk 

kepentingan  santai  belaka,  yang  penting  memberikan  kesenangan  pada 

pembaca  untuk  menyelesaikannya.  Berdasarkan  dua  macam novel  di  atas, 

maka objek penelitian ini  termasuk novel serius karena memiliki  nilai-nilai 

sosial, ethik, hedonis, spirit, dan kultural.

Novel  merupakan  salah  satu  ragam  prosa  di samping  cerpen  dan 

roman,  di  dalamnya  terdapat  peristiwa  yang  dialami  oleh  tokoh-tokohnya 
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secara sistematis serta terstruktur. Hal ini sejalan dengan pemikiran Sudjiman 

(1990: 55) yang menyatakan bahwa novel adalah prosa rekaan yang panjang, 

menyuguhkan tokoh-tokoh dan menampilkan serangkaian peristiwa dan latar 

belakang secara terstruktur. 

Di antara jenis utama karya sastra, yaitu puisi, prosa dan drama. Jenis 

prosa, khususnya novel, dianggap paling dominan dalam menampilkan unsur-

unsur  sosial.  Alasan  yang  dapat  dikemukakan,  di  antaranya:  1)  novel 

menampilkan unsur-unsur cerita yang paling lengkap, memiliki media yang 

paling  luas,  menyajikan masalah-masalah  kemasyarakatan;  2)  bahasa novel 

cenderung  merupakan  bahasa  sehari-hari,  bahasa  yang  paling  umum 

digunakan  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itulah,  dikatakan  bahwa  novel 

merupakan jenis paling sosiologis dan responsif sebab sangat peka terhadap 

fluktuasi sosiohistoris (Ratna, 2009: 335-336). 

Ada beberapa novel yang menyajikan realitas kehidupan dengan cerita 

yang cukup menarik, seperti Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi karya Andrea 

Hirata. Salah satu novel yang memiliki alur cerita dan bahasa yang mudah 

dicerna  adalah  Ketika  Cinta  Bertasbih  karya  Habiburrahman  El-Shirazy. 

Novel  ini  menceritakan  seorang  Khairul  Azzam yang  berjuang  dalam 

menemukan pasangan hidupnya dengan tetap selalu teguh berpedoman kepada 

ajaran  agama yang  akhirnya  mendapatkan  hikmah  di  balik  setiap  kejadian 

seperti keikhlasan, pengorbanan, motivasi dan arti cinta yang hakiki.

Akhir-akhir  ini salah  satu  novel  yang  menarik  dan  menjadi  bahan 

diskusi serta perbincangan sehari-hari adalah novel Negeri 5 Menara karya A. 
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Fuadi.  Untuk  memberi  pemaknaan  yang  lebih,  si  pengarang  menyatakan 

terdorong  menulis  novel  tersebut  karena  terinspirasi  dari  pengalaman  dan 

perjalanan hidupnya selama belajar di Pondok Modern Gontor. 

Menurut  pengakuannya,  kiai  dan  guru-guru  di  sana  selalu  penuh 

semangat  dan  ikhlas  dalam  mendidik.  Di  sana  pendidikan  adalah  sebuah 

’perayaan’ yang  membuat  kami  ketagihan  belajar.  Akhirnya  pengarang 

berfikir,  kenapa  tidak  ditulis,  siapa  tahu  orang  lain  juga  dapat  terinspirasi 

sebagaimana dialami pengarang. Jadi, niatnya adalah bertukar pikiran, berbagi 

pengalaman, dan semoga menjadi ibadah bagi penulis. Ahmad Fuadi menulis 

Negeri 5 Menara  tidak untuk berbeda atau  sama dengan penulis terdahulu. 

Sebaliknya yang A. Fuadi lakukan adalah menulis cerita dirinya sendiri (own 

story) tanpa beban.  Cerita ini adalah cerita enam anak dari seantero Nusantara 

yang  menuntut  ilmu  di  sebuah  pondok,  kemudian  bisa  mengejar  impian 

mereka dengan belajar di lima negara berbeda.

Novel  Negeri 5 Menara ini menceritakan seorang anak bernama Alif 

yang lahir  di pinggir Danau Maninjau dan tidak pernah menginjak tanah di 

luar  ranah  Minangkabau.  Masa  kecilnya  adalah  berburu  durian  runtuh  di 

rimba Bukit Barisan, bermain bola di sawah berlumpur dan mandi di air biru 

Danau  Maninjau.  Tiba-tiba  saja  dia  harus  naik  bus  tiga  hari  tiga  malam 

melintasi punggung Sumatera dan Jawa menuju sebuah desa di pelosok Jawa 

Timur.  Ibunya  ingin  dia  menjadi  Buya  Hamka  walau  Alif  ingin  menjadi 

Habibie.  Dengan  setengah  hati  dia  mengikuti  perintah  ibunya  belajar  di 

pondok.
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Pada hari pertama memasuki kelas di Pondok Madani, Alif terkesima 

dengan  mantera  sakti  ‘man  jadda  wa  jada’ yang  berarti  “Barang  siapa 

bersungguh-sungguh  maka  dapatlah  ia”.  Dia  terheran-heran  mendengar 

komentator sepak bola berbahasa Arab, anak mengigau dalam bahasa Inggris, 

dan terkesan melihat pondoknya setiap pagi seperti melayang di udara.

Dipersatukan  oleh  hukuman  jewer  berantai,  Alif  berteman  dekat 

dengan Raja dari Medan, Said dari Surabaya, Dulmajid dari Sumenep, Atang 

dari Bandung dan Baso dari Gowa. Di bawah menara yang menjulang, mereka 

menunggu maghrib sambil menatap awan lembayung berarak pulang ke ufuk. 

Di mata belia  mereka,  awan-awan itu menjelma menjadi  negara dan benua 

impian  masing-masing.  Ke mana  impian  membawa mereka?  Mereka  tidak 

tahu, yang mereka tahu adalah: “Jangan pernah meremehkan impian, walau 

setinggi apapun. Tuhan sungguh Maha Mendengar”.

Novel  Negeri  5  Menara ini  menceritakan  tentang  pengalaman dan 

perjuangan  hidup  Alif  Fikri  dalam  menempuh  pendidikannya  di  Pondok 

Madani yang jauh dari sanak saudaranya dengan paksaan orang tuanya yang 

pada akhirnya menjadi sebuah anugerah, novel ini dituangkan dengan bahasa 

ringan sehingga mudah dipahami  oleh  pembaca.  Novel  ini  juga membahas 

betapa  dahsyatnya  kalimat  “Man  jadda  wajada” sehingga  mampu 

memberikan sebuah inspirasi bagi pembaca untuk lebih bersungguh-sungguh 

dalam melakukan kegiatan apapun.

Pada dasarnya  akhlak mempunyai  kedudukan yang sangat  penting 

dalam  Islam,  karena  kesempurnaan  Islam  seseorang  tergantung  kepada 
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kebaikan akhlaknya. Manusia yang dikehendaki Islam adalah manusia yang 

memiliki  akhlak yang mulia,  manusia  yang memiliki  akhlak mulialah yang 

akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Akhlak yang baik tidak 

akan terwujud pada seseorang tanpa adanya pembinaan yang dilakukan. Oleh 

karena  itu,  pembinaan  akhlak  sangat  perlu  diimplementasikan  dalam 

kehidupan sehari-hari (Azmi, 2006: 54). 

Islam menginginkan suatu masyarakat yang berakhlak mulia. Akhlak 

yang  mulia  ini  sangat  ditekankan  karena  di  samping  akan  membawa 

kebahagiaan  bagi  individu,  juga  sekaligus  membawa  kebahagiaan  bagi 

masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain, akhlak utama yang ditampilkan 

seseorang,  tujuannya  adalah  untuk mendapatkan  kebahagiaan  di  dunia  dan 

akhirat (Azmi, 2006: 60). 

Akhlak dalam Islam dibina berdasarkan prinsip-prinsip “mengambil 

yang utama dan mencampakkan yang buruk” sesuai dengan konsep robbani, 

serta harus konsekuen dengan prinsip-prinsip akhlak yang telah dicanangkan 

oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah saw. Tidak diragukan lagi bahwa 

pendidikan melalui perangai yang baik merupakan sarana yang paling efektif 

dalam memperbaiki keadaan individu maupun umat (Ulwan, 1999: 56).

Proses untuk menyampaikan nilai-nilai akhlak ada banyak cara. Ada 

dengan cara tabligh, tahapan ini adalah penyampaian secara terbuka nilai-nilai 

akhlak  secara  pintas,  menarik,  dan  popular.  Adapula  dengan  ta’lim,  yaitu 

bersifat  selektif,  tetap,  dan  terbatas.  Dengan  cara  apapun  dalam 

menyampaikan  kebaikan  tidak  menjadi  sebuah masalah,  karena  berdakwah 
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merupakan  perintah  Allah  swt.  Sebagaimana  telah  difirmankan  dalam  Al-

Qur’an:

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru  
kepada kebaikan,  menyuruh kepada yang ma’ruf  dan mencegah dari  yang  
munkar, merekalah orang-orang yang beruntung” (QS. Ali Imran: 104).

Allah juga telah memerintahkan cara-cara berdakwah dengan hikmah:

Artinya: “Serulah  (manusia)  kepada  jalan  Tuhanmu  dengan  hikmah  dan  
pelajaran  yang  baik  dan  bantahlah  mereka  dengan  cara  yang  baik.  
Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih  mengetahui  tentang siapa yang  
tersesat dari jalan Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang  
mendapat petunjuk” (QS. An Nahl).

Ahmad Fuadi menggunakan media penyampaian pesan-pesan yang ada 

dalam Islam, salah satunya melalui sebuah karya sastranya berupa novel yang 

berjudul Negeri 5 Menara. Novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi ini adalah 

sebuah  novel  yang  di  dalamnya  terdapat  banyak  hikmah  atau  pesan 

pendidikan akhlak yang dapat diambil.

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  peneliti  tertarik  untuk 

meneliti  nilai-nilai  pendidikan  Akhlak yang terdapat dalam novel  tersebut. 
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Oleh karena itu  penulis  mengambil  judul  “Nilai-Nilai  Pendidikan Akhlak 

dalam Novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi”.

B. Penegasan Istilah

Untuk  menghindari  kesalahpahaman  pengertian  dalam  memahami 

judul skripsi ini, maka penulis perlu memberikan penegasan terhadap istilah 

yang digunakan dalam judul tersebut.

1. Nilai-nilai Pendidikan Akhlak

Nilai,  (value) inggris; (valere) latin berarti: berguna, mampu akan, 

berdaya, berlaku, kuat. Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal 

itu  dapat  disukai,  diinginkan,  berguna  atau  dapat  menjadi  objek 

kepentingan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005:  783). 

Pendidikan Akhlak terdiri dari dua kata yaitu pendidikan dan akhlak. 

Pendidikan  adalah  bimbingan  atau  pimpinan  sadar  oleh  si  pendidik 

terhadap  perkembangan  jasmani  dan  rohani  si  terdidik  menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama (Marimba, 1989: 19). Kamus Besar  

Bahasa Indonesia mendefinisikan  (2005:  263), pendidikan  berasal  dari 

kata  dasar  didik  (mendidik),  yaitu:  memelihara  dan  memberi  latihan 

(ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak atau etika dan kecerdasan 

pikiran. 

Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian sebagai sebuah proses 

pengubahan  sikap  dan  tatalaku  seseorang  atau  kelompok  orang  dalam 

usaha  mendewasakan  manusia  melalui  upaya  pengajaran  dan  latihan, 

proses perbuatan, cara mendidik. Pendidikan merupakan proses yang terus 
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menerus,  tidak  berhenti.  Di  dalam  proses  pendidikan  ini,  keluhuran 

martabat  manusia  dipegang  erat  karena  manusia  (yang  terlibat  dalam 

pendidikan  ini)  adalah  subyek  dari  pendidikan.  Sebagai  konsekuensi, 

darinya dituntut suatu tanggung jawab agar tercapai suatu hasil pendidikan 

yang baik. 

Sedangkan  akhlak  secara  etimologi (bahasa)  adalah  bentuk  jamak 

dari  khuluq yang berarti  budi pekerti,  perangai,  tingkah laku atau tabiat 

(Ilyas,  1999: 1).  Menurut Al Ghazali  dalam kitabnya Ihya’  Ulumuddin, 

akhlak  adalah  keadaan  sifat  yang  tertanam  di  dalam  jiwa  yang 

menimbulkan perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan 

dan pemikiran terlebih dahulu (Hadikusuma, 1980: 4).

Berdasarkan  uraian  di atas,  maka  yang  dimaksud  dengan  nilai 

pendidikan  akhlak  adalah  nilai  yang  terkandung  dalam  suatu  proses 

penanaman sifat dalam diri manusia sehingga menjadi kepribadian yang 

akan  muncul  secara  spontan  bilamana  diperlukan  tanpa  memerlukan 

pemikiran atau pertimbangan terlebih dahulu yang berdasarkan pada Al- 

Qur’an dan As-Sunnah.

Secara  sederhana  ruang  lingkup  akhlak  sering  dibedakan  menjadi 

tiga, yaitu: Akhlak terhadap Allah, Akhlak terhadap Manusia, dan Akhlak 

terhadap Alam. Akhlak terhadap Allah yaitu:  sikap dan perbuatan yang 

seharusnya  dilakukan  oleh  manusia  terhadap  Allah.  Dengan  demikian, 

Akhlak  terhadap  Allah  pada  hakekatnya  adalah  memperteguh  iman 
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kepadaNya,  berdo’a,  berzikir,  menjalankan  syari’atNya,  serta 

melaksanakan perbuatan dengan mengharap ridhoNya.

Sedangkan  akhlak  terhadap  manusia  adalah  akhlak  terhadap  diri 

pribadi  sendiri, akhlak terhadap keluarga, dan akhlak terhadap orang lain 

atau masyarakat. Akhlak terhadap diri sendiri di antaranya: jujur, bersikap 

sopan santun, sabar, kerja keras, dan disiplin, berjiwa ikhlas, serta hidup 

sederhana.  Akhlak  terhadap  keluarga  yaitu  suatu  hubungan  baik  yang 

terjalin antara orang tua, anak, dan anggota keluarga lainnya. 

Adapun akhlak  terhadap  masyarakat  adalah  terjalinnya  hubungan 

baik antara sekumpulan keluarga yang hidup bersama dalam  satu tempat 

tertentu. Ruang lingkup yang lain  yaitu akhlak terhadap alam. Akhlak ini 

dapat  direalisasikan  dengan  memanfaatkan  potensi  alam  untuk 

kepentingan hidup manusia.

Dari  keterangan ruang lingkup akhlak  di  atas  yang  sesuai  dengan 

nilai-nilai pendidikan akhlak dalam novel Negeri 5 Menara adalah akhlak 

terhadap  Allah  dan Akhlak  terhadap  manusia.  Adapun akhlak  terhadap 

alam tidak dibahas karena di dalam novel ini tidak memuat ruang lingkup 

akhlak terhadap alam.

2. Novel Negeri 5 Menara

Novel  Negeri  5  Menara,  berkisah  tentang  seorang  anak  dari 

Maninjau bernama Alif Fikri yang menempuh hidupnya di sebuah pondok 

modern.  Dengan  paksaan orang tuanya  dia  menjalani  kehidupan  sehari 

harinya  di  Pondok Modern.  Dia bertemu dengan Raja,  Said,  Dulmajid, 
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Baso serta Atang dan akhirnya menjadi sahabat, dan Alif menjalani hidup 

di  pondok  dengan  keragu-raguan.  Namun  dengan  kegigihannya  dia 

mampu menjadi orang yang hebat.

Dari  berbagai  definisi  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  maka  yang 

dimaksud  dengan  nilai-nilai  pendidikan  akhlak  dalam  novel  Negeri  5  

Menara adalah nilai  akhlak yang membantu seseorang atau sekelompok 

orang  dalam  melakukan  sebuah  proses  pengubahan  sikap  dan  tatalaku 

serta  usaha  mendewasakan  manusia  melalui  upaya  pengajaran,  latihan, 

proses  perbuatan,  cara  mendidik  dan  proses  ini  dilakukan  secara  terus 

menerus  serta  tidak  berhenti.  Hal  ini  menjadi  unsur  yang  terkandung 

dalam ruang lingkup akhlak terhadap Allah dan terhadap manusia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang  dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut: Nilai-nilai Pendidikan Akhlak  apa saja 

yang  terkandung dalam novel  Negeri  5  Menara,  terutama  akhlak  terhadap 

Allah dan akhlak terhadap manusia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi 

nilai Pendidikan Akhlak apa saja yang ada dalam novel Negeri 5 Menara 

karya A. Fuadi, terutama terkait dengan akhlak terhadap Allah dan akhlak 

terhadap manusia.
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2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan tentang 

media pendidikan akhlak.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pembaca  dalam memahami hikmah dalam suatu cerita  serta sebagai 

transformasi nilai  pendidikan yang terdapat dalam kehidupan sehari-

hari.

E. Kajian Pustaka

Kajian  pustaka   adalah  kajian  hasil  penelitian  yang  relevan  dengan 

permasalahan. Fungsi kajian pustaka adalah mengemukakan secara sistematis 

hasil  penelitian  terdahulu  yang  hubungannya  dengan  penelitian  yang 

dilakukan.

Beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Agus Susanto (UMS, 2008) 

berjudul  “Pendidikan  Akhlak  dalam  Novel  Ketika  Cinta  Bertasbih  karya  

Habiburrahman El Shirazy” menyimpulkan bahwa pendidikan akhlak yang 

terdapat  dalam  novel  tersebut  adalah:  (1)  Akhlak  kepada  Allah,  yaitu; 

mengutamakan  perintah  Allah  daripada  perintah  manusia,  bersegera  taubat 

setelah melakukan kesalahan atau kemaksiatan kepada Allah SWT dan disusul 

dengan  amal  kebaikan,  mencintai  Al-Qur’an  dan  berdzikir  kepada  Allah, 
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menyerahkan,  memohon  petunjuk hanya  kepada  Allah,  dan  bersyukur  atas 

nikmat  yang  diberikannya.  (2)   Akhlak  terhadap  Rasulullah,  yaitu; 

bershalawat  kepada Rasulullah  SAW dan menjalankan tuntunan Rasulullah 

SAW. (3) Akhlak pribadi,  yaitu;  memiliki  prinsip hidup berdasarkan Islam 

dan  memiliki  etos  kerja  yang  tinggi.  (4)  Akhlak  terhadap  keluarga,  yaitu; 

mendo’akan  orang  tuan  dan  meringankan  kesulitan  keluarga.  (5)  Akhlak 

terhadap  masyarakat,  yaitu;  mengucapkan  salam  sesame  muslim,  berjabat 

tangan  ketika  bertemu  sesama  muslim  yang  hubungan  mahram  dan  tidak 

bersentuhan  jika  bukan  mahramnya,  memelihara  pandangan  yang  dilarang 

oleh Allah  (ghodul bashor)  bersilaturrahmi dan membantu kesulitan sesama 

muslim.

Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Oktarina (UMS, 2009) berjudul 

”Nilai-nilai  pendidikan  Islam  dalam  novel  Laskar  Pelangi  karya  Andrea  

Hirata” menyimpulkan bahwa nilai yang terdapat dalam novel tersebut adalah 

(1) nilai kejujuran yang mencakup pembentukan perilaku dengan hati nurani 

yang lurus, membantu pengembangan kepribadian menjadi lebih baik secara 

istiqomah, dan juga sebagai penanaman pondasi awal akhlak yang baik; (2) 

nilai keteladanan yang mencakup kepribadian, perilaku, dan lingkungan; (3) 

nilai kesabaran, nilai keikhlasan, nilai kedisiplinan, nilai kesederhanaan dalam 

perilaku, rendah hati, dan tulus dalam mendidik dengan penuh cinta kasih; (4) 

nilai  kepemimpinan  serta  nilai  persahabatan,  yang  meliputi  saling  simpati, 

empati,  pengertian,  tolong  menolong  dan  kerja  sama  dalam  kebaikan, 

sehingga terbentuklah tali silaturrahmi yang baik.
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Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Paryanto  (UMS,  2003),  berjudul 

“Aspek Moral dalam Novel Para Priyayi: Analisis Psikologi Sastra”.  Hasil 

penelitian  ini  menyimpulkan  pengabdian  tokoh Lantip,  yang  telah  berhasil 

menjadi seorang priyayi pada keluarga, masyarakat dan agama. Makna moral 

dalam  penelitian  tersebut  meliputi:  (1)  peranan  keluarga  terhadap 

perkembangan  tokoh;  (2)  penyesuaian  diri  dalam  masyarakat;  (3)  agama 

dalam kehidupan tokoh; dan (4) motivasi kerja tokoh.

Penelitian yang dilakukan oleh Sutri (UMS, 2009) berjudul “Dimensi  

Sosial dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata: Tinjauan Sosiologi  

Sastra”. Hasil  dari  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  (1)  struktur  yang 

terjalin  dalam  novel  Laskar  Pelangi  memiliki  aspek-aspek  yang  saling 

berkaitan  dan  menguatkan  satu  sama  lain,  aspek-aspek  struktural  tersebut 

secara padu membangun peristiwa dan makna cerita novel; dan berdasar (2) 

analisis  sosiologis dapat diketahui  bahwa dimensi  sosial,  yaitu  kesenjangan 

perekonomian yang difokuskan pada masalah kemiskinan dalam novel Laskar 

Pelangi mencakup dua hal, yaitu: (a) kemiskinan temporal yang terdiri dari 

kekurangan  materi  dan  kemiskinan  ke  tahap  sejahtera,  kemiskinan  yang 

berdampak  pada  semua  aspek kehidupan,  salah  satunya  adalah  pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari sebagai kebutuhan pokok; dan (b) kemiskinan struktural 

yang terdiri dari kebutuhan sosial, kurangnya penghasilan, dan kekayaan yang 

memadai  berupa  keterkucilan  sosial,  ketergantungan,  dan  ketidakmampuan 

berpartisipasi dalam masyarakat dan pendidikan.
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Berdasarkan beberapa kajian pustaka yang telah ada,  peneliti  belum 

menemukan  tema  penelitian  yang  sama  dengan  tema  penelitian  ini,  yaitu 

muatan nilai pendidikan Akhlak dalam novel. Dengan demikian masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini memenuhi unsur kebaruan.

F. Metode Penelitian

1.  Jenis Penelitian

Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan  dengan 

menggunakan  pendekatan  deskriptif  analisis  (descriptive  of  analysis  

research).  Deskripsi  analisis  ini  bercorak  bibliografis  yaitu  pencarian 

berupa  fakta,  hasil  dan  ide  pemikiran  seseorang  melalui  cara  mencari, 

menganalisis, membuat interpretasi serta melakukan generalisasi terhadap 

hasil  penelitian  yang  dilakukan  (Munzir,  1999  :  62). Prosedur  dari 

penelitian  ini  adalah  untuk  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  data 

tertulis setelah dilakukan analisis pemikiran  (content analysis) dari suatu 

teks (Robert B dan Steven J, dalam Moleong, 2004 : 4).

2.  Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan berbagai data 

dalam  penelitian  kali  ini  adalah  metode  dokumentasi  (documentation  

research method). Model metode dokumentasi yaitu upaya mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 

1996 : 234). Dari pencarian data model dokumentasi tersebut, diharapkan 
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terkumpulnya dokumen atau berkas untuk melengkapi seluruh unit kajian 

data yang akan diteliti dan dianalisa lebih lanjut. 

Penelitian  kali  ini,  penulis  mengkaji  dan  melakukan  analisis 

kepustakaan  mengenai  novel  Negeri  5  Menara karya  A.  Fuadi yang 

menjadi  data  primer  dalam  penelitian ini.  Sedangkan  sumber  data 

sekunder berupa buku-buku yang mempunyai relevansi untuk memperkuat 

pendapat dan melengkapi hasil penelitian ini. 

3. Metode Analisis Data

Data yang  dikehendaki  dalam penelitian  ini  adalah  data  kualitatif. 

Oleh karena itu dalam menganalisis  data tersebut menggunakan metode 

content analysis atau dinamakan analisis data, yaitu teknik apapun yang 

dipergunakan  untuk  menarik  kesimpulan  melalui  usaha  menemukan 

karakteristik pesan secara objektif dan sistematis  ( Muhajir,  1996: 49) , 

karena  content  analysis merupakan  bagian  dari  metode  penelitian 

dokumen (Moleong, 2004: 103).

Setelah terkumpul data,  kemudian dianalisis  dengan menggunakan 

metode  deskriptif  analisis.  Metode  deskriptif  analisis  yaitu  jalan  yang 

ditempuh  untuk  mendapatkan  ilmu  pengetahuan  ilmiah  dengan 

mengadakan  pemerincian  terhadap  objek  yang  diteliti  atau  cara 

penanganan terhadap suatu objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-

milah  antara  pengertian  yang  satu  dengan  pengertian  yang  lain  guna 

sekedar  memperoleh  kejelasan  mengenai  suatu  hal.  Setelah  itu,  perlu 
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dilakukan telaah lebih lanjut guna mengkaji secara sistematis dan objektif. 

Untuk mendukung hal itu, maka peneliti menggunakan metode:

a. Metode Deskriptif

Metode  deskriptif  adalah  membahas  obyek  penelitian  secara 

apa  adanya  berdasarkan  data-data  yang  diperoleh.  Adapun  teknik 

deskriptif yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dengan teknik ini, 

akan  diperoleh  gambaran  sistematik  mengenai  isi  suatu  dokumen. 

Dokumen  tersebut  diteliti  isinya  kemudian  diklasifikasikan  menurut 

kriteria atau pola tertentu, yang akan dicapai dalam analisis ini adalah 

menjelaskan pokok-pokok penting dalam sebuah manuskrip.

b. Metode Interpretasi

Metode interpretasi adalah suatu upaya untuk mengungkapkan 

atau membuka suatu pesan yang terkandung dalam teks yang dikaji 

yaitu  novel  Negeri  5  Menara,  menerangkan  pemikiran  tokoh  yang 

menjadi obyek penelitian dengan memasukkan faktor luar yang terkait 

erat dengan permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Skripsi 

Penulisan  skripsi  ini  disusun  dengan  menggunakan  uraian  yang 

sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan 

yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, 

perumusan masalah,  tujuan, dan manfaat penelitian,  kajian pustaka,  metode 

penelitian serta sistematika penulisan skripsi.
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Bab II    Kajian Teoritik novel dan Pendidikan Akhlak, Bab ini akan 

membahas gambaran  umum tentang  novel  yang  meliputi  pengertian  novel, 

tujuan  novel,  unsur-unsur  novel:  tema,  alur,  penokohan,  latar,  dan  macam 

novel: novel serius dan novel hiburan. Selanjutnya, bab ini akan membahas 

tentang akhlak yang mencakup pengertian pendidikan akhlak,  landasan dan 

tujuan pendidikan akhlak, ruang lingkup pendidikan akhlak, kedudukan dan 

keistimewaan pendidikan akhlak dan ciri-ciri pendidikan akhlak serta media 

pendidikan  akhlak  yang  meliputi  pengertian  dan macam media  pendidikan 

akhlak serta novel sebagai media pendidikan akhlak.

Bab III  Gambaran Umum  Novel  Negeri  5  Menara, bab  ini  akan 

membahas tentang penulis, tema, alur cerita,  penokohan dan latar  Negeri 5  

Menara.

Bab IV berisi tentang Analisis terhadap kandungan nilai-nilai pendidikan 

Akhlak yang terdapat dalam novel Negeri 5 Menara.

Bab V Penutup, berisi tentang: kesimpulan, saran, dan kata penutup.
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