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NILAI-NILAIPENDIDIKAN AKHLAK  

DALAM NOVEL SANG PENCERAH  AKMAL NASERY BASRAL 

Abstrak 

Novel merupakan sebuah karya sastra yang membahas tentang permasalahan 

kehidupan seseorang atau berbagai tokoh. Cerita di dalam novel dimulai dengan 

munculnya persoalan yang dialami oleh tokoh dan diakhiri dengan penyelesaian 

masalahnya. Selain itu novel juga dapat dijadikan sebagai salah satu media 

pembelajaran, cerita dalam novel banyak menyimpan pesan moral yang ingin 

disampaikan. Peneliti meneliti Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam Novel Sang 

pencerah karya Akmal Nasery Basral bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai 

pendidikan akhlak dan akhlak tokoh utama dalam menghadapi persoalan di dalam 

novel Sang Pencerah. Novel Sang Pencerah menceritakan kehidupan KH Ahmad 

Dahlan dan upaya mendirikan Muhammadiyah. Setelah kembali dari Mekah, Darwis 

mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Seorang pemuda berusia 21 tahun 

khawatir dengan penerapan syariat Islam yang menyimpang atau bahasa lainnya 

adalah bid'ah. Ahmad Dahlan mengubah arah kiblat melalui Langgar/Suraunya, 

dengan mengubah arah kiblat yang salah di Masjid Kauman, yang menimbulkan 

amarah masyarakatserta Kyai penghulu Kamaludinningrat, yang mempertahankan 

tradisi tersebut. Ahmad Dahlan juga dituduh sebagai Kyai Kafir karena membuka 

sekolah dan menempatkan siswanya di kursi seperti sekolah modern Belanda. Ahmad 

Dahlan juga dituding sebagai kyai Kejawen, semata-mata karena dekat dengan 

komunitas intelektual Jawa di Budi Utomo. Namun tudingan tersebut tak membuat 

pemuda Kauman mundur. Ahmad Dahlan ditemani istrinya dan lima murid setianya 

Sudja, Sangidu, Fahrudin, Hisyam dan Dirjo, mendirikan Muhammadiyah dengan 

tujuan untuk mendidik umat Islam agar bisa mengikuti perkembangan zaman. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, metode dokumentasi 

di sini adalah dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel. Penulis 

menggunakan dokumen berupa novel Sang Pencerah. Analisis data yang digunakan 

menggunakan metode deduktif yaitu berangkat dari kejadian-kejadian kemudian 

direduksi menjadi bagian-bagian khusus.  Berdasarkan dari hasil penelitian yang 

sudah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai-nilai 

pendidikan moral dari novel sang pencerah lebih dominan dipraktikan langsung oleh 

tokoh utama dari novel tersebut dan tokoh utama dari novel tersebut memiliki moral 

yang baik dan perilaku yang berani, memiliki prinsip yang kuat, teguh dalam 

pendirian, dan sabar dalam menghadapi persoalan yang sudah dihadapi di dalam 

novel tersebut. 

Kata Kunci : novel sang pencerah, nilai-nilai pendidikan moral, moral tokoh utama 

 

Abstract 

Novel is a literary work that discusses the life problems of a person or various 

characters. The story in the novel begins with the problem presented by the character 

and ends with an experiment. The novel novel can also be used as a medium of 
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learning, the story in the novel contains a lot of moral messages to be conveyed. 

Researchers examined the values of moral education in the novel Sang Pencerah by 

Akmal Nasery Basral. The aim was to see the values of moral education and the main 

character in dealing with problems in the novel Sang Pencerah. The Enlightenment 

novel tells the life of KH Ahmad Dahlan and the efforts to establish Muhammadiyah. 

After returning from Mecca, Darwis changed his name to Ahmad Dahlan. A 21-year-

old man worried about the application of deviant Islamic sharia or other languages is 

heresy. Ahmad Dahlan changed the direction of Qibla through Langgar / Suraunya, 

by changing the wrong qibla direction in Kauman Mosque, which angered the 

community as well as Kyai penghulu Kamaludinningrat, who maintained the 

tradition. Ahmad Dahlan is also accused of being Kyai Kafir for opening a school and 

putting his students in chairs like a modern Dutch school. Ahmad Dahlan was also 

accused of being Kyai Kejawen, solely because it was close to the Javanese 

intellectual community in Budi Utomo. But the allegations did not make kauman 

youths retreat. Ahmad Dahlan accompanied by his wife and five loyal disciples 

Sudja, Sangidu, Fahrudin, Hisham and Dirjo, founded Muhammadiyah with the aim 

of educating Muslims to keep up with the times. The data method used is 

documentation, the method of documentation here is by looking for data about things 

or variables. The author uses a document in the form of the novel Sang Pencerah. The 

data analysis used is a deductive method, which departs from the events and then 

reduces them to specific parts. Based on the results of research conducted by 

researchers, it can be concluded that the values of moral education from the 

enlightening novel are more dominant which are directly practiced by the main 

character of the novel and the main character of the novel has good morals and 

behaves courageously, has principles that are strong, steadfast in his stance, and 

patient in dealing with the problems that are already in the novel. 

Keywords: novel the enlightener, values of moral education, morals of the main 

character 

1. PENDAHULUAN 

Abad 21 identik dengan abad globalisasi yang merambah ke seluruh daerah di Indonesia. 

Sehinggakonferensi, seminar dan pengajian saat ini begitu ramai membicarakan mengenai 

abad globalisasi, walaupun belum ada kesepakatan pasti dan masih bayang-bayang. Abad 

21 memiliki ciri kompetisi bebas, dan akibatya menang dan kalah. Seperti yang sudah kita 

ketahui, globalisasi menimbulkan dampak  yang luar biasa dari segi positif maupunnegatif, 

dalam menghadapi persiapan globalisasi tiap pribadi harus menyiapkan persiapan yang 

matang. Era globalisasi dapat menjadi pacuan agar lebih memposisikan diri, apabila tidak 

memiliki persiapan maka akan tergerus oleh arus dan menimbulkan kegoyahan dalam 
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melangkah. Globalisasi memicu timbulnya kesempatan baru dan menunjukkan 

kemampuan, serta kesempatan untuk mengeluarkan solusi yang tepat atau justru sebaliknya 

mengungkapkan diri dalam kebimbangan di era globalisasi. 

Globalisasi membawa pengaruh dikehidupan masyarakat dan negara termasuk 

Indonesia. Pengaruh dari globalisasi meliputi aspek negatif dan positif. Globalisasi juga 

berpengaruh dalam aspek kehidupan terutama pergaulan penerus bangsa. Semakin cepat 

penguasaan teknologi di kalangan remaja menjadi pengaruh positif dari era globalisasi, 

serta meningkatkan kreatifitas dan ruang berkarya generasi muda, dan menjadikan budaya 

asing sebagai ruang belajar. Sedangkan pengaruh negatif menjadikan remaja lupa aturan 

agama, mengikis budaya lokal dan terkikisnya adat. 

Selain itu, bagi yang mampu dan mau memanfaatkannya globalisasi dapat memberi 

fasilitas yang luar biasa untuk kepentingan personal maupun kepentingan manusia 

seutuhnya, baik pengaruh positif atau negative. Karena globalisasi adalah kompetisi. 

Tidak terlepas dari manusia yang egois dan terlena untuk memenuhi keinginanya 

sendiri dan menghalalkan berbagai cara, menjadikan rapuh, mudah diterjang ombak, 

terjerumus dalam trend budaya yang menjadikan lupa akan segalanyadan tidak memikirkan 

akibatnya. Menjadikan lupa makna hidup sesungguhnya. Moral, budaya bangsa, dan 

menghilangnya perjuangan karakteristik mereka. Dari hal tersebut dapat menyebabkan 

hilangya kreatifitas, kemerosotan moral dan produktivitas bangsa. 

Beberapa pengaruh dari globalisasi dikalangan remaja yaitu lebih bangga dengan 

produk negara lain dibanding produk lokal Indonesia. Serta para remaja lebih bangga 

memamerkan liburan ke luar negeri dibanding meningkatkan wisata lokal. Kebanyakan 

pemuda lebih menyenangi memakai bahasa asing dibanding menggunakan bahasa 

Indonesia. Selain itu kenakalan remaja sekarang patut mendapat perhatian khusus terlebih 

dengan kemerosotan akhlakdi berbagai kalangan. Serta para petinggi negara banyak yang 

melakukan korupsi dan lain sebagainya adalah bentuk kemerosotan akhlak. 

Saatini merosotnya akhlak di kalangan pelajar sungguh sangat mengkhawatirkan. 

Kepedulian, keramahan, gotong royong, pun tolong menolong kini mulai meluntur dengan 

tampilnya penyimpangan, pemerkosaan, penganiayaan, dan pembunuhan. Banyak pula 
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kejadian seperti fitnah antar perseorangan, saling munghujat, seperti  yang sedang trending 

topic saat ini  yakni body shaming . Kemerosotan moral yang sepeti itu sangat 

mencemaskan karena menimpa pada pelajar generasi emas yang kelak diharapkan mampu 

melanjutkan perjalanan generasi sebelumnya memperjuangkan kebenaran dan keadilan bagi 

sentosanya masyarakat di Indonesia ini. 

 Akhir-akhir ini telinga kita sering mendengar berbagai macam keluhan orang tua, 

tenaga pendidik, dan orang-orang yang terjun dalam dunia agama dan sosial bekenaan 

mengenai perilaku remaja saat ini yang sulit untuk dikendalikan, suka membuat keonaran, 

maksiat, pesta minuman keras, hingga mirisnya melakukan pembunuhan terhadap orangtua 

sendiri dan berbagai macam penyelewengan lainnya. Penyelewengan yang dilakukan 

beberapa persen  generasi muda ini sangat disayangkan karena telah mengotori kredibiliatas 

dunia pendidikan bangsa kita. 

 Tindakankurang berkenan yang dilakukan oleh generasi muda tersebut menunjukkan 

bahwa minimnya pendidikan perilaku terpuji saat ini. Pendidikan tersebut sering disebut 

dengan pendidikan akhlak. Akhlak memiliki porsi yang sangat urgent dalam kehidupan 

manusia. Karena, baik atau buruknya manusia dapat dilihat oleh akhlak yang menempel 

pada dirinya. Dengan begitu, dalam kesehariannya manusia tidak bisa memisahkan diri dari 

ketentuan-ketentuan yang telah memposisikan benar atau salah perbuatan yang telah 

mereka kerjakan. Ketentuan mengenai baik buruknya suatu perbuatan sangat diperlukan 

bagi kehidupan manusia agar kehidupan sehari-hari manusia mampu berjalan dengan baik 

karena adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat tersebut. Sehingga dengan begitu, 

akhlak dan manusia adalah suatu yang membaur dan tidak dapat dipisahkan selama 

manusia masih ada di bumi. 

Akhlak yang dimiliki manusia tidak bersifat tetap, atau bawaan sejak lahir. Namun akhlak 

mampu diubah, dikembangkan dan mampu dibentuk dengan proses yang memakan waktu 

panjang untuk menghasilkan akhlak yang baik. Sehingga jika akhlak tersebut telah 

terbentuk maka hendaknya dijaga dalam praktiknya dikehidupan sehari-hari. Karena 

apabila akhlak tersebut tidak dijaga dapat meninggalkan diri seorang pemiliknya. Dengan 
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demikian, pemeliharaan terhadap akhlak ini sangat diperlukan dan tetap mengupayakan 

untuk menanamkan akhlak yang baik terhadap diri seseorang.  

 Mengingat betapa pentingnya akhlak dalam keseharian manusia maka tidak aneh jika 

pakar pendidikan Islam menyepakati bahwasanya terwujudnya akhlak yang baik adalah 

salah satu tujuan pendidikan agama Islam. Dengan begitu, para ahli pendidikan Islam 

memiliki pandangan terhadap pengajaran dan pendidikan anak bangsa dengan tidak hanya 

menanamkan ilmu pengetahuan dan keterampilansaja, namun juga bertekad untuk 

memurnikan akhlak dan jiwa generasi muda dari sifat yang tercela. 

 Tindakan yang mampu mewujudkan tujuan tersebut yakni tidak menjadikan lembaga 

pendidikan formal menjalankan aktivitasnya dengan tatap muka saja, namun upaya yang 

dilakukan tidak luput dari adanya inovasi pembelajaran sehingga dapat produktif. Usaha 

tersebut dapat memanfaatkan media TV, cerita pendek, koran, majalah, radio, film, dan lain 

sebagainya. Media tersebut dapat memberikan pendidikan akhlak terhadap anak dengan 

cara yang menyenangkan. 

 Dari sekian banyaknya media pembelajaran yang dapat digunakan, novel merupakan 

salah satu karya sastra yang patut dikaji dan digunakan sebagai jalan alternatif sosialisasi 

pendidikan akhlak terhadap generasi muda. Novel adalah karya sastra yang fiksi. Fiksi 

adalah jalan untuk menceritakan keberagaman permasalahan hidup yang manusia alami. 

Fiksi adalah hasil dialog dan reaksi pengarang terhadap lingkungan walaupun berupa 

khayalan semata.Sehingga tidak benar jika fiksi dikatakan sebagai hasil karya daripada 

sebuah lamunan kosong belaka, melainkan penuh dengan penghayatan dan 

pertanggungjawaban. 

Ketika kita membaca satu novel atau karya sastra pesan yang mampu dipetik 

tidaklah satu saja tetapi akan ada banyak sekali pesan yang ingin disampaikan oleh 

pengarang, demikian halnya bobot yang ada  pada suatu novel biasanya akan bergantung 

kepada pengarang novel tersebut, baik dari sisi latar belakang pendidikan, pengetahuan, 

pengalaman ataupun kepercayaannya.Sebuah novel selalu menawarkan model kehidupan 

yang mengandung contoh penerapan akhlak yang baik pada tokoh sesuai dengan sudut 
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pandang pengarang. Sehingga pembaca mampu memetik hikmah daripada novel yang telah 

dibaca. 

 Selain itu hal penting yang harus diperhatikan pegarang novel yaitu menjadikan novel 

yang mengandung nilai akhlak dengan menggunakan bahasa indah, kondisioal, dan mudah 

dicerna sehingga si pembaca dapat tersentuh hatinya. 

 Alasan peneliti memilih novel sebagai obyek kajian karena novel adalah produk 

kebudayaan, kontemporer, media yang bersifat ringan atau tidak terlalu berat, popular, 

menghibur dan mudah dipahami serta sangat berpotensi digunakan sebagai media 

komunikasi bagi semua penikmat novel. 

 Seiring berkembangnya zaman, Muhammadiyah senantiasaterus menggemakan tajdid 

untuk memakmurkan umatnya. Kemajuan tersebut dapat dilihat dengan adanya karya sastra 

berbentuk novel yang berjudul “Sang Pencerah” karya Akmal Nasery Basral, berdasarkan 

scenario film Sang Pencerah karya Hanung Bramantyo. Novel tersebut terbit di Jakarta 

Selatan, Juni 2010 dengan tebal 458 halaman. Dari novel tersebutBanyak nilai pendidikan 

yang dicurahkan dalam narasi tersebut, salahsatunya adalah nilai pendidikan moral. 

 Novel Sang Pencerah bercerita tentang kehidupan K.H. Ahmad Dahlan dan 

perjuangan mendirikan Muhammadiyah. Ahmad Dahlan lahir di Kauman Yogyakarta pada 

1 Agustus 1868 yang memiliki nama lain Muhammad Darwis. Ahmad Dahlan adalah anak 

ke 4 dari 7 bersaudara dari pasangan K.H. Abu Bakar dan Siti Aminah, Beliau adalah 

generasi ke-12 dari salah satu walisongo yaitu Syaikh Maulana Malik Ibrahim atau yang 

dikenal dengan sebutan sunan Gresik. Masa kecil Ahmad Dahlan tumbuh dilingkungan 

keraton karena ibu beliau merupakan anak dari penghulu Kesultanan Ngayogyokarto 

Hadiningrat dan ayahbeliau seorang khatib masjid Gedhe Kauman hal tersebut membuat 

Ahmad Dahlan kecil terdidik menjadi sosok yang taat beragama. Setelah remaja Ahmad 

Dahlan menunaikan ibadah haji untuk memperdalam ilmu agama. Setelah menunaikan 

ibadah haji, Ahmad Dahlan menikah dengan Siti Walidah anak dari kiai Haji Muhammad 

Fadlil. Ahmad Dahlan melanjutkan dalam mendakwahkan Islam, beliau berdakwah 

menggunakan media biola, yang pada masa itu sangatlah berbeda daripada yang lain, serta 

beliau membawa beberapa karya dari Syaikh Jamaluddin Al-Afghani dan Syaikh 
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Muhammad Abduh yaitu Al-„Urwatul Wutsqo dan tafsir Al-qur’an Al- Manar, dua orang 

tersebut merupakan tokoh pembaru. Selanjutnya beliau mulai berfikir bahwa warga kauman 

sudah banyak yang menyimpang dari ajaran islam serta maraknya Tahayul, Bid‟ah, dan 

Churafat(TBC), beliau ingin meluruskan pandagan masyarakat kauman mengenai hukum 

Islam sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadis, namun hal tersebut tidak mudah beliau 

mendapat kecaman dari berbagai kiai mengenai konsep pemikiran beliau, sampai beliau 

dikatakan sebagai kiai kafirlantaran dirinya bergabung dengan Organisasi Budi Oetomo. 

Namun beliau tidak membalas hujatan tersebut dan tetap melanjutkan dakwahnya dan 

mendirikan Muhammadiyah. 

Pendidikan akhlak dapat disederhanakan menjadi pendidikan yang berpondasikan 

agama, adat istiadat serta agama. Hadirnya nilai tersebut sebagai upaya pembangunan dan 

pengembangan kepribadian manusia agar memiliki tingkah laku yang baik sebagaimana 

yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw, beliaulah suri tauladan yang patut 

diteladani bagi kehidupan manusia.  

Dengan demikian, penerapan sistem pengajaran dalam Islam tidak sekedar sampai 

pada level transfer ilmu saja, namun lebih daripada itu, Islam dengan pendidikannya 

mampu mencapai level transfer nilai, sehingga ilmu yang diajarakan tidak menjadi teori 

yang mampu dibaca oleh lisan, dan pengetahuan yang bersemayam di otak, melainkan 

menjadi ilmu praktis yang dapat diimplementasikan dalam keseharian peserta didik. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai isi novel 

Sang Pencerah Karangan Akmal Nasery Basral yang ada kaitannya dengan nilai pendidikan 

terkhusus nilai pendidikan moral, yang ingin penulis tuangkan dalam sebuah tulisan 

berbentuk skripssi yang berjudul “NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM 

NOVEL SANG PENCERAH  KARYA AKMAL NASERY BASRAL”. 

2. METODE 

Bertumpu pada rumusan masalah yang telah dibuat, maka metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Jenis penelitian ini merupakan  penelitian kepustakaan (llibrary research) dengan 

menggunakan buku, artikel, maupun dokumen yang berhubungan dengan nilai-nilai 

pendidikan akhlak sebagai bahan rujukan. 

Pendekatan yang digunakan penulis adalah kualitatif deskriptif. Yaitu penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa pengamatan terhadap orang atau perilaku baik secara 

tertulis maupun lisan.. Dengan kata lain penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

mengkaji data yang mendalam tentang kompleksitas yang ada dalam konteks penelitian 

tanpa menggunakan skema statistik. 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian 

menggunakan alat pengukuran atau pengukuran data langsungpada obyek sebagai sumber 

informasi yang akan dicari. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah novel Sang 

Pencerah karya Akmal Nasery Basral. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh pihak lain, tidak data yang diperoleh 

langsung dari subjek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, majalah, 

artikel atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan demikian 

sumber sekunder ini dapat melengkapi data penulis dalam mengkaji nilai-nilai pendidikan 

akhlak dalam novel Sang Pencerah. 

Subjek dari penelitian ini adalah novel Sang Pencerah. Peneliti mengamati teks dari 

objek penelitian. Objek dari penelitian ini adalah nilai-nilai pendidikan moral yang 

terkandung dalam novel  Sang Pencerah 

Dalam penelitian ini metode dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan 

metode dokumentasi, metode dokumentasi di sini adalah dengan cara mencari data 

mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, dokumen,notulen rapat, agenda dan sebagainya.  Penulis menggunakan dokumen 

berupa novel Sang Pencerah. 

Analisis merupakan upaya peneliti untuk dapat menguraikan masalah menjadi suatu 

bagian-bagian, sehingga memiliki tatanan atau struktur yang lebih jelas dan lebih mudah 

untukdicerna arti serta maknanya oleh pembaca. Miles dan Huberman membagi cara 

analisis data menjadi tiga tahapan, yakni:  
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a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan tahap pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan serta 

absraksi data kasar yang diperoleh peneliti. 

b. Display Data 

Display data adalah sekumpulan informasi yang sudah terorganisir didalamnya 

terdapat deskripsi kesimpulan serta pengambilan tindakan. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan berupa data singkat yang sudah dipastikan dapat 

dipertanggungjawabkan kebenaran, validitas serta kekuatannya. Penarikan kesimpulan 

dilakukan peneliti denngan metode deduktif yakni teori merupakan dasar yang dijadikan 

pisau analisis data. Data yang diperoleh peneliti didiskorsuskan dengan teori. Apabila tidak 

diskorsus maka data peneliti tidak mengikuti teori yang dibangun. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Terhadap Sesama Manusia Yang Terkandung 

Dalam Novel Sang Pencerah Karya Akmal Nasery Basral 

Pada BAB II Pendidikan akhlakmerupakan pendidikan yang berlandaskan Qur’an dan 

Hadits Nabi SAW. Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan Islam pada intinya 

menjalakan semua isi dari dua sumber pedoman tersebut, dimana dua pedoman tersebut 

merupakan pedoman agama Islam. Syariat Islam pada dasarnya mengajarkan umat Islam 

untuk mempunyai akhlak yang bagi agar dapat menebar kemanfaatan bagi sesama. Syariat 

Islam dilandasi oleh dalil yang kuat serta jelas sehingga menunjukkan keutamaannya. 

“Kiai Dahlan dengan cepat menghaturkan sembah yang lazim dilakukan masyarakat  Jawa. 

Biasanya sembah itu dilakukan cukup  lama, namun karena yang melakukan adalah seorang 

Kiai yang cukup berpengaruh, Sultan segera memberi isyarat agar Kiai Dahlan 

menghentikan sembahnya” 

“biasanya Kiai Dahlan selalu menatap lawan bicaranya.Namun terhadap Sri Sultan, dia 

tidak bisa sejelas itumelakukannya” 



10 

 

“kata bapakku itu ungkapan no, artinya kita harus selalumenghormati ibu. Kanjeng Nabi 

juga bilang kita haruslebih dulu menghormati ibu, tiga kali lebih banyakdibanding 

menghormati bapak” 

“kamu jangan lama-lama, jangan sampai Kanjeng Sultansudah di masjid kamu baru datang. 

“iya pak”. Aku mencium punggung tangan bapak”. 

“terima kasih bapak. Aku mencium tangan bapak dan ibu.Semoga Walidah nanti tidak 

mengecewakan harapan bapakibu” 

“silahkan tunggu disini Kiai, ujar seorang penggawa keratondengan nada hormat kepadaku. 

“Kanjeng Sinuwun akan segera datang” 

“baik Kiai, jawab Abdul Rosid sambil menghatur sembah kepada Kiai Penghulu sebelum 

berangkat” 

“kalau untuk soal sedekah itu tidak usah khawatir Wis.Masjid Gedhe selalu melakukan 

pemberian sedekahsetiap hari Jum’at, sehingga umat Islam menjadi banyakterlihat pada 

hari itu. Nada suara Mas Noor tegas seperti biasa” 

“tahu kiai, jawab mereka dalam nada pelan, dan kembalimenundukkan wajah” 

“di rumahnya yang berukuran cukup besar namun sangatsederhana, Kiai Hamid sering kali 

membuat masakan bagi anak-anak yatim dan para muridnya seperti aku” 

“salah seorang ulama yang sangat aku hormati adalahKiai Abdul Hamid Lempuyang 

Wangi. Beliau orangyang berilmu tinggi dan sangat sederhana sepertilazimnya para Kiai. 

Beliau punya satu kebiasaan yangmenonjol, yaitu rasa sayang yang luar biasa terhadap 

anak-anak yatim piatu” 

“dengan cepat aku dekati pengemis itu dan kuberikan telurasin yang tadinya aku niatkan 

untuk adik-adikku. Pengemisitu pasti lebih membutuhkan”. 
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Berdasarkan dari data yang diperoleh di atas, sudah sesuai dengan teori dari BAB II yaitu 

tentang pendidikan moral,namun sebagian besar data mengenai pedidikan moral 

dipraktikkan secara langsung oleh tokoh utamanovel tersebut. 

3.2 Akhlak Tokoh Utama Dalam Menghadapi Persoalan Kehidupan Dalam Novel 

Sang Pencerah Karya Akmal Nasery 

Pada BAB III Ditinjau dari sudut penampilan tokoh dapat dibedakan kedalam protagonis 

dan antagonis. Altenbernd dan Lewis berpendapat bahwa tokoh protagonis adalah tokoh 

yang sering menjadi hero dalam suatu ceria. Dia memerankan pelestarian norma-norma 

yang ideal bagi kehidupan masyarakat sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang 

berlawanan dengan tokoh protagonis, secara langsung maupun tidak langsung.  Tokoh 

utama dalam novel ini ialah K.H. Ahmad Dahlan, beliau termasuk dalam tokoh protagonis. 

Dalam analisis data disini protagonis dikerucutkan kebentuk moral dalam menghadapi 

persoalan kehidupan yang dialaminya dalam proses mendirikan Muhammadiyah. 

a. Metode ekspositori (analitik) 

Metode ini merupakan pelukisan tokoh yang dilakukan dengan cara menggambarkan 

atau memberi deskripsi karakter tokoh secara langsung. 

b. Metode dramatik 

Metode ini menggambarkan watak seorang tokoh melalui penarikan kesimpulan dari 

pikiran, cakapan, dan perilaku tokoh yang ditampilkan oleh pengarang. 

“Seperti yang sudah menjadi adat tradisi selamaini, Kiai,” jawab kakak iparku Mas 

Muhsin.“Nyadran dan Ruwahan.” Kiai Kamaludiningrattersenyum senang. “Alhamdulilah. 

Tidak adamasalah, kan, Kiai Muhsin?”“Tidak, Kiai.” Mas Muhsin melanjutkan.“Nyadran 

dan Ruwahan sudah kita persiapkan.Insya Allah bisa terlaksana dengan 

baik.”“Alhamdulilah, bagus itu. Tolong disiapkan dengan teliti karena saya harus segera 

melaporkan anggarannya kepada Ngarsa Dalem. Jangan mendadak.” “Baik, Kiai,” Mas 

Muhsin menganggukkan kepala. “Insya Allah besok pagi sudah bisa sayaserahkan ke 

rumah Kiai.” katanya. Hadirinlainnya mengangguk-anggukan kepala dengan wajah puas, 

termasuk bapakku. Tapi aku merasa harus bertanya, atau lebih tepatnya menyatakan 

pendapat. Begitu inginnya aku berkomentar, sampai-sampai aku sudah tidak ingat lagi 
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bahwa aku merupakan hadirin paling muda di rapat ini, dan biasanya selalu berdiam diri 

pada rapat-rapat sebelumnya. Telunjukku teracung, minta waktu untuk bicara. Jamaah rapat 

kulihat tertegun, termasuk Mas Muhsin dan bapakku yang menyimpan pertanyaan besar di 

matanya. 

Kutipan di atas menggambarkan bahwa tokoh utama dalam novel ini yaitu K.H. 

Ahmad Dahlansudah sesuai dengan teori dari BAB II yang menggambarkan perilaku tokoh 

yaitu berani dan moral yang baik, dapat dilihat dari kutipan kata di atas “Tapi aku merasa 

harus bertanya, atau lebih tepatnya menyatakan pendapat.”Hal tersebut dilakukan karena 

K.H. Ahmad Dahlan kurang setuju megenai kegiatan nyadran dan ruwahan yang akan 

dilaksanakan, mengingat bahwa kala itu masyarakat sedang memasuki masa kala bendu. 

Tapi bukan hanya soal itu yang membuatkusenang. Di bagian lain serambi masjid, 

kulihatMas Darwis sedang duduk bersama sejumlahpemuda takmir. Mereka berdiskusi 

dengan suarayang cukup jelas terdengar dari tempatku.“Tradisi ya tradisi, tidak bisa 

dibarengkandengan ajaran agama,” ujar Mas Darwis.“Sekarang ini sudah makin banyak 

tradisi yangmasuk ke dalam ajaran agama kita.”“Wis, agama itu harus diajarkan dengan 

lemahlembut,” jawab seorang anggota takmir lainnya.“Tradisi bisa menjadi cara yang baik 

untukmenyampaikan ajaran agama.”“Tetapi itu berbahaya,” sanggah Mas Darwis.“Bahaya 

bagaimana?”“Misalnya seperti padusan dan ruwatanmemasuki Ramadhan itu. Banyak 

masyarakatyang menyangka wajib hukumnya melakukanpadusan dan ruwatan, sementara 

pada saatbulan suci sekarang sendiri kalian lihat sendiri dipasar, banyak yang tidak puasa. 

Padahal justrupuasa itu yang wajib dilakukan, bukan padusan,”kata Darwis. 

Kutipan diatas adalah penggambaran pengarang melalui sudut pandang dari Walidah 

yang sedang memperhatikan K.H. Ahmad Dahlan yang saat itu sedang berdiskusi dengan 

para takmir, ucapan K.H. Ahmad Dahlan yang berbunyi “Tradisi ya tradisi, tidak bisa 

dibarengkan dengan ajaran agama,” dari ucapan tersebut tergambarkan bahwa K.H. 

Ahmad Dahlan memiliki moral yang baik dan prinsip yang kuat. berdasarkan data di atas, 

sudah sesuai dengan teori dari BAB II yang menggambarkan perilaku tokoh yang 

ditampilkan oleh pengarang. 
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Awalnya ini juga terasa dilematis bagiku. Jikaaku memilih shalat dengan menghadap ke 

arahkiblat yang aku yakini, dan shalat itu aku lakukandi rumah atau di Langgar Kidul, tentu 

tidak adamasalah. Tapi jika aku lakukan seperti sekarangini di Masjid Gedhe, sudah pasti 

akan menjaditontonan dan pembicaraan semua orang. Namunjika aku sendiri tidak yakin 

terhadap apa yangkusampaikan pada malam sebelumnya, danmemilih untuk mengikuti saf 

seperti jamaah lainyang baru aku protes malam sebelumnya, tidak akan pernah ada orang 

yang menganggap seriusprotesku itu. Sehingga dari dua pilihankemungkinan itu aku 

memutuskan untuk tetapbertahan pada apa yang aku yakini benar,bukan mengikuti 

keinginan mayoritas yangsudah aku yakini tidak benar. 

Kutipan diatas menggambarkan dialog antara K.H. Ahmad Dahlan dengan para kiai 

yang membicarakan mengenai arah kiblat yang keliru menurut pandangan K.H. Ahmad 

Dahlan, beliau berpendapat aku memutuskan untuk tetap bertahan pada apa yang aku 

yakini benar, bukan mengikuti keinginan mayoritas yang sudah aku yakini tidak benar. 

Dari hal tersebut K.H. Ahmad Dahlan memiliki sikap yang teguh dengan pendiriannya serta 

akhlak yang baik, sesuai dengan teori dari BAB II tentang tokoh penokohan. 

Mas Noor tidak menjawab langsung pertanyaanku,selain mengalihkan pembicaraan. 

“Apakah kaubelum pernah dengar kabar-kabar yangmengatakan, maaf ya Dimas Dahlan, 

bahwaDimas adalah kiai kafir mulai dari bermain bioladi langgar, sampai berbagai protes 

yang Dimaslakukan hampir setiap waktu terhadap berbagaitradisi yang sudah mengakar di 

masyarakat danmendapatkan restu Ngarsa Dalem, dan sekarangditambah lagi dengan soal 

perubahan arah kiblat?”“Ya, saya sudah mendengar bisik-bisik itu. Mas,”jawabku setenang 

mungkin. “Kalau tuduhanitu dilontarkan oleh orang-orang yang belummengerti ajaran 

Islam dengan baik, aku masihmaklum. Aku hanya berharap bahwa para kiaiyang telah 

dididik untuk selalu melakukantabayun dalam segala hal, tidak ikut cerobohmengucapkan 

kata-kata yang belum merekayakini sepenuhnya,” lanjut-ku sekaligus berupaya 

menjenuhkan pikiran Mas Noor. 

Kutipan di atas menggambarkan ketika Mas Noor menyampaikan desas-desus yang 

membicarakan tentang K.H. Ahmad Dahlan yang dijuluki kiai kafir, namun tanggapan K.H. 

Ahmad Dahlan seperti berikut “jawabku setenang mungkin” jawaban tersebut 
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menggambarkan bawasanya K.H. Ahmad Dahlan memiliki perilaku yang sabar dan moral 

yang baik sehingga K.H. Ahmad Dahlan tidak membalas orang mengatakan beliau sebagai 

kiai kafir. Berdasarkan data tersebut maka sudah sesuai dengan teori pada BAB II tentang 

tokoh dan penokohan. 

4. PENUTUP 

Berdasarkanrumusan masalah dan analisis data penulis mengambil kesimpulansebagai 

berikut: 

Nilai-nilai pendidikan moral terhadap sesama manusia yang terkandung dalam novel 

Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral dilihat daritokoh utama adalah sebagai berikut: 

a. Kiai Ahmad Dahlan memiliki sifat sopan dan santun yang dapat ditanamkan pada 

peserta didik dalam beretika, ditandai dengan menghaturkan sembah kepada yang 

lebih tua, menghargai lawan bicara dnegan menatap matanya, dan menghormati 

orang tua. 

b. Pantang menyerah yang dapat diajarkan kepada peserta didik supaya tidak mudah 

berkecil hati dalam menuntut ilmu, ditandai dengan Kiai Ahmad Dahlan tidak 

menyerah meskipun dalam memperjuangkan Muhammadiyah banyak rintangan yan 

menghadang. 

c. Mempunyai pendirian yang teguh dalam menggapai mimpi, dapat diajarkan kepada 

peserta didik supaya bertekad kuat dalam mewujudkan cita-cita.Ditandai dengan Kiai 

Ahmad Dahlan tidak goyah dalam kepercayaan yang ia yakini, selama menurut 

batinnya benar maka akan terus diperjuangkan. 

d. Dermawan, hal ini dapat ditanamkan kepada peserta didik untuk menyisihkan 

sebagian harta yang ia miliki untuk disedekahkan ke saudara yang kurang mampu. 

Ditandai dengan Kiai Ahmad Dahlan memberikan makanan yang ia punya kepada 

pengemis padahal di sisi lain ia ingin memberikan makanan tersebut kepada adiknya. 

Perilaku yang menngandung pendidikan moral mayoritas dipraktikkan secara 

langsung oleh tokoh utama, Kiai Ahmad Dahlan. 

Dalam menghadapi persoalan kehidupan, tokoh utama dalam novel Sang Pencerah 

memiliki moral yang baik dan bersikap berani. Berani, ditandai dengan Kiai Ahmad Dahlan 
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tidak takut ketika dicerca sebagai kafir karena turut bergabung pada Budi Oetomo dan 

berani mengacungkan jari untuk bertanya ketika rapat padahal ia adalah anggota yang 

paling muda. Berprinsip teguh pada pendirian, lantaran Kiai Ahmad Dahlan 

memperjuangkan apa yang ia yakini benar. Sabar dalam menghadapi berbagai cobaan, 

seperti ketika dihujat beliau tidak pernah membalas hujatan tersebut. Semangat perjuangan 

Kiai Ahmad Dahlan yang tidak pernah padam untuk membasmi Tahayul, Bid‟ah, dan 

Churafat (TBC) dan bercita-cita supaya umat Islam berkehidupan lebih baik, kini tengah 

menuai hasil. Sebagaimana sekarang Muhammadiyah telah berkembang besar menjunjung 

pembaharuan,sehingga kala itu warga kauman tidak melenceng terlalu jauh. 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan simpulan yang sudah dilakukan oleh penulis 

mengenai “Nilai-nilai pendidikan moral dari novel Sang Pemcerah Akmal Nasery Basral” 

penulis menyampaikan saran sebagai berikut : 

a. Bagi guru terutama guru PAI supaya lebih banyak dalam menyisipkan nilai 

pendidikan moral dalam proses pengajaran agar siswa dapat lebih tau tentang 

bagaimana memiliki moral yang baik terutama moral terhadap sesama manusia. 

b. Untuk pembaca agar lebih giat membaca novel dan dapat mengambil hikmah dari 

novel yang sudah dibaca. Seperti novel Sang pencerah ini memiliki banyak hikmah 

salah satunya adalah moral baik dari tokoh utama dan dapat diimplementasikan dalam 

perilaku sehari-hari. 

c. Penulis menyarankan kepada peneliti lain sebagai lanjutan dari penelitian ini yaitu 

meneliti lebih baik dan spesifik, karena masih banyak hal yang bisa diteliti di dalam 

novel Sang Pencerah. 
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