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Masalah dalam penelitian ini ialah nilai-nilai religius dalam kumpulan cerpen 

Robohnya Surau Kami karya A.A. Navis dan implikasinya terhadap pembelajaran 

sastra di SMA. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai religius 

dalam kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A Navis dan implikasinya 

terhadap pembelajaran sastra di SMA.  

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ialah deskriptif kualitatif. Sumber data 

penelitian ialah kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Navis. Data 

dalam penelitian ialah nilai-nilai religius yang terkandung dalam cerpen tersebut. 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami 

karya A.A Navis mengandung nilai-nilai religius. Nilai religius yang terkandung 

dalam kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Navis meliputi tauhid, 

fikih, dan akhlak. Tauhid terdiri atas iman kepada Allah, takwa kepada-Nya, dan 



tobat. Fikih terdiri atas halal, haram, makruh, mubah, dan sunah. Akhlak meliputi 

akhlak baik dan akhlak buruk. Hasil penelitian ini dapat diimplikasikan dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia di SMA kelas XI pada KD. 3.8 Mengidentifikasi 

nilai-nilai kehidupan dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca dan dan 4.8 

Mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita 

pendek. Pembelajaran menganalisis teks cerpen baik lisan maupun tulisan yang 

dibelajarkan kepada siswa SMA kelas XII semester genap  yang dikaitkan dengan 

hasil penelitian tentang nilai-nilai religius dalam kumpulan cerpen Robohnya 

Surau Kami karya A.A Navis dapat dijadikan alternatif pelengkap materi ajar guru 

dalam menyampaikan materi cerpen. Nilai religius yang ditemukan dalam 

penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai penguatan pendidikan karakter dalam 

pembelajaran. Penguatan pendidikan karakter bertujuan untuk mengembangkan 

karakter mulia dari peserta didik dengan mempraktikkan dan mengajarkan nilai-

nilai religius serta pengambilan keputusan yang beradab dalam hubungannya 

dengan sesama manusia maupun hubungan dengan Tuhan.  

Kata kunci : Nilai religius, kumpulan cerpen Robohnya Surau Kamis, implikasi 
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MOTO 

 

 

أُِبُمِهُسفْن   َِ ِب  أ ُيْهم َ  َِ ِّي ُْ تَن ِِّ ىَّ ْٰ قِن  ُِ مْ َِن ْهمسُ ِّي ُْ ْن ْان ِِّ
ََّ  َُّنَّن 

 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, kecuali kaum itu 

sendiri yang mengubah apa-apa yang pada diri mereka”. 

(QS. Ar-Ra’d: 11) 
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I. PEDAHULUAN 

 
 
  

A. Latar Belakang  

Nilai religius adalah perilaku seseorang yang sesuai dengan ajaran agama 

(Jauhari, 2010: 27). Seorang yang religius dapat diartikan sebagai manusia yang 

berarti, saleh, telititi, dan penuh pertimbangan spiritual. Penghayatan yang terus-

menerus dilakukan oleh manusia dengan norma yang diyakini melalui perasaan 

batin yang ada hubungannya dengan Tuhan. Perasaan takut kepada Tuhan, 

mengakui kebesaran Tuhan, tunduk terhadap Tuhan, taat terhadap Tuhan, dan 

penyerahan diri kepada Yang Mahakuasa. (Lathief, 2008: 175; Nova dkk, Vol. 1 

No. 2: Oktober 2017; Musfeptial, Vol. 11 No. 1: Mei: 2017). 

Mangunwijaya (1982: 11) mengatakan bahwa sastra tumbuh dari sesuatu yang 

bersifat religius. Jika dilacak jauh ke belakang, maka kehadiran unsur keagamaan 

dalam sastra setua keberadaan sastra itu sendiri bahwa, pada awal mulanya segala 

sastra adalah religius. Santoso (2004: 1) berpendapat bahwa sastra keagamaan 

adalah sastra yang mengandung nilai-nilai religius, moralitas, dan unsur estetika. 

Nilai-nilai tersebut dapat dijadikan sebuah pelajaran bagi setiap manusia. Nilai 

religius sebagai cerminan dari iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

diwujudkan secara utuhdalam bentuk ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan 

masing-masing dan dalam bentuk kehidupan antarmanusia sebagai kelompok, 
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masyarakat, maupun bangsa. Nilai religius tidak hanya diterapkan bagi kehidupan 

masyarakat, tetapi juga dapat diterapkan untuk mengajarkan pengetahuan kepada 

peserta didik dalam pembelajaran. Nilai religius terdapat pada Peraturan Presiden 

No 87 Tahun 2017 mengungkapkan, bahwa penguatan nilai utama karakter yang 

menjadi fokus dalam pembelajaran, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong 

royong, dan integeritas. Dalam kehidupan sebagai masyarakat dan bangsa nilai-

nilai religius dimaksud melandasi dan melebur di dalam nilai-nilai utama 

nasionalisme, kemandiriaan, gotong royong, dan integritas.  

Sastra mencerminkan norma-norma, yakni ukuran perilaku yang oleh anggota 

masyarakat diterima sebagai cara yang benar untuk bertindak dan menyimpulkan 

sesuatu. Sastra juga menjadi alat untuk berdakwah karena sastra tidak hanya 

memiliki nilai estetika tetapi nilai religius (keagamaan) juga. (Sapardi Djoko 

Damono dalam Jauhari, 2010: 28; Novrizal dkk, Vol. 1. No. 5: September: 2018). 

Karya sastra merupakan hasil imajinasi atau ungkapan jiwa seseorang sebagai 

refleksinya terhadap gejala-gejala kemasyarakatan yang ada disekitarnya. Baik 

tentang kehidupan pribadinya, peristiwa penting yang dialaminya, maupun 

pengalaman hidup yang telah dijalaninya. Sunardjoo dan Saini (dalam 

Rokhmansyah, 2014:2) menyatakan sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang 

berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat keyakinan dalam suatu 

bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. 

Hakikatnya setiap manusia pasti memiliki kebudayaan yang menggambarkan 

problematika kehidupannya. 
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Kehidupan manusia yang senantiasa dilandasi problematika itu dapat tergambar 

dalam karya sastra. Hal ini menyiratkan bahwa problematika selalu ada jika 

kehidupan masih ada. Problematika dapat timbul karena permasalahan manusia 

dengan manusia, manusia dengan masyarakat disekitarnya, manusia dengan alam, 

manusia dengan dirinya sendiri serta manusia dengan Tuhannya. Jadi, dapat 

dikatakan bahwa problematika manusia merupakan inspirasi terwujudnya sebuah 

karya sastra. 

Nilai religius yang terdapat dalam sebuah karya sastra sangat penting karena 

memberikan contoh nilai-nilai kebaikan (agama) kepada pembaca, sehingga akan 

membentuk karakter yang sesuai dengan syariat yang berlaku dalam agamanya. 

Salah satu karya sastra yang memiliki nilai religi, yaitu cerpen. Cerpen merupakan 

bentuk karya sastra yang sekaligius disebut fiksi. Pada suatu cerpen, pengarang 

bebas dalam mengungkapkan tentang segala aspek kehidupan yang ingin diangkat 

menjadi sebuah cerita yang mengandung nilai-nilai kehidupan yang dapat 

dijadikan contoh teladan bagi pembaca. (Nurgiantoro, 2013: 12; Faizah ddk, Vol. 

2 No. 1: Febuari 2017). 

Nilai religius yang ada dalam cerpen merupakan cara pengarang mengemas 

bahasanya, sehingga menimbulkan dampak positif dalam hal keagamaan. Dalam 

cerpen, pengarang mengajak pembaca untuk memiliki sifat religius, yaitu 

memahami dan menghayati hidup agar tidak mementingkan lahiriah saja. Cerpen 

dan nilai religius berkaitan erat, karena dengan adanya cerpen yang bersifat 

religius, maka pembaca akan mengetahui dampak yang akan terjadi bila 

melakukan hal-hal yang tidak baik. Seorang pengarang yang baik tidak hanya 
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menceritakan tentang percintaannya saja. Namun, dalam hal keagamaan juga 

perlu ditampilkan untuk memengaruhi pembaca. Cerpen yang terdapat nilai 

religius akan membuat hati kita tersentuh untuk mengingat dosa-dosa yang telah 

diperbuat  dan meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan (Allah swt.). Salah satu 

cerpen yang menarik untuk dikaji nilai religiusnya, yaitu Robohnya Surau Kami 

Karya A.A. Navis.  

Alasan penulis memilih kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. 

Navis untuk dianalisis mengenai nilai-nilai religiusnya adalah kumpulan cerpen 

Robohnya Surau Kami karya A.A. Navis mengajarkan kepada pembaca mengenai 

pentingnya nilai religius dalam kehidupan. Nilai religius dapat memengaruhi 

pembaca agar selalu mengingat Tuhan, membentuk pribadi seseorang dan 

menumbuhkan keimanannya kepada Tuhan. Gaya penceritaan A.A. Navis banyak 

menggunakan bahasa yang tegas dan  dikemas begitu menarik untuk dijadikan 

dasar penelitian ini. Di dalamnya banyak mengandung unsur-unsur religius.  

Nilai religius dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa di sekolah menengah 

atas. Nilai religius yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan 

sebagai penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran. Pendidikan karakter 

bertujuan untuk mengembangkan karakter mulia dari peserta didik dengan 

mempraktikkan dan mengajarkan nilai-nilai religius serta pengambilan keputusan 

yang beradab dalam hubungannya dengan sesama manusia maupun hubungan 

dengan Tuhan.  

Kajian kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Navis sebelumnya 

sudah pernah dilakukan, diantaranya mengkaji mengenai nilai moral dan budaya 
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dalam kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Navis oleh Tony 

Sayoga (2012), nilai pendidikan dalam kumpulan cerpen Robohnya Surau 

Kamikarya A.A. Navis oleh Muhammad Sirojudin (2014), dan nilai sosial dalam 

kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Navis oleh Isti Qomala Dewi 

(2018). Penelitian ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama meneliti kumpulan 

cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Navis. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya yaitu, dalam penelitian  Tony berfokus pada nilai moral 

dan budaya dalam cerpen, penelitian Sirojudin berfokus pada analisis nilai 

pendidikan dalam cerpen, penelitian Isti berfokus pada nilai sosial dalam cerpen, 

sedangkan pada penelitian ini mengkaji nilai religius dalam cerpen.  

Berdasarkan uraian diatas, telah dijelaskan bahwa nilai religius dalam karya sastra 

sangat penting dalam proses pembelajaran. Peneliti mengaitkan penelitian nilai 

religius dalam cerpen ke dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada KD 3.8 

Mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita 

pendek yang dibaca dan KD 4.8 Mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan 

yang dipelajari dalam cerita pendek.Berdasarkan pada konteks penelitian tersebut, 

maka penulis ingin mengkaji lebih mendalam untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Nilai-Nilai Religius dalam Kumpulan Cerpen Robohnya Surau Kami 

Karya A.A Navis dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Sastra di SMA”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkanlatar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah nilai-nilai religius dalam kumpulan cerpen Robohnya Surau 

Kami Karya A.A. Navis? 

2. Bagaimanakah implikasinya terhadap pembelajaran sastra di SMA?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkanlatar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan nilai-nilai religius dalam kumpulan cerpen Robohnya Surau 

Kami Karya A.A. Navis.  

2. Mengimplikasikan hasil penelitian terhadap pembelajaran sastra di SMA. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan agar berguna, baik secara teoretis 

maupun praktis.Adapun manfaat peneltian ini sebagai berikut. 

a) Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian sastra, 

khususnya nilai-nilai religius yang terkandung dalam karya sastra, yaitu 

cerpen. 

b) Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, yaitu 

berupa informasi kepada guru pelajaran Bahasa Indonesia mengenai 



 
7 

 

nilai-nilai religius untuk membelajarkan siswa tentang nilai-nilai 

agama. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis kepada 

mahasiswa berupa tambahan informasi, memperluas wawasan 

penelitian dan dapat digunakan sebagai acuan pembanding dalam 

penelitian serupa. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Berikut yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini. 

a) Subjek  penelitian ini yaitu nilai-nilai religius yang terkandung dalam 

kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Navis,serta implikasinya 

terhadap pembelajaran sastra di SMA. Penulis mengidentifikasikan nilai-nilai 

religius dalam kumpulan cerpen tersebut dengan mengkarakteristikan nilai 

religius sebagai berikut. 

1. Tauhid (keimanan) 

a. Iman kepada Allah 

b. Takwa kepada-Nya 

c. Tobat 
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2. Fikih 

a. Halal 

b. Haram 

c. Mubah  

d. Sunah 

3. Akhlak 

a. Akhlak baik 

b. Akhlak buruk 

b) Objek dalam penelitian ini adalah kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami 

karya A.A. Navis, cetakan keenam belas: September 2010. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A.   Hakikat Nilai Religius 

Religius dimiliki oleh setiap manusia. Religius merupakan sikap seseorang yang 

berhati murni, shaleh, dan patuh terhadap norma yang ada. Seorang kaum yang 

bersikap religius mempunyai otoritas dalam menjalankan ajaran-ajaran yang 

benar. Seperti halnya  keyakinan yang berhubungan dengan sikap agamis 

seseorang, yang memancarkan keimanan dalam menjalankan kehidupannya, baik 

hidup secara vertikal maupun horizontal. 

1. Pengertian Nilai Religius 

Nilai agama yang sering disebut religiositas ialah nilai yang paling tinggi dan 

paling kuat dibanding nilai-nilai lainnya karena sumbernya dari Tuhan (Jauhari, 

2010:26). Manusia bisa menilai suatu hal berdasarkan kepercayaan yang 

dimilikinya. Nilai juga sebagai penentu prilaku manusia terhadap suatu hal 

kejadian atau hal lainnya.  

 

Religi berati menyerahkan diri, tetapi dalam pengertian positif, yakni berkaitan 

dengan kebahagiaan seseorang yang seakan memasuki dunia baru yang penuh 

kemuliaan. Senada dengan pendapat Koentjaraningrat (dalam Jauhari,2010:265)  
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religius didefinisikan sebagai bagian dari kebudayaan yang merupakan suatu 

sistem yang terdiri atas empat komponen, antara lain 

a. amosi keagamaan yang menyebabkan manusia itu bersikap religius. 

b. sistem keyakinan yang mengandung segala keyakinan serta bayangan manusia   

tentang sifat-sifat tuhan.  

c. sistem ritus dan dan upacara yang merupakan usaha manusia untuk mencari 

hubungan dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk-makhluk halus yang 

mendiami alam gaib. 

d. umat atau kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan dan yang 

melaksanakan sistem ritus dan upacara. 

Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli tersebut, dapat dikatakan bahwasanya 

nilai religius, yaitu sesuatu yang dapat dilihat berdasarkan kepercayaan manusia 

terhadap suatu peraturan yang menjadikannya pribadi yang mulia berdasarkan 

ajaran agama yang dianutnya. Nilai yang sesuai dengan agama adalah nilai yang 

di atur oleh Tuhan untuk manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan 

manusia dengan lingkungan sekitar. Perasaan seseorang yang memiliki nilai 

religius adalah segala perasaan batin yang ada hubungannya dengan Tuhan, 

seperti perasaan takut kepada Tuhan, perasaan dosa, kebesaran Tuhan.  

Seorang manusia dapat dikatakan religius bila ia melakukan segala yang telah 

ditetapkan aturannya oleh Allah swt. Manusia yang religius selalu sadar akan 

tanggung jawab yang telah ada dalam dirinya dan tidak pernah mau meninggalkan 

hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Religius memiliki keterkaitan dengan 
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segala aspek yang ada didunia ini, seperti aspek seni,politik, sastra, budaya, dan 

lain-lain. 

 

2. Unsur-Unsur Nilai Religius 

Unsur-unsur dalam karya sastra menuntun pembaca lebih memahami hubungan 

antara manusia dengan Tuhannya, mempertajam persaan, penalaran, daya hayal 

serta kepekaan terhadap hubungan manusia dengan Tuhan. Keimanan dan 

ketakwaan yang terpancar pada diri seseorang akan tercermin  dalam 

melaksanakan ibadah atau kewajiban-kewajiban lainnya dan memiliki ahlak yang 

mulia pada sesama manusia. 

Teori mengenai nilai-nilai religius memiliki tiga unsur pokok yaitu tauhid, fikih, 

dan akhlak yang menjadi pedoman perilaku sesuai dengan aturan-aturan ilahi 

untuk mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan hidup didunia dan akhirat 

(Jauhari, 2010: 35). Bilai nilai-nilai religius tersebut telah tertanam pada diri 

seseorang dan dipupuk dengan baik, maka dengan sendirinya akan tumbuh 

dengan jiwa agama. Selanjutnya, Menurut Kementrian Pendidikan dan 

kebudayaan (2017: 8) mengemukakan subnilai religius antara lain cinta damai, 

toleransi, menghargai perbedaan agama, dan kepercayaan, teguh pendirian, 

percaya diri, kerja sama antarpemeluk agama dan kepercayaan, antibuli dan 

kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai 

lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih. Dalam penelitian ini mengacu 

pada teori Jauhari, hal tersebut karena dalam cerpen Robohnya Surau Kami 

mengandung unsur yang sesuai dengan nilai-nilai religius. Nilai-nilai religius 

cerpen tersebut yaitu tauhid, fikih, dan akhlak. 
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a)Keimanan (Tauhid) 

Tauhid ialah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa (mengesakan Tuhan) dan 

tidak ada sekutu. Menurut Jauhari  (2010:36) tauhid adalah kepercayaan manusia 

kepada Allah dan sifat-sifatnya. Dinamakan tauhid karena tujuannya ialah 

menetapkan keesaan Allah dalam zat dan perbuatan-Nya dalam menjadikan alam 

semesta dan hanya Allah-lah yang menjadi tujuan terakhir alam ini (Zainuddin, 

1996:3). 

Menurut Zainuddin (1996: 8-10) tujuan ilmu tauhid memberi pedoman dan arah 

agar manusia selalu tetap sadar akan kewajibannya sebagai makhluk terhadap 

khaliknya. Tujuan ilmu tauhid dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. agar manusia memperoleh kepuasan batin, keselamatan, dan kebahagiaan 

hidup di dunia dan akhirat, sebagaimana yang dicita-citakan;  

b. agar kita terhindar dari pengaruh akidah-akidah yang menyesatkan yang 

sebenarnya hanya hasil pikiran atau kebudayaan semata-mata  atau hasil 

perubahan yang dilakukan terhadap ajaran seorang Nabi dan Rasul yang 

sebenarnya; dan 

c. agar terhindar dari pengaruh faham-faham yang dasarnya hanya teori  

kebendaan (materi) semata sperti kapitalisme, komunisme, sosialisme, 

materialism, kolonialisme, dan sebagainya yang semua itu bertujuan hanya 

mengumpulkan dan memperebutkan harta. 

Adapun beberapa hal yang berkaitan terhadap keimanan (Tauhid), yaitu iman 

kepada Allah swt., takwa kepada-Nya, dan Tobat. Berikut akan dipaparkan perihal 

ketiganya tersebut sebagai berikut. 
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1) Iman Kepada Allah swt. 

Iman artinya percaya. Iman kepada Allah artinya percaya adanya Allah. Iman 

kepada Allah bukan berarti kita harus dapat meraba, melihat, dan merasakan-Nya. 

Hal tersebut tidak bisa dibuktikan secara ilmiah seperti ilmu pasti, tetapi percaya 

bahwa Allah ada karena ada tanda-tanda-Nya (Jauhari, 2010: 36). 

Hal ini pun dijelaskan dalam Firman Allah swt., “Sesungguhnya hanyalah Allah 

yang tidak ada lagi Tuhan selain Dia” (QS. Thaha:163).Tanda-tanda tersebut 

seperti penciptaan-Nya, aturan-Nya, dan perintah-Nya yang disampaikan 

Rasulullah saw., untuk diteruskan kepada umat-Nya.  

Surah Thaha:163 tersebut menjelaskan bahwa Tuhan hanya satu, yaitu Allah Swt., 

sebagai hamba-Nya harus percaya bahwa Allah ada. Orang yang beriman kepada 

Allah akan mendapatkan ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa tidak bisa didapat 

dengan melimpahkan materi, melainkan dengan keimanan yang muncul dari kalbu 

secara ikhlas (Zainuddin, 1996: 77). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia iman ialah kepercayaan yang berkenaan 

dengan agama atau juga keyakinan dan kepercyaan kepada Allah, Nabi, dan 

Kitab. Di antara pengertian iman kepada Allah adalah iman atau yakin bahwa 

Allah adalah ilah (sembahan) yang benar. Allah berhak disembah tanpa 

menyembah kepada yang lain karena Dialah Pencipta hamba-hamba-Nya. Dialah 

yang memberi rezeki kepada manusia. Keyakinan kepada Allah Yang Maha Esa 

(tauhid) merupakan titik sentral keimanan. Setiap aktivitas seorang muslim harus 

senantiasa vertikal kepada Allah SWT. Pekerjaan seorang muslim yang dilandasi 
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keimanan dan dimulai dengan niat karena Allah akan mempunyai nilai ibadah 

disisi Allah ( Marzuki, 2012: 88). 

Dari beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa iman kepada Allah 

adalah percaya bahwa Tuhan yang berhak disembah adalah Allah dan tidak 

menyukutannya dengan sesuatu apapun. 

Contoh 1 

Ketika menghadapi berbagai macam ujian/masalah kita tidak akan 

berputus asa, melainkan percaya bahwa Allah akan memberi solusi 

disetiap ujian yang diberikan. 

 

2) Takwa Kepada-Nya 

Takwa adalah menjauhi larangan-Nya dan melaksanakan perintahnya. Orang yang 

memiliki rasa takwa pasti taat terhadap segala sesuatu yang diperintahkan dan 

patuh terhadap segala sesuatu yang tidak dibenarkan (dilarang) oleh agama 

(Jauhari, 2010: 36). Menurut Zainuddin (1996:9) takwa artinya taat dan patuh 

kepada petunjuk dan hukum Allah swt., yang diajarkan oleh Rasul-Nya melalui 

Alquran dan Hadist. Takwa adalah menjauhi larangan-Nya dan melaksanakan 

perintah-Nya. Menurut Jauhari (2010:36) orang yang memiliki rasa takwa pasti 

taat terhadap segala sesuatu yang diperintahkan dan patuh terhadap segala sesuatu 

yang tidak dibenarkan (dilarang) oleh agama. Allah telah memerintahkan kepada 

umat manusia untuk bertakwa kepada-Nya. Seperti yang terdapat dalam QS. Al-

Baqarah:181 tentang“Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. 
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Contoh 2 

“Jika cinta itu dosa, ampunilah dan maafkanlah! Hamba akan turut 

perintah-Mu, hamba tak akan melanggar larangan, tak akan 

menghentikan suruhan” Hamka (dalam Jauhari 2010:37). 

 

3) Tobat 

Tobat artinya mengakui kesalahan, bahwa yang dilakukan tidak dibenarkan, baik 

oleh agama maupun oleh adat-istiadat lingkungannya. Manusia yang bertobat 

akan meminta ampun dan tidak akan mengulangi kesalahan itu (Jauhari, 2010: 37-

38). Allah swt., berfirman “Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan 

menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan 

Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”(QS. At-Taubah:11).  

Contoh 3  

Muluk mengakui semua perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran 

agamanya: “...guru maklum sendiri, saya ini orang yang banyak dosa, 

penyabung, pedadu, pejudi. Jadi, tangan saya ini bernajis” Hamka (dalam 

Jauhari 2010:38). Dari kutipan tersebut kelihatan bahwa Muluk 

mengakui kesalahan hidupnya di hadapan seseorang yang dianggap guru 

oleh dia, meskipun dia belum mengucapkan tidak akan mengulanginya 

lagi. Baru begitunya saja sebenarnya prilaku Muluk sudah bernilai 

religius secara islami.  
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b)   Fikih (Hukum Islam) 

Fikih adalah mengenai aturan dan norma kehidupan yang disadarkan kepada 

kaida-kaidah agama (Sabiq dalam Jauhari, 2010: 36). Fikih hanya membicarakan 

hukum-hukum yang bersifat amaliah. Pemahaman tentang hukum-hukum syarak 

tersebut didasarkan pada dalil-dalil terperinci, yakni Alquran dan sunah. Menurut 

Marzuki (2013: 20) sasaran ilmu fikih adalah manusia serta dinamika dan 

perkembangannya yang semuanya merupakan gambaran nyata dari setiap 

perbuatan-perbuatan orang mukalaf yang ingin dipolakan dalam tata nilai yang 

menjamin tegaknya sesuatu yang ingin dipolakan dalam tata nilai yang menjamin 

tegaknya suatu kehidupan beragama dan bermasyarakat yang baik.  

Ada beberapa hal yang merupakan bidang kajian fikih, yaitu halal, haram, 

makruh, mubah, sunah. Berikut ini akan dipaparkan perihal kajian fikih tersebut. 

1) Halal 

Berbicara tentang halal, maka kita akan mengingat firman Allah swt.,“Hai orang-

orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami 

berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya 

kamu menyembah” (QS. Al-Baqarah:172). Firman Allah swt., tersebut 

mengajarkan kepada seluruh manusia bahwasanya janganlah melakukan suatu 

perkara yang dilarang-Nya. Jadi, halal adalah suatu pekerjaan dan benda yang 

dibolehkan oleh agama. Hal-hal yang dibolehkan oleh agama yang menyangkut 

pekerjaan boleh dilakukan dan yang menyangkut benda-benda boleh dipakai dan 

dimakan.  
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Contoh 4 

Ayah memotong ayam dengan membaca bismillah, menghadap ke 

kiblat, dan hanya melakukannya menggunakan pisau yang tajam. Hal 

tersebut merupakan perbuatan halal karena sudah sesuai dengan 

tuntunan ajaran Islam. 

 

2) Haram  

Haram merupakan kebalikan dari halal, artinya dilarang oleh agama. Sesuai yang 

dilarang apabila dikejakan pasti ada sanksinya baik di dunia maupun diakhirat, 

maka dari itu agar perilaku kita bernilai religius, kita harus menghindarimya 

berdasarkan dorongan hati nurani yang iklas dan murni (Jauhari, 2010:38). Haram 

berati sesuatu yang dituntut syari’ (pembuat hukum) untuk tidak melakukannya 

secara pasti (Marzuki, 2013: 216). Sedangkan Amir Syarifuddin (dalam Marzuki, 

2013:216) mengartikan haram sebagai sesuatu yang diberi pahala orang yang 

meninggalkannya, dikenakan dosa dan ada ancaman orang yang melakukannya.  

Contoh 5  

Iwan belanja di warung, diantara belanjaannya dia membeli sepuluh 

bungkus roti. Setelah sampai di rumah, belanjanya dibuka ternyata ada 

lima belas bungkus roti. Itu berarti ada kelebihan lima bungkus roti.  

Lima bugkus roti itumenurut agama islam termasuk barang riba. Jika 

Iwan mengembalikannya atas dasar dorongan hati nuraninya yang 

murni, maka Iwan mendapat pahala. 
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3) Makruh  

Makruh adalah sesuatu yang dihalalkan, tetapi dibenci Tuhan atau suatu pekerjaan 

apabila dikerjakan tidak mendapat kebencian Tuhan dan apabila ditinggalkan 

mendapat keridaan Tuhan. Hal tersebut agar prilaku kita bernilai religius lebih 

baik dihindari atau ditinggalkan dari pada dikerjakan (Jauhari, 2010: 38). 

Pada prinsipnya makruh itu adalah sesuatu yang dilarang, tetapi larangan itu 

bukanlah haram (Marzuki, 2013:219).  

Contoh 6 

 

Apabila kita akan berkomunikasi dengan orang lain, makruh 

hukumnya memakan jengkol terlebih dahulu. Di sini bukan jengkolnya 

yang makruh, tetapi memakannya karena orang-orang di sekitar kita 

akan merasa terganggu dengan baunya itu.  

 

4) Mubah  

Mubah adalah suatu pekerjaan yang berlebihan, kurang bermanfaat atau suatu 

pekerjaan kalau dikerjakan tidak berpahala dan kalau dtinggalkan tidak berdosa 

dan akhirnya menimbulkan mudarat (Jauhari, 2010:39). Mubah berarti segala 

sesuatu yang diberi kemungkinan oleh pembuat hukum bagi mukalaf untuk 

memilih antara melakukan dan meninggalkan (Marzuki, 2012:219). Pada 

prinsipnya dalam hukum mubah ada kebolehan untuk memilih antara malakukan 

dan meninggalkan tanpa pahala atau dosa. Menurut firman Allah 

swt.,“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging 

babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi 

barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak 

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa 
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baginya” (QS. Al-Baqarah:173). Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya hal 

tersebut bagian dari mubah, yaitu hukum memakan bangkai ketika dalam keadaan 

terpaksa.  

Contoh 7 

Novika menangis sembari berdoa (penuh isak-isak) dengan 

menggunakan bahasa daerahnya yang tidak jelas. 

 

5) Sunah  
 

Pengertian sunah adalah perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan 

apabila ditinggalkan tidak berdosa (Marzuki, 2012:90). Dalam konteks hukum 

islam sunah merujuk kepada model perilaku Nabi Muhammad saw., karena 

Alquran memerintahkan kaum muslim untuk mencontoh perilaku Rasulullah, 

yang dinyatakan sebagai teladan yang agung.  

Para ulama, terutama ulama usul (dalam Marzuki, 2013: 96), mengelompokkan  

fungsi sunah, dalam hubungannya dengan Alquran kedalam tiga kelompok 

(khalaf), yaitu 

a. menetapkan dan menguatkan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh 

Alquran. 

b. memerinci dan menafsirkan ayat alquran yang masih global, membatasi ayat 

Alquran yang masih muthlaq dan mengkhususkan ayat Alquran yang masih 

umum.  

c. menetapkan hukum yang belum ditetapkan oleh Alquran.  
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Contoh 8 

Apabila kita sedang berjalan tiba-tiba di depan melihat duri dan duri 

tersebut bisa membahayakan orang yang menginjaknya. Kemudian 

kita dengan dorongan hati nurani yang iklas mengamankannya atau 

membuangnya agar tidak membahayakan orang lain. Pekerjaan ini 

hukumnya sunah, karena tidak ada kewajiban untuk mengaankannya. 

Dengan demikian, prilaku kita bernilai religius.  

 

c) Akhlak 

Akhlak adalah sikap  manusia yang bersumber pada dorongan lahir dan batin yang 

disandarkan pada norma-norma agama (Miskaiwaih dalam Jauhari, 2010:36). 

Marzuki (2012: 81) mengemukakan akhlak adalah tingkah laku manusia atau 

tepatnya nilai dari tingkah lakunya yang bisa bernilai baik (mulia) atau sebaliknya 

bernilai buruk (tercela). Dalam akhlak yang dinilai adalah tingkah laku manusia 

dalam berhubungan dengan Tuhan dan makhluknya. 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia akhlak yaitu berarti budi pekerti; kelakuan. 

Secara etimologi, akhlak berasal dari bahasa Arab khalaqa, khuluqun yang berarti 

tabiat atau perangai. Dalam pengertian ini, maka akhlak dapat bersifat positif 

maupun negatif, bergantung pada tatanan nilai yang menjadi landasannya. Secara 

terminologi (istilah) akhlak dipahami sebagai gambaran batin manusia dan 

perangai luar manusia. Selain itu akhlak juga diartikan sebagai budi pekerti, 

watak, dan kesusilaan yang berdasarkan nilai aturan moral kelompok masyarakat. 

Dalam pengertian ini maka akhlak diartikan sebagai kelakuan baik yang 

merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar terhadap khaliknya dan sesama. 

Akhlak juga diartikan sebagai suatu sikap dan perilaku yang tertanam dalam batin 
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yang daripadanya timbul perbuatan/perilaku akhlak merupakan gambaran batiniah 

yang digambarkan dalam watak, sikap, dan perilaku. Maka gambaran ini 

sangatlah abstrak dan bersifat pribadi. Pada garis besarnya akhlak dibagi menjadi 

dua yaitu akhlak kepada Allah dan makhluk ciptaan Allah. 

Dapat disimpulkan bahwa akhlak merupakan sistem perilaku yang dibuat oleh 

manusia sebagai akibat dari kebiasaan hidup yang sesuai dengan kaidah dan 

ketentuan normatif agama. 

Ada beberapa hal yang merupakan bidang kajian akhlak, yaitu akhlak baik 

(akhlaqul mahmuudah) dan akhlak buruk (akhlaqul madzmuumah). 

 

1) Akhlak Baik 

Akhlak baik adalah akhlak yang sesuai dengan ajaran Allah, yaitu mencegah 

perbuatan mungkar, menjaga batas aturan Allah SWT, rendah hati, sabar,  

kejujuran, tidak berzina, tidak berbuat sombong, suka berkata baik, tidak boros, 

tidak kikir, memuliakan tamu, menjawab pertanyaan orang dengan baik, dan suka 

berkata yang baik.   

Contoh 9 

Saya melihat ada seorang nenek yang sedang berjalan dengan keadaan 

terengah-engah sembari kena oceh prang disekitarnya. Meskipun selalu 

kena oceh nenek tersebut tetap tersenyum. 
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2) Akhlak Buruk 

Akhlak buruk adalah ahlak yang bertentangan dengan ketaatan terhadap Allah 

SWT, yaitu sombong, egois, tidak sopan, ingkar janji, berbohong, keras kepala, 

berprasangka buruk, berkata kotor, dan menggunjing.  

Contoh 10 

Ada aturan “jangan merokok disini”. Hal tersebut kalau dilanggar akan 

membahayakan orang banyak, karena dapat mengganggu orang lain. 

Dengan demikian, perbuatan tersebut apabila dilanggar termasuk 

perbuatan buruk. 

 

 

B. Hakikat Cerpen 

 

Sebuah karya fiksi merupakan bangunan cerita dan menampilkan sebuah dunia 

yang sengaja dikreasikan pengarang. Wujud formal fiksi hanya berupa kata, dan 

kata-kata. Dengan demikian, karya fiksi menampilkan dunia dalam kemungkinan. 

Kata merupakan sarana terwujudnya bangunan cerita. Selain itu, merupakan 

sarana pengucapan sastra. Sebuah cerpen merupakan cerita fiksi bentuk prosa 

yang singkat, padat, unsur-unsur ceritanya terpusat pada satu peristiwa pokok, 

sehingga jumlah pengembangan pelaku terbatas dan keseluruhan cerita 

memberikan kesan tunggal. 

 

1. Pengertian Cerpen 

 

Cerita pendek merupakan bentuk karya sastra yang sekaligus disebut fiksi 

(Nurgiantoro, 2013: 12). Cerita pendek adalah cerita yang membatasi diri dalam 

membahas salah satu unsur fiksi dalam aspeknya yang terkecil. Kependekan 

sebuah cerita pendek bukan karena bentuknya yang jauh lebih pendek dari novel, 

melainkan karena aspek masalahnya yang sangat dibataasi.  
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Dengan pembatasan ini, sebuah masalah akan tergambarkan jauh lebih jelas dan 

jauh lebih mengesankan bagi pembaca. Kesan yang ditinggalkan oleh sebuah 

cerita pendek harus tajam sehingga sekali membacanya kita tak akan pernah lupa. 

Kalau sebuah cerita pendek menggambarkan watak pelit seorang tokoh, misalnya 

pengarang harus menceritakan secara ringkas, cermat memilih adegan yang sangat 

penting saja, sehingga sifat kepelitan itu muncul dengan jelas, jernih, dan tajam. 

Sebab itu, sifat seleksi sangat penting dalam cerita pendek. Segala sesuatu harus 

diseleksi secara cermat sehingga titik yang dituju cerita pendek menjadi terfokus 

benar. 

 

2. Ciri-ciri Cerpen 

Menurut Tarigan (2011: 180-181), ada lima belas ciri khas cerpen. Ciri khas 

tersebut sebagai berikut. 

a.  Ciri-ciri utama cerita pendek adalah : singkat, padat, dan intensif.  

b.  Unsur-unsur utama cerita pendek adalah : adegan, tokoh, dan gerak.  

c.  Bahasa cerita pendek haruslah tajam, sugestif, dan menarik perhatian.   

d.  Cerita pendek harus mengandung interpretasi pengarang tentang konsepsinya 

mengenai kehidupan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. 

 e.  Sebuah cerita pendek harus menimbulkan satu efek dalam pikiran pembaca. 

 f.  Cerita pendek harus menimbulkan perasaan pada pembaca bahwa jalan 

ceritalah yang menarik perasaan, dan kemudian menarik pikiran.  
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g.  Cerita pendek mengandung detail-detail dan insiden-insiden yang dipilih 

dengan sengaja, dan yang bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dalam 

pikiran pembaca.  

h.  Dalam sebuah cerita pendek sebuah insiden yang terutama menguasai jalan 

cerita. 

i.   Cerita pendek harus mempunyai seorang pelaku yang utama.   

j.   Cerita pendek harus mempunyai satu efek atau kesan yang menarik.   

k.  Cerita pendek bergantung pada satu situasi.  

l.   Cerita pendek memberikan impresi tunggal.  

m. Cerita pendek memberikan suatu kebulatan efek.  

n.  Cerita pendek menyajikan satu emosi.  

o.  Jumlah kata-kata yang terdapat dalam cerita pendek biasanya di bawah 10.000 

kata, tidak boleh lebih dari 10.000 kata (atau kira-kira 33 halaman kuarto spasi 

rangkap). 

Panjang pendeknya cerita pendek ini bervariasi. Ada cerpen yang pendek (short 

story), bahkan pendek sekali, berkisar 500-an kata, ada cerpen yang panjangnya 

cukup (middle short story), serta ada cerpen yang panjang (long short story) 

terdiri dari puluhan atau bahkan puluhan ribu kata. Cerita pendek yang 

panjangnya terdiri atas puluhan ribu kata tersebut dapat juga disebut novelet.  

 

 

- 
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3. Unsur-unsur Cerpen 

Cerpen merupakan sebuah karya sastra fiksi dan di dalam setiap penciptaannya, 

karya fiksi dibangun oleh suatu struktur atau unsur. Unsur karya fiksi terbagi atas 

dua, yaitu unsur yang membangun dari dalam (intrinsik) dan unsur yang 

mempengaruhi penciptaan dari luar (ekstrinsik). Novel dan cerpen sebagai karya 

fiksi mempunyai persamaan yaitu keduanya dibangun oleh unsur-unsur 

pembangun yang sama. Namun demikian, terdapat perbedaan intensitas dalam hal 

pengoprasian unsur-unsur cerita tersebut (Nurgiantoro, 2013: 13). 

a.  Alur 

Alur atau plot merupakan struktur peristiwa-peristiwa, yaitu sebagaimana yang 

terlihat dalam pengamatan dan penyajian berbagai peristiwa tersebut untuk 

mencapai efek emosional dan efek artistik tertentu (Nurgiyantoro, 2013: 113). 

b.  Penokohan 

Seringkali istilah tokoh dan penokohan dianggap sama. Padahal pengertian 

keduanya tidaklah sama. Istilah tokoh lebih menunjuk kepada orangnya, pelaku 

cerita. Sedangkan penokohan lebih luas pengertiannya, sebab ia sekaligus 

mencakup masalah siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakan dan bagaimana 

penempatan dan pelukisannya dalam sebuah cerita sehingga sanggup memberikan 

gambaran yang jelas kepada pembaca (Nurgiyantoro, 2013: 116). 

Secara umum tokoh bisa dibedakan berdasarkan status keberadaannya di dalam 

cerita dan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan keberadaannya di dalam cerita tokoh 

bisa dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan (sampingan). Tokoh 

utama adalah tokoh yang paling banyak diceritakan atau tokoh yng namanya 
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paling sering muncul di dalam sebuah cerita. Tokoh tambahan (sampingan) adalah 

tokoh yang membantu tokoh utama dalam terjadinya sebuah peristiwa. 

Maksudnya tokoh tambahan diceritakan jika hanya ada interaksi dengan tokoh 

utama. 

c. Latar 

Latar atau setting yang disebut juga landasan tumpu, menyaran pada pengertian 

tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-

peristiwa yang diceritakan (Abrams dalam Nurgiyantoro, 2013:216). Latar secara 

umum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Latar 

tempat merupakan tempat terjadinya cerita tersebut, misalnya pasar, sekolah, 

rumah, perpustakaan, dan lain sebagainya. Latar waktu adalah waktu terjadinya 

peristiwa dalam sebuah cerita, misalnya: tahun 90-an, masa penjajahan Belanda, 

masa reformasi dan lain-lain. Latar suasana adalah suasana atau kondisi yang 

sedang mewarnai dan berlangsung dalam sebuah cerita tersebut, misalnya suasana 

marah, suasana benci, suasana penyesalan, dan lain-lain. 

Berdasarkan sifatnya tokoh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh protagonis 

dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang membawakan 

perwatakan positif atau menyampaikan nilai-nilai positif. Tokoh antagonis adalah 

tokoh yang membawakan perwatakan yang bertentangan dengan protagonis atau 

menyampaikan nilai-nilai negatif. 
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d. Tema dan Amanat  

Tema merupakan inti dari suatu permasalahan dalam sebuah cerita. Menurut 

Nurgiantoro (2013: 117) tema adalah suatu gagasan (makna) dasar umum yang 

menopang sebuah karya sastra sebagai struktur semantis dan bersifat abstrak yang 

secara berulang-ulang dimunculkan lewat motif-motif dan biasanya dilakukan 

secara implisit. Tema menjadi dasar pengembang keseluruhan cerita, maka ia pun 

bersifat menjiwai seluruh bagian cerita itu. 

Sementara itu, amanat adalah opini, kecenderungan, dan visi pengarang terhadap 

tema yang dikemukakan. Amanat dalam sebuah cerpen dapat mengandung 

beberapa amanat (lebih dari satu). Amanat yang baik tidak cenderung untuk 

mengikuti pola-pola dan norma umum. Amanat ditujukan agar manusia selalu 

menjunjung nilai-nilai kebaikan. 
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C.   Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 

memengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem 

pengajaran yang terdiri atas guru, siswa dan tenaga lainnya. Material yang 

meliputi papan tulis, meja, kursi dan peralatan pembelajaran lainnya. 

Pembelajaran bukan hanya dilakukan dalam ruangan saja, tetapi juga dapat 

dilaksanakan di perpustakaan (Hamalik, 2014:57). Degeng dalam Uno (2011:83) 

mengemukakan bahwa pembelajaran atau pengajaran adalah upaya untuk 

membelajarkan siswa. Pada pengertian ini secara implisit dalam pembelajaran 

terdapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai 

hasil pembelajaran yang diinginkan. Mager dalam (Hamalik, 2014:77), 

merumuskan konsep tujuan pembelajaran yang menitikberatkan pada tingkah laku 

siswa atau perbuatan (performance) sebagai output (keluaran) pada diri siswa, 

yang dapat diamati. Output tersebut menjadi petunjuk, bahwa siswa telah 

melakukan kegiatan belajar. Pada mulanya siswa tidak dapat menunjukkan 

tingkah laku tertentu, setelah belajar dia dapat melakukan tingkah laku tersebut. 

Ini berarti, siswa telah belajar. Dengan kata lain, proses pembelajaran memberikan 

dampak tertentu pada tingkah laku siswa. Dick dan Carrey dalam Uno (2011:91) 

menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran adalah untuk menentukan apa yang dapat 

dilakukan oleh anak didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Kunci utama 

dalam tujuan pembelajaran adalah siswa, mata pelajaran, dan guru, karena dilihat 

dari kebutuhan siswa yang ditentukan hasil belajar dengan kaitan terhadap 

kurikulum yang diterapkan.  
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Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar 

memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia (Kemendikbud, 2013). 

Pengalaman belajar langsung individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi 

dirinya, sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum. 

Kurikulum 2013 menganut pandangan dasar bahwa pengetahuan tidak dapat 

dipindahkan begitu saja dari guru ke peserta didik. Peserta didik adalah subjek 

yang memiliki kemampuan untuk secara aktif mencari, mengolah, 

mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. Pembelajaran harus berkenaan 

dengan kesempatan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengkonstruksi 

pengetahuan dalam proses kognitifnya. Agar benar-benar memahami dan dapat 

menerapkan pengetahuan, peserta didik perlu didorong untuk bekerja 

memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, dan berupaya 

keras mewujudkan ide-idenya (Kemendibud, 2013). Kurikulum 2013 

mengembangkan dua modus proses pembelajaran yaitu proses pembelajaran 

langsung dan proses pembelajaran tidak langsung. Proses pembelajaran langsung 

adalah proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, 

kemampuan berpikir dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung 

dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-

kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran langsung tersebut peserta didik 

melakukan kegiatan belajar mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi atau menganalisis, dan mengomunikasikan apa yang sudah 

ditemukannya dalam kegiatan analisis. Proses pembelajaran langsung 
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menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung atau yang disebut dengan 

instructional effect. Pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang 

terjadi selama proses pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang dalam 

kegiatan khusus. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pengembangan 

nilai dan sikap. Berbeda dengan pengetahuan tentang nilai dan sikap yang 

dilakukan dalam proses pembelajaran langsung oleh mata pelajaran tertentu, 

pengembangan sikap sebagai proses pengembangan moral dan perilaku dilakukan 

oleh seluruh mata pelajaran dan dalam setiap kegiatan yang terjadi di kelas, 

sekolah, dan masyarakat. Baik pembelajaran langsung maupun pembelajaran tidak 

langsung terjadi secara terintegrasi dan tidak terpisah. Pembelajaran langsung 

berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut KD yang dikembangkan dari 

KI-3 dan KI-4. Keduanya, dikembangkan secara bersamaan dalam suatu proses 

pembelajaran dan menjadi wahana untuk mengembangkan KD pada KI-1 dan KI-

2. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pembelajaran yang 

menyangkut KD yang dikembangkan dari KI-1 dan KI-2.  

Pembelajaran bahasa Indonesia pada dasarnya ialah mengajarakan peserta didik 

tentang ketarmpilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Seiring 

berkembangnya kurikulum, pembelajaran Bahasa Indonesia pun mengalami 

perubahan. Dalam kurikulum 2013, mata pelajaran Bahasa Indonesia disajikan 

dengan menggunakan pendekatan berbasis teks. Pendekatan ini bertujuan agar 

pelajaran Bahasa Indonesia tidak hanya menyajikan tentang kaidah-kaidah 

kebahasaan saja, melainkan juga menyajikan teks yang didalamnya tercermin ide 

sikap, nilai, dan ideologinya. Teks terdiri atas dua, yaitu teks nonsastra dan teks 

sastra. Adapun, tujuan pembelajaran teks sastra di sekolah adalah untuk 
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memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang suatu karya sastra. Dalam 

pembelajaran sastra ini diharapkan siswa mampu menambah wawasan serta 

mengimplementasikan nilai-nilai positif yang terkandung dalam karya sastra 

tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pengajaran sastra membutuhkan 

pendidik yang terampil dalam bidang itu untuk menyampaikan pesan atau nilai-

nilai yang terkandung dalam sastra itu kepada siswanya sehingga siswa sebagai 

penerima mampu menerima pesan tersebut dengan baik.  

Kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk 

mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik 

pada setiap tingkat kelas. KI dirancang dalam empat kelompok yang saling 

terkait, yaitu berkenaan dengan sikap spiritual (kompetensi inti1), sikap sosial 

(kompetensi inti2), pengetahuan (kompetensi inti 3), dan ketrampilan (kompetensi 

inti 4). Kompetensi yang berkaitan dengan sikap spiritual dan sosial 

dikembangkan secara tidak langsung (inirect teaching), yaitu pada waktu peserta 

didik belajara tentang pengetahuan (kompetensi inti 3) dan penerapan 

pengetahuan (kompetensi inti 4). Oleh karena itu, kompetensi ini yang berkaitan 

ialah kompetensi 3 dan kompetensi inti 4 karena berisi pengetahuan dan 

penerapan siswa.  

Kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang 

harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan 

pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Pada penelitian ini, peneliti akan 

mengaitkan hasil penelitian mengenai salah satu nilai kehidupan yaitu, nilai-nilai 

religius dengan pembelajaran sastra yang sesuai dengan silabus Kurikulum 2013 

untuk SMA yang tercantum dalam KD 3.8 Mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan 
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yang terkandung dalam kumpulan cerita pendekdan KD 4.8 Mendemonstrasikan 

salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek.  

Seorang pengajar perlu untuk memilih strategi  pembelajaran yang akan 

digunakan selama proses pembelajaran. Strategi merupakan usaha untuk 

memeroleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Kozna dalam 

Uno, (2011:1), menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai 

setiap kegiatan yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan 

kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Strategi 

pembelajaran adalah cara-cara yang akan digunakan oleh pengajar untuk memilih 

kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Pemilihan 

tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi, sumber 

belajar, kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang dihadapi dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran tertentu (Uno, 2011: 3). Dalam pembelajaran  

cerita pendek, guru harus mempertimbangkan situasi dan kondisi peserta didik, 

misalnya jenjang siswa yang akan diajarkan, kemudian guru juga 

mempertimbangkan sumber belajar, seperti guru menyiapkan contoh cerita 

pendek dapat berupa teks maupun video. Guru juga mempertimbangkan 

kebutuhan dan karakteristik peserta didik, setiap guru pasti mengetahui 

karakteristik siswanya, dari itulah guru mempersiapkan strategi pembelajaran 

yang tepat agar proses pembelajaran dapat diterima oleh siswa guna mencapai 

tujuan pembelajaran. 

Dalam pembelajaran mengidentifikasi nilai-nilai religius dalam cerita pendek, 

guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa 
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untuk belajar secara aktif untuk mengembangkan kreativitas dan imajinatifnya. 

Guru memberikan kesempatan siswa untuk memahami dan menemukan informasi 

dalam sebuah cerita pendek, sehingga di sini guru tidak berperan aktif dalam 

pembelajaran. Model pembelajaran yang tepat pada pembelajaran 

mengidentifikasi nilai-nilai religius dalam cerita pendek adalah model discovery 

learning. Discovery Learning merupakan metode atau model pembelajaran yang 

lebih menekankan pada penemuan suatu konsep. Hal ini diungkapkan Bruner 

dalam Komalasari (2013:21) yang mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan 

dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada  siswa untuk 

menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh 

yang ia jumpai dalam kehidupannya. Model Discovery Learning adalah teori 

belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar 

tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan siswa 

mengorganisasi sendiri. Dalam mengaplikasikan model Discovery Learning guru 

berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk belajar secara aktif, sebagaimana pendapat guru harus dapat membimbing 

dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai tujuan (Kurniasih dan Sani, 2014: 

65). 

Dalam kurikulum 2013, pelaksanaan pembelajaran harus meliputi lima kegiatan 

pembelajaran, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, 

dan mengomunilasikan. Penyampaian pembeljaran tersebut dapat dilihat dalam 

skenario berikut. 
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1) Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan awal bertujuan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan 

perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 

Dalam kegiatan pendahuluan, guru harus memerhatikan hal-hal berikut. 

a.   Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses    

pembelajaran 

b.   Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya  dengan materi yang akan dipelajari. 

c.   Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. 

e. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 
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2) Kegiatan Inti 

Kegitan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. 

Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisispasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, dan perkembangan peserta didik. Kegitan inti menggunakan 

metode yang disesuaikan dengan karakteristik pesrta didik dan mata pelajaran 

yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

1. Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru harus memerhatikan hal-hal berikut. 

a) Melibatkan pesrta didik mencari infirmasi yang luas dan dalam tentang 

topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip “alam 

takambang” jadi guru dan belajar aneka sumber. 

b) Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan 

sumber belajar lain. 

c) Memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta didik 

dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. 

d) Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. 

e) Memfasilitaskan peserta didik melakukan percobaan di laboraturium, studio, 

dan lapangan. 
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2. Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru harus memerhatikan hal-hal berikut. 

a) Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui 

tugas-tugas tertentu yang bermakna. 

b) Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 

untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis. 

c) Memberikan kesempatan untuk berfikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut. 

d) Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. 

e) Memfasilitasi pesrta didik berkompetensi secara sehat untuk meningkatkan 

prestasi belajar. 

f) Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik 

lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok. 

g) Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun 

kelompok. 

h) Memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival serta 

produk yang dihasilkan. 

i) Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan 

kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 

3. Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru harus memerhatikan hal-hal berikut. 

a) Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 

isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. 
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b) Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik 

melalui berbagai sumber. 

c) Memfasilitasi pesrta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman 

belajar yang telah dilakukan. 

d) Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna 

dalam mencapai kompetensi dasar. 

e) Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan 

peserta didik yang menghadapi kesulitan dengan menggunakan bahasa yang 

baku dan benar. 

f) Membantu menyelesaikan masalah 

g) Memberikan acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil 

eksplorasi. 

h) Memberikan informasi untuk bereksplorasi lebih jauh. 

i) Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berartisipasi aktif. 

3) Penutup 

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas 

pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, 

penilaian dan refleksi, umpan balik, serta tindak lanjut.Dalam kegiatan penutup, 

guru harus memerhatikan hal-hal berikut. 

a) Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/kesimpulan pelajaran. 
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b) Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram 

c) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran 

d) Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 

program pengayaan, layanan konseling, dan memberikan tugas, baik tugas 

individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. 

e) Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
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III. METODE PENELITIAN 
 
 
 

A. Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis metode penelitian 

kualitatif yang paling banyak dipengaruhi oleh pandang-pandang kuantitatif 

(Tresiana, 2013: 33). Metode kualitatif berjenis deskriptif ini sangat membantu 

peneliti dalam kegiatan penelitian. Pendekatan ini diharapkan mampu membuat 

uraian-uraian mengenai tulisan, ucapan, atau perilaku. Tujuan dari penelitian ini 

yaitu mendeskripsikan nilai-nilai religi dalam kumpulan cerpen Robohnya Surau 

Kami karya A.A. Navis dan implikasinya terhadap pembelajaran sastra di SMA. 

Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam mendeskripsikan nilai 

religi yang ditemukan dalam kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami Karya A.A. 

Navis. Dengan metode ini data yang telah terkumpul akan diidentifikasikan, 

dianalisis, dan dideskripsikan yang kemudian penulis menginterpretasikan sesuai 

dengan tujuan penelitian. 
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B. Sumber Data dan Data 

Sumber data dalam penelitian ini ialah cerpen Robohnya Surau Kami Karya A.A. 

Navis. Data dalam penelitian ini berupa kutipan-kutipan yang terdapat dalam 

cerpen Robohnya Surau Kami Karya A.A. Navis yang berkaitan dengan nilai 

religius mengenai tauhid, fikih, akhlak dan implikasinya terhadap pembelajaran 

sastra di SMA. 

Tabel 3.1 Instrumen Penelitian 

No. Indikator Subindikator Deskriptor 

1. Tauhid 

Iman Kepada Allah 

Iman kepada Allah artinya percaya 

adanya Allah. 

 

Takwa Kepada-Nya 

Takwa adalah menjauhi larangan-

Nya dan melaksanakan perintah-Nya.  

 

Tobat 

Tobat artinya mengakui kesalahan, 

bahwa yang dilakukan tidak 

dibenarkan, baik oleh agama maupun 

oleh adat-istiadat lingkungannya. 

 

2. Fikih 

Halal 

Halal adalah suatu pekerjaan dan 

benda yang dibolehkan oleh agama. 

 

Haram 

Haram merupakan kebalikan dari 

halal, artinya dilarang oleh agama. 

 

Makruh 

Makruh adalah sesuatu yang 

dihalalkan, tetapi dibenci tuhan atau 

suatu pekerjaan apabila dikerjakan 

tidak mendapat kebencian tuhan dan 

apabila ditinggalkan mendapat 

keridaan tuhan. 

 

Mubah 

Mubah adalah suatu pekerjaan yang 

berlebihan, kurang bermanfaat atau 

suatu pekerjaan kalau dikerjakan 

tidak berpahala dan kalau 

ditinggalkan tidak berdosa dan 

akhirnya menibulkan mudarat. 

 

Sunah 
Sunah adalah apabila dikerjakan 

mendapat pahala dan apabila 
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ditinggalkan tidak berdosa. 

 

3. Akhlak 

Akhlak Baik 

Akhlak baik adalah ahlak yang sesuai 

dengan ajaran Allah. 

Akhlak Buruk 

Akhlak buruk adalah ahlak yang 

bertentangan dengan ketaatan 

terhadap Allah SWT. 

 

 

 

                                                                                                (Jauhari, 2010: 36-41) 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi 

untuk mengumpulkan data terkait nilai-nilai religius dalam kumpulan cerpen 

Robohnya Surau Kami karya A.A. Navis. 
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D. Teknik Analisis Data 

Penulis melakukan analisis dan memasukkan ke dalam tabel.Langkah-langkahnya 

sebagai berikut. 

1. Melakukan pembacaan secara cermat. Membaca berulang-ulang secara 

keseluruhan terhadap cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Navis serta 

memberikan tanda pada bagian-bagian yang mengandung nilai-nilai religius.  

2. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan nilai-nilai religius. Identifikasi  

dilakukan untuk memilih data yang sesuai dengan nilai-nilai religius yang 

menjadi objek kajian. Selanjutnya, data yang diperoleh dicatat secara rinci. 

3. Data yang sudah dipilih kemudian disusun secara teratur agar dapat dipahami 

dengan mudah. Data-data tersebut kemudian dianalisis sehingga dapat 

memperoleh deskripsi mengenai nilai-nilai religius yang terdapat dalam 

cerpen “Robohnya Surau Kami” karya A.A. Navis. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 
  

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini mengkaji nilai-nilai religius dalam cerpen Robohnya Surau Kami 

karya A.A. Navis dan implikasinya dalam pembelajaran di SMA. Nilai religius 

terdapat dalam kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Navis dibagi 

menjadi tiga kriteria. Pertama, tauhid yang menggambarkan kesaan Allah. Kedua, 

fikih yang menggambarkan hukum dalam islam. Ketiga, akhlak yang 

menggambarkan budi pekerti atau prilaku manusia. Ketiga kriteria nilai religius 

tersebut dideskripsikan dalam kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami karya 

A.A. Navis melalui prilaku tokoh, interaksi tokoh, dan aktivitas yang dilakukan 

oleh tokoh dalam cerpen. 

Cerpen Robohnya Surau Kami dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran 

sastra karena isi dan bahasa di dalamnya sesuai dengan kemampuan dan kriteria 

peserta didik. Cerpen ini memunculkan situasi baru yang menarik perhatian 

peserta didik untuk membacanya. Selain itu, cerpen ini memiliki kisah romansa 

berbalut Islami sehingga dapat digunakan sebagai bacaan wajib bagi peserta didik. 

Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian yang telah ditemukan berkaitan dengan 

nilai religius yang terkandung dalam kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami 

karya A.A. Navis serta implikasinya terhadap pembalajaran sastra di SMA. 
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Penelitian ini menganalisis nilai-nilai religius dalam kumpulan cerpen Robohnya 

Surau Kami karya A.A. Navis yang berpedoman pada indikator yang terdapat 

pada landasan teori, yaitutauhid, fikih, dan akhlak.  

Nilai tauhid, mencakup subnilai iman kepada Allah, takwa kepada-Nya, dan tobat. 

Iman kepada Allah dalam cerpen ini terdapat dalam perkataan dan perbuatan 

tokoh yang ada dalam cerpen. Nilai tauhid mengenai ketakwaan kepada Allah 

terdapat dalam sikap para tokoh yang melaksanakan perintah-perintah Allah yang 

sesuai dengan syariat-Nya. Sementara itu, nilai tauhid mengenai tobat tergambar 

dari sikap tokoh yang ada dalam cerpen. 

Nilai fikih, mencakup subnilai halal, haram, makruh, mubah, dan sunah. Nilai 

fikih mengenai halal, haram, mubah, dan sunah tergambar dalam perkataan dan 

prilakuyang digambarkan pengarang pada tokoh-tokoh dalam cerpen. 

Nilai akhlak, mencakup subnilai akhlak baik dan akhlak buruk.Nilai akhlak baik 

dan akhlak buruk terdapat dalam perbuatan dan perkataan tokoh yang ada dalam 

cerpen.  

Berdasarkan sumber data yang diteliti, ditemukan 31 data yang mengandung 

unsur nilai tauhid, fikih, dan akhlak. Jumlah data nilai-nilai religius dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.1 Nilai Religius dalam Kumpulan Cerpen Robohnya Surau Kami Karya 

A.A. Navis. 

 

No. 

 

Nilai Religius 

 

Subnilai 

Jumlah 

Data 

 

Total 

1. Tauhid a. Iman kepada 

Allah 

4 8 

b. Takwa kepada-

Nya 

2 

c. Tobat 2 

2. Fikih  a. Halal 1 4 

b. Haram 1 

c. Makruh 0 

d. Mubah 1 

e. Sunah 1 

3. 

 

Akhlak a. Akhlak baik 8 19 

b. Akhlak buruk 11 

 Jumlah  31 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat data yang mengandung nilaireligius tauhid 

subnilai iman kepada Allah berjumlah empat data, subnilai takwa kepada-Nya dua 

data, dan subnilai tobat dua data. 

Data yang mengandung nilai religius fikih subnilai halal berjumlah satu data, 

subnilai haram berjumlah satu data, subnilai mubah berjumlah satu data, dan 

sunah berjumlah dua data. Subnilai makruh tidak ditemukan dalam kumpulan 

cerpen. 
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Data yang mengandung nilai religius akhlak subnilai akhlak baik delapan data dan 

subnilai akhlak buruk sebelas data. Dalam penelitian ini data yang paling banyak 

ditemukan, yaitu dalam subnilaiakhlak buruk, sedangkan data yang paling sedikit 

ditemukan, yaitu dalamnilai religius fikih hanya ditemukan masing-masing satu 

data.  

Berikut ini pembahasan mengenai hasil penelitian yang meliputi nilai-nilai 

religius dalam kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Navis. 

 

B. Pembahasan 

 

Nilai-nilai religius dalam kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. 

Navis mencakup tiga nilai religius, yaitu tauhid, fikih, dan akhlak. Setiap nilai 

karakter memiliki subnilai masing-masing. Melalui kumpulan cerpen A.A. Navis, 

pembaca dapat mengetahui bahwa banyak nilai-nilai religius yang terkandung 

dalam kumpulan cerpen tersebut. Berikut pembahasan nilai-nilai religius dalam 

cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Navis. 

1. Nilai Religius Tauhid 

Tauhid ialah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa (mengesakan Tuhan) dan 

tidak ada sekutu. Dinamakan tauhid karena tujuannya ialah menetapkan ke-Esaan 

Allah dalam zat dan perbuatan-Nya dalam menjadikan alam semesta dan hanya 

Allah-lah yang menjadi tujuan terakhir alam ini. Dalam penelitian ini ditemukan 

tiga subnilai tauhid, yaitu iman kepada Allah, takwa kepada-Nya, dan tobat. 
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a. Iman kepada Allah 

Iman kepada Allah artinya percaya adanya Allah. Iman kepada Allah bukan 

berarti kita harus dapat meraba, melihat, dan merasakan-Nya. 

Hal inipun dijelaskan dalam Firman Allah swt.,“Sesungguhnya hanyalah Allah 

yang tidak ada lagi Tuhan selain Dia” (QS. Thaha:163).Tanda-tanda tersebut 

seperti penciptaan-Nya, aturan-Nya, dan perintah-Nya yang disampaikan 

Rasulullah saw., untuk diteruskan kepada umat-Nya. Surah Thaha:163 tersebut 

menjelaskan bahwa Tuhan hanya satu, yaitu Allah Swt., sebagai hamba-Nya harus 

percaya bahwa Allah ada. Orang yang beriman kepada Allah akan mendapatkan 

ketenangan jiwa.Berikut data yang menunjukkan nilai religius tauhid subnilai 

iman kepada Allah.  

Kode data: RSK/IKA/Dt-01 

 

 

Data tersebut menggambarkan keimanan pada Allah. Sikap beriman dapat 

ditunjukkan dengan prilaku sabar dan tawakal apabila sedang mendapat cobaan. 

Hendaknya kita selalu sandarkan segalanya hanya kepada Allah. Bahwa dalam 

kehidupan di dunia, Allah selalu menguji hambanya dengan berbagai cobaan. Kita 

sebagai manusia sangat sadar bahwa iman kita kadang naik kadang turun. Cobaan 

dalam hiduppun akan terus berganti, bergantung kita dalam menyikapi cobaan itu, 

apakah keimanan kita terhadap Allah akan semakin kuat atau malah iman kita 

menjadi lemah dan goyah.  

“Orang tua menahan ragam. Sudah lama aku tak marah-marah lagi. Takut 

kalau imanku rusak karenanya, ibadatku rusak karenanya. Sudah begitu 

lama aku berbuat baik, beribadat, bertawakal kepada Tuhan. 
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Pada kalimat sudah lama aku tak marah-marah lagi menunjukkan pertama, sikap 

beriman Kakek yang sabar tidak mudah mau marah karena dirinya takut akan 

kehilangan semua amal baiknya hanya untuk menuruti nafsunya sendiri. Allah 

akan selalu mengasihi orang sabar dan bertawakal. Dengan demikian, baiknya 

sebagai umat-Nya apabila sedang mendapat suatu cobaan harus tawakal. Tentu 

saja bertawakal saja tidak cukup, sikap tawakal juga harus dibarengi dengan sikap 

ikhtiar, agar segala sesuatunya lancar. Sebagai manusia yang beriman tentunya 

percaya akan setiap permasalahan pastilah tersembunyi sebuah kebahagiaan.  

Kode data: AK/IKA/Dt-02 

 

 

 

 

Data tersebut menggambarkan keimanan pada Allah. Meminta dan memohon 

segala sesuatu hendaknya kita selalu sandarkan kepada Allah SWT. Allah 

memerintahkan hambanya untuk percaya dan berdoa pada Allah dalam 

mengharap segala sesuatu. Hal tersebut sesuai dengan HR. Tirmizi yang 

mengatakan “Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruh di sisi Allah SWT 

selain do'a”. Jika memahami hal ini, maka gunakanlah doa pada Allah sebagai 

senjata untuk meraih harapan. 

Ketika seseorang mengalami musibah, ia cenderung akan berdoa kepada Tuhan 

untuk mencari jalan keluar dari masalahnya tersebut. Musibah yang menimpa 

biasanya akan membuat manusia lebih dekat dengan Tuhan. Semua musibah 

seperti halnya mimpi buruk yang menimpa seseorang bukanlah terjadi karena 

Malah ia coba meyakinkan dirinya sendiri, bahwa ia sedang bermimpi. 

Dan berdoalah ia kepada Tuhan, agar apa yang terjadi itu adalah memang 

mimpi.   
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Tuhan ingin membuat susah hidup manusia, melainkan dia menginginkan 

manusia lebih dekat dengan-Nya. 

Pada kalimat Dan berdoalah ia kepada Tuhan, agar apa yang terjadi itu adalah 

memang mimpi, Ompi berdoa kepada Allah swt. untuk memohon pada Allah agar 

apa yang terjadi itu hanyalah mimpi. Pada saat tokoh Ompi mengalami 

kekecewaan terhadap kehadiran surat-surat dari tukang pos. Surat yang dibawa itu 

adalah surat-surat yang dikirimkan oleh Ompi beberapa waktu yang lalu, namun 

ternyata surat itu tidak sampai ke tangan anaknya dan kembali lagi. Hal itu sangat 

memukul Ompi yang sudah lama menunggu tentang kehadiran anaknya yang 

sudah berhasil, atau setidaknya surat-surat yang dapat menjelaskan hal itu. Maka 

dari itu, tokoh Ompi tidak dapat menerima kenyataan dan berdoalah ia kepada 

Tuhan agar kejadian yang terjadi itu hanyalah mimpibelaka. Sikap berdoa dan 

mengharap hanya kepada Allah itu merupakan sikap beriman kepada Allah. 

Apapun masalahnya jika kita berdoa dan mengharap pada Allah, maka kita harus 

percaya bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa hamba-Nya.  

Kode data: AK/IKA/Dt-03 

 

 

Data ini menggambarkan bahwa tokoh “Aku” mengharapkan sebuah keajaiban 

yang datang dari Tuhan. Ia percaya bahwa hanya Tuhan yang dapat memberikan 

sebuah keajaiban untuk menyelesaikan masalah yang belum bisa diselesaikan oleh 

manusia. Termasuk masalah yang terjadi pada tokoh Ompi dengan dirinya sendiri 

yang pada akhirnya menyita perhatian tetangga-tetangganya. 

Dan kuharapkan sebuah keajaiban yang diberikan Tuhan untuk 

membebaskan aku dari siksa ini.  
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Pada kalimat Dan kuharapkan sebuah keajaiban yang diberikan Tuhan untuk 

membebaskan aku dari siksa ini, data ini mempunyai pesan yang ingin 

disampaikan terkait dengan beriman kepada Tuhan. Hal itu dilukiskan pengarang 

melalui keluhan tetangga tokoh Ompi yang sedang mengalami kekhawatiran 

terhadap telegram yang datang dari tukang pos. Saat itu, tetangganya yang dalam 

cerita itu menjadi si pencerita, sudah tahu tentang keberadaan anak Ompi yang 

sudah tidak ada. Namun, tokoh tetangga tersebut menutupi hal itu supaya Ompi 

tidak sedih berkepanjangan. Jika berita yang ada di telegram tersebut diketahui 

oleh Ompi, dikhawatirkan akanberdampak sangat buruk bagi Ompi. Bahkan, 

berita tersebut bisa mengantarkannya meninggalkan dunia lebih cepat. Dalam 

kebingungan tersebut, si tokoh Aku sebagai tetangga Ompi merasa bingung dan 

khawatir luar biasa, oleh karena itu ia ingat kepada Tuhan sebagai wujud iman 

yang dimiliki sebagai orang yang beragama. 

Kode data:DDP/IKA/Dt-04 

 

 

 

Data ini menggambarkan bahwa adanya Allah SWT. Percaya adanya Allah adalah 

pertimbangan insan yang paling mendasar. Mengakui adanya pencipta merupakan 

pondasi dalam berupaya mengenal-Nya secara lebih dalam. Tanpa kepercayaan 

akan Allah, ia mustahil untuk menyenangkankan atau mendatangi-Nya. Setiap 

agama menyatakan adanya Allah. Begitu juga Islam, agama yang paling sempurna 

yang mengatur manusia dalam segala segi kehidupann membutikan adanya Allah. 

“Iyah, walaupun apa katamu, walaupun bagaimana benarnya kebenaran 

yang kaukatakan, ada lagi kebenaran yang mesti kita junjung tinggi. 

Kebenaran Tuhan. Manusia harus siap mengorbankan dirinya untuk 

menjunjung tinggi aturan-Nya.”  
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Data ini menunjukkan sikap keimanan terhadap Allah karena ia percaya bahawa 

kebenaran yang mesti kita junjung tinggi adalah kebenaran Allah. Sikap percaya 

dan meyakini adanya Allah sebagai mahluk ciptaan-Nya dapat terlihat pada sikap 

yang mengatakan bahwa “setiap manusia harus menjunjung tinggi aturan-Nya.  

Setiap kehidupan tentulah mempunyai aturan yang mengatur segala tingkah laku 

ataupun perbuatan manusia hal tersebut membuktikan adanya Allah sebagai 

pembuat syari’at karena pasti syariat yang sempurna ini datang bukan dari 

seorang mahluk melainkan dari Allah.  

b. Takwa Kepada-Nya  

Takwa artinya taat dan patuh kepada petunjuk dan hukum Allah swt., yang 

diajarkan oleh Rasul-Nya melalui Alquran dan Hadist. Takwa adalah menjauhi 

larangan-Nya dan melaksanakan perintah-Nya.Orang yang memiliki rasa takwa 

pasti taat terhadap segala sesuatu yang diperintahkan dan patuh terhadap segala 

sesuatu yang tidak dibenarkan (dilarang) oleh agama. Allah telah memerintahkan 

kepada umat manusia untuk bertakwa kepada-Nya. 

Menanamkan sikap takwa dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang 

cukup sulit untuk dilakukan. Sikap takwa dapat timbul karena adanya keinginan 

dari diri sendiri, bukan karena perintah atau paksaan orang lain Berikut data yang 

menunjukkan nilai religius tauhid subnilai takwa kepada-Nya.  

Kode data:RSK/TKN/Dt-05 

 

 

 

Aku bangun pagi-pagi. Aku bersuci. Aku pukul beduk membangunkan 

manusia dari tidurnya, supaya bersujud kepada-Nya. Aku sembahyang 

setiap waktu. Aku puji-puji Dia. Aku baca baca Kitabnya. ‘Allamdulillah’ 

kataku bila aku menerima karunia-Nya. ‘Astagfirullah’ kataku bila aku 

terkejut. ‘Masya Allah”, kataku bila aku kagum. Apakah salahnya 

pekerjaan itu?  
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Data ini menggambarkan ketakwaan kepada Allah.Takwa adalah menjauhi 

larangan dan melaksanakan perintah-Nya. Seseorang dapat dikatakan bertakwa 

apabila ia telah menjalankan/ melaksankan segala perintah-Nya serta menjauhi 

larangan-Nya. Allah telah memerintahkan kepada umat manusia untuk bertakwa 

kepada-Nya. Ketakwaan merupakan sesuatu yang hanya Allah yang dapat 

melihat, mengetahui, dan mengukurnya. Tidak ada seorang manusia pun yang 

dapat melihat ketakwaannya sendiri. Ukuran ketakwaan hanya Allah yang maha 

mengetahui.  

Data ini menunjukkan tokoh Kakek yang bertakwa terhadap Allah. Takwa dan 

patuh terhadap segala sesuatu yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan-

Nya. Hal tersebut dapat terlihat dengan menunjukkan sikap takwa Kakek pada 

Allah seperti bangun pagi, kemudian bersuci, dan membangunkan orang untuk 

sujud kepada Tuhan. Selain itu dalam penggalan tersebut terdapat kegiatan 

sembahyang setiap waktu, ini menggambarkan sikap takwa Kakek dengan 

melaksanakan perintah-Nya.Ketakwaan yang dianggapnya telah dilaksanakan itu 

belum tentu sama dengan ukuran ketakwaan Allah. Bahwasannya ukuran 

ketakwaan hanya Allah yang maha mengetahui. 

Kode data: RSK/TKN/Dt-06 

 

 

  

 

 

Data ini menggambarkan prilaku manusia yang bertakwa kepada Tuhan.Dalam 

salah satu kandungan surat di dalam Al-Quran, yakni surat Al-Hujurat ayat 13, 

Allah telah menjelaskan bahwa kemuliaan manusia pada hakikatnya dilihat dari 

‘Ya, Tuhanku, tak ada pekerjaanku selain daripada beribadat menyembah-

Mu, menyebut-nyebut nama-Mu menjadi buah bibirku juga. Dan aku 

selalu berdoa, mendoakan kemurahan hati-Mu untuk menginsafkan umat-

Mu.’  
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ketakwaannya. Dari kandungan ayat tersebut tentulah  kita sebagai manusia untuk 

selalu bertakwa kepada Allah dengan menjalani segala perintahnya. 

Kakek menunjukkan sikap takwanya kepada Tuhan, ia mengatakan bahwa ia telah 

beribadat  menyembah-Mu, menyebut-nyebut nama-Mu dibuah bibirnya. Hal 

tersebut menggambarkan perwujudan sikap takwa manusia terhadap Tuhan 

dengan melaksanakan perintah-Nya. Dengan melakukan sholat, seseorang 

manusia pada hakikatnya selain sedang menyembah atau menghadap kepada 

Tuhan, juga sedang berkomunikasi kepada Tuhan. Pada bacaan sholat terkandung 

doa yang tentunya diucapkan disaat orang sedang sholat. Sikap takwa merupakan 

sikap ketertarikan manusia terhadap Tuhanya sebagai sumber ketentraman dan 

kebahagiaan. 

c. Tobat 

Sikap manusia yang merasa selalu diawasi oleh Tuhan sehingga pada saat 

melakukan sesuatu kesalahan ia akan merasa berdosa kepada Tuhan, maka ia 

berjanji tidak akan mengulangi kembali kesalahan-kesalahan serta dosa-dosa yang 

pernah dilakukan secara sadar. Misalnya, setiap seseorang sadar melakukan 

kesalahan, ia selalu merasa takut karena ia tahu bahwa Tuhan selalu mengawasi 

dirinya, meskipun tidak ada orang lain yang mengetahui ia berbuat salah, 

sehingga ia tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Berikut data yang 

menunjukkan nilai religius tauhid subnilai tobat. 

Kode data:DDP/ T/Dt-07 

 

 

“Kemudian aku tobat, Anakku. Aku lemparkan kehidupan duniawi. Aku 

jual segala harta benda kita. Aku wakafkan. Dan aku pergi ke dusun jauh. 

Aku tinggal di masjid sana. Aku serahkan diriku kepada Allah. Bertahun-

tahun lamanya. Dan disamping itu kuajak manusia disekitarku hidup 

dalam rukun damai.”  
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Data tersebut menggambarkan prilaku manusia yang merasa telah melakukan 

suatu dosa. Perasaan berdosa tersebut membuatnya menyesal karena telah lalai 

terhadap urusan akhirat. Prilaku manusia yang bertaubat dengan meninggalkan 

segala kehidupan keduniawian dan menyerahkan dirinya kepada Allah. Manusia 

senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah untuk mendapatkan 

karunia Allah bagi kehidupannya. 

Pada kalimat “Kemudian aku tobat, Anakku. Aku lemparkan kehidupan duniawi. 

Aku jual segala harta benda kita. Aku wakafkan. Dan aku pergi ke dusun jauh. 

Aku tinggal di masjid sana”, dari data tersebut terlihat tokoh ‘aku’ 

menggambarkan sikap taubat kepada Allah. Ia menjual harta benda dan 

mewakafkannya, serta melaksanakan ibadah ibadah lainnya seperti, mengajak 

manusia di sekitarnya untuk hidup rukun damai. Dari kutipan tersebut 

mengindikasikan sikap parasaan berdosa kepada Allah karena tokoh ‘Aku’ 

melakukan suatu kesalahan dan ia bertobat dengan meninggalkan kehidupan 

keduniawiannya.  

Kode data: DDP/T/Dt-08  

 

 

 

 

Data tersebut menggambarkan prilaku tobat manusia yang merasa dirinya telah 

berdosa akibat perbuatannya. Tobat menuntut penyesalan yang mendalam atas 

segala salah, khilaf, dan dosa yang diperbuat seorang hamba.Esensi tobat juga 

“Maafkanlah aku, Iyah. Aku memang orang yang tak baik. Umurku yang 

setua ini, hampir mati malahan, menginginkan semua dalam kedamaian 

dan kebaikan. Hendaknya jika aku mati, matiku dalam kebersihan dosa-

dosa yang telah aku lakukan,” katanya lama kemudian dengan suara yang 

parau serta pengucapannya yang bergetar”.  
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bukan hanya satu arah saja, yakni hubungan dengan Tuhan, tetapi juga mengubah 

prilaku di tengah masyarakat menjadi laku yang positif. 

Data ini menggambarkan tokoh “Aku” yang berbuat kesalahan kemudia ia 

bertobat, hal tersebut terlihat pada kalimat “Maafkanlah aku, Iyah. Aku memang 

orang yang tak baik. Umurku yang setua ini, hampir mati malahan, menginginkan 

semua dalam kedamaian dan kebaikan. Hendaknya jika aku mati, matiku dalam 

kebersihan dosa-dosa yang telah aku lakukan”. Dalam kutipan tersebut tokoh 

“Aku” meminta maaf kepada Iyah, seorang mantan istrinya atas perbuatannya di 

masa lalu itu. Perbuatan meminta maaf tersebut merupakan perwujudan sikap 

manusia yang sadar akan kekurangan dan kesalahan yang telah dilakukannya. 

Perbuatan ini sudah seharusnya tertanam dalam diri manusia. Tentu tidak hanya 

meminta maaf saja, namun juga sikap mau menerima maaf orang lainpun harus 

menjadi kepribadian pada setiap manusia.  

2. Nilai Religius Fikih  

Fikih membahas mengenai aturan dan norma kehidupan yang disadarkan kepada 

kaida-kaidah agama.Fikih hanya membicarakan hukum-hukum syarak yang 

bersifat amaliah. Pemahaman tentang hukum-hukum syarak tersebut didasarkan 

pada dalil-dalil terperinci, yakni Alquran dan sunah.Dalam penelitian ini 

ditemukan empat subnilai tauhid, yaitu halal, haram, mubah, dan sunah. 

a. Halal 

Halal merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Dalam hal ini halal dapat diartikan 

sebagai segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau 
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dilaksanakan dalam agama islam. Istilah halal merujuk hukum islam meliputi 

aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian, cara mendapatkan rezeki, dan sebagainya. 

Dalam Alquran, kata halal disebut lebih dari 30 kali. Berikut ini salah satu ayat 

tentang halal yang tercantum dalam kitab suci Alquran:  

“Dan (aku datang padamu) membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan 

untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku 

datang kepadamu dengan membawa suatu tanda (mu’jizat) daripada Tuhanmu...” 

(QS: Ali Imran: 50). 

Seorang mukmin harus mengutamakan ketetapan Allah dan Rasul-Nya saat 

berhadapan dengan ketetapan adat dan budaya yang mengharamkan sesuatu yang 

dihalalkan oleh Islam, atau sebaliknya menghalalkan sesuatu yang diharamkan 

oleh Islam. Berikut data yang menunjukkan nilai religius fikih subnilai halal.  

Kode data:ADG/HL/Dt-09 

 

 

Data tersebut menggambarkan bahwa tindakan yang dilakukan merupakan suatu 

prilaku ataupun perbuatan yang disebut halal. Halal sendiri merupakan suatu yang 

dizinkan atau diperbolehkan. Sesungguhnya halal bukan hanya menyangkut 

kepada masalah makanan ataupun minuman saja, tetapi juga menyangkut 

perbuatan. Jadi ada perbuatan yangdihalalkan, sehingga perbuatan tersebut 

diperbolehkan atau diizinkan oleh Allah.  

Dalam data ini dijelaskan bahwa tokoh “Aku” menunjukkan sikapnya dengan 

bernyanyi.  Tindakan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dihalalkan dalam 

Dan di waktu malam-malam yang damai, mereka meminta hiburan. Aku 

bernyanyi. Mereka memetik gitar. Dan mereka dapat melupakan segala 

hal-hal yang menekan. 
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islam. Dapat dikatakan halal karena hal tersebut dilakukan atas dasar dorongan 

hati nurani yang ikhlas serta sikap personal totalitas pribadi. Nyanyian dan musik 

itu diperbolehkan dalam islam, selama di dalamnya itu tidak dicampuri dengan 

perkataan yang kotor ataupun dicampuri dengan berdansa antara laki-laki dan 

perempuan. Nyanyian itu tidak tidak diperuntukkan untuk kepentingan maksiat 

serta tidak menghambur-hamburkan waktu sehingga lupa kewajiban yang utama. 

Perilaku demikianlah yang bernilai religius secara islami.  

b. Haram  

Suatu aktivitas yang berstatus hukum haram adalah dilarang secara keras. Orang 

yang melakukan tindakan haram ini akan mendapat konsekunsi berupa dosa. 

Allah melarang mereka mengikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan 

yang dimaksud adalah segala cara dan upaya setan untuk menyesatkan para 

pengikutnya. Seluruh maksiat yang ia perintahkan seperti kekufuran dan 

perbuatan kezhaliman yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah.Maka dari 

itu agar prilaku kita bernilai religius, kita harus menghindarkannya berdasarkan 

dorongan hati nurani yang ikhlas dan murni. Berikut data yang menunjukkan nilai 

religius fikih subnilai haram. 

Kode data:NN/HR/Dt-10 
 

 

 

 

Data tersebut mengingatkan pada kita bahwa Allah memerintahkan kita untuk 

menjauhi hal-hal yang diharamkan. Tentunya hal yang yang dilarang tersebut 

Setelah omong-omong tentang hal-hal yang tidak berarti, tiba-tiba gadis 

itu menyandarkan kepalanya dibahunya. Bilang, kepalanya sakit benar. 

Dan hati mudanya menyuruh memeluk gadis itu. Kemudian, gadis yang 

tak hendak berpisah lagi dengan dia itu, ditumpangkannya ke rumah 

seorang kenalannya di tepi kota. 
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tidak lain untuk menjauhi kita dari segala perbuatan dosa. Dengan harapan kita 

terus memperbaiki diri kita, baik itu kesalahan maupun kebaikan karena belum 

tentu yang baik menurut kita, baik juga menurut Allah dan orang lain. Maka dari 

itu agar prilaku kita bernilai religius, kita harus menghindarinya berdasarkan dari 

dorongan hati nurani yang tulus dan murni. 

Dalam data ini dijelaskan bahwa tokoh Hasibuan menunjukkan sikap kepada 

gadis itu dengan memeluknya. Gadis tersebut mengatakan bahwa kepalanya sakit 

benar sehingga hati muda Hasibuan menyuruh untuk memeluknya. Tindakan 

tersebut merupakan suatu perbuatan haram yang tidak diperbolehkan oleh Islam, 

tetapiHasibuan melakukannya atas dasar dorongan hati nuraninya yang ikhlas dan 

murni. Hal tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk menolong gadis itu, maka 

yang dilakukannya itu bernilai religius atas dasar dorongan hati nurani yang ikhlas 

serta sikap personal totalitas pribadi. Dengan demikian, prilaku tersebut bernilai 

religius. 

c. Mubah  

Mubah merupakansuatu pekerjaan yang berlebihan, kurang bermanfaat atau suatu  

pekerjaan kalau dikerjakan tidak berpahala dan kalau ditinggalkan tidak 

berdosadan akhirnya menimbulkan mudarat. Aktifitas yang berstatus hukum 

mubah boleh untuk dilakukan, tetapi tidak ada janji berupa konsekuensi berupa 

pahala terhadapnya. Dengan kata lain, mubah yakni apabila dikerjakan tidak 

berpahala dan tidak berdosa, jika ditinggalkanpun tidak berdosa dan tidak 

berpahala. Hukum ini cenderung diterapkan pada perkara yang lebih bersifat 

keduniawian. Berikut data yang menunjukkan nilai religius fikih subnilai mubah. 
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Kode data: AK/MB/Dt-11 
 

 

 

 

Dari data di atas jelas prilaku manusia yang termasuk dalam perbuatan mubah. 

Dalam istilah fikih, mubah digunakan untuk perbuatan yang pelaksanaan dan 

peninggalannya ditinjau dari kaca mata fikih memiliki dimensi yang sama. Tidak 

ada penjelasan tentang pahala, siksa, pujian, dan celaan dalam hal itu. Melamun 

sendiri hukumnya mubah. Data ini menggambarkan prilaku melamunyang 

dilakukan oleh seorang Ompi, yaitu ia terlentang diranjangnya, enggan bergerak 

tetapi matanya selalu memandang langit-langit. Ompi mengharapkan datangnya 

surat dari anaknya yang tak kunjung datang, sehingga ia melamun terus menerus. 

Namun, perlu dipahami setiap masalah yang dihadapi seseorang tidak lebih besar 

dari kemampuannya. Jangan biarkan masalah melarutkan pikiran dalam lamunan 

yang tidak jelas arahnya. Tatkala apabila fikiran seseorang sudah dipenuhi dengan 

lamunan dan khayalan, maka akan kehilangan saat menikmati alam realitas. Jika 

memang tidak ada solusi yang memungkinkan, maka hadapilah dengan masalah 

tersebut dengan sabar dan sholat. Sebab melamun merupakan sesuatu yang tidak 

ada gunanya sama sekali dan pada akhirnya menimbulkan mudarat. 

d. Sunah  

Sunah dalam islam mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan, dan cara rasulullah 

menjalani hidupnya atau garis-garis perjuangan yang dilaksanakan oleh 

rasulullah. Sunah bisa menunjukkan jalan yang baik dan buruk, berdasarkan 

Dan ia terlentang di ranjangnya, enggan bergerak. Tapi matanya selalu 

terbuka memandang langit-langit kelambu. Mata itu kian hari semakin 

jadi besar tampaknya oleh badannya yang kian mengurus. Tapi mata yang 

lebar itu tiada cemerlang. Redup.  
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seperti apa yang disabdakan hadis Nabi SAW: “Barangsiapa yang membuat sunah 

yang baik dalam islam, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang 

mengamalkannya sesudahnya tanpa mengurangi sedikitpun dari pahala mereka. 

Barangsiapa yang membuat sunah yang buruk dalam islam, maka baginya dosa 

dan dosa orang yang mengamalkan sesudahnya tanpa mengurangi sedikitpun dari 

dosa mereka”. Berikut data yang mengandung nilai religius fikih subnilai sunah. 

Kode data:RSK/SN/Dt-12 
 

 

Data ini menggambarkan prilaku manusia yang mengamalkan sunah dari 

Rasulullah. Memberi salam kepada sesama muslim ketika bertemu merupakan 

tanda sayang kepada sesama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Kalian tidak 

akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan tidak dikatakan beriman sebelum 

kalian saling mencintai. Salah satu bentuk kecintaan adalah menebar salam 

diantara sesama muslim”. Dari data tersebut, terlihat tokoh “Aku” yang 

mengucapkan salam kepada Kakek, namun salamnya tidak disahuti oleh Kakek. 

Prilaku tokoh “Aku” merupakan hak muslim pada muslim yang lain apabila 

engkau bertemu, ucapkanlah salam padanya. Namun salam tersebut tidak disahuti 

kakek, hal tersebut hukumnya sunah (tidak berdosa). Tetapi apabila salamnya 

disahuti Kakek maka hal tersebut mendapat pahala dari Allah SWT. 

3. Nilai Religius Akhlak  

Akhlak memiliki arti sebagai suatu sikap dan perilaku yang tertanam dalam 

batinyang daripadanya timbul perbuatan/perilaku akhlak merupakan gambaran 

batiniahyang digambarkan dalam watak, sikap, dan perilaku, maka gambaran ini 

Tidak pernah aku melihat Kakek begitu durja dan belum pernah salamku 

tak disahutinya seperti saat itu. Kemudian aku duduk di sampingnya dan 

aku jamah pisau itu.  
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sangatlahabstrak dan bersifat pribadi. Akhlak dapat bersifat positif maupun 

negatif, bergantung pada tatanan nilai yang menjadi landasannya.Dalam akhlak 

yang dinilai adalah tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan Tuhan dan 

makhluknya. Dalam penelitian ini ditemukan dua subnilai akhlak, yaitu akhlak 

baik dan akhlak buruk. 

a. Akhlak Baik 

Akhlak baik merupakan akhlak terpuji dan mulia. Apabila kita memiliki akhlak 

yang baik maka bukan hanya dihadapan manusia kita bernilai baik namun juga di 

sisi Allahkita akan tertolong sebagai hamba yang terpuji. Akhlak baik merupakan 

bagian dari ibadah. Maka dari itu sudah sepantasnya manusia yang mengaku 

beriman maka bisa dilihat dari kesehariannya ia akan berprilaku baik. Berikut data 

yang mengandung nilai religius akhlak subnilai akhlak baik.. 

Kode data: RSK/AB/Dt-13 

 

 

 

 

Data ini mengajarkan pada kita untuk saling tolong menolong. Membantu orang 

lain merupakan bentuk peduli kita terhadap sesama. Kita bisa dengan berbagai 

cara untuk menunjukkan sikap peduli kita terhadap orang lain. Jika kita saling 

tolong menolong sesama manusia, maka kita termasuk berakhlak baik.  

Dari data ini menjelaskan bahwa sebagai manusia harus saling tolong menolong. 

Kakek membantu orang lain dengan keahliannya, yaitu mengasah pisau. Dari 

Tapi sebagai garin ia tak begitu dikenal. Ia lebih dikenal sebagai pengasah 

pisau. Karena ia begitu mahir dengan pekerjaannya itu. Orang-orang suka 

minta tolong kepadanya, sedang ia tak pernah meminta imbalan apa-apa. 

Orang-orang perempuan yang minta tolong mengasah pisau atau gunting, 

memberinya sambal sebagai imbalan. Orang laki-laki yang minta tolong, 

memberinya imbalan rokok, kadang-kadang uang. Tapi yang paling sering 

diterimanaya ialah ucapan terima kasih dan sedikit senyum.  
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keahliannya itu, Kakek telah membuat dirinya berguna di dalam masyarakat. 

Dapat dilihat pada kutipan di atas bahwa kakek membantu orang lain tanpa 

pamrih, artinya dirinya membantu orang lain dengan tulus ikhlas. Dengan 

demikian nilai tersebut dapat diambil hikmahnya bahwa sebagai anggota 

masyarakat sudah sepantasnya saling tolong menolong tanpa mengharapkan 

pamrih. 

Kode data: AK/AB/Dt-14 

 

 

 

Data ini mengajarkan pada kita untuk peduli terhadap tetangga kita. Kita bisa 

dengan berbagai cara untuk menunjukkan sikap peduli kita terhadap tetangga kita. 

Jika kita peduli dengan tetangga atau pun orang lain, maka kita termasuk 

berakhlak baik. 

Membantu orang lain juga merupakan bentuk peduli kita terhadap sesama. Dalam 

data ini digambarkan betapa pentingnya sebuah sikap saling tolong menolong atau 

saling membantu. Bagaimanapun terkadang orang tersebut sikapnya kurang baik, 

tetapi ketika tertimpa musibah sudah menjadi kewajiban sebagai manusia yang 

berperikemanusiaan untuk menolong ataumembantu semampu kekuatan yang ada. 

Hal ini tercermin pada penggalan tersebut, bagaimana tokoh ”aku” berusaha untuk 

mengobati dan mendampingi Ompi yang sedang sedih dan akhirnya jatuh sakit 

karena melihat kenyataan bahwa surat yang dikirimkan ke anaknya tidak pernah 

sampai. 

Semenjak itu, berganti-ganti orang aku menyediakan diriku selalu di dekat 

Ompi. Aku sadar, bahwa tiada harapan lagi buatnya hidup lebih lama. 

Itulah sebabnya tak kusampaikan kepadanya bahwa hari perkawinanku 

sudah berlangsung. Karena aku takut berita itu akan menambah dalam 

penderitaannya. Di samping itu secara samar-samar aku elus terus 

harapannya yang indah bila Indra Budiman kembali.  
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Kode data:NN/AB/Dt-15 

 

 

 

Data ini mengajarkan kepada kita untuk menasehati orang lain dengan cara yang 

baik. Dalam menasehati orang tentu kita berharap ia akan menuruti nasehat kita. 

Namun yang harus kita jaga adalah saat kita menasehatinya jangan sampai ia 

tersinggung pada kita. Menasehatinya harus dengan akhlak yang baik agar ia tetap 

merasa nyaman mendengar nasehat kita.  

Data ini menggambarkan akhlak yang baik dimiliki oleh orang tua, hal ini 

ditunjukkan dengan cara ia menyikapi kesulitan yang dialami oleh 

Hasibuan.Sikap “orang tua” pada kutipan di atas mencerminkan sebuah sikap 

menolong orang lain dengan cara menasihatinya. Selain itu, orang tersebut tidak 

pernah menganggap sepele semua permasalahan yang ada. Sebagai orang tua 

sudah sepatutnya memberikan nasihat kepada kaum muda. 

Kode data: DDP/AB/Dt-16 

 

 

 

Data ini  menyiratkan rasa kepedulian sosial yang tinggi, yaitu menolong dan 

membantu orang lain yang sedang kesusahan maupun sedang ada masalah.Sudah 

menjadi kewajiban sebagai manusia yang berperikemanusiaan untuk menolong  

 

Dan kemudian datang suratmu lagi. Juga tak kubalas. Dan suratmu yang 

ketiga beserta wesel uang itu, tidak mengguncang hatiku dari 

pendiriaanku semula. Tapi, Masri, uang itu aku ambil juga ke kantor pos 

akhirnya. Karena terpaksa. Karena ada orang lain yang hendak kutolong 

dengan uang kirimanmu itu.  

 
 

Ketika hasibuan, anak muda yang menumpang di kamar depan 

menceritakan kesulitannya, dengan penuh perhatian ia  mendengarkan. 

Memang selamanya wajahnya kelihatan sungguh-sungguh, bila setiap 

orang mengemukakan kesulitannya untuk meminta sekadar nasihat yang 

berharga. Sikapnya ini menyenangkan hati orang. 
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atau membantu antar sesamanya. Hal ini tercermin pada kalimat “karena ada 

orang lain yang hendak kutolong dengan uang kirimanmu itu”, dari penggalan 

tersebut, bagaimana tokoh “aku” berusaha untuk menolong orang lain dengan 

uang kiriman dari anaknya. Awalnya ia tidak ingin mengambil uang itu, namum 

karna rasa kepeduliaannya yang tinggi terhadap orang lain, dengan terpaksa 

segeralah ia mengambil uang kiriman anaknya itu ke kantor pos. Kepedulian 

sosial yang ditunjukkan oleh tokoh “Aku” tersebut adalah cerminan manusia yang 

memiliki sikap sosial yang baik. 

Kode data: TH/AB/Dt-17 

 

 

 

 

 

Data ini menggambarkan sikap sabar saat mendapat makian dari atasannya. Sudah 

sepantasnya setiap orang bisa bersikap sabar ketika ada yang memancingnya untuk 

marah. Seseorang bisa dilihat kesabarannya ketika ia bisa marah pada orang yang 

memancingnya untuk marah tapi ia tidak melakukannya, itu yangdisebut dengan sabar. 

Orang yang sabar merupakan bagian dari orang yang memiliki ahlak yang baik. 

Data ini menunjukkan  sikap akhlak yang baik dimiliki Pak Kari, ia dengan sabar 

menyikapi perbuatan mandornya. Kesabaran Pak Karidapat terlihat ketika ia tetap diam 

saat mendapat marah dan makian dari atasannya, bahkan atasannya membakar topi helm 

kesayangannya itu.Sikap yang ditunjukkan Pak Kari tersebut benar-benar 

menggambarkan akhlak yang baik dan pantas untuk ditiru. 

 

 

Pak Kari yang kekuyupan pada pagi hari di lembah pegunungan itu, tidak 

merasa dingin lagi dengan tiba-tiba. Ia merasa begitu panasnya oleh 

bakaran api di dalam dadanya. Perbuatan memanggang topi helmnya tu 

tidak dapat dimaafkannya begitu saja. Tapi ketika itu ia tidak tahu 

bagaimana melampiaskan sakit hatinya. Maka ia diam saja, seperti biasa 

ia menunjukkan kesabarannya yang terkenal itu.  

 



 
65 

 

Kode data:TH/AB/Dt-18 

 

 

 

Data ini menggambarkan prilaku manusia yang berakhlak baik. Sudah sepatutnya 

sikap  saling menghormati kepada orang lain diterapkan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Hal ini dilakukan demi menciptakan suasana kondusif di dalam 

masyarakat itu sendiri. Jika sikap saling menghormati tersebut sudah dijalankan 

dengan baik maka niscaya dalam masyarakat tersebut akan tercipta suasana 

harmonis, aman, terntram, dan rukun.  

Data ini menggambarkan akhlak baik yang ditunjukkan Pak Kari, ia selalu 

menjaga topi helm yang diberikan oleh atasannya, yaitu Pak Gunarso. Pak 

Gunarso memberikan topi helm tersebut kepada Pak Kari karena topi tersebut 

terasa pas ketika dipakai pada kepala Pak Kari. Bagi Pak Kari, topi helm tersebut 

adalah bentuk penghormatan sekaligus amanat yang diberikan oleh Pak Gunarso 

kepada dirinya. Oleh karena itu, untuk menghormati atasannya tersebut Pak Kari 

merasa bertanggungjawab untuk merawat topi helm tersebut. Nilai ini sangat 

penting ditanamkan pada diri seorang anak sebagai sebuah akhlak yang baik. 

 

 

 

 

 

“Di antara suara tertawaan, Pak Kari merasa badannya terlambung 

setinggi rumah dan membesar seperti gajah. Dan bagaimana hematnya 

Tuan O.M. dengan helmnya, lebih lagi Pak Kari, si tukang rem itu. Ia tak 

tega membiarkan topinya kena hujan setitik pun. Betapa bangganya kalau 

topi itu di kepalanya, demikian pula besar sayangnya kepada helmnya.”  
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Kode data:ADG/AB/Dt-19 

 

 

Data ini  mengambarkan rasa kepedulian sosial yang tinggi, yaitu menolong dan 

membantu orang lain yang sedang kesusahan maupun sedang ada masalah.Sudah 

menjadi kewajiban sebagai manusia yang berperikemanusiaan untuk menolong 

atau  membantu antar sesamanya. Ia menginginkan mereka dapat melupakan 

segala hal-hal yang menekan dengan bernyanyi. 

Data tersebut termasuk ke dalam akhlak baik sesama manusia. Hal ini dapat 

dilihat pada kalimat Kalau ada orang sakit, aku juga yang merawatnya. Kalimat 

tersebut menunjukkan sikap menolong antar sesamanya sebagai warga negara. 

Seorang pejuang rela memberikan nyawanya demi tanah air. Resiko apapun 

mereka tempuh sekalipun harus mengesampingkan diri pribadi. Mereka 

menempatkan urusan pribadi mereka jauh di bawah kepentingan negaranya. Hal 

tersebut digambarkan pengarang oleh tokoh Nun yang memiliki kemulian hati 

ketika dia bertugas di masa perang. Dirinya membantu para pasukan dalam 

mengurusi segalanya, mulai dari tempat tidur sampai memasakkan makanan bagi 

mereka. Dalam penggalan tersebut diceritakan bahwa Nun ingin memiliki tangan 

sebanyak jumlah jarinya agar dirinya bisa membantu lebih banyak lagi orang yang 

membutuhkan pertolongannya. Hal inilah yang menunjukkan adanya sikap 

tolong-menolong antar sesama. 

 

 

Begitulah. Kalau ada orang sakit, aku juga yang merawatnya. Dan di 

waktu malam-malam yang damai, mereka minta hiburan. Aku bernyanyi. 

Mereka memetik gitar. Dan mereka dapat melupakan segala hal-hal yang 

menekan. 
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Kode data: PNLG/AB/Dt-20 

 

 

Data ini  menyiratkan rasa kepedulian sosial yang tinggi, yaitu menolong dan 

membantu orang lain yang sedang kesusahan maupun sedang ada masalah.Sudah 

menjadi kewajiban sebagai manusia yang berperikemanusiaan untuk menolong 

atau  membantu antar sesamanya. 

Data tersebut termasuk ke dalamakhlak baik antar sesama manusia. Hal ini dapat 

dilihat pada kalimat Dan Sidin ikut menggotong korban ke tempat penumpang di 

sebuah mesjid.Ketika pagi itu, Sidin berbelok mengambil jalan lain. Tetapi di 

tengah jalan ia tertahan oleh rombongan yang telah kelelahan mengangkut para 

korban. Baginya, ia perlu menolong orang yang butuh bantuannya dihadapannya 

itu. Sidin langsung ikut menggotong korban tersebut ke tempat penumpangan di 

sebuah mesjid. Hal inilah yang menunjukkan akhlak baik yang ditunjukkan 

dengan sikap tolong menolong. 

b. Akhlak Buruk 

Akhlak buruk merupakan sifat, sikap, atau perilaku yang tercela. Manusia yang 

memiliki akhlak yang buruk selain ia akan dijauhi oleh orang sekitarnya, ia juga 

dipandang rendah oleh Allah. Perilaku atau akhlak buruk akan membuat hati 

manusia kotor. Maka sudah sepantasnya kita menghilangkan sikap atau perlakuan 

buruk terhadap oranglain karena itu akan merendahkan diri kita sendiri dihadapan 

mereka. Akhlak buruk bisa dilihat dari ucapan maupun tingkahlaku orang tersebut 

Tapi di tengah jalan ia tertahan oleh rombongan yang telah kelelahan 

mengangkut para korban. Dan Sidin ikut menggotong korban ke tempat 

penumpang di sebuah mesjid. 
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dalam kesehariannya. Berikut data yang mengandung nilai religius akhlak subnilai 

akhlak buruk. 

Kode data: RSK/ABR/Dt-21 

 

 

 

 

Data tersebut menggambarkan sikap yang sombong. Sombong adalah sikap yang 

melebih-lebihkan dirinya sendiri dan menganggap remeh orang lain. Dalam 

cerpen Robohnya Surau Kami ini digambarkan bahwa sikap sombong seorang 

tokoh Haji Saleh. Hal tersebut merupakan akhlak yang buruk yang tidak 

sepatutnya ada dalam diri manusia. Oleh karena itu, sikap ini harus dihindari 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Data tersebutmenunjukkan tokoh Haji Saleh merasa yakin akan dimasukkan ke 

dalam surga karena dirinya merasa bahwa ibadahnya di dunia sangat rajin. Haji 

Saleh juga mengejek kepada mereka yang dimasukkan ke dalam neraka, padahal 

dirinya belum tentu akan memiliki nasib yang berbeda. Dari kutipan di atas dapat 

diambil hikmah bahwa segala sesuatu yang pernah dilakukan haruslah didasari 

dengan rasa ikhlas tidak mengharapkan imbalan apapun. 

 

 

 

“Dan di antara orang-orang yang diperiksa itu ada seorang yang di dunia 

dinamai Haji Saleh. Haji Saleh itu tersenyum-senyum saja, karena ia 

sudah begitu yakin akan dimasukkan ke surga. Kedua tangannya 

ditopangkan di pinggang sambil membusungkan dada dan menekurkan 

kepala ke kuduk. Ketika dilihatnya orang-orang yang masuk neraka, 

bibirnya menyunggingkan senyum ejekan. Dan ketika ia melihat orang 

yang masuk surga, ia melambaikan tangannya, seolah handak mengatakan 

”selamat ketemu nanti”.  
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Kode data: RSK/ABR/Dt-22  

 

 

 

Data tersebut menggambarkan sikap yang sombong. Sombong adalah sikap yang 

melebih-lebihkan dirinya sendiri dan menganggap remeh orang lain. Dalam 

cerpen Robohnya Surau Kami ini digambarkan bahwa sikap sombong seorang 

tokoh Haji Saleh. Hal tersebut merupakan akhlak yang buruk yang tidak 

sepatutnya ada dalam diri manusia. Oleh karena itu, sikap ini harus dihindari 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Data tersebuttermasuk ke dalam subnilai religius akhlak buruk. Hal ini dapat 

dilihat saat Haji Saleh yang kala itu tengah menunggu waktu untuk dipanggil 

Tuhan, di akhirat Tuhan memeriksa orang-orang yang sudah berpulang. Haji 

Saleh merupakan penjaga surau. Ia dikenal sebagai pengasah pisau. Semasa 

hidupnya ia serahkan hanya kepada Allah. Tak pernah aku menyusahkan orang 

lain ucap Haji Saleh. Namun, sebagai seorang yang telah menyerahkan segala 

kehidupannyahanya kepada Allah Haji Saleh merasa yakin bahwa ia akan masuk 

ke dalam surga. Pada kalimat Tapi karena aku sudah ke Mekah, Haji Saleh 

namaku mengandung sikap sombong yang merupakan akhlak buruk. Ketika Haji 

Saleh di tanya oleh Tuhan ia menyombongkan amal ibadahnya di dunia bahwa 

dirinya pernah naik haji sehingga namanya berubah menjadi Haji Saleh. Dari 

kutipan di atas dapat diambil hikmah bahwa segala sesuatu yang pernah dilakukan 

haruslah didasari dengan rasa ikhlas tidak mengharapkan imbalan apapun.  

“Akhirnya sampailah giliran Haji Saleh. Sambil tersenyum bangga ia 

menyembah Tuhan. Lalu Tuhan mengajukan pertanyaan pertama. 

’Engkau?’ 

‘Aku Saleh. Tapi karena aku sudah ke Mekah, Haji Saleh namaku.’‘Aku 

tidak tanya nama. Nama bagiku, tak perlu. Nama hanya buat engkau di 

dunia.’ 
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Kode data:RSK /ABR/ Dt-23  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Data tersebut mengambarkan seorang Kakek yang bersifat angkuh. Angkuh 

merupakan sifat yang perlu dihindari oleh manusia. Sifat angkuh atau yang biasa 

kita dengar dengan istilah sombong, merupakan penyakit yang mudah menjalar 

dalam diri manusia. Dalam data ini, sifat angkuh digambarkan melalui tokoh si 

Kakek yang merasa bahwa dirinya sudah menjadi orang baik.  

Data tersebut menunjukkan akhlak buruk yang dilakukan oleh Kakek. Ia mencoba 

menggugat Tuhan karena keputusan yang dibuat dinilai sesuatu yang silap. Hal itu 

sudah melampaui batasnya sebagai manusia yang pada dasarnya hanya sebagai 

makhluk Tuhan. Bahkan, Tuhan pun bisa disalahkan dan Haji Saleh beserta 

orang-orang yang mengaku bernasib sama dengannya ikut menggugat Tuhan yang 

dinilai salah. 

Kode data: RSK/ABR/Dt-24 

 

 

 

Data tersebut menggambarkan seorang yang mementingkan diri sendiri. 

Permasalahan tersebut mengetengahkan sikap seorang yang rajin beribadah tetapi 

lupa akan tanggung jawabnya di dunia sebagai seorang manusia sosial.Hal 

Kami yang meghadap-Mu ini adalah umat-Mu yang paling taat beribadat, 

yang paling taat menyembah-Mu. Kamilah orang-orang yang selalu 

menyebut nama-Mu, memuji-muji kebesaran-Mu, mempropogandakan 

keadilan-Mu, dan lain-lainnya. Kitab-Mu kami hafal di luar kepala kami. 

Tak sesat sedikitpun kami membacanya. Dan ia tambah tak mengerti 

dengan keadaan dirinya, karena semua orang yang dilihatnya di neraka itu 

tak kurang ibadahnya dari dia sendiri.  
 

“Kalau ada, kenapa engkau biarkan dirimu melarat, hingga anak cucumu 

teraniaya semua. Sedang harta bendamu kaubiarkan orang lain 

mengambilnya untuk anak cucu mereka.Dan engkau lebih suka berkelahi 

antara kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Aku beri kau negeri 

yang kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka beribadat saja, karena 

beribadat tidak mengeluarkan peluh, tidak membanting tulang. 
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tersebut merupakan akhlak yang buruk yang tidak diridhoi oleh Allah. Jalan yang 

diridhoi oleh Allah SWT adalah jalan orang di dunia yang beribadah menyembah-

Nya dan juga disertai dengan berbuat kebaikan sosial, baik itu menafkahi 

keluarga, berbuat kebaikan dengan sesama dan saling bantumembantu. 

Pada kalimat kau lebih suka beribadat saja, karena beribadat tidak mengeluarkan 

peluh, tidak membanting tulang mengandung sikap mementingkan diri 

(egois).Dari percakapan antara Tuhan dengan rombongan Haji Saleh tersebut 

dapat diambil hikmah bahwa jalan yang diridhoi oleh Tuhan adalah agar manusia 

tidak mengisi hidupnya hanya dengan beribadah saja, tetapi harus diisi dengan 

kepekaan sosial. Kepekaan sosial tersebut berupa tanggungjawab orang tua 

terhadap anaknya untuk mendidik agar kelak tidak teraniaya, sehingga harkat dan 

martabat sebagai seorang manusia dapat dijunjung tinggi. Selain itu, jalan yang 

tidak diridhoi oleh Tuhan adalah jalan yang ditempuh dengan kemungkaran, 

saling berkelahi, bahkan membunuh, saling menipu, saling memeras dan lain 

sebagainya. Pada intinya Tuhan menyuruh kepada manusia agar tidak hanya 

menyembah-Nya saja karena Tuhan tidak mabuk dipuji dan disembah, tetapi juga 

agar manusia bekerja keras dalam mengarungi kehidupan di dunia, memberi 

nafkah kepada keluarga, dan lain sebagainya yang sifatnya sosial. Jadi, antara 

kepentingan dunia dan akhirat harus seimbang. Pepatah mengatakan, beribadahlah 

(amal ibadah) kamu seolah-olah kamu akan mati besok, dan carilah kemuliaan 

dunia seolah-olah engkau akan mati seribu tahun lagi. Maksudnya adalah ketika 

dalam melakukan ibadah yang bersifat religius, maka lakukanlah dengan 

sungguh-sungguh mengharap keridhoan Allah SWT. Contohnya, pada seorang 

muslim apabila ia sedang menjalankan ibadah sholat maka harus dilakukan 
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dengan khusuk, seolah-olah itulah ibadah terakhir yang akan ia lakukan di dunia, 

karena hari esok akan mati. Apabila di dalam setiap melakukan amal ibadah 

tersebut dilandasi dengan pola pikir yang demikian, insya Allah ibadah yang 

sudah dilakukan tidak akan sia-sia, di samping itu akan merasakan ketenteraman 

dan kebahagiaan batin. Sebaliknya, di dalam mencari kemuliaan di dunia baik itu 

mencari nafkah dengan cara bekerja maupun yang lain yang sifatnya positif, harus 

dilakukan dengan angan-angan seolah-olah masih akan hidup seribu tahun lagi. 

Maksudnya, dalam bekerja hendaklah secara maksimal, terus berjuang, jangan 

mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Apabila seorang suami, maka 

memberikan nafkah baik lahir maupun batin agar keluarganya menjadi keluarga 

yang bahagaia dan sejahtera. Namun demikian, tentu ada batasannya bagaimana 

dalam mencari kemuliaan dunia agar nantinya tidak tersesat di tengah jalan, yaitu 

dengan  beribadah, bertawakal, dan berikhtiar. Dengan demikian, antara 

kepentingan dunia dan akhirat dapat berjalan beriringan tanpa harus saling 

berbenturan satu sama lain. 

Kode data: RSK/ABR/Dt-25 

 

 

 

 

Data tersebut menggambarkan seorang yang mementingkan diri sendiri. Hal 

tersebut merupakan ahlak yang buruk yang tidak diridhoi oleh Allah. Jalan yang 

diridloi oleh Allah SWT adalah jalan orang di dunia yang beribadah menyembah-

“Salahkah menurut pendapatmu, kalau kami, menyembah Tuhan di 

dunia?” tanya Haji Saleh. “Tidak. Kesalahan engkau, karena engkau 

terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka, karena itu 

kau taat bersembahyang. Tapi engkau melupakan kehidupan kaummu 

sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, sehingga mereka itu 

kucar-kacir selamanya. Inilah kesalahan muyang terbesar, terlalu egoistis. 

Padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara semuanya, tapi engkau tak 

mempedulikan mereka sedikitpun.”  
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Nya dan juga disertai dengan berbuat kebaikan sosial, baik itu menafkahi 

keluarga, berbuat kebaikan dengan sesama dan saling bantumembantu. Hal ini 

dikarenakan manusia sebagai makhluk sosial tidak hidup sendiri, manusia hidup 

berdampingan, saling membutuhkan satu dengan yang lain, dan sudah semestinya 

saling tolong-menolong.  

Data tersebut menunjukkan bahwa Haji Saleh memiliki akhlak yang buruk, hal itu 

bisa dilihat dari sikap Haji Saleh yang begitu mementingkan dirinya sendiri. Pada 

dasarnya dalam cerpen Robohnya Surau Kami ini, pengarang ingin mengajak 

kepada manusia agar selalu ingat (beribadah) kepada Tuhan,yaitu yang sifatnya 

hablu minallah, dan juga harus ingat kepada hablu minannas yaitu hubungannya 

antara manusia dengan manusia sebagai hamba-Nya. Jadi, antara kedua hal 

tersebut harus seimbang. Sebagai makhluk ciptaa-Nya yang diberi akal, manusia 

harus menggunakannya  untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan malah 

menggunakannya untuk membuat kerusakan.  

Kode data:AK /ABR/ Dt-26 

 

 

 

Data tersebut mengambarkan seorang tokoh Ompi yang bersifat angkuh. Angkuh 

merupakan sifat yang perlu dihindari oleh manusia. Sifat angkuh atau yang biasa 

kita dengar dengan istilah sombong, merupakan penyakit yang mudah menjalar 

dalam diri manusia.  

Dari data tersebut menunjukkan bahwa Ompi memiliki akhlak yang buruk. 

Terlihat ketika Ompi yang dengan keangkuhannya membangga-banggakan 

“Bukan main. Bukan main. Indra Budiman anakku itu. Ia memang anak 

tampan. Perempuan mana yang tak tergila-gila kepadanya. Ha ha ha.”  
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anaknya Indra Budiman. Jika di lingkungan tersebut ada perempuan yang mau 

menikah, ia harus ijin dulu kepada Ompi dengan pertimbangan Indra Budiman. 

Hal itu menunjukkan betapa angkuhnya tokoh Ompi yang dengan sombongnya 

membicarakan anaknya. Walaupun pada kenyataannya, ia sendiri belum tahu 

bagaimana nasibnya kemudian. 

Kode data: AK/ABR/Dt-27 

 

 

 

 

 

Salah satu akhlak buruk adalah berprasangka buruk kepada orang lain. Sikap ini 

sangat merugikan orang lain, karena bisa terjadi fitnah atas dirinya. Berprasangka 

kepada orang lain belum tentu ada benarnya. Tentunya sebagai manusia yang 

berahlak baik harus menghindari bahkan menghilangkan sikap tidak terpuji 

tersebut. Dalam cerpen Anak Kebanggaan nilai ahlak buruk tersebut ditunjukkan 

oleh Ompi yang berprasangka buruk kepada orang lain akan anaknya tersebut. 

Menurut Ompi merekalah yang memiliki prasangka buruk kepada dirinya dan 

juga anaknya tersebut. Padahal semua orang merasa kasihan kepada Ompi, karena 

anak kesayangannya tersebut ternyata memiliki perangai yang buruk di dalam 

kehidupannya.  

Data tersebut menceritakan Ompi yang berprasangka buruk kepada orang lain 

yang menjelekkan anaknya. Ompi menuduh orang-orang tersebut iri akan prestasi 

“Tapi semua orang tahu, bahkan tidak menjadi rahasia lagi bahwa cita-cita 

Ompi hanyalah akan menjadi mimpi semata. Namun orang harus 

bagaimana mengatakannya, kalau orang tua itu tak hendak percaya. Malah 

ia memaki dan menuduh semua manusia iri hati akan kemajuan yang 

dicapai anaknya...........”Sekarang kau diomongi orang-orang yang busuk 

mulut, Anakku. Tapi ayah mengerti, kalau mereka memfitnahmu itu 

karena mereka iri pada hidupmu yang mentereng. Cepat-cepatlah kau jadi 

dokter, biar kita sumpal mulut mereka yang jahat itu,” tulisnya dalam 

sepucuk surat.”  
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yang dicapai oleh anaknya yang akan menjadi dokter tersebut. Tanpa 

sepengetahuan Ompi bahwa anak kesayangannya yang  disekolahkannya agar 

menjadi dokter tersebut ternyata hidupnya untuk berfoya-foya dan melupakan 

cita-cita ayahnya agar menjadi seorang dokter.  

Kode data: AK/ABR/Dt-28 

 

 

 

Data tersebut mengambarkan sikap yang bertentangan dengan ketaatan kepada 

Allah, yaitu berkata kotor. Seringkali seseorang tidak sadar jika ia sedang dalam 

keadaan emosi yang membuat mulut bisa berkata kasar dan menyakiti hati orang 

lain. Hal tersebut sangat dilarang, Allah melarang umat muslim menyakiti hati 

orang lain dengan mengucapkan kata-kata kasar yang dapat memicu permusuhan 

dan pertengkaran. Sebagaimana terdapat dalam hadist diriwayatkan Tirmidzi 

yangberbunyi “Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat 

ditimbangan kebaikan seorang mu’min pada hari kiamat seperti akhlaq yang 

mulia, dan sungguh-sungguh (benar-benar) Allah benci dengan orang yang 

lisannya kotor dan kasar.” Dalam hadist ini dapat diperhatikan bahwa Rasulullah 

telah mengkaitkan antara akhlak yang mulia dengan lisan yang kotor. Seakan-

akan bahwasanya kalau ingin menjadi orang yang berakhlak mulia jangan 

memiliki lisan yang kotor. Maka jagalah lisan, sesungguhnya orang yang berkata 

kasar dibenci oleh Allah swt. 

Dikatakannya, banyak sudah orang yang punya gadis cantik datang 

meminang. Tapi semua telah ditolak. Karena menurut keyakinannya, 

Indra Budimannya lebih mementingkan studi daripada perempuan. 

Apalagi seorang studen dokter tentu takkan mau dengan gadis kampungan 

yang kolot lagi. “Pilihlah saja gadis di Jakarta, Anakku. Gadis yang 

sederajat dengan titelmu kelak,” penutup suratnya. 
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Data tersebut termasuk ke dalam akhlak buruk yang dimiliki Ompi. Hal ini dapat 

dilihat pada kalimat apalagi seorang studen dokter tentu takkan mau dengan 

gadis kampungan yang kolot lagi. Kalimat tersebut menunjukan perkataan kotor 

yang diucapkan oleh Ompi. Ia menginginkan anaknya yang bernama Indra 

Budiman agar kelak menjadi dokter. Ia yakinkan kepada para tetangganya akan 

cita-citanya yang pasti tercapai itu. Bencinya bukan kepalang kepada orang-orang 

yang mengawinkan anak gadisnya yang cantik tanpa memperdulikan Indra 

Budiman lebih dulu. Ia beranggapan bahwa tak masuk akal apabila orang-orang 

yang menginginkan anaknya sebagai calon dokter. Lama-lama rasa dendamnya 

pada tetangganya semakin membara, sehingga keluarlah perkataan kotor dari 

mulut Ompi. Orang yang berakhlak baik tidak akan berkata keji, kotor, melaknat, 

mencela, dan sebagainya yang buruk-buruk. Orang yang berakhlak baik akan 

berbicara sopan, santun, tidak menyakiti hati orang lain, dan selalu baik dalam 

berbicara atau berkomentar.Maka itu, jauhilah perkataan kasar (perkataan kotor), 

hindari kebiasaan suka menyindir orang lain, suka menjatuhkan orang lain, suka 

mengejek orang lain, bahkan sampai memfitnah orang  lain. 

Kode data: TH/ABR/Dt-29  

 

 

 

 

Data tersebut menggambarkan sikap tidak sopan dan angkuh seorang masinis 

pada Tuan O.M. Seorang bawahan seharusnya bisa menghormati orang tua atau 

atasannya. Tidak sepantasnya sesama manusia yang berahlak baik berlaku tidak 

“Hm. Apa yang kalian takutkan? Si Topi Helm?” Ia mengejek. “Apa pula 

yang ditakutkan pada si pendek itu. Patutnya padaku kalian takut, Si 

Kingkong ini. Tidak pada Si Topi Helem yang pendek seperti kera itu 

kalian takut.  
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sopan dengan mengejek bahkan berkata yang tidak baik. Jika hal demikian sampai 

terjadi berati orang tersebut yang tidak memiliki tata krama yang baik. 

Data tersebut menggambarkan akhlak yang buruk yang ditunjukkan seorang 

masinis pada Tuan O.M. Saat masinis asik mengobrol, betapa takutnya orang-

orang oleh bisikan yang berbisa itu. Namun di antaranya ada yang merasa bahwa 

dirinya berani dan tidak takut pada majikiannya. Masinis tersebut mengejek 

bahkan mengatakan bahawa si Topi Helem itu pendek seperti kera. Ia sombong 

merasa dirinya kuat dan tidak takut akan hal itu. Sikap Si Kingkong kepada 

majikannya tersebut merupakan akhlak yang buruk yang tak pantas ia lakukan. 

Sikap Si Kongkong itu tak pantas untuk ditiru.  

Kode data: DDP/ABR/Dt-30 

 

 

 

Data tersebut menggambarkan sikap yang bertentangan dengan ketaatan terhadap 

Allah, yaitu sikap tamak. Tamak merupakan sikap rakus terhadap harta dunia 

tanpa melihat halal dan haramnya. Tamak bisa menyebabkan timbulnya sifat 

dengki, egois, dan bisa menjauhkan pelakunya dari ketaatan. Sikap tersebut 

ditunjukkan oleh tokoh ayah Masri yang tidak pernah puas terhadap semuah hal 

yang dimilikinya saat itu dan ia pergi hanya agar bebas dari perbuatannya. 

Sejatinya sikap yang ada dalam dirinya tersebut merupakan akhlak buruk yang 

dapat merugikan orang lain bahkan dapat merusak agamanya. 

Ia dengar lagi Iyah berkata. Tapi nadanya mengejek. “Oh, alangkah 

tamaknya kau. Maumu hanya supaya kau saja bebas dari akibat 

perbuatanmu yang salah dulu. Sehingga kini kau juga ingin merusakkan 

kebahagiaan anak-anakmu sendiri. Hanya karena kau takut memikul 

hukuman atas dosa-dosamu seorang.” 
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Data tersebut termasuk ke dalam akhlak buruk. Hal ini dapat dilihat pada kalimat 

maumu hanya supaya kau saja bebas dari akibat perbuatanmu yang salah dulu. 

Saat Masri anaknya berumur tiga tahun, istri yang dicintai itu meninggal. Maka 

akhirnya ia menikah lagi. Namun pernikahannya itu tidak berjalan lama, bahkan 

tidak menunggu waktu lama ia menikah lagi lalu pergi lagi. Bahkan ia tidak 

memperdulikan anaknya itu. Hal itulah yang membuat Iyah mantan istrinya 

sangat marah dan benci. Ia tidak bertanggung jawab dan pergi begitu saja tanpa 

memikirkan persaan istri dan anaknya. Perbuatan yang dilakukan ayah Masri 

merupakan perilaku tamak yang menimbulkan keegoisan pada dirinya. Hal ini 

terjadi karena memang tidak ada ruang bagi hati untuk qanaah. Sebaliknya 

tumbuh subur angan-angan, hawa nafsu, dan beragam hasrat yang tak terkendali 

terhadap dunia. 

Kode data: MK/ABR/Dt-31 

 

 

Data tersebut mengambarkan sikap yang bertentangan dengan ketaatan kepada 

Allah, yaitu berkata kotor. Seringkali seseorang tidak sadar jika ia sedang dalam 

keadaan emosi yang membuat mulut bisa berkata kasar dan menyakiti hati orang 

lain. Hal tersebut sangat dilarang, Allah melarang umat muslim menyakiti hati 

orang lain dengan mengucapkan kata-kata kasar yang dapat memicu permusuhan 

dan pertengkaran. Sebagaimana terdapat dalam hadist diriwayatkan Tirmidzi 

yangberbunyi “Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat 

ditimbangan kebaikan seorang mu’min pada hari kiamat seperti akhlaq yang 

Dia selamanya merasa jijik pada orang yang kumal, bodoh, dan tak sopan 

menurut pandangannya. Dia merasa lebih baik tidak melayani tamunya 

itu, melihatnya pun jangan. Karena tamu yang menjijikkan itu, selalu akan 

lama tinggal dalam ingatannya. 
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mulia, dan sungguh-sungguh (benar-benar) Allah benci dengan orang yang 

lisannya kotor dan kasar.” Dalam hadist ini dapat diperhatikan bahwa Rasulullah 

telah mengkaitkan antara akhlak yang mulia dengan lisan yang kotor. Seakan-

akan bahwasanya kalau ingin menjadi orang yang berakhlak mulia jangan 

memiliki lisan yang kotor. Maka jagalah lisan, sesungguhnya orang yang berkata 

kasar dibenci oleh Allah swt. 

Data tersebut termasuk ke dalam akhlak buruk yang digambarkan pada tokoh 

Lena. Hal ini dapat dilihat pada kalimat dia selamanya merasa jijik pada orang 

yang kumal, bodoh, dan tak sopan menurut pandangannya.Saat Haris suami Lena 

telah berangkat ke kantornya, Lena sedang menyapu teras rumahnya seperti biasa 

ia lakukan. Waktu itu masuklah ke halaman seorang perempuan. Perempuan itu 

menggendong seorang bayi dan membimbing seorang anak laki-laki. Sepuluh 

tahun kira-kira umurnya. Lena merasa tamunya tidak menyenangkan. Bahkan ia 

mengatakan tamunya itu orang yang kumal, bodoh, dan tidak sopan. Sikap yang 

ditunjukkan oleh Lena merupakan sikap berprasangka buruk terhadap tamunya 

itu. Orang yang berakhlak baik akan berbicara sopan, santun, tidak menyakiti hati 

orang lain, dan selalu baik dalam berbicara atau berkomentar. Maka itu, jauhilah 

perkataan kasar (perkataan kotor), hindari kebiasaan suka menyindir orang lain, 

suka menjatuhkan orang lain, suka mengejek orang lain, bahkan sampai 

memfitnah orang  lain. 
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C. Implikasi Hasil Penelitian dalam Pembelajaran di SMA 

Pembelajaran Bahasa Indonesia pada dasarnya ialah membelajarkan peserta didik 

tentang ketrampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Seiring 

berkembangnya kurikulum, pembelajaran Bahasa Indonesia pun mengalami 

perubahan. Dalam kurikulum 2013, mata pelajaran Bahasa Indonesia disajikan 

dengan menggunakan pendekatan berbasis teks. Pendekatan ini bertujuan agar 

pelajaran Bahasa Indonesia tidak hanya menyajikan tentang kaidah-kaidah 

kebahasaan saja, melainkan juga menyajikan teks yang di dalamnya tercermin ide, 

sikap, nilai, dan ideologinya. 

Kajian dalam penelitian ini ialah nilai-nilai religius dalam kumpulan cerpen 

Robohnya Surau Kami karya A.A. Navis. Hasil penelitian menunjukkan tiga 

fokus nilai religius yang terdapat dalam kumpulan cerpen tersebut dan 

menghasilkan beberapa nilai-nilai religius dalam kumpulan cerpen Robohnya 

Surau Kami karya A.A. Navis. Nilai-nilai religiustersebut meliputi nilai tauhid 

(iman kepada Allah, takwa kepada-Nya, dan tobat),  fikih (halal, haram , makruh, 

mubah, dan sunah), dan akhlak (akhlak baik dan akhlak buruk).  

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat dikaitkan dengan 

pembelajaran Bahasa Indonesia kelas XI di SMA kurikulum 2013. KI dirancang 

dalam empat kelompok yang saling terkait, yaitu berkenaan dengan sikap spiritual 

(kompetensi inti1), sikap sosial (kompetensi inti2), pengetahuan (kompetensi inti 

3), dan ketrampilan (kompetensi inti 4). Kompetensi yang berkaitan dengan sikap 

spiritual dan sosial dikembangkan secara tidak langsung (inirect teaching), yaitu 

pada waktu peserta didik belajara tentang pengetahuan (kompetensi inti 3) dan 
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penerapan pengetahuan (kompetensi inti 4). Oleh karena itu, kompetensi ini yang 

berkaitan ialah kompetensi 3 dan kompetensi inti 4 karena berisi pengetahuan dan 

penerapan siswa. Pelaksanaan nilai-nilai religius diintegrasikan pada mata 

pelajaran melalui kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler. Setiap guru menyusun 

dokumen perencanaan pembelajaran berupa Silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) sesuai mata pelajarannya masing-masing. Nilai-nilai religius 

diintegrasikan ke dalam mata pelajaran sesuai topik utama nilai religius yang akan 

dikembangkan/ dikuatkan pada sesi pembelajaran tersebut dan sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran masing-masing. 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan alternatif pelengkap materi ajar guru dalam 

menyampaiakn materi pada kompetensi dasar (KD) 3.8. Mengidentifikasi nilai-

nilai kehidupan dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca dan 4.8 

Mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita 

pendek. 

Dalam kurikulum 2013, pelaksanaan pembelajaran harus meliputi lima kegiatan 

pembelajaran, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, 

dan mengomunilasikan. Penyampaian pembelajaran tersebut dapat dilihat dalam 

skenario berikut. 

1. Pendahuluan 

Kegiatan dalam pendahuluan diawali dengan guru memasuki kelas.Kemudian, 

guru membuka pembelajaran dengan salam dan menyiapkan peserta didik untuk 

mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, guru mengecek kehadiran peserta 

didik, dan menanyakan materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Setelah 
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itu, guru menyinggung materi yang akan dipelajari. Dalam menyampaikan materi, 

guru dapat menanyakan pengetahuan peserta didik mengenai sastra. 

“Apa yang kalian ketahui tentang sastra?” 

Guru dapat mulai bertanya jenis-jenis karya sastra yang peserta didik ketahui. 

“Apakah kalian tahu, apa saja jenis-jenis karya sastra?” 

Setelah itu, guru dapat menanyakan pengetahuan peserta didik mengenai unsur-

unsur yang terkandung dalam karya sastra, yaitu nilai religius. 

“Apakah kalian tahu nilai-nilai religius?” 

Setelah itu, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang 

akan dicapai dan cakupan materi. 

“Hari ini kita akan mempelajari nilai-nilai religius dalam cerpen.” 

Sebelum memasuki kegiatan inti, guru telah menjelaskan nilai-nilai religius 

sehingga siswa dapat dengan mudah memahami nilai-nilai religius dalam sebuah 

karya sastra. 

2. Kegiatan Inti 

Dalam kegiatan inti, guru dapat menggunakan model tertentu. Dalam kurikulum 

2013 ada empat model pembelajaran yang dapat digunakan guru, yaitu Problem 

Based Learning, Project Based Learning, Discovery Learning, dan Inquiry 

Learning.Untuk implikasi penelitian ini dapat dicontohkan dengan menggunakan 

model Discovery Learning. 



 
83 

 

Discovery Learning (Pembelajaran Penemuan) adalah proses pembelajaran yang 

menyajikan masalah-masalah tidak nyata atau hasil rekayasa guru sebagai sarana 

untuk mengantarkan peserta didik menemukan sendiri pemecahan terhadap 

masalah tersebut. Model Discovery Learning terdiri atas lima tahapan, yaitu 

stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan), problem statement (identifikasi 

masalah), data collection (pengumpulan data), data processing (pengolahan data), 

vertification(pembuktian), dan generalization (penarik kesimpulan). Berikut 

pembahasan tahap tersebut. 

a. Stimulataion (stimulasi/pemberian rangsangan) 

Pada tahap stimulati, guru menanyakan pengetahuan peserta didik mengenai 

cerpen. Apa saja pengertian dari cerpen dan yang dapat dipelajari dari sebuah 

cerpen 

“Sebelumnya, kita telah membahas mengenai jenis-jenis karya sastra. Ada 

cerpen, puisi, teks drama, novel, dan lainnya. Pada materi hari ini, kita 

akan mempelajari cerpen. Ada yang tahu, apa itu cerpen?” 

Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan 

dan setelahnya guru dapat memperbaiki jawaban peserta didik dilanjutkan dengan 

bahasan pokok materi yang akan dipelajari. 

“Cerpen adalah adalah cerita yang membatasi diri dalammembahas salah 

satu unsur fiksi dalam aspeknya yang terkecil. Biasanya para pengarang 

akan menyelipakan pesan-pesan moral maupun nilai-nilai religius bagi 
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para pembacanya. Kira-kira nilai-nilai religius apa saja yang dapat kita 

temukan dalam sebuah cerpen?” 

Hal ini dilakukan agar terjadi interaksi antara guru dan peserta didik serta 

merangsang peserta didik untuk berpikir dan aktif mencari bahan materi yang 

akan dipelajari. 

b. Problem Statement (Identifikasi Masalah) 

Pada tahap selanjutnya, yaitu idetifikasi masalah. Pada tahap ini guru 

menyampaikan nilai-nilai religius yang akan mereka pelajari, yaitu nilai religius 

yang terkandung dalam cerpen. Pada tahap inilah guru dapat menjelaskan hasil 

penelitian ini sebagai acuan materi pemelajaran. Guru dapat mengambil beberapa 

temuan pada penelitian ini untuk dijadikan contoh dalam menyampaikan materi 

nilai-nilai religius dalam cerpen. 

“Nilai-nilai religius yang akan kita pelajari, yaitu nilai akhlak, fikih, dan 

akhlak. Hari ini kita akan memahami nilai-nilai tersebut dari cerpen. 

1. Nilai Tauhid 

Nilai tauhid ialah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa (mengesakan Tuhan) 

dan tidak ada sekutu. Tauhid tidak hanya mencakup ketuhanan saja tetapi juga 

dengan manusia dan alam sekitarnya. Guru mengambil dari kumpulan cerpen 

Robohnya Surau Kami karya A.A. Navis sebagai salah satu contoh yang dapat 

digunakan untuk membelajarkan nilai religius tauhid. Salah satu contoh nilai 

religius tauhid ialah sebagai berikut. 
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“Orang tua menahan ragam. Sudah lama aku tak marah-marah lagi.Takut 

kalau imanku rusak karenanya, ibadatku rusak karenanya.Sudah begitu 

lama aku berbuat baik, beribadat, bertawakal kepada Tuhan.” 

“Pada kalimat tersebut menunjukan sikap keimanan kepada Allah. Sikap 

beriman dapat ditunjukkan dengan prilaku menahan amarah apabila 

sedang mendapat cobaan. Hendaknya kita selalu sandarkan segalanya 

hanya kepada Allah. Bahwa dalam kehidupan di dunia, Allah selalu 

menguji hambanya dengan berbagai cobaan. Kita sebagai manusia sangat 

sadar bahwa iman kita kadang naik kadang turun. Cobaan dalam hiduppun 

akan terus berganti, bergantung kita dalam menyikapi cobaan itu, apakah 

keimanan kita terhadap Allah akan semakin kuat atau malah iman kita 

menjadi lemah dan goyah.” 

Selanjutnya, guru juga dapat menberikan contoh nilai tauhid lain dalam cerpen 

Robohnya Surau Kami karya A.A. Navis.. 

Berikut contoh nilai tauhid tersebut. 

“Aku bangun pagi-pagi. Aku bersuci. Aku pukul beduk membangunkan 

manusia dari tidurnya, supaya bersujud kepada-Nya. Aku sembahyang 

setiap waktu. Aku puji-puji Dia. Aku baca baca Kitabnya. ‘Allamdulillah’ 

kataku bila aku menerima karunia-Nya. ‘Astagfirullah’ kataku bila aku 

terkejut. ‘Masya Allah”, kataku bila aku kagum. Apakah salahnya 

pekerjaan itu?  

“Berdasarkan contoh tersebut, menunjukkan adanya nilai tauhid. Dalam 

contoh sebelumnya, kita dapat menemukan jika kalimat tersebut 

mengandung nilai tauhid iman kepada Tuhan. Untuk contoh yang kedua 

termasuk ke dalam nilai tauhid yang berhubungan dengan Tuhan, hanya 

saja pada contoh ini digambarkan dengan sikap ketakwaan kepada Allah.  
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2. Nilai Fikih 

Setelah peserta didik memahami nilai religius tauhid, nilai religius selanjutnya 

ialah nilai fikih. Guru diharapkan dapat menjelaskan nilai fikih dengan kalimat 

yang mudah dipahami. 

“Nilai fikih adalah mengenai aturan dan norma kehidupan yang disadarkan 

kepada kaida-kaidah agama. Fikih hanya membicarakan hukum-hukum 

syarak yang bersifat amaliah. Pemahaman tentang hukum-hukum syarak 

tersebut didasarkan pada dalil-dalil terperinci, yakni Alquran dan sunah”. 

Guru mengambil dari kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. 

Navis sebagai salah satu contoh yang dapat digunakan untuk 

membelajarkan nilai religius fikih. Salah satu contoh nilai religius fikih 

ialah sebagai berikut. 

“Tidak pernah aku melihat Kakek begitu durja dan belum pernah salamku 

tak disahutinya seperti saat itu. Kemudian aku duduk di sampingnya dan 

aku jamah pisau itu”. 

Pada contoh tersebut, menunjukkan prilaku manusia yang mengamalkan sunah 

dari Rasulullah. Memberi salam kepada sesama muslim ketika bertemu 

merupakan tanda sayang kepada sesama. Pada contoh kalimat tersebut, terlihat 

tokoh “Aku” yang mengucapkan salam kepada Kakek, namun salamnya tidak 

disahuti oleh Kakek. Prilaku tokoh “Aku” merupakan hak muslim pada muslim 

yang lain apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam padanya. Namun salam 

tersebut tidak disahuti kakek, hal tersebut hukumnya sunah (tidak berdosa). Tetapi 

apabila salamnya disahuti Kakek maka hal tersebut mendapat pahala dari Allah 

SWT.” 
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Setelah menjelaskan mengenai nilai fikih, guru dapat memberikan pertanyaan 

kepada peserta didik. Apakah peserta didik dapat memahami penjelasan yang 

mengenai dua nilai religius yang telah dijelaskan. 

3. Nilai Akhlak 

Setelah peserta didik memahami nilai religius fikih, nilai religius selanjutnya ialah 

nilai akhlak. Guru diharapkan dapat menjelaskan nilai akhlak dengan kalimat 

yang mudah dipahami. 

“Akhlak adalah tingkah laku manusia atau tepatnya nilai dari tingkah 

lakunya yang bisa bernilai baik (mulia) atau sebaliknya bernilai buruk 

(tercela). Dalam akhlak yang dinilai adalah tingkah laku manusia dalam 

berhubungan dengan Tuhan dan makhluknya.” 

Pada nilai akhlak ini, guru dapat mengatkannya dengan lingkungan di 

sekolah.Guru mengambil dari kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami karya 

A.A. Navis sebagai salah satu contoh yang dapat digunakan untuk membelajarkan 

nilai religius akhlak. Salah satu contoh nilai religius akhlak ialah sebagai berikut. 

“Tapi sebagai garin ia tak begitu dikenal. Ia lebih dikenal sebagai 

pengasah pisau. Karena ia begitu mahir dengan pekerjaannya itu. Orang-

orang suka minta tolong kepadanya, sedang ia tak pernah meminta 

imbalan apa-apa. Orang-orang perempuan yang minta tolong mengasah 

pisau atau gunting, memberinya sambal sebagai imbalan. Orang laki-laki 

yang minta tolong, memberinya imbalan rokok, kadang-kadang uang. Tapi 

yang paling sering diterimanaya ialah ucapan terima kasih dan sedikit 

senyum.” 
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Pada contoh tersebut, menunjukkan sikap tolongmenolong. Kalimat tersebut 

mengajarkan pada kita untuk saling tolong menolong. Membantu orang lain 

merupakan bentuk peduli kita terhadap sesama. Kita bisa dengan berbagai cara 

untuk menunjukkan sikap peduli kita terhadap orang lain. Jika kita saling tolong 

menolong sesama manusia, maka kita termasuk berakhlak baik. Contoh sederhana 

sebagai seorang pelajar. Dalam situasi belajar, seperti saat ini. Guru akan 

memberikan tugas kepada siswanya untuk mewarnai tugas tersebut sesuai dengan 

jenisnya. Namun, salah satu dari temannya tersebut tidak mempunyai pensil 

warna tersebut. Pada saat itulah sebagai sesama teman kita harus saling 

tolongmenolong sesama teman dan hal tersebut menunjukkan sikap peduli kita 

terhadap sesama.  

Setelah menjelaskan nilai akhlak, guru dapat memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mencari kalimat lain yang mengandung nilai akhlak. Jika 

peserta didik dapat menyebutkannya dengan benar, maka peserta didik telah 

memahami nilai akhlak. 

c. Data Collection (Pengumpulan Data) 

Pada tahap ini, setelah peserta didik memahami masalah yang akan mereka 

selasaikan, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan 

eksperiment. Guru memberikan sebuah cerpen pada peserta didik. Kemudian, 

peserta didik diminta untuk mengidentifikasi nilai-nilai religius yang terkandung 

dalam cerpen tersebut. 

“Sekarang, ibu akan memberikan cerpen kepada kalian. Baca dengan teliti dan 

identifikasikan dialog mana yang mengandung nilai-nilai religius.” 
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d. Data Processing (Pengolahan Data) 

Tahap selanjutnya, yaitu pengolahan data. Pesrta didik diminta untuk 

menganalisis nilai-nilai religius tersebut sesuai dengan penjelasan tiga nilai 

religius sebelumnya. Guru dapat membentuk kelompok dua orang pada tahap ini. 

Pada tahap ini pemahaman siswa dapat terlihat. Guru memberikan waktu satu jam 

pelajaran pada siswa. 

“Kalian sudah membaca dengan teliti cerpen yang ibu bagikan. Sekarang 

analisis data yang sudah kalian dapat bersama dengan teman sebangku. 

Analisislah berdasarkan nilai-nilai religius yang telah ibu jelaskan 

sebelumnya. Berikan alasan yang tepat dan logis, mengapa dialog tersebut 

mengandung niali-nilai religius.” 

e. Vertification (Pembuktian) 

Tahap selanjutnya, yaitu vertification. Pada tahap ini, siswa diajak untuk 

membandingkan nilai-nilai religius yang terdapat dalam cerpen yang mereka 

analisis dengan cerpen Robohnya Surau Kami yang disampaikan pada tahap 

identifikasi masalah. Identifikasi nilai-nilai religius apa saja yang sama-sama 

terdapat dalam kedua cerpen tersebut. Pada tahap ini, guru dapat menunjuk dua 

atau tiga kelompok untuk menyampaikan hasil analisis mereka. Kemudian, 

kelompok lain dapat menyanggah atau memberi tanggapan. 

“Cukup ya, sudah selesai semua? Sekarang kita lihat perbedaan nilai-nilai 

religius yang sudah kalian temukan dengan nilai-nilai religius dalam cerpen 

A.A. Navis yang sudah ibu sampaikan sebelumnya.” 
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Hal ini dilakukan agar guru dapat mengetahui pemahaman peserta didik pada 

pekerjaan yang dilakukan mereka. 

“Sekarang, kelompok siapa yang mau maju dan sampaikan hasil analisis yang 

sudah kalian lakukan? Nah, untuk kelompok lain dengarkan baik-baik temannya 

ya. Setelah itu, kalian bisa memberikan sanggahan atau tanggapan dari analisis 

teman kalian.” 

f. Generalization (Penarikan Simpulan) 

Tahap terakhir pada kegiatan inti ialah generalization (penarikan kesimpulan). 

Setelah peserta didik menyampaikan hasil analisis mereka, berupa nilai-nilai 

religius yang terkandung dalam cerpen, barulah peserta didik dan guru dapat 

menarik simpulan, yaitu menyebutkan nilai-nilai religius apa saja yang terdapat 

dalam cerpen. 

“Tadi kita sudah membaca cerpen, mencari-cari nilai-nilai religius dari cerpen 

tersebut. Lalu, kita juga sudah mendengarkan pendapat-pendapat dari teman 

kalian. Sampai disini, siapa yang dapat menyimpulkan pelajaran hari ini? Kira-

kira apa saja nilai-nilai religius yang terkandung dalam srbuah cerpen?” 

3. Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik melakukan refleksi untuk 

mengevaluasi aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk 

menemukan manfaat dari hasil pembelajaran tersebut. Setelah itu, guru dapat 

memberikan tugas baik individu ataupun kelompok dan menginformasikan 

rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN  
 
 

A.  Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai nilai-nilai religius dalam 

kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Navis dan implikasinya terhadap 

pembelajaran sastra di SMA dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kumpulan cerpen Robohnya Surau 

Kami karya A.A. Navis mengandung nilai-nilai religius dengan masing-masing 

subnilai pada nilai religius. Nilai religius tauhid yang terdapat dalam kumpulan 

cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Navis yaitu Iman kepada Allah, takwa 

kepada-Nya, dan tobat. Nilai religius fikih yang terdapat dalam kumpulan cerpen 

Robohnya Surau Kami karya A.A. Navis yaitu halal, haram, mubah, dan sunah. 

Nilai religius akhlak yang tergambar dalam kumpulan cerpen Robohnya Surau 

Kami karya A.A. Navis yaitu akhlak baik dan akhlak buruk.  
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2.   Nilai religius yang ditemukan dalam kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami 

karya A.A Navis dapat diimplikasikan dalam pembelajaran di SMA 

 kelas XII pada Kompetensi Dasar (KD) 3.8 Mengidentifikasi nilai-nilai 

kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek dan 4.8 

Mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita 

pendek. Pembelajaran menganalisis teks cerpen baik lisan maupun tulisan yang 

dibelajarkan kepada siswa SMA kelas XII semester genap  yang dikaitkan dengan 

hasil penelitian tentang nilai-nilai religius dalam kumpulan cerpen Robohnya 

Surau Kami karya A.A Navis dapat dijadikan alternatif pelengkap materi ajar 

guru dalam menyampaikan materi cerpen. Nilai religius yang ditemukan dalam 

penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai penguatan pendidikan karakter dalam 

pembelajaran. Penguatan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan karakter 

mulia dari peserta didik dengan mempraktikkan dan mengajarkan nilai-nilai 

religius dan pengambilan keputusan yang beradab dalam hubungannya dengan 

sesama manusia maupun hubungan dengan Tuhan.  

B. Saran   

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat dipaparkan beberapa saran 

sebagai berikut.  

1. Bagi guru, hasil kajian ini dapat dijadikan bahan penyusunan materi dalam 

pembuatan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam mengajarkan 
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nilai-nilai religius khususnya pada cerpen agama, serta mendemonstrasikan nilai 

agama yang terkandung dalam cerita pendek. 

2. Bagi mahasiswa, hasil kajian ini dapat dijadikan rujukan untuk desain 

pembelajaran. 

3. Bagai peneliti lain, hasil kajian ini dapat dijadikan refrensi untuk meneliti dalam 

bidang yang sama dengan parameter dan teori yang berbeda. 
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