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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai religi yang terdapat 

dalam novel Cinta dalam 99 Nama-Mu karya Asma Nadia dan membuat 

rancangan pembelajaran sastra di SMA. Data yang ditemukan kemudian dianalisis 

menggunakan metode deskripsi kualitatif untuk mengkaji dan mendeskripsikan 

permasalahan yang diteliti. Data yang didapatkan merupakan data yang berupa 

fakta dan bisa dipertanggung jawabkan. Data yang diperoleh berupa kutipan-

kutipan novel Cinta dalam 99 Nama-Mu. 

  

Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) novel Cinta dalam 99 Nama-Mu karya 

Asma Nadia mengandung nilai-nilai religi yaitu nilai tauhid mengenai iman 

kepada Allah, takwa, dan tobat. Nilai fiqih halal, haram, dan sunah. Nilai akhlak 

kejujuran, kesabaran, dan rendah hati. 2) Nilai religi yang ditemukan oleh peneliti 

kemudian dibuat menjad rancangan pembeljaran sastra pada kopetensi dasar 3.9 
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menganalisis isi dan kebahasaan novel dan 4.9 merancang novel atau novelet 

dengan memerhatikan isi dan kebahasaan di SMA.   

 

Kata kunci : nilai religi, rancangan pembelajaran, dan novel Cinta dalam 99 

Nama-Mu   
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Allah mengetahui segala sesuatu. 

(Q.S. Al Baqarah: 282) 

 

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 

(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, 

sedang kamu tidak mengetahui.”  

(QS. Al-Baqarah:216) 
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I. PENDAHULUAN 

           

 

A. Latar Belakang  

Nilai religi merupakan suatu nilai yang berkaitan dengan keagamaan. Menurut 

Jauhari (2010:27) nilai religi adalah perilaku seseorang yang sesuai dengan ajaran 

agama. Penghayatan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia, norma yang 

diyakini melalui perasaan batin yang ada hubungannya dengan Tuhan, perasaan 

takut, dan mengakui kebesaran Tuhan, tunduk, taat, dan penyerahan diri kepada 

Yang Maha Kuasa.  

 

Nilai religi sangat penting bagi kehidupan manusia karena dapat membentuk 

kepribadian manusia yang taat terhadap peraturan yang berlaku dalam agamanya. 

Setiap agama akan memiliki peraturan untuk penganutnya. Peraturan-peraturan 

yang ditetapkan oleh agama-agama kemudian, akan dijadikan pedoman dalam 

menjalani hidup dalam bermasyarakat. 

 

Nilai-nilai religi terdapat dalam setiap agama. Penelitian ini memfokuskan 

terhadap nilai religi dalam agama Islam. Nilai-nilai religi yang akan menjadi 

indikator penelitian terdapat 3 aspek, yaitu tauhid yang berhubungan dengan 
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keimanan; dua, fikih yang berhubungan dengan aturan dan norma kehidupan; dan 

tiga, akhlak yang berhubungan dengan sikap perilaku manusia. 

 

Menurut Sapardi Djoko Damono (dalam Jauhari, 2010:28) sastra mencerminkan 

norma-norma, yakni ukuran perilaku yang oleh angggota masyarakat diterima 

sebagai cara yang benar untuk bertindak dan menyimpulkan sesuatu. Sastra 

menjadi alat untuk berdakwah, karena sastra tidak hanya memiliki nilai estetika 

tetapi nilai religi (keagamaan) juga. Pengertian dakwah sendiri adalah “menyeru” 

atau “mengajak”, sesuai dengan pengertian dakwah nilai-nilai relegius yang ada 

dalam karya sastra juga sifatnya menyeru, mengajak, merangsang kepada 

kebaikan, melarang melakukan kejahatan, dan mengakui kebesaran Tuhan. 

(Jauhari, 2010:29-30). Nilai religi yang ada dalam karya sastra sangat penting 

karena menanamkan nilai-nilai kebaikan atau agama kepada pembaca, sehingga 

akan membentuk karakter yang sesuai dengan syariat yang berlaku dalam 

agamanya. Syariat-syariat yang harus ditanamkan kepada peserta didik yaitu 

kejujuran, keadilan, saling tolong-menolong, tidak sombong, disiplin, dan lain-

lain. 

 

Salah satu karya sastra yang memiliki nilai religi yaitu novel.  Novel adalah suatu 

karangan yang mengemukakan sesuatu secara bebas, menyajikan sesuatu secara 

lebih banyak, lebih rinci, lebih detail, dan lebih banyak melibatkan berbagai 

permasalahan yang lebih kompleks (Nurgiyanto, 2007:11).Dalam sebuah novel 

pengarang bebas dalam mengungkapkan tentang segala aspek kehidupan yang 

ingin diangkat menjadi sebuah cerita yang mengandung nilai-nilai kehidupan 

yang dapat menjadi  contoh teladan bagi pembaca.  
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Pengarang dalam membuat novel ingin menyampaikan suatu pesan kepada 

pembaca melalui  nilai-nilai kehidupan bermasyarakat antar manusia. Novel  yang 

mencantumkan nilai-nilai positif yang dapat menjadi contoh dalam kehidupan 

bermasyarakat.  Nilai yang ada didalam novel biasanya tidak hanya satu atau dua 

nilai yang dapat diteladani para pembaca. Dalam karya sastra akan terkandung 

banyak nilai, yaitu selain nilai sastra itu sendiri yang lebih cenderung pada nilai 

estetis, juga terdapat nilai-nilai lainnya seperti nilai budaya, nilai sosial, nilai 

moral, dan nilai-nilai relegius (Jauhari, 2010:27-28). 

 

Nilai religi yang ada  dalam novel merupakan cara pengarang mengemas 

bahasanya sehingga menimbulkan dampak positif dalam hal keagamaan. Dalam 

novel pengarang mengajak pembaca untuk memiliki sifat religi yaitu memahami 

dan menghayati hidup agar tidak mementingkan lahiriah saja. Novel dan religi 

berkaitan erat karena dengan adanya novel yang bersifat religi maka pembaca 

akan mengetahui dampak yang akan terjadi bila melakukan hal-hal yang tidak 

baik. Seorang pengarang yang baik tidak hanya menceritakan tentang percintaan 

dan politik saja namun dalam hal keagamaan juga perlu ditampilkan untuk 

mempengaruhi pembaca. Novel yang terdapat nilai religi akan membuat hati kita 

tersentuh untuk mengingat  dosa-dosa yang telah diperbuat  dan meningkatkan 

keimanan kita kepada Allah swt.   
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Salah satu novel yang menarik dikaji nilai religinya yaitu Cinta dalam 99 Nama-

Mu karya Asma Nadia. Dalam novel ini terdapat tokoh Arum dan Alif yang jatuh 

cinta dengan nama-nama indah Sang Pencipta.  Salah satu contoh nilai religi yang 

tergambar dalam novel Cinta dalam 99 Nama-Mu sebagai berikut 

Takdir cuma Allah yang menentukan. Gadisnya sakit. Pasti kondisinya tidak 

sepele. Benaknya dengan cepat sejak tadi telah membuat list beberapa 

penyakit yang selama ini menjadi pembunuh utama di dunia. 

Kutipan ini menceritakan tentang Alif yang menunjukan sikap iman kepada Allah 

dengan mempercayai yang terjadi kepada gadisnya adalah takdir yang harus 

dijalani oleh Arum. Alif  yakin hanya Allah yang dapat menentukan takdir bagi 

hamba-Nya. Hal ini sesuai dengan firman Allah “Boleh jadi kamu membenci 

sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai 

sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak 

mengetahui.” (QS. Al-Baqarah:216). Ayat ini menjelaskan bahwa apapun yang 

diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya adalah yang terbaik. Manusia sering kali 

marah dengan hal yang tidak ia inginkan terjadi kepadanya. Manusia merasa hal 

tersebut adalah buruk untuknya, namun Allah maha mengetahui yang terbaik 

untuk hamba-Nya. Begitu juga dengan sakit yang diderita oleh Arum adalah 

takdir karena Allah. 

 

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk mendeskripsikan 

nilai religi yang terkandung dalam novel Cinta dalam 99 Nama-Mu karya Asma 

Nadia. Novel Cinta dalam 99 Nama-Mu mengajarkan kepada pembaca mengenai 

pentingnya nilai religi dalam kehidupan.  Nilai religi dapat mempengaruhi 
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pembaca agar selalu mengingat Tuhan, membentuk pribadi seseorang dan 

menumbuhkan keimanannya kepada Tuhan.  

 

Nilai religi dapat diterapkan dalam pembelajaran sastra di sekolah menengah atas. 

Nilai religi dapat membentuk kepribadian peserta didik agar memiliki moral yang 

baik sesduai dengan kaidah agama. selain itu, nilai religi yang terkandung terdapat 

dalam novel dapat menjadi contoh peserta didik agar dapat menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

Sebelumnya telah ada penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis 

mengenai nilai-nilai religi. Penelitian itu berjudul “Nilai-Nilai Religi Dalam 

Novel Ayat-Ayat Cinta 2 Karya Habiburrahman El Shirazy dan Rancangan 

Pembelajaran Sastra di SMA/MA oleh Andri Gunawan  tahun 2018 Universitas 

Lampung”. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti niliai-

nilai religi dalam novel. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut 

terdapat pada indikator penelitian. Penelitian sebelumnya memiliki indikator 

penelitian yaitu akidah, syariah, dan akhlak, sedangkan penelitian ini memiliki 

indikator yaitu tauhid, fikih, dan akhlak. 

 

Berdasarkan uraian di atas telah dijelaskan bahwa nilai religi dalam karya sastra 

sangat penting dalam proses pembelajaran. Peneliti mengaitkan penelitian nilai 

religi dalam novel  kedalam pembelajaran bahasa Indonesia pada kompetensi 

dasar  3.9 Menganalisis  isi dan kebahasaan novel dan 4.9 Merancang novel atau 

novelet dengan memerhatikan isi dan kebahasaan. Kegiatan menganalisis isi dari 
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suatu novel akan membuat siswa mengetahui nilai-nilai kehidupan yang 

terkandung dalam novel tersebut.  

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih mendalam untuk 

melakukan penelitian dengan judul Nilai Religi dalam Novel Cinta dalam 99 

Nama-Mu karya Asma Nadia dan Rancangan Pembelajaran sastra di SMA. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut “Bagaimanakah nilai-nilai religi dalam 

novel Cinta dalam 99 Nama-Mu karya Asma Nadia dan rancangan pembelajaran 

sastra di SMA ?’’ 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan yang 

ingin dicapai oleh peneliti yaitu mendeskripsikan nilai religi yang terkandung 

dalam novel Cinta dalam 99 Nama-Mu karya Asma Nadia dan membuat 

rancangan pembelajaran sastra di SMA. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulis berharap hasil 

penelitian ini bisa bermanfaat untuk para pembaca baik secara teoretis maupun 

praktis.  
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Pembagiannya sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

Memperkaya referensi dalam menambah pengetahuan dan wawasan tentang 

nilai-nilai religi dalam suatu karya sastra novel. 

 

2. Manfaat Praktis 

1) Bagi penulis yang merupakan sebagai calon pendidik bahasa dan sastra 

Indonesia, penelitian ini memberikan manfaat untuk mempermudah dalam 

memberi materi dibidang kesastraan. 

2) Bagi pendidik mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, diharapkan 

penelitian ini dapat bermanfaat untuk menjadi referensi dalam kegiatan 

memberi materi dalam bidang kesastraan. 

3) Menjadi referensi bagi yang meneliti dalam bidang yang sama. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Fokus penelitian yaitu novel Cinta dalam 99 Nama-Mu karya Asma Nadia. 

Rincian penelitian ini sebagai berikut. 

1. Subjek penelitian 

Unsur-unsur religi, meliputi : 

1) tauhid 

2) fikih 

3) akhlak 
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2. Objek penelitian  

Objek dalam penelitian ini yaitu nilai religi dalam novel Cinta dalam 99 Nama-

Mu karya Asma Nadia serta membuat rancangan pembelajarannya di SMA.   



9 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Nilai Religi 

Nilai adalah ketentuan umum dari keyakinan, sentimental, dan identitas kelompok 

(Hasanah, 2013:57). Manusia bisa menilai suatu hal berdasarkan kepercayaan 

yang dimilikinya. Nilai juga sebagai penentu perilaku manusia terhadap suatu hal 

kejadian atau hal lainnya. Menurut Gazalba (dalam Jauhari, 2010:27) nilai adalah 

daya yang dipercayai ada dalam sesuatu benda untuk memuaskan hasrat manusia. 

Sifat suatu benda yang menimbulkan minat seseorang atau golongan tertarik 

kepadanya.  

 

Religi berarti menyerahkan diri, taat, tetapi dalam pengertian positif, yakni 

berkaitan dengan kebahagiaan seseorang yang seakan memasuki dunia baru yang 

penuh kemuliaan (Wachid, 2005:149-150). Menurut Koentjaraningrat (dalam 

Jauhari, 2010:265)  religi merupakan bagian dari kebudayaan yang merupakan 

suatu system yang terdiri atas empat komponen yaitu  

1. emosi keagamaan yang menyebabkan manusia itu bersikap relegius. 

2. system keyakinan yang mengandung segala keyakinan serta bayangan 

manusia tentang sifat-sifat tuhan. Tentang wujud dari alam gaib 
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(supernatural)  serta segala nilai, norma, dan ajaran dari religi yang 

bersangkutan. 

3. system ritus dan dan upacara yang merupakan usaha manusia untuk 

mencari hubungan dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk-makhluk 

halus yang mendiami alam gaib. 

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

melaksanakan system ritus dan upacara. 

 

Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli, penulis menyimpulkan nilai religi 

yaitu suatu 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 religi 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 religi selalu sadar akan 

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

hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan.  

Religi memiliki keterkaitan dengan segala aspek yang ada didunia ini, seperti 

seni,politik, sastra, budaya, dan lain-lain. 
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B. Religi dalam Sastra 

Sastra yang religi selalu membicarakan persoalan kemanusiaan yang bersifat 

profan dengan ditopang nilai keruhanian yang berpuncak kepada Tuhan melalui 

lubuk hati terdalam kemanusiaannya (wachid, 2005:151).  Karya sastra disebut 

religi bila di dalamnya mengandung unsur moralitas dan keagamaan. Pembaca 

akan merasakan nilai agama dalam suatu karya sastra. Perasaan keagamaan ialah 

segala perasaan batin yang ada hubungannya dengan Tuhan, perasaan dosa, 

perasaan takut, kebesaran Tuhan (Atmosuwito, 2010:124).  

 

Karya sastra dalam penelitian ini yaitu novel. Novel adalah jenis prosa yang 

mengandung unsur tokoh, alur, latar rekaan yang menggelarkan kehidupan 

manusia atas dasar sudut pandang pengarang dan mengandung nilai hidup, diolah 

dengan teknik kisahan dan ragaan yang menjadi dasar konvensi penulisan (Zaidan 

dalam Purba, 2012:63). Pengarang dalam membuat novel religi akan 

mempengaruhi pembaca untuk mendalami agama yang dianutnya. Pembaca akan 

lebih taat beribadah kepada Tuhan, menjaga sikapnya sesuai dengan syariat agama 

yang berlaku.  

 

Pembaca yang kritis biasanya memperhatikan keselarasan nilai agama dalam 

suatu karya sastra dengan pengarang.  

Jika pengarang tidak yakin dan tidak pernah hadir dalam situasi keagamaan atau 

hal-hal yang diceritakan dalam karyanya maka pembaca akan menanyakan 

kebenaran dari karya sastra tersebut.Dalam pandangan Islam, kesungguhan 

teramat penting seperti yang dikemukakan Al-qur’an sebagai berikut : 
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“Dan penyair-penyair itu diikuti orang-orang sesat. Tidaklah engkau melihat 

bahwa mereka mengembara di setiap lembah. Kecuali orang-orang (penyair-

penyair)yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah, 

dan mendapat kemenangan setelah terzalimi (karena menjawab puisi-puisi 

orang-orang kafir). Dan yang zalim kelak akan ketempat mana mereka akan 

kembali” (Qs Asy-Syu’ara 26:224-227). 

 

Dalam kutipan Al-qur’an di atas menerangkan bahwa seorang sastrawan dalam 

membuat karya baiknya memiliki tujuan dalam kebaikan dan memiliki pendirian 

disetiap karya sastra yang dibuat. Kutipan al-qur’an tersebut memperkuat bahwa 

moralitas sastra harus diikuti moralitas baik penciptanya. Hal ini yang menjadikan 

sastrawan harus lebih berhati-hati dalam menciptakan karyanya. Sastra sering 

berisi nilai religi. Nilai religi banyak terdapat sastra Indonesia. Contohnya Hamka 

yang membuat novel yang berjudul Di Bawah Lindungan Kakbah dan 

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, tampaknya merupakan dua karya fiksi 

Indonesia modern  yang mulai memasukkan unsur keagamaan (Islam) dalam 

sastra. Novel yang bersifat religi merupakan cara pengarang yang ingin 

menyampaikan pesan religi (keagamaan) melalui karyanya. Novel yang 

diciptakan merupakan media pengarang dalam memberi nasihat kepada pembaca 

melalui karyanya. 

 

C. Keimanan (Tauhid) 

Tauhid ialah percaya kepadaTuhan Yang Maha Esa (mengesakan Tuha) 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 tempat tujuan terakhir alam ini (Zainuddin, 1996:3). 
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Menurut Jauhari  (2010:36) tauhid adalah kepercayaan manusia kepada Allah dan 

sifat-sifatnya. 

 

Menurut Zainuddin (1996:8-10) Ilmu tauhid memberi pedoman dan arah, agar 

manusia selalu tetap sadar akan kewajibannya sebagai makhluk terhadap 

Khaliknya. Tujuan ilmu tauhid dapat dirumuskan sebagai berikut : 

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

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

2. 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. 

3. 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.  

 

1. Iman kepada Allah 

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). Tanda-tanda 

tersebut seperti penciptaanNya, aturan-Nya, dan perintah-Nya yang disampaikan 

rasullah saw., untuk diteruskan kepada umat-Nya. Hal ini pun dijelaskan dalam 
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Firman Allah swt., “Sesungguhnya hanyalah Allah yang tidak ada lagi Tuhan 

selain Dia” (QS. Thaha:163).  

 

Surah tersebut menjelaskan bahwa tuhan hanya satu yaitu Allah, sebagai 

hambaNya 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 (Zanuddin, 1996:77) . Contoh dari Iman kepada Allah yaitu ketika 

menghadapi berbagai macam ujian/masalah kitatidak akan berputus asa melainkan 

percaya bahwa Allah akan memberi solusi disetiap ujian yang telah kita hadapi. 

 

2. Takwa Kepada-Nya 

Takwa adalah menjauhi laranganNya dan melaksanakan perintahnya. Orang yang 

memiliki rasa takwa pastio 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 RasulNya melalui 

Alquran dan Hadistnya.  Allah telah memerintahkan kepada umat manusia untuk 

bertakwa kepada-Ny “Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (QS. 

Al-Baqarah:181). Berikut ini contoh dari perilaku takwa kepada-Nya 

“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) 
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3. Tobat 

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

oleh agama maupun oleh adat-istiadat lingkungannya. Manusia yang berobat akan 

meminta ampun dan tidak akan mengulangi kesalahan itu (Jauhari, 2010:37-38). 

Allah 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). 

Berikut contoh dari perbuatan tobat : 

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). Disini kelihatan bahwa Muluk mengakui kesalahan-

kesalahan hidupnya di hadapan seseorang yang dianggap guru oleh dia, 

meskipun dia belum mengucapkan tidak akan mengulanginya lagi. Baru 

begitu saja sebenarnya perilaku Muluk sudah bernilai religius secara islami. 

 

D. Norma Kehidupan (fiqih) 

Fikih adalah mengenai aturan dan norma kehidupan yang didasarkan kepada 

kaidah-kaidah agama (Jauhari, 2010:36). Fikih hanya membicarakan hukum-

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

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

ilmu fikih adalah manusia serta dinamika dan perkembangannya yang semuanya 

merupakan gambaran nyata dari perbuatan-perbuatan orang mukalaf yang ingin 

dipolakan dalam tata nilai yang menjamin tegaknya suatu yang ingin dipolakan 

dalam tata nilai yang menjamin tegaknya suatu kehidupan beragama dan 

bermasyarakat yang baik (Marzuki, 2013:20). 
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1. Halal 

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. Sehubungan dengan 

masalah religius maka itu dilakukan harus atas dasar dorongan hati nurani yang 

iklas serta sikap personal totalitas pribadi (Jauhari, 2010:38). Allah berfirman 

“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).  

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 

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

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

2013:216) haram ada;ah sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya 

dan dikenai dosa dan ancaman orang yang melakukannya. Contoh perbuatan 

haram yaitu  

si Midun belanja ke sebuah toko, diantara belanjaannya dia membeli sepuluh 

bungkus rokok. Setelah sampai di rumah, belanjanya dibuka ternyata ada lima 

belas bungkus. Itu berarti kelebihan lima bungkus.  Lima bugkus rokok itu  
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menurut agama islam termasuk barang riba. Jika Midun mengembalikannya atas 

dasar dorongan hati nuraninya yang murni, maka Midun mendapat pahala. 

Dengan demikian, perilaku Midun itu bernilai religius. 

  

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 perilaku kita bernilai reigius lebih 

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

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

bukanlah haram (Marzuki, 2013:219. Contohnya yaitu, apabila kita akan 

berkomunikasi dengan orang lain, makruh hukumnya memakan petai terlebih 

dahulu. Di sini bukan petainya yang makruh, tetapi memakannya karena orang-

orang disekitar 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 menibulkan mudarat (Jauhari, 2010:39). Mubah berarti segala 

sesuatu yang diberi kemungkinan oleh pembuat hukum bagi mukalaf untuk 

memilih antara melakukan dan meninggalkan (Marzuki, 2013:219). 
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Pada prinsipnya dalam hukum mubah ada kebolehan untuk memilih antara 

melakukan dan meninggalkan tanpa pahala atau dosa (Marzuki, 2013:221). 

Menurut firman Allah “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 baginya” (QS. Al-Baqarah:173). Ayat tersebut menjelaskan tidak haram 

atau mubah hukum bangkai ketika dalam keadaan terpaksa.  

 

5. Sunah 

Pengertian Sunah adalah apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila 

ditinggalkan tidak berdosa (Jauhari,2010:36). Dalam konteks hukum islam sunah 

merujuk kepada model perilaku Nabi Muhammad saw karena Alquran 

memerintahkan kaum muslim untuk mencontoh perilaku Rasullah, yang 

dinyatakan sebagai teladan yang agung, amka perilaku Nabi menjadi ideal bagi 

umat Islam (Marzuki, 2013:90).  

 

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

fungsi sunah, dalam hubungannya dnegan Alquran kedalam tiga kelompok 

(khalaf) yaitu  

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

Alquran.  
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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.  

  

Contohnya, 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 embuangnya agar tidak 

membahyakan orang lain. Pekerjaan ini hukumnya Sunah, karena tidak ada 

kewajiban untuk mengaankannya. Dengan demikian, perilaku kita bernilai 

religius. 

E. Sikap perilaku (Akhlak) 

 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 (Marzuki, 2012:81). Menurut Jauhari (2010:36) akhlak 

adalah perilaku manusia yang bersumber pada dirinya secara lahir dan batin. 

 

1. Kejujuran  

Allah berfirman “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah 

orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-

orang pendusta” (QS.An-Nahl:105).Orang yang jujur artinya tidak pernah 

berbohong dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Bisa mengemban amanat, 
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dapat dipercaya, dan tidak mau mengambil hak orang orang lain (korupsi), tidak 

mau menyalahgunakan kekuasaannya, dan tidak mau menambah dan mengurangi 

amanat yang diberikan kepadanya (Jauhari, 2010:40).  Sifat jujur merupakan sifat 

yang diperintahkan oleh nabi untuk dimiliki oleh umatnya. Sifat jujur akan 

membawa dalam kebaikan. Masyarakat hendaknya selalu menjaga sifat jujur baik 

dalam pergaulan bersama dalam keluarga maupun diluar keluarga.  

 

2. Kesabaran 

Sabar artinya tidak mudah putus asa, tidak gampang marah, dan penurut (Jauhari, 

2010:39). Sabar ialah tetap dalam pendirian dalam melaksanakan agama Islam 

karena dorongan agama dan menentang kemauan hawa nafsu(Masyhur:1994:386). 

Allah berfirman “  Dan sesungguhnya kami berikan cobaan kepada kalian dengan 

sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan 

berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.” (QS.Al-Baqarah:155). 

 

3. Rendah Hati 

Rendah hati berarti tidak sombong, tidak ingin dipuji, tidak pernah menunjukkan 

keunggulan dirinya, kekayaan, dan kegagahan kepada orang lain.  Orang yang 

rendah hati akan berperilaku baik dan disenangi orang (Jauhari,2010:39). 

Contohnya, meskipun harta banyak merupakan salah  satu jaminan untuk 

mendapatkan cinta seperti di zaman sekarang, karena ingin mendapatkan cinta 

yang suci dan murni, ia tidak menunjukan sebagai orang kaya,  
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orang yang mempunyai masa depan yang cerah, dan lain-lain. Orang yang 

berperilaku seperti itu bernilai relegius (jauhari, 2010:40) 

 

4. Tawakal 

Tawakal artinya menerima kenyataan dan penyerahan diri kepada Yang Maha 

Pencipta. Orang yang tawakal akan menerima apa saja yang tuhan berikan kepada 

dirinya. Menerima di sini  maksudnya tidak aral yang menyebabkan orang itu 

menjadi takabur (Jauhari, 2010:40). Bertawakal kepada Allah ialah menyerahkan 

permasalahan kepada Allah sepenuhnya, sehingga apap pun keputusan yang 

diberikan-Nya tidak ada rasa sedih lagi, tetapi menerimanya dengan sepenuh hati 

(Masyhur: 1994:373).  Berikut contoh dari perilaku tawakal :  

Orang yang sakit tidak mampu untuk berobat . bukan berarti dia tidak 

berusaha untuk berobat, tetapi dia hanya berusaha sesuai dengan 

kemampuannya. Padahal dia tahu obat yang bagus, tetapi tidak terjangkau 

harganya. Akhirnya ia bertawakal kepada Allah dengan berharap semoga 

Allah menyembuhkan penyakitnya, meskipun tidak memakai obat yang 

mahal.  

 

 

5. Disiplin  

Disiplin artinya konsisten, baik terhadap waktu maupun peraturan. Orang yang 

disiplin akan berusaha selalu menepati waktu dan mematuhi peraturan baik 

dilingkungan tempat dia bekerja maupun tempat dia tinggal (Jauhari, 2010:441).  
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Berikut ini contoh perilaku disiplin : 

Ada aturan”jangan membuang sampah sembarangan”. Hal tersebut kalau 

dilanggar akan membahayakan orang banyaak, karena dapat 

mengakibatkan banjir dan menimbulkan penyakit. Dengan demikian, kita 

selalu membuang sampah ke tempat yang telah disediakan atau 

mengamankan dengan caranya sendiri. Perilaku demikian bernilai religius. 

  

F. Nilai-Nilai Religi Novel Cinta dalam 99 Nama-Mu Karya Asma Nadia 

Penelitian nilai-nilai religi pada novel Cinta dalam 99 Nama-Mu karya Asma 

Nadia menggunakan teori Jauhari dan firman-firman Allah dalam Alquran. 

Jauhari (2010:35) mengemukakan teori mengenai nilai-nilai religi dalam novel 

dalam segi agama Islam. Nilai religi novel yaitu tauhid, fikih, dan akhlak.  

1. Tauhid 

Menurut Jauhari  (2010:36) tauhid adalah kepercayaan manusia kepada Allah 

dan sifat-sifatnya. Tauhid dibagi menjadi tiga yaitu iman kepada Allah, takwa 

kepada-Nya, dan tobat.  

2. Fikih  

Fikih adalah mengenai aturan dan norma kehidupan yang didasarkan kepada 

kaidah-kaidah agama (Jauhari, 2010:36). Fikih terbagi menjadi lima yaitu 

halal, haram, makruh, mubah, dan sunah. Menurut jauhari fikih adalah 

aturan/kaidah bagi manusia dalam menjalani kehidupan manusia,  baik 

kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan 

Tuhannya. 
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3. Akhlak  

Menurut Jauhari (2010:36) akhlak adalah perilaku manusia yang bersumber 

pada dirinya secara lahir dan batin. Akhlak terbagi menjadi lima yaitu 

kejujuran, kesabaran, rendah hati, tawakal, dan disiplin.  

 

G. Rancangan Pembelajaran Sastra di SMA 

Dalam pembelajaran guru berkewajiban membuat rancangan pelaksanaan 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Rancangan pelaksanaan 

pembelajaran dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa 

agar dapat mencapai tujuan dari kompetensi dasar. Setiap guru wajib menyusun 

rancangan pelaksanaan pembelajaran secara sistematis dan lengkap agar 

pembelajaran dapat berlangsung dengan interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi, peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativittas, dan kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik (Rusman, 

2016:5).  

Rancangan pembelajaran disusun berdasarkan kompetensi dasar yang ada di 

dalam silabus. Guru menyusun rancangan pembelajaran disetiap pertemuan dalam 

kelas. Rancangan pembelajaran memiliki komponen-kompenen yang mendukung 

seperti identitas pelajara, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator 

pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, sumber belajar 

(Rusman, 2016:5-7). 
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a. Identitas Mata Pelajaran 

Identitas mata pelajaran, meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, 

program/program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, serta jumlah 

pertemuan. 

b. Standar Kompetensi 

Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik 

yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang 

diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada suatu mata 

pelajaran. 

c. Kompetensi Dasar 

Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dicapai oleh 

peserta didik selama proses belajar. 

d. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Indikator pencpaian kompetensi adalah perilaku yang dapai diukur melalui 

observasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tentu yang 

menjadi acuan penilaian mata pelajaran.  

Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata 

kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

e. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang 

diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. 
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f. Materi Ajar 

Materi ajar memuat fakta,konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan 

ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian 

kompetensi. 

g. Alokasi Waktu 

Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian 

kompetensi dasar dan beban belajar. 

h. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana 

belajar agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat 

indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembeljaarn oleh guru 

sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan siswa. 

i. Kegiatan Pembelajaran 

 

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. 

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

pembelajaran. 

2. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. 

3. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai. 
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4. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai 

silabus. 

 

2) Inti  

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi 

dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan. Menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kerativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan peserta didik. 

Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik 

peserta didikm dan mata pelajaran yang dapat meliputi proses eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi.  

1. Eksplorasi  

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

a) Melibatkan peserta didik mencari informaasi yang luas dan dalam tentang 

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

takambang” jadi guru dan belajar aneka sumber. 

b) Mengggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, 

dan sumber belajar lain.  

c) Memfasillitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta 

diidk dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. 

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

e) Memfasilitasi peserta diidk melakukan percobaan di laboratorium, 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 ididk melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 

untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis. 

c) Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut.  

d) Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif. 

e) Memfasilitasi peserta diidk berkompetisi 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.  
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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.  

b) Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan eloborasi peserta 

didik melalui berbagai sumber.  

c) Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan.  

d) Memfasilitasi peserta ididk untuk memperoleh pengalaman yang 

bermakna dalam mencapai kompetensi dasar.  

e) Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawabpertanyaan 

peserta didik yang menghadapi kesulitan  dengan menggunakan bahasa 

yang baku dan benar. 

f) Membantu menyelesaikan masalah. 

g) Memeberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil 

eksplorasi.  

h) Memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh. 

i) Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif. 
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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. 

1. Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/kesimpulan pelajaran. 

2. Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 

3. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajarn.  

4. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedy, 

program pengayaan, layanan onseling, dan/atau memberikan tugas, baik 

tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta 

diidk. 

5. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.  

j. Penilaian Hasil Belajar  

Prosedur dan instrument penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan 

dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar 

penilaian. Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk 

mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan 

sebagai bahan penyusunanlaporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki 

proses pembelajaran.  

 

Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematis, dan terprogram dengan 

menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan 
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kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek 

dan/atau produk, protofolio, secara penilaian diri.  

Penilaian hasil pembelajaran menggunakan standar penilaian pendidikan dan 

panduan penilaian keompok mata pelajaran. 

 

k. Sumber Belajar 

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator 

pencapaian kompetensi.  
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif 

deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskripsi adalah jenis metode penelitian 

kualitatif yang paling banyak dipengaruhi oleh pandangan-pandangan kuantitatif 

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

peneliti dalam kegiatan penelitaiannya. Pendekatan ini diharapkan mampu 

membuat uraian-uraian mengenai tulisan, ucapan, atau perilaku. Tujuan dari 

penelitian ini yaitu mendiskripsikan nilai-nilai religi dalam novel Cinta dalam 99 

Nama-Mu karya Asma Nadia dan membuat rancangan pembelajaran sastra di 

SMA.  

 

Penulis menggunakan metode deskripsi kualitatif dalam mendeskripsikan nilai 

religi yang ditemukan dalam novel Cinta dalam 99 Nama-Mu karya Asma Nadia. 

Dengan metode ini data yang telah terkumpul akan diidentifikasikan, dianalisis, 

dan dideskripsikan yang kemudian penulis menginterpretasikan sesuai dengan 

tujuan penulisan.   
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B. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Cinta dalam 99 Nama-Mu karya 

Asma Nadia yang terdiri dari  halaman 307, terbit tahun 2018, penerbit Republika 

Penerbit, cetakan 1. 

 

C. Data  

Adapun data yang dianalisis dalam penelitian ini berupa kutipan-kutipan yang 

terdapat dalam novel Cinta dalam 99 Nama-Mu yang berkaitan dengan nilai relegi 

mengenai tauhid, fikih, dan akhlak serta membuat rancangan pembelajaran sastra 

di SMA. 

 

D. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Teknik pengumpulan data dan analisis data dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis teks novel. Langkah selanjutnya yang dilakukan penulis untuk 

menganalisis data adalah sebagai berikut. 

 

1. Membaca novel  Cinta dalam 99 Nama-Mu karya Asma Nadia secara 

keseluruhan dan berulang ulang.  

2. Mengidentifikasi dan menandai kutipan-kutipan novel yang mengandung nilai-

nilai religi yang berkenaan dengan tauhid, fikih dan akhlak yang  ada  dalam  

novel Cinta dalam 99 Nama-Mu karya Asma Nadia. 
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3. Mengelompokkan nilai-nilai religi yang terdapat dalam novel Cinta dalam 99 

Nama-Mu karya Asma Nadia berdasarkan indikator penelitian.  

4. Mendeskripsikan nilai religius yang terdapat dalam novel Cinta dalam 99 

Nama-Mu karya Asma Nadia. 

5. Mendeskripsikan rancangan pembelajaran nilai-nilai religius untuk 

pembelajarannya di Sekolah Menengah Atas  
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai nilai-nilai religi dalam novel Cinta 

dalam 99 Nama-Mu karya Asma Nadia dan rancangan pelaksanaan pembelajaran di SMA 

peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut. 

1. Novel Cinta dalam 99 Nama-Mu karya Asma Nadia mengandung nilai-nilai religi yang 

meliputi  

a. Nilai Tauhid  

Nilai tauhid yang terdapat dalam novel Cinta dalam 99 Nama-Mu karya Asma Nadia 

yaitu Iman kepada Allah, takwa kepada-Nya, dan tobat.Iman kepada Allah dalam 

novel ini terdapat dalam perkataan dan perbuatan tokoh yang ada dalam novel.  
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Nilai tauhid mengenai ketakwaan kepada Allah terdapat dalam sikap para tokoh yang 

melaksanakan perintah-perintah Allah yang sesuai dengan syariatNya.Sementara itu, 

nilai tauhid mengenai tobat tergambar dari sikap tokoh Alif dan Irham yang 

melakukan kewajibannya sebagai umat Islam dan berbuatan baik untuk menebus 

segala dosa-dosa yang telah dilakukan.  

 

b. Nilai Fikih 

Nilai fikih yang terdapat dalam novel Cinta dalam 99 Nama-Mu karya Asma Nadia 

yaitu halal, haram, makruh, mubah, dan sunah. Nilai fikihmengenai halal tergambar 

saat tokoh dalam novel mencari rezeki yang sesuai dengan syariat Islam.Nilai 

fikihmengenai haram terdapat pada pekerjaan tokoh yang tidak sesuai dengan syariat 

Islam dan meminum miras yang dilarang oleh Allah.Nilai fikih mengenai makruh 

terdapat ada saat Alif merokok. Nilai fikih mengenai mubah terdapat padakegiatan 

dan perilaku tokoh yang ada dalam novel. Nilai fikih mengenai sunah yaitu saat Alif 

melakukan olah raga yang sesuai dengan sunah Rasullah dan saat tokoh melakukan 

sujud syukur. 

 

c. Nilai Akhlak 

Nilai akhklak yang terdapat dalam novel Cinta dalam 99 Nama-Mu karya Asma 

Nadia yaitu jujur, kesabaran,tawakal, rendah hati, dan disiplin.Nilai akhlakmengenai 

kejujuran terdapat dalam perbuatan dan perkataan tokoh yang ada dalam novel . 

 

Nilai akhlak mengenai kesabaran terdapat pada sikap Arum dan Alif dalam 

menghadapi suatu ujian hidup yang diberikan kepadanya.Nilai akhlak rendah hati 

terdapat pada sifat Arum yang tidak menyombongkan diri kepada orang lain atas 
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yang dimilikinya. Nilai akhlak tawakal terdapat pada sikap Alif dan Arum yang 

menyandarkan harapannya kepada Allah mengenai kehiduannya. Nilai akhlak 

mengenai disiplin dapat dilihat dari perilaku Arum yang menerapkan budaya antre 

saat berbelanja dan Ria yang mematuhi peraturan rumah sakit yang berlaku. 

 

2. Nilai-nilai religi pada  novel Cinta dalam 99 Nama-Mudibuat menjadi rancangan 

pelaksanaan pembelajaran sastra yang sesuai dengan kompetensi dasar 3.9 Menganalisis  

isi dan kebahasaan novel dan 4.9 Merancang novel atau novelet dengan memerhatikan isi 

dan kebahasaan.  

 

 

B. Saran  

Berdasarkan uraian di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut. 

1. Bagi guru mata pelajaran bahasa Indonesia dapat menggunakan rancangan pembelajaran 

sastra yang ada dalam penelitian ini untuk melaksanakan pembelajaran menganalisis unsur 

ekstrinsik (nilai agama)  dan kebahasaan novel serta membuat kerangka  novel sesuai 

dengan unsur ekstrinsik (nilai agama) dan kebahasaan..  

2. Bagi pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk menganalisis unsur 

ekstrinsik (nilai keagamaan) novel serta membuat kerangka novel yang memiliki nilai 

agama seperti tauhid, fikih, dan akhlak. 
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