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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Sastra merupakan suatu kegiatan kreatif dan sebuah karya seni. Karya sastra 

merupakan fenomena sosial budaya yang melibatkan kreativitas manusia. Karya 

sastra dapat memberikan pesan-pesan moral yang berwujud nilai religius. Dengan 

adanya nilai religius dapat memberikan kesadaran batin untuk membuat kebaikan 

terhadap sesama manusia dan terhadap mahluk ciptaan Tuhan. Pada zaman 

globalisasi ini perlu ditanamkan kesadaran tentang pemahaman dan penghayatan 

terhadap nilai religius. Sikap kedewasaan dan kematangan dapat dibentuk melalui 

sebuah karya sastra. Cara bertindak dan bersikap seseorang dalam sehari-hari 

berlandaskan oleh nilai. Yang mana nilai dapat diartikan sebagai pembatas 

seseorang dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Sumber inspirasi dalam 

terciptanya karya sastra sering didapatkan dalam masalah-masalah kehidupan 

sehari-hari. 

Berdasarkan jenisnya, karya sastra dibagi menjadi tiga, yaitu prosa, puisi dan 

drama. Sedangkan prosa dibagi kembali menjadi dua jenis yaitu novel dan cerpen. 

Novel adalag sebuah hasil cipta sastra yang menggambarkan kehidupan manusia 

dengan manusia lainnya yang saling berinteraksi dalam suatu komunitas 

masyarakat sehingga mewujudkan sebuah cerita. Dengan adanya interaksi manusia 

dengan manusia lainnya maka akan memunculkan konflik (Nurgiyantoro, 2010).  

Novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi ini telah banyak diminati oleh masyarakat 

dan telah mendapatkan penghargaan dari pebikmat karya sastra di mancanegara. 

Novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi menceritakan tentang permasalahan 
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kehidupan seperti masalah kekeluargaan, persahabatan dan juga, tentang permasalahan besar ada 

di masa lalu. Novel ini bermakna agar kita sebagai pembaca lebih mengingat kembali arti sebuah 

keluarga, persahabatan dan juga kebudayaan yang ada didalamnya. Terdapat beberapa nilai 

pendidikan karakter didalam novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi, termasuk didalamnya 

adalah nilai pendidikan karakter religius. 

Pendidikan karakter merupakan salah satu pendidikan yang tidak hanya bertujuan untuk 

meningkatkan mutu hasil pendidikan saja, namun juga dimaksudkan untuk membentuk karakter, 

mengembangkan karakter bangsa, dan akhlak mulia (Iswantiningtyas & Wulansari, 2018). 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Pasal 3 Tahun 2017 dalam (Iswantiningtyas & 

Wulansari, 2018), merumuskan 18 nilai penguatan pendidikan karakter bangsa yang diharapkan 

untuk disampaikan kepada peserta didik yaitu : 1) Religius, 2) Jujur, 3) Toleransi, 4) Kerja 

Keras, 5) Kreatif, 6) Mandiri, 7) Demokratis, 8) Disiplin, 9) Bersahabat/ Komunikatif, 10) Rasa 

Ingin Tahu, 11) Menghargai Prestasi, 12) Gemar Membaca, 13) Semangat Kebangsaan, 14) 

Cinta Tanah Air, 15) Cinta Damai, 16) Peduli Lingkungan, 17) Peduli Sosial, 18) Tanggung 

Jawab. 

 Religius dapat diartikan sebagai pikiran, perkataan dan tindakan seseorang tang 

dilandaskan oleh nilai- nilai Ketuhanaan dan ajaran agama (H. Gunawan, 2012). (Atmaja, 2018) 

mengatakan bahwa sekolah merupakan tempat yang tepat untuk membentuk nilai-nilai karakter 

terutama nilai karakter religius siswa. Tetapi pada kenyataannya banyak sekolah masih kurang 

dalam penanaman karakter religius. Karakter religius dapat membentuk kepribadian yang baik 

bagi siswa, jika hal tersebut tidak dilakukan maka siswa akan terbiasa pada kepribadian yang 

kurang baik. Hal tersebut menjadi alasan peneliti mengkaji nilai karakter religius yang 
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terkandung dalam novel Anak Rantau sehingga hasilnya nanti dapat di implementasikan dalam 

bahan ajar di Sekolah Menengah Atas (SMA).  

 Novel anak Rantau merupakan salah satu novel sebagai karya sastra yang mengandung 

muatan nilai. Mariyam (2017) mengatakan bahwa novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi 

mengandung nilai pendidikan karakter religius yang mengacu pada pesan educative (mendidik), 

pesan tersebut menyimpulkan pendapat yang kemudian dapat mengubah sikap dan karakter 

seseorang. Novel Anak Rantau  karya Ahmad Fuadi bermuatan cerita kekeluargaan serta 

mengandung banyak nilai pendidikan karakter religius yang dipaparkan secara jelas oleh tokoh-

tokoh. Hal tersebut dibuktikan dengan Hepi bersama kedua temannya Attar dan Zen khusyuk 

berdoa dan membaca surat Al-Fathihah serta ayat kursi dan ini termasuk mengerjakan perintah 

agama (Yulistiawan, 2019). Hal tersebut juga menjadi alasan peneliti menggunakan novel Anak 

Rantau karya Ahmad Fuadi sebagai bahan penelitian mengenai nilai karakter religius.  

  Penjelasan mengenai arti sebuah karakter menurut filsuf Michael Novak dalam Lickona, 

(2013) merupakan sebuah “campuran kompatibel dari sebuah kebaikan yang diidentifikasi oleh 

tradisi religius, cerita sastra, kaum bijaksana dan kumpulan orang berakal sehat yang ada dalam 

sejarah”. Nilai-nilai moral terdiri dari nilai moral universal seperti contoh memperlakukan orang 

dengan baik, menghormati pilihan hidup orang lain, serta menjunjung tinggi dari nilai-nilai 

kemanusiaan. Nilai moral non-universal tidak berkaitan dengan nilai moral universal, seperti 

halnya kewajiban-kewajiban pada setiap agama (ketaatan dalam menjalankan kegiatan ber-

agama, berpuasa bagi umat islam dan memperingati hari besar kegamaan lainnya) (Lickona, 

2013). Nilai-nilai karakter religius digolongkan ke dalam dua kategori yaitu, nilai moral 

universal maupun nilai moral non-universal, dimana di dalam nilai religius tersebut 

menerangkan tentang nilai seseorang dalam pelaksanaan kegiatan keibadahan  yang telah 
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dianutnya, serta saling menghargai kegiatan ibadah agama lainnya serta hidup berdampingan 

rukun dengan penganut keyakinan lainnya dan kepercayaan lainnya (Fadlillah & Khorida, 2013).  

 Nilai pendidikan karakter religius dapat membimbing seseorang untuk mencintai Allah 

SWT, meningkatkan keimanan dan ketagwaannya (Rianawati, 2015). Karakter religius adalah 

karakter utama penentu kehidupan seseorang ke arah yang lebih baik. Selaras dengan definisi 

nilai karakter religius diatas cakupan nilai karakter meliputi nilai ibadah, yaitu nilai ketaatan 

manusia kepada Tuhan yang diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari misalnya sholat, 

puasa, zakat dan lain sebagainya. Nilai Ruhul Jihad Yaitu jiwa yang mendorong manusia untuk 

berkerja atau berjuang dengan sungguh-sungguh. Nilai akhlak dan kedisiplinan yaitu cerminan 

keadaan jiwa seseorang, dan kedisiplinan merupakan kebiasaan manusia ketika melakukan 

tindakan sehari-harinya. Nilai amanah dan ikhlas, yaitu sikap dapat dipercaya. Nilai-nilai religius 

tersebut apabila dibiasakan dalam hal sehari-hari akan mampu membangun budaya religius 

(Fathurrohman, 2013). 

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Savitri, (2018) membahas tentang nilai 

pendidikan karakter yang ada pada setiap tokoh pada Novel Anak Rantau yang lebih ditekankan 

pada (1) nilai karakter yang jujur, (2) nilai pendidikan karakter bekerja keras, (3) nilai karakter  

ketulusan. Data pada penelitian tersebut adalah kalimat yang menunjukkan nilai karakter jujur, 

kerja keras, dan ketulusan. Berdasarkan hasil analisis data terdapat ada 36 nilai data yang 

menunjukan karakter jujur, 22 data tentang nilai karakter kerja keras, dan 35 data pada nilai 

karakter yang tulus. Yang membedakan penelitian Savitri dengan penelitian saya teletak pada 

nilai karakter yang akan dibahas, pada penelitian savitri membahas 3 karakter utama, yaitu jujur, 

kerja keras dan tulus, sedangkan pada penelitian saya lebih menekankan pada nilai karakter 
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religius yang terdapat pada novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi yang digolongkan menjadi 5 

kategori, dan dibahas satu persatu.  

Hutabarat, (2018) melakukan penelitian lain yang membahas tentang Nilai - Nilai 

Pendidikan Karakter Tokoh Utama dalam Novel Anak Rantau Karya Ahmad Fuadi: Tinjauan 

Psikologi Sastra. Penelitian Hutabarat ini lebih menekankan pada nilai karakter yang difokuskan 

hanya pada tokoh utamanya saja. Nilai pendidikan karakter dalam novel Anak Rantau karya 

Ahmad Fuadi dikaji terlebih dahulu dengan memaparkan watak-watak tokoh melalui sebuah 

kajian psikologi sastra. Watak tokoh Hepi sebagai tokoh utama mencerminkan kepribadian yang 

iri, khawatir, bukan orang penyabar, sensitif kepada orang lain, dendam, sifat keraguan, mudah 

merasa  cemas dan keresahan, mudah menilai buruk orang lain dan juga pemaaf. Pada novel 

Anak Rantau karya Ahmad Fuadi terdpat 13 nilai pendidikan karakter didalamnya, seperti: Nilai 

religius, nilai kejujuran, nilai kedisiplinan, nilai kerja keras nilai kekreatifan, nilai kemandirian, 

nilai rasa ingin tahu yang tinggi, nilai menghargai, nilai komunikatif, nilai perdamaian, gemar 

membaca, nilai sosial serta nilai bertanggung jawab. Yang membedakan penelitian Hutabarat 

dengan penelitian saya terletak pada pembahasan penelitiannya, pada penelitian Hutabarat 

membahas mengenai nilai pendidikan karakter pada tokoh utama sedangkan pada penelitian saya 

lebih difokuskan pada nilai karakter religius yang terdapat pada setiap tokoh pada novel tersebut. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, penulis bermaksud 

untuk meneliti novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi dari segi pendidikan karakter religius 

yang dialami oleh tokoh dengan mengangkatnya sebagai objek penelitian yang berjudul “Nilai-

Nilai Pendidikan Karakter Religius Dalam Novel Anak Rantau Karya Ahmad Fuadi Dan 

Implementasinya Sebagai Bahan Ajar di SMA ”  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter religius yang terkandung di dalam novel Anak 

Rantau karya Ahmad Fuadi? 

2. Bagaimana pengimplementasian nilai pendidikan karakter religius dalam novel Anak 

Rantau karya Ahmad Fuadi sebagai bahan ajar di SMA? 

1.3 Tujuan Penelitian   

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter religius yang terkandung di dalam novel 

Anak Rantau karya Ahmad Fuadi.  

2. Mendeskripsikan implementasi nilai pendidikan karakter religius dalam novel Anak 

Rantau karya Ahmad Fuadi sebagai bahan ajar di SMA. 

 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian ilmiah harus memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis 

sehingga teruji kualitas penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. Manfaat yang 

dapat diberikan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam 

pembelajar bidang bahasa dan sastra. Khususnya bagi pengembangan nilai-nilai 
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pendidikan karakter religius melalui pemanfaatan karya sastra. Selain itu juga menambah 

wawasan tentang keberadaan karya sastra (novel) yang memuat pendidikan karakter. 

Pada penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai keterkaitan sastra dengan nilai 

pendidikan karskter religius serta implementasi terhadab bahan ajar di SMA, sehingga 

dapat mewujudkan pendidikan yang efektif, efisien serta produktif. Pada penelitian ini 

diharapkan mampu menjadi pegangan, rujukan dan juga masukan bagi para tenaga 

pendidik, maupun lembaga pendidik. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Pembaca 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberi wawasan perihal nilai pendidikan karate 

religius pada novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi. Sehingga pembaca dapat 

memahami tentang nilai- nilai karakter religius dan dapat menerapkan dalam kehidupan 

sehari-hari, sehingga dapat bermanfaat dunia akhirat. 

b. Bagi Pengajar  

Para tenaga pengajar dapat memahami konsep dari pendidikan karakter, terutama 

nilai pendidikan karakter religius dan dapat menerapkan nilai pendidikan kerakter 

religius tersebut dalam proses belajar mengajar, sehingga materi yang berkaitan akan 

tertanam penuh dalam proses belajar siswa dan dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari.  

c. Bagi peneliti  

1) Dapat digunakan untuk memperluas wawasan, pengetahuan serta keterampilan 

dalam stategi dan proses dalam membangun nilai pendidikan karakter religius. 
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2) Dapat digunakan sebagai rujukan metodologi penelitian dan melakukan studi 

lanjutan dalam menjelaskan gagasan-gagasan yang terdapat didalam penelitian 

sebagai internalisasi nilai karakter religius di SMA.  

d. Bagi peserta didik 

Diharapkan dapat menambah pemahaman siswa bahwa keberhasilan pendidikan 

yang sebenarnya tidak hanya berhasil dalam hal intelektual tetapi juga harus berkarakter 

terutama karakter religius. 
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