JUDUL
Analisis Nilai Religi

RUMUSAN MASALAH

TUJUAN MASALAH

1. Bagaimanakah nilai

1. Mendeskripsikan

KAJIAN PUSTAKA
2.1 Pengertian novel

dalam novel Hijrah

aqidah dalam novel

nilai aqidah dalam

itu Cinta karya Abay

Hijrah itu Cinta ?

novel Hijrah itu

2.2.1 Unsur intrinsik

Cinta karya Abay

2.2.2 Unsur ekstrinsik

Adhitya

2. Bagaimanakah nilai
syari’ah dalam novel
Hijrah itu Cinta ?

Adhitya
2. Mendeskripsikan

2.2 Unsur karya Sastra

METODE PENELITIAN
1. JenisPenelitian :
Deskriptif kualitatif
2. Data Penelitian:
Berupa sebuah kalimat

2.3 Nilai Religi

yang menunjukkan pada

2.3.1

nilai religi dalam novel

Macam Religi

nilai syari’ah dalam

2.3.1.1 Aqidah

hijrah itu cinta karya

akhlak dalam novel

novel Hijrah itu

2.3.1.1.1

Aqidah Iman

abay adhitya.

Hijrah itu Cinta ?

Cinta karya Abay

kepada Allah

3. Sumber Data:

Aqidah Iman

Dalam penelitian ini yaitu

kepada Kitab

sebuah novel yang berjudul

Allah

hijrah itu cinta karya abay

Aqidah Iman

aditya.

Cinta karya Abay

kepada Rasul

4. Teknik pengumpulan

Adhitya

Allah

3. Bagaimanakah nilai

Adhitya

2.3.1.1.2

3. Mendeskripsikan
nilai akhlak dalam
novel Hijrah itu

2.3.1.1.3

data yaitu reduksi data
meliputi :

2.3.1.2.1

a. Menyiapkan lembar

Ibadah

57

2.3.1.2 Syari’ah

2.3.1.2.2

Muamalah

pengumpul data.

2.3.1.2.3

Munakahat

b. Menyeleksi data.

2.3.1.3 Akhlak

c. Memberi deskripsi.
d. Menarik kesimpulan.

2.3.1.3.1

Akhlak
Terhadap Allah

2.3.1.3.2

Akhlak
Terhadap
Sesama
Manusia

2.3.1.3.3

Akhlak
Terhadap
Lingkungan

5. InstrumenPengumpulan
Data:
Yaitu penelitian sendiri
dan tabel
6. Teknik Penganalisisan
Data:
Yaitu pemaparan dalam
bentuk deskripsi
7. Teknik pengujian
kesahihan data: yaitu
tringulasi metode
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LAMPIRAN DATA
1. Tabel Penjaring data Nilai Religi Berupa Aqidah pada Novel “Hijrah itu Cinta” Karya Abay Adhitya.
No

Kode Data

Temuan Data

Deskripsi Data
IKA

NA.IKKA

Senja bahkan lupa dengan juz amma
yang dipinjam Fajar. Tapi, tidak
dengan Fajar. Dia masih mengingat
Senja yang telah meminjaminya juz
amma. Dengan juz amma itu, dia
bisa menghafal satu surah yang
menjadi inspirasi terbesar
hidupnya yaitu surah Adh-Duha.
Sampai hari ini, dia terus berusaha
menghafalkan Al-Qur’an. Adhitya
(2018, hal. 72)

2.

NA. IKA.

Ibu teringat nasihat ustaz dalam
kajian di masjid kompleks rumahnya.
“Berzikirlah...ingatlah Allah maka
hatimu akan menjadi tenang, dan
zikir terbaik adalah
memperbanyak istighfar.”
“Astaghfirullahal ‘adzim.....
Astaghfirullahal ‘adzim.....

Data disamping meunjukkan nilai aqidah berupa
iman kepada kitab Allah. Menurut Hamzah (2012,
hal. 63) nilai aqidah iman kepada kitan allah yakni
mempercayai atau meyakini bahwa Allah benarbenar menurunkan kitabnya kepada rasulnya agar
kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai rambu-rambu
atau pedoman hidup umat manusia agar mereka
memperoleh kemudahan atau kebahagiaan dunia
akhirat. Sesuai teori diatas, data disamping
merupakan data yang mengandung nilai aqidah
yang berupa iman kepada kitab Allah data yang
menunjukkan nilai aqidah iman kepada Allah yaitu
dari kalimat dia bisa menghafal satu surah yang
menjadikan inspirasi terbesar hidupnya yaitu surah
Adh-duha. Dengan menghafal satu surah Fajar
memiliki nilai aqidah yaitu iman kepada kitab
Allah, Fajar meyakini bahwa dengan menghafal
satu surah ia akan mendapat inspirasi terbesar
dalam hidupnya.
Data disamping meunjukkan nilai aqidah berupa
iman kepada Allah. Menurut Hamzah (2012, hal.
63) aqidah iman kepada Allah ialah membenarkan
dengan yakin akan adanya Allah, membenarkan
dengan yakin akan keesaan Allah baik dalam
perbuatan menciptakan alam, makhluk seluruhnya,
maupun dalam menerima ibadat segenap
makhluknya, membenarkan dengan yakin bahwa

IKRA

√
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1.

Nilai Aqidah
IKKA
√

3.

NA.IKKA

Allah bersifat dengan segala sifatnya sempurna,
suci dari sifat kekurangan dan suci pula dari
menyerupai segala yang baru. Sesuai teori diatas,
data disamping merupakan data yang mengandung
nilai aqidah yang berupa iman kepada Allah. Data
yang menunjukkan nilai aqidah iman kepada Allah
yaitu dari kalimat berzikirlah ingatlah Allah maka
hatimu akan menjadi tenang, dan zikir terbaik
adalah beristighfar sebanyak banyaknya. Dengan
mengingat Allah agar hati tenang ibu Senja
memiliki nilai aqidah yaitu iman kepada Allah, ibu
Senja meyakini bahwa disetiap masalah dengan hati
yang gelisah bagaimanapun kegelisahannya akan
tenang dengan selali mengingat Allah.

Awalnya karena kesukaanya pada
satu surah dalam Al-Qur’an yang ia
hafalkan yaitu surah Adh-Duha. Tak
sekedar hafal, tetapi setiap makna
yang terkandung dalam surah
Adh-Duha benar-benar menjadi
vitamin dan sumber inspirasi bagi
hidupnya yang penuh perjuangan.
Dalam shalatnya, dia membaca
surah Adh-Duha dengan khusyuk.
Adhitya (2018, hal. 41).

Data disamping meunjukkan nilai aqidah berupa
iman kepada kitab Allah. Menurut Hamzah (2012,
hal. 63) nilai aqidah iman kepada kitan allah yakni
mempercayai atau meyakini bahwa Allah benarbenar menurunkan kitabnya kepada rasulnya agar
kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai rambu-rambu
atau pedoman hidup umat manusia agar mereka
memperoleh kemudahan atau kebahagiaan dunia
akhirat. Sesuai teori diatas, data dismping
merupakan nilai aqidah yang berupa iman kepada
kitab Allah. data yang menunjukkan nilai aqidah
iman kepada Allah yaitu dari kalimat Fajat tak
sekedar hafal, tetapi setiap makna yang terkandung
dalam surah Adh-Dhuha benar-benar menjadi
vitamin dalam sumber inspirasi bagi hidupnya yang
penuh perjuangan. Dengan Fajar meresapi surah
Adh-Duha Fajar memiliki nilai aqidah yaitu iman
kepada kitab Allah, Fajar menjadikan setiap makna
dari surah Adh-Duha sebagai vitamin dan inspirasi

√
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Astaghfirullahal ‘adzim.....”. adhitya
(2018, hal 26).

bagi hidupnya
4.

NA.IKKA

Ayat demi ayat dalam surah AdhDuha dia baca dan resapi maknanya.
Selama ini, begitu besar pengaruh
surah Adh-Duha dalam
membangun keyakinannya kepada
Allah, Tuhan semesta ala yang selalu
membimbing dia dan mamanya
melewati ujian hidup. Adhitya (2018,
hal. 42)

5.

NA.IKKA

“ Jika kamu dalam keadaan gelisah,
sedih, kebingungan, depresi, sakit,
kesulitan, ditempa ujian, maka
becalah surah ini, dan resapi
maknanya. Karena Allah berjanji
demi waktu duha, Allah tidak akan
pernah meninggalkan hambanya.
Allah akan selalu mencintai dan
memberikan petunjuk kepada
hambanya kepada Allah. Adhitya
(2018, hal. 45)

√

√
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Data disamping meunjukkan nilai aqidah berupa
iman kepada kitab Allah. Menurut Hamzah (2012,
hal. 63) nilai aqidah iman kepada kitan allah yakni
mempercayai atau meyakini bahwa Allah benarbenar menurunkan kitabnya kepada rasulnya agar
kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai rambu-rambu
atau pedoman hidup umat manusia agar mereka
memperoleh kemudahan atau kebahagiaan dunia
akhirat. Sesuai teori diatas, data dismping
merupakan nilai aqidah yang berupa iman kepada
kitab Allah. Data yang menunjukkan nilai aqidah
iman kepada kitab Allah yaitu dari kalimat begitu
besar pengaruh surah Adh-Duha dalam membangun
keyakinannya kepada Allah. dengan keyakinan
pada surat adh-duha Fajar memiliki nilai aqidah
iman kepada kitab Allah, yaitu dengan meyakini
ayat suci al-qur’an.
Data disamping meunjukkan nilai aqidah berupa
iman kepada kitab Allah. Menurut Hamzah (2012,
hal. 63) nilai aqidah iman kepada kitan allah yakni
mempercayai atau meyakini bahwa Allah benarbenar menurunkan kitabnya kepada rasulnya agar
kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai rambu-rambu
atau pedoman hidup umat manusia agar mereka
memperoleh kemudahan atau kebahagiaan dunia
akhirat. Sesuai teori diatas, data dismping
merupakan nilai aqidah yang berupa iman kepada
kitab Allah. data yang menunjukkan nilai aqidah
iman kepada kitab Allah yaitu dari kalimat karena
Allah berjanji demi waktu duha. Dengan firman
Allah maka pada kalimat tersebut terdapat nilai
aqidah iman kepada kitab Allah yang dimana Allah

6.

NA.IKKA

Fajar kembali tersenyum penuh rasa
syukur. Mukjizat Al-Qur’an
mengantarkannya bisa sampai di
tempat ini. Karena Al-Qur’an pula
dia merasa mendapatkan banyak
kemudahan serta
pertolongan.adhitya (2018, hal 80)

7.

NA.IKA

Ya, kesadaran tertinggi manusia
adalah iman. Meyakini adanya
Allah. Meyakini harus beribadah
dan patuh kepada Allah. setelah
itu, ada banyak keasadaran lain
yang akan mencul dan membuat
manusia condong akan kebenaran.
Adhitya (2018, hal 85).
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brfirman demi waktu duha.
Data disamping meunjukkan nilai aqidah berupa
iman kepada kitab Allah. Menurut Hamzah (2012,
hal. 63) nilai aqidah iman kepada kitan allah yakni
mempercayai atau meyakini bahwa Allah benarbenar menurunkan kitabnya kepada rasulnya agar
kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai rambu-rambu
atau pedoman hidup umat manusia agar mereka
memperoleh kemudahan atau kebahagiaan dunia
akhirat. Sesuai teori diatas, data dismping
merupakan nilai aqidah yang berupa iman kepada
kitab Allah. Data yang menunjukkan nilai iman
keoada kitab Allah yaitu dari kalimat mukjizat alqur’an mengantarkannya bisa sampai di tempat ini,
karena Al-qu’an pula dia merasa mendapatkan
banyak kemudahan sertapertolongan. Dengan
mukjizat al-qur,an sudah terdapat nilai iman kepada
Allah yang dimana dengan al-qur’an bisa
mendapatkan banyak kemudahan serta pertolongan.
Data disamping meunjukkan nilai aqidah berupa
iman kepada Allah. Menurut Hamzah (2012, hal.
63) aqidah iman kepada Allah ialah membenarkan
dengan yakin akan adanya Allah, membenarkan
dengan yakin akan keesaan Allah baik dalam
perbuatan menciptakan alam, makhluk seluruhnya,
maupun dalam menerima ibadat segenap
makhluknya, membenarkan dengan yakin bahwa
Allah bersifat dengan segala sifatnya sempurna,
suci dari sifat kekurangan dan suci pula dari
menyerupai segala yang baru. Sesuai teori diatas,
data disamping merupakan data yang mengandung
nilai aqidah yang berupa iman kepada Allah
dikarenakan Ketika seseorang manusia harus
mempunyai keimanan yang kuat dan percaya akan

adanya Allah dan keesaan Allah yang maha
pencipta dan maha segalanya, meyakini akan
beribadah hanya kepada Allah dan patuh kepada
Allah sehingga ditemukan nilai aqidah berupa iman
kepada Allah . data yang menunjukkan nilai aqidah
iman kepada Allah yaitu dari meykini adanya
Allah, meyakini harus beribadah dan patuh kepada
Allah. Dengan meyakini kepada Allah sudah
menunjukkan bahwa terdapat nilai aqidah iman
kepada Allah dan meyakini harus beribadah dan
patuh kepada Allah.
8.

NA.IKA

Dan, Satria menjadi lebih termotivasi
untuk berhijrah di jalan Allah setelah
mendengar ceramah Uztad Hanan.
Kalimat “Allah tuh nggak akan
mungkin ngecewain orang-orang
yang berhijrah” kini terus
terngiang dalam pikirannya.
Adhitya (2018, hal 103)

Data disamping meunjukkan nilai aqidah berupa
iman kepada Allah. Menurut Hamzah (2012, hal.
63) aqidah iman kepada Allah ialah membenarkan
dengan yakin akan adanya Allah, membenarkan
dengan yakin akan keesaan Allah baik dalam
perbuatan menciptakan alam, makhluk seluruhnya,
maupun dalam menerima ibadat segenap
makhluknya, membenarkan dengan yakin bahwa
Allah bersifat dengan segala sifatnya sempurna,
suci dari sifat kekurangan dan suci pula dari
menyerupai segala yang baru. Sesuai teori diatas,
data disamping merupakan data yang mengandung
nilai aqidah yang berupa iman kepada Allah. Data
yang menunjukkan nilai aqidah iman kepada Allah
yaitu dari kalimat Allah tuh nggak akan mungkin
ngecewain orang-orang yang berhijrah, kini terus
ternginang dalam pikirannya. Dengan Allah tidak
akan mengecewakan menunjukkan bahwa memiliki
nilai aqidah berupa iman kepada Allah yang dimana
meyakini bahwa Allah tidak akan mengecewakan
orang-orang yang sungguh-sungguh ingin berhijrah.
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NA.IKKA

Al-Qur’an adalah petunjuk, surat
cinta, dan wujud perhatian dariNya. Al-qur’an menjadi kompas
agar manusia tidak salah arah,
tenang dalam menjalani kehidupan
sehingga akhirnya bisa sampai pada
tujuan hidup hakiki menghadapi
kebahagiaan abdi di akhirat nanti.

10.

NA.IKA

Fajar merasakan betul betapa
perhatiannya dan cinta Allah
kepadanya selama ini
karenainteraksi dengan Al-qur’an.
Setiap hari, dia sempatkan membaca
dan menghafal Al-qur’an dengan
metode tikrar atau mengulang.
Metode ini merupakan salah satu
metode menghafal Al-qur’an yang
paling tua dan mudah dilakukan siapa
saja. Semakin sering di ucapkan,
semakin mudah diingat dan dihafal.
Metode ini sangat cocok untuk Fajar
yang tidak mengkhususkan diri

Data disamping meunjukkan nilai aqidah berupa
iman kepada kitab Allah. Menurut Hamzah (2012,
hal. 63) nilai aqidah iman kepada kitan allah yakni
mempercayai atau meyakini bahwa Allah benarbenar menurunkan kitabnya kepada rasulnya agar
kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai rambu-rambu
atau pedoman hidup umat manusia agar mereka
memperoleh kemudahan atau kebahagiaan dunia
akhirat. Sesuai teori diatas, data dismping
merupakan nilai aqidah yang berupa iman kepada
kitab Allah. Data yang menunjukkan nilai iman
keoada kitab Allah yaitu dari kalimat Al-qur’an
adalah petunjuk, surat cinta, dan wujud perhatian
dari-Nya. Al-Qr’an menjadi kompas agar manusia
tidak salah arah. Dengan Alqur’an adalah petunjuk
dan menjadi kompas bagi manusia memiliki nilai
aqidah iman kepada kitab Allah, Al-qur’qn menjadi
petunjuk dan bukti cinta Allah kepada hambanya
agar al-qur’an menjadi rambu-rambu atau kompas
bagi manusia agar tidak salah arah.
Data disamping meunjukkan nilai aqidah berupa
iman kepada Allah. Menurut Hamzah (2012, hal.
63) aqidah iman kepada Allah ialah membenarkan
dengan yakin akan adanya Allah, membenarkan
dengan yakin akan keesaan Allah baik dalam
perbuatan menciptakan alam, makhluk seluruhnya,
maupun dalam menerima ibadat segenap
makhluknya, membenarkan dengan yakin bahwa
Allah bersifat dengan segala sifatnya sempurna,
suci dari sifat kekurangan dan suci pula dari
menyerupai segala yang baru. Sesuai teori diatas,
data disamping merupakan data yang mengandung
nilai aqidah yang berupa iman kepada Allah. Data
yang menunjukkan nilai aqidah iman kepada Allah
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9.

mengikuti dauroh hafiz atau
pesantren tahfiz Al-Qur’an. Asalkan
mau mengakolasikan waktu setiap
hari berinteraksi dengan Al-qur’an, ia
yakin akan hafal. Adhitya (2018, hal
113)
11.

NA.IKKA

Fajar takjub dengan semua cerita
Uztad Ali, sampai tak bisa berkata
apa-apa. “Ini adalah mukjizat AlQur’an........., Kata Uztad Ali.
Adhitya (2018, hal 116)

12.

NA.IKKA

Dia merasa bahwa keberuntungan
juga kemudahan yang dia peroleh
adalah mukjizat Al-Qur’an
untuknya dari Allah. Adhitya
(2018, hal 116)
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yaitu dari kalimat Fajar merasakan betul betapa
perhatiannya dan Cinta Allah kepadanya selama ini
karena interaksi dengan Al-qur’an. Dengan Fajar
merasakan cinta Allah Fajar memiliki nilai aqidah
iman kepada Allah, fajar yakin akan cintanya Allah
kepadanya denga mukjizat yang sellau dia
dapatkan.
Data disamping meunjukkan nilai aqidah berupa
iman kepada kitab Allah. Menurut Hamzah (2012,
hal. 63) nilai aqidah iman kepada kitan allah yakni
mempercayai atau meyakini bahwa Allah benarbenar menurunkan kitabnya kepada rasulnya agar
kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai rambu-rambu
atau pedoman hidup umat manusia agar mereka
memperoleh kemudahan atau kebahagiaan dunia
akhirat. Sesuai teori diatas, data dismping
merupakan nilai aqidah yang berupa iman kepada
kitab Allah. Data yang menunjukkan nilai iman
keoada kitab Allah yaitu dari kalimat inilah
mukjizat Al-qur’an, kata Uztad Ali. Dengan
mukjizat Al-qur’an yang Fajar peroleh Fajar
memiliki nilai aqidah iman kepada kitab Allah,
Fajar yang takjub akan mukjizat-mukjizat dia
dapatkan dari Al-qur’an.
Data disamping meunjukkan nilai aqidah berupa
iman kepada kitab Allah. Menurut Hamzah (2012,
hal. 63) nilai aqidah iman kepada kitan allah yakni
mempercayai atau meyakini bahwa Allah benarbenar menurunkan kitabnya kepada rasulnya agar
kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai rambu-rambu
atau pedoman hidup umat manusia agar mereka
memperoleh kemudahan atau kebahagiaan dunia
akhirat. Sesuai teori diatas, data dismping
merupakan nilai aqidah yang berupa iman kepada

kitab Allah. Data yang menunjukkan nilai iman
keoada kitab Allah yaitu dari kalimat dia merasa
bahwa keberuntungan juga kemudahan yang dia
peroleh adalah mukjizat Al-qur’an untuknya dari
Allah. dengan mukjizar dari Al-qur’an Fajar
memiliki nilai aqidah iman kepada kitab Allah,
Fajar yang merasa bahwa keberuntungan juga
kemudahan yang di peroleh selama ini adalah
mukjizat Al-quur’an dan dari Allah untuknya.
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2 Tabel Penjaring data Nilai Religi Berupa Syari’ah pada Novel “Hijrah itu Cinta” Karya Abay Adhitya.

No

Kode Data

Temuan Data

Nilai Syari’ah
MMH
MMKT

Deskripsi Data
IB

1.

NS.IB.

Bebrapa hari lalu, dia shalat Istikharah,
meminta petunjuk kepada Allah. dia ingin
segala keputusan yang dia ambil dalam
hidupnya selalu melibatkan Allah. Dan,
Allah memberikan pertanda dalam
mimpinya. Dia bermimpi memberikan juz
amma pada perempuan cantik dan berjilbab.
Mimpi itu terbayang terus dalam kepalanya.
Adhitya (2018, hal. 74).

2.

NS.IB.

Entah mengapa pagi dini hari, sekitar pukul
03.00, Senja terbangun dari tidurnya.
Mulutnya haus dan lidahnya kering.
Dengan langkah pelan, Senja pergi ke dapur
mengambil air minum. Ketika melewati
kamar ibunya, tak sengaja Senja melihat
kamrnya terbuka. Senja megintip ibu yang
sedang shalat. Adhitya (2018, hal. 27)

√

√
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Data disamping meunjukkan nilai syari’ah berupa
ibadah. Menurut Hamzah (2014, hal. 86) syari’ah berupa
ibadah yakni pengabdian, penyembahan, ketaatan,
merendahkan diri atau berdo’a. Secara istilah ibadah
bararti konsep untuk semua bentuk perbuatan yang
dicintai dan diridhoi oleh Allah dari segi perkataan dan
perbuatan yang konkret dan abstrak. Sesuai teori diatas,
data diasmping mengandung nilai syari’ah berupa
Ibadah. Data yang menunjukkan nilai syari’ah berupa
ibadah dari kalimat dia sholat istikharah. Dengan Fajar
melakukan sholat istikharah Fajar memilki nilai siyari’ah
berupa Ibadah.
Data disamping meunjukkan nilai syari’ah berupa
ibadah. Menurut Hamzah (2014, hal. 86) syari’ah berupa
ibadah yakni pengabdian, penyembahan, ketaatan,
merendahkan diri atau berdo’a. Secara istilah ibadah
bararti konsep untuk semua bentuk perbuatan yang
dicintai dan diridhoi oleh Allah dari segi perkataan dan
perbuatan yang konkret dan abstrak. Sesuai teori diatas,
data disamping merupakan data yang mengandung nilai
syari’ah yang berupa Ibadah . Data yang menunjukkan
nilai syari’ah berupa ibadah yaitu dari kalimat ketika
melewati kamar ibunya tak sengaja Senja melihat kamar
ibunya terbuka, Senja mengintip ibunya sedang sholat.
Dengan ibunya Senja sedang melakukan sholat ibu Senja

3.

NS.IB

“tadi, Paman ngajakin ibu kemana ?”
“itu, Paman dan bibimu ngajakin Ibu ke
pengajian lagi hari minggu ke Daarut
Tauhid. Itu juga kalau ibu sudah baikan.”
Adhitya (2018, hal. 24)

4.

NS.IB

“Kenapa Ibu suka shalat, suka membaca
Al-qur’an, dan suka ikut pengajian?
Bukankah dulu ibu sering kalau Tuhan itu
nggak adil? Kenapa Ibu sekarang rajin
beribadah ?”
Adhitya (2018, Hal. 27).

memiliki nilai syari’ah berupa ibadah, ibu Senja yang
melakukan kewajiban sebagai hamba Allah yakni sholat
wajib.
Data disamping meunjukkan nilai syari’ah berupa
ibadah. Menurut Hamzah (2014, hal. 86) syari’ah berupa
ibadah yakni pengabdian, penyembahan, ketaatan,
merendahkan diri atau berdo’a. Secara istilah ibadah
bararti konsep untuk semua bentuk perbuatan yang
dicintai dan diridhoi oleh Allah dari segi perkataan dan
perbuatan yang konkret dan abstrak. Sesuai teori diatas,
data disamping merupakan data yang mengandung nilai
syari’ah yang berupa Ibadah. Data yang menunjukkan
nilai syari’ah berupa ibadah dari kalimat itu paman dan
bibimu ngajakin ibu ke pengajian hari minggu ke Daarut
Tauhid. Dengan mengajak ibu ke pengajian Ibu Senja
memiliki nilai syari’ah berupa ibadah, ibu Senja yang
ingin mendatangi pengajian dengan paman dan bibi
Senja di Daarut Tauhid.

√
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Data disamping meunjukkan nilai syari’ah berupa
ibadah. Menurut Hamzah (2014, hal. 86) syari’ah berupa
ibadah yakni pengabdian, penyembahan, ketaatan,
merendahkan diri atau berdo’a. Secara istilah ibadah
bararti konsep untuk semua bentuk perbuatan yang
dicintai dan diridhoi oleh Allah dari segi perkataan dan
perbuatan yang konkret dan abstrak. Sesuai teori diatas,
data disamping merupakan data yang mengandung nilai
syari’ah yang berupa Ibadah. Data yang menunujukkan
nilai syari’ah berupa ibadah yaitu dari kalimat kenapa
ibu suka sholat, suka membaca al-qur’an, dan suka ikut
pengajian. Dengan data ikut pengajian dan membaca alqur’an ibu Senja memilii nilai syari’ah berupa ibadah,
Ibu Senja yang selalu melakukan ibadah dengan
membaca al-qur’an setiapa hari dan mengikuti pengajian.

√

NS.IB

lelaki itu tersenyum kepada Tuhan dalam
shalat Duha. Wajahnya tenang dan penuh
kebahagiaan. Shalat Duha sudah menjadi
kebiasaannya sejak kecil. Awal karena
kesukaannya pada satu surah dalam AlQur’an yang dia hafalkan ketika waktu
kecil yaitu surah Adh-Duha. Adhitya (2018,
hal. 41).

Data disamping meunjukkan nilai syari’ah berupa
ibadah. Menurut Hamzah (2014, hal. 86) syari’ah berupa
ibadah yakni pengabdian, penyembahan, ketaatan,
merendahkan diri atau berdo’a. Secara istilah ibadah
bararti konsep untuk semua bentuk perbuatan yang
dicintai dan diridhoi oleh Allah dari segi perkataan dan
perbuatan yang konkret dan abstrak. Sesuai teori diatas,
data disamping merupakan data yang mengandung nilai
syari’ah yang berupa Ibadah. Data yang yang
menunjukkan nilai syari’ah yakni ibadah yaitu dari
kalimat sholat Duha sudah menjadi kebiasaannya sejak
kecil. Dengan sholat duha yang menjadi kebiasaan Fajar
memiliki nilai syari’ah berupa ibadah, Fajar yang
menjadikan sholat Duha sebagai kebiasaannya setiapa
hari.

6.

NS.IB

Ketika zuhur tiba, Senja melaksanakan
ibadah shalat. Tadi subuh pun dia shalat
meskipun bangunnya pukul 06.00 pagi.
Tapi, semangatnya untuk menunaikan
shalat semakin tumbuh dalam hati, karena
shalat adalah tiang agama. Itu yang Senja
tahu dari dulu dan diingatkan kembali oleh
mang Didin. Adihitya (2018, hal 89)

7.

NS.IB

Aku sudah shalat dan berdo’a, tetapi
rasa bersalah itu terus muncul dan
menerorku”, kata Satria kepada Angga.
Mereka berdua sedang berada dikamar
Satria. Semenjak memutuskan berhijrah,

Data disamping meunjukkan nilai syari’ah berupa
ibadah. Menurut Hamzah (2014, hal. 86) syari’ah berupa
ibadah yakni pengabdian, penyembahan, ketaatan,
merendahkan diri atau berdo’a. Secara istilah ibadah
bararti konsep untuk semua bentuk perbuatan yang
dicintai dan diridhoi oleh Allah dari segi perkataan dan
perbuatan yang konkret dan abstrak. Sesuai teori diatas,
data disamping merupakan data yang mengandung nilai
syari’ah yang berupa Ibadah. Data yang menunjukkan
nilai syari’ah berupa ibadah yaitu dari kalimat ketika
zuhur tiba, Senja melaksnakan ibadah shalat. Dengan
melaksnakan shalat zuhur Senja memiliki nilai syari’ah
berupa ibadah yakni melkasnakan shalat zuhur.
Data disamping meunjukkan nilai syari’ah berupa
ibadah. Menurut Hamzah (2014, hal. 86) syari’ah berupa
ibadah yakni pengabdian, penyembahan, ketaatan,
merendahkan diri atau berdo’a. Secara istilah ibadah
bararti konsep untuk semua bentuk perbuatan yang

√
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5.

Angga memang sering main kerumah
Satria. Adhitya (2018, hal 118)

8.

NS.IB

“Demoy, kamu ngapain?”
“shalat....”
“ kan belum ashar....”
“ini saya mau shalat Istikharah, Brayyyy,
tungguin, ya”
Angga dan Satria saling menatap
keheranan. Demoy langsung shalat dua
rakaat. Stelah shalat, mulutnya komat-kamit
berdo,a. Setelah itu dia langsung
menghadap lagi kepada Angga dan Satria.
Adhitya (2018, hal 126)

dicintai dan diridhoi oleh Allah dari segi perkataan dan
perbuatan yang konkret dan abstrak. Sesuai teori diatas,
data disamping merupakan data yang mengandung nilai
syari’ah yang berupa Ibadah. Data yang menunjukkan
nilai siyari’ah berupa ibadah yaitu dari kalimat Aku
sudah shalatndan berdo’a, tetpai rasa bersalah itu terus
muncul dan menerorku, kata Satria kepada Angga.
Dengan Satria sudah shalat dab berdo,a Satria memiliki
nilai syari’ah berupa Ibadah yakni dengan melaksnakan
shalat wajib.
Data disamping meunjukkan nilai syari’ah berupa
ibadah. Menurut Hamzah (2014, hal. 86) syari’ah berupa
ibadah yakni pengabdian, penyembahan, ketaatan,
merendahkan diri atau berdo’a. Secara istilah ibadah
bararti konsep untuk semua bentuk perbuatan yang
dicintai dan diridhoi oleh Allah dari segi perkataan dan
perbuatan yang konkret dan abstrak. Sesuai teori diatas,
data disamping merupakan data yang mengandung nilai
syari’ah yang berupa Ibadah. Data yang menunjukkan
nilai sayari’ah berupa ibadah yaitu dari kalimat Shalat.
Dengan shalat Demoy memiliki nilai syari’ah berupa
ibadah melkukan shalatistikharah agar mendapat
petunjuk dari Allah.
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3 Tabel penjaringan data Nilai Religi Berupa Akhlak pada Novel “Hijrah itu Cinta” Karya Abay Adhitya.
No

Kode Data

Temuan Data

Deskripsi Data
ATA

NA.ATSM
.

Senja terdiam sesaat. Merasa tak biasa
dengan beberapa aktivitas yang dilakukan
oleh Ibu akhir-akhir ini.“Senja ke kamar ya
bu. Ibu istirahat biar cepat sembuh.”
Senja mencium kening ibunya, lalu
berdiri dan melangkah pelan menuju
pintu keluar kamar. Adhitya (2018, hal.
25)

Data disamping meunjukkan nilai akhlak yang
berupa akhlak terhadap sesama manusia. Menurut Alim
(2011, hal. 152) nilai akhlak berupa akhlak tehadap
sesama manusia banyak sekali rincian yang
dikemukakan Al-Qu’an berkaitan dengan perlakuan
terhadap sesama manusia. Petunjuk mengenai hal ini
bukan hanya dalam bentuk larangan melakukan hal-hal
negatif seperti membunuh, menyakiti badan atau
mengambil harta tanpa alasan yang benar melainkan juga
kepada menyakiti hati orang lain. Sesuai teori diatas,
data disamping merupakan data yang mengandung nilai
Akhlak yang berupa Akhlak terhadap sesama manusia.
Data yang menunjukkan nilai akhlak berupa akhlak
terhadap sesama manusia yaitu dari kalimat ibu istirahat
biar ibu cepat sembuh Senja mencium kening ibunya,
lalu berdiri dan melangkah pelan menuju pintu keluar
kamar. Dengan Senja mencium kening ibunya Senja
memiliki nilai akhlak berupa akhlak sesama manusia,
Senja yang sangat menyangimu ibunya dengan tulus
menyium kening ibunya.

2.

Nakh.ATS
M

Senja mendekati tempat tidur Ibunya dan
duduk diseblahnya. “Ibu, sudah makan ?”
sambil mencium kening Ibunya.
“Kamu yang harus Ibu tanya kamu
sudah makan Nak?”
Adhitya (2018, hal. 24).

Data disamping meunjukkan nilai akhlak yang
berupa akhlak terhadap sesama manusia. Menurut Alim
(2011, hal. 152) nilai akhlak berupa akhlak tehadap
sesama manusia banyak sekali rincian yang
dikemukakan Al-Qu’an berkaitan dengan perlakuan
terhadap sesama manusia. Petunjuk mengenai hal ini
bukan hanya dalam bentuk larangan melakukan hal-hal
negatif seperti membunuh, menyakiti badan atau

√
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1.

Nilai Akhlak
ATSM
ATL
√

mengambil harta tanpa alasan yang benar melainkan juga
kepada menyakiti hati orang lain. Sesuai teori diatas,
data disamping merupakan data yang mengandung nilai
Akhlak yang berupa akhlak terhadap sesama manusia.
Data yang menunjukkan nilai akhlak berupa akhlak
terhadap sesama manusia Senja mendekati tempat tidur
Ibunya dan duduk disebelahnya, Ibu sudah makan ?
sambil mencium kening ibunya. Dengan data Senja yang
mencium kening ibunya Senja memiliki nilai akhlah
beruapa akhlak tehadap sesama manusia Senja mencium
kening ibunya dengan sepenuh hati.
Nakh.ATS
M

Malam hari dirumahnya, dia berbincang
hangat dengan mamanya. “Mama bangga
padamu, Fajar,” kata Mama lembut.
“Alhamdulillah, Ma. Semua berkat do’a
mama, kuliah di IPB itu kan, keinginan
mama dulu,”
“Iya, alhamdulillah. Allah begitu baik
kepada keluarga kita.
“iya Ma. Semoga Fajar bisa bahagiain
Mama”.

4.

Nakh.ATA

Fajar sangat bersyukur. Meskipun begitu
berat perjuangan hidupnya dan ibunya
selama ini, dia merasa betapa Allah

Data disamping meunjukkan nilai akhlak yang berupa
akhlak terhadap sesama manusia. Menurut Alim (2011,
hal. 152) nilai akhlak berupa akhlak tehadap sesama
manusia banyak sekali rincian yang dikemukakan AlQu’an berkaitan dengan perlakuan terhadap sesama
manusia. Petunjuk mengenai hal ini bukan hanya dalam
bentuk larangan melakukan hal-hal negatif seperti
membunuh, menyakiti badan atau mengambil harta tanpa
alasan yang benar melainkan juga kepada menyakiti hati
orang lain. Sesuai teori diatas, data disamping
merupakan data yang mengandung nilai Akhlak yang
berupa akhlak terhadap sesama manusia. Data yang
menunjukkan nilai akhlak terhadap sesama manusia
yaitu dari kalimat alhamdulillah, Allah begitu baik
kepada kit, iya ma, semoga Fajar bisa bahagiain mama.
Dengan semoga Fajar bisa bahagiain mama Fajar
memiliki nilai akhlak berupa aklak terhadap sesama
manusia, Fajar yang sangat menyayangi mamanya dan
dengan tulus hati ingin membahagiakan mamanya.
Data disamping meunjukkan nilai akhlak yang berupa
akhlak terhadap Allah. Menurut Hamzah (2014, hal. 142)
Akhlak terhadap Allah yakni melaksanakan segal

√

√
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3.

Mahabaik, tak pernah meninggalkan dia
sedetikpun. Adhitya (2018, hal 45)

perintah Allah menjauhi larangannya, mencintai Allah
melebihi cinta kepada apa dan siapa juga dengan
mempergunakan firmanya dalam Al-Qur’an sebagai
pedoman hidup dan kehidupan, mensyukuri nikmat
karunia Allah, beribadah kepada Allah. Sesuai teori
diatas, data disamping merupakan data yang
mengandung nilai Akhlak yang berupa akhlak terhadap
Allah. Data yang menunjukkan nilai akhlak berupa
ahklak berupa akhlak terhadap Allah yaitu dari kalimat
meskipun begitu berat perjuangan hidupnya dan ibunya
selama ini, dia merasa betapa Allah mahabaik. Dengan
fajar mengucapkan Allah mahabaik Fajar memiliki nilai
akhlak terhadap Allah.

Nakh.ATA

“dan sempatkanlah, biasakanlah
melaksanakan Duha setiap hari. Nikmati
matahari pagi yang tersenyum Indah.
Berdo’alah kepadanya dan bersyukurlah
atas nikmat Allah yang telah berikan”

Data disamping meunjukkan nilai akhlak yang
berupa akhlak terhadap Allah. Menurut Hamzah (2014,
hal. 142) Akhlak terhadap Allah yakni melaksanakan
segal perintah Allah menjauhi larangannya, mencintai
Allah melebihi cinta kepada apa dan siapa juga dengan
mempergunakan firmanya dalam Al-Qur’an sebagai
pedoman hidup dan kehidupan, mensyukuri nikmat
karunia Allah, beribadah kepada Allah. Sesuai teori
diatas, data disamping merupakan data yang
mengandung nilai Akhlak yang berupa akhlak terhadap
Allah. Data yang menunjukkan nilai akhlak tehadap
Allah yaitu dari kalimat berdo’alah kepadanya dan
besyukurlah atas nikmat Allah yang telah diberikan.
Dengan data bersyukur atas nikmat Allah sudah
menunjukkan nilai akhlak tehadap Allah.

6.

Nakh.ATS
M

“Assalamualaikum....”
“Waalaikumsalam...”
Tangan mereka berjabat erat. Fajar
langsung memperkenalkan diri. “Uztad,

Data disamping meunjukkan nilai akhlak yang berupa
akhlak terhadap Allah. Menurut Hamzah (2014, hal. 142)
Akhlak terhadap Allah yakni melaksanakan segal
perintah Allah menjauhi larangannya, mencintai Allah

√

√
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5.

saya Fajar. Muridnya Uztad Rofiq,
Pesantren Quran Mdani Bogor,” kata Fajar,
Wajah Ustad Ali tambah semringah. Adhitya
(2018, hal. 78).

Nakh.ATS
M

Ketika shalat zuhur, Senja merasakan
ketenangan dan kedamaian mulai hadir.
Pelan-pelan menyelinap dalam hatinya yang
selama ini selalu gelisah. Alhamdulillah,
ucapannya dalam hati setelah shalat. Tak
lupa dia mendo,akan kesehatan Ibunya.
Adhitya (2018, hal 89).

8.

Nakh.
ATA

Satria merasa bahagia malam ini karena
telah menjadi bagian dari sebuah gerakan
besar yang sedang terjadi di Indonesia.
Apalagi ia berada di bandung, kota hijrah
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7.

melebihi cinta kepada apa dan siapa juga dengan
mempergunakan firmanya dalam Al-Qur’an sebagai
pedoman hidup dan kehidupan, mensyukuri nikmat
karunia Allah, beribadah kepada Allah. Sesuai teori
diatas, data disamping merupakan data yang
mengandung nilai Akhlak yang berupa akhlak terhadap
Allah. data yang menunjujkan nilai akhlak terhadap
sesama manusia yaitu dari klaimat tangan mereka
berjabat erat. Fajar langsung memperkenalkan diri, uztad
saya Fajar. Dengan mereka berjabat tangan mereka
memiliki nilai akhlak berupa akhlak terhadap sesama
manusia.
Data disamping meunjukkan nilai akhlak yang berupa
akhlak terhadap Allah. Menurut Hamzah (2014, hal. 142)
Akhlak terhadap Allah yakni melaksanakan segal
perintah Allah menjauhi larangannya, mencintai Allah
melebihi cinta kepada apa dan siapa juga dengan
mempergunakan firmanya dalam Al-Qur’an sebagai
pedoman hidup dan kehidupan, mensyukuri nikmat
karunia Allah, beribadah kepada Allah. Sesuai teori
diatas, data disamping merupakan data yang
mengandung nilai Akhlak yang berupa akhlak terhadap
Allah. data yang menunjujkan nilai akhlak terhadap
sesama manusia yaitu dari klaimat alhamdulillah,
ucapannya dalam hati setelah shalat. Tak lupa dia
mendo’akan kesehatan ibunya. Dengan tak lupa
mendo,akan kesehatan ibunya Senja memiliki nilai
akhlak brupa akhlak terhadap sesama manusi, Senja yang
sangat menyayangi ibunya mendo,akan ibunya dengan
kasih syang dan sepenuh hati.
Data disamping meunjukkan nilai akhlak yang berupa
akhlak terhadap Allah. Menurut Hamzah (2014, hal. 142)
Akhlak terhadap Allah yakni melaksanakan segal
perintah Allah menjauhi larangannya, mencintai Allah

Indonesia. Ribuan bahkan jutaan anak
muda yang merindukan perasaan
bahagia, mendekat kepada Allah, ingin
mengikuti jejak rasul, berproses disana.
Dan, Satria adalah salah satu seorang. Dia
terharu bisa menjadi salah satu pemuda yang
berusaha berhijrah.

Nakh.ATA

Selama ini karena jauh di Jakarta, Mang
Didin merasa belum bisa melaksanakan
amanahtersebut. Tapi, sekarang karena
dekat, semuanya menjadi lebih mudah.
Allah yang memberikan kemudahan itu.
Adhitya (2018, hal 105)

10.

Nakh.ATA

Terimakasih ya Allah, kau telah
memberikan cahaya hidayah dan
kemudahan. Tolong juga jaga keduanya

75

9.

melebihi cinta kepada apa dan siapa juga dengan
mempergunakan firmanya dalam Al-Qur’an sebagai
pedoman hidup dan kehidupan, mensyukuri nikmat
karunia Allah, beribadah kepada Allah. Sesuai teori
diatas, data disamping merupakan data yang
mengandung nilai Akhlak yang berupa akhlak terhadap
Allah. Data yang menunjukkan nilai akhlak tehadap
Allah yaitu dari kalimat ribuan bahkan jutaan anak muda
yang merindukan perasaan bahagia, mendekat kepada
Allah, ingin mengikuti jejak rasuluaallah, berproses
disana. Dengan merindukan perasaan bahgia mendekat
kepada Allah memiliki nilai akhlak berupa akhlak
terhadap Allah, dimana jika mendekat kepada Allah
maka hidup akan bahagia.
Data disamping meunjukkan nilai akhlak yang berupa
akhlak terhadap Allah. Menurut Hamzah (2014, hal. 142)
Akhlak terhadap Allah yakni melaksanakan segal
perintah Allah menjauhi larangannya, mencintai Allah
melebihi cinta kepada apa dan siapa juga dengan
mempergunakan firmanya dalam Al-Qur’an sebagai
pedoman hidup dan kehidupan, mensyukuri nikmat
karunia Allah, beribadah kepada Allah. Sesuai teori
diatas, data disamping merupakan data yang
mengandung nilai Akhlak yang berupa akhlak terhadap
Allah. . Data yang menunjukkan nilai akhlak tehadap
Allah yaitu dari kalimat tapi, sekarang karena dekat,
semuanya menajdi lebih mudah. Allah yang memberikan
kemudahan itu. Dengan Allah memberikan kemudahan
Mang Didin memiliki nilai akhlak berupa akhlak
terhadap Allah, dengan kemudahan dari Allah Mang
Didin bisa melakukan amanat dari Ayahnya.
Data disamping meunjukkan nilai akhlak yang berupa
akhlak terhadap Allah. Menurut Hamzah (2014, hal. 142)
Akhlak terhadap Allah yakni melaksanakan segal

yarobb. Arahkan terus wajah dan hati
mereka pada kebenaran dan cahayamu.
Ayah, lihatlah putri dan cucu kesyanganmu
kini mulai berubah. Didin berjanji akan terus
membimbing dan menjaga mereka berdua.
Melaksanakan amanah yang sudah Ayah
berikan. ADHITYA (2018, hal 105)

Nakh.ATS
M

Assalamualaikum,Pak Didin, sebuah
suara membuyarkan lamunannya.
Waalaikumsalam, jwab mang Didin. Hari
ini kita ada wawancara, Pak. Beberapa calon
karyawan sudah hadir. Mereka semua sudah
lolos tes tulis, tahap pertama, Pak. Ini
Vcmereka. Kata seorang staf sambil
menyerahkan lembaran print out CV kepada
Mang Didin. Adhitya (2018, hal 106)

12

Nakh.ATS
M

Terimakasih atas kehadiran hari ini. Nanti
kalau diterima, kami akan kembali hubungi
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perintah Allah menjauhi larangannya, mencintai Allah
melebihi cinta kepada apa dan siapa juga dengan
mempergunakan firmanya dalam Al-Qur’an sebagai
pedoman hidup dan kehidupan, mensyukuri nikmat
karunia Allah, beribadah kepada Allah. Sesuai teori
diatas, data disamping merupakan data yang
mengandung nilai Akhlak yang berupa akhlak terhadap
Allah. . Data yang menunjukkan nilai akhlak tehadap
Allah yaitu dari kalimat terimaksih ya Allah, kau telah
memberikan cahaya hidayah dan kemudahan. Dengan
terimaksih kepada Allah Mang Didin memiliki nilai
akhlak berupa akhlak terhadap Allah, Mang Didin
bersyukur dan berterimaksih atas cahay hidayah yang
Allah telah berikan.
Data disamping meunjukkan nilai akhlak yang berupa
akhlak terhadap Allah. Menurut Hamzah (2014, hal. 142)
Akhlak terhadap Allah yakni melaksanakan segal
perintah Allah menjauhi larangannya, mencintai Allah
melebihi cinta kepada apa dan siapa juga dengan
mempergunakan firmanya dalam Al-Qur’an sebagai
pedoman hidup dan kehidupan, mensyukuri nikmat
karunia Allah, beribadah kepada Allah. Sesuai teori
diatas, data disamping merupakan data yang
mengandung nilai Akhlak yang berupa akhlak terhadap
Allah. data yang menunjujkan nilai akhlak terhadap
sesama manusia yaitu dari klaimat Asssalamualaikum,
pak Didin, sebuah suara membuyarkan lamunannya.
Waalaikumsalam, jawan Mang Didin. Dengan
mengucapkan slam dan menjawab salam mereka
memiliki nilai akhlak berupa akhlak terhadap sesama
manusia. Saling mengucapkan salam antara Mang Didin
dan Staf pada saat bertamu.
Data disamping meunjukkan nilai akhlak yang berupa
akhlak terhadap Allah. Menurut Hamzah (2014, hal. 142)

Anda. Kata Mang Didin sambil berdiri
dan mengajak Fajar bersalaman. Dalam
hati, Fajar berharap bisa diterima
bekerja di perusahaan ini. Dengan
mengucapkan salam, Fajar melangkah
keluar ruangan. Tiba-tiba Mang Didin
kembali memanggil Fajar. Adhitya (2018 hal
107)

Nakh.ATA

Subhanaaallah.........., Ucap Fajar. Betapa
Allah memberikan hidayah kepada
siapapun yang dikehendakinya. Adhitya
(2018, hal 116)

14.

Nakh.ATA

Fajar, hari ini menjadi salah seorang
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Akhlak terhadap Allah yakni melaksanakan segal
perintah Allah menjauhi larangannya, mencintai Allah
melebihi cinta kepada apa dan siapa juga dengan
mempergunakan firmanya dalam Al-Qur’an sebagai
pedoman hidup dan kehidupan, mensyukuri nikmat
karunia Allah, beribadah kepada Allah. Sesuai teori
diatas, data disamping merupakan data yang
mengandung nilai Akhlak yang berupa akhlak terhadap
Allah. data yang menunjujkan nilai akhlak terhadap
sesama manusia yaitu dari klaimat Kata Mang Didin
sambil berdiri dan mengajak Fajar bersalaman. Dalam
hati, Fajar berharap bisa diterima bekerja di perusahaan
ini. Dengan mengucapkan salam, Fajar melangkah keluar
ruangan. Dengan mengucapkan slam dan berjabat tangan
Mang Didin dan Fjar memiliki nilai akhlak beruap
akhlak terhadap sesama manusia.
Data disamping meunjukkan nilai akhlak yang berupa
akhlak terhadap Allah. Menurut Hamzah (2014, hal. 142)
Akhlak terhadap Allah yakni melaksanakan segal
perintah Allah menjauhi larangannya, mencintai Allah
melebihi cinta kepada apa dan siapa juga dengan
mempergunakan firmanya dalam Al-Qur’an sebagai
pedoman hidup dan kehidupan, mensyukuri nikmat
karunia Allah, beribadah kepada Allah. Sesuai teori
diatas, data disamping merupakan data yang
mengandung nilai Akhlak yang berupa akhlak terhadap
Allah. Data yang menunjukkan nilai akhlak tehadap
Allah yaitu dari kalimat betapa Allah memberikan
hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Dengan
Allah memberikan hidayah bagi yang dikehendakinya
memiliki nilai akhlak berupa akkhlak terhadap Allah
yaitu Allah selalu memberikan hidayah kepada orangorang yang baik.
Data disamping meunjukkan nilai akhlak yang berupa

pengajar di sana. Sebuah pengalaman hidup
yang tak akan dia lupakan. Dalam hati, ia
tak henti mengucapkan syukur kepada
Allah. hari ini, Fajar merasa mendapatkan
benyak inspirasi kehidupan dari Uztad Ali.
Adhitya (2018, hal 116)

15.

Nakh.ATA

Keika sudah mengajar dan keluar dari lapas
bersana Uztad Ali, Fajar mendapatkan
telepon dari seorang perwakilan baksyari’ah
yang memberikan informasi bahwa dirinya
diterima bekerja di bank syari’ah. Fajar
langsung merasa sangat bersyukur,
berterima kasih kepada Allah , dalam
hatinya tak henti mngucapkan hamdalah.
Adhitya (2018, hal 116)
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akhlak terhadap Allah. Menurut Hamzah (2014, hal. 142)
Akhlak terhadap Allah yakni melaksanakan segal
perintah Allah menjauhi larangannya, mencintai Allah
melebihi cinta kepada apa dan siapa juga dengan
mempergunakan firmanya dalam Al-Qur’an sebagai
pedoman hidup dan kehidupan, mensyukuri nikmat
karunia Allah, beribadah kepada Allah. Sesuai teori
diatas, data disamping merupakan data yang
mengandung nilai Akhlak yang berupa akhlak terhadap
Allah. Data yang menunjukkan nilai akhlak tehadap
Allah yaitu dari kalimat dalam hati, ia tak henti
mengucapkan syukur kepada Allah. dengan
mengucapkan syukur kepada Allah Fajar memiliki nilai
Akhlak berupa Akhlak terhadap Allah, Fajar yang selalu
mengucapkan syukur terhadap Allah atas segala apa yng
diberikan Allah kepadanya.
Data disamping meunjukkan nilai akhlak yang berupa
akhlak terhadap Allah. Menurut Hamzah (2014, hal. 142)
Akhlak terhadap Allah yakni melaksanakan segal
perintah Allah menjauhi larangannya, mencintai Allah
melebihi cinta kepada apa dan siapa juga dengan
mempergunakan firmanya dalam Al-Qur’an sebagai
pedoman hidup dan kehidupan, mensyukuri nikmat
karunia Allah, beribadah kepada Allah. Sesuai teori
diatas, data disamping merupakan data yang
mengandung nilai Akhlak yang berupa akhlak terhadap
Allah. Data yang menunjukkan nilai akhlak tehadap
Allah yaitu dari kalimat Fajar langsung merasa sangat
bersyukur, berterima kasih kepada Allah , dalam hatinya
tak henti mngucapkan hamdalah. Dengan mengucapkan
hamdalah Fajar memiliki nilai akhlak berupa akhlak
terhadap Allah, Fajar yang ellau bersyukur kepada Allah
dan selalu mngucapkan hamdalah didalam hatinya
kepada Allah.

16.

Nakh.ATS
M

“Assalamualaikum”, kata Angga sambil
mengetuk pintu indekos. Tak lama
kemudian terdengar balasan salam dan pintu
pun dibuka. Adhitya (2018, hal 124)

Data disamping meunjukkan nilai akhlak yang berupa
akhlak terhadap Allah. Menurut Hamzah (2014, hal. 142)
Akhlak terhadap Allah yakni melaksanakan segal
perintah Allah menjauhi larangannya, mencintai Allah
melebihi cinta kepada apa dan siapa juga dengan
mempergunakan firmanya dalam Al-Qur’an sebagai
pedoman hidup dan kehidupan, mensyukuri nikmat
karunia Allah, beribadah kepada Allah. Sesuai teori
diatas, data disamping merupakan data yang
mengandung nilai Akhlak yang berupa akhlak terhadap
Allah. data yang menunjujkan nilai akhlak terhadap
sesama manusia yaitu dari klaimat “Assalamualaikum”,
kata Angga sambil mengetuk pintu indekos. Dengan
mengucapkan salam Angga memiliki nilai akhlak berupa
akhlak terhadap sesama manusia, mengucapakan salam
saat bertamu kerumah orang adalah sikap santun saat
bertamu.
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