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The purpose of this study is to describe the moral values in novel Memang Jodoh Karya Marah 

Rusli. 

The method of this research is analytic descriptive. Research is based on existing data or data 

obtained. Research produces data, collected data analyzed by expressing the values and meaning 

in a work that focuses on understanding the content, message, or idea of the author. In checking 

the validity of the data researchers do triangulation theory. 

Based on the analysis of data and discussion in the novel there are values of morality of Muslims 

to Allah SWT, Moslem moral values to fellow, and indigenous values of Muslims to the 

environment. The entire muslim values are described as follows; Namely (1) the value of 

husnuzzan, (2) the value of repentance, (3) the value of initiative, (4) the value of being grateful 

(5) the karmic value, (6) the fair value, (7) the value of fostering friendship (8) the value of 

tawakal (9) The value of qona'ah, (10) the value of wisdom, (11) the value of self-confidence, the 

moral values of Muslims in society, that is (1) generous, (2) big-spirited, and (3) words aligned 

with deeds. Third, Muslim moral values to the environment contained in the novel, the optimal 

utilization of nature and wise and loving fellow creatures (animals or plants). 

Based on the conclusions mentioned above, there are a number of suggestions that need to be 

submitted to the next researcher, it is advisable to develop research on Muslim moral values in a 

literary other works using different theories and perspectives so that the results of research on 

Muslim moral values In literary works will be more diverse and varied. In addition, this study 

can also be used as a reference for other researchers who conduct similar research. For writers of 

literary works, it is advisable to create quality literary works. 

 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Karya sastra itu unik karena perpaduan antara imajinasi pengarang dengan kehidupan sosial yang 

kompleks. Oleh sebab itu, sering dikatakan bahwa karya sastra dapat dianggap sebagai cermin 

kehidupan sosial masyarakatnya karena masalah yang dilukiskan dalam karya sastra merupakan 

masalah-masalah yang ada dalam lingkungan kehidupan pengarangnya sebagai anggota 

masyarakat. Hubungan antara sastra dan religius dapat diamati pada hasil sastra yaitu bagaimana 

intensitas religius yang ditampilkan dalam sebuah karya sastra itu. Pada hakikatnya manusia 

dikatakan religius apabila sikap dan tingkah lakunya sudah menunjukkan hubungan yang baik. 

Hubungan yang baik itu mencakup tiga aspek, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya, 

hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Apabila 

hubungan ketiga tersebut sudah baik maka seseorang itu dikatakan sudah mencapai nilai religius 

yang mutlak. Karya sastra pada hakikatnya penjelmaan angan serta pengalaman pengarang 

dengan kekuatan imajinasinya. Karya sastra berfungsi bukan hanya memberikan hiburan atau 



keindahan saja terhadap pembacanya, melainkan karya sastra itu dapat memberikan sesuatu yang 

memang dibutuhkan manusia pada umumnya yakni berupa nilai-nilai sastra seperti nilai 

pendidikan, moral, sosial, dan religius. 

1.2       Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah  

nilai-nilai akhlak apa sajakah yang  terdapat dalam novel Memang Jodoh Karya Marah Rusli ? 

1.3 Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan nilai-nilai akhlak yang terdapat 

dalam novel Memang Jodoh Karya Marah Rusli. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memiliki tiga manfaat teoritis; (1) Memperluas khasana ilmu pengetahuan 

dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia. (2) Memberikan masukan kepada mahasiswa dan 

Dosen  pengampu bahasa Indonesia dalam  pemanfaatan sumber belajar. (3) Diimplementasikan 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa, guru, dan peneliti selanjutnya. Bagi siswa, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan untuk penanaman nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam diri masing-masing. Guru dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk 

diterapkan dan diimplementasikan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah. 

Adapun bagi peneliti  

 

KAJIAN PUSTAKA 

Kemenangan novel terletak pada kemampuan untuk menyajikan kehidupan jiwa yang sukar 

ditangani dalam teater. Henry James dan Lubock (dalam Teori Kesusastraan:1989: 295) 

menganggap bahwa  

“Novel secara bergantian memberikan “gambaran” dan “drama”. Yang dimaksudkan 

disini adalah kesadaran tokoh tentang apa yang terjadi (dari luar dan dalam) yang 

dibedakan dari „adegan”. Adegan dilukiskan sebagian melalui dialog, dan dengan rinci 

menyajikan episode atau adegan penting. Sebagai karya sastra berbentuk fiksi, novel 

terdiri dari unsur instrinsik dan ekstrinsik yang membangun cerita dalam novel tersebut.” 



Unsur instrinsik dan ekstrinsik dalam karya sastra kedua unsur ini tidak dapat dipisahkan, karena 

kedua unsur ini saling berhubungan dan sangat menentukan keberhasilan suatu cerita yang di 

bangun sehingga menjadi satu-kesatuan yang utuh dalam sebuah karya sastra. Berkaitan dengan 

unsur pembangun fiksi (novel), penelitian ini meneliti mengenai unsur instrinsik novel. Nilai 

sebagai unsur yang terdapat dalam sebuah karya sastra (novel) lebih cenderung kepada tema dan 

amanat. Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai tema, amanat, dan tokoh. 

NILAI-NILAI AKHLAK  

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah masalah nilai-nilai akhlak yang 

diceritakan pengarang dalam novel Memang Jodoh karya Marah Rusli. Masalah tersebut antara 

lain nilai-nilai akhlak muslim kepada Allah SWT, nilai-nilai akhlak muslim kepada sesama, dan 

nila-nilai akhlak muslim terhadap lingkungan. Keseluruhan nilai-nilai akhlak muslim tersebut 

diuraikan sebagai berikut; yaitu (1) nilai husnuzzan, (2) nilai tobat, (3) nilai berinisiatif,  (4) 

nilaibersyukur  (5) nilai tata karma, (6) nilai adil, (7) nilai membina persahabatan (8) nilai 

tawakal (9) nilai qona‟ah, (10) nilai bijaksana, (11) nilai percaya diri,.Nilai-nilai akhlak muslim 

dalam masyarakat, yaitu (1) bermurah hati, (2) berjiwa besar, dan (3) perkataan selaras dengan 

perbuatan. Ketiga, nilai-nilai akhlak muslim terhadap lingkungan yang terkandung dalam novel, 

yaitu pemanfaatan alam secara optimal dan bijaksana serta menyayangi sesama makhluk (hewan 

atau tumbuhan). 

 

METODOLOGI PENELITIAN  

Metode penelitian ini adalah deskriptif analitik. Penelitian dilakukan berdasarkan data yang ada 

atau data yang diperoleh. Penelitian menghasilkan data, data yang terkumpul dianalisis dengan 

mengungkapkan nilai-nilai dan makna dalam suatu karya yang berfokus kepada pemahaman isi, 

pesan, atau gagasan pengarang. Dalam pengecekan keabsahan data peneliti melakukan 

triangulasi teori. 

Teknik yang digunakan peneliti dalam proses pengumpulan data meliputi empat tahap. Pertama, 

peneliti membaca secara intensif dan komprehensif yang dilanjutkan dengan observasi terhadap 

novel untuk memperoleh gambaran umum mengenai isi cerita. Kedua, peneliti mengidentifikasi 

isi novel untuk menjaring data sesuai dengan  konsep penelitian. Kegiatan identifikasi dilakukan 

dengan menelusuri paparan bahasa yang terdapat dalam pikiran, perasaan, perilaku, sikap, tokoh-

tokoh dalam bentuk dialog dan monolog dalam cerita. Ketiga, peneliti mengambil kutipan 



berbentuk unit-unit kalimat, paragraf, atau dialog yang menunjukkan wujud nilai-nilai akhlak 

muslim kepada Allah SWT, sesama dan terhadap lingkungan. Setelah itu, peneliti 

mengelompokkan kutipan ke dalam pembahasan sesuai sub bab yang dibahas sesuai dengan 

tabel pengumpulan data. Keempat, peneliti mengkaji tabel pengumpulan data yang diperoleh dan 

mengaitkannya dengan landasan teori dan fokus utama masalah-masalah yang diteliti sehingga 

menghasilkan hasil analisis yang akurat. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini meliputi pandangan dunia pengarang dalam novel Memang Jodoh karya 

Marah Rusli, nilai AKHLAK, Pandangan dunia pengarang ditinjau dari penokohan tokoh utama 

adalah pengarang memberikan ide dan pemikirannya melalui tokoh utama yang diceritakan 

pengarang. Tokoh utama dalam novel ini menjadi corong penyampai pesan pengarang. 

Pandangan dunia pengarang ditinjau dari latar sosial pengarang merupakan keadaan sosial 

pengarang yang mempengaruhi nilai-nilai akhlak pada tokoh. Pengarang menciptakan tokoh-

tokoh yang terdapat dalam novel juga disesuaikan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya 

dengan menyamarkan nama-nama orang-orang tersebut, dalam novel Memang Jodoh karya 

Marah Rusli terdiri dari hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya 

sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain, dan hubungan manusia dengan masyarakat. 

Nilai-Nilai Akhlak dalam Novel Memang Jodoh Karya Marah Rusli  tersebut adalah nilai 

pendidikan religius, nilai pendidikan budaya, nilai pendidikan moral, dan nilai pendidikan sosial. 

Nilai pendidikan religius terdiri dari bersyukur, tawakal, dan berdoa. Nilai pendidikan budaya 

terdiri dari melestarikan budaya berpantun. Nilai pendidikan moral terdiri dari berbakti kepada 

orang tua, kasih sayang, tekad kuat, kerja keras, mampu mengendalikan diri, tanggung jawab, 

rela berkorban, dan prasangka baik. Nilai pendidikan sosial terdiri dari tolong menolong, 

persahabatan, memberi semangat, dermawan, dan musyawarah. Semua nilai pendidikan tersebut 

sangat baik dan layak untuk dijadikan bahan ajar guru di sekolah ataupun sebagai contoh yang 

baik bagi siswa. Misalnya, nilai pendidikan religius, sangat baik untuk dicontoh siswa dalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam novel tersebut, tokoh-tokoh yang diceritakan pengarang sangat 

bergantung kepada Tuhan terhadap semua masalah yang dialami.  

Nilai-nilai akhlak muslim berisikan pemaknaan berharga dari ajaran akhlak atau moral dalam 

agama Islam yang idealnya dipelajari, dipahami, dan diimplementasikan seorang muslim dalam 



kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai akhlak muslim sejatinya bertendensi pada nilai-nilai akhlak 

mulia yang dicontohkan oleh nabi besar Muhammad SAW. Pada novel religi berjudul Tahun-

Tahun yang Hilang Berdiri Tegar di Bawah Bayang-Bayang Syekh Yusuf penulis banyak 

menampakkan nilai-nilai akhlak muslim dalam  penceritaanya. Hal tersebut dikarenakan penulis 

sangat terinspirasi sosok ulama besar bernama Syekh Yusuf Al-Makasari Al-Bantani. 

Berdasarkan pertimbangan adanya nilai-nilai akhlak muslim dalam novel, peneliti memutuskan 

untuk memilih novel tersebut sebagai objek penelitian. Tujuan diadakan penelitian ini untuk 

mendeskripsikan tiga nilai akhlak muslim dalam novel Tahun-Tahun yang Hilang Berdiri Tegar 

di Bawah Bayang-Bayang Syekh Yusuf, yaitu (1) nilai-nilai akhlak muslim kepada Allah SWT, 

(2) nilai-nilai akhlak muslim kepada sesama, dan (3) nilai-nilai akhlak muslim terhadap 

lingkungan. 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah masalah nilai-nilai akhlak yang 

diceritakan pengarang dalam novel Memang Jodoh karya Marah Rusli. Masalah tersebut antara 

lain nilai-nilai akhlak muslim kepada Allah SWT, nilai-nilai akhlak muslim kepada sesama, dan 

nila-nilai akhlak muslim terhadap lingkungan. Keseluruhan nilai-nilai akhlak muslim tersebut 

diuraikan sebagai berikut; yaitu (1) nilai husnuzzan, (2) nilai tobat, (3) nilai berinisiatif,  (4) 

nilaibersyukur  (5) nilai tata karma, (6) nilai adil, (7) nilai membina persahabatan (8) nilai 

tawakal (9) nilai qona‟ah, (10) nilai bijaksana, (11) nilai percaya diri,.Nilai-nilai akhlak muslim 

dalam masyarakat, yaitu (1) bermurah hati, (2) berjiwa besar, dan (3) perkataan selaras dengan 

perbuatan. Ketiga, nilai-nilai akhlak muslim terhadap lingkungan yang terkandung dalam novel, 

yaitu pemanfaatan alam secara optimal dan bijaksana serta menyayangi sesama makhluk (hewan 

atau tumbuhan). 

  Dengan begitu, pembaca akan lebih memahami masalah apa yang ingin disampaikan pengarang 

melaui novel yang diciptakannya. Mengacu pada permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mendeskripsikan nilai-nilai akhlak novel Memang Jodoh karya Marah Rusli. 

Fokus penelitian ini adalah masalah nilai-nilai akhlak. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan di dalam novel terdapat nilai-nilai akhlak muslim 

kepada Allah SWT, nilai-nilai akhlak muslim kepada sesama, dan nila-nilai akhlak muslim 



terhadap lingkungan. Berdasarkan pada simpulan yang dikemukakan di atas, ada sejumlah saran 

yang perlu disampaikan kepada peneliti selanjutnya, disarankan agar mengembangkan penelitian 

tentang nilai-nilai akhlak muslim pada sebuah karya sastra lain dengan menggunakan landasan 

teori dan perspektif yang berbeda sehingga hasil penelitian tentang nilai-nilai akhlak muslim 

dalam karya sastra akan lebih beragam dan bervariatif. Selain itu, penelitian ini juga dapat 

dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang melakukan penelitan sejenis. Bagi penulis 

karya sastra, disarankan agar dapat membuat karya sastra yang berkualitas. 
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