
 

 

ANALISIS NILAI-NIIAI AKHLAK DALAM NOVEL PUKAT 

KARYA TERE LIYE 
 

ARTIKEL E-JOURNAL 

 

 

 

diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar  

Sarjana Pendidikan (S.Pd.) 

 

 

REVI SUGARA 

NIM 120388201102 

 

 

 

 

 

PROGRAM PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI 

TANJUNGPINANG 

2017 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRAK 

Revi Sugara. 2017. Analisis Nilai-nilai Akhlak dalam Novel Pukat Karya Tere 

Liye. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pembimbing 

I: Titik Dwi Ramthi Hakim, M.Pd. Pembimbing II: Siti Habibah, Lc., M.Ag. 

 

Kata Kunci: Analisis, Nilai-nilai Akhlak, Novel 

 Di dalam novel Pukat Karya Tere Liye, terdapat nilai-nilai akhlak, yang 

terdiri atas nilai akhlak terhadap Allah, nilai akhlak terhadap manusia, dan nilai 

akhlak terhadap lingkungan. Di dalam novel ini, pengarangberharapnilai-

nilaiakhlak yang digunakandalam novel tersebutbisamenjadicontohdanpanutan, 

danbisaditerapkandalamkehidupansehari-hari. 

 Rumusan masalah yaitu nilai-nilai akhlak apa sajakah 

yangdigunakandalam novel Pukat Karya Tere Liye. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai akhlak yang 

digunakan dalam novel Pukat Karya Tere Liye. Sumber data dan penelitian yaitu 

novel Pukat Karya Tere Liye. Teori yang digunakan yaitu teori Suryana, dkk 

dalam buku Pendidikan Agama Islam (1997). 

 Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan 

menggunakan teknik penilitian, yaitu teknik analisis isi (content analysis). Teknik 

pengumpulan data yaitu teknik observasi, sementara teknik analisis data dengan 

cara reduksi data, penyajian data,dan penarikan kesimpulan. 

 Berdasarkan analisis nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam novel Pukat 

Karya Tere Liye, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 nilaiakhlak yang 

digunakan, yaitu akhlak terhadap Allah meliputi: beriman, taat, tawakal, syukur, 

istighfar, dan do’a), akhlak terhadap manusia meliputi: akhlak terhadap diri 

sendiri, akhlak terhadap keluarga, dan akhlak terhadap tetangga, dan ketiga akhlak 

terhadap lingkungan. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

ReviSugara. 2017. Analysis of Moral Values in Novel Pukat 

byTereLiye.Essay.Program Study of Language Education and Literature 

Indonesian, Facultyof Teacher and Scince Education, Maritime Raja Ali Haji 

University. Supervisor I: TitikDwiRamthi Hakim, M.Pd. Supervisor II: 

SitiHabibah, Lc.,M.Ag. 

Keyword: Analysis, Moral Values, novel. 

 In the novel Pukatby TereLiye, there are moral values, moral values of the 

Allah, moral values of the human, and moral values of the environtment. In the 

novel, the author hope that moral values that are used in the novel could be an 

example and  applied in everyday life. 

 The formulation of the problem, what are the moral values used in the 

novel Pukat by TereLiye. 

This research, to find out moral values in the novel Pukat by TereLiye. 

Data sources and research is novelPukat by TereLiye. The theory used is theory 

Suryana, et al in the book of Islamic Education (1997). 

 The method used is descriptive qualitative method, engineering research is 

content analysis techniques. Data collection is observation techniques.Data 

analysis techniques are data reduction, data presentation, and conclusion. 

 Based on the analysis of the moral values contained in the novel Pukat 

byTereLiye, concluded that there are three moral values, the morals of the Allah 

include: faith, obedience, trust, gratitude, forgiveness,takbir, and prayer, the 

morals of the humans include: morals of the oneself, morals of the family, and 

morals of the neighbor, and the third is the morals values of the environment. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Pendahuluan 

Dewasa ini, budaya membaca kembali digandrungi terutama novel. 

Semakin beragamnya tema yang dapat diangkat dalam penulisan sebuah novel, 

maka beragam pula pilihan dan variasi judul yang diminati para pembaca begitu 

pula dengan nilai-nilai yang dapat dimasukkan oleh pengarang sebagai amanat 

yang terkandung di dalamnya.Novel adalah salah satu karya sastra yang 

merupakan sarana atau media yang menggambarkan apa yang ada di dalam 

pikiran pengarang. 

Penulis menciptakan sebuah karya sastra khususnya novel, bukan hanya 

sekedar untuk dibaca sendiri, melainkan ingin menyampaikan kepada pembaca 

terdapat ide gagasan, pengalaman dan amanat serta nilai-nilai yang terdapat di 

dalamnya, salah satunya adalah nilai akhlak. Penulis berharap apa yang telah 

dipaparkan dan dituangkannya bisa menjadi sebuah masukan kepada pembaca, 

sehingga nilai-nilai kehidupan khususnya nilai-nilai akhlak yang terdapat di 

dalamnya bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. 

Setiap manusia memiliki tingkah laku yang baik maupun buruk, 

tergantung pada individu masing-masing. Seseorang dikatakan baik apabila dia 

memiliki akhlak yang baik begitu juga sebaliknya. Sejalan dengan penjelasan 

tersebut, menurut Amin (2013:80) akhlak merupakan ukuran pribadi seseorang, 

apabila akhlaknya luntur maka rendahlah harkat dan martabatnya, dan apabila 

akhlaknya luhur dan agung, maka tinggilah harkat dan martabatnya. 

Pada zaman sekarang ini, jangankan orang dewasa ataupun remaja-remaja, 

bahkan anak-anak pun banyak yang jauh dari nilai-nilai kehidupan dan 

terpengaruh dengan budaya asing, serta jauh dari nilai-nilai positif bahkan 

menjurus ke nilai yang negatif. Baik dari segi pergaulan, penampilan, perbuatan, 

ucapan, dan lain sebagainya. Dengan adanya nilai-nilai akhlak dalam sebuah 

novel, kita bisa menginformasikan atau memberikan pengetahuan kepada 

pembaca atau penikmat sastra, bahwasanya masa anak-anak adalah kesempatan 

emas, untuk menumbuhkan kejujuran, harga diri, serta perangai yang baik atau 

akhlak yang baik, dan kita bisa merubah karut-marut banyak hal dengan mendidik 

generasi penerus yang lebih baik. 



 

 

Salah satu penulis produktif saat ini adalah Tere Liye, yang sampai 

sekarang telah menghasilkan 25 karya. Beberapa karyanya masuk best seller dan 

diangkat ke layar lebar, salah satunya adalah novel Pukat. Novel Pukat 

menceritakanseorang anak yang bernama Pukat. Ia merupakan anak laki-laki 

tertua dari empat bersaudara dan berumur 9 tahun. Pukat adalah seorang anak 

yang cerdas dan kreatif, Ia dibesarkan dan dididik oleh orang tuanya dengan 

kesederhanaan. 

NovelPukat ini, juga menyampaikan setiap pesan yang tersirat kepada 

pembaca melalui kata-katanya yang mengalir dan mudah dipahami. Tidak hanya 

itu pembaca pun bisa merasa sedih atau bahkan tertawa sendiri ketika membaca 

novel ini, karena penulis menceritakan detail setiap kegiatan yang ada dan hal ini 

mempermudah pembaca dalam berimajinasi. Selain itu, novel ini sangat cocok 

bagi semua umur baik tua maupun muda sehingga dapat dijadikan bacaan bagi 

semua anggota keluarga. Pesan yang disampaikan penulis mengenai persahabatan, 

kejujuran, dan kesederhanaan bisa dijadikan contoh dalam kehidupan nyata 

pembaca. Semangat dan ketekunan tokoh Pukat yang berjuang agar dapat meraih 

mimpinya walaupun ia hanya dari keluarga sederhana patut dicontoh oleh 

generasi muda lainnya untuk meraih cita-citanya. 

Berdasarkan uraian di atas, pada penelitian ini akandianalisis nilai-nilai 

akhlak yang terkandung di dalam novel Pukat karya Tere Liye. Sehingga peneliti 

memberi judul “Analisis Nilai-nilai Akhlak dalam Novel Pukat Karya Tere Liye”. 

 

1.2 RumusanMasalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian, yaitu: Nilai-nilai akhlak apa sajakah yang digunakan dalam novel 

Pukat Karya Tere liye? 

 

 

 

 

 



 

 

1.3 TujuanPenelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan, pasti memiliki tujuan. Tujuan penelitian 

ini untuk menganalisis penggunaan nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam novel 

Pukat Karya Tere Liye. 

 

1.4 ManfaatPenelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada pembaca 

karya sastra baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut.Manfaat teoretis, 

penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan teori ilmu-ilmu sastra 

secara umum tentang unsur ekstrinsik karya sastra, khususnya nilai-nilai 

akhlak.Manfaat praktis, penelitian ini adalah memperkaya kajian-kajian novel. 

Hasil kajian ini sangat membantu pembaca memahami karya sastra berbentuk 

novel yang berhubungan dengan nilai sastra secara umum tentang unsur ekstrinsik 

karya satra, khususnya nilai-nilai akhlak dan memberikan sumbangan bagi para 

pembaca khususnya para pecinta karya sastra. 

 

2. MetodologiPenelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.Adapun yang 

dijadikanobjekdalampenelitianiniadalahnovel PukatKaryaTereLiye. Data 

penelitianberupateksataukalimat-kalimat yang terdapatdalam novel 

PukatKaryaTereLiye. 

Teknikpenelitianberupaanalisisisiataucontent 

analysisyaitusuatuteknikuntukmembuatinferensi-inferensi yang dapatditiru 

(repicable) dansahih, denganmemperhatikankonteksnya. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Simpulandan Saran 

6.2 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang nilai-nilai akhlak dalam Novel Pukat 

Karya Tere Liye terdapat 3 penggunaan nilai-nilai akhlak yang berdasarkan teori 

Suryana, dkk (1997:189), nilai akhlak terhadap Allah, nilai akhlak terhadap, 

manusia, dan nilai akhlak terhadap lingkungan. 

 

6.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, peneliti ingin memberikan saran kepada 

beberapa pihak lain: 

1. Saran terhadappembacasastra 

Pembaca hendaknya dapat mengambil dan menerapkan nilai-nilai akhlak 

dalam novel Pukat Karya Tere liye dalam kehidupan sehari-hari. Pada zaman 

sekarang ini, jangankan orang dewasa ataupun remaja-remaja, bahkan anak-anak 

pun banyak yang jauh dari nila-nilai kehidupan dan terpengaruh dengan budaya 

asing, serta jauh dari nilai-nilai positif bahkan menjurus ke nilai-nilai negatif. Baik 

dari segi pergaulan, penampilan, perbuatan, ucapan, dan lain sebagainya. Dengan 

adanya nilai-nilai akhlak dalam novelini, kita bisa menginformasikan atau 

memberikan pengetahuan kepada pembaca atau penikmat sastra, bahwasanya 

masa anak-anak adalah kesempatan emas, untuk menumbuhkan kejujuran, harga 

diri, serta perangai yang baik atau akhlak yang baik, dan kita bisa merubah karut-

marut banyak hal dengan mendidik generasi penerus yang lebih baik agar cita-cita 

yang diinginkan anak tercapai. 

2. Kepadapeneliti lain 

Bagi peneliti yang lain, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dapat 

digunakan sebagai bahan referensi atau kajian untuk pengembangan selanjutnya. 

Dan bagi peneliti yang lain dapat melakukan penelitian ini lebih maksimal dan 

lebih mendalam lagi pada novel Pukat Karya Tere Liye dengan analisis yang 

berbeda karena novel ini karya yang berkualitas dan bermanfaat. 
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