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ABSTRAK 

Royyanatul Habibah, D31209030, Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam 

Novel Sepatu Dahlan Karya Khrisna Pabichara. Jurusan Pendidikan Agama Islam. 

Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan. Institut Agama Islam Surabaya 2013 

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya nilai-nilai pendidikan yang dapat 

diambil dari suatu karya sastra. Penyampaian  nilai-nilai pendidikan dalam karya 

sastra selalu tidak secara langsung, sehingga perlu adanya penggalian nilai-nilai 

tersebut. Dengan penelitian inilah dapat ditemukan nilai-nilai penidikan didalamnya. 

Novel adalah salah satu karya sastra yang didalamnya mengandung berbagai nilai-

nilai pendidikan, selain itu novel adalah salah satu bentuk media pendidikan yang 

dapat dimanfaatkan pendidik dalam proses pembelajaran. Alasan yang menjadikan 

novel sebagai media pembelajaran adalah isi novel yang berupa cerita, yang memuat 

kisah-kisah yang menarik, ringan, menghibur dan mendidik. 

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu: (1) nilai-nilai 

pendidikan Islam apa sajakah yang terkandung dalam novel Sepatu Dahlan karya 

Khrisna Pabichara? (2) Bagaimanakah landasan normative nilai-nilai pendidikan 

agama Islam yang terkandung dalam novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka (library research), 

yaitu penelitian yang menggunakan data dan informasi dengan bantuan bermacam-

macam materi yang terdapat dalam kepustakaan. Data primernya diambil dari novel 

Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara, sedangkan data skundernya diambil dari 

buku, majalah, artikel dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian. Dalam 

penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah konten. Content analysis 

digunakan untuk mengungkap dan memahami pesan dalam novel ini. 

Berdasarkan penelitian dapat dissimpulkan nilai-nilai pendidikan Islam dalam 

novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara dikategorikan menjadi tiga bagian, 

yaitu: (1) Nilai-nilai pendidikan akidah dalam novel Sepatu Dahlan adalah nilai yang 

meliputi iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul Allah, 

iman kepada qadha dan qadar. (2) Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam novel Sepatu 

Dahlan adalah tawakal, jujur, pemaaf, ikhlas, syukur, amanah, sabar. (3) Nilai-nilai 

pendidikan sosial dalam novel Sepatu Dahlan meliputi tolong menolong, dermawan, 

menghormati orang yang lebih tua dan mencintai yang lebih muda.  

Kata Kunci: Nilai-nilai pendidikan Islam, Khrisna Pabichara dan novel Sepatu 

Dahlan.  
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