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ABSTRAK 

 
Rio Riskha, Kiki. D01212024. Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Novel   

Mendayung Impian Karya Reyhan M. Abdurrohman. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pembimbing Drs. H. Achmad Zaini, MA. 

 

Kata Kunci: Pendidikan Akhlak, Mendayung Impian 

 

      Mendayung Impian adalah novel solo kedua Reyhan M. Abdurrohman. Novel 

ini berawal dari impian masa kecilnya. Mimpi semasa kecil yang berubah-ubah 

hingga dewasa. Novel yang mengisahkan perjuangan meraih mimpi menjadi 

seorang guru. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah nilai-nilai 

pendidikan akhlak dalam novel Mendayung Impian karya Reyhan M. 

Abdurrohman. Kisahnya begitu inspiratif dan tidak biasa yang melatarbelakangi 

penulis untuk melakukan penelitian ini. 

 Rumusan masalah ini yaitu untuk mencari: 1) Nilai-nilai pendidikan 

akhlak dalam Islam 2) Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam novel Mendayung 

Impian. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui: 1) Nilai-nilai 

pendidikan akhlak dalam Islam. 2) Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam novel 

Mendayung Impian. 

Penelitian ini merupaka penelitian kajian pustaka (library research). Penulis 

berusaha mengkaji nilai-nilai pendidikan akhlak yang terdapat dalam novel 

Mendayung Impian karya Reyhan M. Abdurrohman. Teknik pengumpulan data 

dengan cara menggali berbagai karya tulis yang relevan dengan objek 

pembahasan yang dikaji. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

deskriptif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (contect analysis) 

yaitu suatu metode yang menggunakan teknik sistematik untuk menganalisis isi 

data dan mengkaji data. 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam novel Mendayung Impian karya Reyhan 

M. Abdurrohman adalah 1) Akhlak terhadap Allah SWT. 2) Akhlak terhadap 

sesama manusia, (akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap orang tua, dan 

akhlak terhadap orang lain), 3) Akhlak terhadap lingkungan. Nilai-nilai 

pendidikan akhlak terhadap Allah SWT meliputi taqwa, ikhlas, syukur. Nilai-nilai 

pendidikan akhlak terhadap sesama manusia (nilai-nilai pendidikan terhadap diri 

sendiri meliputi sabar, tawakal, syaja’ah, amanah, istiqomah, dan jujur. Nilai-nilai 

pendidikan akhlak terhadap orang tua meliputi mendo’akan, patuh terhadap 

perintahnya dan sayang kepada kedua orang tua. Nilai-nilai pendidikan akhlak 

terhadap orang lain ikatan persaudaraan karena Allah SWT). Nilai-nilai 

pendidikan akhlak terhadap lingkungan yaitu menjaga dan melesatarikan 

lingkungan agar tetap asri. 


