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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas tentang nilai-nilai religious yang terkandung dalam novel 

“Hafalan Shalat Delisa” karya Tere Liye serta keterkaitannya dengan pembelajarn 

di sekolah yakni khususnya kelayakan novel tersebut sebagai alternatif bahan ajar 

mata pelajaran Apresiasi Sastra. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

nilai-nilai religious yang terkandung dalam novel “Hafalan Shalat Delisa” karya 

Tere Liye serta untuk mengetahui kelayakan nya sebagai bahan ajar mata 

pelajaran Apresiasi Sastra di sekolah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teori religiusitas dalam sastra secara umum dan teori religiusitas dalam 

pokok ajaran Islam menurut Muhammad Ali Daud.  Data dalam penelitian ini 

adalah petikan novel yang berisikan nilai religiusitas dan sumber datanya adalah 

novel “Hafalan Shalat Delisa” karya Tere Liye. Metode pengumpulan data 

dilakukan adalah dengan metode studi kepustakaan dan metode baca-catat. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini  adalah novel “Hafalan Shalat 

Delisa” karya Tere Liye sangat sarat akan kandungan nilai religiusitas yaitu 

Akidah (keimanan), yang meliputi iman kepada Allah, iman kepada Rasul Allah, 

iman kepada Malaikat, iman kepada Kitab-Kitab Allah,iman kepada Takdir Allah. 

Selain aspek Akidah, novel tersebut juga sarat akan nilai religiusitas Syari’ah 

(ibadah) yang meliputi perintah shalat, menuntut ilmu, beramal dengan tulus dan 

ikhlas, berzikir dan berdo’a kepada Allah. Yang terakhir adalah nilai religiusitas 

Akhlak (budi pekerti) yang meliputi akhlak terhadap diri sendiri (sabar, optimis, 

amanah, bersyukur, menerima hidayah, dan menghindarkan diri dari sikap marah), 

akhlak kepada kedua orang tua (larangan durhaka terhadap kedua orang tua), 

akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap saudara, akhlak terhadap sesame 

(memberi salam dan tolong menolong), dan akhlak terhadap anak yatim.  

Kata kunci: Nilai, Religiusitas, Akidah, Akhlak, Syari’ah 
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ABSTRACT 

 

 

This study discusses the religious values contained in the novel “Hafalan Shalat 

Delisa” by Tere Liye and its relevance to learning in schools, specifically the 

feasibility of the novel as an alternative teaching materials for literature Apresiasi 

Sastra. The theory used in this study is the theory of religiousity ib literature in 

general and the theory of religiousity in the subject of Islamic teaching according 

to Muhammad Ali Daud. The data and siurces of data in this study are the 

“Hafalan Shalat Delisa” novel by Tere Liye. The method od data collection is 

done by the library study method and the note-taking method. The data analysis 

method used in this study is a qualitive descriptive method. The results of this 

research are Tere Liye’s “Hafalan Shalat Delisa” novel which is full of 

religiosity, namely faith, which includes faiths in God, faith in the Kitab of Allah. 

Faith in Malaikat, faith in the Rasul Allah, faith to Allah’s Destiny. In addition to 

the aspect of the Akidah, the novel is also full of the value of religiosity of 

Syari’ah (ibadah), which includes the command of prayer, prosecuting you, 

charity sincerely and sincerely, reciting and praying to Allah. The last is the value 

od memorality (character) which includes morality towards oneself (patience, 

optimism, trustworthy, gratefull, accepting guidance, and avoiding anger), 

morality to both parents (lawlessness against parents) moral towards family, 

morals towards you, moral toward others (greetings and help), and morals towards 

orphans 
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A. PENDAHULUAN 

Pada tahun 2005, tepatnya 

setelah bencana alam tsunami 

melanda Aceh, bencana yang 

menyita perhatian banyak kalangan 

sehingga menyebabkan masyarakat  

bangsa Indonesia berduka. Hal 

tersebut mampu menyeret dunia 

ksusastraan Indonesia untuk ikut 

serta terpengaruh dampaknya dengan 

terbitnya salah satu karya sastra 

(novel) terbaik dari penulis Tere 

Liye, yaitu novel Hafalan Shalat 

Delisa. 

Novel ini menceritakan tentang 

bacaan shalat anak umur 6 tahun 

bernama Delisa, berlatar belakang 

bencana alam tsunami di Lhok Nga 

Aceh. Meski disajikan dalam dunia 

kanak-kanak, tetapi secara unum 

cerita dalam novel tersebut sarat 

akan makna yang tidak hanya 

ditujukan untuk anak-anak, 

melainkan juga untuk seluruh lapisan 

usia yang membacanya.   

Sebuah buku dengan rating 

tertinggi di www.goodreads.com 4 

dari 5 bintang. Sehingga tidak 

mengherankan apabila novel Hafalan 

Shalat Delisa tersebut mendapat 

predikat best seller. Selain itu, sejak 

munculnya novel tersebut mendapat 

banyak perhatian dari berbagai 

kalangan usia tua maupun muda. 

Karena sangat fenomenalnya sejak 

cetakan pertama hingga kini tahun 

2018, novel tersebut telah mengalami 

cetak ulang sebanyak dua puluh 

tujuh kali. Tidak henti sampai di 

sana, pada tahun 2011 novel tersebut 

kembali meledak di pasaran setelah 

diangkat ke layar lebar dan 

mendapatkan penghargaan sebagai 

salah satu film terbaik Indonesia. 

Apa yang menyebabkan 

novel tersebut mendapatkan begitu 

banyak apresiasi yang 

membanggakan? Petanyaan tersebut 

pasti terfikirkan bagi orang yang 

belum pernah membaca novel 

Hafalan Shalat Delisa. Apabila 

ditinjau secara umum dalam novel 

tersebut menonjolkan makna 

kehidupan seperti nilai 

keagamaan.nilai-nilai kehidupan 

yang sangat dibutuhkan oleh 

manusia. Selain itu novel tersebut 

juga mudah dipahami karena dalam 

penulisannya Tere Liye 

menggunakan kata-kata yang relatif 

mudah untuk dipahami berbagai 

kalangan. Oleh karena itu,novel 

Hafalan Shalat Delisa karya Tere 

Liye sangat patut untuk diteliti secara 

lebih mendalam khusunya mengenai 

nilai-nilai religius yang terkandung 

di dalamnya serta mengkajI apakah 

novel tersebut layak sebagai 

alternatif bahan ajar dalam 

pembelajaran apresiasi sastra di 

SMP.  

 Berangkat dari pemikiran di 

atas, penulis memandang perlu untuk 

mengangkat masalah tersebut 

sebagai objek dalam penelitian 

http://www.goodreads.com/


dengan fokus kajian  nilai religius 

yang terkandung dalam novel 

Hafalan Shalat Delisa karya Tere 

Liye sebagai alternatif bahan ajar 

Apresiasi Sastra bagi siswa di SMP. 

B. METODE PENELITIAN 

Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif kualitatif, 

maksudnya yaitu pendeskripsian 

penelitian ini dengan cara 

menjelaskan pemecahan masalah 

yang ada berdasarkan data-data. Data 

yang diperoleh dalam penelitian ini 

bukan termasuk berbentuk angka-

angka melainkan kata-kata  yang 

terdapat dalam novel Hafalan Shalat 

Delisa karya Tere Liye. 

Secara lebih rinci, deskripsi 

analisis penelitian ini menggunakan 

langkah-langkah yang dilakukan 

dalam penelitian adalah sebagai 

berikut : 

a. Mengidentifikasi data yang 

dibatasi pada aspek-aspek 

religius mengenai aqidah, 

syari’ah dan akhlak dalam novel 

Hafalan Shalat Delisa karya Tere 

Liye. 

b. Pengklasifikasian data-data yang 

diperoleh dari hasil analisis 

aspek-aspek religiusitas yang 

terdapat dalam novel Hafalan 

Shalat Delisa karya Tere Liye. 

c. Menganalisis kutipan yang 

berhubungan tentang aspek 

religiusitas yang terkandung 

dalam novel Hafalan Shalat 

Delisa  karya Tere Liye. 

d. Mengambil simpulan hasil 

analisis sebagai jawaban atas 

permasalahan  dalam penelitian. 

 
C. DESKRIPSI DATA DAN 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Nilai Religius dalam Akidah 

Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan, berikut dipaparkan 

beberapa contoh data yang terdapat 

dalam novel “Hafalan Shalat Delisa” 

beserta penjelasannya berdasarkan 

nilai Akidah. 

“Ya Allah, Delisa ingin 

sujud....Delisa ingin menyambung 

sujud yang terhenti itu. Delisa ingin 

sujud kepadaMu. Ya Allah, duhai 

yang maha pengasih....berikanlah 

kesempatan padanya” (Tere Liye, 

2008:125). 

Petikan dialog dalam novel di 

atas memberikan makna bahwa 

Bismillah sangat penting diucapkan 

oleh setiap orang ketika hendak 

memulai suatu pekerjaan, karena 

Bismillah mempunyai banyak 

faedah. Dalam hidup keseharian kita 

tentunya selalu memiliki kegiatan 

dan aktivitas karena tanpa kegiatan, 

hidup kita akan hampa dan tidak 

produktif. Bagi orang yang beriman 

segala aktivitasnya adalah sarana 

menebar kebaikan, baik dalam hal 

perkataan maupun perbuatan selalu 

memberikan kebaikan bagi diri 

sendiri maupun orang lain.  

2. Nilai Religius dalam Syari’ah 

Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan, berikut dipaparkan 

beberapa contoh data yang terdapat 



dalam novel “Hafalan Shalat Delisa” 

beserta penjelasannya berdasarkan 

nilai Syari’ah. 

“Delisa duduk bertelekan lutut di 

belakang Ummi. Kemudian pelan 

memeluk leher Ummi yang duduk 

berzikir di depannya”. 

“Ya Allah, mata Delisa teduh sekali. 

Mukanya lembut menatap Ummi. 

Muka keturunan dengan mukenah 

putih menghias wajahnya. Muka 

yang habis dibasuh wudhu. Muka 

Delisa yang habis dibasuh sujud 

(meskipun Delisa lupa lagi bacaan 

sujud tadi). Muka yang abis dbasuh 

dengan zikir. Muka itu mempesona. 

Mata hijau Delia mengerjap-

ngerjap” (Tere Liye, 2008:25). 

Islam menyuru manusia untuk 

tidak terlepas dari mengingat Allah. 

Sudah pasti ini mengandung maksud 

dan manfaat. Dengan berzikir berarti 

orang tersebut hatinya hidup. 

Apabila enggan berzikir maka berarti 

hatinya telah mati. Hati yang mati 

akan sulit menerima ahaya Ilahi yang 

berupa keimanan. Adapun manfaat 

berzikir kepada Allah, adalah 

menjadikan hati manusia tentram. 

Sebaliknya dengan melupakan Allah 

hati akan menjadi gersang, karena 

dengan berzikir manusia merasa 

dekat dengan Allah. 

3. Nilai Religius dalam Akhlak  

Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan, berikut dipaparkan 

beberapa contoh data yang terdapat 

dalam novel “Hafalan Shalat Delisa” 

beserta penjelasannya berdasarkan 

nilai Akhlak. 

“Membersihkan rumah. Mencuci 

pakaian. Dengan menjadi anak yang 

baik, Delisa ingin agar doanya 

terkabul. Delisa ingin agar bertemu 

lagi dengan Ummi. Bahkan Delisa 

sama sekali tidak berkeberatan 

memakan masakan Abi. Apa yang 

tidak dilakukan Delisa? Apa lagi? 

(Tere Liye, 2008:222). 

Itulah gambaran seorang anak 

yang berbakti kepada orang tuanya. 

Sudah sepantasnya sebagai anak 

membalas dengan berbakti padanya. 

Berbakti kepada orang tua biasa 

disebut Birrul Walidain. Seorang 

anak harus berbuat baik kepada 

orang tua, mengasihi dan 

menyayangi, menghormati dan taat 

kepada perintahnya, sejauh perintah 

tersebut bukan perintah untuk 

maksiat atau hal-hal yang dimurkai 

Allah serta berani menghalalkan 

yang haram dan mengharamkan yang 

halal. 

D. SIMPULAN 

Novel Hafalan Shalat Delisa 

merupakan karya sastra yang sarat 

akan kandungan nilai religiusitas 

yaitu Aqidah (keimanan), yang 

meliputi iman kepada Allah, iman 

kepada Malaikat, iman kepada Kitab-

Kitab Allah, iman kepada Rasul 

Allah, dan iman kepada Takdir 

Allah. Selain aspek Aqidah novel 

Hafalan Shalat Delisa juga  sarat 

akan nilai religiusitas Syariah 

(Ibadah) yang meliputi perintah 

shalat, menuntut ilmu, beramal 

dengan tulus dan ikhlas, berzikir dan 

berdo’a kepada Allah. Yang terakhir 

adalah nilai religiusitas Akhlak (budi 

pekerti) yang meliputi akhlak 

terhadap diri sendiri ( sabar, optimis, 

amanah, bersyukur, menerima 



hidayah, dan menghindarkan diri dari 

sikap marah), akhlak kepada kedua 

orang tua (larangan durhaka terhadap 

kepada orang tua), akhlak terhadap 

keluarga, akhlak terhadap saudara, 

akhlak terhadap sesama (memberi 

salam dan tolong menolong), dan 

akhlak terhadap anak yatim. 
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