
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Investasi dalam bidang pendidikan sangat diperlukan dalam upaya 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan dapat 

meningkatkan taraf hidup dan memungkinkan seseorang untuk dapat 

meningkatkan kemampuannya secara terencana. Oleh sebab itu, untuk 

merencanakan dan mengembangkan karakter anak sangat dibutuhkan 

pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang dimaksud bukan hanya 

merupakan pendidikan formal yang didapat dari sekolah, melainkan 

pendidikan di lingkungan keluarga sebagai upaya meningkatkan kualitas 

anak dalam ilmu pengetahuan, keterampilan, dan karakternya.
1
 

Berdasarkan tujuan pendidikan nasional, pendidikan di sekolah 

tidak hanya terkait upaya penguasaan bidang akademik oleh peserta didik 

namun harus diimbangi dengan pembentukan karakter. Keseimbangan 

pendidikan akademik dan pembentukan karakter perlu diperhatikan oleh 

pendidik dan orang tua di rumah. Jika keseimbangan ini dilakukan, 

pendidikan dapat menjadi dasar untuk mengubah anak menjadi berkualitas 

dari aspek keimanan, ilmu pengetahuan dan akhlak.
2
 

Pendidikan karakter merupakan sebuah istilah yang semakin hari 

semakin mendapat pengakuan dari masyarakat Indonesia saat ini. Berbagai 
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kerusakan moral yang terjadi di masyarakat indonesia saat ini terindikasi 

telah terjadinya pergeseran nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara serta memudarnya kesadaran masyarakat tentang niali-nilai 

keagamaan, budaya, dan falsafah bangsa. Dampaknya, hilanglah nilai-nilai 

karakter yang melekat pada bangsa kita sebelumnya, seperti rasa malu, 

kejujuran, patriotik, kepedulian sosial dan sebagainya.
3
 

Pendidikan karakter sendiri dapat di artikan sebagai pendidikan 

untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti, 

yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang yaitu tingkah laku 

yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja 

keras dan sebagainya. Ratna megawati memberikan ulasannya tentang 

pendidikan karakter. Menurutnya, pendidikan karakter adalah sebuah 

usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan 

bijak dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat 

memberikan kontribusi yang positif pada lingkungan.
4
 

Menurut kemendiknas menjelaskan bahwa nilai-nilai karakter yang 

dikembangkan dalam dunia pendidikan didasarkan pada 4 sumber, yaitu: 

Agama, Pancasila, budaya bangsa, dan tujuan pendidikan nasional itu 

sendiri. Dari keempat sumber tersebut merumuskan 18 nilai-nilai karakter 

umum yaitu: Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, 

mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 
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menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar 

membaca, peduli lingkungan, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung 

jawab.
5
 

Dengan kondisi demikian, pendidikan karakter diperlukan mampu 

membentuk bangsa yang unggul, tidak hanya dari segi keilmuan, tetapi 

juga membentuk moralitas yang menjadi unsur penting dalam menempa 

generasi muda Indonesia agar tidak mudah terjebak oleh rayuan 

modernitas dan globalisasi yang bisa saja memengaruhi hati nurani dan 

jiwa setiap orang.
6
 

Pendidikan karakter sering disamakan dengan pendidikan budi 

pekerti. Seseorang dapat dikatakan berkarakter jika telah berhasil 

menyerap nilai dan keyakinan yang dikehendaki masyarakat serta 

digunakan sebagai kekuatan moral dalam hidupnya.
7
 Pendidikan karakter 

tidak hanya mengajarkan mana yang baik mana yang benar dan mana yang 

salah, tetapi menanamkan kebiasaan tentang hal yang baik sehingga 

seseorang ataupun peserta didik paham. Mampu merasakan dan mau 

melakukannya.
8
 

Sementara itu Ruller Wiliams yang mengilustrasikan bahwa 

karakter adalah ibrat otot, dimana otot-otot karakter akan menjadi lembek 

apabila tidak pernah di latih, dan akan kuat dan kokoh kalau sering 
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dipakai. Seperti seorang binaragawan yang terus menerus berlatih 

membentuk ototnya, otot-otot karakter juga akan membentuk dengan 

praktik-praktik latihan yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan.
9
 

Dalam sejarahnya, khususnya sejarah Islam pendidikan karakter 

merupakan misi utama dari para nabi. Muhammad Rasulullah sedari awal 

tugasnya memiliki pernyataan yang unik, bahwa dirinya diutus untuk 

menyempurnakan karakter (Akhlak). 
10

 

Rasulullah memiliki akhlak yang mulia dan diutus untuk 

menyempurnakan akhlak manusia. Hal ini juga sesuai dengan sabda Nabi 

Muhammad Saw: 

حد ثنا عيد العزيز : د هللا حد ثي ابي سعيدين منصور قال عن عب

ين محمد عن محمد بن عجال عن القعقا ع بن حكم عن ابي صالح 

انما بعثت أل تمم : م .قال رسوالهلل صا: عن ابي هر يرة قال 

       (واه احمدر). مكارم االخالق

Artinya: Dari Abdullah menceritakan Abi Said bin Mansur berkata : 

menceritakan abdul aziz bin Muhammad dari Muhammad bin ‘Ijlan dari 

Qo’qo’ bin Hakim dari Abi  Shalih dari Abi Hurairoh berkata: Rasullulah 

SAW bersabda : “Sesungguhnya Aku hanya untuk menyempurnakan ahlak 

yang mulia”. (H.R Ahmad)
11

 

Berbicara tentang pedidikan erat kaitanya dengan media 

pendidikan, salah satu media yang dapat digunakan dalam penanaman 

pendidikan khususnya pendidikan karakter adalah karya sastra. Sering kali 

sastra hadir sebagai gagasan dar hasil perenungan atau pemikiran 

pengarang terhadap fenomena yang ada di lingkungan sekelilingnya dan 
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menuangkannya dalam bentuk tulisan, dengan penggunaan bahasa yang 

indah. Pada dasarnya sastra memiliki manfaat bagi kehidupan manusia 

pada umumnya, hal ini karena, karya satra mampu memberikan kesadaran 

kepada para pembacanya tentang kebenaran yang ada di dalam karya satra 

tersebut. Salah satu bentuk karya sastra adalah novel. Novel adalah karya 

fiksi atau prosa naratif yang panjangnya cukupan, tidak terlalu panjang, 

namun juga tidak terlalu pendek. 

Karya Tere Liye sendiri selalu menjadi Best Saller seperti Bidadari 

Syurga, Moga Bunda Disayang Allah dan Hafalan Shalat Delisa. Didalam 

Novel karangannya, Tere Liye selalu memuat pendidikan-pendidikan 

karakter atau pendidikan keIslaman lainnya melalui dialog-dialog atau 

tingkahlaku para tokoh cerita yang ia buat, bukan melalui dalil-dalil 

keislaman secara langsung. Sedangkan Novel Moga Bunda Disayang 

Allah adalah Novel Best Saller yang sangat menarik dengan kisah Melati 

yang di angkat dari kisah nyata yang di sajikan dalam gaya bahasa dan 

cerita yang sangat apik dan menarik. 

Berdasarkan uraian diatas maka timbulah gagasan penulis untuk 

menyusun skripsi dengan menganalisis nilai-nilai pendidikan karakter 

dalam novel Moga Bunda Disayang Allah karya Tere Liye. 

B. Penegasan Istilah  

Untuk menghindari kesalahan persepsi dan interpretasi terhadap 

penulisan skripsi ini, serta memberikan batasan-batasan terhadap 

pembahasan judul diatas, sehingga pembahasan tema dalam skripsi ini 



dapat di arahkan. Maka perlu dikemukakan batasan judul dengan 

penjelasan dan penegasan istilah sebagai berikut: 

1. Nilai Pendidikan Karakter 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai diartikan sebagai: 1)  

harga di arti taksiran harga, 2) angka kepandaian, 3) banyak sedikitnya 

isi, kadar, mutu.
12

  

Prayitno dan Belferik dalam bukunya Pendidikan Karakter dalam 

pembangunan bangsa menyatakan bahwa, pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan ketrampilan yang 

diperlukan  dirinya, masyarakat bangsa dan negara.
13

 

Dan karakter secara etimologi adalah tabi’at, watak, sifat-sifat 

kejiwaan akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang 

dengan orang lain.
14

 

Sedangkan pendidikan karakter adalah pembelajaran yang 

mengarah pada penguatan dan pengembangan perilaku anak secara 

utuh yang didasarkan pada suatu nilai yang dirujuk oleh sekolah. 

Definisi diatas mengandung makna bahwa pendidikan karakter 
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merupakan pendidikan yang terintegrasi dengan pembelajaran yang 

terjadi pada semua mata pelajaran. Diarahkan pada penguatan dan 

pengembangan perilaku anak secara utuh. 

2. Novel Moga Bunda Disayang Allah 

Novel Moga Bunda Disayang Allah diterbitkan oleh Republik 

Penerbit di Jakarta tahun 2006 dan ditulis oleh Tere Liye, dan memiliki 

306 halaman. Novel ini menceritakan tentang Melati yang awalnya 

sosok periang dan pintar pada usia 6 tahun harus mengalami kebutaan, 

tuli dan juga mengalami sulit berbicara seperti layaknya orang yang 

bisu, karena sebuah kecelakaan kecil yang mengakibatkan Melati buta, 

tuli dan juga bisu. Kemudian hadirlah Karang, sosok pria yang 

memilki sifat tidak pantang menyerah dan pekerja keras. Karang selalu 

berusaha keras agar Melati dapat mengenali dunia dan memahami 

tentang Tuhan pemilik alam semesta ini. 

Cerita yang disajikan dalam novel Moga Bunda Disayang Allah 

sendiri terinspirasi dari sebuah kisah nyata yang di alami oleh Hellen 

Adams Keller, Keller sendiri lahir di Ivy Green Tuscumbia, pada 27 

juni 1880. Dan mengalami keterbatasan buta, tuli dan sekaligus bisu 

pada usia 19 bulan. Ayahnya bernama Kapten Arthur H Keller dan 

ibunya Kate Adams Keller.  

3. Tere Liye                                                   

Tere Liye yang memiliki nama asli Darwis lahir lahir pada 21 Mei 

1979, Tere Liye merupakan salah satu penulis novel dari Indonesia 



yang sangat terkenal, beberapa karyanya telah di angkat ke dalam layar 

lebar, seperti Moga Bunda Disayang Allah yang tayang pada tahun 

2013, dan karyanya yang lain yang terkenal dan di angkat ke layar 

lebar adalah Hafalan Shalat Delisa.       

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis menyimpulkan bahwa 

maksud dari Judul Skripsi ini adalah untuk mengkaji nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam novel Moga Bunda Disayang Allah karya dari Tere Liye.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil pokok 

permasalahan yang dituangkan dalam sebuah pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apa nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Moga Bunda 

Disayang Allah karya Tere Liye? 

2. Bagaimana implementasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel 

Moga Bunda Disayang Allah dalam keluarga? 

D. Tujuan Penelitian 

Berkaca dari permasalahan diatas, maka penulis memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam 

novel Moga Bunda Disayang Allah. 

2. Untuk mengetahui implementasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

novel Moga Bunda Disayang Allah dalam keluarga. 

E. Manfaat penelitian 

Sedangkan manfaat penelitian ini sendiri adalah sebagai berikut: 



1. Manfaat bagi penulis sendiri adalah memperkaya wawasan keilmuan 

dalam bidang pendidikan karakter. 

2. Bagi para pembaca, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu 

bahan rujukan dalam pengembangan pendidikan karakter di Indonesia. 

3. Bagi Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, penelitian 

ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang 

pendidikan, khususnya di bidang pendidikan karakter. 

F. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian 

yang di lakukan. Kajian pustaka disebut juga kajian literatur. Kajian 

pustaka merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang 

relevan dengan bidang atau topik tertentu.
15

 Tujuannya adalah untuk 

mencari teori-teori, konsep-konsep dan hasil-hasil dari penelitian dahulu 

yang relevan dengan masalah penelitian, memperluas, dan memperdalam 

wawasan keilmuan bagi penulis serta mencari informasi aspek masalah 

yang belum diteliti.
16

 

Beberapa karya tentang nilai-nilai pendidikan karakter diantaranya 

adalah sebagai beriku:  

1. Buku yang berjudul, Pendidikan Karakter: Mengembangkan Karakter 

Anak yang Islami, karya Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad 

Kadri. Buku ini mejelaskan tentang strategi dan metode pendidikan 
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karakter yang didasarkan atas al-Qur’an dan sunah Rasulullah. 

Keseimbangan pendidikan akademik dan pendidikan karakter juga 

sangat penting, selain itu pendidikan yang dilakukan teerhadap anak 

harus dapat mengembangkan karakternya sehingga menjadi individu 

yang memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di 

akhirat. 

2. Buku yang berjudul pendidikan Karakter (Menjawab Tantangan Krisis 

Multidimensional) karya masnur Muhlich. Buku ini menjelaskan 

tentang peristiwa berkaitan dengan runtuhnya karakter bangsa yang 

terjadi akibat dampak globalisasi, dan menjawab tantangan 

multidimensional yang disusun berbasis masalah dan testimoni. 

Memberi pemahaman pentingnya karakter bagi bangsa Indonesia 

apalagi di era globalisasi saat ini. 

3. Ali Muqoddas dalam Jurnalnya yang berjudul “Problematika 

Pengembangan Kurikulum Berkarakter”. Pada artikel yang diambil 

dari jurnal Tarbawi. Vol 9, No 01 Januari-Juni 2013. disini penulis 

menjelaskan tentang pentingnya sebuah  pendidikan karakter dan 

problem-problem yang terjadi dalam pengembangan  kurikulum 

berkarakter. Pendidikan karakter dan akhlak mulia yang secara implisit 

maupun eksplisit menjadi tanggung jawab guru yang harus diikuti 

secara eksplisit dalam mengidentifikasi nilai-nilai karakter kemudian 

harus dituangkan dalam silabus dan RPP secara jelas, karena RPP dan 

silabus merupakan rencana yang akan dilaksanakan dalam kegiatan 



pembelajaran. Selain itu guru harus memiliki karakter yang positif 

terlebih dahulu dan memiliki komitmen untuk mentransfer nilai-nilai 

pendidikan karakter tersebut melalui ucapan, sikap dan tindakan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4. Nur Said dalam jurnalnya berjudul “Relevansi “Islame” Saridin Bagi 

Pendidikan Karakter Masyarakat Pesisir”. Pada artikel yang diambil 

dari Journal of islamic studies Hikmah Vol VII, No 01 (2011). Dalam 

journal tersebut di jelaskan tentang apa yang dilakukan saridin dalam 

banyak kasus, lebih-lebih yang tercermin dalam syahadat Saridin , 

yang menunjukkan bahwa Saridin justru mengedepankan unsur 

terpenting dalam karakter yaitu langsung mengamalkan apa yang 

diketahui (acting) dalam kehidupan nyata. Diantara nilai-nilai karakter 

yang bisa ditemukan dalam islamisme saridin antara lain adalah: 

Ikhlas, sabar jujur, berbakti kepada orang tua dan juga guru, peduli 

lingkungan dan iman kepada Allah.  

5. Skripsi karya Hidayatul Mustafidah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan UNISNU JEPARA Tahun 2014 yang berjudul “Nilai-Nilai 

Pendidikan Karakter dalam Novel Terjemah Totto-Chan : Gadis Cilik 

Dijendela Karya Tetsuko Kuroyanagi dan Relevansinya Dengan 

Pendidikan Akhlak (Persepektif Pendidikan Islam), di dalam skripsi ini 

dijelaskan tentang nilai-nilai pendidikan karakter yang ada di dalam  

Novel Gadis Kecil di Jendela Karya Tetsuko Kuroyanagi disana di 

jelaskan bahwa pendidikan karakter merupakan sebuah proses 



membentuk akhlak, kepribadian dan watak yang baik, yang 

bertanggung jawab akan tugas yang diberikan Allah kepadanya di 

dunia, serta mampu menjalankan perintahNya dan menjauhi 

laranganNya. Karena itu dalam Islam, Pendidikan karakter adalah 

pendidikan agama yang berbasis Akhlak. 

6. Skripsi karya Emi Sholehah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

UNISNU JEPARA Tahun 2013 yang berjudul “Studi Analisis Tentang 

Pendidikn Karakter dalam Al-Qur’an Surat Al-Ahzab Ayat 35”, di 

dalam skripsi ini dijelaskan tentang nilai-nilai pendidikan karakter 

yang terfokus pada Surat al-Ahzab ayat 35. Dijelaskan bahwa 

pendidikan karakter bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai pada 

generasi penerus utamanya, serta kepada guru dan segenap pendidik 

agar mampu memberi teladan yang baik sehingga mampu menciptakan 

teladan yang luar biasa. Sedangkan pendidikan karakter yang ada 

dalam surat al-Ahzab ayat 35 adalah himpunan sifat yang seharusnya 

ada pada diri setiap insan agar terbentuk jiwa muslim muslimah dan 

dapat dijadikan landasan perilaku. 

Penulis sepaham dengan keenam pustaka diatas, akan tetapi penulis 

ingin mencoba menganalisis nilai-nilai pendidikan karakter dalam Novel 

Moga Bunda Disayang Allah Karya dari Tere Liye, karena pada dasarnya 

novel juga dapat digunakan sebagai sumber pelajaran maupun sebagai 

sumber pengajaran.  

G. Metode Penelitian 



1. Metode Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian 

(Library Researt) yaitu penelitian yang meneliti data yang berupa 

naskah-naskah atau majalah-majalah yang bersumber dari khazanah 

kepustakaan.
17

 Dimana penulis mengguakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah 

suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, 

persepsi pemikiran orang secara individu atau kelompok.
18

 

Penelitian ini menekankan pada kekuatan analisis data pada 

sumber data yang didapatkan dari buku, tulisan atau dokumen maupun 

teori-teori untuk di interpretasikan secara luas dan mendalam. Untuk 

itu, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kepustakaan 

berdasarkan tulisan yang mengarah pada pembahasan skripsi ini. 

2. Metode Pengumpulan Data 

a. Sumber Primer 

Sumber primer yaitu, data yang di ambil dari sumber data 

primer atau sumber pertama.
19

 Dalam hal ini bahan pertama atau 

utama yang dijadikan referensi adalah novel Moga Bunda 

Disayang Allah karya dari Tere Liye. 

b.  Sumber Sekunder 
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Sumber sekunder merupakan sebagian bahan penunjang 

dan pendukung dalam pembahasan skripsi. Sumber pustaka ilmiah 

yang lain adalah buku yang secara resmi telah dipublikasi atau 

telah menjadi pegangan dalam pembelajaran suatu bidang ilmu.
20

 

Sesuai dengan penelitian yang di lakukan oleh Penulis yaitu 

bersifat deskriptif kualitatif, maka layaknya penelitian kualitatif 

yang mengadakan penelitian terhadap kepustakaan. Maka 

pengumpulan datanya dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan dokumen.  

Dokumen sendiri adalah catatan peristiwa yang sudah 

berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang.
21

 

3. Metode Analisis data 

Dalam analisis data Penulis menggunakan metode interpretasi data 

yang menurut Anton Bakker dan Zubair dalam bukunya yang berjudul 

Metodologi Penelitian Filsafat, Metode interpretasi data adalah 

menyelami isi buku, untuk dengan setepat mungkin dalam 

mengungkapkan arti dan makna uraian yang disajikan.
22

 

H. Sistematika Penulisan 
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hlm. 326. 
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Anton Bakker dan Achmad Choiris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta 

: Kanisius, 1990), hlm. 69. 



Untuk mengetahui keseluruhan materi-materi yang ada didalam 

skripsi secara global, maka penulis perlu mengemukakan sistematika 

penulisan yang merupakan kerangka dari penelitian yang digunakan untuk 

memberikan gambaran tentang pokok-pokok materi yang akan dibahas, 

adapun pembagian sistematika skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 

1. Bagian muka 

Bagian ini terdiri dari: halaman judul, halaman absrak, halaman 

nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman 

persembahan, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi. 

2. Bagian Isi 

Pada bagian isi skripsi memuat lima bab yang masing-masing bab 

memuat beberapa sub bab yaitu: 

 BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang : Latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, 

sistematika penulisan.  

 BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori terdiri dari dua bab. 

pertama, membahas tentang pendidikan karakter itu sendiri 

membahas definisi pendidikan karakter, tujuan dan fungsi 

pendidikan karakter dan selanjutnya adalah nilai-nilai pendidikan 

karakter. 



Kedua, tinjauan umum novel yang meliputi: pengertian novel, ciri-

ciri novel dan unsur-unsur novel. 

 BAB III:  DESKRIPSI TENTANG NOVEL  

Dalam bab ini akan membahas dua sub bab, yang pertama, 

menjelaskan tentang unsur-unsur pembentukan novel Moga Bunda 

Disayang Allah karya Tere Liye, yang terdiri dari unsur intrinsik 

dan selanjutnya unsur ekstrinsik yang meliputi biografi dan karya-

karya dari Tere Liye .  

Sub bab yang kedua berisi tentang sinopsis dari Novel Moga 

Bunda Disayang Allah karya Tere Liye.  

 BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini akan membahas dua sub bab, pertama menjelaskan 

tentang analisis nilai-nilai pendidikan karakter dalam Novel Moga 

Bunda Disayang Allah karya Tere Liye.  

Sub bab kedua adalah implementasi nilai-nilai pendidikan karakter 

dalam novel Moga Bunda Disayang Allah dalam pendidikan 

keluarga 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan, saran dan kata 

penutup. 



3. Bagian Akhir 

Dalam bagian ini terdiri dari: daftar kepustakaan, biografi penulis 

dan daftar lampiran-lampiran. 


