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ABSTRAK 

OLEH 

NURFALAH HANDAYANI 

Skripsi ini mengemukakan tentang Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Novel 
Api Tauhid Karangan Habiburrahman El-Shirazy meliputi aspek aqidah, ibadah, 
akhlak dan sosial. 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini fokus pada apa 
saja nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam novel Api Tauhid karangan 
Habiburrahman El-Shirazy.  

Dalam penggalian data digunakan penelitian kepustakaan atau library 
reseach, dengan meneliti dan menelaah novel Api Tauhid serta sebagai literatur, guna 
mendapatkan data untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam dalam novel 
tersebut. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan diinterpretasikan serta 
dianalisis untuk diuraikan secara sempurna.  

Beranjak dari kenyataan di atas, maka sekiranya penulis perlu untuk 
mengemukakannya lebih jauh lagi guna memperoleh dan mendapatkan nilai-nilai 
pendidikan Islam yang terdapat dalam novel Api Tauhid Karangan Habiburrahman 
El-Shirazy dengan mengutip term-term yang sudah dikelompokkan ke dalam nilai-
nilai pendidikan Islam.  

Berdasarkah hasil penelitian tersebut, penulis menemukan beberapa nilai-

nilai pendidikan Islam yang tertuang dalam novel Api Tauhid yaitu: (1) Aspek 

Aqidah meliputi: a) Tauhid (di dalamnya mengandung nilai agama/religius), 

b) Konversi agama (di dalamnya mengandung nilai agama/religius), c) 

Kematian (di dalamnya mengandung nilai etika dan nilai sosial); (2) Aspek 

Ibadah meliputi: a) Shalat  (di dalamnya mengandung nilai agama/religius, 

nilai estetika, nilai guna/manfaat, dan nilai sosial), b) Umrah (di dalamnya 

mengandung nilai agama/religius), c) Shalawat (di dalamnya mengandung 

nilai agama/religius), d) Doa (di dalamnya mengandung nilai agama/religius 

dan nilai sosial), e) Dzikir (di dalamnya mengandung nilai agama/religius, 

nilai etika, nilai etika, dan nilai guna/manfaat); (3) Aspek Akhlak yang 

meliputi: a) Maaf (di dalamnya mengandung nilai etika, nilai guna/manfaat, 

dan nilai sosial), b) Syukur (di dalamnya mengandung nilai agama /religius), 



 

c) Ikhlas (di dalamnya mengandung nilai guna/manfaat dan nilai etika), d) 

Tawakal (di dalamnya mengandung nilai agama/religius), e) Sabar (di 

dalamnya mengandung nilai sosial), f) Tawadhu (di dalamnya mengandung 

nilai etika), dan g) Jujur (di dalamnya mengandung nilai etika, nilai 

guna/manfaat, dan nilai sosial); (4) Aspek Sosial yang meliputi: a) 

Musyawarah (di dalamnya mengandung nilai sosial), b) Silaturrahmi (di 

dalamnya mengandung nilai sosial), c) Tolong-menolong (di dalamnya 

mengandung nilai guna/manfaat dan nilai sosial).  
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MOTTO 

 

           

                       

  

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika 

kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri,...” 

(QS. Al-Isra’: 7)1 

 

“Bismillah” 

Pangkal segala kebaikan, permulaan segala urusan penting, dan dengannya juga 

kita memulai segala urusan. 

“Badiuzzaman Said Nursi”2 

 

  

                                                             
1Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Syamil 

CiptaMedia, 2005), h. 282.  
2Habiburrahman El-Shirazy, Api Tauhid, (Jakarta: Republika, 2014),  h. 9.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Penegasan Judul 

Judul skripsi ini adalah Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Novel Api Tauhid 

Karangan Habiburrahman El-Shirazy. Penegasan judul ini untuk menghindari adanya 

kemungkinan pembahasan yang melebar, kesalahan dalam memberikan interpretasi 

maupun penafsiran dalam penulisan skripsi ini. Serta untuk memperjelas apa yang 

diteliti, dari mana data yang diperoleh, bagaimana mengumpulkan data, bagaimana 

menganalisis data, dan sebagainya. 

1. Nilai adalah sifat-sifat (hal-hal) yang terpenting atau berguna bagi kemanusiaan.3
  

Dengan demikian, nilai berkenaan dengan kualitas yang memang 

membangkitkan respon penghargaan.4
 Nilai pada dasarnya praktis dan efektif dalam 

jiwa dan tindakan manusia dan melembaga secara objektif di dalam masyarakat.5
 

Dengan demikian, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai adalah 

sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi manusia sebagai acuan tingkah laku di 

dalam masyarakat. 

 

 

                                                             
3W.J.S Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1999), h. 677.   
4Titus, M,S, Persoalan-Persoalan Filsafat, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 122.   
5Muhaimin dan Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam, (Bandung: Trigenda 

Karya, 1993), h. 110.   



 

2. Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam ditinjau dari segi etimologi menurut Yusuf Amir 

Faisal sebagaimana yang dikutip oleh Suriansyah Salati adalah pendidikan 

Islam yang diwakili oleh istilah ta’lim dan tarbiyah yang berasal dari kata 

dasar allama dan rabb sebagaimana digunakan dalam Al-Qur’an, sekalipun 

mengandung, memelihara, membesarkan dan mendidik, serta mengajar 

(‘allama).6 Jadi dapat dipahami bahwa pendidikan Islam adalah suatu usaha 

atau bimbingan oleh orang dewasa (guru, orang tua, dan masyarakat) kepada 

anak didik dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada (fisik, akal, dan 

kalbu) berdasarkan ajaran Islam. 

Adapun Dr. Muhammad Fadil Al-Djamali mendefinisikan pendidikan 

Islam adalah proses yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik 

dan yang mengangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan 

dasar (fitrah) dan kemampuan ajarnya (pengaruh dari luar).7 

3. Novel adalah bentuk karya sastra yang di dalamnya terdapat nilai-nili sejarah, 

budaya sosial, moral dan pendidikan. 

Novel Api Tauhid Karya Habiburrahman El Shirzy adalah sebuah karya sastra 

yang dikarang oleh seorang novelis Indonesia lulusan Universitas Al-Azhar, Kairo, 

Mesir. Beliau juga dikenal khalayak umum sebagai seorang penyair, da’i bahkan 

sutradara. Beliau sekaligus dinobatkan oleh Insani Universitas Diponegoro Semarang, 
                                                             

6Suriansyah Salati, Hakikat IQ, EQ dan SQ Dalam Prespektif Pendidikan Agama 
Islam, (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), h. 41  
7Muzayyifin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 18.  



 

pada tanggal 6 januari 2008 sebagai novelis no. 1 Indonesia. Novel ini diterbitkan 

pada akhir tahun 2014 oleh penerbit Republika dengan berdasarkan kepada fakta 

sejarah kehidupan sosok tokoh bangsa Turki, yaitu Badiuzzaman Said Nursi, seorang 

ulama besar asal Desa Nurs. Ulama terkemuka ini, dikenal memiliki reputasi yang 

mengagumkan. 

Adapun dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan nilai-nilai pendidikan 

Islam dalam novel Api Tauhid adalah pembahasan tentang nilai-nilai pendidikan 

Islam dengan cara mengkaji dan menggali untuk menemukan nilai-nilai pendidikan 

Islam yang meliputi beberapa aspek: aqidah, ibadah, akhlak, dan sosial yang 

terkandung dalam novel Api Tauhid yang kemudian diuraikan secara sistematis 

dalam bentuk karya ilmiah (Skripsi).  

 Alasan Memilih Judul 

Ada beberapa pertimbangan yang melatar belakangi penulis memilih 

judul Api Tauhid antara lain: 

1. Novel adalah salah satu karya sastra yang ditulis berdasarkan fakta sejarah dan 

banyak mengandung nilai-nilai pendidikan Islam dari kehidupan seseorang, 

untuk kemudian dijadikan bahan renungan bagi pembacanya. 

2. Api Tauhid adalah novel yang menceritakan tentang penghayatan jejak-jejak 

keteladanan Badiuzzaman Said Nursi yang dihidangkan melalui perjalanan 

wisata rohani enam pemuda yakni Fahmi, Subki, Hamzah, Aysel, Emel, dan 

Bilal, yang dibalut kehangatan romantis dalam musim dingin menjadikan novel 

yang penulis teliti berbeda dengan novel mana pun di atas bumi, Insya Allah. 



 

Kisah kesucian cinta antara Fahmi dan Nuzula yang mendambakan kesucian 

keluarga seperti yang dicontohkan oleh Syaikh Mirza dan Nuriye, yang tak lain 

adalah orang tua Syaikh Badiuzzaman Said Nursi, akan menjadi ibrah tersendiri 

bagi generasi muda di mana saja. 

3. Dari novel Api Tauhid ini penulis menemukan banyak nilai-nilai pendidikan 

Islam di dalamnya. 

4. Novel ini sangat berbeda dari novel-novel pada umumnya yang hanya 

mengisahkan tentang guyonan, percintaan, dan lain sebagainya melainkan sangat 

sarat dengan nilai-nilai pendidikan Islam di dalamnya. 

5. Novel ini juga menginspirasi di tengah-tengah zaman modern ini khususnya 

kepada generasi muda, bangsa, agama dan masyarakat pada umumnya. 

B. Latar Belakang Masalah  

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, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.8
 

Pendidikan juga berarti, segala usaha orang dewasa dalam pergaulan 

dengan peserta didik untuk memimpin perkembangan potensi jasmani dan 

rohaninya ke arah kesempurnaan. Dalam hal ini, pendidikan berarti 

menumbuhkan kepribadian serta menanamkan rasa tanggung jawab, sehingga 
                                                             

8Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), h. 13.   



 

pendidikan terhadap diri manusia adalah laksana makanan yang berfungsi 

memberikan kekuatan, kesehatan dan pertumbuhan, untuk mempersiapkan 

generasi yang menjalankan kehidupan guna memenuhi tujuan hidup secara 

efektif dan efisien.9 

Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi 

sepanjang hayat. Bahkan proses pendidikan pada hakikatnya ialah 

berkesinambungan sampai manusia meninggal dunia atau dikenal dengan 

pendidikan seumur hidup (life long education).10 

Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang pertama dan paling 

utama yang harus ditanamkan dalam diri seseorang. Selain itu juga pendidikan 

Islam perlu dijadikan bekal bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan 

potensi yang dimilikinya secara maksimal serta untuk membentuk hubungan 

yang harmonis antara pribadi dan Allah SWT. sesama manusia dan makhluk 

lainnya. 

Dengan pendidikan Islam, seseorang akan memiliki bekal ilmu 

pengetahuan tentang ajaran-ajaran Islam sehingga bisa dijadikan pandangan 

hidup untuk keselamatan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Hal ini sesuai 

dengan pengertian pendidikan Islam yang dirumuskan oleh Zakiyah Daradjat. 

Beliau mengatakan bahwa, 

                                                             
9Azyumardi Azra, Esei- esei Intelektual Muslim & Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos, 1999), 

h. 3.  
10Uyoh Sadulloh, Pengantar Filsafat Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 63.  



 

“a) Pendidikan Islam adalah usaha dan bimbingan terhadap anak didik 
agar setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran 
agama Islam, serta dapat menjadikannya sebagai pandangan hidup (way of 
life). b) Pendidikan Islam adalah pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam. c) 
Pendidikan Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran Islam, yaitu 
berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik, agar nantinya setelah 
selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati  dan mengamalkan 
ajaran Islam yang telah diyakini menyeluruh agar nantinya serta menjadikan 
keselamatan hidup di dunia dan di akhirat kelak.”11  

Orang yang berilmu juga akan ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT. 

sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Mujadilah ayat 11: 

                             

                            

                

Artinya: 
 “ Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam 

majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila 
dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-
orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 
derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mujadalah: 
11)12 

 
Betapa mulianya orang yang berilmu, bahkan syaitan pun kewalahan 

terhadap orang muslim yang berilmu, karena dengan ilmunya, ia tidak mudah 

tertipu daya oleh muslihat syaitan. 

Pendidikan Islam adalah salah satu komponen inti dalam dunia 

pendidikan. Karena manusia tidak hanya membutuhkan pengetahuan saja 

tetapi juga kekuatan spiritual keagamaan agar terbentuk manusia yang 

                                                             
11Zakiyah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 28.  
12Departemen Agama Republik Indonesia, Op. Cit, h. 543. 



 

sempurna (insan kamil) sesuai dengan syari’at Islam. Terbentuknya insan 

kamil tentunya melalui proses pendidikan yang berkesinambungan sampai 

manusia meninggal dunia sepanjang ia mampu menerima pengaruh-pengaruh 

atau pendidikan seumur hidup (life long education).13 

Pada dasarnya manusia terlahir dengan potensi kecerdasan masing-

masing sebagai anugerah dari Tuhan. Persoalannya justru terletak pada 

bagaimana cara mengembangkan potensi kecerdasan yang beragam tersebut. 

Selama ini kita terjebak pada pemikiran konservatif dengan pola 

pengembangan yang seragam. Jarang sekali orang melihat ke-khasan dari 

masing-masing individu. Ironisnya, hal ini tidak hanya terjadi dalam keluarga, 

tetapi juga di sekolah, sebuah lembaga yang notabene bertujuan membentuk 

manusia yang cerdas secara komprehensif. 

Pendidikan merupakan suatu proses dalam rangka mempengaruhi 

siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya 

dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang akan 

memungkinkan untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat.14    

Mengenai pentingnya pendidikan ini, Islam sebagai Rahmatan lil 

‘alamin mewajibkan untuk mencari ilmu pengetahuan melalui pendidikan 

baik di dalam maupun di luar pendidikan formal. Bahkan Allah SWT. 

mengawali menurunkan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup manusia dengan 
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ayat yang memerintahkan rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW. untuk membaca 

dan membaca.15 Pendidikan dalam Al-Qur’an yang diawali dengan wahyu 

iqra’ menunjukkan bahwa membaca adalah kunci untuk kemajuan umat 

Islam.16 

Membaca merupakan salah satu perwujudan dari aktifitas belajar 

dalam pendidikan. Dalam arti yang sangat luas, dengan belajar pula manusia 

dapat mengembangkan pengetahuannya dan sekaligus memperbaiki 

kehidupannya. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses 

komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui 

media tertentu ke penerima pesan.17 Betapa pentingnya belajar, karena itu di 

dalam Al-Qur’an Allah SWT. berjanji akan meningkatkan derajat orang-orang 

yang belajar daripada orang-orang yang tidak belajar.18  

Kebudayaan Islam pernah mampu memimpin kehidupan, di mana 

manusia mampu sepenuhnya mengendalikan ciptaannya sehingga kehidupan 

benar-benar aman, nyaman, dan sekaligus maju serta dinamis yaitu ketika 

pada zaman keemasan Islam.19 Sejarah membuktikan bahwa puncak kemajuan 

umat Islam pada zaman Abbasiyyah dikarenakan hasil kerja keras mereka 

dalam belajar dan kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu, mencintai 
                                                             

15Departemen Agama Republik Indonesia, Loc. Cit. 
16Kadar M. Yusuf, Tafsir Tarbawi, Pesan-Pesan Alquran Tentang Pendidikan, 

(Jakarta: Amzah, 2013), h. v.  
17Zakiah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 46.  
18Baharudin dan Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Ar-Ruz 

Media, 2007), h. 29.  
19Ahmad Tafsir, Epistimologi untuk Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Fakultas Tarbiyah 

IAIN Sunan Gunung Jati, 1995), h. 41.  



 

pengetahuan, dan tidak lepas dari membaca buku-buku yang bersumber dari 

Yunani, Romawi, Persia dan dialih bahasa-kan ke dalam literatur Arab.  

Tujuan akhir pendidikan Islam merupakan aplikasi nilai-nilai Islam 

yang diwujudkan dalam pribadi anak didik dengan konsep pendidikan Islam 

yang sedemikian sempurnanya, dengan tujuan akhir untuk mewujudkan nilai-

nilai pendidikan Islam dalam pribadi anak didik , dan diharapkan pendidikan 

Islam mampu menghasilkan alumni intelektual yang berkualitas.20 Namun, 

jika kita merenungkan kondisi masyarakat Indonesia saat ini kita banyak 

menjumpai berbagai masalah, seperti masalah budaya, masalah politik, dan 

terutama masalah pendidikan yang sifatnya sangat mendesak untuk segera 

diperbaiki.   

Dewasa ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah 

memudahkan masyarakat dalam  mendapatkan informasi/ilmu pengetahuan. 

Untuk mendapatkan informasi/ilmu pengetahuan saat ini tidak hanya bisa 

didapat melalui pendidikan di sekolah atau lembaga formal saja, tetapi bisa 

didapat dari mana saja. Ilmu pengetahuan yang menjadi inti dalam bidang 

pendidikan pun dapat digali melalui aktivitas membaca dan menulis.21 Salah 

satunya adalah belajar dari karya sastra yang bagus, bermutu dan berkualitas 

seperti novel.  

                                                             
20M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 23-24.  
21Deden Makbulloh, Pendidikan Islam dan Sistem Penjaminan Mutu Menuju Pendidikan 

Berkualitas di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 26.  



 

Novel merupakan salah satu jenis media visual yang bisa dijadikan 

untuk alat pendukung dalam proses pembelajaran. Karena sifatnya yang 

praktis, pembaca atau peserta didik dapat membacanya kapan pun dan di 

mana pun. Novel merupakan karya sastra berupa tulisan-tulisan cerita seorang 

tokoh yang dikemas dalam bentuk konflik antar tokoh dan percakapan yang di 

dalamnya terdapat nilai-nilai budaya, sosial, moral dan pendidikan. Novel 

merupakan media yang tepat untuk belajar bagi para remaja karena bahasa 

yang digunakan sangat mudah. Dan cerita-cerita yang ada di dalamnya juga 

sering terjadi pada dunia nyata yang mungkin saja para pembaca pernah 

mengalami, atau ingin mencapai sesuatu seperti yang ada pada cerita. 

Karya sastra yang berupa novel sudah banyak sekali beredar di 

masyarakat luas, terutama bagi kaum remaja yang cukup banyak 

membacanya. Namun, kebanyakan dari novel-novel yang telah beredar di 

sekeliling kita hanya mengandung unsur yang bersifat menghibur, guyonan, 

dan romantisme, jarang sekali yang mengandung nilai-nilai pendidikan Islam 

di dalamnya. Di tengah-tengah zaman yang modern ini, di mana kemajuan 

teknologi yang sangat pesat, cukup banyak dampak negatifnya yang secara 

tidak langsung mempengaruhi dunia pendidikan terutama berimbas kepada 

peserta didik. Bahan bacaan yang kurang berkualitas dan bermutu yang 

beredar di tengah-tengah peserta didik, di antaranya kurangnya internalisasi 

nilai-nilai pendidikan Islam ke dalam diri peserta didik itu sendiri.  



 

Maka dari itu, dibutuhkan karya sastra yang bagus dan bermutu. Saat 

ini sudah banyak karya sastra yang bagus dan bermutu yang tidak hanya 

mengandung unsur guyonan saja tetapi juga banyak mengandung nilai-nilai 

pendidikan yang baik untuk diteladani, terutama yang mengandung nilai-nilai 

pendidikan Islam. Di antara novel Islami yang mengandung nilai pendidikan 

Islam salah satunya adalah novel ‘Api Tauhid’ karya Habiburrahman El-

Shirazy.  

Novel tersebut dapat memberikan pesan-pesan pendidikan bagi siapa 

saja yang membacanya, karena kebanyakan dari novel saat ini hanya 

berceritakan tentang percintaan, kekerasan, pornografi, dan tidak memiliki 

nilai-nilai positif untuk masyarakat Islam terutama, guna dapat memberikan 

nilai-nilai pendidikan untuk perkembangan bangsa Indonesia.   

Jika dilihat dari akar munculnya novel ini, yaitu Habiburrahman El-

Shirazy sebagai penulis novel Api Tauhid. Ia merupakan salah satu penulis 

muda paling inspiratif masa kini yang dimiliki Indonesia. Novelis no. 1 

Indonesia yang dinobatkan oleh INSANI Universitas Diponegoro Semarang, 

mengawali gebrakan awal tulisan beliau melalui adikarya fenomenal Ayat-

Ayat Cinta yang sangat populer di tahun 2004. Sastrawan, novelis dan juga 

dikenal sebagai sutradara, da’i dan penyair ini menelurkan karya tulis yang 

berbentuk novel dan banyak diminati masyarakat Indonesia hingga 



 

mancanegara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Hongkong, Taiwan dan 

Australia.22 

Sudah banyak novel-novel karyanya yang menjadi novel Best Seller 

karena mutu dan kualitas yang ada dalam cerita novel karyanya dapat 

membangun jiwa dan menumbuhkan semangat berprestasi para pembacanya. 

Habiburrahman El-Shirazy adalah seorang sarjana Universits Al-Azhar, 

Kairo, Mesir yang memiliki banyak prestasi sejak ia menempuh pendidikan di 

sebuah pesantren. Jadi sudah tidak diragukan lagi jika novel ini bukan novel 

biasa yang tidak memberikan pengaruh apa pun bagi para pembacanya. 

Jika dilihat dari segi judul yaitu ‘Api Tauhid’. Api Tauhid merupakan 

salah satu maksud dari semangat seorang tokoh novel dalam mempertahankan 

dan menyampaikan aqidah-aqidah Islam seperti yang tertuang dalam narasi 

sebagai berikut: 

“Dalam karyanya itu, Said Nursi melampirkan penjelasan bahwa iman 
kepada hari akhir adalah kebenaran iman yang bahkan seorang jenius ahli 
filsafat selevel Ibnu Sina telah mengakui ketidakberdayaannya di hadapan 
kebenaran iman tersebut. Ibnu Sina mengatakan: “Kebangkitan kembali di 
hari kiamat tidak dapat dipahami dengan kriteria rasional!” 

Narasi tersebut menggambarkan salah satu perbuatan yang 

menunjukkan orang yang beriman yakni mempercayai akan adanya hari akhir. 

Dalam perbuatan mengimani hari akhir tersebut terdapat nilai religius dalam 

aspek aqidah yakni penggambaran Said Nursi yang beriman kepada hari akhir. 

Melalui karyanya Said Nursi menjelaskan bahwa ia yakin hari akhir memang 

                                                             
22Habiburrahman El-Shirazy, Op. Cit,  h. 582.  



 

benar-benar akan terjadi dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan 

hari akhir itu akan datang. 

Kemampuan untuk menghidupkan kembali pristiwa di balik tokoh 

berpengaruh dan penuh “keajaiban” Badiuzzaman Said Nursi, merupakan 

daya tarik tersendiri dari novel ini. Badiuzzaman Said Nursi adalah Mujaddid 

yang sangat berpengaruh di Turki dan kisahnya sarat dengan nilai perjuangan, 

keteguhan, ketabahan, dan kejayaan. Melalui perjuangan Badiuzzaman Said 

Nursi inilah, api-api perjuangan dakwah di Turki terus menyala dan 

pengaruhnya pun mulai dapat dirasakan masyarakat dunia. Melalui 

kesederhanaan darwis, Said Nursi menawarkan perpaduan spiritual, ilmu 

agama, dan teknologi, sebagai pembangkit dunia Islam yang sedang terpuruk.  

Risalah Nur, menerangi jiwa-jiwa yang telah lama mati dan kemudian 

bergerak kembali dengan penuh kemuliaan. Lewat kecintaannya terhadap 

ilmu, sang Hosca Said Nusri berusaha menghadirkan keajaiban peradaban 

baru. Pertimbangan lain yang peneliti gunakan adalah proses kreatif 

Habiburrahman El-Shirazy yang mempunyai nilai lebih dan selalu dapat 

memberikan inspirasi kepada semua pembaca dengan deskripsi dan visualisasi 

yang matang. Sebagai pengarang yang tidak diragukan lagi dengan panggilan 

akrab “Kang Abik” dalam menulis novel telah teruji dengan banyaknya 

penghargaan baik tingkat lokal, nasional bahkan internasional. Novel yang 

dihasilkannya diakui sebagai novel pembangun jiwa yang syarat dengan 

pengajaran nilai-nilai pendidikan Islam. 



 

Dari pemaparan di atas, peneliti ingin meneliti tentang nilai-nilai 

pendidikan Islam apa saja yang terkandung dalam novel tersebut dengan judul 

“Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Novel Api Tauhid Karya 

Habiburrahman El-Shirazy”. 

Nilai-nilai pendidikan Islam yang harus dihidupkan kembali dan 

terintegrasi dalam keseharian umat muslim sekarang ini, meliputi aspek 

aqidah, akhlak,  ibadah, dan sosial. Penelitian ini dilakukan dengan harapan 

dapat mengungkapkan nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam 

novel tersebut sehingga dapat dijadikan referensi bacaan tambahan dan dapat 

diterapkan dalam mengembangkan pembelajaran agama Islam yang lebih 

menghayati dan memahami  nilai-nilai pendidikan Islam.   

C. Identifikasi Masalah 

Dari pemaparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa 

masalah, di antaranya: 

1. Budaya membaca tidak hanya didapat dari lembaga pendidikan formal. 

2. Karya sastra yang kurang berkualitas dan kurang menonjolkan nilai-nilai 

pendidikan Islam. 

3. Manifestasi nilai-nilai pendidikan Islam yang minim dalam kehidupan sehari-

hari. 

 

 

 



 

D. Batasan/Fokus Masalah 

Dari beberapa masalah yang telah diidentifikasi di atas, penulis membatasi 

masalah yang ada yaitu karya sastra yang kurang berkualitas dan kurang menonjolkan 

nilai-nilai pendidikan Islam. 

 
E. Rumusan Masalah 

Novel Api Tauhid karangan Habiburrahman El-Shirazy yang menjadi 

fokus utama penelitian untuk kemudian peneliti ungkap nilai-nilai pendidikan 

Islam yang terkandung di dalamnya.  

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka  pokok 

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Nilai-nilai pendidikan Islam apa saja yang terkandung dalam novel Api 

Tauhid karangan Habiburrahman El-Shirazy? 

F. Tujuan dan Kegunaan 

Sesuai dengan judul skripsi di atas, maka tujuan penelitian ini 

berupaya untuk mengungkapkan nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung 

dalam novel Api Tauhid karangan Habiburrahman El-Shirazy.  

Penelitian ini tentunya harus memberikan kontribusi dan kegunaan 

untuk berbagai kalangan, baik secara teoritis maupun praktis. Di antara 

manfaat penelitian ini adalah:  

1. Kontribusi untuk memperkaya khazanah pendidikan Islam. 



 

2. Bahan referensi bagi perpustakaan institut maupun fakultas di UIN Raden Intan 

Lampung, informasi bagi para praktisi dan pemegang kebijakan pendidikan. 

3. Bahan perbandingan dan kajian pustaka bagi peneliti selanjutnya yang ingin 

meneliti karya sastra dan literatur. 

G. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah pemaparan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti lainnya atau para ahli. Dengan adanya tinjauan pustaka ini, penelitian 

seseorang dapat diketahui keasliannya. 

Ada beberapa skripsi yang mengangkat penelitian tentang novel, diantaranya 

judul skripsi yang berjudul “Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Novel Ketika Cinta 

Bertasbih karangan Habiburrahman El-Shirazy” yang dilakukan oleh Mahardika, 

mahasiswa Pendidikan Agama Islam UIN Raden Intan Lampung. Dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Mahardika pada tahun 2007 mengungkapkan apa saja nilai-nilai 

pendidikan akhlak dalam novel Ketika Cinta Bertasbih karangan Habiburrahman El-

Shirazy, sedangkan penulis dalam penelitian ini mengungkapkan nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam novel Api Tauhid karangan Habiburrahman El-Shirazy. Dari 

judul dan novel yang ditelitinya pun sangat berbeda. 

Berbeda lagi dengan skripsi yang ditulis oleh Sri Wahyuni, mahasiswa 

Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga yang mengangkat judul skripsi 

“Pesan Akidah dalam Novel Api Tauhid Karya Habiburrahman El-Shirazy” pada 

tahun 2011. Ia mengangkat bagaimana pesan akidah dalam novel Api Tauhid karya 

Habiburrahman El-Shirazy, sedangkan penulis dalam penelitian ini mengungkapkan 



 

nilai-nilai pendidikan Islam dalam novel Api Tauhid karangan Habiburrahman El-

Shirazy.    

Berdasarkan tinjauan tersebut, tampaknya masih memungkinkan bagi penulis 

untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam 

Novel Api Tauhid” karangan Habiburrahman El-Shirazy. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), 

yaitu meneliti bahan-bahan kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan 

masalah penelitian dengan memilih, membaca, menelaah dan meneliti buku-

buku atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan judul penelitian yang 

terdapat dalam sumber-sumber pustaka. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis. 

Deskriptif analitis (descriptive of analyze research), yaitu pencarian berupa 

fakta, hasil dari ide pemikiran seseorang melalui cara mencari, menganalisis, 

membuat interpretasi serta melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian 

yang dilakukan. Prosedur penelitian ini adalah untuk menghasilkan data 

deskriptif yang berupa data tertulis setelah melakukan analisis pemikiran 

(content analyze) dari suatu teks.  

 

 

 



 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data 

primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang dikumpulkan langsung 

dari individu-individu yang diselidiki atau data tangan pertama. Sedangkan 

data sekunder ialah data yang ada dalam pustaka-pustaka.23 Adapun data 

primer dalam penelitian ini adalah novel Api Tauhid. Sedangkan data 

sekunder yang peneliti gunakan yaitu sumber-sumber yang mendukung 

dengan objek penelitian di antaranya: 

a. Buku Ilmu Pendidikan Islam karangan Ramayulis. 

b. Buku Ilmu Pendidikan Islam karangan Abudin Nata. 

c. Buku Mengartikulasikan Pendidikan Nilai karangan Rohmat Mulyana. 

d. Buku Transformasi Nilai-nilai Pendidikan Islam karangan Zulkarnain. 

e. Buku Akhlak Tasawuf  karangan Abudin Nata. 

f. Buku Kitab Tauhid “Terjemahan Kitab Tauhid” karya M. Yusuf Harun, beserta 

sumber-sumber lainnya yang relevan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik 

dokumentasi yaitu  mengadakan survey bahan kepustakaan untuk 

mengumpulkan bahan-bahan, dan studi literatur yakni mempelajari bahan-
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bahan yang berkaitan dengan objek penelitian.24 Teknik dokumentasi ialah 

suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dokumen-dokumen baik 

dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.25 

4. Analisis Data 

Pengolahan data dilakukan dengan editing, klasifikasi, dan interpretasi. 

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis isi (content 

analysis). Metode analisis isi pada dasarnya merupakan suatu teknik 

sistematik untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat 

untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka 

dari komunikator yang dipilih.26  

Pengertian analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya), 

untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Jadi menganalisis yaitu 

penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya), 

atau menguraikan isi (nilai) yang terkandung dalam novel tersebut.  

Langkah-langkah dalam menganalisis novel Api Tauhid adalah sebagai 

berikut:  

1. Tahap deskripsi yaitu seluruh data yang diperoleh dihubungkan dengan 

persoalan. Kemudian dilakukan tahap pendeskripsian. Dalam penelitian ini data 

                                                             
24Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014),  h. 81.  
25Evi Martha dan Sudarti Kresno, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Bidang Kesehatan, 

(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 47.  
26Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam 

Varian Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 187.  



 

yang terkumpul berupa satuan semantik seperti kata-kata, frase, klausa, kalimat, 

paragraf, gambar dan lainnya berupa kutipan-kutipan dari kumpulan data tersebut 

yang berisi tindakan, pikiran, pandangan hidup, konsep, ide, gagasan yang 

disampaikan pengarang melalui karyanya.  

Misalnya pada salah satu kutipan di bawah ini:  

“Sudah tujuh hari ia diam di Masjid Nabawi. Siang malam ia mematri 
diri, larut dalam munajat dan taqarrub kepada ilahi. Ia i’itikaf di bagian selatan 
masjid, agak jauh dari Raudhah tapi masih termasuk shaf bagian depan. Ia pilih 
tempat dekat tiang yang membuatnya aman tinggal siang-malam di dalam masjid 
Nabawi. Ia duduk bersila menghadap kiblat. Matanya terpejam sementara 
mulutnya terus menggumamkan ayat-ayat suci Al-Qur’an. Ia hanya 
menghentikan bacaannya jika adzan dan iqamat dikumandangkan. Juga ketika 
sholat didirikan. Usai sholat ia akan larut dalam dzikir, shalat sunnah, lalu 
kembali lirih melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur’an, dengan hafalan”. 

2. Tahap klasifikasi yaitu data-data yang telah dideskripsikan kemudian 

dikelompokkan ke dalam bagiannya masing-masing sesuai dengan permasalahan 

yang telah ditentukan.  

Dari salah satu contoh kutipan di atas menunjukkan nilai religius dalam aspek 

ibadah. 

3. Tahap analisis yaitu data-data yang telah diklasifikasikan menurut kelompoknya 

masing-masing dianalisis menurut struktur kemudian dianalisis kembali dengan 

pendekatan deskriptif analitis dan kritis.  

Dari salah satu nilai yang diteliti, bahwasanya bentuk pendidikan ibadah tidak 

hanya pada menjalankan perintah rukun Islam yang lima. Namun juga pada 

pelaksanaan ketaatan beragama yang lain, seperti berdoa, dzikir, dan 

membaca Al-Qur’an.   



 

4. Tahap interpretasi data yaitu upaya penafsiran dan pemahaman terhadap hasil 

analisis data.  

Membaca Al-Qur’an adalah salah satu aktivitas ibadah yang memiliki peran 

utama dalam diri seseorang. Membaca dan mengajarkan Al-Qur’an 

merupakan sebaik-baik sikap dari seorang muslim yang dijelaskan oleh Nabi 

Muhammad SAW. dalam sabda beliau.  

5. Tahap Evaluasi adalah data-data yang sudah dianalisis dan diinterpretasikan 

sebelum ditarik kesimpulan harus diteliti dan dievaluasi kembali agar diperoleh 

hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan.  

Dari kutipan di atas, Habiburrahman El-Shirazy menyampaikan nilai-nilai 

pendidikan Islam bahwa pentingnya kemampuan dalam membaca dan 

mempelajari Al-Qur’an demi mencapai kebahagiaan dan ketenangan hati 

sekaligus dapat dijadikan sebagai penawar dan obat dari segala kegelisahan 

dan permasalahan.  

6. Simpulan akhir memuat point-point penting dan saran. 

Dalam aspek Ibadah tidak hanya perbuatan yang mencakup 

pelaksanaan Rukun Islam, berdoa, dzikir, dan membaca Al-Qur’an. 

 

 
 

 

          
 



 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Tinjauan Umum tentang Nilai-nilai Pendidikan Islam 

1. Pengertian Nilai 

Nilai berasal dari bahasa Latin valere yang artinya berguna, mampu, akan, 

berdaya, berlaku, sehingga nilai diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik, 

bermanfaat, dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang. 

Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, 

dihargai, berguna dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi 

bermartabat.27 

Persoalan tentang nilai dibahas dan dipelajari bidang filsafat salah satu cabang 

filsafat yaitu filsafat nilai (Axiology Teory of Value).28 Filsafat juga sering diartikan 

sebagai ilmu tentang nilai-nilai. Istilah nilai dalam bidang filsafat dipakai untuk 

menunjuk kata benda abstrak yang artinya “keberhagaan” (worth) atau “kebaikan” 

(goodness), kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai 

atau melakukan penilaian. 

Secara umum kata nilai diartikan sebagai harga, kadar, mutu atau kualitas. 

Untuk mempunyai nilai, maka sesuatu harus memiliki sifat-sifat yang penting dan 

                                                             
27Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai-Karakter: Konstruktivisme dan VCT sebagai Inovasi 

Pendekatan Pembelajaran Afektif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 56.   
28Jalaludin dan Abdullah, Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat dan Pendidikan, (Jakarta: 

Gaya Media Pratama, 2002), h. 106.  



 

bermutu atau berguna dalam kehidupan manusia. Nilai berarti suatu ide yang paling 

baik, menjunjung tinggi dan menjadi pedoman manusia dalam tingkah laku, 

keindahan, dan keadilan.29 Nilai bukan semata-mata memenuhi dorongan intelek dan 

keinginan manusia. Nilai justru berfungsi untuk membimbing dan membina manusia 

supaya menjadi luhur, lebih matang sesuai dengan martabat human dignity. Dan 

human dignity ini ialah tujuan itu sendiri, tujuan dan cita manusia.30 

Sejatinya nilai merupakan suatu kualitas atau sifat yang melekat pada obyek, 

bukan obyek itu sendiri. Sesuatu yang mengandung nilai berarti ada sifat atau kualitas 

yang melekat pada sesuatu tersebut. Dengan demikian, nilai itu sebenarnya adalah 

suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Adanya 

nilai karena adanya kenyataan-kenyataan lain sebagai pembawa nilai.31 Hal ini 

diperkuat dengan pendapat Milton Receach dan James Bank mengemukakan bahwa 

nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem 

kepercayaan, dimana seseorang harus bertindak atau menghindari suatu tindakan 

mengenai sesuatu yang pantas atau sesuatu yang tidak pantas dikerjakan, dimiliki dan 

dipercayai.  

Pandangan ini juga berarti nilai merupakan sifat yang melekat pada sesuatu 

yang telah berhubungan dengan subyek (manusia pemberi nilai).32
 Sementara itu, 
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Jakarta, 2008), h. 49-50.  
30Mohammad Noor Syam, Filsafat Kependidikan dan Dasar Filsafat Kependidikan  

Pancasila, (Surabaya, Usaha Nasional, 1996), h. 135.  
31Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma, 2008), h. 87.  

32Mawardi Lubis, Evaluasi Pendidikan Nilai, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 
16.  



 

definisi nilai menurut Frankel adalah standar tingkah laku, keindahan, keadilan, 

kebenaran, dan efisiensi yang mengikat manusia dan sepatutnya dijalankan serta 

dipertahankan. Pengertian ini menunjukkan bahwa hubungan antar subyek dengan 

obyek memiliki arti yang penting dalam kehidupan subyek.33 

Menurut Milton Rokeah bahwa nilai (value) adalah sesuatu yang berharga, 

yang dianggap bernilai, adil, baik, benar dan indah serta menjadi pedoman atau 

pegangan diri.34 Steeman mendefinisikan nilai sebagai sesuatu yang memberi makna 

pada hidup, yang memberi acuan, titik tolak dan tujuan hidup. Nilai adalah sesuatu 

yang dijunjung tinggi, yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. 

Sedangkan menurut Linda dan Richard Eyre yang dimaksudkan dengan nilai adalah 

standar-standar perbuatan dan sikap yang menentukan siapa kita, bagaimana kita 

hidup, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain.35 

Dr. Yvon Ambriose mengaitkan nilai dengan kebudayaan dan menganggap 

nilai merupakan inti dari kebudayaan tersebut. Nilai merupakan realitas abstrak, 

dirasakan dalam pribadi masing-masing sebagai prinsip dan pedoman dalam hidup. 

Nilai merupakan suatu daya dorong dalam kehidupan seseorang baik pribadi maupun 

kelompok. Oleh karena itu nilai berperan penting dalam proses perubahan sosial.36
  

Sedangkan Sidi Gazalba mengartikan nilai dengan sesuatu yang bersifat 

abstrak dan ideal. Nilai bukan benda kongkrit, bukan fakta, tidak hanya soal 
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penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, dan tidak disenangi. Nilai itu 

terletak antara hubungan subyek penilai dengan obyek. 

Selain definisi nilai menurut tokoh di atas, berikut ini dikemukakan empat 

definisi nilai yang masing-masing memiliki tekanan yang berbeda, yakni:37 

a. Nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. 

Definisi ini muncul di kalangan ahli psikologis di mana keyakinan ditempatkan 

sebagai wilayah psikologis yang lebih tinggi dari wilayah lainnya seperti hasrat, 

motif, sikap, keinginan, dan kebutuhan. 

b. Nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan 

pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif. Definisi ini lebih 

mencerminkan pandangan sosiolog, di mana memiliki tekanan utama pada norma 

sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku manusia. 

c. Definisi yang berlaku umum, dalam arti tidak memiliki tekanan pada sudut 

pandang tertentu yaitu definisi yang dikemukakan oleh Hans Jonas. Ia 

menyatakan bahwa nilai adalah alamat sebuah kata “ya”, yaitu sesuatu yang 

ditunjukan dengan kata “ya”. Kata “ya” dapat mencakup nilai keyakinan individu 

secara psikologis maupun nilai patokan normatif secara sosiologis. 

d. Definisi lengkap dan panjang yang dirumuskan oleh Kluckhohn, ia 

mendefinisikan nilai sebagai konsepsi (tersirat atau tersurat, yang sifatnya 

membedakan individu atau ciri-ciri kelompok) dari apa yang diinginkan, yang 

mempengaruhi pilihan terhadap cara, tujuan antara dan tujuan akhir tindakan. 
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Menurut Rohmat Mulyana, untuk kebutuhan pengertian nilai yang lebih 

sederhana namun mencakup keseluruhan aspek yang terkandung dalam empat 

definisi di atas, dapat ditarik suatu definisi baru yaitu nilai adalah rujukan dan 

keyakinan dalam menentukan pilihan. 

Dari berbagai keterangan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa nilai 

merupakan esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan 

manusia, esensi itu merupakan rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan, 

seperti perilaku manusia yang menentukan pantas-tidaknya suatu perbuatan. 

  Klasifikasi Nilai 

Cara para ahli mengklasifikasi nilai cukup beragam tergantung pada sudut 

pandang dan disiplin ilmu yang mereka miliki. 

a. Nilai Terminal dan Nilai Instrumental 

Nilai-nilai pada diri manusia dapat ditunjukkan oleh cara tingkah laku atau hasil 

tingkah laku. Resher, membedakan nilai perilaku dalam konteks nilai antara 

(means values) dan nilai akhir (end values). Sedangkan Rokeach menggunakan 

istilah yang berbeda dengan menyebut nilai antara sebagai nilai instrumental dan 

nilai akhir sebagai nilai terminal. 

 

Nilai Instrumental Nilai Terminal 

Bercita-cita keras 

Berwawasan luas 

Hidup nyaman 

Hidup bergairah 



 

Berkemampuan 

Ceria 

Bersih 

Bersemangat 

Pemaaf 

Penolong 

Jujur 

Imajinatif 

Mandiri 

Cerdas 

Logis 

Cinta 

Taat 

Sopan  

Tanggung jawab 

Pengawasan diri 

Rasa berprestasi 

Rasa kedamaian 

Rasa keindahan 

Rasa persamaan 

Keamanan keluarga 

Kebebasan 

Kebahagiaan 

Keharmonisan diri 

Kasih sayang yang matang 

Rasa aman secara luas 

Kesenangan 

Keselamatan 

Rasa hormat 

Pengakuan sosial 

Persahabatan abadi 

Kearifan 

Yang membedakan antara nilai instrumental dengan nilai terminal yaitu nilai 

instrumental muncul dalam beragam bentuk yang lebih spesifik, sedangkan nilai 

terminal berada pada bentuk tunggal yang bermakna umum dalam konteks 

cakupan nilai-nilai instrumental terkait. 

b. Nlai Intrinsik dan Nilai Ekstrinsik 



 

Dalam istilah lain dari nilai instrumental atau nilai perantara sering disebut nilai 

ekstrinsik. Lawan dari nilai ekstrinsik adalah nilai intrinsik yang sepadan artinya 

dengan nilai terminal atau nilai akhir. Sesuatu dikatakan memiliki nilai intrinsik 

jika hal tersebut dinilai untuk kebaikannya sendiri, bukan untuk kebaikan hal lain 

sedangkan sesuatu memiliki nilai ekstrinsik apabila hal tersebut menjadi 

perantara untuk mencapai hal lain. 

c. Nilai Personal dan Nilai Sosial 

Nilai-nilai yang bersifat personal terjadi dan terkait secara pribadi atas dasar 

dorongan-dorongan yang lahir secara psikologis dalam diri seseorang, sedangkan 

nilai-nilai yang bersifat sosial lahir karena adanya kontak secara psikologis 

maupun sosial dengan dunia luar yang dipersepsi atau disikapi. Jenis nilai kedua 

yang disebutkan di atas lebih dikenal dengan nilai-nilai moral (moral values). 

Cara pengklasifikasian nilai ini, menurut Thapar mengarahkan pada klasifikasi nilai, 

yaitu nilai yang berorientasi pada diri dan nilai yang berorientasi pada orang 

lain.38 

d. Nilai Subyektif dan Nilai Obyektif 

Sesuai dengan istilahnya, subyektivitas mencerminkan tingkat kedekatan subyek (si 

penimbang nilai) dengan nilai yang diputuskan oleh dirinya. Nilai subyektif 

menekankan pada fakta bahwa nilai yang diperoleh melalui pertimbangan 

kebaikan dan keindahan memiliki beragam bentuk yang dilatarbelakangi oleh 
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perbedaan pilihan individu, kelompok, atau usia. Sedangkan nilai obyektif 

mencerminkan tingkat kedekatan nilai dengan obyek yang disifatinya.  

Dalam teori nilai yang digagasnya, Spranger menjelaskan adanya enam 

orientasi nilai yang sering dijadikan rujukan oleh manusia dalam kehidupannya. 

Enam nilai yang dimaksud adalah sebagai berikut:39 

a. Nilai Teoretik 

Nilai ini melibatkan pertimbangan logis dan rasional dalam memikirkan dan 

membuktikan kebenaran sesuatu. Nilai teoretik memiliki kadar benar-salah 

menurut timbangan akal pikiran.  

b. Nilai Ekonomis 

Nilai ini terkait dengan pertimbangan nilai yang berkadar untung-rugi. Obyek yang 

ditimbangnya adalah “harga” dari suatu barang atau jasa. Karena itu, nilai ini 

lebih mengutamakan kegunaan sesuatu bagi kehidupan manusia. Secara praktis 

nilai ekonomi dapat ditemukan dalam pertimbangan nilai produksi, pemasaran, 

konsumsi barang, perincian kredit keuangan, dan pertimbangan kemakmuran 

hidup secara umum. 

c. Nilai Estetik 

Nilai estetik menempatkan nilai tertingginya pada bentuk dan keharmonisan. Apabila 

nilai ini ditilik dari sisi subyek yang memilikinya, maka akan muncul kesan 

indah-tidak indah. Nilai estetik berbeda dari nilai teoretik. Nilai estetik lebih 

mengandalkan pada hasil penilaian pribadi seseorang yang bersifat subyektif, 
                                                             

39Ibid, h. 33.  



 

sedangkan nilai teoretik melibatkan timbangan obyektif yang diambil dari 

kesimpulan atas sejumlah fakta kehidupan. Dalam kaitannya dengan nilai 

ekonomi, nilai estetik melekat pada kualitas barang atau tindakan yang diberi 

bobot secara ekonomis. Nilai estetik banyak dimiliki oleh para seniman, seperti 

musisi, pelukis, atau perancang model. 

d. Nilai Sosial 

Nilai tertinggi yang terdapat pada nilai ini adalah kasih sayang antar manusia. 

Karena itu, kadar nilai ini bergerak pada rentang antara kehidupan yang 

individualistik dengan yang altruistik.40  

e. Nilai Politik 

Nilai tertinggi dari nilai ini adalah kekuasaan. Karena itu, kadar nilainya akan 

bergerak dari intensitas pengaruh yang rendah sampai pada pengaruh yang tinggi. 

Kekuatan merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap pemilikan nilai 

politik pada diri seseorang. Sebaliknya, kelemahan adalah bukti dari seseorang 

yang kurang tertarik pada nilai ini. 

f. Nilai Agama 

Secara hakiki sebenarnya nilai ini merupakan nilai yang memiliki dasar kebenaran 

yang paling kuat dibandingkan dengan nilai-nilai sebelumnya. Nilai ini 

bersumber dari kebenaran tertinggi yang datangnya dari Tuhan. Di antara 
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kelompok manusia yang memiliki orientasi kuat terhadap nilai ini adalah para 

nabi, imam, atau orang-orang yang shaleh. 

Nilai dapat dipandang sebagai sesuatu yang berharga, memiliki kualitas, baik 

itu kualitas tinggi atau kualitas rendah. Dari uraian pengertian nilai di atas, maka 

Notonegoro dalam Kaelan menyebutkan adanya tiga macam nilai. Dari ketiga macam 

nilai tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani atau 

kebutuhan material ragawi manusia. 

b. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat 

mengadakan kegiatan atau aktivitas. 

c. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai 

kerohanian dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu: 

1) Nilai kebenaran yang bersumber pada akal (rasio, budi, cipta manusia). 

2) Nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan 

(emotion) manusia. 

3) Nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak 

manusia. 

4) Nilai religius yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai 

religius ini bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia.41 

Sehubungan dengan hierarki nilai, Max Scheller membagi nilai menjadi 

empat tingkatan yaitu sebagai berikut:42 
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a. Nilai-nilai kenikmatan 

Dalam tingkat ini, terdapat deretan nilai-nilai mengenakkan, yang menyebabkan 

orang senang atau menderita tidak enak. Misalnya kenikmatan, kesukaan, 

kesakitan, dan lain-lain. 

b. Nilai-nilai kehidupan 

Dalam tingkat ini, terdapat nilai-nilai yang paling penting bagi kehidupan. Misalnya 

kesehatan, ketertiban, kedisiplinan, kesejahteraan umum, dan lain-lain. 

c. Nilai-nilai kejiwaan 

Dalam tingkat ini, terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung 

pada keadaan jasmani maupun lingkungannya. Misalnya kejujuran, kebenaran, 

keadilan, kehidupan, dan lain-lain. 

d. Nilai-nilai kerohanian 

Dalam tingkat ini, terdapat modalitas nilai dari yang suci dan tidak suci. Nilai-nilai 

semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi, terutama Allah sebagai 

Pribadi Tertinggi seperti kesucian dan lain lain.          

 
2. Pengertian Pendidikan Islam 

Agama Islam adalah agama universal. Ia menganjurkan kepada umat 

manusia mengenai berbagai aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi. 

Salah satu di antara anjuran Islam tersebut adalah mewajibkan kepada 

umatnya untuk melaksanakan pendidikan. Karena menurut ajaran Islam, 
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pendidikan adalah kebutuhan manusia yang mutlak harus dipenuhi, demi 

mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan 

pendidikan itu pula manusia akan mendapatkan berbagai macam ilmu 

pengetahuan untuk bekal dalam kehidupannya.43 

Secara umum, pendidikan dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk 

membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan 

kebudayaan. Dengan demikian, bagaimanapun sederhananya peradaban suatu 

masyarakat di dalamnya terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan. 

Oleh karena itu sering dinyatakan, bahwa pendidikan telah ada sepanjang 

peradaban umat manusia. Pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha 

manusia untuk melestarikan hidupnya.44 

Pendidikan dalam konteks Islam mengacu pada tiga term yaitu al-

tarbiyah, al-ta’lim dan al-ta’dib. Dari ketiga istilah tersebut term al-tarbiyah 

yang terpopuler digunakan dalam praktek pendidikan Islam. Sedangkan term 

al-ta’lim dan al-ta’dib jarang digunakan. Pada kedua istilah tersebut telah 

digunakan sejak awal pertumbuhan pendidikan Islam, untuk itu perlu 

dikemukakan uraian dan analisis terhadap ketiga term pendidikan Islam 

tersebut dengan beberapa argumentasi tersendiri dari pendapat ahli 

pendidikan.45 
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Pada term pertama dikenal istilah al-tarbiyah berasal dari kata rabb 

(tumbuh, berkembang, memelihara, dan mengatur). Kata tarbiyah, merupakan masdar 

dari kata rabba, yang berarti mengasuh, mendidik, dan memelihara. Pada term al-

tarbiyah, pendidikan ialah bimbingan atau pertolongan secara sadar yang diberikan 

oleh pendidik kepada si terdidik dalam perkembangan jasmaniah dan rohaniah ke 

arah kedewasaan dan seterusnya ke arah kepribadian muslim.46
 Sehingga pendidikan 

dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan pokok dalam membentuk 

generasi muda agar memiliki kepribadian yang utama. Selain itu dapat mengarahkan 

fitrah dan seluruh bakatnya agar menjadi baik dan sempurna dalam proses.47 

Pada term kedua dikenal dengan istilah al-Ta’lim, secara bahasa 

berarti memberikan pemahaman dan wawasan melalui berbagai ilmu 

pengetahuan dan informasi dalam rangka mengubah pola pikir (mindset) 

manusia.48 Makna al-Ta’lim tidak hanya terbatas pada pengetahuan teoritas, 

mengulang secara lisan, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan 

dalam kehidupan, perintah untuk melaksanakan pengetahuan dan pedoman 

untuk berperilaku.49 

Sedangkan pada term ketiga dikenal dengan istilah al-Ta’dib, di mana 

menuurt al-Attas istilah yang tepat untuk menunjukkan pendidikan adalah al-
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31.  
47Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1991), h. 5. 

48Abudin Nata, Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner, (Jakarta: 
RajaGrafindo Persada, 2010), h. 51-52.  

49Syamsul, Nizar, Op. Cit. h. 27-28. 



 

Ta’dib   yaitu pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur 

ditanamkan ke dalam manusia tentang tempat yang tepat dari sesuatu di dalam 

tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga hal ini membimbing ke arah 

pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat dari apa yang 

diketahui.50 Pengenalan berarti menemukan tempat yang tepat sehubungan 

dengan yang dikenali, dan pengakuan berarti tindakan yang bertalian dengan 

itu (‘amal), yang lahir sebagai akibat menemukan tempat yang tepat dari apa 

yang diketahui.51 

Terlepas dari perdebatan makna dari ketiga term di atas, secara 

terminologi, para ahli pendidikan Islam telah mencoba memformulasikan 

pengertian pendidikan Islam. Di antara batasan yang sangat variatif tersebut 

adalah : 

1. Menurut Ahmad D. Marimba, bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan atau 

bimbingan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan 

rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama (insan kamil).52 

Dengan pengertian yang lain sering kali beliau mengatakan kpribadian utama 

tersebut dengan istilah kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang memiliki 

nilai-nilai agama Islam, memilih dan memutuskan serta berbuat berdasarkan 

nilai-nilai Islam, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dari 
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defenisi ini, tampak adanya perhatian kepada pembentukan kepribadian anak 

yang menjadikannya memikir, memutuskan, berbuat dan bertanggung jawab 

sesuai dengan nilai-nilai Islam.53 

2. Omar Muhammad al-Toumi al-Syaibani mendefinisikan pendidikan Islam 

sebagai proses tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat dan 

alam sekitarnya dengan pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi sebagai suatu 

profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat. Pendidikan tersebut 

memfokuskan perubahan tingkah laku manusia yang konotasinya pada 

pendidikan etika. Di samping itu, pendidikan tersebut menekankan aspek 

produktivitas dan kreativitas manusia dalam peran dan profesinya dalam 

kehidupan masyarakat dan alam semesta.54 

3. Ahmad Tafsir menjelaskan pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan 

oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. 

Kemudian dari hasil seminar pendidikan Islam se-Indonesia tahun 1960, didapat 

pengertian bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan 

rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, 

mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. 

Pengertian ini mengandung arti, dalam proses pendidikan Islam terdapat usaha 

mempengaruhi jiwa anak didik melalui proses setingkat dengan tujuan yang 
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54Oemar M. al-Toumy al-Syaibany, Falsafah Pendidikan Islam, terj. Hasan 
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ditetapkan, yaitu menanamkan takwa, akhlak dan kepribadian dan berbudi luhur 

sesuai dengan ajaran Islam.55 

4. Dr. Muhammad Fadil Al-Djamali mendefinisikan pendidikan Islam adalah 

proses yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik dan yang 

mengangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan dasar (fitrah) 

dan kemampuan ajarnya (pengaruh dari luar).56 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

Islam adalah sebuah proses membimbing, mengarahkan dan mengembangkan 

potensi dalam diri manusia yang terencana dalam rangka mempersiapkan diri 

menjalani kehidupan dunia dan akhirat dengan menggunakan seluruh potensi, 

sehingga mampu menjadikan manusia sebagai individu yang kreatif dan 

terampil atas dasar nilai-nilai ajaran Islam. 

 
3. Dasar-dasar Pendidikan Islam 

Dalam kosakata bahasa Indonesia kata ‘dasar’ memiliki banyak arti, di 

antaranya tanah yang di bawah air, bagian yang terbawah, bantal, latar, cat 

yang menjadi lapis yang di bawah sekali, cita atau kain yang akan dibuat  

pakaian, bakat, pembawaan sejak lahir, alas, pedoman, asas, pokok, atau 

pangkal.57 Dasar adalah landasan tempat berpijak atau tegaknya sesuatu agar 

sesuatu tersebut tegak kokoh berdiri. Dasar suatu bangunan yaitu fondamen 
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yang menjadi landasan bangunan tersebut agar bangunan itu tegak dan kokoh 

berdiri. Dengan adanya dasar ini maka pendidikan Islam akan tegak berdiri 

dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengaruh luar yang ingin 

merobohkan ataupun mempengaruhinya. 

Sebagai aktivitas yang bergerak dalam proses pembinaan kepribadian 

muslim, maka pendidikan Islam memerlukan asas atau dasar-dasar yang 

dijadikan landasan kerja. Dengan ini memberikan arah bagi pelaksanaan 

pendidikan yang telah diprogramkan. Dalam konteks ini, dasar yang menjadi 

acuan pendidikan Islam hendaknya merupakan sumber nilai kebenaran dan 

kekuatan yang dapat menghantarkan peserta didik ke arah yang pencapaian 

pendidikan. Oleh karena itu, dasar yang terpenting dari pendidikan Islam 

adalah Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah (Hadits).58 

Menetapkan Al-Qur’an dan Hadits sebagai dasar pendidikan Islam 

bukan hanya dipandang sebagai kebenaran yang didasarkan pada kemauan 

semata. Namun justru karena kebenaran yang terdapat dalam kedua dasar 

tersebut dapat diterima oleh nalar manusia dan dapat dibuktikan dalam sejarah 

atau pengalaman kemanusiaan.59 

Secara garis besar, dasar-dasar pendidikan Islam ada tiga yaitu:  
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a. Al-Qur’an 

Al- Qur’an adalah kalam Allah yang telah diwahyukan-Nya kepada 

Nabi Muhammad SAW bagi seluruh umat manusia. Ia merupakan sumber 

pendidikan yang terlengkap, baik itu pendidikan kemasyarakatan (sosial), 

moral (akhlak), maupun spiritual (kerohanian), serta material (kejasamanian) 

dan alam semesta. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan Islam harus 

senantiasa mengacu pada sumber yang termuat dalam Al-Qur’an. Dengan 

berpegang kepada nilai-nilai Al-Qur’an terutama dalam pelaksanaan 

pendidikan Islam, akan mampu mengarahkan dan mengantarkan manusia 

bersifat dinamis, kreatif, serta mampu mencapai esensi nilai- nilai ‘ubudiyah 

pada Khaliqnya.60 

Adapun dasar pelaksanaan pendidikan Islam terutama dalam Al-

Qur’an Surat Asy-Syura ayat 52: 

                          

                             

   
٦١  

Artinya: 
 “Dan Demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan perintah Kami. 
sebelumnya kamu tidaklah mengetahui Apakah Al kitab (Al Quran) dan tidak pula 
mengetahui Apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami 
tunjuki dengan Dia siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. dan 
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Sesungguhnya kamu benar- benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.” (QS. Asy-
Syura: 52) 
 

Dengan sikap ini, maka proses pendidikan Islam akan senantiasa 

terarah dan mampu menciptakan dan mengantarkan out putnya sebagai 

manusia berkualitas dan bertanggungjawab terhadap semua aktivitas yang 

dilakukannya. Hal ini dapat dilihat, bahwa hampir dua pertiga dari ayat Al-

Qur’an mengandung nilai-nilai yang membudayakan manusia dan memotivasi 

manusia untuk mengembangkan lewat proses pendidikan. Proses 

kependidikan tersebut bertumpu pada kemampuan rohaniah dan jasmaniah 

individu peserta didik, secara bertahap dan berkesinambungan, tanpa 

melupakan kepentingan perkembangan zaman dan nilai Ilahiah.  

Kesemua proses kependidikan Islam tersebut merupakan proses 

konservasi dan transformasi, serta internalisasi nilai-nilai dalam kehidupan 

manusia sebagaimana yang diinginkan oleh ajaran Islam. Dengan upaya ini, 

diharapkan peserta didik mampu hidup secara serasi dan seimbang, baik 

dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat 

b. As-Sunnah 

As-Sunnah ialah perkataan, perbuatan atau pengakuan Rasul Allah 

SWT. Sunnah merupakan sumber ajaran kedua setelah Al-Qur’an. Sunnah 

berisi petunjuk (pedoman) untuk kemashlahatan hidup manusia dalam segala 



 

aspeknya, untuk membina umat menjadi manusia seutuhnya atau muslim yang 

bertakwa.62 

Dari sini dapat dilihat bagaimanan posisi dan fungsi hadits Nabi 

sebagai sumber pendidikan Islam yang utama setelah Al-Qur’an. 

Eksistensinya merupakan sumber inspirasi ilmu pengetahuan yang berisikan 

keputusan dan penjelasan nabi dari pesan-pesan Ilahiah yang tidak terdapat 

dalam Al-Qur’an, maupun yang terdapat dalam Al-Qur’an.63 

Untuk memperkuat kedudukan hadits sebagai sumber inspirasi ilmu 

pengetahuan, dapat dilihat dari firman Allah SWT. sebagai berikut: 

                            

Artinya: 
”Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa 

yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi 
pemelihara bagi mereka.” (QS. An-Nisa: 80)64 

 Sunnah Rasul dalam pendidikan Islam mempunyai dua fungsi, yaitu:  
a. Menjelaskan sistem pendidikan Islam yang terdapat dalam Al-Qur’an dan 

menjelaskan hal-hal yang tidak terdapat di dalamnya.  

b. Menyimpulkan metode pendidikan dari kehidupan Rasulullah SAW. bersama 

sahabat, perlakuannya terhadap anak-anak, dan pendidikan keimanan yang 

pernah dilakukannya. 

Dari ayat di atas dapat dilihat dengan jelas, bahwa kedudukan hadits 

Nabi SAW. merupakan dasar utama yang dapat dipergunakan sebagai acuan 
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bagi pelaksanaan pendidikan Islam. Lewat contoh dan peraturan-peraturan 

yang diberikan Nabi, merupakan suatu bentuk pelaksanaan pendidikan Islam 

yang dapat ditiru dan dijadikan referensi teoritis maupun praktis.  

Proses pelaksanaan pendidikan Islam yang ditunjukkan Nabi 

Muhammad SAW. merupakan bentuk pelaksanaan pendidikan yang bersifat 

fleksibel dan universal, sesuai dengan potensi yang dimiliki peserta didik, 

kebiasaan (adat istiadat) masyarakat, serta kondisi alam di mana proses 

pendidikan tersebut berlangsung dengan dibalut oleh pilar-pilar akidah 

Islamiah. Dengan mengacu pada pola ini, menjadikan pendidikan Islam 

sebagai piranti yang tangguh dan adaptik dalam mengantarkan peserta 

didiknya membangun peradaban yang bernuansa Islami. 

c. Perundang- undangan yang berlaku di Indonesia 

Yakni dasar dari UUD 1945 dalam Bab XI pasal 29 ayat 1 dan 2, yang 

berbunyi:65 

Ayat 1 berbunyi: “ Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha 
Esa.” 

Ayat 2 berbunyi: “ Negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk 
untuk  

                             memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.” 
Sedangkan dari Undang- undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan keagamaan 

bermaksud mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan 

peranannya sebagai pemeluk agama yang benar-benar memadai. Di antara 

                                                             
65Undang-Undang Dasar 1945.  



 

syarat dan prasyarat agar peserta didik dapat menjalankan peranannya dengan 

baik diperlukan pengetahuan Pendidikan Islam. Ilmu Pendidikan Islam 

merupakan ilmu praktis maka peserta didik diharapkan dapat menguasai ilmu 

tersebut secara penuh baik teoritis maupun praktis, sehingga ia benar-benar 

mampu memainkan peranannya dengan tepat dalam hidup dan kehidupan. 

4. Tujuan Pendidikan Islam 

Sebagai suatu kegiatan yang terencana, pendidikan Islam memiliki 

kejelasan tujuan yang ingin dicapai, sehingga sulit dibayangkan, jika ada suatu 

kegiatan tanpa memiliki kejelasan tujuan. Demikian pentingnya tujuan 

tersebut, tidak mengherankan jika dijumpai kajian yang sungguh-sungguh di 

kalangan para ahli mengenai tujuan tersebut. Hal itu bisa dimengerti, karena 

tujuan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting. Tujuan utama 

dari pendidikan Islam ialah membina dan mendasari kehidupan anak didik 

dengan nilai-nilai agama sekaligus mengajarkan ilmu agama Islam.66 

Ahmad D. Marimba, misalnya menyebutkan ada empat fungsi tujuan 

pendidikan. Pertama, tujuan berfungsi mengakhiri usaha. Kedua, tujuan 

berfungsi mengarahkan usaha. Ketiga, tujuan dapat berfungsi sebagai titik 

pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain, dan keempat, fungsi dari tujuan 

ialah memberi nilai (sifat) pada usaha itu.67 Menurut Abdurrahman Shaleh 

Abdullah mengatakan dalam bukunya “Education Theory a Qur’anic 
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Outlook” bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian 

sebagai khalifah Allah SWT. atau sekurang-kurangnya mempersiapkan ke 

jalan yang mengacu kepada tujuan akhir.68  

Oemar Mohammad al-Toumy al-Syaibani, misalnya menjabarkan 

pendidikan Islam meliputi sebagai berikut: 

a. Tujuan yang berkaitan dengan individu yang mencakup perubahan, berupa 

pengetahun, tingkah laku, jasmani, rohani serta kemampuan-kemampuan lain 

yang harus dimiliki untuk hidup di dunia dan di akhirat. 

b. Tujuan yang berkaitan dengan masyarakat, yang mencakup tingkah laku individu 

dalam masyarakat. 

c. Tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai 

seni, ilmu, profesi dan kegiatan masyarakat.69 

Sedangkan menurut Muhammad Athiyah al-Abrasy, menyimpulkan 

bahwa tujuan pendidikan Islam terdiri atas lima sasaran, yaitu: 

a. Membentuk akhlak mulia 

b. Mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat 

c. Persiapan mencari rizki dan memelihara segi kemanfaatannya 

d. Menumbuhkan semangat ilmiah di kalangan perserta didik 

e. Mempersiapkan tenaga profesional yang terampil70 
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Sementara menurut Muhammad Fadhil al-Jamaly, bahwa tujuan 

pendidikan Islam menurut Al-Qur’an meliputi sebagai berikut: 

a. Menjelaskan posisi peserta didik sebagai manusia di antara makhluk Allah SWT. 

lainnya dan tanggung jawabnya dalam kehidupan ini 

b. Menjelaskan hubungannya sebagai makhluk sosial dan tanggung jawabnya 

dalam tatanan kehidupan bermasyarakat 

c. Menjelaskan hubungan manusia dengan alam dan tugasnya untuk mengetahui 

hikmah penciptaan dengan cara memakmurkan alam semesta 

d. Menjelaskan hubungannya dengan khaliqsebagai pencipta alam semesta.71 

Menurut al-Ghazali, bahwa tujuan pendidikan yaitu pembentukan 

insan yang baik di dunia maupun di akhirat.72 Sedangkan tujuan pendidikan 

Islam itu sendiri adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini sesuai 

dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu: 

             

Artinya: 
“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.” 

(QS. Adz-Dzariyat: 56)73 
Ayat di atas menyatakan: Dan aku (Allah) tidak menciptakan Jin dan 

manusia untuk satu manfaat yang kembali pada diri-Ku. Aku tidak 

menciptakan mereka melainkan agar tujuan atau kesudahan aktivitas mereka 
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adalah beribadah kepada-Ku.74 Lebih jelasnya bahwa penciptaan manusia itu 

tiada lain kecuali supaya mereka tunduk kepada Allah SWT. dan 

merendahkan diri. Yakni, bahwa setiap mahluk dari Jin dan manusia tunduk 

kepada keputusan Allah SWT. patuh kepada kehendak-Nya, dan menuruti apa 

yang telah dia takdirkan atas-Nya.75 Atau dengan kata yang lebih singkat atau 

dan sering digunakan Al-Qur’an untuk bertaqwa kepada-Nya. 

Al-Qur’an menjelaskan bahwa fungsi penciptaan manusia di alam ini 

sebagai khalifah dan abd. Untuk melaksanakan fungsi ini Allah SWT. 

membekali manusia dengan seperangkat potensi. Dalam konteks ini, maka 

pendidikan Islam harus merupakan upaya yang ditujukan ke arah 

pengembangan potensi yang dimiliki manusia secara maksimal sehingga dapat 

diwujudkan dalam bentuk kongkrit, dalam arti berkemampuan menciptakan 

sesuatu yang bermanfaat bagi diri, masyarakat dan lingkungannya sebagai 

realisasi fungsi dan tujuan penciptaannya, baik sebagai khalifah maupun 

abd.76 Pendidikan Islam juga harus menciptakan manusia muslim yang 

berilmu pengetahuan tinggi, di mana iman dan takwanya menjadi pengendali 

dalam penerapan atau pengamalannya dalam masyarakat. 

Bilamana tidak demikian, maka derajat dan martabat diri pribadinya 

selaku hamba Allah SWT. akan merosot, bahkan akan membahayakan umat 
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manusia lainnya. Manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk 

menciptakan cara hidup yang mensejahterakan diri dan masyarakat adalah 

manusia yang di dalam dirinya tidak bersinar iman dan takwa.77 Pendidikan 

Islam juga perlu menanamkan ma’rifat (kesadaran) dalam diri manusia 

terhadap dirinya sendiri selaku hamba Allah SWT. dan kesadaran selaku 

anggota masyarakat yang harus memiliki rasa tanggung jawab sosial terhadap 

pembinaan masyarakatnya serta menanamkan kemampuan manusia untuk 

mengelola, memanfaatkan alam sekitar ciptaan Allah SWT. bagi kepentingan 

kesejahteraan manusia dan kegiatan ibadahnya kepada Khaliq pencipta alam 

itu sendiri.78 

Pendidikan yang demikian tidak hanya akan melahirkan anak didik 

yang mempunyai komitmen terhadap ajaran agamanya, tetapi juga yang 

mampu mengoperasikan dienul Islam dalam kehidupan bermasyarakat, dalam 

upaya mengaktualisasikan fungsi kekhalifahannya dengan memecahkan 

berbagai permasalahan kehidupan yang timbul dalam masyarakat. 

Dengan demikian, pendidikan Islam bertugas di samping 

menginternalisasikan atau menanamkan dalam pribadi nilai-nilai Islami, juga 

mengembangkan anak didik agar mampu melakukan pengamalan nilai-nilai 

itu secara dinamis dan fleksibel dalam batas-batas konfigurasi idealitas wahyu 

Tuhan. Hal ini berarti pendidikan Islam secara optimal harus mampu 
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mendidik anak didik agar memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, sikap kritis 

dan peka terhadap persoalan sosial atau memiliki jiwa berkorban demi orang 

lain dan sekaligus memiliki kematangan dalam beriman, bertakwa dan 

mengamalkan hasil pendidikan yang diperolehnya, sehingga menjadi pemikir 

yang sekaligus pengamal ajaran Islam. 

Dengan kata lain, pendidikan Islam harus mampu menciptakan para 

mujtahid baru dalam bidang kehidupan dunia ukhrawi yang 

berkesinambungan secara interaktif tanpa pengkotakan antara kedua bidang 

tersebut. Di samping tujuan pendidikan Islam untuk mendekatkan diri kepada 

Allah SWT. sebagai Sang Pencipta, pendidikan Islam juga menghendaki 

peserta didik untuk bertingkah laku yang mulia, untuk menuju insan kamil 

sebagaimana yang dicontohkan dan diemban oleh Nabi Muhammad SAW. 

yaitu untuk memperbaiki akhlak. Hal ini sebagaimana sabda beliau: 

َا بُِعْثُت ِألُمتََِّم َصاِلَح اْألَْخَالِق : قَاَل َرُسْوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسّلمَ : َعْن َأِيبْ ُهَريْـَرَة قَالَ  ِإمنَّ

79)رواه أمحد(  
Artinya: 

"Dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah saw. bersabda:“Sesungguhnya aku diutus untuk 
memperbaiki akhlak.”(HR.Ahmad) 

Dari rumusan tujuan pendidikan Islam yang dikemukakan oleh para 

ahli di atas, maka terlihat bahwa mereka sepakat tentang tujuan akhir 

pendidikan Islam adalah pembentukan kepribadian muslim, yaitu pribadi yang 

                                                             
79Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Juz II, (Beirut: 

Darul Kutub Ilmiyah, 1993), h. 504. 
 



 

taat kepada perintah Allah SWT. dan menjadi khalifah yang baik di muka 

bumi. 

5. Tugas dan Fungsi Pendidikan Islam 

Pada hakekatnya, pendidikan Islam adalah suatu proses yang 

berlangsung secara kontinu dan berkesinambungan. Berdasarkan hal ini, maka 

tugas dan fungsi yang perlu diemban oleh pendidikan Islam adalah pendidikan 

manusia seutuhnya dan berlangsung sepanjang hayat. Konsep ini bermakna 

bahwa tugas dan fungsi pendidikan memiliki sasaran pada peserta didik yang 

senantiasa tumbuh dan berkembang secara dinamis, mulai dari kandungan 

sampai akhir hayatnya. 

Secara umum tugas pendidikan Islam adalah membimbing dan 

mengarahkan perkembangan peserta didik dari tahap ke tahap kehidupannya 

sampai mencapai titik keseimbangan optimal. Sementara fungsinya adalah 

menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan tugas pendidikan berjalan 

dengan lancar.80 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, tugas pendidikan Islam 

setidaknya dapat dilihat dari tiga pendekatan. Ketiga pendekatan tersebut 

adalah pendidikan Islam sebagai pengembangan potensi, proses pewarisan 

budaya, serta interaksi antara potensi dan budaya. Sebagai pengembang 

potensi, tugas pendidikan Islam adalah menemukan dan mengembangkan 
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kemampuan dasar yang dimiliki peserta didik, sehingga dapat diaktualisasikan 

dalam kehidupan sehari-harinya. 

Untuk mengembangkan potensi atau kemampuan dasar tersebut, maka 

manusia membutuhkan adanya bantuan dari orang lain untuk membimbing, 

mendorong dan untuk mengarahkan agar potensi tersebut dapat bertumbuh 

dan berkembang secara wajar dan secara optimal, sehingga kelak hidupnya 

dapat berguna dan berdaya guna. Dengan begitu mereka akan dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya.81 

Sementara sebagai pewarisan budaya, tugas pendidikan Islam adalah 

alat transmisi unsur-unsur pokok budaya dari satu generasi kegenerasi yang 

berikutnya, sehingga identitas umat tetap terpelihara dan terjamin dalam 

tantangan zaman. Dan nilai-nilai budaya itu sendiri bisa juga mati sebagai 

orang perseorangan. Orang disebut mati bila nyawanya putus. Budaya disebut 

mati bila nilai-nilai, norma-norma dan berbagai unsur lain yang di milikinya 

berhenti fungsinya, artinya tidak diwariskan lagi dari generasi ke generasi dan 

tidak lagi diamalkan setiap hari oleh penganut-penganutnya. Di saat itu nilai-

nilai budaya tinggal dibaca di dalam buku-buku sejarah, atau disimpan di 

museum, seperti peradaban Mesir Kuno, peradaban Aztec di Mexico dan lain-

lain. 
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Adapun sebagai interaksi antara potensi dan budaya, tugas pendidikan 

Islam adalah sebagai proses transaksi (memberi dan mengadopsi) antara 

manusia dengan lingkungannya. Dengan proses ini, peserta didik akan dapat 

menciptakan dan mengembangkan ketrampilan-ketrampilan yang diperlukan 

untuk mengubah atau memperbaiki kondisi-kondisi kemanusiaan dan 

lingkungannya. Untuk menjamin terlaksananya tugas pendidikan Islam secara 

baik, hendaknya terlebih dahulu dipersiapkan situasi-kondisi pendidikan yang 

bernuansa elastis, dinamis dan kondusif yang memungkinkan bagi pencapaian 

tugas tersebut. Hal ini berarti bahwa pendidikan Islam dituntut untuk dapat 

menjalankan fungsinya, baik secara struktural maupun institusional. 

Secara struktural, pendidikan Islam menuntut adanya stuktur 

organisasi yang mengatur jalannya proses pendidikan, baik pada dimensi 

vertikal maupun horizontal dimana faktor-faktor pendidikan dapat berfungsi 

secara interaksional (saling pengaruh mempengaruhi satu sama lainnya) yang 

berarah kepada pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Sementara 

secara institusional, ia mengandung implikasi bahwa proses pendidikan yang 

berjalan hendaknya dapat memenuhi kebutuhan dan mengikuti perkembangan 

zaman yang terus berkembang. Untuk itu, diperlukan kerjasama berbagai jalur 

dan jenis pendidikan, mulai dari sistem pendidikan di sekolah maupun 

pendidikan di luar sekolah.82 
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Bila dilihat secara operasional, fungsi pendidikan dapat dilihat dari dua 

bentuk, yaitu: 

a. Alat untuk memelihara, memperluas dan menghubungkan tingkat-tingkat 

kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial, serta ide-ide masyarakat dan nasional. 

b. Alat untuk mengadakan perubahan, morasi dan perkembangan. Pada garis 

besarnya, upaya ini dilakukan melalui potensi ilmu pengetahuan dan skill yang 

dimiliki, serta melatih tenaga-tenaga manusia (peserta didik) yang produktif 

dalam menemukan perimbangan perubahan sosial dan ekonomi yang demikian 

dinamis.83 

6. Nilai-nilai Pendidikan Islam 

Terdapat dua aspek dalam pemahasan ini yaitu antara nilai-nilai dan 

pendidikan Islam. Telah dijabarkan di atas bahwa nilai adalah suatu ide atau 

konsep tentang sesuatu yang dianggap penting oleh seseorang dalam 

hidupnya.84 Nilai juga dapat dikatakan sebagai segala sesuatu ketentuan yang 

telah disepakati oleh manusia menyangkut kualitas suatu obyek. Sedangkan 

pendidikan Islam adalah sebuah proses membimbing, mengarahkan, dan 

mengembangkan potensi dalam diri manusia yang terencana dalam rangka 

mempersiapkan diri menjalani kehidupan dunia dan akhirat dengan 

menggunakan seluruh potensi, sehingga mampu menjadikan manusia sebagai 

individu yang kreatif dan terampil atas dasar nilai-nilai ajaran Islam. 
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Menurut Said Agil bahwa nilai pendidikan dapat dilihat dari tujuan 

pendidikan yang ada.85 Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa tujuan 

akhir dari pendidikan Islam ialah terbentuknya kepribadian yang utama yaitu 

insan kamil.86  Menurut Muhaimin bahwa insan kamil adalah manusia yang 

mempunyai wajah Qur’ani, terciptanya insan yang memiliki dimensi religius, 

budaya, dan ilmiah.87 Urutan prioritas pendidikan Islam dalam upaya 

mencapai tujuannya yaitu pembentukan kepribadian muslim yaitu mencakup 

pendidikan keimanan kepada Allah SWT., pendidikan Akhlakul Karimah, dan 

pendidikan ibadah.88 Menurut Ramayulis, bentuk nilai yang perlu 

diinternalisasikan kepada peserta didik dalam pendidikan Islam paling tidak 

meliputi: nilai etika (akhlak), estetika, sosial, ekonomis, politik, pengetahuan, 

pragmatis, dan nilai Ilahiyah.89 

Terdapat dua nilai dalam ajaran Islam yaitu nilai Ilahiyah dan nilai Insaniyah. 

Nilai Ilahiyah merupakan nilai yang erat kaitannya dengan ketuhanan. Sedangkan 

nilai Insaniyah berkaitan dengan kemanusiaan. Keduanya berhubungan 

dengan tingkah laku manusia. Tetapi yang dimaksud nilai dalam hal ini adalah 

konsep yang berupa ajaran-ajaran Islam, di mana ajaran Islam itu sendiri 

merupakan seluruh ajaran Allah SWT. yang bersumber Al-Qur’an dan Sunnah 
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yang pemahamannya tidak terlepas dari pendapat para ahli yang telah lebih 

memahami dan menggali ajaran Islam.90 

Jika menelaah kembali pengertian pendidikan Islam, terdapat nilai-

nilai yang terkandung di dalamnya, dan ini merupakan materi-materi yang ada 

di dalam pendidikan Islam yaitu: 

a. Nilai Aqidah (keyakinan) berhubungan secara vertikal dengan Allah SWT. 

(Hablun Min Allah). 

b. Nilai Syari’ah (pengamalan) implementasi dari aqidah hubungan horizontal 

dengan manusia (Hablun Min an-Naas). 

c. Nilai Akhlaq (etika vertikal horizontal) yang merupakan aplikasi dari aqidah dan 

muamalah. 

Menurut Zakiyah Dradjat, salah satu dari empat nilai pokok yang ingin 

disampaikan melalui proses pendidikan Islam yaitu nilai-nilai esensial. Menurutnya, 

nilai esensial adalah nilai yang mengajarkan bahwa ada kehidupan lain setelah 

kehidupan di dunia ini, untuk memperoleh kehidupan ini perlu ditempuh cara-cara 

yang diajarkan agama yaitu lewat pemeliharaan hubungan yang baik dengan Allah 

SWT. dan sesama manusia.  

Dari berbagai penjabaran di atas, maka penulis mengambil kesimpulan 

bahwa nilai-nilai pendidikan Islam adalah konsep yang berupa ajaran-ajaran 

Islam, dimana ajaran Islam itu sendiri merupakan seluruh ajaran Allah SWT. 
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yang bersumber Al-Qur’an dan Sunnah yang pemahamannya tidak terlepas 

dari pendapat para ahli yang telah lebih memahami dan menggali ajaran 

Islam. 

Jadi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada dua nilai yang ingin ditanamkan 

melalui proses pendidikan dalam ajaran agama Islam yaitu: nilai tentang ketaatan 

kepada Allah SWT dan nilai yang mengatur hubungan sesama manusia. Dalam 

pendidikan Islam, terdapat bermacam-macam nilai Islam yang mendukung dalam 

pelaksanaan pendidikan bahkan menjadi suatu rangkaian atau sistem di dalamnya. 

Nilai tersebut menjadi pengembangan jiwa anak sehingga dapat memberikan out put 

bagi pendidikan yang sesuai dengan harapan masyarakat luas. 

Dengan banyaknya nilai-nilai pendidikan peneliti mencoba membatasi 

pembahasan dari penulisan skripsi ini dan membatasi nilai-nilai pendidikan yang 

perlu diinternalisasikan kepada peserta didik dalam pendidikan Islam paling tidak 

meliputi: nilai etika (akhlak), estetika, sosial, ekonomis, dan politik, dalam aspek  

Aqidah, Ibadah, Akhlaq, dan Sosial. Berikut merupakan beberapa aspek-aspek 

pendidikan Islam. 

a. Aqidah 

Kata aqidah berasal dari Bahasa Arab, yaitu aqada-ya’qidu-aqdan 

yang berarti ikatan, simpulan, perjanjian, mengumpulkan atau mengokohkan. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa aqidah adalah keyakinan yang menghujam 



 

dalam hati manusia.91 Dari kata tersebut dibentuk kata Aqidah. Aqidah 

merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenarannya kepada 

sesuatu.92 Nilai aqidah erat kaitannya dengan nilai keimanan. Kemudian 

Endang Syafruddin Anshari mengemukakan aqidah ialah keyakinan hidup 

dalam arti khas yaitu pengikraran yang bertolak dari hati.93 Pendapat 

Syafruddin tersebut sejalan dengan pendapat Nasaruddin Razak yaitu dalam 

Islam aqidah adalah iman atau keyakinan. Aqidah adalah sesuatu yang perlu 

dipercayai terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Kepercayaan tersebut 

hendaklah bulat dan penuh, tidak tercampur dengan syak, ragu dan 

kesamaran. 

Ibnu Taimiyah dalam bukunya “Aqidah al-Watsithiyah” yang dikutip 

oleh Muhaimin dkk, menerangkan makna aqidah dengan suatu perkara yang 

harus dibenarkan dalam hati, dengan jiwa menjadi tenang sehingga jiwa 

menjadi mantap tidak dipengaruhi keraguan dan juga tidak dihantui oleh 

buruk sangka. Sebagaimana juga dikutip dalam bukunya “Al-‘Aqoid” Hasan 

Al-Banna menyatakan aqidah sebagai suatu yang seharusnya hati 

membenarkannya sehingga menjadi ketenangan jiwa, yang menjadikan 

kepercayaan bersih dari kebimbangan dan keraguan.94  
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Dalam Islam aqidah merupakan masalah asasi yang merupakan misi 

pokok yang diemban para Nabi, baik-tidaknya seseorang dapat ditentukan dari 

aqidahnya. Karena aqidah merupakan masalah asasi, maka dalam kehidupan 

manusia perlu ditentukan prinsi-prinsip dasar aqidah Islamiyah agar dapat 

menyelamatkan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Prinsip-prinsip 

aqidah antara lain sebagai berikut: 

1) Aqidah didasarkan atas tauhid yakni mengesakan Allah SWT. dari segala 

dominasi yang lain. 

2) Aqidah harus dipelajari secara terus-menerus dan diamalkan sampai akhir hayat 

kemudian didakwahkan kepada yang lain. 

Sumber aqidah adalah Allah SWT. Dzat yang Maha Benar. Oleh karena itu cara 

mempelajari aqidah harus melalui wahyu-Nya dan Rasul-Nya serta dari berbagai 

pendapat yang telah disepakati oleh umat terdahulu. Sedangkan cara 

mengamalkan aqidah dengan cara mengikuti semua perintah Allah SWT. dan 

menjauhi larangan-Nya.95 

3) Akal dipergunakan untuk memperkuat aqidah bukan untuk mencari aqidah. 

Karena Aqidah Islamiyah sudah ada pada Al-Qur’an dan As-Sunnah. 

Jadi aqidah adalah sebuah konsep yang mengimani manusia mencakup 

seluruh perbuatan dan prilakunya dan bersumber pada konsepsi tersebut.  

Aqidah Islam dijabarkan melalui rukun iman dan berbagai cabangnya seperti 

tauhid ulluhiyah atau penjauhan diri dari perbuatan syirik. Selain itu aqidah 
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Islam berkaitan pada keimanan. Penanaman aqidah yang mantap pada diri 

akan membawa kepada pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Allah 

SWT. 

Abdurrahman An-Nahlawi mengungkapkan bahwa “keimanan 

merupakan landasan aqidah yang dijadikan sebagai guru, ulama untuk 

membangun pendidikan agama Islam”.96 Di dalam Al-Quran ada ayat yang 

menyatakan tentang beriman, di antara ayat tersebut adalah:  

                              

                             

                 

Artinya: 
“Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada 

kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. 
Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-
Nya, dan hari Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.” (QS. 
An-Nisa: 136)97 

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa setiap orang mukmin mesti 

beriman kepada hal-hal yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Keyakinan 

kepada hal-hal yang ditetapkan oleh Allah SWT. tersebut disebut sebagai 

aqidah. Dalam Islam keyakinan terhadap hal-hal yang diperintahkan Allah 

SWT. dikenal dengan rukun iman yang terdiri dari beriman kepada Allah, 

Malaikat, Rasul, Kitab, Hari Akhir dan Qadha dan Qadhar dari Allah. 
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Aqidah/tauhid merupakan asas dienul Islam, pilar agama dan inti risalah Ilahi 

serta tujuannya. Ia poros serta senderan agama. Umat Islam sangat membutuhkannya 

lebih dari sekedar kebutuhan. Sebab hati tidak akan hidup, tidak akan memperoleh 

kenikmatan dan kebahagiaan kecuali dengan mengenal Tuhan-Nya, dan Pencipta-

Nya.98 

b. Ibadah 

Ibadah merupakan elemen penting dalam agama, Ibadah adalah suatu 

wujud perbuatan yang dilandasi rasa pengabdian kepada Allah SWT.99 Ibadah 

juga merupakan kewajiban agama Islam yang tidak bisa dipisahkan dari aspek 

keimanan. Keimanan merupakan pundamen, sedangkan ibadah merupakan 

manisfestasi dari keimanan tersebut.100 Ibadah secara etimologi berarti 

merendahkan diri serta tunduk.101 Secara bahasa ibadah juga dapat diartikan 

sebagai rasa tunduk (thaat), melakukan pengabdian (tanassuk), merendahkan 

diri (khudlu’), menghinakan diri (tazallul).102 Sedangkan menurut Abu A’la 

Al-Maudadi menyatakan bahwa ibadah dari akar ‘Abd yang artinya pelayanan 

dan budak. Ibadah merupakan suatu bentuk ketundukkan kepada eksistensi 
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(Allah SWT.) yang memberi nikmat dan anugerah tertinggi kepada 

manusia.103 

Menurut Nurcholis Madjid: Dari sudut kebahasaan, “ibadat” (‘ibadah, 

mufrad: ibadat, jamak) berarti pengabdian (seakar dengan kata Arab ‘abd 

yang berarti hamba atau budak), yakni pengabdian (dari kata “abdi”, abd) 

atau penghambaan diri kepada Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa. Karena 

itu dalam pengertiannya yang lebih luas, ibadat mencakup keseluruhan 

kegiatan manusia dalam hidup di dunia ini, termasuk kegiatan “duniawi” 

sehari-hari, jika kegiatan itu dilakukan dengan sikap batin serta niat 

pengabdian dan penghambaan diri kepada Tuhan, yakni sebagai tindakan 

bermoral.104  

Abu A’alal Maudi menjelaskan pengertian ibadah sebagai berikut: 

“Ibadah berasal dari kata Abd yang berarti pelayan dan budak. Jadi hakikat 

ibadah adalah penghambaan. Ibadah secara umum dapat dipahami sebagai 

wujud penghambaan diri seseorang kepada sang khaliq. Penghambaan itu 

lebih didasari  pada perasaan syukur atas nikmat yang telah dikaruniakan oleh 

Allah SWT. padanya serta untuk memperoleh keridhaan-Nya dengan 

menjalankan perintah-Nya sebagai Rabbul ‘Alamin. Ibadah yang dimaksud 

adalah pengabdian ritual sebagaimana diperintahkan dan diatur di dalam Al-
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Qur’an dan Sunnah. Aspek ibadah ini di samping bermanfaat bagi kehidupan 

duniawi, tetapi yang paling utama adalah sebagai bukti dari kepatuhan 

manusia memenuhi perintah-perintah Allah SWT.105 

Sedangkan dalam arti terminologinya ibadah adalah usaha mengikuti 

hukum dan aturan-aturan Allah SWT. dalam menjalankan kehidupan sesuai 

dengan perintahnya, mulai dari akil balig sampai meninggal dunia”.106 

Indikasi ibadah adalah kesetiaan, kepatuhan, dan penghormatan, serta 

penghargaan kepada Allah SWT. serta dilakukan tanpa adanya batasan waktu 

serta bentuk khas tertentu.107 

Dapat dipahami bahwa ibadah merupakan ajaran Islam yang tidak 

dapat dipisahkan dari keimanan, karena ibadah merupakan bentuk perwujudan 

dari keimanan. Dengan demikian kuat atau lemahnya ibadah seseorang 

ditentukan oleh kualitas imannya. Semakin tinggi nilai ibadah yang dimiliki 

akan semakin tinggi pula keimanan seseorang. Jadi ibadah adalah cermin atau 

bukti nyata dari aqidah. Dalam pembinaan ibadah ini, firman Allah SWT. 

dalam Surat Taha ayat 132: 

                              

     

Artinya: 

                                                             
105Zulkarnain, Transformasi Nilai-nilai Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1998), h. 28.  
106Abdul A’ala al-Maududi, Dasar-dasar Islam, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 107.  

107Yusron Razak dan Tohirin, Op. Cit, h. 257.  



 

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam 
mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, Kamilah yang memberi rezki 
kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.” (QS Thaha: 
132).108 

Seluruh tugas manusia dalam kehidupan ini berakumulasi pada 

tanggung jawabnya untuk beribadah kepada Allah SWT. Jika ditinjau lebih 

lanjut ibadah pada dasarnya terdiri dari dua macam yaitu: Pertama; Ibadah 

‘Am (ghoiru mahdhah) yaitu ibadah yang tatacaranya tidak ditentukan oleh 

Allah SWT. hal ini menyangkut segala macam amal kebaikan yang diridhai 

Allah SWT. baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ibadah dalam aspek ini 

cakupannya sangat luas dan dapat berubah-ubah setiap saat, seperti berinfak, 

berbakti kepada kedua orangtua, membantu anak yatim, menyambung 

silaturahmi, dsb. Kesemua aktivitas itu didasarkan dengan niat untuk mencari 

ridha dari Allah SWT. selama yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan 

syari’at Allah SWT.109  

Kedua; Ibadah Khas (mahdhah) yaitu suatu perbuatan yang dilakukan 

berdasarkan perintah dari Allah SWT. dan Rasul-Nya berikut dengan cara, 

waktu, dan kadarnya telah ditetapkan oleh Allah SWT. dan Rasul-Nya. Ibadah 

yang bersifat khusus ini adalah ibadah yang pelaksanaannya mempunyai 

tatacara tertentu.110 Contoh dari ibadah ini adalah: 

1) Mengucap dua kalimat syahadat  

                                                             
108Departemen Agama, Op,Cit, h. 492. 

109Yusron Razak dan Tohirin, Op. Cit, h. 150.  
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Bumi Aksara, 2007), cet. ke-1, h. 28.  



 

Dua kalimat syahadat terdiri dari dua kalimat yaitu kalimat pertama merupakan 

hubungan vertikal kepada Allah SWT., sedangkan kalimat kedua merupakan 

hubungan horizontal antar setiap manusia. 

2) Mendirikan Shalat  

Shalat adalah komunikasi langsung dengan Allah SWT., menurut cara yang telah 

ditetapkan dan dengan syarat-syarat tertentu. 

3) Puasa Ramadhan  

Puasa adalah menahan diri dari segala yang dapat membukakan/melepaskannya satu 

hari lamanya, mulai dari subuh sampai terbenam matahari. Pelaksanaannya di 

dasarkan pada Surat Al-Baqarah ayat 183. 

 

4) Membayar Zakat  

Zakat adalah bagian harta kekayaan yang diberikan kepada yang berhak 

menerimanya dengan beberapa syarat. Pendistribusiannya diatur berdasarkan 

Surat At-Taubah ayat 60. 

5) Naik haji ke Baitullah  

Ibadah haji adalah ibadah yang dilakukan sesuai dengan rukun Islam ke 5 yaitu 

dengan mengunjungi Baitullah di Mekkah.111 

Kelima ibadah khas (mahdhah) di atas adalah bentuk pengabdian 

hamba terhadap Tuhannya secara langsung berdasarkan aturan-aturan, 

ketetapan dan syarat-syaratnya. Setiap guru atau pendidik di sekolah mestilah 
                                                             

111Aswil Rony, dkk, Op. Cit, h. 26-31. 



 

menanamkan nilai-nilai ibadah tersebut kepada anak didiknya agar anak didik 

tersebut dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah tersebut 

memiliki pengaruh yang luar biasa dalam diri, pada saat melakukan salah satu 

ibadah, secara tidak langsung akan ada dorongan kekuatan yang terjadi dalam 

jiwa. Jika tidak melakukan ibadah seperti biasa yang ia lakukan seperti 

biasanya maka dia merasa ada suatu kekurangan yang terjadi dalam jiwa. 

c. Akhlak 

Pendidikan Akhlak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

pendidikan agama, karena yang baik menurut akhlak , baik pula menurut 

agama, dan yang buruk menurut ajaran agama buruk juga menurut akhlak. 

Akhlak merupakan realisasi dari keimanan yang dimiliki oleh seseorang. 

Akhlak berasal dari bahasa arab jama’ dari khuluqun, yang secara bahasa 

berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Sedangkan menurut 

istilah akhlak ialah sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir yang tertanam 

dalam jiwa dan selalu ada padanya. Sifat itu dapat lahir berupa perbuatan baik 

dan buruk.112 Secara terminologis ulama sepakat mengatakan bahwa akhlak 

adalah hal yang berhubungan dengan perilaku manusia.113 Atau dengan kata 

lain bahwa akhlak adalah merupakan bentuk proyeksi daripada amalan ihsan, 

                                                             
112Asmaran, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 1.  
113Ulil Amri Syafri, Op. Cit, h. 72.  



 

yaitu sebagai puncak kesempurnaan dari keimanan dan keislaman 

seseorang.114 

Ahmad Amin merumuskan “akhlak ialah ilmu yang menjelaskan arti 

baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian 

manusia kepada yang lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh 

manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan 

apa yang harus diperbuat”.115 Menurut Ibnu Shadaruddin Asy Syarwan akhlak 

ialah (ilmu) tentang perbuatan-perbuatan mulia serta cara memiliki perbuatan 

tersebut agar menghiasi diri, dan (ilmu) tentang perbuatan-perbuatan buruk 

serta cara menjauhinya agar diri bersih darinya.116 

Akhlak menurut Imam Al-Ghazali ialah sifat yang tertanam dalam 

jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan 

mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.117 Sedangkan 

menurut konsep Ibnu Maskawaih, akhlak ialah suatu sikap mental atau 

keadaan jiwa yang mendorongnya untuk berbuat tanpa fikir dan 

pertimbangan. Sementara tingkah laku manusia terbagi menjadi dua unsur, 

yakni unsur watak naluriah dan unsur lewat kebiasaan dan latihan.118 Akhlak 

merupakan suatu sifat mental manusia di mana hubungan dengan Allah SWT. 
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dan dengan sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Baik atau buruk 

akhlak di sekolah tergantung pada pendidikan yang diterimanya.  

Menurut Muhammad bin Ali Asy-Syarif al-Jurjani dalam bukunya al-

Ta’rifat, sebagaimana dikutip oleh Ali Abdul Halim Mahmud, akhlak adalah 

istilah baik suatu sifat yang tertanam kuat dalam diri, yang darinya terlahir 

dari perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan, tanpa perlu berpikir dan 

merenung.119 Imam Ibnu Qudamah menyebutkan dalam Mukhtasar Minhajul 

Qoshidiin bahwa akhlak merupakan ungkapan tentang kondisi jiwa, yang 

begitu mudah menghasilkan perbuatan tanpa membutuhkan pemikiran dan 

pertimbangan, jika perbuatan itu baik maka disebut akhlak yang baik, dan jika 

perbuatan itu buruk maka disebut akhlak yang buruk.120 

Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah (akhlak terpuji) 

dan akhlak madzmumah (akhlak tercela). Adapun yang termasuk ke dalam 

akhlak mahmudah (akhlak terpuji) yaitu sebagai berikut: 

1) Mentauhidkan Allah SWT., terdapat dalam QS. Al-Ikhlas: 1-4 

                                  

      

Artinya:  
“Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung 

kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak 
ada seorangpun yang setara dengan Dia."  

                                                             
119Heri Gunawan, Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi, (Bandung: Alfabeta, 

2012), h. 5.  
120Khalimi, Pembelajaran Akidah dan Akhlak, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h. 

141.  



 

2) Bertawakal, yaitu menyerahkan segala sesuatu karena Allah SWT. setelah 

berusaha semaksimal mungkin, terdapat dalam QS. Ali Imran: 159 

                              

                               

              

Artinya:  
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. 

Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri 
dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, 
dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu 
telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” 

3) Bersyukur, yaitu sikap yang selalu ingin memanfaatkan dengan sebaik-baik 

nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT., sikap yang dijelaskan dalam QS. 

An-Nahl: 14 

                                  

                       

         

Artinya: 
“dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan 

daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu 
perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya 
kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.” 

 Akhlak mahmudah (akhlak terpuji) banyak jumlahnya, tetapi dilihat 

dari segi hubungannya manusia dengan Allah SWT., akhlak mulia terbagi 

kepada tiga ruang lingkup yaitu sebagai berikut: 

1)  Akhlak kepada Allah SWT. 



 

Akhlak kepada Allah SWT. dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan taat 

yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan 

sebagai khaliq. Titik tolak akhlak kepada Allah SWT. adalah pengakuan dan 

kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah SWT. Dia memiliki sifat-sifat 

terpuji yang manusia tidak mampu menjangkau hakikatnya. 

Dalam berhubungan dengan khaliqnya (Allah SWT.), manusia mesti 

memiliki akhlak yang baik kepada Allah SWT. yaitu: 

a) Tidak menyekutukan-Nya 

b) Taqwa kepada-Nya 

c) Mencintai-Nya 

d) Ridha dan ikhlas terhadap segala keputusan-Nya dan bertaubat 

e) Mensyukuri nikmat-Nya 

f) Selalu berdo’a kepada-Nya 

g) Beribadah 

h) Selalu berusaha mencari keridhoan-Nya.121 

 

2) Akhlak terhadap diri sendiri 

Selaku individu, manusia diciptakan oleh Allah SWT. dengan segala 

kelengkapan jasmaniah dan rohaniah, seperti akal pikiran, hati, nurani, perasaan, dan 

kecakapan batin dan bakat. 
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3) Akhlak terhadap sesama manusia 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan 

manusia lain, orang kaya membutuhkan pertolongan orang miskin begitu juga 

sebaliknya, bagaimana pun tingginya pangkat seseorang sudah pasti 

membutuhkan rakyat jelata begitu juga dengan ratyat jelata, hidupnya akan 

terkatung-katung jika tidak ada orang yang tinggi ilmunya akan menjadi 

pemimpin. 

Adanya saling membutuhkan ini menyebabkan manusia sering 

mengadakan hubungan satu sama lain, jalinan hubungan ini sudah tentu 

mempunyai pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, manusia 

perlu bekerja sama dan saling tolong menolong dengan orang lain, oleh karena 

itu ia perlu menciptakan suasana yang baik antar yang satu dengan yang 

lainnya dan berakhlak yang baik.122 Maka dari itu, setiap orang seharusnya 

melakukan perbuatan dengan baik dan wajar, seperti tidak masuk ke rumah 

orang lain tanpa izin, mengeluarkan ucapan baik dan benar, jangan 

mengucilkan orang lain, jangan berprasangka buruk, jangan memanggil 

dengan sebutan yang buruk.123 

Kesadaran untuk berbuat baik sebanyak mungkin kepada orang lain, 

melahirkan sikap dasar untuk mewujudkan keselarasan, dan keseimbangan 

dalam hubungan manusia baik secara pribadi maupun dengan masyarakat 
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lingkungannya. Adapun kewajiban setiap orang untuk menciptakan 

lingkungan yang baik adalah bermula dari diri sendiri. Jika tiap pribadi mau 

bertingkah laku mulia maka terciptalah masyarakat yang aman dan bahagia. 

Menurut Abdullah Salim yang termasuk cara berakhlak kepada sesama 

manusia adalah: 1) Menghormati perasaan orang lain, 2) Memberi salam dan 

menjawab salam, 3) Pandai berteima kasih, 4) Memenuhi janji, 5) Tidak boleh 

mengejek, 6) Jangan mencari-cari kesalahan, dan 7) Jangan menawarkan 

sesuatu yang sedang ditawarkan orang lain.124 

Sebagai individu manusia tidak dapat memisahkan diri dari 

masyarakat, dia senantiasa selalu membutuhkan dan berinteraksi dengan 

lingkungan sekitarnya. Agar tercipta hubungan yang baik dan harmonis 

dengan masyarakat tersebut setiap pribadi harus memliki sifat-siat terpuji dan 

mampu menempatkan dirinya secara positif di tengah-tengah masyarakat. 

Pada hakekatnya orang yang berbuat baik atau berbuat jahat/tercela terhadap 

orang lain adalah untuk dirinya sendiri. Orang lain akan senang berbuat baik 

kepada seseorang kalau orang tersebut sering berbuat baik kepada orang itu. 

Ketinggian budi pekerti seseorang menjadikannya dapat melaksanakan 

kewajiban dan pekerjaan dengan baik dan sempurna sehingga menjadikan 

orang itu dapat hidup bahagia, sebaliknya apabila manusia buruk akhlaknya, 

                                                             
124Abdullah Salim, Akhlak Islam (Membina Rumah Tangga dan Masyarakat), 

(Jakarta: Media Dakwah, 1989), h. 155-158. 
  



 

maka hal itu sebagai pertanda terganggunya keserasian, keharmonisan dalam 

pergaulannya dengan sesama manusia lainnya. 

Sebaliknya yang dimaksud dengan akhlak madzmumah (akhlak tercela) 

adalah perbuatan buruk atau jelek terhadap Tuhan, sesama manusia, dan makhluk 

lainnya, antara lain: 

1) Musyrik 

Yaitu sikap mempersekutukan Allah SWT. dengan makhluk-Nya dengan cara 

menganggap bahwa ada suatu makhluk yang menyamai kekuasaan-Nya.125 

2) Munafik 

Yaitu sikap yang menampakkan dirinya bertentangan dengan kemauan hatinya 

dalam kehidupan beragama, terdapat dalam QS. Al-Munafiqun: 1 

                              

                  

Artinya: 
“Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata: "Kami mengakui, 

bahwa Sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah". dan Allah mengetahui bahwa 
Sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa 
Sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta.”  

 
 
 
 

3) Boros atau berfoya-foya 

Yaitu sikap atau perbuatan yang selalu melampaui batas ketentuan agama, masalah 

boros ini diterangkan oleh Allah SWT. dalam QS. Asy-Syu’ara: 151 
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Artinya: 
“dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas” 

 

d. Sosial 

Pada bidang kemasyarakatan ini mencakup pergaulan manusia di atas bumi, 

tentang benda, ketatanegaraan, hubungan antar negara, hubungan antar dimensi sosial 

manusia. Dengan kata lain nilai sosial adalah penanaman nilai-nilai yang 

mengandung nilai sosial, dalam dimensi ini terkait dengan integrasi sesama manusia 

yang mencakup berbagai norma yang mencakup kesusilaan, kesopanan, dan segala 

produk hukum yang diciptakan manusia, misalnya gotong royong, toleransi, 

musyawarah, ramah tamah, silaturahmi, solidaritas, kasih sayang antar sesama, 

perasaan, simpati, dan empati terhadap sahabat dan orang lain di sekitarnya.126  

B. Tinjauan Umum tentang Novel 

1. Pengertian Novel 

Karya sastra dapat digolongkan sebagai salah satu sarana pendidikan 

dalam arti luas. Pendidikan dalam arti ini tidak terbatas pada buku-buku teks 

(pelajaran dari kurikulum yang diajarkan di sekolah), namun bisa berupa 

karya sastra seperti cerpen, puisi, dan novel. Dunia kesusastraan secara garis 
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besar mengenal tiga jenis teks sastra, yaitu naratif (prosa), teks monolog 

(puisi), dan teks dialog (drama). Salah satu dari ragam prosa adalah novel.127 

Kata sastra menurut A. Teeuw, sebagaimana dikutip oleh Atmazaki, 

berasal dari bahasa Sansekerta, akar kata sas-, dalam kata kerja turunan berarti 

mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk atau instruksi. Akhiran –tra 

biasanya menunjuk alat, sarana. Maka dari itu, sastra dapat berarti alat untuk 

mengajar, buku petunjuk, buku instruksi atau pengajaran.128 Pengarang 

mengemukakan hal itu berdasarkan pengalaman dan pengamatannya terhadap 

kehidupan. Namun, hal itu dilakukan secara selektif dan dibentuk sesuai 

dengan tujuannya dan sekaligus memasukkan unsur hiburan dan penerangan 

terhadap pengalaman kehidupan manusia.129       

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, novel diartikan sebagai 

karangan prosa yang panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan 

seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak 

dan sifat setiap pelaku. 130 Novel merupakan bentuk karya sastra yang paling 

populer di dunia. Bentuk sastra ini paling banyak beredar, lantaran daya 

komunikasinya yang luas pada masyarakat.131  
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Novel adalah sebuah karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif 

biasanya dalam bentuk cerita. Penulis novel disebut novelis. Kata novel 

berasal dari bahasa Italia novella yang berarti "sebuah kisah, sepotong berita". 

Novel adalah karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita 

kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan 

menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku.132 Novel lebih panjang (setidaknya 

40.000 kata) dan lebih kompleks dari cerpen, dan tidak dibatasi keterbatasan 

struktural dan metrikal sandiwara atau sajak. Umumnya sebuah novel 

bercerita tentang tokoh-tokoh dan kelakuan mereka dalam kehidupan sehari-

hari, dengan menitikberatkan pada sisi-sisi yang aneh dari naratif tersebut. 

Novel menceritakan berbagai masalah kehidupan manusia dalam 

interaksinya dengan lingkungan, diri sendiri, serta dengan Tuhan. Novel 

merupakan hasil dialog, kontemplasi, dan reaksi pengarang terhadap 

lingkungan dan kehidupannya. Walau berupa khayalan, tidak benar jika novel 

dianggap sebagai hasil kerja lamunan belaka, melainkan penuh penghayatan 

dan perenungan secara intens terhadap hakikat hidup dan kehidupan, serta 

dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.133 

Daya tarik inilah yang pertama-tama akan memotivasi orang untuk 

membacanya. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya setiap orang senang 

dengan cerita, baik yang diperoleh dengan membaca maupun mendengarkan. 
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Melalui sarana cerita ini, pembaca secara tidak langsung dapat belajar, 

merasakan, dan menghayati berbagai permasalahan kehidupan yang secara 

sengaja ditawarkan oleh pengarang. Oleh karena itu, cerita, fiksi, atau karya 

sastra pada umumnya sering dianggap dapat membuat manusia menjadi lebih 

arif, atau dapat dikatakan sebagai “memanusiakan manusia”.134 

2. Karakteristik dan Ciri-ciri Novel 

Karakteristik novel di Indonesia ada sedikit perbedaan antara roman, 

novel, dan cerpen. Ada juga yang disebut novellet. Dalam roman, biasanya 

kisah berawal dari tokoh lahir sampai dewasa kemudian meninggal, roman 

biasanya mengikuti aliran romantik. Sedangkan novel berdasarkan realism, 

dan hidupnya berubah dari keadaan sebelumnya. Berbeda dengan cerita 

pendek yang tidak berkepentingan pada kesempurnaan cerita atau keutuhan 

sebuah cerita, tetapi lebih berkepentingan pada sebuah kesan.135 

Novel adalah salah satu karya yang berbentuk prosa. Syarat utama 

novel adalah menarik, menghibur, dan mendatangkan rasa puas setelah orang 

habis membacanya.136 Ciri-ciri novel antara lain: (a) ditulis dengan gaya 

narasi, yang terkadang dicampur dengan deskripsi untuk menggambarkan 

suasana. (b) bersifat realistis, artinya tanggapan pengarang terhadap situasi 
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lingkungannya. (c) bentuknya lebih panjang, biasanya lebih dari 10.000.000 

kata. (d) alur ceritanya cukup kompleks.137    

3. Jenis-jenis Novel 

Nurgiantoro dalam Gunawan membagi novel dalam 2 golongan, yaitu 

novel populer dan novel serius. Novel populer adalah novel yang populer pada 

masanya dan banyak penggemarnya. Khusunya pembaca di kalangan remaja. 

Novel golongan ini menampilkan masalah-masalah yang aktual dan selalu 

menzaman, namun hanya sampai pada tingkat permukaan. Novel populer 

tidak menampilkan permasalahan kehidupan secara lebih intens, tidak 

berusaha meresapi hakikat kehidupan. Sebab novel poopuler pada umumnya 

bersifat artificial, hanya bersifat sementara, cepat ketinggalan zaman, dan 

tidak memaksa orang untuk membacanya sekali lagi.  

Novel populer lebih mudah dibaca dan lebih mudah dinikmati karena 

ia memang semata-mata menyampaikan cerita. Masalah yang diceritakan pun 

ringan-ringan, tetapi aktual dan menarik. Novel populer lebih mengejar selera 

pembaca, komersil, ia tidak akan menceritakan sesuatu yang bersifat serius. 

Sebab hal itu akan berkurang penggemarnya.138 

Novel serius adalah novel yang memberikan isi cerita yang serba 

berkemungkinan, jadi dituntut konsentrasi yang tinggi untuk dapat memahami 
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cerita yang dipaparkan di dalamnya. Pengalaman dan permasalahan 

kehidupan yang ditampilkan dalam novel jenis ini disoroti dan diungkapkan 

sampai ke inti hakikat kehidupan yang bersifat universal. Novel serius di 

samping memberikan hiburan, juga terimplisit tujuan memberikan 

pengalaman yang berharga kepada pembaca, atau paling tidak mengajak untuk 

meresapi dan merenungkan secara lebih sungguh-sungguh tentang 

permasalahan yang dikemukakan. Ini merupakan keunggulan dari novel serius 

sehingga tetap bertahan sepanjang masa dan tetap menarik sepanjang masa. 

Berdasarkan teori Lukacs, Goldman membagi novel menjadi 3 jenis, 

yaitu:  

1. Novel Idealisme Abstrak 

Disebut demikian karena novel ini menampilkan dua hal. Pertama, dengan 

menampilkan tokoh yang masih ingin bersatu dengan dunia, novel itu masih 

memperlihatkan idealisme. Kedua, walaupun memperlihatkan idealisme akan 

tetapi karena persepsi tokoh itu tentang dunia bersifat subjektif, didasarkan pada 

kesadaran yang sempit, idealismenya menjadi abstrak. 

2. Novel Romantisisme Keputusasaan 

Novel jenis ini menampilkan kesadaran hero yang terlampau luas. Kesadaranya lebih 

luas daripada dunia sehingga menjadi berdiri sendiri dan terpisah dari dunia. Itu 

sebabnya, sang hero cenderung pasif dan cerita berkembang menjadi analisis 

psikologis semata-mata. 

3. Novel Pendidikan 



 

Novel jenis ini memaparkan bahwa sang hero di satu pihak mempunyai interioritas, 

tetapi di lain pihak juga ingin bersatu dengan dunia. Karena ada interaksi antara 

dirinya dengan dunia, hero itu mengalami kegagalan. Karena mempunyai 

interioritas, ia menyadari sebab kegagalan. Novel yang penulis gunakan dalam 

skripsi ini yaitu novel Api Tauhid. Novel tersebut termasuk ke dalam jenis Novel 

Pendidikan.  

4. Unsur-Unsur dalam Novel 

Sebuah novel mempunyai bagian-bagian, unsur-unsur yang saling 

berkaitan antara satu sama lain dan unsur-unsur tersebut dibagi ke dalam 

beberapa bagian antara lain adalah sebagai berikut:  

a. Unsur Intrinsik  

Unsur Intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. 

Unsur-unsur inilah yang secara faktual akan dijumpai oleh pembaca saat membaca 

karya sastra. Kepaduan antar unsur intrinsik inilah yang membuat sebuah novel 

berwujud.139 Adapun yang termasuk ke dalam unsur intrinsik yakni sebagai berikut:  

1)  Tema  

Tema adalah pandangan hidup tertentu atau perasaan tertentu mengenai 

kehidupan atau rangkaian nilai-nilai tertentu yang membentuk atau membangun dasar 

atau gagasan utama dalam suatu karya sastra. Tema adalah dasar cerita atau gagasan 

umum dari sebuah novel. Gagasan dasar umum inilah yang tentunya telah ditentukan 

sebelumnya oleh pengarang yang digunakan untuk mengembangkan cerita. Tema 
                                                             

139Burhan Nurgiyantoro, Op. Cit, h. 23.  



 

dalam sebuah cerita dapat dipahami sebagai sebuah makna yang mengikat 

keseluruhan unsur cerita sehingga cerita itu hadir sebagai alur, penokohan, sudut 

pandang, latar, dan lain-lain akan berkaitan dan bersinergi mendukung eksistensi 

tema.   

Sementara menurut Fananie dalam Gunawan tema adalah ide, gagasan, 

pandangan hidup pengarang yang melatar belakangi ciptaan karya sastra. Karena 

sastra merupakan refleksi kehidupan masyarakat, maka tema yang diungkapkan 

dalam karya sastra bisa sangat beragam. Tema bisa berupa persoalan moral, etika, 

agama, sosial budaya, teknologi, tradisi yang terkait erat dengan masalah kehidupan. 

Namun, tema bisa berupa pandangan pengarang, ide atau keinginan pengarang dalam 

menyiasati persoalan yang muncul.  

Dengan demikian, tema dapat dipandang sebagai dasar cerita, gagasan dasar 

umum sebuah karya novel. Gagasan dasar umum inilah yang tentunya telah 

ditentukan sebelumnya oleh pengarang yang dipergunakan untuk mengembangkan 

cerita.140   

2) Alur  

Secara umum, alur merupakan rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Atau 

lebih jelasnya, alur merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa yang disusun satu per 
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satu dan saling berkaitan menurut hukum sebab akibat dari awal sampai akhir 

cerita.141   

Alur atau Plot adalah struktur gerak yang terdapat dalam sebuah karya fiksi. 

Struktur gerak ini bergerak dari suatu permulaan (beginning) melalui suatu 

pertengahan (middle) dan menuju kepada suatu akhir (ending) yang biasanya lebih 

dikenal dengan istilah eksposisi, komplikasi dan resolusi.  

Aminuddin dalam Gunawan pada umumnya alur pada cerita prosa fiksi 

disusun berdasarkan urutan sebagai berikut:  

1. Perkenalan, pada bagian ini pengarang menggambrkan situasi dan 

memperkenalkan tokoh-tokohnya. 

2. Pertikaian, pada bagian ini pengarang mulai menampilkan pertikaian yang 

dialami sang tokoh. 

3. Perumitan, pada bagian ini pertikaian semakin menghebat. 

4. Klimaks, pada bagian ini puncak perumitan mulai muncul. 

5. Peleraian, disini persoalan demi persoalan mulai terpecahkan. 

Menurut susunannya atau urutannya alur terbagi 2 jenis yaitu alur maju dan 

alur mundur. Alur maju adalah alur yang susunannya mulai dari peristiwa pertama, 

peristiwa kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sampai cerita itu berakhir. 

Sedangkan alur mundur adalah alur yang susunannya dimulai dari peristiwa terakhir 

kemudian kembali pada peristiwa pertama. 
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3) Penokohan  

Penokohan merupakan unsur penting dalam karya fiksi. Dalam kajian karya 

fiksi, sering digunakan istilah-istilah seperti tokoh dan penokohan, watak dan 

perwatakan, atau karakter dan karakterisasi secara bergantian dengan menunjuk 

pengertian yang hampir sama. Istilah-istilah tersebut sebenarnya tidak menyaran pada 

pengertian yang sama, atau paling tidak serupa. Namun dalam skripsi ini penulis 

tidak akan terlalu membahas perbedaan tersebut secara fokus, sebab inti kajian skripsi 

ini bukan terletak pada masalah tersebut. 

Dengan demikian, istilah “penokohan” lebih luas pengertiannya daripada 

“tokoh” dan “perwatakan” sebab ia sekaligus mencakup masalah siapa tokoh cerita, 

bagaimana perwatakan, dan bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam sebuah 

cerita sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca, 

penokohan sekaligus menyaran pada teknik perwujudan dan pengembangan tokoh 

dalam sebuah cerita.142 

4) Latar  

Brooks dalam Tarigan menyatakan bahwa latar adalah latar belakang fisik, 

unsur tempat dan ruang dalam sebuah cerita. Sedangkan Abrams dalam Nurgiyantoro  

menyatakan bahwa latar atau setting disebut juga sebagai landas tumpu, menyaran 

pada pengertian tempat, hubungan waktu dan lingkungan sosial tempat terjadinya 

peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Robert Stanton mengemukakan bahwa latar 
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adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita, semesta yang 

berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung.143 

Latar atau yang sering disebut juga sebagai landas tumpu, menyaran pada 

pengertian tempat, hubungan waktu dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa 

di mana peristiwa-peristiwa itu diceritakan.144 Burhan Nurgiyantoro membagi latar 

yang terdapat dalam karya fiksi ke dalam tiga kategori, yaitu latar tempat, latar 

waktu, dan latar sosial. Latar tempat adalah latar yang menyaran pada lokasi 

terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Unsur tempat yang 

dipergunakan berupa tempat-tempat dengan nama-nama tertentu, inisial tertentu, 

mungkin lokasi tertentu tanpa nama jelas. Tempat-tempat yang bernama adalah 

tempat yang dijumpai dalam dunia nyata.145 

Sedangkan latar waktu berkaitan dengan masalah “kapan” terjadinya 

peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Adapun latar sosial 

menyaran pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat di suatu 

tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Tatacara kehidupan sosial masyarakat 

mencakup berbagai masalah dalam lingkup yang cukup kompleks. Ia bisa berupa 

kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir dan 

bersikap dan lain-lain. Di samping itu, latar sosial juga berhubungan dengan status 

sosial tokoh yang bersangkutan, misalnya rendah, menengah, dan atas.146   
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5) Sudut Pandang  

Sudut pandang (point of view) merupakan salah satu unsur fiksi yang oleh 

Stanton digolongkan sebagai sarana cerita. Walau demikian, hal itu tidak berarti 

bahwa perannya dalam fiksi tidak penting. Sudut pandang haruslah diperhitungkan 

kehadirannya, bentuknya, sebab pemilihan sudut pandang akan berpengaruh terhadap 

penyajian cerita. Reaksi afektif pembaca terhadap sebuah karya fiksi pun dalam 

banyak hal akan dipengaruhi oleh bentuk sudut pandang.147  

Pickering dan Hoeper dalam Minderop menyatakan bahwa sudut pandang, 

yaitu suatu metode narasi yang menentukan posisi atau sudut pandang dari mana 

cerita disampaikan. Secara umum, terdapat empat sudut pandang yaitu, sudut 

pandang persona ketiga (diaan), sudut pandang persona pertama (akuan), sudut 

pandang campuran dan sudut pandang dramatik.  

b. Unsur Ekstrinsik  

Unsur ekstinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi 

secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap isi atau sistem organisme dalam 

suatu karya sastra. Namun, ia sendiri tidak ikut menjadi bagian di dalamnya. Walau 

demikian unsur ekstrinsik cukup berpengaruh terhadap totalitas bangun cerita yang 

dihasilkan. Oleh karena itu unsur ekstrinsik sebuah novel haruslah tetap dipandang 

sebagai sesuatu yang penting.148 Unsur ekstrinsik terdiri dari sejumlah unsur, yaitu 

biografi penulis, psikologi penulis, keadaan masyarakat di sekitar penulis dan lain-
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lain. Perhatian terhadap unsur-unsur ini akan membantu terhadap keakuratan dalam 

menafsirkan isi suatu karya sastra.149 

1) Biografi Penulis  

Biografi penulis adalah sebuah media yang memuat berbagai informasi 

mengenai penulis atau pengarang sebuah karya sastra. Melalui biografi, pembaca 

dapat mempelajari kehidupan, perkembangan moral, mental dan intelektual penulis. 

Selain mempelajari kehidupan penulis, biografi juga dapat digunakan untuk meneliti 

karya sastra, karena apa yang dialami dan apa yang dirasakan oleh penulis sering kali 

terekspresikan dalam karya yang ia ciptakan.   

2) Psikologi Penulis  

Tidak jauh berbeda dengan biografi penulis, psikologi penulis pun 

terkadang mempengaruhi karya sastra yang ia ciptakan. Namun berbeda 

halnya dengan biografi penulis yang memuat berbagai informasi mengenai 

penulis, psikologi penulis adalah sebuah faktor dari psikologis yang terdapat 

di dalam diri penulis. Untuk mengetahui pengaruh psikologis penulis terhadap 

sebuah karya sastra, peneliti harus menggunakan teori psikologi sebagai 

tinjauan pustaka.  

3) Masyarakat  

Sebuah karya sastra juga mempunyai hubungan yang erat dengan suatu 

masyarakat. Karena karya sastra juga merupakan cerminan dari sebuah masyarkat. 
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Terkadang, pengarang dengan sengaja menjadikan kondisi masyarakat pada masa 

tertentu untuk memberikan sebuah gambaran tentang permasalahan atau fenomena 

yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Untuk melihat pengaruh keadaan masyarakat 

pada sebuah karya sastra, peneliti harus memiliki bukti-bukti tentang kejadian-

kejadian yang dialami masyarakat tersebut.  

 
 

 

 

 

 

  



 

BAB III 
BIOGRAFI HABIBURRAHMAN EL-SHIRAZY 

 
A. Biografi Habiburrahman El-Shirazy  

Habiburrahman El-Shirazy, panggilan akrabnya Kang Abik, putra 

pertama dari pasangan Bapak Saerozi Noor dan Umi Siti Rodhiyah. Lahir di 

Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 30 September 1976, usia 41 tahun. Ia 

adalah Novelis no. 1 Indonesia (dinobatkan oleh Insani Universitas 

Diponegoro (UNDIP). Selain novelis, sarjana Universitas Al-Azhar, Cairo, 

Mesir ini juga dikenal sebagai sutradara, da’i dan penyair. Karya-karyanya 

banyak diminati tak hanya di Indonesia, tetapi juga di mancanegara seperti 

Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, Hongkong, Taiwan dan Australia.  

1. Pendidikan  

Habiburrahman El-Shirazy memulai pendidikan dasar di SD 

Sembungharjo. Kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di MTs 

Futuhiyyah 1 Mranggen sambil belajar kitab kuning di Pondok Pesantren Al-

Anwar, Mranggen, Demak di bawah asuhan K. H. Abdul Bashir Hamzah. 

Pada tahun 1992 ia merantau ke kota budaya Surakarta untuk belajar di 

Madarasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Surakarta, lulus pada tahun 

1995. Setelah itu melanjutkan pengembaraan intelektualnya ke Fakultas 

Ushuluddin,  Jurusan Tafsir Hadis Univeritas Al-Azhar, Kairo dan selesai 

pada tahun 1999. Pada tahun 2001 lulus Postgraduate Diploma (Pg. D) S2 di 



 

The Institut For Islamik Studies di Kairo yang didirikan oleh Imam Al-

Baiquri.150 

Habiburrahman El-Shirazy sudah mengenal dunia tulis-menulis sejak 

anak-anak. Dia belajar menulis mulai di bangku SD. Dia tumbuh dan 

dibesarkan dalam lingkungan pesantren.  Selanjutnya, bakat sastranya terus 

terasah saat belajar di Al-Azhar University, Kairo, Mesir. Di sana, dia banyak 

mempelajari karya dan literasi karya ulama terkenal dari berbagai dunia. 

Karya-karya fiksinya dinilai dapat membangun jiwa dan menumbuhkan 

semangat berprestasi pembaca. 

 
2. Selama di Kairo  

Ketika menempuh studi di Kairo Mesir, Kang Abik pernah memimpin 

kelompok kajian MISYKATI (Majelis Intensif Yurisprudens dan kajian 

pengetahuan Islam) di Kairo tahun 1996-1997. Pernah terpilih menjadi Duta 

Indonesia yang mengikuti “Perkemahan Pemuda Islam Internasional Kedua” 

yang diadakan oleh WAMY (The World Assembly Of Moslem Youth) selama 

sepuluh hari di kota Ismailia, Mesir bulan Juli 1996. Dalam perkemahan itu, ia 

berkesempatan memberikan orasi berjudul Tahqiqul Amni Was Salam Fil’ 

Alam Bil Islam (Realisasi Keamanan dan Perdamaian di Dunia dengan Islam). 

Orasi tersebut terpilih sebagai orasi terbaik kedua dari semua orasi yang 

disampaikan peserta perkemahan tersebut. Pernah aktif di Majelis Sinergi 
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Kalam (Masica) ICMI Orsat Cairo (1998-2000). Pernah menjadi coordinator 

Islam ICMI Orsat Cairo selama dua priode (1998-2000 dan 2000-2001). 

Sastrawan muda ini pernah dipercaya untuk duduk dalam Dewan Asaatidz 

Pesantren Virtual Nahdatul Ulama yang berpusat di Kairo. Selain itu, ia 

sempat memprakarsai berdirinya Forum Lingkar Pena (FLP) dan Komunitas 

Sastra Indonesia KSI) di Kairo.151  

Selama di Kairo, ia telah menghasilkan beberapa naskah drama dan 

menyutradarainya, di antaranya: Wa Islama (1999), Sang Kyai dan Sang 

Durjana (gubahan atas kaya Dr. Yusuf Qardhawi yang berjudul Alim Wa 

Thaghiyyah, 2000), Darah Syuhada (2000). Tulisannya yang berjudul 

Membaca Insaniyah al-Islam dimuat dalam buku wacana Islam Universal 

(diterbitkan oleh kelompok Kajian MISYKATI Kairo, 1998). Berkesempatan 

menjadi ketua TIM Kodifikasi dan editor Antologi Puisi Negeri Seribu 

Menara Nafas Peradaban (diterbitkan oleh ICMI Orsat Kairo).  

 
3. Selama di Indonesia  

Setibanya di tanah air pada pertengahan Oktober 2001, ia diminta ikut 

mentashih Kamus Populer Bahasa Arab-Indonesia yang disusun oleh KMNU 

Mesir dan diterbitkan oleh Diva Pustaka Jakarta, Juni 2003. Ia juga diminta 

menjadi kontributor penyusunan Ensiklopedia Intelektualisme Pesantren: 
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Potret Tokoh dan Pemikirannya, (terdiri atas tiga jilid diterbitkan oleh Diva 

Pustaka Jakarta, 2003).  

Antara tahun 2003-2004, ia juga pernah mendedikasikan ilmunya di 

MAN 1 Yogyakarta. Sebuah kecelakaan yang terjadi pada 2003 menjadi titik 

balik hidupnya sekaligus menjadi langkah awal merintis hidupnya menjadi 

seorang penulis ternama. Saat akan pulang ke rumahnya di Semarang, dia 

mengalami kecelakaan di Magelang. Kaki kanannya patah sehingga dia tidak 

bisa mengajar lagi. Karena keadaan itu pula, Abik yang ketika menjadi guru 

hanya menerima gaji sebesar Rp 100 ribu ini juga tidak bisa mementaskan 

teater. Praktis, ruang geraknya menjadi terbatas. 

Untuk mengisi waktu menunggu kondisi fisiknya pulih seperti 

sediakala, ia kemudian menulis novel Ayat-Ayat Cinta yang berhasil sukses di 

pasaran dan mendatangkan royalti miliyaran rupiah.  Saat sakit itulah, dia 

menumpahkan waktu untuk menulis novel Ayat-ayat Cinta. Dia mengaku 

inspirasi Ayat-Ayat Cinta itu berasal dari ayat Al-Qur’an Surat Az-Zukhruf 

ayat 67. Dalam surat tersebut, Allah SWT. berfirman bahwa orang-orang yang 

saling mencintai satu sama lain pada hari kiamat akan bermusuhan, kecuali 

orang-orang yang bertakwa. Menurutnya, bahwa “Jatuh cinta dan saling 

mencintai tetap akan bermusuhan juga pada hari kiamat, kecuali orang yang 

bertakwa.” Jadi, hanya cinta yang bertakwa yang tidak mengakibatkan orang 

bermusuhan. Itu yang kemudian menjadi renungan dia. Inilah awal mulanya ia 

menjadi novelis. 



 

Kesuksesan Ayat-Ayat Cinta tak pernah ia duga sebelumnya, bahkan 

ia mengaku novel itu awalnya hanya sebagai obat kerinduan hatinya pada 

Kota Kairo, tempat di mana ia pernah menimba ilmu. Proses penulisan Ayat-

Ayat Cinta hanya memakan waktu sebulan. Dalam rentang waktu itu 

Habiburrahman banyak terlibat secara emosi dengan novel tersebut. Bahkan 

karena terlalu menghayati tokoh ciptaannya, ia kadang sampai menitikkan air 

mata. Rupanya hal itu juga dapat dirasakan oleh para pembacanya. Novel 

bertema cinta namun dibalut dengan nuansa keislaman itu begitu digandrungi 

oleh para pecinta buku Islam karena ceritanya yang mengharu biru.  

Ia juga mengakui kultur pesantren yang telah lekat dengan dirinya 

turut mempengaruhi karya-karyanya yang memadukan sastra dan nilai-nilai 

agama. Perkenalannya dengan dunia sastra juga dimulai ketika ia masih 

menjadi santri di Pondok Pesantren Al-Anwar, Mranggen, Demak. Ketika itu, 

ia mempelajari sya’ir-sya’ir Arab dan balaghoh (sastra Arab).   

Setelah kondisinya membaik, Kang Abik kembali ke dunia 

pendidikan. Sejak tahun 2004 hingga 2006, ia tercatat sebagai dosen Lembaga 

Pengajaran Bahasa Arab dan Islam Abu Bakar Ash Shiddiq UMS Surakarta. 

Selain Ayat-Ayat Cinta, karya-karyanya yang telah beredar di pasaran antara 

lain: Di Atas Sajadah Cinta, Ketika Cinta Berbuah Surga, Pudarnya Pesona 

Cleopatra, Ketika Cinta Bertasbih, dan Dalam Mihrab Cinta, dan masih 

banyak lagi yang lainnya termasuk Novel Api Tauhid yang merupakan karya 

terbarunya. 



 

Selain disibukkan dengan kegiatannya sebagai penulis, 

Habiburrahman juga mengajar ngaji di kampung di Salatiga, mengisi 

pengajian rutin, seminar dan bedah buku. Saat ini ia mendedikasikan dirinya 

di dunia dakwah dan pendidikan lewat karya-karyanya dan di pesantren Karya 

dan Wirausaha Basmala Indonesia berkedudukan di Semarang, Jawa Tengah 

bersama adik (Ahmad Munif El-Shirazy, Ahmad Mujib El-Shirazy, Ali El-

Shirazy) dan temannya. Tak jarang ia diundang untuk berbicara di forum-

forum nasional maupun internasional. Seperti di Kairo, Kuala Lumpur, 

Hongkong dan lain-lain. Karya-karyanya banyak diminati tak hanya di 

Indonesia, tapi juga di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura 

dan Brunai Darussalam. Karya-karyanya selalu dinanti khalayak karena 

dinilai membangun jiwa dan menumbuhkan semangat berprestasi. 

Kini Kang Abik tinggal di kota Salatiga. Aktivitas kesehariannya lebih 

banyak digunakan untuk memenuhi undangan mengisi seminar dan ceramah, 

di samping juga menulis novel yang menjadi pekerjaan utamanya dan sesekali 

menulis sekenario sinetron untuk Sinemart (sebuah rumah produksi yang 

menaungi karya-karya di dunia perfilman dan persinetronan). 

4. Prestasi  

Habiburrahman El-Shirazy semasa MTs pernah menulis teatrikal puisi 

berjudul Dzikir Dajjal sekaligus menyutradarai pementasanya bersama Teater 

Mbambung di Gedung Seni Wayang Orang Sriwedari Surakarta tahun 1994. 

Pernah meraih juara II lomba menulis artikel se-MAN 1 Surakarta tahun 1994. 



 

Pernah menjadi pemenang I dalam lomba baca puisi relegius tingkat SLTA 

se-Jateng (diadakan oleh panitia Book Fair’94 dan ICMI Orwil Jateng di 

Semarang, 1994). Pemenang I lomba pidato bahasa Arab se-Jateng dan DIY 

yang diadakan oleh UMS Surakarta tahun 1994. Meraih juara I lomba baca 

puisi Arab tingkat Nasional yang diadakan oleh IMABA UGM Yogyakarta 

tahun 1994. Beliau pernah mengudara di radio JIP Surakarta selama satu 

tahun (1994-1995), mengisi acara Syahril Qur‟an setiap jumat pagi. Pernah 

menjadi pemenang terbaik ke-5 dalam lomba KIR tingkat SLTA se-Jateng 

yang diadakan oleh Kanwil P dan K Jateng, 1995 dengan judul tulisan 

Analisis. Dampak Film Laga terhadap kepribadian remaja. Beberapa 

penghargaan bergengsi lain berhasil diraihnya, antara lain Pena Awward 2005, 

The Most Favorite Book and Writer 2005 dan IBF Awward 2006.  

5. Karya-Karya Habiburrahman El Shirazy  

a. Karya Terjemahan dan Cerpen  

Beberapa karya terjemahan yang telah ia hasilkan seperti Ar-Rasul 

(GIP, 2001), Biografi Umar Bin Abdul Aziz (GIP, 2002), Menyucikan Jiwa 

(GIP, 2005), Rihlah Ilallah (Era Intermedia, 2004), dll. Cerpen-cerpennya 

dimuat dalam antologi Ketika Duka Tersenyum (FBA, 2001), Merah di Jenin 

(FBA, 2002), dan Ketika Cinta Menemukanmu ( GOP, 2004).  

b. Karya Puisi  

Sebelum pulang ke Indonesia 2002, ia diundang Dewan Bahasa dan 

pustaka Malaysia selama lima hari (1-5 Oktober) untuk membacakan puisinya 



 

dalam momen Kuala Lumpur World Poetry Reading ke-9, bersama penyair-

penyair negara lain. Puisinya dimuat dalam Antologi Puisi Dunia PPDKL 

(2002) dan Majalah Dewan Sastra (2002) yang diterbitkan oleh Dewan 

Bahasa dan Pustaka Malaysia dalam dua bahasa, Inggris dan Melayu. 

Bersama penyair negara lain, puisi Kang Abik juga dimuat kembali dalam 

imbauan PPDKL (1986-2002) yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan 

Pustaka Malaysia (2004).  

c. Karya Sastra Populer  

Beberapa karya popular yang telah terbit antara lain, Ayat-Ayat Cinta 

(Republika-Basmalah, 2004), Di Atas Sajadah Cinta (telah disinetronkan 

Trans TV, 2004), Ketika Cinta Berbuah Surga (MQS Publishing, 2005), 

Pudarnya Pesona Cleopatra (Republika, 2005), Ketika Cinta Bertasbih 

(Republika-Basmala, 2007), Ketika Cinta Bertasbih 2 (Republika-Basmala, 

Desember 2007), Dalam Mihrab Cinta (Republik-Basmalah, 2007), Bumi 

Cinta (Wisata Ruhani Tour 2010), Tabir Cinta Zahrana, Langit Makkah 

Berwarna Merah, Bidadari Bermata Bening, Bulan Madu di Yerussaliem, 

Dari Sujud ke Sujud (Kelanjutan dari Ketika Cinta Bertasbih) Api Tauhid 

(2014) , dan yang terbaru Ayat-ayat Cinta 2.  

d. Karya Film  

Sebagai sutradara Kang Abik mengawali debutnya dengan film Ketika 

Cinta Bertasbih, Dalam Mihrab Cinta dan Cinta Suci Zahrana yang diangkat 

dari novelnya. Dengan karya-karyanya yang fenomenal itu, Kang Abik yang 



 

oleh banyak kalangan dijuluki “Bertangan Emas” telah diganjar banyak 

penghargaan bergengsi tingkat nasional maupun tinggkat Asia Tenggara, 

diantaranya:  

1) PENA AWARD 2005, Novel Terpuji Nasional, dari Forum Lingkar Pena.  

2) THE MOST FAVORITE BOOK 2005, versi Majalah Muslimah.  

3) IBF AWARD 2006, Buku Fiksi Dewasa Terbaik Nasional 2006.  

4) REPUBLIKA AWARD 2008 dalam bidang novel Islami diberikan oleh Fakultas 

Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  

5) UNDIP AWARD sebagai Novelis No. 1 Indonesia, diberikan oleh INSANI 

UNDIP tahun 2008.  

6) PENGHARGAAN SASTRA NUSANTARA 2008 sebagai sastrawan kreatif 

yang mampu menggerakan masyarakat membaca sastra oleh PUSAT BAHASA 

dalam sidang Majelis Sasatra Asia Tenggara (MASTERA), 2008.  

7) PARAMADINA AWARD 2009 for Oustading Contribution to the 

Advanchement of Literatures and Arts in Indonesia.  

8) ANUGERAH TOKOH PERSURATAN DAN KESENIAN ISLAM 

NUSANTARA diberikan oleh Ketua Menteri Negeri Sabah, Malaysia, 2012.  

9) UNDIP AWARD 2013 dari Rektor UNDIP dalam bidang SENI dan BUDAYA.  

 
 
 
 
 



 

B. Gambaran Umum Novel Api Tauhid  

Novel Api Tauhid ditulis oleh Habiburrahman El-Shirazy yang biasa 

dipanggil Kang Abik. Beliau adalah seorang novelis, sarjana dari Universitas 

Al-Azhar Kairo dan penulis adikarya fenomenal Ayat-Ayat Cinta. Novel ini 

diterbitkan pertama kali pada tahun 2014 oleh penerbit Republika-Basmala. 

Novel ini terdiri dari 588 halaman dengan ukuran 13.5×20.5 cm. Adapun 

tokoh-tokoh utamanya antara lain:  

1. Fahmi  

Fahmi adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Dia tinggal di sebuah 

perkampungan bernama Tegalrandu, tidak jauh dari kota Lumajang dua puluh 

kilometer sebelah utara. Kakaknya yang pertama bernama Ismi dan adiknya 

bernama Rahmi sudah menikah. Fahmi berlatar belakang pendidikan 

pesantren memang telah hafal Al-Qur’an sebelum masuk ke Universitas Islam 

Madinah. Apakah murni hanya karena Fahmi ingin meyakinkan hafalannya, ia 

ingin mengokohkan hafalan Al-Qur’an-nya dengan khatam empat puluh kali. 

Fahmi ingin meniru ulama dari Yogyakarta yaitu Syaikh Munawwir Krapyak. 

Cerita asal mula Fahmi bisa masuk di Universitas Islam Madinah bermula 

tempat belajarnya mendapat kunjungan seorang ulama dari Madinah. Dan 

Fahmi yang dipilih Pak Kyai untuk memberikan sambutan dalam bahasa Arab 

mewakili santri. Syaikh itu rupanya tertarik dengan apa yang Fahmi 

sampaikan. Dia memberi tahu akan ada muqabalah atau penerimaan kuliah di 

Universitas Islam Madinah di Bogor. Dari pesantren diminta mengirim 



 

wakilnya, maksimal lima untuk ikut muqabalah. Syaikh itu yang akan 

memberikan ujian. Pak Kyai mengutus lima orang santri untuk ikut 

muqabalah termasuk Fahmi. Yang diterima dua orang yaitu Fahmi dan teman 

baiknya bernama Ali.  

2. Firdauz Nuzula  

Nuzula adalah panggilan akrabnya. Dia adalah anak perempuan dari 

Kyai Arselan, ulama cukup terkenal di kabupaten Lumajang. Pengasuh 

pesantren paling besar di Yosowilangun. Nuzula mempunyai akhlak yang 

baik, shalehah dan hafal Al-Qur’an. Dan dalam novel Api Tauhid, Fahmi 

menikah dan membina rumah tangga dengan Nuzula.  

3. Ali  

Merupakan teman satu pondok dan satu universitas dengan Fahmi. Ali 

merupakan teman terbaiknya Fahmi terbukti ketika Fahmi pingsan saat 

menghatamkan Al-Qur’an sebanyak emapat puluh kali. Ali menjelaskan 

masalah Fahmi kepada Mustasyfa Jami’ah, pada rumah sakit di dalam kampus 

universitas. Dalam aturan, mahasiswa yang sakit di dalam kampus dahulu, 

baru kalau ternyata sakitnya parah pihak rumah sakit kampus akan merujuk ke 

rumah sakit di luar kampus. Ini yang terjadi pada Fahmi berbeda. Melihat 

hidung berdarah dan pingsan, saat ia minta tolong asykar Masjid Nabawi, 

pihak asykar Masjid Nabawi malah memaksa membawa Fahmi ke salah satu 

rumah sakit terbaik di Madinah yaitu Prince Mohammed Bin Abdul Aziz 

Hospital yang terletak di dekat Jabal Uhud.  



 

4. Hamzah  

Hamzah merupakan sahabat Fahmi sejak di pondok pesantren dan 

sampai kuliah S2. Hamzah yang telah membawa Fahmi dan teman-teman 

untuk tadabbur sejarah keteladanan Syaikh Badiuzzaman Said Nursi yang 

berada di Desa Nurs di bagian negara Kurdistan. Di desa itulah mereka akan 

mengenang sejarah sosok ulama besar yang menjadi inspirasi bagi umat 

muslim.  

5. Aysel  

Aysel merupakan sepupu Hamzah sekaligus saudara sesusuan dengan 

Hamzah. Saat Aysel masih bayi ia pernah dititipkan pada ibunya Hamzah 

selama satu bulan dan menyusu pada ibunya Hamzah. Ketika itu Ibunya Aysel 

harus ke London menyelesaikan tesis masternya. Sejak umur dua belas tahun 

ditinggal wafat ibu kandungnya. Mereka hidup di London. Ayah Aysel juga 

orang Turki yang menjadi dokter ahli bedah di London. Hanya sayangnya 

ayahnya itu kurang pengamalan agamanya. Ibunya Aysel yang berarti adalah 

bibinya Hamzah bernama Zainap.  

6. Subki  

Subki merupakan sahabat Fahmi yang berasal dari Wonogiri. Ia adalah 

sahabat yang merawat Fahmi ketika berada di rumah sakit. Apalagi Subki 

menjalin persahabatan sejak di pondok pesantren sekaligus sekamar dengan 

Fahmi hingga kuliah S2. 

 



 

C. Kelebihan Novel Api Tauhid 

Novel Api Tauhid merupakan novel yang sangat berbeda dari novel-novel 

karya Kang Abik sebelumnya. Kelebihan novel ini yaitu novel sejarah Islam 

sekaligus romantisme yang dibalut dengan nuansa yang hangat. Lewat novel ini, 

Kang Abik seolah mengajak para pembaca melakukan rihlah, napak tilas seorang 

ulama besar lewat penceritaan tokoh-tokohnya. Seakan para pembaca sendiri diajak 

berkeliling Turki, merasakan bekunya udara saat musim dingin, pahitnya kopi khas 

Turki, serta mengunjungi tempat-tempat selain tujuan wisata yang telah dikenal 

selama ini. Memberi para pembaca alternatif  baru untuk bertandang, lengkap dengan 

makanan dan hotel-hotel yang disinggahi. 

Berbalut cerita cinta antara Fahmi dan Nuzula, Kang Abik menyajikan cerita 

dalam cerita. Dengan Hamza sebagai pemandunya dan tokoh Fahmi untuk mewakili 

pembaca yang awam terhadap Said Nursi. Penggambaran setting Turki cukup detail, 

bahkan bisa menjadi rujukan destinasi pilihan. Sedangkan setting tanah Jawa, khas 

pesantren, Kang Abik mengingatkan para pembaca dengan karya-karya Ahmad 

Tohari yang juga cukup sering mengambil setting kehidupan pesantren di Jawa. 

Karya kedua penulis ini layak disandingkan dalam jagad sastra Indonesia. 

Api Tauhid memang agak berbeda dari karya-karya Kang Abik lainnya. 

Namun spirit kisah di dalamnya, niscaya akan mampu memberi inspirasi baru bagi 

pembaca. Dalam novel Ayat-Ayat Cinta mengisahkan cinta manusia pada manusia dan 



 

cinta manusia kepada Tuhan dan Rasul-Nya yang diwujudkan dengan cara teguh menjaga 

keimanan berdasarkan petunjuk-Nya. Novel tersebut adalah novel sastra yang berhasil 

memadukan dakwah, tema cinta yang romantis dan latar belakang budaya suatu bangsa. Novel 

Ketika Cinta Bertasbih menggambarkan perjalanan cinta dan sebuah cita-cita yang ingin 

diraih oleh keempat tokoh. Cinta yang haqiqah adalah cinta yang bedasar pada pilihan 

hati, bukan hanya karena nafsu ingin memiliki, 

Novel Di Atas Sajadah Cinta menceritakan tentang kisah cinta seorang ahli 

zuhud yang sehari-harinya hanya berada di dalam masjid. Keagungan cinta yang 

didasari karena ingin meraih ridho Allah SWT. Novel tersebut menjelaskan tentang 

makna cinta yang sesungguhnya yang didasari oleh iman dan juga mengajari para 

pembaca tentang kebenaran-kebenaran cinta yang halal, Islami dan nyata. Novel 

Cinta Suci Zahrana mengisahkan pencarian cinta seseorang yang terlambat menikah 

karena terlalu fokus dengan jenjang akademis. 

Karya sastra Kang Abik sebelumnya kebanyakan menceritakan tentang kisah 

cinta dalam koridor Islam. Novel Api Tauhid inilah memiliki kelebihan yang sangat 

berbeda dari novel-novel sebelumnya, yaitu mengisahkan cerita pada dua zaman, 

yaitu zaman sejarah Islam pada masa Turki dan zaman masa kini yang menampilkan 

rihlah beberapa tokoh di antaranya Fahmi, Subki, Hamza, Ali, Aysel, dan Emel dalam 

menapaki peninggalan jejak-jejak ulama Badiuzzaman Said Nursi di Turki. Oleh 



 

karena itu, novel Api Tauhid ini sangat sarat dengan nilai-nilai pendidikan Islam di 

dalamnya. 

D. Komentar Tokoh untuk Novel Api Tauhid  

Novel Api Tauhid karya Haiburrahman El-Shirazy menghasilkan 

komentar dan apresiasi yang positif dari tokoh-tokoh lembaga dan semua 

elmen lapisan masyarakat. Ketika mereka membaca karya Kang Abik ini, 

komentar positif pun berdatangan ketika sebuah novel Api Tauhid 

membangkitkan inspirasi, motivasi dan imajinasi pembaca.  

Berikut ini beberapa komentar tentang novel Api Tauhid yang datang 

dari akademisi, penulis, artis, sastrawan, praktisi dan motivator.  

1. Saiful Bahri (Wakil Ketua Komisi Seni Budaya MUI Pusat)  

“Deskripsi dan visualisasi yang matang. Mengajak pembacanya masuk ke 

lorong-lorong waktu. Berada di teras sejarah Turki Utsmani yang dikepung 

konspirasi. Mengenal tokoh Turki di era pergolakan Badiuzzaman Said Nursi. 

Novel sejarah, penuh kisah heroic, dianyam dengan kisah pergulatan cinta yang 

dramatis.”152  

2. Irawan Kelana (Sastrawan dan Redaktur Senior Harian Republika)  

“Kekuatan Habiburrahman El Shirazy adalah menghidangkan ghairah 

keislaman yang kuat dalam balutan romantisme yang pekat. Pembaca dibuat 

jatuh cinta oleh perjuangan tokoh-tokohnya dan tanpa disadarinya pesan-pesan 
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pencerahan menyusup jauh ke dalam relung batinnya. Novel Api Tauhid ini salah 

satu buktinya.”  

3. Ippho Santosa (Motivator dan Penulis buku mega-bestseller 7 keajaiban Rezeki) 

“Saya ngobrol sama kang Abik panggilan akrab Ustadz Habiburrahman 

El Shirazy di Batam, Jakarta, dan New York. Sosoknya sama seperti novelnya, 

penuh inspirasi. Selama ini, novel-novelnya berhasil menggerimiskan mata dan 

hati saya, termasuk Api Tauhid. Bedanya, novel kali ini juga berhasil 

“membakar” dan memaksa saya untuk berbuat lebih demi tujuan dakwah. 

Semoga novel yang disampaikan Kang Abik selama bertahun-tahun ini dimiliki 

oleh anda dan teman-teman anda.”  

4. Taufik Kasturi (Dekan Fakultas Psikologi UMS dan Ketua Asosiasi Psikologi 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah)  

“Ini sungguh novel sejarah pembangun jiwa. Halaman demi halaman yang 

saya baca telah membuat pikiran saya menjelajah lipatan waktu, di mana sang 

tokoh utama, Badiuzzaman Said Nursi, dikisahkan. Ramuan pengalaman dan 

imajinasi kreatif Kang Abik, menjadikan novel ini sarat dengan nilai-nilai 

keteladanan. Sangat layak untuk dibaca.”  

5. Tengku Wisnu (Artis Indonesia)  

“Saya jarang membaca novel, tapi novel ini membuat saya keasyikan 

sendiri membaca. Terharu dan termotivasi menelusuri kisah Said Nursi. Terharu 



 

dan kagum membayangkan tokoh Fahmi. Tokoh utama di novel ini sangat-sangat 

menginspirasi.”153  

6. Meyda Sefira (Artis film dan sinetron)  

“Ini bukan novel biasa. Ini adalah novel peradaban. Subhanallah, novel 

sejarah ini menggetarkan jiwa saya.”  

7. Nur Rofiah (Dosen Kajian Islam PTIQ Jakarta, Alumnus Universitas Ankara, 

Turki)  

“Ini dapat memberikan inspirasi dalam banyak hal seperti menjawab 

dilema hubungan agama dan negara, juga Islam dan modernitas yang sehingga 

kini belum terpecahkan bagi banyak masyarakat agama. Badiuzzaman Said 

Nursi, sebagaimana komentar Gus Dur, telah memberikan cara positif dalam 

merespon tantangan modernitas.”154 

8. Irfan Hidayatullah (Dosen Sastra UNPAD Bandung, penulis novel Sang Pemusar 

Gelombang)  

“Karya-karya Kang Abik bukan sekedar romansa Islami, tetapi karya 

ideologis yang mengkritisi zaman dan menawarkan jalan keluarnya, tidak hanya 

lapis pertama saja (romansa Islami), novel Api Tauhid ini lebih dalam membawa 

anda memasuki lapis kedua (ideologi-Islamisme). Melalui jejak sejarah 

Badiuzzaman Said Nursi, lapis ideologis itu diikat. Bahwa Islam adalah dien 
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yang meliputi segala, sejak individu sampai sikap politisi kenegaraan, 

dikukuhkan lewat novel ini.”  

9. Dani Sapawi (Praktisi perfilman nasional)  

“Sebuah novel dengan metodologi yang inovatif dalam mengenalkan 

kisah keteladanan ulama besar Badiuzzaman Said Nursi. Cerita disajikan secara 

cantik, dihidangkan overlaping dengan kisah cinta masa kini dengan tetap 

merujuk pada keteladanan Said Nursi. Tapak novel ini digarap sangat detail, dan 

saat membacanya seolah kita berada di masa dan tempat terjadinya kisah itu 

berlangsung, baik pada masa Said Nursi maupun susuran jejak-jejak 

Baiduzzaman Said Nursi.”155 
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BAB IV 
ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM NOVEL API 

TAUHID KARANGAN HABIBURRAHMAN EL-SHIRAZY 
 

 Pada bab ini penulis menganalisis dengan menggunakan metode analisis isi 

(content analysis). Metode analisis isi pada dasarnya merupakan suatu teknik 

sistematik untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan. Adapun cara 

menganalisisnya yaitu dengan tahap deskripsi, klasifikasi, analisis, interpretasi, 

evaluasi, dan simpulan akhir dari aspek pendidikan Islam yang kemudian peneliti 

ungkap sebuah nilai yang terkandung dibalik sebuah perbuatan dalam aspek tersebut 

yang terdapat dalam novel Api Tauhid Karangan Habiburrahman El-Shirazy. 

 

A. Nilai-nilai Pendidikan dalam Novel Api Tauhid Karangan Habiburrahman 

El-Shirazy 

1. Nilai Teoritik 

Nilai ini melibatkan pertimbangan logis dan rasional dalam memikirkan dan 

membuktikan kebenaran sesuatu. Dalam buku Rohmat Mulyana, nilai teoretik 

memiliki kadar benar-salah menurut timbangan akal pikiran.156 Di dalam novel Api 

Tauhid, penulis menemukan kutipan yang menggambarkan nilai teoritik yaitu: 

“Kabar dari Rahmi itu benar-benar membuat diriku sakit lahir dan 
batin. Aku berpikir, apa salahku pada Nuzula? Apa salahku pada kedua 
mertuaku? Sampai mereka tega seperti itu. Atau ada kejadian apa sebenarnya? 
Kenapa aku dan keluargaku jadi korban. Aku tahu lahir batin siapa ibuku dan 
siapa bapakku. Mereka orang-orang yang tulus. Tidak mau menyakiti orang 
lain. Mereka juga orang yang lapang dadanya, mudah memaafkan orang lain. 
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Kalau ibu sampai kena serangan jantung dan bapak sangat tersinggung, 
artinya apa yang dilakukan pihak mertua itu sungguh dirasa sangat 
menyakitkan. Aku yang berada di tempat jauh, yang berada di Madinah juga 
ikut sakit. Tiba-tiba aku ingin membenci Bapak dan Ibu mertuaku, juga 
Nuzula. Tapi aku melawannya. Terjadi pergulatan hebat dalam diriku.157    
Kenapa bapak mertuaku yang dipandang sebagai ulama mudah sekali 

meminta cerai? Bukankah di dalam Al-Qur’an saja jika ada masalah di antara suami 
istri harus didamaikan dulu? Cerai adalah jalan paling akhir. Kenapa ini berkumpul 
saja belum sudah diminta cerai dengan alasan tidak akan bahagia? Aku merasa 
kecerdasanku diremehkan, diinjak-injak. Harga diriku berontak!” 

Dari kutipan di atas, terlihat sang tokoh utama berpikir panjang dan mendalam 

apa yang menyebabkan kejadian yang sangat terpukul itu. Ia berusaha mencari 

kebenaran dan alasan dibalik permintaan mertuanya yang menyuruhnya untuk 

menceraikan istrinya yang baru ia nikahi selama tiga bulan dan belum pernah tinggal 

satu atap. Ia terus berpikir mengapa bapak mertuanya selalu memberikan alasan kalau 

mereka tidak akan hidup bahagia seketika ia menanyakan sebab permintaan bapak 

mertuanya itu. Namun Fahmi tidak mau terburu-buru menjatuhkan talaqnya sebelum 

mengetahui alasan yang jelas mengapa pernikahan itu harus diakhiri. Setelah 

mempertimbangkan benar-salahnya, pada akhirnya ia memutuskan untuk beriktikaf di 

Masjid Nabawi. Hal ini terlihat dari kutipan berikut: 

“Lalu aku putuskan bahwa aku hanya akan mengadukan kesedihanku itu 
kepada Allah. Aku lalu berketetapan hati untuk iktikaf di Masjid Nabawi, sambil 
muraja’ah hafalan Qur’anku. Dan aku berketetapan hati tidak akan membatalkan 
iktikafku kecuali aku sudah mengkhatamkan Al-Qur’an empat puluh kali dengan 
hafalan. Dengan itu, aku berharap melupakan Nuzula. Dan jika memang aku harus 
melepas Nuzula aku melepasnya dengan dada yang lega.”158 

Setelah Fahmi mendapati kabar melalui beberapa email yang dikirimkan 

Rahmi adiknya, bahwa ternyata Nuzula memiliki masa lalu yang belum terselesaikan 
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dengan kekasihnya yang dahulu, Fahmi mengambil keputusan untuk menyerahkan 

segala kewenangan jatuhnya talak kepada Nuzula. Setelah ia mengetahui 

kebenarannya tentang Nuzula, ia mempertimbangkan keputusan yang akan ia ambil 

berdasarkan kenyataan yang ada. Seiring berjalannya waktu bersamaan dengan 

bertadabburnya jejak Sang Ulama Badiuzzaman Said Nursi yang dilakukan oleh 

Fahmi beserta teman-temannya, akhirnya Nuzula menyusul Fahmi ke Turki dan 

menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dalam waktu yang cukup lama menunggu 

untuk mengetahui apakah permasalahan yang sebenarnya terjadi, juga didasarkan 

penjelasan dari Nuzula akhirnya Fahmi masih mengakui Nuzula sebagai istrinya. Hal 

ini menggambarkan nilai teoritik yaitu melibatkan pertimbangan yang logis dan 

rasional berdasarkan fakta yang ada.   

 
2. Nilai Ekonomis 

Dalam buku Rohmat Mulyana, nilai ini terkait dengan pertimbangan nilai 

yang berkadar untung-rugi. Obyek yang ditimbangnya adalah “harga” dari suatu 

barang atau jasa. Karena itu, nilai ini lebih mengutamakan kegunaan sesuatu bagi 

kehidupan manusia.159 Di dalam novel Api Tauhid, penulis menemukan kutipan yang 

menggambarkan nilai ekonomis yaitu: 

“Lalu adegan demi adegan berjalan dengan cepat. Bu Nyai Arselan 
mendesak agar akad nikah itu dilangsungkan dua hari sebelum aku berangkat 
ke Madinah. Bapak dan Ibu kalang-kabut menyiapkan segala sesuatunya. 
Meskipun itu akad secara sirri di kediaman Pak Kyai Arselan. Tapi tetap saja 
Bapak dan Ibu merasa dari pihak pengantin lelaki harus memberikan mahar 
dan tetek bengek berupa “serah-serahan” untuk pengantin putri yang layak. 
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Apalagi Kyai Arselan juga dikenal sebagai orang berada, ibu 
mempertimbangkan agar yang diberikan untuk Nuzula tidak kalah nilainya 
dengan apa yang didapat oleh kakak-kakak kandung Nuzula yang sudah 
menikah.” 

 Dari kutipan di atas, penulis menganalisis bahwa tampaknya keluarga Fahmi 

tetap mempertimbangkan sebuah nilai/harga mahar yang akan diberikan 

kepada Nuzula, sang putri Kyai Arselan yang dikenal dengan keluarga Islami 

dan berada. Hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam buku Rohmat 

Mulyana, yaitu obyek yang ditimbangnya adalah “harga” dari suatu barang 

atau jasa.160 Padahal sebaiknya keluarga Fahmi yang notabene-nya agamis 

tidak perlu terlalu berlebihan dalam mempertimbangkan keluarga calon 

menantunya melainkan tetap mengedepankan nilai-nilai religius.  

 
3. Nilai Estetik 

Nilai Estetik adalah nilai yang berdasar pada keindahan. Nilai estetik 

menempatkan nilai tertingginya pada bentuk dan keharmonisan. Nilai estetik ini lebih 

mengandalkan pada hasil penilaian pribadi seseorang yang bersifat subyektif.161 Nilai 

estetik sangat penting bagi manusia karena dengan keindahan akan memberikan 

warna dalam kehidupannya. Dengan demikian manusia akan merasakan kedamaian 

dan kenyamanan dalam hidup. Karena sudah menjadi kodrat manusia bahwa manusia 

suka dengan hal-hal yang indah. 

Dalam novel Api Tauhid, penulis menemukan beberapa kutipan yang 

mencerminkan nilai estetika yaitu sebagai berikut: 
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Tokoh Nuzula rela menempuh perjalanan panjang untuk mencari suaminya,  

demi cintanya pada suami. 

“Mas Fahmi. demi Allah. Jika tidak, aku tidak akan menempuh perjalanan ribuan 
kilometer ini mencarimu. Aku akan lakukan apa saja untukmu, asal kau mau 
mengakui aku ini istrimu dan kau meridhaiku. Anggap saja aku budakmu, suruhlah 
apa saja, maka akan aku lakukan, demi Allah, Allah yang jadi saksinya.”162 

 Fahmi tersentuh mendengar kata-kata istrinya itu. Ia mengatakan bahwa umurnya 

mungkin tidak panjang. Menurut dokter yang menanganinya kakinya harus 

diamputasi, jika tidak akan membusuk. Itu dia tidak mau menanggung beban malu 

dalam hidupnya karena hanya berkaki satu. Lebih baik ia meninggal daripada berkaki 

sebelah. Nuzula memegang tangan kanan Fahmi dan menciuminya sambil menangis. 

Tangan itu basah oleh air mata Nuzula. Nuzula meminta jadi istrinya Fahmi. Lalu 

mereka pulang dan bersimpuh berdua di pusaran abahnya. 

“Kini aku telah membuang segala egoku, aku ingin memenuhi cita-cita abah agar 
aku menghafal Al-Qur’an. Aku tahu, siapa sebenarnya Mas Fahmi dari Mas Ali. 
Aku terlalu bodoh minta cerai darimu, aku terlalu bodoh. Aku ingin jadi istrimu, 
dan bimbinglah aku hidup di bawah cahaya Al-Qur’an.”163 

Berdasarkan kutipan di atas, penulis menganalisis bahwa terdapatnya nilai 

estetika yaitu terlihat dari emotion adanya perasaan seperi kagum, cinta, takut, dan 

sebagainya. Tokoh Nuzula terdapat sifat kecintaan dan kesetiaan pada suaminya. 

 

4. Nilai Sosial 

Nilai sosial merupakan hikmah yang dapat diambil dari perilaku sosial dan 

tata cara hidup sosial. Perilaku sosial berupa sikap seseorang terhadap peristiwa yang 
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terjadi di sekitarnya yang ada hubungannya dengan orang lain, cara berpikir, dan 

hubungan sosial bermasyarakat antar individu. Nilai sosial mengacu pada hubungan 

individu dengan individu yang lain dalam sebuah masyarakat. Bagaimana seseorang 

harus bersikap, bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah, dan menghadapi 

situasi tertentu juga termasuk dalam nilai sosial.  

Di dalam novel Api Tauhid, penulis menemukan beberapa kutipan yang 

menggambarkan nilai sosial, yaitu:  

“Setelah dengan penuh kasih sayang mereka menemaniku, merawatku di rumah 
sakit. Mereka masih sangat perhatian padaku dan merawat serta memanjakan 
diriku saat aku sudah harus kembali ke asrama setelah keluar dari rumah 
sakit.”164 
Dari kutipan di atas, penulis menganalisis bahwa pada dasarnya manusia tidak 

dapat hidup sendiri. Ia pasti membutuhkan manusia yang lainnya. Hal inilah yang 

dinamakan dengan homo sosial. Maka dari itu, kutipan di atas menggambarkan nilai 

sosial yang terlihat dari sikap teman-teman Fahmi yang memiliki kepedulian yang 

tinggi untuk merawat dan mendoakan Fahmi yang sakit dan mengalami masalah 

berat. Atau pada pemikiran Said Nursi yang menginginkan sesama saudara sebangsa 

hendaknya saling mencintai melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. 

Selain itu terlihat dari pemikiran Said Nursi untuk mendirikan madrasah yang 

menggabungkan ilmu agama dengan ilmu modern. Said Nursi juga mengusulkan 

gagasan reformasi pendidikan yakni penyatuan tiga pilar pendidikan yang cocok bagi 

warga Turki Ustmani, yaitu medrese sebagai pilar pendidikan agama, mekteb sebagai 
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pilar pendidikan umum, dan tekke sebagai lembaga sufi yang menjadi pilar penyucian 

rohani.  

Kedua kutipan di atas mengandung nilai sosial yang senada dengan nilai 

sosial yang dikemukakan oleh Rohmat Mulyana di mana nilai tersebut mengacu pada 

hubungan individu dengan individu yang lain dalam sebuah masyarakat. Bagaimana 

seseorang harus bersikap, bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah, dan 

menghadapi situasi tertentu juga termasuk dalam nilai sosial.165  

5. Nilai Politik 

Nilai tertinggi dalam nilai ini adalah kekuasaan dengan  kadar nilainya yang 

bergerak dari intensitas pengaruh yang rendah sampai pada pengaruh yang tinggi 

(otoriter).166 Di dalam novel Api Tauhid, penulis benyak menemukan beberapa nilai politik 

di antaranya sebagai berikut: 

“Saat itu, Mustafa Pasya, ibaratnya adalah Fir’aun di daerah itu. Ia dikenal kuat dan 
memiliki banyak anak buah. Dia adalah mantan komandan salah satu resimen 
Hamidiyye yang dibentuk oleh Sultan Abdul Hamid pada 1892. Dari situlah, ia 
memperoleh gelar Pasya. Dia memiliki kekuatan yang sanggup menaklukkan suku-
suku di sekitar tempat kediamannya. Dia telah mendirikan negara di Cizre. Hukum 
di situ adalah hukum menurut hawa nafsunya. Maka tak ada yang berani melawan 
atau pun mengingatkan. Melawan artinya berhadapan dengan ketajaman pedang 
atau moncong senapan Mustafa Pasya. 

 Dari kutipan di atas, menggambarkan nilai politik di mana kekuasan yang dipegang 

oleh Mustafa Pasya sangat berpengaruh terhadap ketaklukan orang-orang di 

sekitarnya. Semua orang tunduk padanya dan juga pada hukum yang dibuat 

menurut hawa nafsu sang penguasa. Hukum yang dibuat tersebut tidak 
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memperhatikan kemashlahatan untuk orang banyak. Ia terkalahkan oleh pemegang 

kekuasaan yang lalim. Sementara itu usaha Said Nursi dalam mengembalikan 

pemerintahan berdasarkan kepada Islam yang sebenarnya tidak semulus yang 

dibayangkan. Berbagai ujian, penjara, dan siksaan diterimanya. Namun, 

dengan usahanya yang gigih dengan bermodalkan keyakinan terhadap Allah 

SWT. akhirnya ulama tersebut mampu memimpin dunia dengan diberi gelar 

Badiuzzaman Said Nursi. Kutipan tersebut mengandung nilai politik yang 

relevan dengan pendapat Rohmat Mulyana, di mana nilai tertinggi yang 

diraihnya ialah kekuasaan.167 

6. Nilai Agama 

Nilai agama (religius) merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak serta 

bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia. Nilai-nilai religius bertujuan 

untuk mendidik agar manusia lebih baik menurut tuntunan agama dan selalu ingat 

kepada Tuhan. Dalam novel Api Tauhid, penulis banyak menemukan kutipan yang 

menggambarkan nilai agama (religius) di antaranya sebagai berikut:  

a) Syaikh Said Nursi 

Tokoh ulama terkemuka Syaikh Said Nursi yang mendapat gelar 

Badiuzzaman karena kecerdasan yang sangat luar biasa. Baik ilmu agama 

maupun ilmu umum yang beliau kuasai. Beliau pelopor pertama pergerakan 

Islam di Turki Modern dan beliau juga yang pertama kali berkonfrontasi 
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dengan Negara Sekuler Turki setelah runtuhnya Khilafah Turki Ustmani. 

Selama hidupnya, Syaikh Said Nursi telah dipenjara selama dua puluh delapan 

tahun dan diasingkan sebanyak dua puluh kali, kebanyakan kitab-kitab 

karangannya ditulis di penjara atau di pengasingan.168 

Dari kutipan di atas, penulis menganalisis bahwa begitu gigihnya sang 

ulama yang memperjuangkan dan mempertahankan ketauhidannya pada 

zaman setelah runtuhnya Khilafah Turki Utsmani. Walaupun dengan berbagai 

ancaman dan rintangan yang begitu berat, ia tidak menyerah untuk 

menghidupkan kembali api-api tauhid yang telah lama padam. Hal demikian 

merupakan nilai kebenaran yang sangat tinggi yang bermuara pada nilai 

agama. 

b) Fahmi 

Fahmi merupakan seorang tokoh dalam novel Api Tauhid luar biasa 

yang mempertahankan nilai-nilai religius ketauhidannya. Hal itu terbukti 

dalam novel tersebut yakni sebagai berikut: 

Tokoh Fahmi, pingsan karena iktikaf di Masjid Nabawi, ia ingin 

menghatamkan Al-Qur’an empat puluh kali.  

"Ya Allah. Mi, Fahmi, kenapa kamu, Mi.?" 
"Inna lillah! Ali, coba lihat apa dia masih bernafas?" Ali menempeIkan jari tangan 

kanannya ke hidung Fahmi.169 
Sudah tujuh hari ia diam di Masjid Nabawi. Siang malam ia mematri 

diri, larut dalam munajat dan taqarrrub kepada Ilahi. 
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“Dua hari yang lalu.” 
“Jadi dia benar-benar nekat, tidak akan meninggalkan masjid sebelum khatam 

empat puluh kali?”170 
Setelah mendapat jawaban mereka bersepakat untuk menemui Fahmi dan mereka 

sangat mengkhawatirkan kesehatannya. 
Dari kutipan di atas, penulis menganalisis bahwa tokoh Fahmi adalah 

seorang hamba yang termasuk orang yang bertakwa kepada Allah SWT. 

Terlihat dari keinginannya yang begitu kuat untuk menghatamkan Al-Qur’an 

sebanyak empat puluh kali selama beriktikaf di Masjid Nabawi.   

  Fahmi masih merasakan manis dan hangatnya menyayangi Nuzula, istrinya 
itu. Tiba-tiba air matanya meleleh. Dadanya tiba-tiba sesak mengingat 
permintaan ia harus menceraikan Nuzula tanpa sebab apa pun. Ia 
membayangkan, alangkah indah dan romantisnya jika yang berada di dalam 
vila itu adalah ia dan Nuzula. Ya ia dan Nuzula, bukan gadis Turki itu. 

Ah, ini godaan setan datang lagi. 
A’udzubillahi minasysyaithaanirrajim! Tegas Fahmi dalam hati.171  
Fahmi teringat nasihat kyainya di pesantren dulu. Bahwa hawa nafsu selalu 

mengiming-imingi dengan kelezatan semu. 
Berdasarkan kutipan di atas, penulis menganalisis bahwa tokoh utama 

Fahmi memiliki kekuatan untuk mengendalikan hawa nafsunya. Hal ini 

mencerminkan tokoh tersebut memiliki kemampuan yang kuat dalam 

membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Maka 

dari itu, kutipan di atas menggambarkan nilai agama (religius). 

c) Aysel 

Tokoh Aysel ketika berada di vila. Ia lapar dan memesan makanan. 

Aysel ingat pada orang lain dan tidak dinikmati sendiri, tetapi ia berbagi 

dengan sesama. Seperti membagi rezeki makanan kepada tokoh Fahmi. Fahmi 
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juga mengucapkan terima kasih atas pizzanya yang telah diberikan oleh 

Aysel. Aysel menengok ke atas, memandangi Fahmi sambil tersenyum. Dada 

Fahmi sedikit berdesir melihat senyum itu. Menundukkan pandangan tidak 

mudah dalam keadaan seperti itu. 

"Itu, namanya Lahmacun. Kalau, masih kurang ini masih ada. Ayo turunlah, kita 
berbincang-bincang." "Terima kasih, saya di kamar saja."172 

Tokoh Aysel hampir putus asa karena perbuatannya di masa lalu. 

Kemudian teman-temannya juga selalu megingkatkan pada Aysel agar tidak 

putus asa pada rahmat Allah SWT. 

“Aysel, coba lihat pepohonan itu.” 
“Iya. Ada apa?” 
“Coba kau perhatikan, apa yang bisa diambil pelajaran dari pohon-pohon 

itu?”173 
Emel berusaha agar pikiran Aysel bisa berubah dan dapat bangkit 

kembali seperti bangkitnya pohon yang hampir mati karena kemarau panas 
tapi dapat siraman air akhirnya dapat hidup kembali. Begitu pula harapan 
Emel. Emel berharap Aysel cepat berubah dari keputusaasaan.  

Kutipan di atas  menggambarkan membangkitkan semangat hidup 

dengan rahmat Allah SWT. 

B. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Novel Api Tauhid Karangan 

Habiburrahman El-Shirazy 

1. Aqidah 

Aqidah erat kaitannya dengan keimanan. Endang Syafruddin Anshari 

mengemukakan aqidah ialah keyakinan hidup dalam arti khas yaitu 
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pengikraran yang bertolak dari hati.174 Pendidikan akidah adalah usaha sadar 

untuk menjadikan diri seseorang menjadi pribadi yang utama (pribadi yang 

beriman) dengan tidak bertentangan dengan sebuah kebenaran (tidak 

melanggar prinsip tauhid). Di bawah ini ada beberapa kutipan mengenai aspek 

aqidah yang terdapat dalam novel Api Tauhid, antara lain: 

a. Tauhid 

Islam adalah agama yang datang untuk menegakkan tauhid, yaitu 

mengesakan Allah. Tauhid merupakan pokok ajaran keimanan dalam Islam. 

Tauhid atau mengesakan Allah artinya memurnikan keimanan dengan 

menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, pencipta, penolong, pemberi 

rezeki, dan sebagainya. Tauhid adalah inti dari keberagamaan seorang 

muslim. Tauhid merupakan fitrah manusia (QS. Al-A’raf (7): 172). Tauhid 

berlawanan dengan syirik. 

 

                           

                             

         

Artinya:  
“dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan 

Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini 
Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), Kami menjadi saksi". (kami 
lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya 
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Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)." (QS. 
Al-A’raf: 172)175 

Allah SWT. menurunkan agama tauhid ini untuk mengangkat derajat 

dan martabat manusia ke tempat yang sangat tinggi dan mulia. Dan Allah 

SWT. menurunkan agama tauhid untuk membebaskan manusia dari 

kerendahan dan kehinaan yang diakibatkan oleh perbuatan syirik. 

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah An-Nur (24) ayat 55. 

                           

                            

                           

                

Artinya: 

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan 
amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di 
muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan 
sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, 
dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan 
menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan 
sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka 
mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS. An-Nur (24): 55) 

Dalam novel Api Tauhid, terdapat beberapa kutipan cerita yang 

menggambarkan tentang tauhid, sebagai berikut: 

1) Kutipan Pertama 

Pada masa Kaisar Augustus inilah Nabi Isa as. atau disebut Yesus oleh 
penganut agama Nasrani dilahirkan. Nabi Isa as. diutus Allah untuk 
menyampaikan risalah Tauhid, agar bangsa Israel dan bangsa Romawi yang 
menguasai tanah Palestina saat itu hanya menyembah Allah SWT. Ajaran Nabi 
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Isa berkembang di masa imperium Romawi tengah menggengam kekuasaan 
terluas di atas muka bumi ini.176 

2) Kutipan Kedua 

Kaisar konstantinus inilah yang meresmikan agama Nasrani sebagai 
agama negara. Dan Kaisar inilah yang mengangkat Yesus sebagai tuhan. Di masa 
konstantinus berkuasa, tepatnya pada 325 M, Sang kaisar menghimpun 220 uskup 
di Nicea. Sebagian besar mereka berasal dari gereja bagian timur yang 
mendukung Athanasius. Konsili memutuskan mengutuk paham Tauhid Arius dan 
mengumumkan kredo (creed) anti Arian yang dikenal dengan nama “The Creed 
of Nicea”.177 

3) Kutipan Ketiga 

Dalam kondisi inilah diterbitkan S.K. Ketuhanan Yesus dan sejak saat itu 
Yesus resmi diangkat sebagai Tuhan oleh gereja dengan didukung sang Kaisar, 
malah sekaligus ditetapkan sebagai Tuhan yang sesungguhnya. Dalam konsili 
inilah Kaisar Konstantinus menetapkan bahwa Yesus satu zat dengan Allah, sejak 
itu para pengikut Nabi Isa yang masih murni menjadi musuh negara. Di kalangan 
nasrani, ada yang masih murni memegang ajaran Tauhid bahwa tidak ada Tuhan 
selain Allah, dan ada yang menyebarkan pemahaman Nabi Isa atau Yesus adalah 
anak Allah. 

Tiba-tiba, ia teringat kenapa membaca surah Al-Ikhlas, yang 
kedahsyatannya seumpama membaca sepertiga Al-Qur’an. Ia menghayati, karena 
di dalam surah Al-Ikhlas dan penegasan Tauhid. Ada pelurusan akan ajaran keliru 
yang dianut miliaran umat manusia bahwa Tuhan memiliki anak. Kepada nabi 
pamungkas yaitu Nabi Muhammad SAW., Allah menegaskan,”Katakanlah (wahai 
Muhammad), dialah Allah, yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. 
(Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang 
setara dengan Dia.”178 

4) Kutipan Keempat 

Sebuah konsep ketuhanan yang sempurna. Konsep teologi yang tidak ada 
cacatnya. Tuhan adalah Tuhan yang tidak boleh ada yang sama dan setara 
dengan-Nya. Dan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itulah ajaran Tauhid seluruh 
nabi-nabi Allah. Ia jadi ingat Al-Maidah ayat 116 dan 117, ah jelas sekali Nabi 
Isa atau Yesus tidak pernah menyatakan dirinya atau ibunya sebagai Tuhan yang 
harus disembah. Dia tegas menyatakan tidak ada tuhan yang patut disembah. Dia 
tegas menyatakan tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan dia 
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mengajak para pengikutnya untuk menyembah hanya kepada Allah yang Esa. 
Namun ajaran itu diubah. 

Ia menghela nafas, kelak mereka yang seenak saja mengubah-ubah ajaran 
Tuhid Nabi Isa itu akan berhadapan dengan Nabi Isa. Entah kapan persis 
terjadinya, tapi ia yakin itu akan terjadi.179 

5) Kutipan Kelima 

Muhammad SAW. menyalakan kembali lentera Tauhid nyaris padam di 
atas muka bumi ini. Sejak itu detik demi detik, hari demi hari adalah perjuangan 
menyeru kepada Tauhid, perjuangan memerdekakan manusia dari menyembah 
yang tidak layak disembah untuk hanya menyembah satu-satunya Tuhan yang 
layak disembah, yaitu Allah SWT.180 

Berdasarkan uraian di atas, terkandung nilai religius (agama) dalam 

tauhid karena ajaran tauhid bersumber dari kebenaran tertinggi yang 

datangnya dari Tuhan. Ajaran tauhid dibawa oleh para nabi dan rasul yang 

berasal dari Allah SWT. Dalam Kitab Tauhid, pentingnya ajaran tauhid yang 

terdapat di kutipan di atas relevan dengan esensi tauhid itu sendiri yaitu 

pembebasan dari segala sembahan yang batil dan pernyataan setia kepada 

sembahan yang haq.181  

. Di antara maksud/pesan yang ingin ditonjolkan oleh Habiburrahman 

El-Shirazy, menurut peneliti yakni sebagai berikut: 

1. Tauhid merupakan hal yang sangat penting bagi setiap muslim dan sangat mulia 

serta sangat agung kedudukanya. 

2. Setiap muslim wajib mempelajari, mengetahui dan memahami ilmu tersebut. 
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3. Orang yang bertauhid tidak akan menggangap bahwa Tuhan itu dua, tiga dan 

seterusnya. Sebab jika Tuhan lebih dari satu maka akan membingungkan dan 

rusaklah alam ini karena perbedaan pikiran dan pendapat dan mereka saling 

berselisih. 

4. Semakin seseorang bertauhid maka seseorang tersebut makin yakin akan adanya 

sang maha pencipta yang maha Esa. 

 
b. Konversi Agama 

Menurut Houston Carlk dalam bukunya The Psyckology Of Religion 

sebagaimana yang dikutip oleh Zakiah Daradjat memberi definisi konversi 

sebagai suatu macam pertubuhan atau perkembangan spiritual yang 

mengandung perubahan arah yang cukup berarti, dalam sikap terhadap ajaran 

dan tindakan agama.182 

Konversi agama menurut etimologi, konversi berasal dari kata 

“Conversion” yang berarti tobat, pindah dan berubah (agama). Dan dalam 

bahasa Inggris disebut Conversion yang mengandung arti berubah dari suatu 

keadaan atau dari suatu agama ke agama lain (change From One State, or 

From One Religion, to Anther).183 Dalam novel Api Tauhid terdapat beberapa 

kutipan yang menggambarkan tentang koversi agama atau perpindahan 

agama, sebagai berikut: 
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1) Kutipan pertama 

“Ketika ditanya untuk keperluan apa berjumpa Mustafa Pasya, 
Badiuzzaman menjawab dengan jujur untuk mengajaknya taubat, dan jika tidak 
mau maka ia akan membunuhnya. Anak buahnya itu kaget, namun mereka akan 
menyerahkan urusan Said itu berlangsung kepada sang ketua suku Mirna yang saat 
itu sedang tidak ada kemah. Said diberi kursi untuk duduk menunggu. Dengan 
sabar Said Nursi menunggu. Said Nursi memperhatikan dengan seksama suasana 
tempat tinggal Mustafa Pasya. Bau arak terasa menyengat. Botol-botol arak yang 
telah kosong bergelimpangan di bawah meja. Di pojok tenda, tampak satu krat 
botol arak. Darah muda Said mendidih melihat jejak-jejak kemaksiatan itu.”184 

2) Kutipan kedua 

“Anak buahmu pasti sudah memberitahu kamu. Aku datang untuk 
mengajakmu taubat, kembali ke jalan yang lurus, aku mengajakmu untuk 
menghentikan kebiasaanmu berbuat maksiat dan berlaku lalim.185 

Dari beberapa kutipan di atas, menggambarkan perbuatan yang 

menunjukkan perubahan arah yang cukup berarti, dalam sikap terhadap ajaran 

dan tindakan agama seperti bertaubat atau kembali ke jalan yang lurus. Di 

balik perbuatan taubat tersebut, terdapat nilai yang dituju yakni nilai religius 

(agama) yang merupakan nilai tertinggi yang bersumber dari Sang Maha 

Benar yakni dari Tuhan. Dari beberapa uraian di atas memuat perbuatan 

tentang konversi agama di mana menurut Ramayulis ditandai dengan ciri-ciri 

sebagai berikut:186 

1. Perubahan arah pandang atau keyakinan seseorang terhadap agama dan 

kepercayaan yang dianutnya selama ini. 

2.  Perubahan yang terjadi dipengaruhi kondisi kejiwaan sehingga perubahan dapat 

terjadi karena berproses atau secara mendadak. 
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3. Perubahan tersebut bukan hanya berlaku bagi perpindahan kepercayaan dari 

suatu agama ke agama lain tetapi juga termasuk perubahan pandangan terhadap 

agama yang dianutnya sendiri. 

4.  Selain faktor kejiwaan dan kondisi lingkungan maka perubahan itu pun 

disebabkan faktor petunjuk (hidayah) dari Yang Maha Kuasa.  

Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam keimanan, 

di antaranya: 

1. Kemiskinan yang terjadi pada kehidupan seseorang bisa menimbulkan 

pergeseran keimanan atau menggerus aqidah seseorang. 

2. Kedudukan atau jabatan bisa menyilaukan mata dan juga hati sehingga iman pun 

akan dikorbankan demi mendapatkannya. 

3. Yang bisa menyebabkan seseorang pindah keyakinan atau agama selain faktor 

kemiskinan adalah kepentingan politik, ekonomi, dan perkawinan. 

4. Perlunya pondasi yang kuat dalam hal keimanan merupakann hal yang sangat 

penting bagi umat muslim dalam menghadapi kehidupan yang sangat sulit. 

c. Kematian 

Kematian bagi orang yang bertaqwa bukanlah sesuatu yang harus 

ditakuti dan dijauhi. Sebab, mati kata Ibnu Mas’ud adalah ibadah dan impian 

yang selalu ditunggu-tunggu oleh setiap orang muslim.187 Semua fase-fase 

kehidupan adalah rangkaian skenario Tuhan agar hamba-hamba-Nya 
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mengenyam makna kebebasan dan perjuangan yang dari sana seseorang akan 

mengenyam makna kebahagiaan sejati. Tuhan selalu berjanji untuk melipat 

gandakan sebagai bentuk imbalan bagi mereka yang berbuat baik, sedangkan 

jika seorang hamba berbuat dosa maka siksanya sebesar yang dilakukannya.188  

Dalam novel Api Tauhid ada beberapa kutipan yang berkenaan dengan 

kematian, yakni sebagai berikut: 

1) Kutipan Pertama 

“Fahmi lalu membalas email adiknya. Ia meminta adiknya agar menjaga 
adab dan tata krama, apalagi kepada seorang ulama. Ia sudah mengikhlaskan, 
maka Rahmi juga harus mengikhlaskan. Ia juga mengingatkan, agar adiknya 
lebih mengedepankan baik sangka daripada buruk sangka, apalagi kepada orang 
yang sudah wafat.”189 

2) Kutipan Kedua 

“Bagaimana aku harus memaafkanmu, sementara aku tidak tahu apa yang 
sesungguhnya terjadi? Apa kesalahanmu? Dan apa kesalahanku sampai aku 
seolah dihukum oleh abahmu, dan aku tidak berani untuk mendongakkan kepala 
sebab aku harus husnuzhan dengan beliau. Ibuku sampai sakit karena masalah 
itu. Meskipun akhirnya mendengar abahmu wafat, ibu dan ayahku memaafkan 
dan ikut takziah ke Yosowilangun. Jadi, aku harus bagaimana? Dan kata-kata 
talak itu, aku tidak percaya kau belum menjatuhkan talak yang aku kuasakan 
kepadamu.”190 

Dari kutipan di atas, terdapat nilai yang terkandung dari wafatnya 

mertua Fahmi yaitu Kyai Arselan. Dari sang tokoh utama Fahmi, sangat 

menunjukkan adanya nilai etika yang ditonjolkannya. Hal ini terlihat dari 

kutipan di atas di mana di tengah-tengah kegelisahan masalah pribadi yang 

sedang dialaminya, Fahmi tetap menjaga adab dan tata krama serta rasa 
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menghormati atas wafatnya Kyai Arselan. Ia tetap membalas email adiknya 

dengan ikut berduka cita atas kabar duka itu. 

Selain nilai etika yang ditonjolkan oleh tokoh utama, terdapat pula 

nilai sosial yang terkandung dari perbuatannya yang selalu mengingatkan 

adiknya (Rahmi) untuk selalu mengedepankan baik sangka daripada buruk 

sangka terhadap keluarga Kyai Arselan. Walaupun sebelum ajalnya tiba, Kyai 

Arselan meminta Fahmi untuk menceraikan istrinya tetapi Fahmi menyuruh 

adik dan keluarganya untuk tetap berhusnudzan kepada keluarga istrinya. 

Sikap tidak berprasangka buruk kepada orang lain ini merupakan perilaku 

yang menjadi kunci keberhasilan dalam meraih nilai sosial.191   

Sesungguhnya kematian tidak memandang usia. Terkadang kita 

menyaksikan kematian orang-orang di usia muda bahkan di usia balita atau 

anak-anak. Dalam ayat Al-Qur’an Allah SWT. berfirman dalam Surah Al-

Anbiya (21) ayat 35. 

                       

 
Artinya: 

“Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada 
dalam kelalaian lagi berpaling (daripadanya).”192 

Melalui kutipan di atas pula ada beberapa pesan pendidikan Islam 

yang disampaikan oleh Habiburrahman El-Shirazy dalam novel Api Tauhid 

antara lain: 
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1. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, hal ini terdapat dalam QS. 

Al-Imran ayat 185. 

2. Manusia harus selalu berbuat baik dalam kehidupanya sehingga ketika ia mati 

atau meninggal dunia orang akan merasa kehilangan dan ia selalu dikenang. 

3. Sebelum ajal datang menjemput, manusia harus mempersiapkan diri dengan 

keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT. sebagai bekal sesudah 

meninggal dunia. 

4. Kematian tidak mengenal usia, waktu dan tempat. 

 
2. Ibadah 

Ibadah secara etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk.193 

Secara bahasa ibadah juga dapat diartikan sebagai rasa tunduk (thaat), 

melakukan pengabdian (tanassuk), merendahkan diri (khudlu’), menghinakan 

diri (tazallul).194 Penulis menemukan beberapa kutipan yang menunjukkan 

perbuatan yang termasuk ke dalam aspek ibadah dalam novel Api Tauhid ini, 

diantaranya: 

a. Shalat 

Shalat menurut arti bahasa ialah berdo’a, sedangkan menurut istilah 

syara’ ialah rangkaian ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan niat 

saat takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, sesuai dengan syarat dan 

rukunnya. Dasar kewajiban shalat di antaranya adalah: 
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Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi: 

                       

 
Artinya: 

“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang 
ruku’.”195 

Maksudnya adalah shalat berjamaah, dapat pula diartikan tunduklah 

kepada perintah-perintah Allah SWT. bersama orang-orang yang 

bertunduk.196 Dalam novel Api Tauhid ada beberapa kutipan yang berkenaan 

dengan shalat, yakni sebagai berikut: 

1) Kutipan Pertama 

“Malam itu, usai shalat Isya aku duduk di pinggir danau Ranu Klakah 
menikmati pemandangan malam. Bulan yang bundar di langit, membayang indah 
di danau. Bulan itu seperti ada dua bulan kembar. Tiba-tiba aku jadi ingat 
bagaimana baginda Nabi membelah bulan di Makkah.197 

Dari kutipan di atas, penulis menganalisis bahwa pada perbuatan shalat 

Isya yang dilakukan oleh tokoh utama, selain terdapatnya nilai agama (religius) 

pada narasi di atas menggambarkan pula nilai estetika (keindahan). Di mana 

setelah melaksanakan shalat Isya, sang tokoh utama menikmati pemandangan 

malam dengan disinari rembulan yang indah. 

2) Kutipan Kedua 

“Fahmi Istikharah dulu, bu.” 
“Istikharah kan kalau pilihanya lebih dari satu. Apa Mas Fahmi ada pandangan yang 

lain juga?” Sahut Rahmi.198 
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“Sudah-sudah. Satu-satu saja dulu. Fahmi biar istikharah dulu. Nur 
Jannah iya apa tidak? Kalau tidak, baru yang lain diistikharahi.” 

“Ya, pak. Fahmi istikharah dulu.”199 
Berdasarkan kutipan di atas, penulis menganalisis bahwa pada perbuatan 

shalat istikharah yang dilakukan oleh tokoh utama, selain terdapatnya nilai 

agama (religius) pada narasi di atas menggambarkan pula nilai guna/manfaat. 

Yakni terdapatnya maksud lain yang ingin dituju dari perbuatan ibadahnya yang 

ia lakukan, yaitu ingin memastikan apakah Nur Jannah itu gadis yang tepat untuk 

dijadikan istrinya supaya tidak ada penyesalan. Sebab, dalam memilih calon istri 

harus selektif dikarenakan seorang wanitalah yang mampu melahirkan generasi-

generasi yang berkualitas. 

3) Kutipan Ketiga 

“Persis seperti yang disampaikan Salim, asisten Pak Kyai, rombongan 
Pak Kiyai datang tepat lima menit sebelum adzan Ashar berkumandang. Pak 
Kiyai datang hanya berlima. Pak Kiyai sendiri, Bu Nyai, Salim yang menjadi 
asisten sekaligus sopir Pak Kyai dan seorang santriwati senior. Begitu sampai 
Pak Kiyai langsung mengajak ke masjid atau mushalla untuk Asar. Sementara Bu 
Nyai dan dua gadis yang menyertainya memilih shalat di rumah bersama ibu dan 
addiku, Rahmi”200 

Dari kutipan di atas, penulis menganalisis bahwa kedua keluarga yakni 

keluarga Kyai Arselan dan keluarga Fahmi memang sebuah keluarga yang sangat 

mengedepankan ajaran Islam. Ketika adzan asar berkumandang, kedua keluarga 

langsung sibuk bergegas untuk melaksanakn shalat asar. Hal ini mencerminkan 

nilai agama (religius) yang mengutamakan kebenaran yang bersumber dari 

Tuhan yaitu Allah SWT. 
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4) Kutipan Keempat 

 “Kita shalat Isya di Omeriye Camii, masjid paling bersejarah di Antep. 
Setelah itu kita istirahat saja bagiamana?” Usul Hamzah. “Selepas Shalat Isya di 
Omeriye Camii insya Allah. Malam itu usai shalat Tahajjud Molla Said Nursi 
remaja berbincang dengan Molla Mehmet. Sinar rembulan yang keperakan 
seperti menyempuh atap-atap rumah perkampungan Beyazid, juga daun-daun 
pohon Ek dan pinus yang berbaris di perbukitan pinggir kampong itu.201 

Dari kutipan di atas, penulis menganalisis bahwa pada perbuatan shalat 

Isya yang dilaksanakan di Omeriye Camii, tidak semata-mata mengedepankan 

nilai agama (religius) melainkan terdapat hal lain yang akan dituju yaitu untuk 

menapaki sejarah Islam yang tersembunyi di Antep. Hal ini menggambarkan 

nilai guna/manfaat, di mana keenam sahabat tersebut ingin mengetahui sejarah 

Islam yang terdapat di Omeriye Camii, Antep. 

5) Kutipan Kelima 

 “Jam dua belas malam, Fahmi terbangun dari tidurnya, ia lalu shalat 
malam. Setelah itu, ia keluar dari penginapan melihat-lihat Kota Konya tengah 
malam. Ia berjalan ke arah Masjid Selimiye seperti yang diterangkan Hamza. 
Hampir satu jam ia jalan-jalan sambil tadabbur di tengah gigil musim dingin di 
Konya. Ia rasa itu sudah cukup, ia harus kembali ke penginapan. Hawa dingin 
seolah menyusup ke dalam pakaiannya dan menembus kulitnya. Salju terpapar di 
mana-mana.202 

Dari kutipan di atas, penulis menganalisis bahwa pada perbuatan shalat 

malam yang dilakukan oleh Fahmi, tidak semata-mata mengedepankan nilai 

agama (religius) melainkan terdapat hal lain yang akan dituju yaitu untuk 

bertadabbur sejarah Islam di Konya. Hal ini menggambarkan nilai guna/manfaat, 

di mana tokoh Fahmi ingin jalan-jalan di luar penginapan ketika di Konya 

sembari bertadabbur sejarah Islam yang terdapat di Konya. 
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6) Kutipan Keenam 

“Jam berapa sekarang?” tanya Fahmi dengan terbata. 
“Tidak tahu.” 

“Aku tidak mau meninggalkan shalat.”203 
Aysel lalu teriak-teriak memanggil-manggil Carlos. Si Gundul turun. 

Aysel berbicara pada Si Gundul dengan bahasa Turki dan bertanya sudah jam 
berapa. 

Gundul menjawab itu sudah jam 10 malam. 
“Sudah jam sepuluh malam,” Lirih Ayse begitu Si Gundul pergi. 
“Ayo, shalat! Jangan pernah meninggalkan shalat dalam kondisi apa pun.” 
Aysel mengangguk. 

Fahmi lalu shalat dengan semampunya. Seluru tubuhnya terasa perih dan 
sakit. Paling sakit adalah kakinya yang ditancapi ganco sehingga seluruh 
tubuhnya yang menggantung itu bertumpu pada sobekan daging di kakinya itu. 

Dari kutipan di atas, penulis menganalisis bahwa pada perbuatan shalat 

Isya yang dilaksanakan oleh Fahmi, terdapat nilai agama (religius) yang sangat 

tinngi. Padahal dalam kondisinya yang sangat mengenaskan itu, sangat sulit bagi 

Fahmi untuk mendirikan shalat apalagi hanya bertumpu pada sobekan daging di 

kakinya. Selain itu, terdapat pula nilai sosial dalam diri Fahmi. Hal ini terlihat 

pada narasi yang menggambarkan Fahmi yang mengingatkan Aysel untuk 

melaksanakan shalat dalam kondisi apapun. Ia memiliki rasa peduli terhadap 

temannya untuk mempertahankan prinsip dalam menjalankan ibadah yang wajib. 

Perbuatan shalat termasuk ke dalam jenis ibadah khass (khusus) yaitu 

ibadah yang pelaksanaannya mempunyai tatacara tertentu. Hal ini terdapat 

pada buku Filsafat Pendidikan Islam karangan Jalaluddin.204 Dari beberapa 

kutipan diatas, ada beberapa pesan pendidikan Islam yang disampaikan oleh 

Habiburrahman El-Shirazy melalui novel Api Tauhid yaitu: 
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1. Sebelum menghadap Allah SWT. dalam shalat seseorang terlebih dahulu harus 

bersih dan suci dari hadas kecil dan hadas besar, baik itu pakaian dan tempat 

shalat. 

2. Shalat merupakan tiang agama. Jadi ketika seseorang meninggalkan shalat maka 

dia berarti merobohkan agama. 

3. Amalan yang pertama kali dihisab adalah ibadah shalat. Ketika baik shalatnya 

maka baik pula amalan yang lainnya. 

4. Meski keadaan sesibuk apapun maka shalat harus dijadikan sebagai prioritas 

utama bagi seorang muslim. 

 
b. Umrah 

Umrah secara etimologis adalah ziarah dalam pengertian yang bersifat 

umum. Sedangkan secara terminologis adalah berziarah ke Baitullah dalam 

pengertian khusus.205 Umrah adalah mengunjungi ka’bah dengan serangkaian 

ibadah khusus di sekitarnya. Pelaksanaan umrah tidak terikat dengan miqat 

zamani dengan arti ia dilakukan kapan saja, termasuk pada musim haji.  

Perbedaanya dengan haji ialah bahwa padanya tidak ada wukuf di 

Arafah, berarti di Muzdalifah, melempar jumrah dan menginap di Mina. 

Dengan begitu ia merupakan haji dalam bentuknya yang lebih sederhana, 

sehingga sering umrah itu disebut dengan haji kecil.206  
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Adapun dalilnya terdapat dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 196,  

                          

                          

                              

                              

                             

                     

Artinya: 
“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh 

musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu 
mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di 
antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah 
atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah 
(merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam 
bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak 
menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam 
masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) 
yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang 
keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk 
kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras 
siksaan-Nya.” (QS. Al-Baqarah: 196)207 

Dalam novel Api Tauhid, terdapat beberapa kutipan cerita yang 

menggambarkan tentang ibadah umrah, sebagai berikut: 

1) Kutipan Pertama 

“Serombongan jamaah umrah berseragam batik bermotif mega 
mengandung kemerahan tampak pelataran masjid dari arah Hotel Movenpick 
yang ada di sebelah pojok utara masjid. Tampak jelas itu adalah jamaah umrah 
dari Indonesia.”208 
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2) Kutipan Kedua 

“Kami bertemu dengan Nak Fahmi saat umrah beberapa waktu yang lalu. 
Ikut travel Arina Manasikana. Yang punya travel itu kebetulan santri kami, 
generasi delapan puluh. Jadi ya kami boleh dibilang diumrahkan oleh pemilik 
travel.”Pak Kyai Arselan membuka percakapan.209  

Dari kedua kutipan di atas, tampak sekali ibadah umrah yang dilakukan 

mengandung nilai agama (religius). Yaitu nilai yang bersumber dari kebenaran 

tertinggi yang datangnya dari Tuhan. Perintah umrah langsung turun dari Allah 

SWT. sebagaimana yang terdapat pada QS. Al-Baqarah: 196 di atas. 

Dalam ibadah umrah, terdapat nilai-nilai pendidikan Islam di 

dalamnya yaitu menjadikan pelakunya larut dan berbaur bersama manusia-

manusia lain, serta memberi kesan kebersamaan menuju satu tujuan yang 

sama yakni berada dalam lingkungan Allah SWT. Karena ibadah umrah pun 

termasuk ke dalam ibadah khusus yaitu ibadah yang pelaksanaannya 

mempunyai tatacara tertentu.210 Dalam kutipan diatas, Habiburrahman El-

Shirazy menyampaikan pesan pendidikan Islam yang terkandung dalam 

ibadah umrah, yakni sebagai berikut: 

1. Merupakan rihlah muqaddasah (perjalanan suci) sehingga seluruh kegiatan yang 

dilaksanakan dalam umrah merupakan ibadah yang akan mendapat pahala dan 

ridho Allah SWT. 
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2. Sebagai syi’ar untuk menyucikan dan membesarkan nama Allah SWT. seperti 

yang tercantum dalam kalimat talbiyyah. 

3. Sebagai sarana agar manusia lebih mengintropeksi dirinya sendiri. 

4. Mencitrakan diri sebagai hamba Allah SWT. yang patuh dan taat pada segala 

perintah-Nya dan menjauhi segala yang dilarang-Nya. 

c. Shalawat 

Shalawat menurut bahasa ialah ada dua makna yakni doa atau 

mendoakan agar diberkahi, adapun yang kedua ialah beribadah kepada Allah 

SWT. semata-mata untuk mencari ridho-Nya. Adapun istilah shalawat 

merupakan puji-pujian yang ditujukan kepada baginda Rasulullah SAW. 

sesuai dengan firman Allah SWT. yang tercantum dalam QS. Al-Ahzab ayat 

56: 

                                  

       

 
Artinya: 
“ Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang 

yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan 
kepadanya.”211 

Dalam novel Api Tauhid, terdapat beberapa kutipan cerita yang 

menggambarkan tentang shalawat, sebagai berikut: 

1) Kutipan Pertama 
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“Dalam hati mereka masing-masing mengucapkan shalawat untuk 
Baginda Nabi. Sebagian dari mereka meneteskan air mata begitu melihat Masjid 
Nabawi, yang ada dalam pikiran mereka adalah rasa rindu yang membuncah 
kepada Sang Nabi junjungan Muhammad Sallallhu’alaihi wa sallam.”212 

2) Kutipan Kedua 

“Ketika ditanya kenapa Imam Malik selalu bertelanjang kaki, melepas 
sandalnya di atas tanah Madinah, dia menjawab, “Bagimana mungkin aku berani 
memakai sandal di atas tanah yang di dalamnya ada jasad Nabi Muhammad 
SAW.” Imam Malik sangat menghormati Nabi Muhammad SAW. Hatinya 
basah, bibirnya lirih melantunkan shalawat.  

Ya Nabi salaam’alaika Ya Rasuul Salaam’alaika Ya Habiib salaam’alaika 
Shalawaatullah’alaika.”213 

3) Kutipan Ketiga 

“Hari itu adalah Hari Jum’at. Dan Baginda Nabi shalat Jum’at di 
Madinah, tempatnya di lembah daerah Bani Salim bin Auf. Penduduk Yastrib 
berbondong-bondong dengan menyebut dan mendendangkan syair yang indah 
dengan penuh cinta. 

Thalaa’al badru’alaina, Min Tsaniyyatil Wada’I, Wajabsy syukru’alaina, Ma da’a 
lillahi da’I, Ayyuhal Mab’ utsu Fiina, Ji’ta bil amril mutha’i.”214 

Dari ketiga kutipan di atas, tampak sekali shalawat yang dilakukan 

mengandung nilai agama (religius). Yaitu nilai yang bersumber dari kebenaran 

tertinggi yang datangnya dari Tuhan. Anjuran untuk bershalawat, langsung turun 

dari Allah SWT. sebagaimana yang terdapat pada QS. Al-Ahzab: 66 di atas. 

Dalam kutipan diatas Habiburrahman El-Shirazy ingin menyampaikan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Mengundang datangnya karunia dan nikmat-nikmat dari Allah SWT. (ini adalah 

syair yang terkenal dinyanyikan penduduk Yastrib (Madinah) menyambut 

kedatangan Nabi saat beliau datang dari Quba’). Namun, Ibnu Qayyim 
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berpendapat syair ini dilantunkan penduduk Madinah saat beliau di Madinah 

bukan di Selatan Madinah (saat datang dari Makkah/Quba’ Baginda Nabi SAW. 

dari Selatan) tetapi menurut Prof. Ahmad Shalibi makna dan rasa syair itu lebih 

cocok untuk peristiwa hijrah. 

2. Shalawat menjanjikan sebaik-baik tempat kembali bagi yang mengamalkannya 

dan memberi kesuksesan dengan pahala yang melimpah. 

3. Dengan shalawat seseorang mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan lahir batin, 

dan diampuni dosa-dosanya, serta mampu menapak tangga menuju tingkatan 

tertinggi. 

4. Orang-orang yang selalu memperbanyak bacaan shalawat untuk Nabi SAW. akan 

mendapat penghargaan terbesar, yaitu Nabi SAW. akan hadir di sisinya pada saat 

ia sedang menghadapi sakaratul maut. 

 
d. Doa 

Berdoa merupakan salah satu jalur atau sarana yang dapat ditempuh 

seorang hamba untuk membuktikan kebutuhan dan penghambaan dirinya 

kepada Allah SWT. Dalam Al-Qur’an banyak ditemukan tentang pentingnya 

berdoa kepada Allah SWT. di antaranya terdapat dalam QS. Al-A’raf ayat 55. 

                         

Artinya: 
“ Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”215 
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Pada ayat diatas, Allah SWT. memerintahkan para hamba-Nya untuk 

berdoa  dan beribadah kepada-Nya. Karena doa termasuk ibadah, maka wajib 

disertai dengan keikhlasan. Doa berasal dari Bahasa Arab yaitu ad-du’a yang 

artinya permohonan atau permintaan. Adapun menurut istilah doa adalah 

permohonan manusia kepada Allah SWT. dengan penuh pengharapan agar 

tercapai segala sesuatu yang diinginkannya dan terhindar dari segala perkara 

yang ditakuti dan tidak diinginkan.  

Dalam novel Api Tauhid ada beberapa kutipan yang menceritakan 

tentang doa, yakni sebagai berikut: 

1) Kutipan Pertama 

“Subki memandangi wajah Fahmi yang masih belum juga siuman. Ia 
memegang tangan Fahmi seraya lirih berdoa, 

“Allahumma Rabbannas adzhibil ba’sa isyfi Antasy Syafi la syifa’a illa syifa’uka 
syifa’an la yughadiru saqama.”216 

Dari narasi di atas, tampak jelas sekali bahwa dalam ibadah doa yang 

dilakukan oleh Subki untuk sahabatnya yaitu Fahmi, terkandung nilai agama 

(religius) sebab bersumber dari Sang Maha Benar. Dalam berdoa, tunduk 

memohon kepada Allah SWT. apa-apa yang diinginkan dan diharapkan. Hal ini 

sesuai dengan firman Allah SWT. dalam QS. Al-A’raf: 55 di atas. Selain itu 

terdapat juga nilai sosial, yaitu nilai yang mengedepankan rasa saling 

menyayangi. Hal ini terlihat dari sikap Subki yang memegang tangan Fahmi 

sembari melantunkan sebuah doa. 

2) Kutipan Kedua 
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“Akhirnya di pagi yang sakral, akad nikah itu terjadi di rumah Pak Kyai 
Arselan. Aku mengenakan setelan jas hitam, berhem putih, dan berpeci hitam. 
Pak Kyai Arselan sendiri yang mengakad dengan bahasa Arab dan aku jawab 
dengan lancar. Mahar dan semua berada diberikan kepada Nuzula. Selesai akad, 
Pak Kyai Amir, adik Kyai Arselan memimpin doa. Setelah acara sungkeman. 
Pak Kyai Arselan mengingatkan bahwa diriku dan Nuzula belum bisa bergaul 
layaknya suami istri. Aku mengangguk, lalu aku mohon izin kepada Kyai 
Arselan agar diperkenakan mengucapkan doa barakah untuk istriku dan shalat 
dua rakaat. Dan Pak Kyai Arselan mengizinkan. Bu Nyai mengantarkan diriku 
dan Nuzula yang memakai jilbab putih dan pakaian serba putih ke kamar Nuzula. 
Sampai di pintu, Bu Nyai kembali berpesan, 

“Hanya untuk berdoa barakah dan shalat.”217 
Doa yang dilakukan oleh Kyai Amir dan juga Fahmi beserta istrinya tiada 

lain mengandung nilai agama (religius), sebab mereka memohon doa keberkahan 

kepada Sang Pemilik Alam Semesta ini yaitu Allah SWT. 

3) Kutipan Ketiga 

“Boleh aku membaca doa untukmu, untuk kita?” Nuzula menganguk. 
Lalu telapak tangan kananku memegang ubun-ubun kepalanya dengan bergetar. 
Lalu aku berdoa, “Allahmumma inni as ‘aluka min khairiha wa khairi ma 
jabaltaha wa a’ udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha."218 

Pada kutipan di atas, doa yang dilakukan oleh Fahmi beserta istrinya 

mengandung nilai agama (religius) sebab mereka memohon doa keberkahan 

kepada Sang Pemilik Cinta di antara keduanya yaitu Allah SWT. Selain nilai 

agama, kutipan di atas juga menunjukkan nilai sosial sebab doa tersebut 

dilakukan atas dasar kasih sayang antar sesama pasangan halal. 

4) Kutipan Keempat 

“Inilah saatnya meninggalkan ego, meletakkan diri sepenuhnya sebagai 
hamba Allah. Saatnya doa dan tasbih Nabi Yunus dilantunkan, diucapkan 
berulang-ulang, dihayati, dimasukkan ke dalam aliran darah, hingga menjadi 
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cahaya dalam hati dan pikiran. Lalu menjadi cahaya yang membuka cahaya 
Allah.  

“Lailaha illa Anta, subhanaka inni kuntu minazh zhaalimin.” 
Kyai Arselan terus memejamkan mata, bibirnya basah oleh doa Nabi 

Yunus, sementara hatinya memohon ampun kepada Allah atas perasaan dosa-
dosanya karena tidak bisa membimbing anaknya sendiri.”219 

Pada kutipan di atas, doa yang dilakukan oleh Kyai Arselan mengandung 

nilai agama (religius) sebab mereka memohon doa keberkahan kepada Sang 

Pemilik Cinta di antara keduanya yaitu Allah SWT. 

5) Kutipan Kelima 

“Dia memaksa sampai nangis. Aku bilang tidak bisa janji, hanya saja aku 
minta didoakan agar selesai kuliah dan barokah umurku.” 

Kyai Arselan lalu mengangkat kedua tangannya berdoa. Doanya panjang. 
Medoakan diriku agar diberi ilmu yang bermanfaat dan lain sebagainya. Lalu 
beliau berdoa seperti mendoakan saya saat baru nikah. Saya kaget, maka saya 
bilang astaghfirullah. Lalu saya terbangun.220 

Pada kutipan di atas, doa yang dilakukan oleh Kyai Arselan untuk Fahmi 

mengandung nilai agama (religius) sebab ia memohon doa keberkahan kepada 

Sang Pemilik Alam yaitu Allah SWT. Selain nilai agama, kutipan di atas juga 

menunjukkan nilai sosial sebab doa tersebut dilakukan atas dasar kasih sayang 

seorang bapak mertua terhadap menantunya. 

 

6) Kutipan Keenam 

“Fahmi terus berdzikir. Kepada Allah, Fahmi berdoa dalam hati sampai 
menangis, “Ya Allah, aku menghafal kitab sucimu semata-mata demi meraih 
ridha-Mu. Jangan kau izinkan daging dan darah yang digunakan untuk menghafal 
kitab suci-Mu ini dimakan anjing, Ya Allah. Aku bermohon demi kehormatan 
kitab suci-Mu ya Allah.” 
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Fahmi kemudian ingat cerita pemuda ashabul ukhdud. Ia teringat doa 
pemuda itu saat akan dicelakakan sang raja. Fahmi lalu berulang kali 
mengucapkan doa yang diucapkan pemuda ashabul ukhdud itu. 

“Allaahumma ikfinihim bimaa syi’ta.” 
Fahmi mengulang-ngulang doa itu.221 
Pada kutipan di atas, doa yang dilakukan oleh Fahmi mengandung nilai 

agama (religius) sebab ia memohon doa keselamatan kepada Sang Maha Besar 

yaitu Allah SWT.  

7) Kutipan Ketujuh 

“Aysel yang tidak mengalami luka apa pun, sudah bebas dari ranjang 
rumah sakit. Dari balik jendela kaca ruang gawat darurat, Aysel melihat Fahmi 
yang kondisinya mengenaskan itu dengan mata berkaca-kaca. Dalam hati, 
berulang kali Aysel berdoa kepada Tuhan agar menyelamatkan nyawa Fahmi. 
Hamzah Bilal, Subki, dan Emel, juga ada di situ. Mereka duduk tak jauh dari 
Aysel berdiri melihat Fahmi dari kaca jendela.”222 

“Terimakasih, Emel. Doakan saja aku dalam setiap doa khatam 
Qur’anmu. Semoga Allah memberikan yang terbaik.”223 

Pada kutipan di atas, doa yang dilakukan oleh Aysel untuk Fahmi 

mengandung nilai agama (religius) sebab ia memohon doa kepada Allah SWT. 

untuk keselamatan nyawa Fahmi. Selain nilai agama, kutipan di atas juga 

menunjukkan nilai sosial sebab doa tersebut dilakukan atas dasar kasih sayang 

dan rasa kagum antar teman. 

Pada beberapa kutipan di atas, doa dalam aspek ibadah ini banyak 

mengandung nilai agama (religius). Ibadah yang dimaksud adalah pengabdian 

ritual sebagaimana diperintahkan dan diatur di dalam Al-Qur’an dan Sunnah. 

Aspek ibadah dalam kutipan di atas relevan dengan pendapat Zulkarnain 
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bahwa dalam beribadah ini di samping bermanfaat bagi kehidupan duniawi, 

tetapi yang paling utama adalah sebagai bukti dari kepatuhan manusia 

memenuhi perintah-perintah Allah SWT.224 

Oleh karena itu, Habiburrahman El Shirazy menyampaikan pesan 

pendidikan Islam mengenai doa, yakni sebagai berikut: 

1. Doa tidak hanya dilakukan ketika melaksanakan ibadah mahdah saja seperti 

shalat, puasa, maupun naik haji. Namun, sebelum berhubungan badan anatara 

suami dan istri Islam juga menganjurkan untuk berdoa sebagaimana yang 

diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. 

2. Dalam berdoa dibutuhkan sebuah kesabaran, keikhlasan dan keyakinan bahwa 

doa seseorang akan dikabulkan dan diterima oleh Allah SWT. 

3. Doa merupakan salah satu wujud rasa syukur seseorang kepada Allah SWT. atas 

karunia yang ia peroleh. 

4. Anak yang shaleh adalah anak yang selalu mendoakan orang tuanya, dan anak 

yang shaleh akan menjadi amal yang tidak akan pernah putus bagi orang tua telah 

meninggal. 

5. Dzikir 

Dalam Al-Qur’an kata dzikir terulang sebanyak 115 kali dan memiliki 

yang beraneka ragam sesuai dengan konteks ayat. Dzikir yang dilakukan akan 

menghantarkan seseorang kepada ketenangan dan ketentraman hati, namun 

dzikir ini bukan hanya sekedar ucapan lisan semata, tapi harus dimaksudkan 
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untuk mendorong seseorang menuju kesadaran tentang kebesaran dan 

kekuasaan Allah SWT. Ketika seseorang menyadari bahwa Allah SWT. 

adalah penguasa tunggal dan pengatur alam semesta ini, namun menyebut-

nyebut nama-Nya, mengingat kekuasaan-Nya, serta sifat-sifat yang baik, pasti 

akan melahirkan ketenangan dan ketentraman dalam jiwa. 

Dalam novel Api Tauhid, terdapat beberapa kutipan cerita yang 

menggambarkan tentang dzikir, yakni sebagai berikut: 

1) Kutipan Pertama 

 “Tidak boleh itu, Mi. Itu bisa bermakna iktikafmu selama ini bagian dari 
upaya bunuh diri. Haram itu, Mi. Istighfar, Mi, istighfar!” Tegas Subki.225 

2) Kutipan Kedua 

“Fahmi banyak membaca istighfar. Ia melawan kelebatan-kelebatan 
pikiran yang tidak ia inginkan.”226 

3) Kutipan Ketiga 

 “Aku telah membuka rahasia Aysel kepada kalian. Astaghfirullah. 
Bukankah ini termasuk Ghibah?” 

“Astaghfirullah, benar juga. Terus bagaimana ini?” Kening Subki 
berkerut.227 

4) Kutipan Keempat 

 “Allahu Rabbi, kok bisa ya, itu juga yang terlintas dalam pikiranku,” 
tukas Sueda.228 

5) Kutipan Kelima 

Tiba-tiba Fahmi menggelengkan kepala dan bergumam, “Subhanallah.”229 
6) Kutipan Keenam 
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“Selesai shalat Fahmi mengucapkan Sayyidul Istighfar berulang-ulang 
kali. Tak kurang dari tujuh puluh kali, barulah ia merebahkan badannya untuk 
istirahat. 

Ia akan menetapkan keputusannya nanti selesai shalat Tahajjud di 
sepertiga malam terakhir.”230 

7) Kutipan Ketujuh 

“Alhamdulilah, enak sekali wedang buatanmu, Mi. Segar rasanya.”231 
“Alhamdulilah.”232 

8) Kutipan Kedelapan 

Di kamar, Bu Nyai Faizah juga berdzikir dengan bertasbih yang sama. 
Setelah seratus kali, Bu Nyai Faizah bangkit hendak ke masjid. Biasanya Pak 
Kyai Arselan sudah menunggunya di dekat pintu ruang tamu . Mereka lalu 
melangkah bersama ke masjid pesantren yang jaraknya hanya lima puluh 
meter.233 

Dari beberapa kutipan di atas, tampak jelas bahwa dzikir yang dilakukan 

sang tokoh mengandung nilai agama (nilai religius) yaitu bersumber dari 

kebenaran tertinggi yang datangnya dari Tuhan. Perintah dzikir terdapat dalam 

QS. Al-Baqarah: 200 sebagai berikut: 

                               

                              

     

Artinya: 
“Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, Maka berdzikirlah dengan 

menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek 
moyangmu, atau (bahkan) berdzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada 
orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami (kebaikan) di dunia", dan Tiadalah 
baginya bahagian (yang menyenangkan) di akhirat.”234 

9) Kutipan Kesembilan 
                                                             

230Ibid, h. 217.   
231Ibid, h. 270.  
232Ibid, h. 271.   
233Ibid, h. 273.   

234Departemen Agama Republik Indonesia, Op. Cit, h. 31.  



 

 “Astaghfirullah. Demi Allah, Sub, aku sama sekali tidak memikirkan 
mereka lagi apalagi mengharapkan seperti itu. Demi Allah, sudah aku ikhlaskan. 
Bahkan sudah aku kirim email, wewenang talak sudah aku letakkan di tangan 
Nuzula. Dan aku sudah sangat sadar apa yang diputuskan Nuzula. Demi Allah, 
Sub. Karena itulah, saat Kyai Arselan dalam doanya melafalkan doa seperti 
mendoakan orang baru selesai akad nikah, aku langsung bilang astaghfirullah, 
kaget!”235 

Dari kutipan di atas, tampaknya dzikir yang dilakukan oleh Fahmi bukan 

hanya menonjolkan nilai agama (religius), melainkan juga terdapatnya nilai 

sosial. Di mana Fahmi berusaha untuk meyakinkan Subki bahwa apa yang 

dilakukannya tidak seperti yang Subki bayangkan. Dalam psikologi sosial, nilai 

sosial yang paling ideal dapat dicapai dalam konteks hubungan interpersonal, 

yakni ketika seseorang dengan yang lainnya saling memahami.236  

10) Kutipan Kesepuluh 

“Fahmi merebahkan tubuhnya dan menyelimutinya dengan selimut tebal. 
Fahmi masih belum tidur, mulut-nya berkomat-kamit membaca istighfar. Sudah 
lima belas menit dan Aysel tidak lagi keluar kamarnya, berarti perutnya sudah 
baikan. Fahmi mengucap doa lalu terlelap.”237 

Kutipan di atas, menggambarkan dzikir yang dilakukan oleh Fahmi bukan 

hanya menonjolkan nilai agama (religius), melainkan juga terdapatnya nilai etika. 

Selain niat berdzikir kepada Allah SWT., Fahmi berkomat-kamit membaca 

istighfar tersebut dengan sebab menjaga etika ketika di malam hari tidak baik 

bagi seorang lelaki dan perempuan yang bukan muhrimnya untuk berkhalwat 

walaupun hanya sebatas bercakap-cakap biasa. Hal itu akan menjadi awal dari 

zina hati.   
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11) Kutipan Kesebelas 

“Berulang-ulang Fahmi mengucapkan tasbih; 
Subhanallah wa bihamdih, ‘adada khalqih, waridha nafsih, wa zinata ’arsyih, wa 

midada kalimatih.”238 
12) Kutipan Kedua Belas 

“Bibir Fahmi tidak henti mendesirkan tasbih, tahmid, dan takbir, 
menyaksikan panorama keindahan alam sepanjang jalan menuju puncak Uludag. 
Hamparan salju tebal sepanjang kanan dan kiri jalan. Jutaan daun-daun cemara 
yang menyangga salju.”239 

Kedua kutipan di atas, dzikir yang dilakukan oleh Fahmi bukan hanya 

menonjolkan nilai agama (religius), melainkan juga terdapatnya nilai estetika. 

Selain berdzikir kepada Allah SWT., ia menikmati keindahan alam yang ada di 

hadapannya. Hal ini merupakan nilai estetika (keindahan). 

13) Kutipan Kelima Belas 

“Usai shalat, Fahmi banyak berdzikir. Ia membaca tasbih Nabi Yunus 
berulang kali, 

 “Laillaha illa anta subhaanaka innii kuntu minazh zhaalimin.” 
Aysel lalu mendengar apa yang diucapkan. Fahmi mencoba menirukan. 

Fahmi terus berdzikir berulang-ulang. Terdengar langkah kaki seperti beberapa 
orang berjalan cepat. Carlos dan dua orang lelaki turun ke ruang bawah tanah itu 
dengan wajah dingin dan tegang. Si gundul memotong tali yang menggantung 
Fahmi. Tak ayal, Fahmi terjatuh dengan kepala membentur lantai lebih 
dahulu.”240 

14) Kutipan Keenam Belas 
“Fahmi terus berdzikir. Ia tetap tidak mau menyerah. Ia mengerahkan 

seluruh sisa tenaga dan kemampuanya untuk bertahan hidup. Fahmi mencoba 
mengerahkan tenaga dalam murninya untuk menghangatkan tubuhnya. Ia 
berjuang mati-matian. Kalau pun mati, ia ingin itu adalah kematian yang 
terhormat. Kematian dalam ikhtiar dan berbaik sangka kepada Allah.”241 
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Kedua kutipan di atas, menggambarkan bahwa dzikir yang dilakukan oleh 

Fahmi bukan hanya menonjolkan nilai agama (religius), melainkan juga 

terdapatnya nilai guna/manfaat. Ia terus melantunkan dzikir dalam keadaan 

ketidakberdayaannya yang dianiaya oleh Carlos. Ia berharap dengan lantunan 

dzikirnya tersebut akan memperoleh pertolongan dari Allah SWT. untuk 

menyelamatkan dirinya dan juga Aysel dari penganiayaan yang dilakukan oleh 

mantan kekasih Aysel tersebut. 

Berdzikir termasuk ke dalam aspek ibadah. Ibadah yang dimaksud 

adalah pengabdian ritual sebagaimana diperintahkan dan diatur di dalam Al-

Qur’an dan Sunnah. Aspek ibadah dalam kutipan di atas relevan dengan 

pendapat Zulkarnain bahwa dalam beribadah ini di samping bermanfaat bagi 

kehidupan duniawi, tetapi yang paling utama adalah sebagai bukti dari 

kepatuhan manusia memenuhi perintah-perintah Allah SWT.242 

Dari beberapa kutipan di atas terlihat jelas pesan nilai pendidikan 

Islam yang disampaikan Habiburrahman El-Shirazy melalui novel Api 

Tauhid, pesan itu antara lain: 

1. Manusia hendaknya selalu mengingat Allah SWT. melalui dzikir. 

2. Dengan dzikir maka kehidupan yang melenakan atau melupakan kita kepada 

Allah SWT. akan hilang sehingga manusia akan berhati-hati. 

3. Hidup yang selalu dihiasi dengan dzikir kepada Allah SWT. akan mendatangkan 

kenyamanan dan keindahan serta ketentraman dalam hidup. 
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4. Dzikir yang dilakukan hendaknya jangan sampai mengganggu orang-orang di 

sekitar kita dengan melantunkannya secara keras. 

Dalam Al-Qur’an ada banyak ayat yang memerintahkan kepada 

manusia untuk berdzikir, seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah (2) 

ayat 152. 

                        

Artinya: 
“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat (pula) kepadamu[98], dan bersyukurlah 

kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.”243 
 

3.  Akhlak 

Akhlak diartikan sebagai budi pekerti, watak, tabiat.244 Secara 

terminologis ulama sepakat mengatakan bahwa akhlak adalah hal yang 

berhubungan dengan perilaku manusia.245 Atau dengan kata lain bahwa akhlak 

adalah merupakan bentuk proyeksi daripada amalan ihsan, yaitu sebagai 

puncak kesempurnaan dari keimanan dan keislaman seseorang.246 

 Secara sempit akhlak dapat diartikan dengan: 

1. Kumpulan kaidah untuk menempuh jalan yang baik, 

2. Jalan yang sesuai untuk menuju akhlak, 

3. Pandangan akal tentang kebaikan dan keburukan. 
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Semua pengertian di atas memberikan gambaran bahwa tingkah laku 

merupakan bentuk kepribadian seseorang tanpa dibuat-buat atau spontan tanpa 

ada dorongan dari luar. Akhlak adalah istilah bagi suatu sifat yang tertanam 

kuat dalam diri, yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan 

ringan tanpa perlu berfikir dan merenung. Jadi pendidikan akhlak adalah 

pendidikan mengenai dasar-dasar akhlak dan keutamaan perangai, tabiat yang 

harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh seseorang sejak masa kecil sampai 

ia menjadi seorang mukallaf, seseorang yang telah siap mengarungi lautan 

kehidupan.  

Pendidikan akhlak dalam Islam tersimpul dalam prinsip “berpegang 

teguh pada kebaikan dan kebajikan serta menjauhi keburukan dan 

kemungkaran”, berhubungan erat dengan upaya mewujudkan tujuan dasar 

pendidikan Islam, yaitu ketakwaan, ketundukan, dan beribadah kepada Allah 

SWT.247   

Berikut ini beberapa kutipan mengenai aspek akhlak, yang kemudian 

penulis analisis nilai yang terdapat dibalik perbuatan tersebut. 

a. Maaf 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “maaf” memiliki tiga arti, 

arti yang pertama yaitu “pembebasan seseorang dari hukuman, tuntutan, 

denda, karena suatu kesalahan”, arti yang kedua yaitu “ungkapan permintaan 

ampun atau penyesalan” serta arti yang ketiga yaitu “ungkapan permintaan 
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izin untuk melakukan sesuatu”. Dari ketiga arti tersebut, kita biasanya 

mengetahui arti maaf sebagai arti yang kedua, yaitu ungkapan permintaan 

ampun atau penyesalan.  

Di dalam Al-Qur’an terdapat beberapa istilah yang berdekatan 

maknanya untuk mengistilahkan kata “maaf”. Kata yang pertama yaitu “al-

‘afuw” yang secara bahasa berarti maaf atau ampun (pengampunan), bisa 

dilihat dari Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 52 yang berbunyi: 

                       

Artinya: 
“Kemudian sesudah itu Kami maafkan kesalahanmu, agar kamu bersyukur.”248 
Perbuatan maaf termasuk ke dalam akhlak terhadap sesama manusia. 

Sebab, dalam buku Abudin Nata yang berjudul Akhlak Tasawuf, ruang 

lingkup akhlak terbagi menjadi tiga, yaitu akhlak terhadap Allah SWT., 

akhlak terhadap diri sendiri, dan akhlak terhadap sesama manusia.249 Dalam 

novel Api Tauhid, terdapat beberapa kutipan cerita yang menggambarkan 

tentang memaafkan, yakni sebagai berikut: 

1) Kutipan Pertama 

 “Nak Fahmi, sebelumnya aku minta maaf kepadamu, ya, aku mewakili 
diriku dan seluruh keluargaku meminta maaf yang sebesar-besarnya kepadamu. 
Setelah sekian bulan aku menikahkan Nuzula denganmu, aku merasa Nuzula 
tidak akan bisa hidup bahagia denganmu, juga kamu, aku rasa tidak akan bisa 
hidup bahagia denganmu. Untungnya, kalian belum melakukan apa-apa. Sama-
sama masih bersihnya. Kau masih perjakan dan Nuzula masih perawan. Dan 
untungnya, pernikahan itu, dilakukan secara siri, jadi secara status di negara, 
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tidak ada yang berubah. Aku datang untuk meminta kepadamu agar kamu mau 
menceraikan Nuzula.”250 

Dari kutipan di atas, terkandung nilai etika pada diri Kyai Arselan. Atas 

segala yang terjadi pada Nuzula di masa lalunya. Kyai Arselan merasa sangat 

bersalah dan meminta maaf karena menikahkan putrinya dengan seorang lelaki 

shaleh seperti Fahmi. Selain itu, kutipan di atas juga mengandung nilai 

guna/manfaat yaitu adanya suatu tujuan yang ingin diperolehnya. Terdapatnya 

suatu tujuan dalam pertemuan Kyai Arselan dengan Fahmi, yaitu Kyai Arselan 

ingin meminta kepada Fahmi untuk menceraikan putrinya. 

 Selain kedua nilai di atas, terkandung pula nilai sosial di mana perbuatan 

tersebut dilakukan atas dasar kasih sayang antara bapak mertua dan menantunya. 

Kyai Arselan beranggapan jika mereka tetap dalam ikatan pernikahan, keduanya 

tidak akan bisa hidup bahagia. Hal ini ditunjukkan oleh sepucuk surat yang 

ditulis Kyai Arselan sebelum ia wafat: 

“.................................................................................................................... 
Setelah menikah denganmu itu dan Nuzula kembali kuliah ke Jakarta, 

beberapa waktu kemudian ia bilang kalau dirinya sudah hamil. Aku kaget bukan 
main. Tetapi aku agak terhibur sesaat, bahwa dia punya suami yaitu kamu. 
Mungkin dia hamil karena kamu. Tetapi jiwaku remuk ketika ia mengaku, dia 
sesungguhnya telah hamil sebelum menikah itu dengan pacarnya. Langit seperti 
runtuh menimpa rumahku. Jiwaku sangat menderita luar biasa. 

Saat itulah aku merasa berdosa padamu. Aku telah menikahkan seorang 
yang telah berbuat zina kepadamu. Itulah alasan aku minta kau menceraikan 
Nuzula, juga karena Nuzula memintanya agar bisa menikah dengan pacarnya.” 

2) Kutipan Kedua 

“Maaf, apakah ada air hangat. Teh panas, misalnya. Maaf saya perlu teh 
panas?” Kata gadis itu dengan tenang. Logat Inggrisnya sangat fasih. Jujur, 
Fahmi terpesona dengan kefasihan. 
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“Sebelumnya, maaf anda siapa, dan sebenarnya anda mencari siapa, atau 
apa keperluan anda?” sapa Fami sambil tetap berdiri dengan pandangan tertuju 
ke karpet coklat kemerahan.251 

3) Kutipan Ketiga 

“Maaf, saya juga tamu. Kalau boleh, saya minta sebaiknya anda tetap 
duduk di sofa ini sampai yang punya vila ini datang, nanti segala keperluan anda 
bisa langsung anda tanyakan kepadanya. Saya akan buatkan teh panas untuk 
anda.” 

“Ini gulanya silahkan diracik sendiri. Oh ya, maaf boleh tahu nama 
anda?”252 

4) Kutipan Keempat 

“Hai, maaf, boleh saya istirahat di kamar atas kayaknya di atas ada 
kamar.” 

“Maaf, saya bukan pemilik rumah ini, saya tidak punya hak mengizinkan 
anda untuk masuk salah satu kamar di rumah ini. Saya hanya bisa memberikan 
toleransi anda di rumah tamu sampai yang punya rumah datang. Maafkan 
saya.”253 

Ketiga kutipan di atas mengandung nilai etika, di mana ada tata krama 

bagi seorang tamu yang datang ke tempat orang lain. Fahmi dan Aysel dalam 

kutipan di atas, keduanya memiliki nilai etika yang baik. 

5) Kutipan Kelima 

“Oh maaf, saya agak sedikit lancang, saya tidak bermaksud apa-apa. Saya 
hanya mau mengajak anda makan malam. Di bawah ada Lahmancun dan Borek. 
Mari turun makan malam. Saya tahu anda pasti lapar.” 

“Maaf, kalau saya menggangu. Saya tidak bermaksud untuk itu. Sekali 
lagi maafkan saya. Kalau anda berubah pikiran, dibawah ada makanan, saya 
pesan banyak. Selamat malam."254 

Kutipan di atas, mengandung nilai etika dan nilai sosial. Selain keduanya 

saling menjaga tata krama, Aysel ternyata memiliki kepedulian terhadap Fahmi 

yang sedang menjadi penjaga vila itu. Aysel menawarkan makanan kepada 
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Fahmi, sebab ia tahu dari pagi pasti Fahmi belum makan karena tidak keluar 

kamar. Hal ini, menunjukkan nilai sosial di mana terdapat kepedulian antar 

sesama manusia. 

6) Kutipan Keenam 

“Maaf saya baru selesai shalat. Silahkan masuk.” Lelaki setengah baya 
berwajah teduh begitu ramah pada Mirza. “Mohon maaf, tuan, saya tidak bisa 
lama di sini.” “Maaf, tuan. Apa ladang di sana itu, yang di dekatkanya ada pohon 
Ek itu miliki tuan?” 

“Begini, tuan. Saya kemari mau minta maaf sekaligus minta dihalakan, 
sebab seekor lembu saya telah lancang masuk ke ladang tuan saat saya tertidur 
kelelahan. Lembu saya telah makan rerumputan dan tanaman di kebun tuan. Saya 
benar-benar menyesali kelalaian saya. Mohon dimaafkan dan dihalalkan, agar 
jika lembu itu kami makan semuanya halal, jika kami jual juga hasilnya halal, 
jika kami jadikan pejantan untuk membiakkan lembu betina, anak-anaknya 
semua halal.”255 

Dari kutipan di atas, terkandung nilai etika yang sangat tinggi pada diri 

Mirza (Ayahanda Badiuzzaman Said Nursi). Padahal lembunya yang memakan 

rerumputan di ladang orang lain, namun ia begitu berusaha untuk meminta maaf 

dan meminta izin dihalalkan atas rumput yang dimakan oleh lembunya. Selain 

nilai etika, terkandung pula nilai sosial yaitu saling menghargai antar sesama 

manusia. Mirza sangat menghargai pemilik ladang tersebut.  

7) Kutipan Ketujuh 

 “Maaf, bu, kami ada urusan di hotel. Tolong ya, jangan ganggu kami. 
Kalau memang jodoh, pasti nanti ditemukan oleh Allah,” kata Hamzah.256 

Tokoh Hamza memiliki nilai etika yang baik. Dari kutipan di atas, 

permohonan maaf Hamza menunjukkan nilai etika. Selain itu, terkandung nilai 

                                                             
255Ibid, h. 133.  

256Ibid, h. 298.   



 

sosial yang ditunjukkan oleh Hamza dengan memberikan semangat kepada si ibu 

tersebut. 

8) Kutipan Kesepuluh 

“Maaf, Tuan Pasya, saya bukan pengemis yang mengejar gaji. Saya tidak 
akan menerimanya meskipun jumlahnya seribu lira. Saya datang ke Istanbul ini 
bukan demi kepentingan pribadi. Tetapi saya datang demi bangsa saya. Hadiah-
hadiah yang Tuan Pasya berikan itu tidak lebih dari suap.”257 

9) Kutipan Kesebelas 

“Dan jika engkau memaafkan aku, aku akan minta kau berkenaan 
memegang pimpinan pesantrenku, sebab semua menantuku telah memiliki 
pesantren di tempatnya masing-masing. Awalnya yang kuharapkan adalah kau 
sebagai suami Nuzula. Ternyata Nuzula seperti itu, maka aku wasiatkan kau yang 
menjadi penggantiku. Bawalah surat ini kepada Bu Nyai, dan mintalah pada 
beliau untuk dinikahkan dengan santri putri terbaik jika kau mau.”258 

Dibalik permohonan maaf yang diajukan Kyai Arselan kepada Fahmi 

mengandung nilai guna/manfaat, sebab dari kutipan tersebut terlihat adanya 

persyaratan pada diri Kyai Arselan jika Fahmi memaafkannya ia meminta Fahmi 

berkenan memegang pimpinan pesantrennya.  

Perbuatan maaf termasuk ke dalam akhlak terhadap sesama manusia. 

Sebab, dalam buku Abudin Nata yang berjudul Akhlak Tasawuf, ruang 

lingkup akhlak terbagi menjadi tiga, yaitu akhlak terhadap Allah SWT., 

akhlak terhadap diri sendiri, dan akhlak terhadap sesama manusia.259 Pada 

beberapa kutipan diatas Habiburrahman El-Shirazy menyampaikan pesan 

pendidikan Islam, sebagai berikut: 
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1. Sifat pemaaf dapat memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Di dalam kehidupan umat 

Islam banyak terjadi perbedaan paham dan pendapat, baik dalam bidang fikih 

maupun bidang-bidang lainnya. 

2. Pemaaf itu dapat menghilangkan rasa permusuhan dan memperbanyak teman. 

3. Seorang pemaaf dapat menghapus dosa dan memudahkan jalan ke syurga. Allah 

SWT. tidak akan mengampuni dosa seseorang dan tidak akan memasukkannya 

ke dalam surga sebelum seseorang tersebut terlebih dahulu menyelesaikan 

urusannya di dunia sangkut pautnya dengan orang lain sehingga mereka 

berdamai dan saling memaafkan. 

4. Sifat pemaaf itu akan melahirkan pemaaf juga. 

 
b. Syukur 

Bersyukur atas semua nikmat yang diberikan Allah SWT. baik nikmat 

berupa kesehatan jasmani dan rohani, maupun nikmat yang berbentuk sumber 

kehidupan yang diciptakan-Nya dipermukaan bumi ini, agar diolah dan 

dimanfaatkan umat manusia.260  

Dalam novel Api Tauhid, terdapat beberapa kutipan cerita yang 

menggambarkan tentang syukur, yakni sebagai berikut: 
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1) Kutipan Pertama 

“Tiba-tiba ia merasa bersyukur kepada Allah SWT., karena memberi 
kesempatan untuk sampai di kota Istanbul, kota yang dulu bernama 
Konstantinopel, ibu kota imperium Byzantium.”261 

2) Kutipan Kedua 

“Fahmi seperti menyaksikan langsung bagaimana Sultan Muhammad Al 
Fatih sujud syukur. Seketika itu juga Fahmi menghadap kiblat dan sujud syukur. 
Ia bersyukur kepada Allah yang telah memberinya karunia bisa sampai di bumi 
Sultan Muhammad Al-Fatih, ia bersyukur mengetahui sejarah emas kemenangan 
pasukan Islam menaklukan Konstantinopel.”262 

3) Kutipan Ketiga 

“Alhamdulilah, ia masih mengingatnya dengan sangat baik. Fahmi jadi 
teringat doa yang sering dibaca oleh Hamzah setiap kali usai shalat Fardhu.”263 

4) Kutipan Keempat 

“Segala puji milik Allah,” gumam Bilal. “Kenapa?” Sahut Hamzah. “Kita 
semua bisa berbahasa Inggris, jadi komunikasi mudah.” 

“Ya, Alhamdulilah.”264 
5) Kutipan Kelima 

“Ia besyukur kepada Allah memiliki istri yang shalihah. Benarlah, bahwa 
harta paling berharga bagi seorang lelaki beriman sesungguhnya adalah istri 
shalihah.”265 

Kelima kutipan di atas di balik perbuatan syukur yang dilakukan oleh 

para tokoh mengandung nilai agama (religius), sebab bersumber dari kebenaran 

tertinggi yang datangnya dari Tuhan. Perintah untuk bersyukur kepada Allah 

SWT. terdapat dalam QS. Ibrahim: 7 sebagai berikut. 
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Artinya: 
“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu 

bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari 
(nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".266 

Perbuatan syukur termasuk ke dalam akhlak terhadap Allah SWT. 

Sebab, dalam buku Abudin Nata yang berjudul Akhlak Tasawuf, ruang 

lingkup akhlak terbagi menjadi tiga, yaitu akhlak terhadap Allah SWT., 

akhlak terhadap diri sendiri, dan akhlak terhadap sesama manusia.267 Dalam 

beberapa kutipan di atas Habiburrahman El-Shirazy menyampaikan pesan 

pendidikan Islam, sebagai berikut: 

1. Allah akan menambah nikmat seorang hambanya yang bersyukur sebagaimana 

dalam QS. Ibrahim ayat 7. 

2. Menjauhkan diri dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah SWT. 

3. Membuat seseorang menjadi lapang dada dan bahagia. 

4. Terhindar dari azab Allah SWT. yang begitu pedih yang disebabkan karena tidak 

bersyukur. 

 
c. Ikhlas  

Secara bahasa ikhlas bermakna bersih dari kotoran dan menjadikan 

sesuatu bersih dan tidak kotor. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang 

menjadikan agamanya murni hanya untuk Allah SWT. saja dengan 

menyembah-Nya dan tidak menyekutukan dengan yang lain dan tidak riya 

dalam beramal. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridha 
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Allah SWT. saja dalam beramal tanpa menyekutukan-Nya dengan yang lain. 

Memurnikan niatnya dari kotoran yang merusak. 

Para ulama sepakat bahwa niat dalam setiap amal itu merupakan satu 

kemestian bagi diperolehnya pahala dari amal itu. Ikhlas karena Allah SWT. 

dalam berbuat merupakan salah satu syarat diterimanya perbuatan itu. Hal ini, 

karena Allah SWT. tidak akan menerima amal perbuatan seseorang kecuali 

karena keikhlasan, hanya mengharap ridho-Nya.268 Sebagaimana Hadits 

Rasullullah SAW., sebagai berikut: 

ا اَألْعَمُل بِا النـَِّيِة َو َعْن ُعَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب َرِضَي اهللاُ َعْنُه قَاَل َرُسْوَالِهللا َعَلْيَه َوَسلََّم يـَُقْوُل ِإمنََّ 

ْمرٍِئ َمانـََوى َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِإَىل اِهللا َوَرُسْولِِه َفِهْجرَاتُُه ِإَىل اِهللا َوَرُسْولِِه َو َمنْ  َا ْإلِ   ِإمنَّ

َماَهَجَر ِإلَْيِه َكاَنْت ِهْجرَاتِِه إَىل ُدنءيَا ُيِصْيبُـَها اَْو ِإْمرََاٍت يـَتَـَزوَُّجَها َفِهْجَرتُُه ِإَىل   

)و مـسلم رواه البخارى(  
Artinya:  

“Sesungguhnya sah atau tidaknya suatu amal tergantung pada niat. Dan 
sesungguhnya setiap orang akan diberi balasan menurut niatnya.  Dan barangsiapa yang 
berhijrah karena thaat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan diberi balasan hijrahnya 
karena thaat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa yang berhijrah karena 
menginginkan keuntungan dunia yang akan didapatnya atau karena menginginkan wanita 
yang dia akan mengawininya, maka hijrahnya itu akan diberi balasan menurut niatnya dia 
berhijrah itu”. [HR. Bukhari dan Muslim] 

Hadits ini menerangkan tentang keikhlasan seseorang dalam beramal. 

Dan ini adalah inti dari segala amalan yang kita kerjakan. Apalah artinya 

beramal yang banyak, kalau tanpa niat karena Allah SWT. Walaupun 

seseorang beramal dengan ilmu yang benar, tetap dimata Allah SWT. tidak 
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ada nilainya sama sekali, kalau tanpa diiringi dengan keikhlasan. Yang ada 

mungkin hanya pujian dari orang lain dan kesombongan pada diri sendiri.  

Di bawah ini kutipan yang berkenaan dengan ikhlas yang terdapat 

dalam novel Api Tauhid antara lain: 

1) Kutipan Pertama 

 “Nur Jannah. Ibu sudah mantap, dan ikhlas kalau punya mantu dia.”269 
Kutipan di atas, perbuatan ikhlas yang ditunjukkan oleh ibunya Fahmi 

mengandung nilai guna/manfaat. Sebab, ibunya Fahmi sangat mengharapkan 

mendapat menantu yang baik dan sholehah. Hal ini diperkuat oleh ungkapan 

bapaknya Fahmi dalam kutipan berikut: 

“......Untuk akhlak dan budi pekerti Nur Jannah, saya dan ibu sudah tahu 
sejak kecil. Selesai aliyah terus ke pesantren. Baik dan terjaga.”  

2) Kutipan Kedua 

“Kedua mata Fahmi berkaca-kaca membaca surat adik kandungnya itu. 
Terasa dalam surat itu betapa seluruh keluarganya sangat mencintai dan 
menyayanginya. Dan masalah yang menimpanya telah terjadi masalah seluruh 
anggota keluarganya. Fahmi terharu bahwa dalam keadaan kecewa yang sangat 
dalam, sakit hati yang sangat perih, kedua orang tuanya tetap mengajarkan 
kebesaran hati dan keikhlasan.”270 

Keikhlasan yang terdapat pada kutipan di atas, mengandung nilai etika 

sebab orang tuanya Fahmi selalu mengajarkan kebesaran hati dan keikhlasan 

terhadap anak-anaknya.  

Perbuatan ikhlas termasuk ke dalam akhlak terhadap Allah SWT. 

Sebab, dalam buku Abudin Nata yang berjudul Akhlak Tasawuf, ruang 

lingkup akhlak terbagi menjadi tiga, yaitu akhlak terhadap Allah SWT., 
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akhlak terhadap diri sendiri, dan akhlak terhadap sesama manusia.271Dalam 

kutipan di atas Habiburrahman El-Shirazy menyampaikan pesan pendidikan 

Islam sebagai berikut: 

1. Semakin besar ikhlas melekat dalam hati, keinginan berbagi semakin besar. Hal 

itu karena manusia adalah mahluk sosial, mahluk yang suka berbagi kesenangan 

dengan orang lain. 

2. Tanda orang kaya dilihat dari pemberiannya. Semakin banyak pemberiannya 

semakin kaya orang itu. Karena orang ikhlas itu suka berbagi, maka 

sesungguhnya dia orang kaya meskipun mungkin miskin harta. 

3. Dibukakan pintu ampunan, dan dihapuskannya dosa serta dijauhkan dari api 

neraka. 

4. Dapat memiliki sifat zuhud (menerima dengan apa adanya yang diberikan kepada 

Allah SWT.). 

 
d. Tawakal 

Hakikat tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah 

SWT., membersihkankanya dari ikhtiar yang keliru, dan menapaki kawasan-

kawasan hukum dan ketentuan.272 Fiman Allah SWT. dalam Al-Qur’an Surah 

Al-Maidah ayat 23. 
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Artinya: 

“Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut (kepada Allah) yang Allah 
telah memberi nikmat atas keduanya: "Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang (kota) 
itu, Maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah 
hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu benar-benar orang yang beriman".273 

Maksud tawakal yang sebenarnya menurut ajaran Islam itu ialah 

menyerahkan diri kepada Allah SWT. sesudah berusaha keras dalam 

berikhtiar dan bekerja sesuai dengan kemampuan. Tawakal mempunyai 

hubungan yang sangat erat dengan pemahaman manusia dan takdir, ridha, 

ikhtiar, sabar dan doa. Tawakal adalah kesungguhan hati dalam bersandar 

kepada Allah SWT. untuk mendapatkan kemaslahatan serta mencegah 

kemudaratan, baik menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat. 

Firman Allah SWT. dalam Al-Qur’an Surah Ali Imran ayat 159, yang 

berbunyi: 

                              

                                

            

Artinya: 
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap 

mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri 
dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
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bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah 
membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”274 

Dalam novel Api Tauhid, terdapat kutipan cerita yang 

menggambarkan tentang tawakal yakni sebagai berikut: 

“Sekarang sedang S2, ya tiga tahun lagi, insya Allah S2-nya selesai. Kalau masih diberi 
kesehatan oleh Allah, pihak universitas masih berkenaan kasih beasiswa saya 
inginnya langsung lanjut S3, bu. Jadi masih agak lama di Madinah,” jawabku.275 

 Kutipan di atas mengandung nilai agama (religius) yakni bersumber dari kebenaran 

tertinggi yang datangnya dari Tuhan seperti firman Allah SWT. yang menganjurkan 

untuk bersikap tawakal dalam QS. Ali Imran: 159 di atas. 

Perbuatan tawakal termasuk ke dalam akhlak terhadap Allah SWT. Sebab, 

dalam buku Abudin Nata yang berjudul Akhlak Tasawuf, ruang lingkup akhlak 

terbagi menjadi tiga, yaitu akhlak terhadap Allah SWT., akhlak terhadap diri sendiri, 

dan akhlak terhadap sesama manusia.276 Dalam kutipan di atas Habiburrahman El-

Shirazy menyampaikan pesan pendidikan Islam, sebagai berikut: 

1. Dengan berbekal sifat tawakal maka seseorang dijamin oleh Allah SWT. akan 

selalu diberikan ke jalan kemudahan di dunia dan di akhirat berapa pun besarnya 

kesusahan yang sedang dijalaninya. 

2. Seseorang yang memiliki sifat tawakal akan mudah beradaptasi dengan masalah 

yang seberat apapun tanpa mudah menangis dan jauh dari prasangka buruk pada 

Allah SWT. hanya karena merasa diri tidak berharga. 
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3. Tawakal dapat merubah sifat egios atau mudah menyerah menjadi lebih sabar 

dan dapat pula mempertebal iman serta membuat seseorang ingin selalu 

berterimakasih pada Allah SWT. atas apa yang telah diberikan selama ini. 

4. Allah SWT. akan mencukupkan segala kebutuhan dan kepuasan batin bagi 

seseorang yang bertawakal semata-mata karena Allah SWT. setelah dia berusaha 

dan berikhtiar dengan hati yang bersih dan sabar. 

 
e. Sabar 

Sabar berarti tahan menderita sesuatu, tidak lekas patah hati, tidak 

lekas putus asa. Kemajuan zaman senantiasa diikuti dengan banyaknya 

persoalan hidup yang harus dihadapi manusia. Apabila persoalan yang 

dihadapi tidak dapat dipecahkan, hati menjadi jengkel atau marah. 

Kejengkelan yang berulang kali terjadi dapat berakibat lebih buruk, yakni 

tekanan batin. Jadi demikian, hidup ini jadi tidak nyaman dirasakan. Oleh 

sebab itu, kesabaran dalam menghadapi persoalan mutlak diperlukan bagi 

setiap orang.  

Dalam novel Api Tauhid, terdapat beberapa kutipan cerita yang 

menggambarkan tentang sabar, yakni sebagai berikut: 

1) Kutipan Pertama 

“Bersabarlah, karena sabar itu selalu manis buahnya,” jawab Bilal.277 
2) Kutipan Kedua 
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“Molla Mehmet, mau tidak mau harus kagum dengan keberanian, 
keteguhan, dan kesabaran Said Nursi. Keberanian dan kesabaran yang jarang 
dimiliki anak seusianya bahkan orang dewasa pada umumnya.”278 

3) Kutipan Ketiga 

“Sabar. Hamzah ada yang dibicarakan dengan Selim. Kalau kau 
kedinginan, masuk saja ke mobil, pemanasnya aku nyalakan,” Bilal 
menenangkan.279 

Ketiga kutipan di atas, dibalik perbuatan sabar terdapat nilai sosial sebab 

terciptanya saling memahami antar sesama manusia. 

Perbuatan sabar termasuk ke dalam akhlak terhadap sesama manusia. 

Sebab, dalam buku Abudin Nata yang berjudul Akhlak Tasawuf, ruang 

lingkup akhlak terbagi menjadi tiga, yaitu akhlak terhadap Allah SWT., 

akhlak terhadap diri sendiri, dan akhlak terhadap sesama manusia.280 Dalam 

kutipan di atas Habiburrahman El-Shirazy menggambarkan pesan nilai-nilai 

pendidikan Islam, sebagai berikut: 

1. Kesabaran bisa menjadi penolong yang akan menyelamatkan seseorang dari 

bahaya, baik bahaya di dunia maupun bahaya di akhirat. 

2. Seseorang yang sabar akan beruntung di dunia dan di akhirat. 

3. Dapat memiliki emosi yang stabil dan tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan 

lingkungan. 

4. Memiliki harapan akan masuk surga, sesuai dengan janji Allah SWT. 

 
f. Tawadhu  
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Tawadhu artinya rendah hati atau tidak sombong. Jadi, tawadhu adalah 

ketundukan kepada kebenaran dan menerimanya dari siapa pun datangnya, 

baik dalam keadaan suka maupun tidak suka. Maksud rendah hati adalah 

perasaan memiliki kekurangan dan kelemahan dibanding orang lain. Biasanya 

perasaan ini tergambar dari sikap dan penampilannya yang sederhana, baik 

ucapan dan perilakunya. Anjuran untuk bersikap tawadhu terdapat dalam QS. 

Al-Hijr: 88. 

                            

          

Artinya: 
“Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup 

yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang-orang kafir 
itu), dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap 
orang-orang yang beriman.”281 

Dalam novel Api Tauhid, terdapat beberapa kutipan cerita yang 

menggambarkan tentang tawadhu, yakni sebagai berikut: 

1) Kutipan Pertama 

“Hamzah memasuki masjid, langkahnya lebih tawadhu ia rasakan bahwa 
Nabi Muhammad SAW. seolah masih hidup. Ia teringat bagaimana para ulama 
salaf begitu menjaga adab selama di Madinah.”282 

2) Kutipan Kedua 

“Hamzah selalu tawadhu’, kau ustadz yang sesungguhnya.”283 
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Kedua kutipan di atas, dibalik sikap tawadhu yang ditunjukkan oleh 

Hamzah terdapat nilai etika yaitu senantiasa menunjukkan tata krama dan 

adab yang baik. 

Perbuatan tawadhu termasuk ke dalam akhlak terhadap diri sendiri. 

Sebab, dalam buku Abudin Nata yang berjudul Akhlak Tasawuf, ruang 

lingkup akhlak terbagi menjadi tiga, yaitu akhlak terhadap Allah SWT., 

akhlak terhadap diri sendiri, dan akhlak terhadap sesama manusia.284 Dalam 

kutipan di atas Habiburrahman El-Shirazy menggambarkan pesan pendidikan 

Islam, sebagai berikut: 

1. Tawadhu dapat mengangkat derajat seorang hamba. 

2. Seseorang yang tawadhu akan disukai banyak orang. 

3. Tawadhu itu menghasilkan keselamatan, mendatangkan persahabatan, 

menghapuskan dendam, dan menghilangkan pertentangan. 

4. Allah mencintai seseorang yang memiliki sifat tawadhu karena tidak ada yang 

perlu disombongkan oleh seseorang hamba. 

 
g. Jujur  

Kejujuran atau sikap jujur adalah dasar dari kehidupan keluarga, 

masyarakat, agama dan bangsa. Kejujuran adalah prasyarat utama 

pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang berlandaskan prinsip saling 

percaya, kasih sayang dan tolong-menolong. Kejujuran adalah inti dari akhlak 
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yang merupakan salah satu tujuan atau misi dari diutusnya Rasulullah SAW. 

oleh Allah SWT. Jujur adalah lawan dari bohong atau dusta, yaitu mengatakan 

sesuatu yang bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya atau antara 

ucapan dan perbuatan itu berbanding terbalik. Firman Allah SWT. yang 

berkaitan dengan jujur terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 119. 

                         

Artinya:  
“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu 

bersama orang-orang yang benar.”285 
Dalam novel Api Tauhid terdapat kutipan yang berkenaan dengan sifat 

jujur, yaitu: 

 

1) Kutipan Pertama 

“Jujur, kepulangan saya ke Tanah Air kali ini, sesungguhnya murni 
liburan. Pihak kampus selalu menyediakan tiket pulang liburan setiap tahun.”286 

Jujur yang dilakukan Fahmi dalam kutipan di atas mengandung nilai 

etika. Ia tetap menghormati Pak Lurah yang menawarkan putrinya kepada Fahmi 

untuk dinikahinya. Meskipun ia belum bisa secara langsung memberikan 

jawaban atas tawaran Pak Lurah tersebut, ia tetap memiliki adab dalam 

menjelaskan kepulangannya itu. 

2) Kutipan Kedua 

“Jujur hatiku bahagia sekali. Bagaimana tidak bahagia Pak Kyai Arselan 
ulama cukup terkenal di Kabupaten Lumajang pengasuh pesantren paling besar 
di Yosowilangun berkenan mampir ke rumahku.”287 

                                                             
285Departemen Agama Republik Indonesia, Op. Cit, h. 206.  
286Habiburrahman El-Shirazy, Api Tauhid, Op. Cit, h. 35.   



 

3) Kutipan Ketiga 

“Jujur, ibu sudah cocok sama Nur Jannah, tapi kedatangan Pak Kyai itu 
seperti barakah yang datang ke rumah kita yang tidak bisa kita tolak.”288 

Kedua kutipan di atas terdapat perilaku jujur yang ditampilkan oleh tokoh 

Fahmi dan ibunya. Dibalik jujur tersebut terdapat nilai guna/manfaat sebab 

kehadiran Pak Kyai Arselan membuat Fahmi dan ibunya memiliki rasa bangga 

karena Kyai tersebut merupakan ulama cukup terkenal di Lumajang yang akan 

membawakan keberkahan. 

4) Kutipan Keempat 

 “Aysel, saya tidak bisa .” “Kenapa?” 
“Jujur, saya sudah menikah, meskipun saya tidak tahu apakah pernikahan saya akan 

bertahan apa tidak. Jadi, saya tidak bisa. Kalau pernikahan saya bertahan maka 
saya masih memiliki istri.”289 

Kejujuran yang ditampilkan Fahmi dalam kutipan di atas mengandung 

nilai sosial, sebab ia ingin meyakinkan Aysel atas statusnya dengan harapan 

Aysel tidak terlalu jauh untuk berharap kepada Fahmi yang telah memiliki istri. 

Perbuatan jujur termasuk ke dalam akhlak terhadap diri sendiri. Sebab, 

dalam buku Abudin Nata yang berjudul Akhlak Tasawuf, ruang lingkup 

akhlak terbagi menjadi tiga, yaitu akhlak terhadap Allah SWT., akhlak 

terhadap diri sendiri, dan akhlak terhadap sesama manusia.290 Dalam kutipan 

di atas Habiburrahman El-Shirazy menggambarkan pesan pendidikan Islam, 

sebagai berikut: 

                                                                                                                                                       
287Ibid, h. 45.   
288Ibid, h. 53.   
289Ibid, h. 513.  
290Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, Loc. Cit.  



 

1. Kejujuran merupakan hal yang diutamakan dalam jiwa umat muslim di manapun, 

kapanpun, dan kepada siapapun. 

2. Jujur dan kejujuran akan selalu membawa keuntungan tersendiri bagi pelakunya. 

3. Jujur merupakan sifat para nabi. Maka ketika seseorang ingin hidupnya berkah 

hendaknya selalu jujur. 

4. Jujur pada perkataan merupakan jujur berkata apa adanya walaupun itu pahit. 

 

4. Sosial 

Setiap manusia kapan dan di manapun ia berada, pasti membutuhkan 

pertolongan orang lain, ini sudah menjadi konsekuensi logis dari sifat manusia 

sebagai mahluk sosial. Kebutuhan akan pertolongan ini sangat wajar, karena 

tidak ada manusia yang diciptakan dalam keadaan sempurna dalam berbagai 

hal sehingga tidak membutuhkan orang lain. Hanya Allah SWT. yang tidak 

membutuhkan bantuan dengan selainnya.291 Untuk menciptakan hubungan 

sosial yang harmonis dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni sebagai 

berikut: 

1. Musyawarah 

Dalam kamus Al-Munawir disebutkan, syura’ atau musyawarah adalah 

suatu usaha untuk saling memberikan nasihat atau saran. Dengan kata lain, 

musyawarah sebagai upaya pengambilan keputusan yang terbaik tentang suatu 
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persoalan. Jika demikian, maka musyawarah sangat dibutuhkan ketika 

seseorang, komunitas atau organisasi menghadapi suatu persoalan yang 

membutuhkan sebuah pemecahan atau solusi. Sebab keputusan yang diambil 

dari hasil musyawarah tertentu akan memberikan keuntungan bagi banyak 

pihak karena telah melewati proses sharing (tukar pendapat) dan saran dari 

berbagai pihak (peserta musyawarah).  

Terdapat firman Allah SWT. yang menganjurkan untuk 

bermusyawarah yaitu terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 159. 

                              

                                

            

Artinya: 
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap 

mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri 
dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah 
membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”292 

Dalam novel Api Tauhid terdapat kutipan yang berkenaan dengan 

musyawarah, yaitu: 

1) Kutipan Pertama 

“Aku akan ikhtiar semampu yang aku bisa. Baiklah, kita akan coba 
mencari second opinion. Jangan keburu pulang dulu, kondisimu benar-benar 
baik. Saya akan musyawarah dengan Bilal dan teman-teman Thulabun Nur yang 
lain di Turki, bagaimana baiknya,” Ucap Hamza. 

2) Kutipan Kedua 
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“Hamza lalu mengajak Subki untuk bermusyawarah dengan Subki, Emel, 
dan Aysel. Hamza juga menelpon beberapa tokoh yang ia kenal untuk meminta 
pertimbangan. Hasil musyawarah akhirnya menyetujui untuk mencari second 
opinion di Istanbul. Berarti Fahmi harus pindah dari rumah sakit itu dan dibawa 
ke Istanbul.” 

Kedua kutipan di atas menunjukkan musyawarah yang dilakukan oleh 

Hamza mengandung nilai sosial yang tinggi berupa kasih sayang terhadap 

sahabatnya. Bilal sangat peduli dan menyayangi sahabatnya itu. Ia tidak mau 

Fahmi mengalami keadaan yang lebih parah. Maka dari itu, ia memutuskan untuk 

musyawarah dengan temannya yang lain sebelum mengambil keputusan dan 

tindakan apa yang tepat untuk dilakukan. 

Musyawarah diperlukan dalam kehidupan sesama manusia. Sebab, 

setiap manusia membutuhkan manusia yang lain. Menurut Masan AF, hanya 

Allah SWT. yang tidak membutuhkan bantuan dengan selainnya.293 Dalam 

kutipan di atas Habiburrahman El-Shirazy menggambarkan pesan pendidikan 

Islam, sebagai berikut: 

1. Musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama yang telah disepakati 

dalam memecahkan suatu masalah. Cara pengambilan keputusan bersama dibuat 

jika keputusan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak atau masyarakat 

luas. 

2. Musyawarah dalam demokrasi mengandung beberapa prinsip-prinsip 

musyawarah bersumber pada paham sila keempat pancasila setiap putusan yang 
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diambil harus dapat di pertanggung jawabkan dan tidak boleh bertentangan 

dengan pancasila dan UUD 1945. 

3. Musyawarah itu di pandang penting, antara lain karena musyawarah merupakan 

salah satu alat yang mampu mempersekutukan sekelompok orang atau umat di 

samping sebagai salah satu sarana untuk menghimpun atau mencari pendapat 

yang lebih baik. Adapun bagaimana sistem permusyawaratan itu harus dilakukan, 

baik dalam Al-Qur’an maupun Hadis tidak memberikan penjelasan secara tegas. 

4. Bermusyawarah merupakan aspek penting dalam membangun kehidupan sosial 

bermasyarakat. 

 
2. Silaturrahmi  

Menyambung tali silaturrahmi antara sesama muslim merupakan 

sebuah kewajiban bagi setiap umat Islam. Dalam ajaran Islam, silahturrahmi 

bukan hanya menjalankan titah agama, yang berarti perintah Allah SWT. dan 

Sunnah Nabi SAW., namun sekaligus mengandung makna rohaniah dan 

membawa kemaslahatan bagi yang melakukanya, yakni terbukanya pintu 

rezeki dan kebaikan. Anjuran untuk bersilaturahmi terdapat dalam QS. An-

Nisa ayat 1. 

                               

                              

            



 

Artinya: 
“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan 

kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada 
keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan 
bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta 
satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu 
menjaga dan mengawasi kamu.”294 

Dalam novel Api Tauhid terdapat kutipan yang berkenaan dengan 

silaturrahmi, yaitu: 

“Fahmi kemudian menyampaikan bahwa seluruh keluarga besarnya sudah ikhlas 
atas apapun yang terjadi antara dirinya dan keluarga Kyai Arselan. Sekedar 
untuk pemakluman bersama, Fahmi melampirkan email Rahmi dalam surat 
elektronik yang ia kirim kepada Kyai Arselan itu. Di akhir surat, Fahmi tetap 
meminta doa restu kepada Kyai Arselan agar bisa menyelesaikan kuliahnya, 
dan ia meminta agar silaturrahmi sebagai sesama umat Rasulullah SAW tidak 
terputus.”295 

 Kutipan di atas, terdapat perbuatan yang menunjukkan untuk tetap menjalin 

silaturahmi. Di balik perbuatan tersebut mengandung nilai sosial yang tinggi 

yang terdapat pada tokoh Fahmi yaitu rasa saling menghormati antar sesama 

manusia.   

Dalam kutipan di atas Habiburrahman El-Shirazy menggambarkan 

pesan pendidikan Islam, sebagai berikut: 

1. Mendapatkan ridho dari Allah SWT. 

2. Seseorang yang bersilaturrahmi maka rezekinya akan ditambah dan umurnya 

akan dipanjangkan. 
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3. Menambah pahala setelah kematiannya, karena kebaikannya (dalam hal ini, suka 

bersilaturrahmi) akan selalu dikenang sehingga membuat orang lain selalu 

mendoakannya. 

4. Memupuk rasa cinta kasih terhadap sesama, meningkatkan rasa kebersamaan dan 

rasa kekeluargaan, mempererat dan memperkuat tali persaudaraan dan 

persahabatan. 

 
3. Tolong menolong  

Tolong-menolong adalah termasuk persoalan-persoalan yang penting 

dilaksanakan oleh seluruh umat manusia secara bergantian. Sebab tidak mungkin 

seorang manusia itu akan dapat hidup sendiri-sendiri tanpa menggunakan cara 

pertukaran kepentingan dan kemanfaatan. Anjuran tolong-menolong terdapat dalam 

QS. Al-Maidah ayat 2: 

                           

                             

                              

                        

    

  
Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan 
jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang 
had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 



 

mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan 
apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-
kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari 
Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah 
kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 
dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat 
siksa-Nya. 
Dalam novel Api Tauhid terdapat kutipan yang berkenaan dengan tolong 

menolong, yaitu: 

1) Kutipan Pertama 

“Pak Kyai, ketika saya menerima permintaan itu. Dan mohon Pak Kyai 
berkenan mengingat, bukan saya yang pertama datang ke ndalem Pak Kyai. 
Tetapi Pak Kyai dan Bu Nyai yang mampir ke rumah saya dan menawarkan 
Nuzula. Lalu terjadi kesepakatan. Saat akad nikah itu, saya menikah bukan untuk 
niatan main-main. Saya nikah untuk ibadah, Pak Kyai. Bukan untuk hari ini 
nikah, terus empat bulan berikutnya cerai. Saya akan malu dengan sejarah hidup 
saya sendiri, Pak Kyai kalau gagal membina rumah tangga. Tolong bantu saya, 
Pak Kyai.”296 

Rasa tolong yang diutarakan Fahmi kepada Kyai Arselan mengandung 

nilai guna/manfaat. Sebab Fahmi merasa malu terhadap dirinya sendiri jika harus 

mempunyai sejarah hidup yang gagal dalam membina rumah tangga. Ia tidak 

ingin permintaan Kyai Arselan itu membuat rasa malu terhadap dirinya sendiri. 

2) Kutipan Kedua 

“Jika aku jadi kamu, aku juga akan mengucapkan hal yang sama, Nak 
Fahmi. Tapi, tolong percayakan pada kata-kataku. Sebaiknya, Nak Fahmi 
menceraikan Nuzula untuk kebaikan Nak Fahmi dan Nuzula. Tolong. Sungguh 
aku minta tolong, Nak. Ikhlaskan Nuzula, ceraikan dia!”297 

Kutipan di atas menggambarkan adanya rasa permohonan Kyai Arselan 

yang sangat dalam terhadap Fahmi. Ia sangat meminta tolong kepada Fahmi 

untuk mengikhlaskan Nuzula. Rasa tolong tersebut mengandung nilai sosial yang 
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tinggi yang terdapat dalam diri Kyai Arselan. Ia sangat menyayangi Fahmi, ia 

tidak mau Fahmi kecewa atas apa yang terjadi pada istrinya.   

Dalam kutipan di atas Habiburrahman El-Shirazy menggambarkan 

pesan pendidikan Islam, sebagai berikut: 

1. Tolong menolong merupakan suatu ibadah dan perintah dari Allah SWT., serta 

amalan-amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam.  

2. Perlu diperhatikan juga dalam memberikan pertolongan atau menolong orang 

lain selain sikap ikhlas, perlu dibarengi dengan sikap ihsan, kelembutan atau 

lemah lembut, baik hati, perasaan belas kasihan. 

3. Selain itu, manfaat lain dari saling menolong juga dapat mempererat kasih 

sayang di antara sesama, mampu menciptakan sikap rasa saling hormat 

menghormati dalam kehidupan bermasyarakat di antara individu. 

4. Tolong menolong dalam hal kewajiban merupakan prilaku yang sangat 

dianjurkan oleh agama Islam. 

Demikianlah hasil analisis yang peneliti temukan dalam novel Api 

Tauhid karangan Habiburrahman El-Shirazy yang di dalamnya terdapat nilai-

nilai pendidikan Islam, yang amat sangat membantu peneliti dalam memahami 

Islam lebih jauh lagi dan berguna bagi umat Islam pada umumnya. 

 

 

 

 



 

Tabel Analisis Isi (Content Analysis) Novel Api Tauhid Karangan 

Habiburrahman El-Shirazy 

UNIT ALUR MAJU ALUR MUNDUR 

(1) 

 

“40 Kali 

Khatam

an” 

Sudah tujuh hari ia 

diam di Masjid Nabawi. 

Siang malam ia mematri 

diri, larut dalam munajat 

dan taqarrub kepada 

Ilahi. Ia iktikaf di bagian 

selatan masjid, agak jauh 

dari Raudhah tapi masih 

termasuk shaf bagian 

depan. Ia pilih tempat 

dekat tiang yang 

membuatnya aman 

tinggal siang-malam di 

dalam Masjid Nabawi. Ia 

duduk bersila menghadap 

kiblat. Matanya terpejam 

sementara mulutnya terus 

menggumamkan ayat-

ayat suci Al-Qur’an. Ia 

hanya menghentikan 

bacaannya jika adzan dan 

iqamat dikumandangkan. 

Juga ketika shalat 

didirikan. Usai shalat ia 

 



 

akan larut dalam dzikir, 

shalat sunnah, lalu 

kembali lirih 

melantunkan ayat-ayat 

suci Al-Qur’an, dengan 

hafalan. Mukanya 

tampak begitu tirus dan 

sedih. Air matanya 

bercucuran. 

Memasuki hari 

kedelapan, Ali teman 

satu kamarnya di asrama 

Jam’iyyatul Birr 

mengunjunginya. Ali 

mengingatkannya, bahwa 

ia sudah terlalu lama 

iktikaf. 

“Ini bukan 

Ramadhan, Mi, ayolah 

pulang, penuhi hak 

tubuhmu untuk istirahat. 

Bukankah kau harus 

membuat proposal tesis 

mastermu? Doktor Imad, 

dosen Usul Fiqh, sudah 

menanyakanmu tiga 

kali!” 

“Aku tidak akan 



 

membatalkan iktikafku 

sebelum empat puluh 

khataman,” Jawabnya 

tenang. 

“Empat puluh 

khataman apa?” 

“Empat puluh kali 

khatam membaca Al-

Qur’an dengan hafalan.” 

“Edan kamu, Mi. 

Jangan menyiksa diri, 

nanti kamu bisa sakit.” 

“Aku bangga jika 

aku sakit karena aku 

membaca kalam-Nya.” 

“Sekarang sudah 

berapa khataman?” 

“Dua belas.” 

“Edan. Edan kamu, 

Mi. Masih dua puluh 

delapan kali lagi. Berat 

itu, Mi. Kau jangan 

menyiksa dirimu, Mi. 

Lima hari khatam sekali 

itu sudah sangat bagus, 

Mi. Itu terlalu memaksa 

diri, gak baik, Mi!” 

“Sudah kamu pulang 



 

saja ke asrama, kayak 

setan saja kamu ganggu 

orang iktikaf.” 

“Aku nggak 

bermaksud ngganggu 

kamu, Mi. Aku hanya 

mikir kesehatanmu, Mi!” 

“Ssstt. Sudah, sana 

jangan ganggu aku!” 

“Sebentar, Mi. Satu 

kalimat saja. Aku sama 

Hamza mau ke Tabuk. 

Mau lihat tempat yang 

terkenal dalam Perang 

Tabuk itu. Kau tidak mau 

ikut?” 

Ia menggeleng dan 

mengisyaratkan agar Ali 

segera pergi. 

Ali beringsut 

meninggalkan teman 

sekamarnya yang jika ia 

kenal sangat teguh 

memegang azzam-nya.  

 

  



 

BAB V 
PENUTUP 

 
A. Kesimpulan  

Dari uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa Novel Api Tauhid karangan Habiburrahman El-Shirazy 

terdapat nilai-nilai pendidikan Islam yang tertuang dalam beberapa aspek 

pendidikan Islam yaitu sebagai berikut:  

1. Aqidah yang meliputi:  

a. Tauhid, di dalamnya mengandung nilai agama (religius)  

b. Konversi agama (perpindahan agama), di dalamnya mengandung nilai agama 

(religius)  

c. Kematian, di dalamnya mengandung nilai etika dan nilai sosial  

2. Ibadah yang meliputi:  

a. Shalat, di dalamnya mengandung nilai agama (religius), nilai estetika, nilai 

guna/manfaat, dan nilai sosial  

b. Umrah, di dalamnya mengandung nilai agama (religius)  

c. Shalawat, di dalamnya mengandung nilai agama (religius)  

d. Doa, di dalamnya mengandung nilai agama (religius) dan nilai sosial  

e. Dzikir, di dalamnya mengandung nilai agama (religius), nilai etika, nilai 

etika, dan nilai guna/manfaat  

3. Akhlak yang meliputi:  



 

a. Maaf, di dalamnya mengandung nilai etika, nilai guna/manfaat, dan nilai 

sosial 

b. Syukur, di dalamnya mengandung nilai agama (religius) 

c. Ikhlas, di dalamnya mengandung nilai guna/manfaat dan nilai etika 

d. Tawakal, di dalamnya mengandung nilai agama (religius)    

e. Sabar, di dalamnya mengandung nilai sosial  

f. Tawadhu, di dalamnya mengandung nilai etika 

g. Jujur, di dalamnya mengandung nilai etika, nilai guna/manfaat, dan nilai 

sosial  

4. Sosial yang meliputi:  

a. Musyawarah, di dalamnya mengandung nilai sosial  

b. Silaturrahmi, di dalamnya mengandung nilai sosial  

c. Tolong-menolong, di dalamnya mengandung nilai guna/manfaat dan nilai 

sosial 

 Saran  

Dari temuan-temuan yang terdapat dalam novel Api Tauhid, penulis 

menyarankan beberapa hal, yaitu:  

1. Selama ini kebanyakan orang beranggapan bahwa fungsi novel hanyalah 

kesenangan atau hiburan saja. Karena itu, menjadi tugas bagi para pecinta novel 

untuk menghapus asumsi kebanyakan orang tersebut dengan cara menganalisis 

dan mengambil manfaat yang terkandung dalam novel.  



 

2. Penelitian-penelitian terhadap novel atau karya sastra yang lain hendaknya 

digalakkan, mengingat banyak sekali karya sastra yang ada disekitar kita dan 

tidak semua pembaca mampu memahami makna dan amanat yang terkandung 

dalam sebuah karya sastra. Oleh karena itu, adanya penelitian-penelitian terhadap 

novel atau karya sastra yang lain akan sangat membantu pembaca dalam 

memahami pesan suatu karya sastra.  

3. Penelitian terhadap novel Api Tauhid perlu dilakukan dan dilanjutkan oleh 

peneliti yang berminat. Karena ada banyak hal yang dapat dikaji dan diteliti dari 

novel tersebut, baik dari disiplin ilmu dan pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian maupun aspek lainnya.  

4. Novel Api Tauhid, syarat akan nilai-nilai pendidikan Islam oleh sebab itu, 

selakyaknya ini dapat menjadi bacaan sehari-hari.  

5. Penulis sangat menyadari bahwa dalam mengungkapkan nilai-nilai pendidikan 

Islam dalam novel ini, tidak begitu sempurna oleh karena itu kritik dan saran 

yang bersifat membangun sangat penulis butuhkan.  

B. Kata Penutup 

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. 

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, walaupun dalam jangka 

waktu yang cukup lama. Hal ini mengingat kekurangan dan keterbatasan 

kemampuan yang dimiliki dan kemungkinan masih jauh dari standar skripsi 

yang berkualitas. Oleh karena itu penulis mohon saran dan kritik yang bersifat 



 

membangun kepada pembaca, guna perbaikan-perbaikan skripsi ini. Semoga 

Allah SWT. juga mengampuni kesalahan-kesalahan penulis jika terjadi 

kesalahan di dalam penulisan skripsi ini, karena penulisan ini banyak 

menyangkut firman-Nya dan juga hadist-hadist Nabi SAW. Dan akhirnya 

penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua 

pihak.  Aamiin yaa Robbal’alamiin. 
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