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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 Penegasan judul dalam skripsi ini adalah upaya untuk memperjelas makna 

dan arti kata yang terkandung dalam judul skripsi penelitian tersebut, 

dilakukan penegasan judul ini agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam 

mengkaji penelitian Tersebut. Dengan judul sebagai berikut : Nilai-Nilai 

Pendidikan Akhlak Dalam Kumpulan Novelet  Di Atas Sajadah Cinta 

Karya Habiburahman El Shirazy Serta Relevansinya Dengan Materi 

Pendidikan Agama Islam. 

Adapaun penegasan kata dalam judul tersebut antara lain : 

1. Nilai 

 Terdapat beberapa perbedaan pendapat dalam mengartikan nilai. 

Perbedaan cara pandang dalam memahami makna atau pengertian nilai 

merupakan suatu khazanah para pakar dalam mengartikan nilai itu sendiri, 

karena persepsi masing-masing berdasarkan sudut pandang teoritis, 

empiris, dan analisis. Menurut Mulyana, nilai adalah rujukan dan 

keyakinan dalam menentukan pilihan. Nilai merupakan sesuatu yang 

diinginkan sehingga melahirkan tindakan pada diri seseorang (Mulyana, 

2004: 11). 



2 
 

 
 

 Menurut Frankel, nilai adalah standar tingkah laku, keindahan, 

keadilan, kebenaran, dan efesiensi yang mengikat manusia dan sepatutnya 

untuk dijalankan dan dipertahankan (Kartawisastra, 1980: 32-35). 

 Dari beberapa pengertian diatas maka nilai merupakan sesuatu 

yang melekat pada diri manusia yang patut untuk dijalankan dan 

dipertahankan, sebagai makhluk cipataan Tuhan yang mempunyai 

karakter khas dari pada makhluk yang lain.
1
 

2. Pendidikan Akhlak 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  (KBBI) Pendidikan berasal 

dari kata dasar didik (mendidik),yaitu :memelihara dan member latihan 

(ajaran,pimpinan)mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan 

pendidikan mempunyai pengertian :proses pengubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia 

melalui upaya pengajaran dan latihan proses perbuatan,cara mendidik.  

  Menurut Al-Ghazali  (1059-1111M) Pengertian akhlak adalah : 

sifat tang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam 

perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbanan.
2
 

 Sedangkan objek ilmu akhlak adalah perbuatan yang memiliki 

cirri-ciri sebagaimana yang disebutkan diatas,yaotu perbuatan yang 

dilakukan atas kehendak dan kemauan ,sebenarnya mendarah daging dan 

                                                           
 1.Tri Sukitman, “Internalisasi Pendidikan Nilai Dalam Pembelajaran “JPSD : Jurnal Pendidikan 

Sekolah Dasar Vol. 2, No. 2 Agustus 2016.hlm 86 

 2. Abudin Nata ,Akhlak Tasawuf  dan Karakter  Mulia,(Jakarta Rajawali Pers 2013) hlm.3 
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telah dilakukan secara kontinyu atau terus –menerus sehingga menstradisi 

dalam kehidupanya.
3
 

 Dari definisi pendidikan dan akhlak diatas dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan akhlak adalah suatu proses penanaman tabiat yang baik  

pada diri seseorang yang dilakukan secara terus menerus tanpa adanya 

unsur paksaan ,sehingga terbentuklah manusia yang taat kepada Allah 

SWT. 

3. Novel 

 Novel adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa. 

Kisah di dalam novel merupakan hasil karya imajinasi yang membahas 

tentang permasalahan kehidupan seseorang atau berbagai tokoh. Cerita di 

dalam novel dimulai dengan muncunya persoalan yang dialamai oleh 

tokoh dan diakhiri dengan penyelesaian masalahnya. Novel memiliki 

cerita yang lebih rumit dibandingkan dengan cerita pendek. Tokoh dan 

tempat yang diceritakan di dalam novel sangat beragam dan membahas 

waktu yang lama dalam penceritaan.
4
 

4. Diatas Sajadah Cinta 

 Diatas Sajadah Cinta adalah salah satu novel karya Habiburahman 

El Shirazy yang diterbitkan pertama pada tahun 2006. Novel ini 

menceritakan tentang kisah cinta seorang ahli zuhud  yang sehari-harinya 

hanya berada di dalam masjid untuk beribadah dan menuntut ilmu pada 

ulama terkemuka Kota Kufah. Dan pada akhirnya zuhud bertemu dengan 

                                                           
 3 . ibid,.hlm 8 

 4.  Kosasih, E. (2008). Apresiasi Sastra Indonesia.(PDF). Jakarta: Nobel Edumedia. hlm. 54.  
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seorang gadis yang bernama Afirah Dia adalah anak saudagar kaya 

pemilik kebun kurma yang sangat luas di Kota Kufah. Pada saat itu Zuhud 

menolong afirah yang sedang ketakutan menunggangi kuda yang tidak 

bisa dikendalikan olehnya, sehingga kejadian tersebut membuat mereka 

menjadi dekat. 

 Pagi hari setelah sholat Dhuha Zahid ingin melamar afirah 

sesampainya dirumah afirah zahid mengutarakan niatnya kepada ayah 

afirah bahwa ia ingin melamar putrinya tetapi sang ayah memberikan 

penolakan secara halus bahwa afirah sudah dilamar oleh Abu Yasir untuk 

putranya yaituYasir. Ditengah kesedihan dan kekecewaan yang begitu 

mendalam pada zahid dan afirah, Allah yang Maha Rahman dan 

Rahim,Beberapa Bulan kemudian Zahid menerima sepucuk surat dari 

afirah,surat tersebut berisikan bahwa sang ayah telah memutuskan tali 

pertunangan dengan Yasir.Seketika itu Zahid sujud syukur di mihrab 

masjid Kufah.Bunga-bunga cinta bermekaran dalam hatinya. Tiaa henti 

bibirnya mengucap hamdalah.
5
 

5. Habiburahman El Shirazy 

 Habiburrahman El-Shirazy adalah novelis nomor satu di Indonesia 

dan di nobatkan oleh Insani Universitas Diponegoro Semarang, tahun 

2008. Sastrawan terkemuka di Indonesia ini juga ditahbiskan oleh Harian 

Republika sebagai Tokoh Perubahan Indonesia 2007. Ia dilahirkan di 

Semarang Jawa Tengah pada tanggal 30 September 1976.umur 44 Tahun. 

                                                           
 5.Habiburrahman El-Shirazy,Di Atas Sajadah Cinta (Jakarta Selatan : Republika Penerbit 2020 

,cetakan II) hlm.1 
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  Beliau juga dikenal dengan panggilan kang Abik anak sulung dari 

pasangan KH. Saerozi Noor dan Hj. Siti Khadijah adalah seorang da‟i, 

novelis dan penyair yang karya-karyanya terkenal tidak hanya di 

Indonesia tetapi di negara lain di Malaysia, Singapura dan Brunei. Nama 

kang Abik mulai melambung ketika karya novelnya yang berjudul 

AyatAyat Cinta yang tampil di layar kaca. Sejak itulah, banyak karya-

karyanya yang difilmkan dan diminati khalayak ramai. 

 Sastrawan muda ini juga dipercaya untuk duduk dalam dewan 

Asatidz Pesantren Spriritual Nahdatul Ulama yang berpusat di Kairo. Dan 

sempat memprakasai berdirinya Forum Lingkar Pena ( FLP ) dan 

komunitas sastra Indonesia ( KSI ) di Kairo. Selain itu, penulis yang satu 

ini telah menghasilkan beberapa naskah drama dan menyutradari 

pementasan di Kairo diantaranya : Wa Islam ( 1999 ) 

 Kini novelis tersebut tingkat dikota salatiga bersama istrinya 

muyasaratun sa‟idah dan kedua buah hatinya Muhammad ziaul kautsar 

dan Muhammad neil author. Aktivitas keseharianya lebih banyak 

digunakan untuk memenuhi undangan mengisi seminar dan ceramah. 

Disamping juga menulis novel sebagai pekerjaan utamanya dan sekali 

menulis sekenario sinetron untuk sinemart ( suatu rumah produksi yang 

menaungi karya-karyanya didunia perfilman dan persinetronan ). 

B. Latar Belakang Masalah 

 Begitu pentingnya peran akhlak dalam ajaran Islam, sehingga 

jatuh- bangunnya sebuah masyarakat bergantung pada akhlaknya. Apabila 
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akhlaknya baik, maka sejahteralah kehidupannya. Namun, bila akhlaknya 

rusak, maka rusaklah kehidupannya.Akhlak bukanlah sesuatu yang tetap 

namun bisa berubah, dari akhlak yang buruk menjadi baik, bahkan akhlak 

yang tadinya baik bisa menjadi buruk apabila banyak pengaruh buruk 

disekelilingnya. 

Akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa,manusia,sehingga 

dia akan muncul secara sepontan bilamana diperlukan,tanpa memerlukan 

pemikiran atau pertimbangan terlebih dahulu,serta tidak memerlukan 

dorongan dari luar.
6
 Dalam perkembangan selanjutnya akhlak tumbuh 

menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri, yaitu ilmu yang memiliki ruang 

lingkup pokok bahasa,tujuan,rujukan,aliran dan para tokoh yang 

mengembangkannya.Dari itu objek pembahasan ilmu akhlak berkaitan 

dengan norma atau penilaian terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh 

seseorang.
7
 

 Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menepati posisi yang 

teramat penting, baik manusia sebagai individu maupun sebagai anggota 

masyarakat dan bangsa, sebab jatuh-bangunnya sebuah masyarakat 

bergantung kepada bagaimana akhlaknya. Manusia yang berakhlak mulia, 

dapat menjaga kemuliaan dan kesucian jiwanya, dapat mengalahkan tekanan 

hawa nafsu syahwat dan berpegang teguh pada sendi-sendi keutamaan. Suri 

tauladan yang diberikan oleh Rasulullah selama hidup beliau merupakan 

contoh akhlak yang tercantum dalam Al-Qur„an.  
                                                           
 6

.Yunahar Illyas, “Kuliah Akhlak “(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2000)hlm.2  

 7.Abuddin Nata “Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia”(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada 2017) 

hlm.6  
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 Pokok-pokok masalah yang dibahas dalam ilmu akhlak pada intinya 

adalah perbuatan manusia. Karena Manusia merupakan mahluk ciptaan Allah 

yang memiliki akal,jasmani dan rohani,melalui akalnya manusia dituntut 

untuk berfikir menggunakan akalnya untuk menciptakan sesuatu yang 

berguna dan bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain.
8
  

 Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, bangsa dan Negara.
9
 Didalam pendidikan agama 

islam yang mempelajari ilmu akhlak, pendidikan akhlak adalah suatu proses 

penanaman tabiat yang baik  pada diri seseorang yang dilakukan secara terus 

menerus tanpa adanya unsur paksaan ,sehingga terbentuklah manusia yang 

taat kepada Allah SWT. 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan pendidikan sebagai ―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.
10

 

                                                           
 8

. Jalaludin,”Teologi pendidikan “ (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 1998 )hlm.350 

 9. Nurkholis,”Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi”Jurnal Kependidikan,Vol 1 No. 1 

November 2013 Hlm.34 
 10. Undang- Undang SIKDIKNAS No.20. Th. 2003, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 3  
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Dari definisi di atas tampak bahwa akhlak termasuk dalam bagian 

dari pendidikan nasional, yang diharapkan dari proses pendidikan peserta 

didik dapat memiliki akhlak mulia. Pendidikan akhlak dalam agama Islam 

mendapat perhatian serius. Kaidah untuk mengerjakan perbuatan baik dan 

buruk telah tertera dalam al-Quran dan hadis. Nabi Muhammad adalah sosok 

ideal sebagai teladan dan merupakan sosok pendidik yang berhasil. 

Beliau menjadi sumber rujukan akhlak umat Islam. Firman Allah 

SWT dalam Al-Qur„an Surat Al-Ahzab  : 21 sebagai berikut: 

و اللََّو  ْرُج اَن يَ  ْن َك َم ٌة ِل َن َس َوٌة َح ْس وِل اللَِّو ُأ ْم ِِف َرُس ُك اَن َل ْد َك َق َل

ريًا ِث َر اللََّو َك َر َوذََك ِخ ْوَم اْْل  َ ي ْل  َوا

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”.(Q.S Al-Ahzab : 

21) 

 
       Di dalam Al-Qur‟an dijelaskan pula firman Allah SWT: 

 وَ ِإنََّك لَ َعَلٰى ُخُلٍق َعِظيمٍ 

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. (QS. Al-

Qalam : 4) 

 
 Dalam lingkup pendidikan dibutuhkan media dalam pembelajaran agar 

mempermudah dan memberikan motivasi kepada anak didik agar giat 

mengikuti pembelajaran berlansung. Salah satunya media tersebut adalah 

novel. Novel yang bisa dijadikan media pembelajaran adalah yang berisikan 

tentang cerita-cerita dan kisah-kisah suri teladan yang mendidik dan menarik 

peserta didik untuk membacanya. 

http://www.rumahfiqih.com/quran/surat.php?id=68
http://www.rumahfiqih.com/quran/surat.php?id=68
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 Novel Di Atas Sajadah Cinta karya Habiburrahman El-Shirazy atau yang 

dikenal dengan sebutan kang abik adalah sebuah karya sastra yang dapat 

menggugah semangat para remaja islam karna kisahnya penuh dengan 

ibrah,makna yang dalam,diambil dari kisah teladan Nabi,para sahabat,para 

tabi‟in dan mujahid-mujahidah islam di masalalu sehingga menarik remaja 

islam untuk membacanya. Dari itu Habiburrahman El-Shirazy mengkisahkan 

tentang seseorang pemuda yang paling tampan dan paling mencintai masjid di 

Kota Kufah pada masa itu Orang-orang kerap memanggilnya “Zahid” atau 

“Si Ahli Zuhud” karena kezuhudannya yang masih muda.Dalam ksisahnya ini 

Zahid bertemu dengan sosok wanita cantik dan merupakan anak dari saudagar 

kaya pemilik kebun kurma yang luas di Kota Kufah gadis itu bernama Afirah 

pada saat itu Zuhud menolongnya ketika Afirah menunggangi kuda yang 

tidak bisa dikendalikan olehnya sejak itulah mereka saling berkenalan dan 

akhirnya Zuhud berniatan untuk melamarnya. 

 Lamaran pemuda itu di tolak oleh Abu Afirah merupakan ayah Afirah 

karena Afirah telah dilamar oleh orang lain yaitu Abu Yasir yang melamar 

untuk putranya Yasir. Kekecewaan datang menghampiri pemuda tersebut dan 

juga kepada Afirah ,meskipun berawal dengan kekecewaan dengan dihadapi 

ikhlas dan sabar Allah pun memberikan jalan yang tidak di duga  dan 

Akhirnya mereka pun bisa melangsungkan pernikahan dengan izin Allah. 

Melalui  tokoh utama dalam novel ini (Zahid) Habiburrahman El-Shirazy 

menyuguhkan sebuah kisah yang menarik untuk remaja islami yang memiliki 
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pesan moral (Akhlak) yang bisa dijadikan ispirasi bagi pembaca khusunya 

kaum remaja . 

 Melalui tokoh utama dalam kisah novel ini (Zahid) terlihat sifat tokoh 

yang memiliki akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Setelah 

membaca novel ini pembaca dapat mengambil berbagai bentuk pelajaran 

yang dapat memberikan inspirasi dan juga renungan tentang pendidikan 

akhlak yang ada di dalam novel tersebut dan membiasakannya dalam 

kehidupan sehari-harinya dilingkungan sekitarnya. 

 Dengan di terbitkanya novel ini Habiburrahman El-Shirazy memberikan 

contoh sosok pemuda yang dapat memotivasi para penbaca khususnya kepada 

reamaja. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti memiliki 

ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul “Nilai-Nilai 

Pendidikan Akhlak Dalam kumpulan Novelet Di Atas Sajadah Cinta Karya 

Habiburrahman El-Shirazy Serta Relevansinya Dengan Materi Pendidikan 

Agama Islam”. Karena didalam kisah tersebut terkandung nilai-nilai yang 

dapat dijadikan sebagai inspirasi bagi pembaca agar menjadi manusia yang 

berakhlak mulia.  

 

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah 

a. Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi 

masalah penelitian sebagai  berikut : 
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1. Banyak terjadi kemrosotan moral (Akhlak) di dunia pendidikan 

seperti, Pelecehan seksual,narkoba,pergaulan bebas,bentrok antar 

siswa,mencuri dll. 

2. Rendahnya minat siswa untuk memahami nilai-nilai akhlak dalam 

kehidupannya. 

3. Sumber belajar akhlak hanya terpaku  dengan buku yang di berikan 

oleh sekolah 

 

b. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka untuk menghindari 

meluasnya permasalahan dalam penelitian ini difokuskan membahas  

tentang satu Sub judul pada kumpulan Novelet Di Atas Sajadah Cinta 

Karya Habiburrahman El-Shirazy. 

 

D. Fokus Dan Subfokus Penelitian  

 Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini difokuskan pada satu judul  

pada novelet yang berjudul Di Atas Sajadah Cinta Karya Habiburrahman E-

Shirazy sebagai sumber penyampaian Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak yang 

terkandung didalam novel tersebut.Sedangkan subfokus penelitian ini adalah 

apa saja nilai-nilai pendidikan akhlak Serta Relevansinya Dengan Materi 

Pendidikan Agama Islam yang tekandung dalam novelette tersebut. 
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E. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka  dapat dirumusan 

pokok masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Nilai-Nilai 

Pendidikan Akhlak Yang Terkandung dalam Kumpulan Novelet Di Atas 

Sajadah Cinta Karya Habiburrahman El-Shirazy Serta Relevansinya Dengan 

Materi Pendidikan Agama Islam?” 

 

F. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

“Untuk mengetahui Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak yang terkandung dalam 

Kumpulan Novelet Di Atas Sajadah Cinta Karya Habiburrahman El-Shirazy 

Serta Relevansinya Dengan Materi Pendidikan Agama Islam” 

 

G. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, 

baik secara teoritis maupun praktik. 

1. Manfaat Penelitian secara Teoritis 

Dapat memberikan ide dan pokok pikiran yang berkaitan pendidikan 

akhlak dalam lingkup pendidikan  baik secara umum maupun khusus. 

2. Manfaat Penelitian secara Praktis 

a) Sebagai syarat untuk mencapai gelar strata satu. 
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b) Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian 

 ditahun yang akan datang. 

c) Dapat dijadikan sebagai penambah wawasan dan pengetahuan baru 

 baik untuk pembaca maupun peneliti sendiri. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 Kajian penelitian terahulu yang relevan digunakan sebagai perbandingan 

terhadap penelitian yang sudah ada, berikut adalah ulasan penelitian yang 

terdahulu yang sama menggunakan sumber novel. 

1. penelitian yang dilakukan oleh Dwi Asih Rahmawati mahasiswa jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  Institut 

Agama Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2020 yang berjudul “Nilai-

Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kumpulan Cerita Pendek (CERPEN) Di 

Atas Sajadah Cinta Karya Habiburrahman El-Shirazy Serta Relevansinya 

Dengan Materi Pendidikan Agama Islam Di SMA.” Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Dwi Asih Rahmawati adalah nilai-nilai karakter yang 

terkandung dalam novel diatas sajadah cinta, ada 5 nilai karakter utama 

yang dijabarkan menjadi 29 nilai karakter. Nilai-nilai karakter tersebut 

antara lain 1.)Nilai karakter dalam hubunganya dengan Tuhan yang 

meliputi subnilai beriman kepada Allah SWT,Taat kepada Allah,berzikir 

kepada Allah, Berdoa kepada Allah,tawakal kepada Allah,husnuzon 

kepada Allah,bersyukur kepada Allah,bersabar kepada Allah ikhlas dalam 

beribadah kepada Allah,menghadap ridho Allah. 2.) Nilai karakter yang 
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berhubungan diri sendiri meiliputi subnilai jujur,tanggung jawab,bergaya 

hidup sehat, disiplin,kerja keras,percaya diri,berjiwa wirausaha,berfikir 

logis,kritis kreatif dan inovatif,mandiri,ingin tahu dan cinta ilmu.3.) Nilai 

karakter yang berhubungan dengan sesama meliputi subnila sebagai 

berikut sadar hak dan kewajiban diri dan orang lain,patuh pada aturan-

aturan sosial,menghargai karya dan prestasi orang lain,santun,dan 

demokratis. 4.) Nilai karakter yang berhubungan dengan lingkungan yang 

maksudnya adalah berkenaan dengan kepedulian terhadap sosial dan 

lingkungan.5) Nilai karakter kebangsaan yang meliputi subnilai 

nasionalisme dan menghargai keberagamaan.
11

 

2.  Penelitian yang dilakukan oleh Yasinta Maharani mahasiswa jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  

Universitas Islam Negeri Lampung tahun 2017 yang berjudul “Nilai-Nilai 

Pendidikan akhlak yang terkandung pada novel dalam mihrab cinta karya 

habiburrahman el-shirazy”.Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yasinta 

Maharani nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap diri sendiri, yakni 

meliputi semangat menuntut ilmu, tanggung jawab, kejujuran, 

kemandirian, bersikap optimis. Sedangkan nilai-nilai pendidikan akhlak 

terhadap Allah dan Rasul-Nya, yakni meliputi rajin shalat berjamaah, 

sabar, ikhlas, taubat, syukur, upaya meningkatkan ketaqwaan,memuliakan 

Rasul dan tawakal.Sedangkan nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap 

                                                           
 11. Dwi Asih Rahmawati,Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kumpulan Cerita 

Pendek (CERPEN) Di Atas Sajadah Cinta Karya Habiburrahman El-Shirazy Serta Relevansinya 

Dengan Materi Pendidikan Agama Islam Di SMA.(Purwokerto,Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

,IAIN Purwokerto 2010) 
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sesama manusia,yakni saling menghormati, tolong menolong, menepati 

janji, tawadhun, berprasangka baik, dermawan,menebarkan salam,dan 

musyawarah.
12

 

3. Penelitian Ini dilakukan oleh Sri Rahayu mahasiswa jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  Universitas Islam 

Negeri Lampung tahun 2017 yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan akhlak 

yang terkandung Dalam novel Bumi Cinta karya habiburrahman el-

shirazy”.Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu  nilai-nilai 

pendidikan akhlak  meliputi : Akhlak terhadap Allah Yaitu bersikap takut, 

taat, tawakal, syukur, Husnudzon, taubat. Akhlak terhadap diri sendiri 

yaitu memelihara kesucian diri, disiplin, dan berani. Sedangkan Akhlak 

terhadap sesame Manusia yaitu saling tolong menolong, toleransi, dan 

rendah hati. 

4. Penelitian Ini dilakukan oleh Nur Aliyah mahasiswa jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Nilai-nilai Pendidikan 

Akhlak dalam Novel Cinta Suci Zahrana”. Dari hasil kajian yang dilakukan 

penulis mengenai nilai pendidikan akhlakdalam novel Cinta Suci Zahrana karya 

Habiburrahman El Shirazy, maka dapatdiambil kesimpulan bahwa: 

Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Novel Cinta Suci Zahrana 

karyaHabiburrahman El Shirazy meliputi: 

                                                           
 

12
 .Yasinta Maharani,Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak yang terkandung dalam mihrab cinta karya 

habiburrahman El-Shirazy, (Lampung,Fakultas Tarbiyah dan Keguruan,UIN raden intan lampung, 2017) 
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Akhlak Manusia dengan Allah:Di dalam novel Cinta Suci Zahrana akhlak 

manusia dengan Allahterlihatdalam berbagai bentuk seperti : Taat 

beribadah, berbaik sangka kepadaAllah, berdzikir, berdoa, bersabar, 

bersyukur dan tawakal. 

Akhlak terhadap Sesama Manusia :Nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap 

sesama manusia dalam novel CintaSuci Zahrana terdiri dari: Berbakti 

kepada orang tua, rendah hati, 

dermawan, memuliakan tamu, bertanggung jawab, saling menasihati atau 

mengingatkan, percaya diri, mandiri, ikhtiar, malu.Akhlak terhadap 

Lingkungan Akhlak terhadap lingkungan terlihat pada tokoh Zahrana, Ia 

selaluberusaha mengelola alam untuk aktivitasnya sebagai arsitektur 

dengan prinsipkeseimbangan dan keselarasan lingkungan, hal ini terlihat 

dalam pidatonya dihalaman 67-68 

  

 

I. Metode Penelitian 

  Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
13

 

1. Jenis dan sifat penelitian  

  Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kepustakaan 

(Library research),menurut Sugiyono penelitian kepustakaan merupakan 

kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan 

                                                           
 13.Sugiyono, Op.Cit hlm.2 
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budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.
14

 

Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan menggunakan literature 

(kepustakaan) dari penelitian sebelumnya. 

  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

deskriptif ,yaitu memberikan penjelasan mengenai gambaran tentang ciri-ciri 

suatu gejala yang diteliti.penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan 

suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya.
15

 Dalam penelitian ini 

peneliti melakukan analisis terhadap novel yang akan membantu untuk 

menemukan permasalahan yang berhubungan dengan Nilai-Nilai Pendidikan 

Akhlak Dalam Novel Diatas Sajadah Cinta Karya Habiburrahman El-

Shirazy. 

2. Sumber pengumpulan data 

 Sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai 

literatur, diantaranya buku,jurnal,surat kabar,dokumen pribadi, dan lain-

lain. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua ,yaitu 

sumber primer dan sumber sekunder. 

a. Sumber  data primer 

      Yaitu semua bahan-bahan informasi dari tangan pertama atau dari 

orang sumber yang berkaitan langsung dengan suatu gejala atau 

peristiwa tertentu.
16

Sumber primer dalam penelitian ini adalah: 

                                                           
 14.Milya Sari, Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan 

IPA”,( Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA,)hlm.43 

 15.R.Poppy Yuniawati, “penelitian Studi Pustaka (liberary research) hlm  
 16

 Mestika Zet,Metode Penelitian Kepustakaan,(Jakarta,YPOI) hlm. 90 
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1) Habiburrahman El-Shirazy ,Di Atas Sajadah Cinta,( Jakarta  

 Selatan : Republika Penerbit 2020 ,cetakan III) 

b. Sumber data sekunder  

  Yaitu sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang 

data pokok, yaitu buku,artikel berperan sebagai pendukung/ artikel 

primer untuk menguatkan konsep yang ada di dalam buku/artikel 

primer. Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1) Abuddin Nata ,Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia   

 (Jakarta,PT Raja Grafindo Persada,2017 ) 

2) Rosihon Anwar,Akhlak Tasawuf,( Bandung:Pustaka Setia,2010)   

3) Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak,( Yogyakarta,Pustaka Pelajar,2000) 

4) Nurkholis ,Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi , 

(Jurnal Kependidikan,Vol 1 No 1 November 2013) 

5) Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 2010), Cet. VIII, 

 

J. Sistematika Pembahasan 

 Untuk memberikan petunjuk penulisan penelitian dan memudahkan 

pembaca mengenai pokok pembahasan yang akan ditulis dalam Prposal 

skripsi ini, maka peneliti menyusun Proposal skripsi ini secara sistematis 

sesuai dengan sistematika pembahasan. Proposal skripsi ini dibagi menjadi 

tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir.Bagian awal 

proposal skripsi mencakup sampul depan (cover), lembar pengesahan,datar 
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isi.Bagian isi, adalah bagian isi dari proposal skripsi ini yang memuat pokok 

pembahasan yang terdiri dari BAB I sampai BAB III, yaitu: 

 BAB I yang berisi tentang pendahuluan yaitu penegasan judul,membahas 

latar belakang masalah, Identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan 

,metode penelitian,dan sistematika pembahasan. 

 BAB II Berisi landasan teori yang dibagi menjadi dua bagian: pertama, 

pendidikan Akhlak, meliputi: pengertian pendidikan akhlak,Dasar pendidikan 

akhlak, tujuan pendidikan akhlak,metode pendidikan akhlak, macam-macam 

pendidikan akhlak,ruang lingkup pendidikan akhlak Kedua, Konsep Novel 

meliputi: pengertian Novel, unsur-unsur Novel,Macam-macam Novel.  

BAB III Berisi tentang Deskripsi Novel Di Atas Sajadah Cinta yang 

meliputi: biografi Habiburrahman el-Shirazy,Gambaran umum novel Di Atas 

Sajadah Cinta,Sinopsis Novel Di Atas Sajadah cinta 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Tanpa dukungan, cinta, kasih sayang, petunjuk dan ridha-Nya, penulis 

meyakini bahwa skripsi ini tidak akan pernah bisa seperti sekarang ini. Dengan 

ketulusan jiwa, penulis haturkan puji syukur atas seluruh kenikmatan yang tiada 

tara ini, khususnya nikmat selesainya skripsi ini. Kepada baginda Rasul, sang 

kekasih sejati kulantunkan shalawat sebagai tanda kecintaanku padamu. Setelah 

melalui ikhtiar panjang, tibalah saatnya penulis bertawakkal kepada Allah. 

 Dari hasil kajian yang dilakukan penulis mengenai nilai pendidikan 

akhlak dalam novel Di Atas Sajadah Cinta karya Habiburrahman El 

Shirazy, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Novel Di Atas Sajadah Cinta  karya 

Habiburrahman El Shirazy meliputi: 

1. Akhlak Manusia dengan Allah 

Di dalam novel Di Atas Sajadah Cinta akhlak manusia dengan 

Allahterlihatdalam berbagai bentuk seperti : taat beribadah, tawakal, 

berdo‟a, bersyukur, bersabar, Husnudzan. 

2. Akhlak terhadap Sesama Manusia 

Nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap sesama manusia dalam novel Di 

Atas Sajadah Cinta terdiri dari: berbakti kepada kedua orang tua, rendah 

hati, menolong sesame, memuliakan tamu. 

3. Akhlak terhadap Lingkungan 
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Dilihat dari tokoh Zahid dia tidak menyakiti binatang meskipun binatang 

tersebut akan membuat seseorang celaka cara menyelamatkan seseorang 

tersebut Zahid menghentikan kuda dengan menyebut asma Allah , terdapat 

pada penggalan kalimat halaman Novel 14. 

 nilai pendidikan Akhlak yang relevan dengan materi PAI yaitu:, 

nilai pendidikan Akhlak tawakal kepada Allah relevan dengan materi 

tawakal kepada Allah, nilai pendidikan akhlak husnudzan kepada Allah 

relevan dengan materi berprasangka baik, nilai pendidikan Akhlak 

bersyukur kepada Allah relevan dengan materi bersyukur kepada Allah, 

nilai Pendidikan Akhlak  sabar kepada Allah relevan dengan materi 

tangguh,nilai karakter ikhlas 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dalam Novel Di Atas Sajadah Cinta Karya 

Habiburrahman El-Shirazy yang telah dilakukan melakukan beberapa 

tahap, maka dapat diberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan 

sebagai acuan dalam dunia pendidikan. Untuk meningkatkan mutu 

pendidikan terutama dalam membina dan meningkatkan mutu generasi 

pendidikan yang bermoral dan beraklak mulia. Saran-sarannya adalah: 

1. Pendidikan menurut Islam tidak terbatas pada bangku sekolah saja. 

Semua komponen hidup manusia merupakan sumber pendidikan. 

Alam dan semua fenomenanya merupakan sumber pengetahuan yang 

diberikan Allah Swt. Sebagai bahan pemikiran manusia. 
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2. Penerapan pendidikan akhlak yang paling efektif adalah dengan 

metode keteladanan. Sedangkan anak didik khususnya anak-anak dan 

remaja adalah masa-masa mencari jati diri. Mereka akan mudah 

menerima suatu contoh dan menerapkan dalam kehidupannya 

3. Anak adalah amanah yang harus dididik sebaik-baiknya. 
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