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ABSTRAK 

NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK YANG  TERKANDUNG DALAM 

NOVEL BUMI CINTA  KARYA HABIBURRAHMAN EL-SHIRAZY 

 

Oleh: 

SRI RAHAYU 

Pendidikan Akhlak merupakan suatu elemen penting dalam dunia pendidikan. 

Oleh karena itu manusia membutuhkan tidak hanya pengetahuan saja namun juga 

kekuatan spriritual agar dapat terbentuk menjadi manusia seutuhnya (insan kamil) 

sesuai dengan norma-norma Islam. Pendidikan bisa didapat dari manasaja, salah 

satunya dapat ditemukan pada karya sastra yang berbentuk Novel. Salah satu karya 

sastra yang berkembang pesat di Indonesia adalah novel. Salah satu novel yang 

digemari oleh masyarakat Indonesia adalah novel yang berjudul Bumi Cinta Karya 

Habiburrahman El-Shirazy. Novel tersebut adalah novel yang sarat dengan pesan-

pesan akhlak terpuji yang direfleksikan dari sikap dan perilaku para tokoh 

didalamnya. Berangkat dari latar belakang ini penulis ingin membahasnya dalam 

skripsi dan mengambil judul Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak yang  Terkandung dalam 

Novel Bumi Cinta  Karya Habiburrahman El-Shirazy. 

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu 

jenis penelitian yang mengacu kepada khazanah kepustakaan seperti buku-buku, 

artikel atau dokumen-dokumen yang lainnya. Sedangkan teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu suatu cara pencarian data mengenai hal-

hal atau variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dalam menganalisis data penulis 

menggunakan metode analisis isi (content analysis) yaitu sebuah analisis yang 

digunakan untuk mengungkap, memahami dan menangkap isi karya sastra. Dari hasil 

analisis yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa Nilai-nilai Pendidikan 

Akhlak yang  Terkandung dalam Novel Bumi Cinta  Karya Habiburrahman El-

Shirazy meliputi: Akhlak terhadap Allah yaitu bersikap takut, taat, tawakkal, syukur, 

husnudzan, taubat. Akhlak terhadap diri sendiri yaitu memelihara kesucian diri, 

disiplin, dan  berani. Sedangkan akhlak terhadap sesama manusia yaitu tolong-

menolong, toleransi dan rendah hati.  

 

KATA KUNCI : Nilai-nilai Pendidikan Akhlak, Novel, Bumi Cinta 
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MOTTO 

       

Artinya:   Sesungguhnya kami Telah mensucikan mereka dengan (menganugerahkan 

kepada mereka) akhlak yang Tinggi yaitu selalu mengingatkan (manusia) 

kepada negeri akhirat. (Q.S. Shaad: 46)
1
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: PT Sygma Examedia 

ArkanLemma), h. 456. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Dalam rangka menciptakan efektifitas pemahaman maksud dan tujuan yang 

komprehensif serta menghindari kesalah pahaman dan makna yang ganda, maka 

sebelum penulis menguraikan skripsi ini lebih lanjut, penulis perlu menjelaskan akan 

pengertian terhadap kata-kata yang terdapat dalam judul “Nilai-Nilai Pendidikan 

Akhlak Apa Saja yang  Terkandung dalam Novel Bumi Cinta  Karya 

Habiburrahman El-Shirazy” sebagai berikut: 

1. Nilai 

Menurut Gordon Allport nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang 

bertindak atas dasar pilihannya.
2
 Sedangkan menurut Kupperman nilai adalah 

patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya 

diantara cara-cara tindakan alternatif.
3
 Jadi nilai adalah rujukan dan keyakinan 

seseorang dalam menentukan pilihan.  

2. Pendidikan Akhlak 

Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani ―paedagogie‖ 

yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak.
4
 Istilah ini kemudian 

diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan ―Education‖ yang berarti 

                                                           
2
Allport, Pattern and Growth in Personality, (New York: Holt Rinehart and Winston, 1964), 

h. 45. 
3
 Kupperman, The Foundation of Morality, (London: George Allen and Unwin, 1983), h. 75. 

4
 Ramayulis Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 1994), Cet. I, h.1. 
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pengembangan atau bimbingan, dalam bahasa Arab istilah ini sering 

diterjemahkan dengan ―Tarbiyah‖ yang berarti pendidikan.
5
 Dalam kamus 

besar bahasa Indoneisa, Istilah pendidikan berasal dari kata dasar ―didik‖ yang 

artinya memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak 

dan kecerdasan pikiran.
6
  

Sementara menurut Imam al-Ghazali yang dikutip oleh Abuddin Nata 

mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang 

menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
7
 

Dari definisi pendidikan dan akhlak diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa pengertian pendidikan akhlak ialah usaha sadar yang dilakukan oleh 

pendidik untuk membentuk tabiat yang baik pada peserta didik sehingga 

terbentuk manusia yang taat kepada Allah.  

3. Novel Bumi Cinta 

Novel Bumi Cinta merupakan sebuah novel megabest-seller 

pembangun jiwa karya novelis No.1 Indonesia, Habiburrahman El-Shirazy. 

Novel yang terdiri dari empat puluh bab kali ini mengambil setting di 

Moskwa Rusia, bukan Mesir seperti pada novel novelnya terdahulu yaitu 

Ayat-ayat Cinta dan Ketika Cinta Bertasbih.  

                                                           
5
 Ibid., h.1. 

6
Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Pusat Bahasa, 2008), Edisi IV, h. 425.  
7
 Abuddin Nata,  Akhlak Tasawuf, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 3-4.  
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Menceritakan tentang kehidupan seorang santri salaf yang bernama 

Muhammad Ayyas, mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di India 

tepatnya di New Dhelhi, dan mempunyai tugas riset S2 dari Prof. Najmuddin 

di Rusia, tepatnya di kota Moskwa. 

4. Habiburrahman El-Shirazy 

Habiburrahman El- Shirazy lahir di Semarang, pada hari Kamis, 30 

September 1976. Beliau merupakan penulis novel Bumi Cinta dan juga merupakan 

salah satu novelis muda yang sangat masyur namanya, berakhlak mulia serta 

mendedikasikan dirinya di dunia dakwah dan pendidikan lewat karya-

karyanya. Beliau juga lulusan Universitas Al-Azhar, Cairo dan juga seorang 

dosen di Lembaga Pengajaran Bahasa Arab dan Islam Abu Bakar Ash Shiddiq 

UMS Surakarta.
8
 Selain seorang novelis beliau dikenal secara nasional 

sebagai seorang dai, penyair, penerjemah dan juga sutradara. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Sebagaimana kita ketahui bahwa karakter bangsa ini tengah terdegredasi, 

yang ditandai dengan tawuran antar pelajar, mahasiswa, antar kampung, 

perampokan/pembegalan, maraknya tempat-tempat prostitusi, korupsi, dan  

perilaku-perilaku menyimpang lainnya yang ikut mewarnai kehidupan kita.  

                                                           
8
 Habiburrahman el Shirazy, Ayat-Ayat Cinta, (Jakarta: Republika, 2007), h. 407. 
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2. Pendidikan akhlak yang saat ini sedang ―booming‖ dibicarakan, sebagai 

upaya untuk memperbaiki akhlak generasi muda khususnya dan bangsa ini 

pada umumnya.
9
 Pendidikan akhlak hadir sebagai solusi problem moralitas 

yang terjadi di negara kita tercinta ini. Sebagaimana firman Allah dalam Al-

qur‘an surat An-nahl ayat 90 : 

               

      

 

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang 

dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran 

(Q.S. An-nahl : 90)
10

 
 

 

3. Pendidikan akhlak yang merupakan tujuan perhatian pertama dalam Islam. 

Hal ini dapat dilihat dari salah satu misi Kerasulan Nabi Muhammad yang 

paling utama adalah menyempurnakan akhlak. Sebagaimana sabda 

Rasulullah SAW.  

 

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Aku diutus untuk 

menyempurnakan akhlak”. (HR. Malik) 

                                                           
9
 Bambang Q-Anees, Pendidikan karakter berbasis Alqur‟an, (Bandung :Simbiosa Rekatama 

Media, 2008), h.1. 
10

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: PT Sygma Examedia 

ArkanLemma, 2007), h. 201. 
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4. Habiburrahman El- Shirazy merupakan salah satu novelis muda No.1 Indonesia 

yang sangat masyur namanya berakhlak mulia serta mendedikasikan dirinya di 

dunia dakwah dan pendidikan lewat karya-karyanya. Beliau juga lulusan 

Universitas Al-Azhar, Cairo dan juga seorang dosen di Lembaga Pengajaran 

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

seorang novelis beliau dikenal secara nasional sebagai seorang dai, penyair, 

penerjemah, Dosen dan juga sutradara.  

 

C. Latar Belakang Masalah 

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.
11

  

Akhlak mendorong manusia untuk menjalani kehidupan sebaik mungkin 

sesuai dengan rancangan Tuhan, yaitu hidup suci dengan kesadaran penuh bahwa 

kita adalah bagian dari kemanusiaan universal, bagian dari seluruh umat manusia di 

muka bumi.  

                                                           
11

 Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2011), h. 349. 
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Begitu pentingnya peran akhlak dalam ajaran Islam, sehingga jatuh-

bangunnya sebuah masyarakat bergantung pada akhlaknya. Apabila  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.  

Menurut M. Yatimin Abdullah manusia bisa memiliki akhlak yang baik 

melalui dua cara, diantaranya sebagai berikut. 

Pertama, melalui karunia Tuhan yang menciptakan manusia dengan fitrahnya 

yang sempurna, akhlak yang baik, serta nafsu syahwat yang tunduk kepada 

akal dan agama. Manusia tersebut dapat memperoleh ilmu tanpa belajar dan 

tanpa melalui proses pendidikan. Manusia yang tergolong ke dalam kelompok 

ini adalah para nabi dan rasul Allah. Kedua, melalui cara berjuang secara 

bersungguh-sungguh (mujahadah) dan latihan (riyadhah), yakni membiasakan 

diri melakukan akhlakakhlak mulia. Hal ini dapat dilakukakn oleh manusia 

biasa, yaitu dengan belajar dan terus-menerus berlatih.
12

 

  

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa salah satu cara untuk 

mencapai akhlak yang baik adalah melalui pendidikan.  

Pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan secara sadar yang diberikan 

oleh pendidik kepada peserta didik dalam perkembangan jasmaniah dan rohaniah ke 

arah kedewasaan dan seterusnya ke arah terbentuknya kepribadian muslim.
13

  

                                                           
12

 M. Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Prespektif Al-Qur‟an, (Jakarta: Amzah, 2007), 

h. 21. 
13

 Istighfarotur Rahmaniyah, Pendidikan Etika, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 53. 
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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.
14

 

Dari definisi di atas tampak bahwa akhlak termasuk dalam bagian dari 

pendidikan nasional, yang diharapkan dari proses pendidikan peserta didik dapat 

memiliki akhlak mulia  

Dalam hal ini, pendidikan mempunyai posisi yang sangat penting, karena 

pendidikan merupakan usaha yang dilakukan manusia untuk mengoptimalkan semua 

potensi yang ada pada dirinya, diantaranya yaitu potensi akhlak, intelektual, dan 

jasmani. Dalam proses pendidikan usaha-usaha yang dilakukan oleh Rasulullah 

dalam menyampaikan seruan agama dengan berbagai cara seperti memberikan 

contoh, melatih ketrampilan berbuat, memberi motivasi, dan menciptakan 

lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan ide pembentukan kepribadian 

peserta didik yang berakhlak.
15

  

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.  

                                                           
14

 Undang- Undang  SIKDIKNAS No.20. Th. 2003,  (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 3. 
15

 Zakiyah Drajat, et all., Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)  h. 27. 
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Beliau menjadi sumber rujukan akhlak umat Islam. Firman Allah SWT dalam 

Al-Qur‘an Surat Al-Ahzab  : 21 sebagai berikut.  

             

  

Artinya:  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 (QS. Al-Ahzab: 

21)
16

 

 

Pembentukan kepribadian muslim dalam pendidikan akhlak merupakan 

pembentukan kepribadian yang utuh, menyeluruh dan berimbang. Pembentukan 

kepribadian muslim sebagai individu adalah pembentukan kepribadian yang 

diarahkan kepada peningkatan dan pengembangan faktor dasar atau bawaan dan 

faktor ajar lingkungan dengan berpedoman kepada nilai-nilai keislaman.
17

 Islam 

membawa misi dakwah yang menjunjung akhlak mulia dan berbasis akhlak luhur. 

Sisi moral benar-benar berada di barisan terdepan dalam agama, bahkan bukan hanya 

itu, akhlak mulia adalah Islam itu sendiri.  

Sabda Rasulullah sebagai berikut: 

 
Artinya:  Bahwasannya aku ditutus (oleh Allah) untuk menyempurnakan akhlak  

(HR. Baihaqi) 

                                                           
16

 Departemen Agama RI, Op. Cit., h. 420. 
17

Jalaludin, Teologi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.201-202.  
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Dalam hadits yang lain Rasullullah juga bersabda: 

 

Artinya:  Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling 

sempurna budi pekertinya (HR. Tirmidzi)
18

  

Dari hadits diatas menunjukan dengan tegas bahwa misi utama Rasulullah 

adalah memperbaiki akhlak manusia. Beliau melaksanakan misi tersebut dengan cara 

menghiasi dirinya dengan berbagai akhlak yang mulia dan menganjurkan agar 

umatnya senantiasa menerapkan akhlak tersebut dalam kehidupan sehari-hari.  

Apabila misi utama Rasulullah adalah menyempurnakan akhlak maka proses 

pendidikan seyogyanya diarahkan menuju terbentuknya pribadi dan umat yang 

berakhlak mulia.
19

 Akan tetapi, dalam dunia pendidikan dewasa ini, banyak gejala 

yang menunjukkan rendahnya akhlak peserta didik.  

Hal itu nampak dari beberapa kasus, diantaranya perilaku seks bebas, tawuran 

antar pelajar dan mewabahnya obat-obatan terlarang ke dalam dunia remaja usia 

sekolah. Seperti kasus yang terjadi baru-baru ini tawuran antar pelajar yang terjadi 

antara siswa pelajar SMK Yapis dan SMK Tri Darma pada pukul 16.00 WIB, Senin 

28 Maret 2016 di Bogor, Jawa Barat yang kali ini memakan korban. Satu pelajar 

tewas terkena sabetan senjata tajam di bagian kepala Pelajar bernama Herdiansyah 

yang berumur 19 tahun.
20

 

                                                           
18

 Abudin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2013), h. 63.  
19

 Bukhari Umar, Hadits Tarbawi (Pendidikan dalam Perspetif Hadits), (Jakarta: Amzah, 

2014), h. 35-36. 
20

 Liputan6.com, Bogor, diakses pada : 15/05/2016 07.44. 
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Masalah tersebut tentu bukan masalah sepele dan membutuhkan solusi 

cemerlang. Mengingat pentingnya pendidikan akhlak untuk menciptakan kondisi 

lingkungan yang harmonis, maka dalam hal ini tindakan preventif perlu ditempuh 

agar dapat mengantarkan individu kepada terjaminnnya akhlak generasi penerus 

yang menjadi tumpuan dan harapan bangsa dimasa depan serta dapat menciptakan 

dan sekaligus memelihara ketentraman dan kebahagiaan ditengah masyarakat.  

Mengingat pentingnya pendidikan akhlak bagi terciptanya kondisi lingkungan 

yang harmonis, diperlukan upaya yang serius untuk menanamkan nilai-nilai tersebut 

secara intensif. Pendidikan akhlak di sini berfungsi sebagai acuan bagi individu 

dalam menetapkan mana yang baik dan buruk, sehingga dapat menerapkan perilaku 

yang baik dan meninggalkan perilaku yang buruk. 

Selain Al-Qur‘an dan Hadits sebagai acuan utama dalam pendidikan akhlak 

terpuji dalam rangkan untuk mewujudkan internalisasi nilai-nilai pendidikan akhlak, 

maka seyogyanya segala daya upaya dilakukan, melalui penggunaan sumber belajar 

yang memadai dan sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Banyak sekali 

sumber belajar yang dapat digunakan untuk dapat menarik simpati peserta didik, 

salah satunya yaitu melalui sumber belajar bahan bacaan, meliputi buku, majalah, 

novel, koran, manuskrip dan sebagainya.  Salah satu karya sastra yang sampai saat 

ini, masih sangat menjadi trend dan dapat digunakan sebagai sumber belajar bagi 

para generasi muda yaitu Novel. Jakob Sumardjo menyatakan bahwa novel 

merupakan karya sastra yang paling banyak dibaca daripada bentuk yang lain semisal 

puisi.
21

 

                                                           
21

 Jakob Sumardjo, Konteks Sosial Novel Indonesia 1920-197, (Bandung: alumni, 1999), h. 

11. 
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Novel menjadi buku yang paling banyak dicari dan dibaca oleh kalangan 

remaja. Tidak hanya di Indonesia, bahkan diluar negeri. Setidaknya, dari sejumlah 

sekolah dan perguruan tinggi di beberapa kota, perbandingannya mungkin mencapai 

16 dari 20 remaja menyukai novel. Siapa sangka, fenomena novel juga banyak 

mendominasi penjualan di hampir seluruh toko buku di Indonesia. Menurut data dari 

beberapa toko buku di beberapa kota, rata-rata sekitar 700 hingga 800 buku dari 

1.000 buku yang terjual dalam satu bulannya adalah novel.  

Jadi, dapat dikatakan bahwa novel menguasai 70% hingga 80% penjualan di 

beberapa toko buku. Walaupun belum ada data real atau pasti yang menyebutkan hal 

demikian di seluruh Indonesia, namun tentunya masyarakat sudah dapat 

mengetahuinya. 

Dalam kaitan ini, ada beberapa kalangan yang menilai bahwa cerita novel 

yang notabene fiksi ilmiah dan non ilmiah bisa mengembangkan gambaran dan 

pengaruh baik bagi pembacanya. Sehingga, modernisasi yang terjadi kepada 

masyarakat dijaman ini ikut mendorongnya. Membaca novel dapat mempengaruhi 

otak kiri dan otak kanan manusia untuk membangun daya khayal, seperti contohnya 

mencapai cita-cita.  

Latar Belakang Perkembangan kesusasteraan Indonesia pada periode 2000-an 

banyak bermunculan penulis-penulis bertalenta dengan konsep kekinian, hal ini 

ditandai dengan hadirnya novel-novel populer yang mendapat sambutan luar biasa di 

masyarakat, banyak diantaranya mendapat label best-seller dan bahkan difilmkan. Di 

antara karya-karya tersebut ialah, novel Ketika Cinta Bertasbih (2007), Di atas 
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Sajadah Cinta (2004) karya Habiburahman El Shirazy dan Laskar Pelangi (2005), 

Sang Pemimpi (2006) karya Andrea Hirata. Novel merupakan karangan prosa yang 

panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang 

disekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku.
22

 

Novel yang banyak beredar saat ini adalah novel yang bertemakan cinta dan 

pergaulan kehidupan remaja. Novel tersebut kebanyakan hanya menampilkan 

kemewahan, pergaulan bebas antara muda mudi dan kisah cinta tanpa didasarkan 

pesan moral yang baik. Namun tidak sedikit juga novel-novel islami yang 

memberikan pesan moral bagi pembaca agar terinspirasi pada tokoh yang berakhlak 

mulia dalam cerita novel tersebut.  

Salah satu novel yang cukup populer ditengah masyarakat adalah novel yang 

berjudul Bumi Cinta.  

Hasil karya-karya Habiburrahman El Shirazy yang lain selain novel Bumi 

Cinta adalah Dalam Mihrab Cinta 2007, Ayat-Ayat Cinta (novel) 2004, Di Atas 

Sajadah Cinta (novel) 2005, Pudarnya Pesona Cleopatra (novel) 2005, Ketika Novel 

ini ditulis oleh Habiburrahman El Shirazy, seorang sarjana lulusan Universitas Al-

Azhar, Kairo Mesir yang terlahir di Semarang pada hari Kamis, 30 September 1976.  

Beliau dikenal secara nasional sebagai seorang dai, novelis, penyair, 

penerjemah. Dosen dan juga sutradara. Cinta Berbuah Surga (novel) 2005, Ketika 

Cinta Bertasbih 1 & 2 (novel) 2007, Bercinta Untuk Syurga 2003, Langit Makkah 

Berwarna Merah, Bidadari Bermata Bening.
23

 

                                                           
22

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2000), h. 304. 
23

 Habiburrahman El Shirazy, Ayat-Ayat Cinta, (Jakarta: Republika, 2007), h. 410. 
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Dalam kapasitasnya sebagai penulis, Habiburrahman El Shirazy berhasil 

meraih beberapa penghargaan diantaranya : Pena Award tahun 2005, The Most 

Favorite Book and Writer 2005, dan IBF award 2006.  

Pada tahun 2007 silam Habiburrahman El Shirazy dipilih oleh harian umum 

Republika sebagai salah satu tokoh Perubahan Indonesia tahun 2007 dengan predikat  

―The Sound Of Moral‖.
24

 Dari penghargaan ini dapat dilihat bahwa Habiburrahman 

El Shirazy dan karyanya dinilai telah membawa pengaruh positif dalam gerakan 

perbaikan moral di Indonesia.  

Novel Bumi cinta adalah novel yang mengisahkan seorang pemuda Indonesia 

yang sedang menyelesaikan riset S2nya di Negeri Rusia. Melalui tokoh utama 

(Ayyas) dalam novel tersebut, Habiburrahman berusaha menyampaikan berbagai 

pesan moral islami (akhlak) kepada para pembaca khususnya remaja. Larisnya novel 

Bumi Cinta di pasaran tentu tidak lepas dari peran pembaca sebagai pengapresiasi. 

Apresiasi tersebut seperti banyaknya respon yang diberikan pembaca terhadap novel 

ini, baik berupa komentar biasa maupun sebagai bahan penelitian.  

Sebagaimana pernyataan beberapa tokoh mengenai novel Bumi Cinta ini: 

1. Lili Wong, seorang pemerhati Novel keturunan Tionghoa mengatakan bahwa 

novel Bumi Cinta merupakan novel yang humanis, cerdas, mengharukan, dan 

memuat nilai universal. 
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2. Dani Sapawie, seorang praktisi perfilman nasional mengatakan bahwa novel 

Bumi Cinta super, amazing, exciting, dan real. 

3. Syamsuddin Arif, dosen pemikiran Islam IIUM (International Islamic 

University of Malaysia) mengatakan bahwa novel Bumi Cinta mengisahkan 

tentang Ayyas mempertahankan keimanannya sebagai pemuda muslim 

ditengah kehidupan Moskwa, Rusia yang penuh tantangan itu disajikan dalam 

novel ini dengan sangat memukau, indah dan mengharukan. 

4. Muhammad Hanin Arqom, pimpinan Umum Al-Tayamun Saudi Arabia 

mengatakan ―Gaung kedasyhatan novel-novel religius Habiburrahman benar-

benar saya rasakan resonansinya hingga ke Timur Tengah terutama Mesir dan 

Saudi Arabia dimana saya tinggal. Dari novel Ayat-ayat Cinta, Ketika Cinta 

Bertasbih dan novel Bumi Cinta. Habiburrahman benar-benar sukses 

mengangkat kiprah mahasiswa Indonesia di luar negeri lewat novel-novelnya. 

Saya salut dan angkat topi‖ 

Dari beberapa pendapat mengenai novel Bumi Cinta ini,, peneliti mempunyai 

alasan mengapa novel Bumi Cinta dijadikan sebagai sumber primer pada penelitian 

ini yaitu karena isi novel yang berupa cerita, yang memuat kisah-kisah yang menarik, 

dan mendidik. Novel ini dipilih oleh peneliti sebagai obyek kajian dalam penelitian 

ini dikarenakan didalam novel ini banyak sekali terdapat nilai-nilai pendidikan 

akhlak yang dapat dipetik dan dijadikan cermin atau contoh dikalangan remaja.  
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Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana kandungan pesan moral (akhlak) 

dalam novel tersebut maka, penulis tertarik untuk meneliti nilai-nilai pendidikan 

akhlak yang terkandung dalam novel bumi cinta. Adapun judul penelitian ini adalah 

Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak yang Terkandung dalam Novel Bumi Cinta, Karya 

Habiburrahman El- Shirazy.  

Dengan novel best seller tersebut, penulis berharap pesan moral (akhlak) 

yang ada pada novel tersebut dapat ditangkap oleh para remaja sehingga dapat 

mempengaruhi pola pikir dan pola perilaku para remaja saat ini. Oleh karena itu, 

pemilihan novel Bumi Cinta sebagai objek kajian dalam skripsi ini dinilai layak dan 

relevan terhadap problematika pendidikan pada saat ini. 

  

D. Rumusan Masalah 

Menurut Sugiyono rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah 

itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka 

rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya 

melalui pengumpulan data.  

Namun demikian terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah, 

karena setiap rumusan masalah penelitian didasarkan pada masalah. Masalah adalah 

penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara 
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teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan 

pelaksanaan.
25

 

Berdasarkan teori dan uraian latar belakang masalah diatas , maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: ―Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Apa Saja 

yang  Terkandung dalam Novel Bumi Cinta  Karya Habiburrahman El-Shirazy?‖ 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan akhlak yang  

terkandung dalam novel Bumi Cinta  karya Habiburrahman El-Shirazy.  

Sedangkan manfaat penelitian ini yaitu: 

a. Manfaat teoritis 

1) Untuk meningkatkan Khazanah ilmiah dalam dimensi pendidikan Islam, 

sehinggga pesan dan fungsinya dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya 

lembaga di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam 

mengadakan pengembangan nilai-nilai pendidikan Akhlak melalui 

pemanfaatan karya seni sastra (novel). Serta menambah wawasan tentang 

keberadaan karya seni sastra (novel) yang memuat tentang pendidikan.  

2) Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai nilai-nilai 

dalam pendidikan Akhlak yang terdapat dalam novel Bumi Cinta karya 

Habiburrahman El-Shirazy.  

                                                           
25

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan dengan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 55. 
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3) Diharapkan dapat dijadikan masukan bagi peneliti mengenai nilai-nilai 

dalam pendidikan Akhlak yang terdapat dalam novel Bumi Cinta karya 

Habiburrahman El-Shirazy.  

b.  Manfaat Praktis 

1) Bagi dunia sastra, diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan 

pertimbangan dalam membuat karya seni sastra. 

4) Memberikan sumbangan dan kontribusi pemikiran tentang nilai-nilai 

Pendidikan Akhlak yang terkandung dalam novel Bumi Cinta karya 

Habiburrahman El-Shirazy serta sebagai penambahan bahan bacaan dan 

karya ilmiah di perpustakaan IAIN Raden Intan Lampung. 

 

F. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka digunakan sebagai perbandingan terhadap penelitian yang 

sudah ada. Sebagai acuan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa kajian 

pustaka sebagai rumusan berfikir. Beberapa kajian pustaka tersebut diantaranya 

adalah: 

Penelitian pertama yakni Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ghofur 

mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015 dengan judul 

penelitian Nilai-Nilai Pendidikan Islam yang terkandung dalam novel Negeri 5 
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Menara Karya Ahmad Fuadi. Hasil penelitian dari penelitian Abdul Ghofur ini 

meliputi tiga aspek yaitu Aqidah, Ibadah, dan Akhlak.
26

 

Penelitian kedua, Skripsi Achmad Mudhofar Khanif tahun 2006 tentang 

―Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Naskah Teater (Studi Analisis Naskah 

Pementasan Teater Beta Periode Tahun 2005 – 2006)‖. Dalam penelitian ini dapat 

diketahui bahwa terdapat nilai-nilai pendidikan Islam, seperti nilai kesopanan, nilai 

kesabaran dan nilai kesederhanaan dalam naskah teater Beta yang di pentaskan pada 

tahun 2005 – 2006, seperti naskah teater berjudul ―Emak‖ karya Hamam dan ―Wek -

Wek‖ karya Putu Wijaya.
27

 

Jika pada penelitian pertama, peneliti lebih memfokuskan pada nilai-nilai 

Pendidikan Islam yang mencakup nilai Aqidah, Ibadah, dan Akhlak. Kemudian, pada 

Penelitian kedua, peneliti lebih memfokuskan pada penelitian tentang nilai-nilai 

Islam dalam Naskah Teater. Oleh karena itu, pada penelitian ini Peneliti lebih fokus 

meneliti dari segi nilai-nilai pendidikan Akhlak. 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Abdul Ghofur, Judul Skripsi Nilai-Nilai Pendidikan Islam yang terkandung dalam novel 

Negeri 5 Menara Karya Ahmad Fuadi, (Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta :2015). 
27 Achmad Mudhofar Khanif, skripsi ―Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Naskah Teater (Studi 

Analisis Naskah Pementasan Teater Beta Periode Tahun 2005 – 2006)”, (Semarang: Perpustakaan Fakultas 

Tarbiyah IAIN Walisongo, 2006). 
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G. Metode Penelitian 

Dalam suatu penelitian tentunya memerlukan metode penelitian. Secara umum 

metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu.
28

  

Dalam metode penelitian akan digambarkan tentang jenis penelitian, sifat 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.  

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian 

a. Jenis penelitian 

b. Dilihat dari jenis penelitian, maka penelitian ini termasuk kedalam 

penelitian library research atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian 

yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan). 

c. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriftif kualitatif yaitu suatu upaya mengkaji 

secara sistematis dan cermat terhadap data yang berhasil digali melalui 

sumber data penelitian.
29

 

2. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data dari mana data 

tersebut diperoleh. Sumber data dapat terbagi dua, yaitu 

 

                                                           
28

 Ibid., h. 2. 
29

 M. Ahmad Anwar, Prinsip-Prinsip Metodologi Research, (Yogyakarta, Sumbansih : 

1975), h. 2. 
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a. Sumber data primer 

Yang dimaksud sumber data sumber primer adalah suatu data yang 

diperoleh secara langsung dari sumbernya yang asli. Dalam penelitian ini, 

penulis mengumpulkan beberapa data yang diperlukan guna menunjang 

penelitian ini baik buku, surat kabar dan sebagainya.  

Yang menjadi data primer atau sumber data utama dalam penelitian 

ini yaitu  

1) Novel Bumi Cinta, Karya Habiburrahman El- Shirazy.  

2) Al-Ghazali, Akhlak Seorang Muslim, Terj. dari Khuluqul Muslim, 

Al-Imam Al- Ghazali, oleh Moh. Rifa‘i, Semarang : Pustaka 

Hidayah, 1985 

3) Sa‘id bin Muhammad Daib Hawwa, Mensucikan jiwa: Konsep 

Tzkiyatun Nafs Terpadu, Terj. dari Al- Mustakhlash fii Tazkiyatil 

Anfus, oleh Annur Rafiq Shaleh Tamhid, Jakarta: Robbani Press, 

2004. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber sekunder adalah kesaksaian atau data yang tidak berkaitan 

langsung dengan sumbernya yang asli.
30

  Kaitannya dengan penelitian ini 

penulis mencari bahan lain yang berhubungan dengan pendidikan akhlak 

yang berupa buku-buku atau sumber-sumber dari penulis lain yang 

berbicara tentang pendidikan, akhlak, dan teori fiksi.  

                                                           
30

 Chalid Narbuko dan Abu Ahmad, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 

h.42. 
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Adapun sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam 

menulis skipsi ini yaitu sebagai beikut:  

1) Kuliah Akhlaq karya Yunahar Ilyas. 

2) Al-Ghazali, Minhajul Abidin Tujuh Tahapan Menuju Puncak 

Ibadah, Terjemahan Moh. Syamsi Hasan, Surabaya: Amelia  

3) Abdullah, M. Yatimin, Studi Akhlak dalam Prespektif Alquran, 

Jakarta: Amzah, 2007. 

4) Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 1998. 

5) Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2006. 

6) Furqonul Aziez, dan Abdul Hasim, Menganalisis Fiksi Sebuah 

Pengantar, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010. 

7) Zakiah Dradjat, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 

1996. 

8) Habiburrahman El Shirazy,  Ayat-Ayat Cinta, Jakarta: Republika, 

2007. 

9) Burhan Nurgiyanto, Teori Pengkajian Fiksi, Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2010 

10) Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta : Kalam Mulia, 1994 
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11)  Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2009. 

12) Habiburrahman el Shirazy, Ayat-Ayat Cinta, Jakarta: Republika, 

2007. 

3. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data.
31

 Dalam pengumpulan data yang bersifat teori maka digunakan metode 

dokumentasi guna mengumpulkan berbagai teori dan pendapat serta 

peraturan yang berlaku dari berbagai sumber tertulis seperti buku-buku, 

kitab-kitab, hadits, yang berkenaan dengan pendidikan akhlak terutama dalam 

masalah-masalah konsepsi pendidikan Islam. Teknik pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuisioner 

(angket), dokumentasi dan triangulasi. Peneliti akan menggunakan metode 

dokumentasi sebagai alat pengumpul  data karena penelitian ini penelitian 

kepustakaan.  

Menurut Arikunto, Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.
32

 Sebagaimana 

Sugiono juga berpendapat bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlaku.  

                                                           
31

 Sugiyono, Op. Cit., h. 224. 
32

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Cet ke 15), (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2013), h. 274. 



 

 

23 
 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya monumental 

dari seseorang.
33

 Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh 

bukti-bukti tertulis yang berkenaan dengan masalah yang dikaji yaitu tentang 

nilai-nilai pendidikan akhlak dalam novel Bumi Cinta. 

 

4. Teknik Analisis data 

Data-data yang telah terkumpul dari sumber- sumber primer maupun 

sekunder dengan penjelajahan (study) kepustakaan, diklarifikasi sesuai 

dengan temanya masing- masing, diseleksi dan kemudian disusun sesuai 

kategori data yang telah ditentukan, sehingga memasukan dan mengeluarkan 

data dari kategori dilakukan atas dasar aturan yang sesuai prosedur dan 

disebut dengan teknik analisis isi (content analysis).
34

  

Teknik ini juga dikenal istilah literature study yang lazim dilakukan 

dalam penelitian kepustakaan.
35

 Content analysis adalah analaisis ilmiah 

tentang isi pesan suatu komunikasi. Senada dengan itu Burgan Bungin 

menyatakan bahwa content analysis adalah teknik penelitian untuk membuat 

inferensi-inferensi (kesimpulan) yang dapat ditiru (repliable) dan data yang 

shahih dengan memperhatikan konteksnya yang bertujuan memperoleh 

pemahaman secara lebih tajam dan mendalam tentang permasalahan yang 

diteliti.
36

  

                                                           
33

 Sugiyono, Op.Cit., h. 240. 
34

 Masri Singarimbun, ―Tipe, Metode dan Proses Penelitian”, dalam Penelitian Survai, 

(Jakarta: LP3ES, 1987),h. 6. 
35

 Rianto Adi, Metodeologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), h. 61. 
36

 Burgan Bungin, Content Analysis dan focus Group Discussion dalam Penelitian Sosial, 

dalam Burgan Bungin (Editor), Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah 

Ragam Varian Kontemporer, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 173. 
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Berdasarkan pada jenis data dan tujuan yang akan dicapai, maka 

strategi analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis data 

kualitatif bersifat induktif. Analisis isi digunakan untuk melakukan analisis 

terhadap nilai-nilai atau makna yang terkandung dalam novel Bumi Cinta 

karya Habiburrahman El Shirazy sehinggaa dari analisis tersebut dapat 

ditemukan jawaban dari masalah yang diteliti yaitu nilai pendidikan akhlak. 

Sehingga dari analisis tersebut dapat ditemukan jawaban dari masalah yang 

diteliti, yaitu ajaran pendidikan akhlak. 

Adapun langkah-langkah operasional yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

a. Menentukan materi pendidikan sebagai objek kajian.  

b. Merumuskan masalah penelitian.  

c. Analisis nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung di dalam novel 

Bumi Cinta, karangan Habiburrahman El- Shirazy 

d. Mengambil kesimpulan atas dasar uraian-uraian yang dikemukakan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Konsep Pendidikan Akhlak  

1. Pengertian Pendidikan Akhlak 

Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani ―paedagogie‖ yang 

berarti bimbingan yang diberikan kepada anak.
37

 Istilah ini kemudian diterjemahkan 

ke dalam bahasa Inggris dengan ―Education‖ yang berarti pengembangan atau 

bimbingan.
38

  

Istilah pendidikan dalam konteks islam telah banyak dikenal dengan 

menggunakan terma yang beragam, yaitu at-tarbiyah, at-ta‘lim, dan at-ta‘dib. 

Masing-masing istilah itu mempunyai makna dan pemahaman yang berbeda 

walaupun memiliki kesamaan makna dalam beberapa hal tertentu.
39

 Pertama, At-

tarbiyah artinya mendidik. Allah disebut juga Rabbi karena Ia mendidik, mengasuh, 

memelihara bahkan menciptkan alam,
40

 Kedua, At-Ta‘lim artinya pengajaran 

maksudnya atau penyampaian pengetahuan dan seorang kepada seorang kepada 

orang lain agar menjadi pandai berwawasan luas dan lain-lain.  

Ketiga, At-ta‘dib artinya membuat agar menjadi beradab. Istilah takdib semula 

berasal dari kesopanan dalam jamuan makan, akhirnya setiap kegiatan yang 

bermaksud menjadikan sopan dinamakan ta‘dib.
41

 

                                                           
37

 Ramayulis Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 1994), Cet. I, h.1 
38

 Ibid., h.1 
39

 Beni Akhmad Saebani, Hendra Akhdiyat, Ilmu Pendidikan Islam 1,(Bandung:CV Pustaka 

Setia,2009, h.40. 
40

 Nur Uhbiyati, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Pustaka Rizki Putra), h.15. 
41

 Rois Mahfud, Al-Islam Pendidikan Agama Islam, (Kalimantan:erlangga, 2010),  h.14. 
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Dengan kata lain pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi 

berlangsung pula di luar kelas. Pendidikan bukan bersifat formal saja, tetapi 

mencakup pula yang non formal. Dalam kamus besar bahasa Indoneisa, Istilah 

pendidikan berasal dari kata dasar ―didik‖ yang artinya memelihara dan memberi 

latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.
42

 Undang-

Undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan 

bahwa:  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

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

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
43

 

 

Sedangkan arti pendidikan menurut istilah yang dikemukakan oleh para ahli 

pendidikan beraneka ragam. Diantaranya sebagai berikut: 

Menurut Muzayyin Arifin pendidikan adalah menumbuhkan personalitas 

(kepribadian) serta menanamkan rasa tanggung jawab. Usaha kependidikan bagi 

manusia menyerupai makanan yang berfungsi memberikan vitamin bagi 

pertumbuhan manusia. 

Sementara itu Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan sebagai 

pengembangan pribadi dalam semua aspeknya. Dengan penjelasan bahwa yang 

dimaksud dengan pengembangan pribadi ialah yang mencakup pendidikan oleh diri 

                                                           
42

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Pusat Bahasa, 2008), Edisi IV, h. 425.  
43

 Undang- Undang  SIKDIKNAS No.20. Th. 2003,  (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 3. 
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sendiri, pendidikan oleh lingkungan, dan pendidikan oleh orang lain (guru). Seluruh 

aspek mencakup jasmani, akal dan hati. Jelasnya pendidikan ialah bimbingan yang 

diberikan kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal.
44

 

Tokoh pendidikan nasional, Ki Hadjar Dewantara sebagaimana dikutip oleh 

Abudin Nata berpendapat bahwa:  

Pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan penuh keinsyafan, 

yang ditujukan untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia. Pendidikan 

tidak hanya bersifat pelaku pembangunan tetapi sering merupakan perjuangan 

pula. Pendidikan berarti memelihara hidup tumbuh kearah kemajuan, tidak 

boleh melanjutkan keadaan kemarin menurut alam kemarin. Pendidikan 

adalah usaha kebudayaan, berasas peradaban, yakni memajukan hidup agar 

mempertinggi derajat kemanusiaan.
45

 

 

Dari defenisi-defenisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pendidikan 

adalah suatu usaha yang dilakukan oleh manusia dewasa dalam membimbing, 

melatih, mengajar dan menanamkan nilai-nilai serta dasar-dasar pandangan hidup 

kepada generasi muda agar nantinya menjadi manusia yang sadar dan bertanggung 

jawab akan tugas-tugas hidupnya sebagai manusia.  

Selanjutnya pengertian akhlak. Ditinjau dari segi bahasa, kata ―akhlak‖ 

berasal dari bahasa Arab akhlak yang berarti ―perangai, tabi‘at, watak dasar, 

kebiasaan, sopan dan santun agama‖. 
46

  

                                                           
44

 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Persfektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1994), Cet II, h. 26-27. 
45

 Abudin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Bandung: Angkasa, 2003), Cet. II, h. 11. 
46

 Moh. Ardani, Akhlak Tasawuf: Nilai-nilai Akhlak/Budi Pekerti dalam Ibadat dan Tasawuf , 

(Jakarta: Karya Mulia, 2005), Cet. II, h. 25.   
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Secara istilah menurut Ibnu Miskawih akhlak adalah sikap yang mengakar 

dalam jiwa yang mampu melahirkan berbagai perbuatan dengan mudah, tanpa perlu 

dipikirkan dan dipertimbangkan kembali.
47

 Sementara menurut Imam al-Ghazali 

yang dikutip oleh Abuddin Nata akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang 

menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
48

 

Secara linguistik kata akhlak merupakan isim jamid atau isim gair mustaq, 

yaitu isim yang tidak mempunyai akar kata, melainkan kata tersebut memang begitu 

adanya. Kata akhlak adalah jamak dari kata khulqun  atau khuluq yang artinya sama 

dengan kata akhlak sebagaimana telah disebutkan diatas.  

Baik kata akhlak maupun kata khuluq kedua-duanya dijumpai pemakaiannya 

didalam Al-Qur‘an maupun Al-Hadist sebagaimana terlihat dibawah ini:  

    

Artinya: Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung (Qs. Al 

qolam/68:4)
49

 

    

Artinya: (agama kami) Ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu. (Qs. 

Asy-Syu‘ara/26: 137)
50

 

                                                           
47

 Ibnu Miskawaih, Menuju Kesempurnaan Akhlak, (terj.) Helmi Hidayat, dari judul asli: 

Tahzib al-Akhlak, (Bandung: Mizan, 1999), Cet Ke-5, h. 56. 
48

 Abuddin Nata,  Akhlak Tasawuf, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 3-4. 
49

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: PT Sygma Examedia 

ArkanLemma), h. 564. 



 

 

29 
 

 
Artinya: Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling 

sempurna budi pekertinya (HR. Tirmidzi)
51

  

 

Artinya: “Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia.”(HR.Malik).
52

 

Bertitik tolak dari pengertian bahasa diatas akhlak atau kelakuan manusia 

sangat beragam, bahwa firman Allah berikut dapat menjadi salah satu argumen 

keanekaragaman tersebut.  

    

Artinya: Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda (Qs. Al-Lail(92): 4)
53

 

Jika diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa seluruh defenisi akhlak 

sebagaimana dipaparkan diatas tidaklah bertentangan, melainkan saling melengkapi, 

yakni suatu sikap yang tertanam kuat dalam jiwa yang nampak dalam perbuatan 

lahiriah yang dilakukan dengan mudah, tanpa memerlukan pemikiran lagi dan sudah 

menjadi kebiasaan.  

Dari definisi pendidikan dan akhlak diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pengertian pendidikan akhlak ialah usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik untuk 

                                                                                                                                                                     
50

 Ibid., h. 373. 
51

 Abudin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2013), h. 63.  
52

Muhammad Al-Ghazali, AKHLAQ seorang muslim,  penerjemah Moh.Rifa‟i,  (Semarang: 

CV WICAKSANA, 1993), h.10. 
53

 Departemen Agama RI, Op. Cit., h. 595. 
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membentuk tabiat yang baik pada peserta didik sehingga terbentuk manusia yang taat 

kepada Allah.  

2. Dasar Pendidikan Akhlak 

Dasar secara bahasa berarti ―fundamen, pokok atau pangkal suatu pendapat 

(ajaran, aturan), atau asas‖.
54

 Lebih lanjut dikatakan bahwa dasar adalah ―landasan 

berdirinya sesuatu yang berfungsi memberikan arah kepada tujuan yang akan 

dicapai.
55

 Islam merupakan agama yang sempurna, sehingga setiap ajaran dalam 

Islam memiliki dasar pemikiran. Begitu juga dengan pendidikan akhlak. Adapun 

yang menjadi dasar pendidikan akhlak dalam Islam ialah Alquran dan sunnah. 

a. Alquran 

Alquran adalah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan kepada Nabi 

Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Di dalamnya terkandung 

ajaran pokok yang dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan 

melalui ijtihad. Ajaran berhubungan dengan masalah keimanan atau aqidah, dan 

yang berhubungan dengan amal atau syariah.
56

 Al-quran diperuntukkan bagi 

manusia untuk dijadikan sebagai pedoman hidupnya. Sebab pada dasarnya 

Alquran banyak membahas berbagai aspek kehidupan manusia, dan pendidikan 

merupakan tema terpenting yang dibahasnya. Setiap ayat yang terkandung di 

dalamnya merupakan bahan baku bangunan pendidikan yang dibutuhkan 

manusia.  

                                                           
54

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1988), Cet. I, h. 318. 
55

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), Cet. I, h. 12.  
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Deden Makbuloh, dalam bukunya Pendidikan Agama Islam mendefenisikan 

bahwa Al-Qur‘an yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

Saw. Yang ditulis dalam bentuk mushaf berdasarkan penukilan secara 

mutawatir.
57

   

Menurut M. Quraish Shihab, Alquran secara garis besar memiliki tiga 

tujuan pokok yaitu: 

1) Petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia yang 

tersimpul dalam keimanan akan keesaan Tuhan dan kepastian akan adanya 

hari pembalasan. 

2) Petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-

norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam 

kehidupannya secara individual dan kolektif. 

3) Petunjuk dasar mengenai syariat dan hukum dengan jalan menerangkan 

dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungan 

dengan Tuhan dan sesamanya.
58

 

Akhlak yang diajarkan dalam Alquran bertumpu kepada aspek fitrah 

yang terdapat di dalam diri manusia, dan aspek wahyu (agama), kemudian 

kemauan dan tekad manusiawi.
59

  

Ayat-ayat Alquran tentang akhlak di antaranya yaitu:  
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 Deden Makbuloh, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 158.  
58

 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur‟ an, (Bandung: Mizan, 1997), Cet. XXVI, h. 40 
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 Zakiah Dradjat, Pendidikan Islam Dalam Keluarga Dan Sekolah, (Jakarta: Ruhama, 1995), 
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Artinya: ―Jadilah engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang 

ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.‖ 

(QS. Al-A‟ raf: 199).
60

 

                  

       

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” 

(Q.S. An-Nahl: 90).
61

 

                  

      

Artinya:“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan 

yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar 

dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya 

yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh 

Allah).” (Q.S. Luqman: 17).
62
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Dari beberapa ayat di atas, jelaslah bahwa Alquran sebagai dasar 

pendidikan akhlak, sebagai panduan lengkap seorang dalam menjalani 

kehidupan di dunia. 

b. Hadits 

Dasar pendidikan akhlak berikutnya adalah hadits. Hadits menurut 

bahasa artinya baru atau berita. Sedangkan menurut istilah, hadis berarti 

―sesuatu yang datang dari Nabi SAW baik berupa perkataan atau perbuatan 

dan atau persetujuan‖.
63

 Dalam prespektif hadis akhlak merupakan misi 

kerasulan Nabi Muhammad SAW, penyempurna iman, dan syarat 

kesempurnaan iman seseorang, seperti yang dijelaskan dalam hadis yang 

berbunyi: 

 

Artinya: ―...Aku diutus di bumi untuk menyempurnakan akhlak‖ (HR. 

Ahmad).
64

 

Hadis di atas mengisyaratkan bahwa akhlak merupakan ajaran yang 

diterima Rasulullah dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi umat yang 

pada masa itu dalam kejahiliyahan. Hadits memang berkedudukan sebagai 

penjelas bagi Al-Qur‘an. Namun pengalaman ketaatan kepada Allah sesuai 

dengan ajaran Al-Qur‘an sering kali sulit terlaksana karena tanpa 
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penjelasannya. Karena itu, Allah memerintahkan kepada manusia untuk 

mentaati Rasul dalam rangka ketaatan kepada-Nya. Itulah sebabnya Hadits 

dijadikan sebagai sumber ajaran kedua setelah Al-Qur‘an.  

Ada tiga peranan Hadits disamping Al-Qur‘an sebagai sumber ajaran 

Islam yaitu sebagai berikut: 

a. Menjelaskan lebih lanjut ketentuan yang terdapat didalam Al-Qur‘an. 

b. Sebagai penjelas isi Al-Qur‘an. 

c. Menambah atau mengembangkan sesuatu yang samar-samar 

ketentuannya dalam Al-Qur‘an.
65

 

Akhlak Islam adalah alat pengontrol semua perbuatan manusia dan 

diukur dengan suatu sumber Al-Qur‘an dan Hadits.  

Dari uraian diatas jelaslah bahwa bagi kita ukuran yang pasti, objektif 

dan universal untuk menentukan baik atau buruknya akhlak seseorang 

hanyalah berdasarkan Al-Qur‘an dan Hadits. 

3. Tujuan Pendidikan Akhlak 

Pendidikan akhlak sebagai suatu kegiatan yang berproses dan terencana 

tentunya mempunyai tujuan. Tujuan tersebut berfungsi sebagai titik pusat perhatian 

dalam melaksanakan kegiatan serta sebagai pedoman guna mencegah terjadinya 

penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan.  
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Begitu pula halnya dengan pendidikan akhlak. Menurut Imam Alghazali 

tujuan pendidikan akhlak dalam prosesnya haruslah mengarah kepada pendekatan 

diri kepada Allah dan kesempurnaan insani dapat membentuk kepribadian muslim 

yang memiliki sifat terpuji, sehingga setiap perbuatan baik yang dilakukan terasa 

nikmat dan pada akhirnya dapat mengarahkan manusia untuk mencapai tujuan 

hidupnya yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sehingga tujuan 

pendidikan akhlak dirumuskan sebagai pendekatan diri kepada Allah yaitu, untuk 

membentuk manusia yang saleh yang mampu melaksanakan kewajiban-kewajibanya 

kepada Allah dan kewajibannya sebagai hamba-Nya. 

Adapun tujuan dari pendidikan akhlak menurut Abuddin Nata adalah 

terbentuknya seorang hamba Allah yang patuh dan tunduk menjalankan segala 

perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya serta memiliki sifat-sifat dan akhlak yang 

mulia. 

Rumusan yang sederhana namun cukup mengena yang ditawarkan oleh 

Zakiyah Daradjat. Menurutnya, tujuan pendidikan akhlak adalah untuk membentuk 

karakter muslim yang memiliki sifat-sifat terpuji.  

Zakiyah berpendapat bahwa dalam ajaran Islam, akhlak tidak dapat 

dipisahkan dari iman. Iman merupakan pengakuan hati dan akhlak merupakan 

pantulan iman tersebut dalam perilaku, ucapan dan sikap. Iman adalah maknawi 

sedangkan akhlak adalah bukti iman dalam perbuatan yang dilengkapi dengan 
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kesadaran dan karena Allah semata.
66

 Dalam hal ini Zakiah menekankan bahwa 

akhlak adalah implementasi dari iman. Tujuan pendidikan akhlak dengan demikian 

adalah untuk membuat peserta didik mampu mengimplementasikan keimanan 

dengan baik.  

4. Metode Pendidikan Akhlak 

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara yang teratur berdasarkan pemikiran 

yang matang untuk  mencapai maksud. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

metode diartikan sebagai ―cara yang teratur berdasarkan pemikiran yang matang 

untuk mencapai tujuan‖.
67

  

Berikut ini penulis akan menjelaskan sebagian metode pendidikan akhlak, 

supaya kita tahu bagaimana Islam membina umat. Selain itu supaya kita juga tahu 

bagaimana akhlak yangbenar serta lurus agar dunia tentram dengan cahaya Islam. 

Adapun metode pendidikan akhlak adalah sebagai berikut: 

a. Metode Keteladanan 

Yang dimaksud metode keteladanan adalah suatu metode pendidikan 

dengan cara memberikan contoh yang baik kepada peserta didik, baik 

didalam ucapan maupun perbuatan.
68

 Dalam mendidik para sahabat, 
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Rasulullah menggunakan metode salah satunya metode keteladanan.
69

 Para 

ahli pendidikan berpendapat bahwa pendidikan dengan teladan merupakan 

metode paling berhasil. Hal ini disebabkan karena secara psikologis anak 

adalah peniru paling ulung. Oleh karena itu, Allah mengutus rasul-rasul- Nya 

untuk menjelaskan berbagai syariat, sebagaimana dalam QS. An-Nahl ayat 

43-44 yang berbunyi: 

            

                  

      

 

Artinya: Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki 

yang kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada 

orang yang mempunyai pengetahuan. Jika kamu tidak mengetahui. 

Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan kami 

turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat 

manusia apa yang Telah diturunkan kepada mereka dan supaya 

mereka memikirkan (QS. An-Nahl : 43-44)
70

 

 

Metode ini, disebut juga metode meniru yakni suatu metode pendidikan 

dan pengajaran dengan cara pendidik memberikan contoh teladan yang baik  

kepada anak didik. Dalam Al-Qur‘an, kata teladan diproyeksikan dengan kata 
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uswah yang kemudian diberikan sifat dibelakangnya seperti sifat hasanah 

yang berarti teladan yang baik.  

Metode keteladanan adalah suatu metode pendidikan dan pengajaran 

dengan cara pendidik memberikan contoh teladanan yang baik kepada anak 

didik agar ditiru dan dilaksanakan. Dengan demikian metode keteladanan ini 

bertujuan untuk menciptakan akhlak al-mahmudah kepada peserta didik. 

 

b. Metode Pembiasaan 

Pembiasaan merupakan ―proses penanaman kebiasaan. Sedangkan 

kebiasaan (habit) ialah cara-cara bertindak yang persistent, uniform dan 

hampir-hampir otomatis (hampir tidak disadari oleh pelakunya).
71

 

Pembiasaan dilakukan untuk membiasakan tingkah laku, keterampilan, dan 

pola pikir.  

Pembiasaan ini dilakukan untuk mempermudah seseorang dalam 

melakukannya. Karena seseorang yang telah terbiasa melakukan sesuatu akan 

mudah dan senang hati melakukan hal tersebut dibandingkan dengan 

seseorang yang tidak terbiasa. Maka pembiasaan kegiatan yang positif seperti 

ibadah, etika dan lain-lain hendaknya dilakukan sedini mungkin agar menjadi 

kebiasaan yang baik.  

Misalnya, jika seorang anak sejak usia dini telah dibiasakan oleh orang 

tuanya untuk shalat lima waktu, maka setelah dewasa ia akan dengan mudah 
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menjalankan kewajibannya dan sangat berat untuk meninggalkannya karena 

sudah menjadi kebiasaan. Akan tetapi seballiknya, jika seorang anak tidak 

pernah dibiasakan untuk shalat lima waktu, maka setelah dewasa ia akan 

berat untuk menjalankan kewajibannya tersebut.  

 

c. Metode Mauizhah atau Nasihat 

Nasihat menurut Abdurrahman An-Nahlawi adalah penjelasan 

kebenaran dan kemaslahatan dengan tujuan menghindarkan orang yang 

dinasihati dari bahaya serta menunjukkannya ke jalan yang mendatangkan 

kebahagiaan dan manfaat.
72

  

Menurut Abdurrahman an-Nahlawi sebagaimana yang dikutip oleh 

Bukhari Umar menyatakan bahwa Metode nasihat atau mauizhah adalah 

mengingatkan seseorang terhadap sesuatu yang dapat meluluhkan hatinya dan 

sesuatu itu dapat berupa pahala atau siksa, sehingga ia menjadi ingat.
73

 Dalam 

metode ini pendidik mempunyai kesempatan yang luas untuk memberikan 

nasihat-nasihat tentang kebaikan kepada peserta didik dalam kegiatan belajar 

mengajar. Di antaranya dengan menggunakan kisah-kisah baik kisah Qurani 

maupun pengalaman-pengalaman yang dialami oleh peserta didik yang dapat 

dijadikan pelajaran.  
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Dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang metode nasihat, seperti dalam 

surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi: 

                  

             

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang 

siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. An-Nahl : 

125).
74

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada manusia 

agar menyeru kepada jalan Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik. 

 

d. Metode Targhib dan Tarhib 

Targhib berasal dari kata kerja raggaba yang berarti menyenangi, 

menyukai dan mencintai. Kemudian kata ini diubah menjadi kata benda 

targib yang bermakna suatu harapan untuk memperoleh kesenangan, 

kecintaan dan kebahagiaan yang mendorong seseorang sehingga timbul 

harapan dan semangat untuk memperolehnya.
75

  

Dari pengertian tersebut targhib dapat diartikan sebagai motivasi. 

Metode motivasi akan menjadi sangat efektif apabila pendidik dapat 

                                                           
74

 Departemen Agama RI, Op. Cit., h. 281. 
75

 Syahidin, Metode Pendidikan Qurani: Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Misaka Galiza, 1999), 

Cet. I, h. 121. 



 

 

41 
 

meyakinkan peserta didik dengan bahasa yang menarik. Pemberian motivasi 

ini sangat penting agar peserta didik semangat untuk mencapai apa yang 

dicita-citakannya. Metode ini bisa berupa pemberian hadiah (reward).  

Misalnya, pendidik memberikan hadiah apabila peserta didik mendapat 

nilai tertinggi di kelas, sebagai motivasi agar peserta didik berlomba-lomba 

untuk mendapat nilai yang bagus.
76

 Sedangkan metode tarhib berasal dari 

kata rahhaba yang berarti ―menakut-nakuti atau mengancam. Menakut-nakuti 

dan mengancam di sini sebagai reaksi bila peserta didik melakukan dosa atau 

kesalahan yang dilarang Allah, atau akibat lengah dalam menjalankan 

kewajiban yang diperintahkan Allah‖.
77

  

Metode ini bisa berupa hukuman (punishment), misalnya, pendidik 

menghukum peserta didik yang mencontek dengan mengurangi nilainya, agar 

peserta didik yang lain tidak berani untuk mencontek lagi. 

 

e. Metode Kisah 

Kisah yang dimaksud di sini yaitu kisah-kisah dalam Alquran dan 

Hadis, karena pada dasarnya, kisah-kisah Alquran dan Hadis membiaskan 

dampak psikologis dan edukatif yang baik, konstan, dan cenderung 

mendalam.
78

 Metode kisah disebut juga metode cerita yakni cara mendidik 

dengan mengandalkan bahasa, baik lisan maupun tertulis dengan 
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menyampaikan pesan dari sumber pokok sejarah Islam, yakni Alquran dan 

Hadits.  

Kisah-kisah dalam Al-qur‟ an dan Hadits, secara umum bertujuan 

untuk memberikan pengajaran terutama kepada orang-orang yang mau 

menggunakan akalnnya. Relevansi antara cerita Qurani dengan metode 

penyampaian cerita dalam lingkungan pendidikan ini sangat tinggi. Metode 

ini merupakan suatu bentuk teknik penyampaian informasi dan instruksi yang 

amat bernilai, dan seorang pendidik harus dapat memanfaatkan potensi kisah 

bagi pembentukan sikap yang merupakan bagian esensial pendidikan 

Qur‟ ani dan Nabawi.  

Pentingnya metode kisah diterapkan dalam dunia pendidikan karena 

dengan metode ini, akan memberikan kekuatan psikologis kepada peserta 

didik, dalam artian bahwa dengan mengemukakan kisah-kisah nabi kepada 

peserta didik, mereka secara psikologis terdorong untuk menjadikan nabinabi 

tersebut sebagai uswah (suri tauladan). 

 

f. Metode Ibrah 

Ibrah secara sederhana berarti merenugkan dan memikirkan. Dalam arti 

umum dapat diartikan dengan mengambil pelajaran dari setiap peristiwa. 

Abdurrahman An-Nahlawi mendefinisikan ibrah sebagai ―suatu kondisi 

psikis yang menyampaikan manusia untuk mengetahui intisari dari suatu 

peristiwa yang disaksikan, diperhatikan, diinduksikan, ditimang-timang, 
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diukur dan diputuskan secara nalar, sehingga kesimpulannya dapat 

mempengaruhi hati untuk tunduk kepadanya, lalu mendorongnya kepada 

perilaku berpikir sosial yang sesuai.‖
79

 

Metode ibrah dapat dipadukan dengan metode kisah, misalnya setelah 

pendidik menceritakan sebuah kisah kemudian pendidik bersama-sama 

dengan peserta didik menyimpulkan dan mengambil pelajaran dari kisah itu. 

 

5. Macam-macam Akhlak 

Dalam berbagai literatur tentang ilmu akhlak, dijumpai tentang akhlak yang 

secara garis besar dapat dibagi dua bagian, yaitu akhlak yang baik (akhlak 

mahmudah) dan akhlak yang buruk (akhlak mazmumah).  

Berbuat adil, jujur, sabar, pemaaf, dermawan dan amanah misalnya termasuk 

kedalam akhlak yang baik. Sedangkan berbuat zalim, berdusta, pemarah, 

pendendam, kikir, dan curang termasuk kedalam akhlak yang buruk.
80

 

a. Akhlak baik atau terpuji (akhlak mahmudah) 

Ulama akhlak menyatakan bahwa akhlak yang baik merupakan sifat para nabi 

dan orang-orang siddiq. Secara kebahasaan kata al-mahmudah digunakan untuk 

menunjukkan sesuatu yang utama sebagai akibat dari melakukan yang disukai oleh 

Allah. Dengan demikian, mahmudah lebih menunjukkan kepada kebaikan yang 
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bersifat batin dan spiritual.
81

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa Akhlak mahmudah 

ialah akhlak yang baik, akhlak yang terpuji yang berupa semua akhlak yang baik-

baik yang harus dianut dan dimiliki setiap orang.
82

  

Akhlak mahmudah ini banyak jumlahnya, tetapi jika dilihat dari segi 

hubungannya dengan Allah dan sesama manusia, akhlak mulia terbagi menjadi 2 

bagian. Adapun yang termasuk kedalam akhlak yang baik yaitu sebagai berikut: 

1) Akhlak baik terhadap Allah 

Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang 

seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk, kepada Tuhan 

sebagai Khalik. Sikap dan perbuatan tersebut memiliki ciri-ciri perbuatan 

akhlaki. Sekurang-kurangnya ada empat alasan mengapa manusia perlu 

berakhlak kepada Allah SWT.  

Karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna 

dan mulia. Kesempurnaan dan kemuliaan itu melekat seperangkat norma 

hukum yang wajib dipatuhi oleh manusia, baik norma hukum yang 

berbentuk perintah maupun norma hukum yang berbentuk larangan. 

Norma hukum adalah perintah dan larangan yang diperuntukan kepada 

manusia. Sebagai contoh, sholat lima waktu dalam sehari semalam. 
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Sholat tersebut adalah salah satu perintah dalam bentuk kewajiban yang 

berlaku kepada manusia.
83

  

Teramati bahwa semua makhluk kecuali nabi-nabi tertentu selalu 

menyertakan pujian mereka kepada Allah dengan menyucikan-Nya dari 

segala kekurangan.  

                

           

Artinya: Dan guruh itu bertasbih dengan memuji Allah, (demikian pula) 

para malaikat Karena takut kepada-Nya, dan Allah melepaskan 

halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang dia 

kehendaki, dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan 

Dia-lah Tuhan yang Maha keras siksa-Nya. (Q.S. Al- Ra‘du: 

13).
84

 

 

Semua itu menunjukan bahwa makhluk tidak dapat mengetahui 

dengan baik dan benar betapa kesempurnaan dan keterpujian Allah SWT. 

Itu sebabnya mereka sebelum memuji-Nya bertasbih terlebih dahulu 

dalam arti menyucikan-Nya. Jangan sampai pujian yang mereka ucapkan 

tidak sesuai dengan kebesaran-Nya.
85
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Akhlak baik terhadap Allah meliputi: 

a) Bertaubat (At-Taubah) 

Bertaubat yaitu sikap yang menyesali perbuatan buruk yang 

pernah dilakukan dan berusaha untuk menjauhinya, serta 

melakukan perbuatan baik.  

b) Sabar 

Menurut Tallal Alie Turfe, hakikat sabar adalah ketika kita 

mampu mengendalikan diri untuk tidak berbuat keji dan dosa, 

ketika mampu mentaati perintah Allah, ketika mampu memegang 

teguh akidah Islam, dan ketika mampu tabah serta tidak mengeluh 

atas musibah dan keburukan apa pun yang menimpa.
86

 Sabar 

adalah tahan menderita yang tidak disenangi dengan ridha dan 

menyerahkan diri kepada Allah.
87

  

  

Dalam Al-Qur‘an, banyak diterangkan masalah sabar, salah 

satunya pada surah Ali-Imron ayat 120 sebagai berikut: 

        

  

 

Artinya: Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka 

bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, 

mereka bergembira karenanya. jika kamu bersabar dan 

bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak 

mendatangkan kemudharatan kepadamu. 

Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang 

mereka kerjakan. (Q.S. Ali-Imron : 120)
88
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c) Bersyukur (Al-Syukru) 

Bersyukur yaitu manusia mengungkapkan rasa syukur kepada 

Allah atas nikmat yang telah diperolehnya. Ungkapan syukur 

dimaksud tampak melalui perkataan dan perbuatan. Ungkapan 

syukur dalam bentuk kata-kata adalah mengucapkan 

alhamdulillah ( segala puji bagi Allah) pada setiap saat. 

Sedangkan bersyukur melalui perbuatan adalah mengggunakan 

nikmat Allah sesuai dengan keridhaan-Nya. Sebagai contoh, 

nikmat mata yang diberikan oleh Allah. Mata yang Allah berikan 

hanya digunakan untuk melihat yang diperintahkan oleh Allah 

seperti mengamati alam dan sebagainya sehingga hasil dari 

penglihatan itu dapat meningkatkan ketakwaan. 
89

 ketahuilah 

bahwa syukur termasuk salah satu maqam para penempuh jalan 

ruhani. Syukur juga tersusun dari ilmu, hal (kondisi spiritual) dan 

amal perbuatan. Ilmu adalah dasar lalu melahirkan hal sedangkan 

hal melahirkan amal perbuatan.
90

  

d) Tawakal ( Al-Tawakkul) 

Tawakal yaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah 

berbuat semaksimal mungkin, untuk mendapatkan sesuatu yang 
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diharapkannya. Oleh karena itu syarat utama yang harus dipenuhi 

bila seseorang ingin mendapatkan sesuatu yang diharapkan, harus 

terlebih dahulu berupaya sekuat tenaga, lalu menyerahkan 

hasilnya kepada Allah. Maka dengan cara yang demikian itu, 

manusia dapat neraih kesuksesan dalam hidupnya.
91

  

e) Ikhlas (Al-Ikhlas) 

Ikhlas adalah sumber energi yang membuat seseorang bekerja 

tiada habisnya. Tidak ada yang bisa mengalahkan energi ikhlas. 

Keikhlasan adalah salah satu penentu keberhasilan hidup dan 

kebahagiaan seseorang. Ikhlas merupakan sikap yang menjauhkan 

diri dari riya‘ (menunjuk-nunjukan kepada orang lain) ketika 

mengerjakan amal baik. Maka amalan seseorang dapat dikatakan 

jernih, bila dikerjakan dengan ikhlas.
92

  

f) Raja‘ (Al-Raja‘) 

Yaitu sikap jiwa yang sedang menunggu (mengharapkan) sesuatu 

yang disenangi oleh Allah, setelah melakukan hal-hal yang 

menyebabkan terjadinya sesuatu yang diharapkan. Oleh karena 

itu bila tidak mengerjakan penyebabnya, lalu menunggu sesuatu 

yang diharapkan, maka hal itu disebut tammani atau hayalan.
93
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2) Akhlak baik terhadap manusia 

Jati diri manusia sebagai makhluk yang sempurna terletak pada 

pembentukan karakternya berdasarkan pada keseimbangan antara unsur-

unsur kejadiannya, yang tercapai mengenai daya-daya yang 

dianugrahkan Tuhan itu. Jati diri yang kuat serta sesuai dengan 

kemanusiaan terbentuk melalui jiwa yang kuat dan konsisten serta 

memiliki integritas, dedikasi, dan loyalitas tehadap Tuhan dan sesama 

manusia.
94

  

Akhlak yang baik merupakan akhlak yang di idamkan setiap orang 

walau sulit untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.  

Akhlak baik terhadap manusia meliputi antara lain: 

a) Belas kasihan 

Belas kasihan yaitu sikap jiwa yang selalu ingin berbuat baik 

menyantuni orang lain. Dalam Al-Qur‘an diterangkan masalah 

belas kasihan, yang disebutkan dalam Q.S. Ali-Imran ayat 159 

sebagai berikut: 
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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. 

(Q.S. Ali-Imran : 159).
95

 
 

b) Memberi nasihat 

Yaitu suatu upaya untuk memberi petunjuk-petunjuk yang baik 

kepada orang lain dengan menggunakan perkataan, baik ketika 

orang yang telah dinasihati melakukan hal yang buruk maupun 

tidak. Sebab kalau dinasihati ketika ia telah melakukan perbuatan 

buruk berarti diharapkan ia berhenti melakukannya.  

Tetapi kalau dinasihati ketika belum melakukan perbuatan itu, 

berarti diharapkan agar ia tidak akan melakukannya.
96

  

c) Memberi pertolongan (An-Nashru) 

Memberi pertolongan dimaksud untuk membantu orang lain agar 

tidak mengalami suatu kesulitan.
97
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d) Menahan Amarah (Kazmu Al- Ghaizi) 

Yaitu upaya menahan emosi, agar tidak dikuasai oleh perasaan 

marah terhadap orang lain. Keterangan tentang menahan amarah, 

diterangkan dalam Al-Qur‘an surat Ali-Imran ayat 134 sebagai 

berikut: 

            

      

 

 

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di 

waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang 

menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. 

Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. 

(Q.S. Ali-Imran : 134).
98

 

 

e) Sopan Santun (Al-Hilmu) 

Yaitu sikap jiwa yang lemah lembut terhadap orang lain, sehingga 

dalam perkataan dan perbuatannya selalu mengandung adab 

kesopanan. Adab kesopanan itu merupakan sifat yang harus 

dipraktekan oleh manusia dalam hubungan sosialnya. 
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f) Saling Memaafkan (Al-‗Afwu) 

Yaitu sikap atau perilaku seseorang yang suka memaafkan 

kesalahan orang lain yang pernah diperbuat kepadanya. 

b. Akhlak buruk atau tercela (akhlak mazmumah) 

Akhlak mazmumah yaitu semua perbuatan buruk terhadap Allah, 

sesama manusia dan makhluk-makhluk lain.
99

 Segala bentuk akhlak yang 

bertentangan dengan akhlak terpuji disebut dengan akhlak tercela. Akhlak 

tercela merupakan tingkah laku yang tercela yang dapat merusak keimanan 

seseorang dan dapat menjatuhkan martabat manusia.  

Adapun yang termasuk kedalam akhlak yang tercela yaitu sebagai 

berikut: 

1) Akhlak buruk terhadap Allah 

a) Takabbur (Al-Kibru) 

Yaitu sikap yang menyombongkan diri, sehingga tidak mau 

mengakui kekuasaan Allah di alam ini, termasuk mengingkari 

nikmat Allah yang ada padanya.  

b) Musyrik (Isyraq) 

Yaitu sikap yang mempersekutukan Allah dengan makhluk-Nya, 

dengan cara menganggap bahwa ada suatu makhluk yang 

menyamai kekuasaan-Nya.
100
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c) Murtad ( Al-Riddah) 

Yaitu sikap yang meninggalkan atau keluar dari agama Islam, 

untuk menjadi kafir. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut: 

                

             

 

Artinya: Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari 

agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, Maka 

mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di 

akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka 

kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah: 217)
101

 

 

d) Munafiq (Nifaq) 

Yaitu sikap yang menampilkan dirirnya bertentangan dengan 

kemauan hatinya dalam kehidupan beragama.
102

 

e) Riya‘ 

Yaitu sikap yang selalu menunjuk-nunjukkan perbuatan baik yang 

dilakukannya. Maka ia berbuat bukan hanya karena Allah, 

melainkan hanya ingin dipuji oleh sesama manusia. 
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2) Akhlak buruk terhadap sesama manusia 

Akhlak yang baik merupakan akhlak yang di idamkan setiap orang walau 

sulit untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak 

baik terhadap manusia meliputi antara lain: 

a) Mudah marah (Al-Ghadab) 

Yaitu kondisi emosi seseorang yang tidak dapat ditahan oleh 

kesadarannya, sehingga menonjolkan sikap dan perilaku yang tidak 

menyenangkan orang lain. Oleh karena itu, agama Islam 

memberikan tuntunan, agar sifat itu dapat terkendali dengan baik. 

 

b) Iri hati/dengki 

Yaitu sikap kejiwaan seseorang yang selalu menginginkan agar 

kenikmatan dan kebahagiaan hidup orang lain bisa hilang sama 

sekali. Al-Qur‘an memberikan gambaran perilaku orang-orang 

yang memiliki sifat iri hati dan dengki. 

c) Namimah 

Suatu perilaku yang memindahkan perkataan seseorang kepada 

orang lain dengan maksud agar hubungan sosial keduanya rusak. 

Menurut Muhammad Sholeh Al-Munajjdi, mengadu domba ialah 

menyampaikan ucapan seseorang kepada orang lain dengan tujuan 

merusak hubungan antara mereka yang menyebabkan terputusnya 
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ikatan, serta diantara perkara yang membangkitkkan api kebencian 

dan permusuhan sesama manusia.
103

 

d) Mengupat (Al-Ghibah) 

Yaitu suatu perilaku yang suka membicarakan keburukan 

seseorang kepada orang lain. Orang yang mempunyai sifat tersebut 

digambarkan dalam Al-Qur‘an sebagai orang yang suka makan 

bangkai orang yang diumpat.
104

   

 

Dalam hal ini Allah SWT berfirman sebagai berikut: 

            

        

        

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan 

purba-sangka (kecurigaan), Karena sebagian dari 

purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari 

keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu 

sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka 

memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka 

tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima 

Taubat lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Hujurat: 12).
105
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e) Bersikap congkak 

Yaitu sikap dan perilaku yang menampilkan kesombongan, baik 

dilihat tingkah lakunya, maupun perkataannya. Sifat tersebut 

mendapat penilaian negatif dari orang-orang, karena ia tidak 

mencerminkan adanya sikap menghargai orang lain, padahal setiap 

manusia pasti ingin dihargai oleh sesamanya.
106

  

Dalam hal ini, Al-Qur‘an memberikan tuntunan sebagai berikut: 

          

    

Artinya: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia 

(karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka 

bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. 

(Q.S. Al-Luqman: 18) 

 

 

f) Sikap kikir (Al-Bukhlu) 

Yaitu suatu sikap yang tidak mau memberikan nilai materi dan jasa 

kepada orang lain. Sifat tersebut merupakan sifat yang tercela 

kepada sesama manusia.  

g) Berbuat aniaya (Al-Zulmu) 

Yaitu suatu perbuatan yang merugikan orang lain, baik kerugian 

materil maupun non materil. Perbuatan ini sangat berbahaya dalam 
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masyarakat maka seharusnya menjauhkan diri dari perbuatan 

tersebut. 

6. Ruang Lingkup Pendidikan Akhlak 

Ruang lingkup akhlak adalah sama dengan ruang lingkup ajaran akhlak 

Islam itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan pola hubungan akhlak diniah 

(agama/Islami) mencakup berbagai aspek dimulai dari akhlak terhadap Allah, 

hingga akhlak kepada makhluk ( manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan 

benda-benda yang tak bernyawa).
107

  

Berbagai bentuk dan ruang lingkup akhlak yang demikian itu dapat 

dipaparkan sebagai berikut.  

a. Akhlak Terhadap Allah 

Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan 

yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk, kepada Tuhan 

sebagai Khalik. Sikap dan perbuatan tersebut memiliki ciri-ciri perbuatan 

akhlaki. Sekurang-kurangnya ada empat alasan mengapa manusia perlu 

berakhlak kepada Allah SWT.  

Karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna 

dan mulia. Kesempurnaan dan kemuliaan itu melekat seperangkat norma 

hukum yang wajib dipatuhi oleh manusia, baik norma hukum yang 

berbentuk perintah maupun norma hukum yang berbentuk larangan. 
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Norma hukum adalah perintah dan larangan yang diperuntukan kepada 

manusia. Sebagai contoh, sholat lima waktu dalam sehari semalam. 

Sholat tersebut adalah salah satu perintah dalam bentuk kewajiban yang 

berlaku kepada manusia.
108

  

Teramati bahwa semua makhluk kecuali nabi-nabi tertentu selalu 

menyertakan pujian mereka kepada Allah dengan menyucikan-Nya dari 

segala kekurangan.  

                

           

Artinya: Dan guruh itu bertasbih dengan memuji Allah, (demikian pula) 

para malaikat Karena takut kepada-Nya, dan Allah melepaskan 

halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang dia 

kehendaki, dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan 

Dia-lah Tuhan yang Maha keras siksa-Nya. (Q.S. Al- Ra‘du: 

13).
109

 

b. Akhlak Terhadap Sesama Manusia 

Jati diri manusia sebagai makhluk yang sempurna terletak pada 

pembentukan karakternya berdasarkan pada keseimbangan antara unsur-

unsur kejadiannya, yang tercapai mengenai daya-daya yang 

dianugrahkan Tuhan itu. Jati diri yang kuat serta sesuai dengan 

kemanusiaan terbentuk melalui jiwa yang kuat dan konsisten serta 
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memiliki integritas, dedikasi, dan loyalitas tehadap Tuhan dan sesama 

manusia.
110

  

c. Akhlak Terhadap Lingkungan 

Yang dimaksud dengan lingkungan disini adalah segala sesuatu 

yang di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun 

benda-benda yang tak bernyawa.  

Pada dasarnya akhlak yang diajarkan Al-Qur‘an terhadap 

lingkungan bersumber dari fungsinya manusia sebagai khalifah. 

Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan 

sesamanya dan manusia terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti 

pengayoman, pemeliharaan, serta bimbingan, agar setiap makhluk 

mencapai tujuan penciptaanya. Binatang, tumbuhan dan benda-benda tak 

bernyawa semuaanya diciptakan oleh Allah dan menajdi milik-Nya serta 

semuanya memiliki ketergantungan kepada-Nya.  

B. Konsep Novel 

a. Pengertian Novel 

Dunia kesusastraan secara garis besar mengenal tiga jenis teks sastra, yaitu 

teks naratif (prosa), teks monolog (puisi), dan teks dialog (drama).
111

 Salah satu dari 

ragam prosa adalah novel.  
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Sebuah novel bisa saja memuat tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa nyata, 

tetapi pemuatan tersebut biasanya hanya berfungsi sebagai bumbu belaka dan mereka 

dimasukkan dalam rangkaian cerita yang bersifat rekaan atau dengan detail rekaan.  

Novel merupakan suatu karya fiksi, yaitu karya dalam bentuk kisah atau 

cerita yang melukiskan tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa rekaan. Menurut R.J. 

Rees, yang dikutip oleh Furqonul Aziez dalam bukunya yang berjudul Menganalisis 

Fiksi Sebuah Pengantar, disebutkan bahwa ―a fictitious prose narrative of 

consoderable lenght in which characters and actions representative of real life are 

portrayed in aplot of more or less complexity.‖ Sebuah cerita fiksi dalam bentuk 

prosa yang cukup panjang, yang tokoh dan perilakunya merupakan cerminan 

kehidupan nyata, dan yang digambarkan dalam suatu plot yang cukup kompleks.
112

 

Novel merupakan bentuk pengungkapan dengan cara langsung, tanpa meter 

atau rima dan irama yang teratur.
113

 Bahasa yang digunakan dalam novel adalah 

bahasa sehari-hari, atau bahasa yang sering dijumpai dalam tulisan-tulisan nonfiksi, 

sehingga tidak ada kesulitan yang berarti dalam membacanya.  

Novel bersifat naratif, artinya ia lebih bersifat ―bercerita‖ daripada 

―memperagakan‖. Ciri ini yang membedakan novel dari drama. Selain itu, novel 

memiliki apa yang disebut dengan tokoh, perilaku, dan plot. Dengan kata lain, novel 
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melibatkan sejumlah orang yang melakukan sesuatu dalam suatu konteks total yang 

diatur atau dirangkai dalam urutan logis: kronologis, sebab-akibat, dan sebagainya.
114

 

Novel merupakan sebuah karya yang diciptakan dengan melibatkan segenap 

daya imajinasi pengarang.
115

 Dengan demikian, novel merupakan hasil perenungan, 

di mana si pengarang bisa ―melanglang‖ ke tempat mana pun dan ke masa apa pun. 

Novel menagndung pesan-pesan apa saja yang ingin disampaikan pengarang kepada 

khalayak pembacanya. 

b. Macam-macam Novel 

Kategori novel dapat didasarkan pada tinjauan historis dan teknis. Tinjauan 

historis didasarkan pada unsur-unsur intrinsik novel yang biasanya mendominasi 

suatu periode tertentu, sedangkan tinjauan teknis biasanya didasarkan pada unsur-

unsur ekstrinsik serta gaya narasi yang digunakan. Kategori tersebut hanya 

digunakan sebagai alat bantu saja dalam memetakan ragam novel, bukan sebagai 

batasan baku.
116

 Berikut ini adalah beberapa kategori yang paling sering digunakan, 

beserta penjelasan ringkas untuk masing-masing istilah dalam kategori tersebut. 

a. Novel Picaresque 

Menurut akar katanya ia berasal dario kata picaro, yang dalam bahasa 

Spanyol berarti ―bandit‖. Novel ini berisikan tradisi cerita picaro Spanyol 

abad keenam belas, yang melukiskan kehidupan seorang picaro dengan 

segala kecerdikannya hidup dari satu perjalanan ke perjalanan lainnya.
117
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b. Novel Religi 

Novel Religi, yaitu novel yang di dalamnya mengisahkan tentang cerita 

Islami yang menyuguhkan kehidupan, konflik dan cerita yang berlandaskan 

nilai-nilai agama. 

c. Novel Epistolari 

Seperti yang diindikasi oleh namanya, novel epistolari memanfaatkan surat 

(epistles) yang dikirim di antara para tokoh yang ada di dalamnya sebagai 

media penyampaian cerita. Novel ini merebak pada abad kedelapan belas.
118

 

d. Novel Sejarah 

Novel jenis ini biasanya berbentuk petualangan, di mana latar belakang 

sejarah, termasuk tokoh-tokoh sejarah dimasukkan dalam rangkaian cerita 

tokoh-tokoh fiktif.
119

 

e. Novel Regional 

Novel regional adalah novel yang latarnya, atau ―warna daerahnya‖ 

memainkan peran yang sangat penting. Daerah yang dimaksud adalah daerah 

terpencil atau daerah pegunungan, bukan daerah perkotaan.
120
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f. Novel Satir 

Satir tidak harus berbentuk prosa dan bersifat rekaan, sekalipun di dalamnya 

dikandung makna ―melebih-lebihkan‖, yang melibatkan khayalan fiktif dalam 

kadar tertentu.
121

 

g. Bildungsroman 

Istilah yang berasal dari Jerman ini sekarang umumnya digunakan dalam 

bahasa Inggris untuk merujuk pada sejenis novel yang mengonsentrasikan 

dirinya pada perkembangan diri sang tokoh, dari masa muda atau kanak-

kanak sampai masa dewasa.
122

 

h. Novel Tesis 

Novel ini memiliki tesis atau argumen tertentu yang mendasari ceritanya, 

novel yang berkenaan dengan suatu upaya untuk mendorong dilakukannya 

reformasi sosial atau koreksi atas perilaku-perilaku keliru tertentu.
123

 

i. Novel Gotik ( Roman Noir) 

Istilah yang lebih umum di Inggris untuk novel jenis adalah ―novel gotik‖ 

(gothic novel). Novel gotik memunculkan tokoh-tokoh, latar dan situasi khas 

yang sampai sekarang masih muncul dalam film-film horor modern.
124
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j. Roman-Fleuve 

Istilah ini merujuk pada jenis novel berantai yang bisa dibaca dan diapresiasi 

satu-satu, tetapi berkenaan dengan tokoh-tokoh atau peristiwa-peristiwa yang 

sama dan selalu muncul dari satu novel ke novel berikutnya. Novel-novel itu 

bisa membentuk urutan (sequels) dan atau melengkapi satu sama lain.
125

 

k. Roman Feuilleton 

Ini adalah novel yang diterbitkan secara ―mencicil‖.model penerbitan 

semacam ini sangat populer di abad kesembilan belas.
126

 

l. Fiksi Ilmiah 

Fiksi ilmiah berkenaan dengan penggambaran ilmu pengetahuan modern, 

terutama perjalanan antarplanet dan dunia luar angkasa.
127

 

i. Novel Baru (Nouveau Roman) 

Dalam novel jenis ini konveksi-konveksi penulisan fiksi yang sudah mapan 

secara sengaja disimpangkan atau diperlakukan sedemikian rupa untuk 

membingungkan pembaca dan untuk mencapai efek tertentu yang berbeda.
128

 

j. Metafiksi 

Secara literal metafiksi berarti fiksi tentang fiksi. Novel jenis ini merujuk 

pada suatu novel atau cerpen yng secara sengaja mengoyak ilusi fiktif dan 
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mengomentari secara langsung hakikat fiktifnya sendiri atau proses 

penulisannya.
129

 

k. Faksi 

Istilah ini bermakna suatu karya yang keberadaannya ada di antara fakta dan 

fiksi, yang utamanya berurusan dengan peristiwa atau tokoh nyata, tetapi 

dengan menggunakan rincian rekaan untuk meningkatkan tingkat 

keterpecayaan dan keterbacaannya.
130

 

Adapun jenis novel yang digunakan disini adalah jenis novel religi karena 

novel ini mengisahkan tentang cerita Islami yang menyuguhkan kehidupan, konflik 

dan cerita yang berlandaskan nilai-nilai agama. 

c. Unsur-unsur Novel 

Unsur-unsur pembangun sebuah novel dapat dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kedua unsur inilah yang sering digunakan para 

kritikus dalam mengkaji dan membicarakan novel atau karya sastra pada 

umumnya.
131

  

Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

a. Unsur Intrinsik 

Unsur intrinsik adalah unsur yang secara langsung membangun karya 

sastra itu sendiri. Unsur-unsur inilah yang secara faktual akan dijumpai oleh 
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pembaca saat membaca karya sastra. Kepaduan antar unsur intrinsik inilah 

yang membuat sebuah novel berwujud.
132

 Unsur intrinsik dalam novel terdiri 

dari: tema, alur, penokohan, latar, dan sudut pandang. 

1) Tema 

Tema adalah gagasan sentral dalam suatu karya sastra. Dalam novel, 

tema merupakan gagasan utama yang dikembangkan dalam plot. Hampir 

semua gagasan yang ada dalam hidup ini bisa dijadikan tema, yang paling 

sering diambil adalah tema percintaan, kesetiaan, keagamaan, dan 

sebagainya. 

2) Alur (Plot) 

Merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita. Istilah 

alur biasanya terbatas pada peristiwa-peristiwa yang terhubung secara kausal 

saja. Peristiwa kausal merupakan peristiwa yang menyebabkan atau menjadi 

dampak dari berbagai peristiwa lain tidak dapat diabaikan karena akan 

berpengaruh pada keseluruhan karya.  Semakin sedikit karakter dalam sebuah 

cerita, semakin rekat dan padat pula alur yang mengalir di dalamnya.
133

 

3) Penokohan 

Istilah penokohan lebih luas cakupannya dari pada tokoh. Sebab ia 

sekaligus mencakup masalah siapa tokoh dalam cerita, bagaimana 

perwatakannya, dan bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam sebuah 
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cerita sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. 

Masalah penokohan sekaligus menyaran pada teknik perwujudan dan 

pengembangan tokoh dalam sebuah cerita utuh.
134

 

4) Latar atau Setting 

Latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam 

sebuah cerita, semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang 

sedang berlangsung. Latar juga dapat berwujud waktu-waktu tertentu (hari, 

bulan, dan tahun), cuaca, atau satu periode sejarah. Dalam berbagai cerita 

dapat dilihat bahwa latar memiliki daya untuk memunculkan tone dan mood 

emosional yang melingkupi sang karakter; Tone emosional ini disebut dengan 

istilah ‗atmosfer‘.  

Atmosfer bisa jadi merupakan cermin yang merefleksikan suasana 

jiwa sang karakter atau sebagai salah satu bagian dunia yang berada di luar 

diri sang karakter.
135

 

5) Sudut pandang 

Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan ceritanya. 

Sudut pandang merupakan hal yang sangat mendasar yang dilakukan oleh 

pengarang dalam menjalankan suatu cerita dalam novel yang dikarangnya. 
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d. Ciri-ciri Novel 

Novel memiliki ciri khas tersendiri bila dibandingkan karya sastra lainnya. 

Dari segi jumlah kata dan kalimat, novel lebih mengandung banyak kata dan 

kalimat sehingga dalam proses pemaknaanya jauh lebih mudah dibandingkan 

dari pada memaknai puisi yang cenderung mengandung bahasa kiasan. Ciri-ciri 

novel antara lain sebagai berikut: 

a. Ditulis dari gaya narasi, yang terkandung dicampur dengan deskripsi   

untuk menggambarkan suasana. 

b. Bersifat realistis, artinya tanggapan penggarang terhadap situasi dan 

lingkunganya. 

c. Memiliki alur yang kompleks ditampilkan saling berkaitan sehingga 

novel dapat bercerita panjang lebar, membahas persoalan secara luas, dan 

lebih mendalam. 

d. Tema dalam novel tidak hanya satu, tetapi muncul tema-tema sampingan. 

e. Tokoh dalam novel bisa banyak. Dalam novel, pengarang sering 

menghidupkan banyak tokoh cerita yang masing-masing digambarkan 

secara lengkap dan utuh.
136

 

b. Unsur Ekstrinsik 

Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, 

tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sistem organisme 
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karya sastra.
137

 Secara khusus unsur ekstrinsik adalah unsur yang 

mempengaruhi cerita namun tidak menjadi bagian di dalamnya. Namun 

demikian, unsur ekstrinsik cukup berpengaruh dalam cerita. Oleh karena itu, 

unsur ekstrinsik dalam sebuah novel harus tetap dipandang sebagai sesuatu 

yang penting. 

Bagian yang termasuk dalam unsur ekstrinsik yaitu keadaan 

subjektivitas individu pengarang yang memiliki sikap, keyakinan, dan 

pandangan hidup serta biografi pengarang. Unsur ekstrinsik berikutnya 

adalah psikologi, baik berupa psikologi pengarang (yang mencakup proses 

kreatifnya), psikologi pembaca, maupun penerapan prinsip psikologi 

pembaca, maupun penerapan prinsip psikologi dalam karya. Keadaan 

dilingkungan pengarang seperti ekonomi, politik dan sosial juga akan 

berpengaruh terhadap karyanya. Serta unsur ekstrinsik lain seperti pandangan 

hidup suatu bangsa dan sebagainya.  

Komponen-komponen unsur intrinsik dan ekstrinsik dapat penulis 

sarikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:  

Tabel 1.1 

Unsur-unsur Novel 

No  Unsur Intrinsik  Unsur Ekstrinsik 

1.  Tema Biografi 

2. Alur Lingkungan Sosial 

3.  Penokohan Lingkungan Pendidikan  

4. Latar Lingkungan Ekonomi 

5. Sudut Pandang dll Pandangan Hidup Pengarang 
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BAB III 

TINJAUAN NOVEL BUMI CINTA 

A. Sinopsis Novel Bumi Cinta 

 

Judul buku : Bumi Cinta 

Pengarang : Habiburrahman El Shirazy 

Penerbit: : Ihwah Publishing House 

Tebal buku : 546 halaman 

Tahun terbit  : 2011 
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Bumi Cinta sebuah novel megabest-seller pembangun jiwa karya novelis 

No.1 Indonesia, Habiburrahman El-Shirazy. Novel yang terdiri dari empat puluh bab 

kali ini mengambil setting di Moskwa Rusia, bukan Mesir seperti pada novel-

novelnya terdahulu yaitu Ayat-ayat Cinta dan Ketika Cinta Bertasbih. Novel ini 

menceritakan tentang kehidupan seorang santri salaf yang bernama Muhammad 

Ayyas, mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di universitas New Dhelhi, India, 

dan mempunyai tugas riset S2 dari Prof. Najmuddin di Rusia, tepatnya di kota 

Moskwa. Saat itu Moskwa sedang musim dingin. Butiran-butiran salju berjatuhan 

dari langit Moskwa. Salju yang turun perlahan dan dingin membalut tulang tidak 

menghalangi arus lalu lalang orang-orang di bandara Sheremetyevo.  

Dua orang pemuda berwajah Asia Tenggara terlihat saling bercengkrama satu 

sama lain, mereka sudah sembilan tahun tidak bertemu. Yang baru keluar dari 

bandara itu bernama Muhammad Ayyas, dan temannya yang telah lama tinggal di 

Rusia bernama Devid. Tidak lama kemudian mereka bergegas menaiki taksi dan 

melaju ke sebuah apartemen yang telah disewakan oleh Devid untuk Ayyas selama 

melakukan penelitian terhadap sejarah Rusia dalam beberapa bulan kedepan. 

Tanpa Ayyas duga sebelumnya, ia satu apartemen dengan dua orang nonik 

Rusia yang berparas sangat cantik. Padahal sejak dari kecil Ayyas tidak biasa dengan 

hal semacam itu, ia lemah terhadap perempuan cantik. Ia sangat taat beragama dan ia 

takut imannya akan runtuh bila tinggal bersama mereka. Namun menurut Devid, 

itulah yang terbaik untuk dirinya.  
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Sejak saat itulah, perjalanan hidup Ayyas dipenuhi dengan godaan. Belum 

lagi, Anastassia Palazzo asisten professor berparas menawan yang membimbingnya 

dalam membuat tesis tersebut selalu menari di pelupuk matanya. Ayyas merasa ujian 

ini sangat berat. 

Setelah cukup lama tinggal satu apartemen dengan dua orang nonik Rusia, 

Ayyas sangat terkejut, karena ternyata kedua orang itu bukanlah orang baik-baik. 

Seorang gadis bernama Linor, kepergok sedang melakukan perzinaan di ruang tamu 

apartemen bersama seorang anggota mafia Rusia. Bahkan mafia itu terangterangan 

mengajak Ayyas untuk berzina bersama mereka.  

Namun Ayyas langsung masuk kamar dan menyalakan laptopnya serta 

memutarkan lantunan ayat suci Al Quran secara keras. Karena merasa terusik, mafia 

tersebut memaki Ayyas dan akhirnya perkelahian tidak bisa terelakkan. Akhirnya 

mafia tersebut kalah dan meninggal. Tidak hanya itu, ternyata Linor adalah seorang 

Zionis Israel yang sangat membenci Islam. Tidak berapa lama setelah itu, Ayyas 

mengetahui bahwa teman apartemen yang satu lagi yang bernama Yelena, ternyata 

adalah seorang pelacur kelas kakap di Moskwa, dan Yelena adalah seorang yang 

tidak percaya akan adanya Tuhan. 

Sejak saat itu, Ayyas sering dihampiri oleh masalah. Linor sangat membenci 

Ayyas. Dengan berbagai cara ia berusaha menjebak Ayyas. Mulai dari berpakaian 

sangat tidak wajar di depan Ayyas, masuk ke kamar Ayyas secara diam-diam, 

bahkan menjebak Ayyas agar menjadi tersangka utama peledakan hotel.  
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Namun kesemua itu tidak berhasil meruntuhkan kokohnya benteng keimanan 

Ayyas. Dan pada Akhirnya, Linor menemukan kenyataan bahwa sesungguhnya ia 

hanya anak angkat. Setelah diselidiki, ternyata ia adalah keturunan muslim Palestina. 

Ia sangat terpukul mengetahui hal itu, karena selama ini ia sangat bangga bahwa ia 

merupakan keturunan Yahudi. Namun kenyataannya, orang tua aslinya adalah dari 

golongan agama yang selama ini ia sebut sebagai agama primitif. 

Pada akhirnya, ia memutuskan untuk mempelajari dan mendalami Islam. Dan 

akhirnya ia pun memeluk Islam. Suatu saat ia bermimpi bertemu dengan ibu 

kandungnya. Dalam mimpi itu ibunya berpesan agar ia mencari seseorang yang 

seperti Nabi Yusuf. Setelah ia mencari tahu cerita Nabi Yusuf, ia pun langsung 

teringat kepada Ayyas, pemuda yang selama ini ia benci karena memeluk Islam, dan 

pernah ia jebak agar bisa berzina bersamanya tetapi ditolak mentah-mentah.  

Ia merasa bahwa Ayyas sangat mirip sifatnya dengan nabi Yusuf. Ia pun 

mencari Ayyas dengan maksud menanyakan apakah Ayyas mau menjadikannya istri. 

Linor berangkat menemui Ayyas dengan berpakaian muslimah. Ayyas sampai tidak 

mengenalnya. Setelah ia menerangkan bahwa ia adalah Linor, Ayyas terkejut dan 

sangat bersyukur karena Linor telah bertaubat. Linor menceritakan semua kejahatan 

yang telah ia lakukan selama ini kepada Ayyas. Ayyas sempat mau marah, namun ia 

sadar bahwa tidak ada gunannya marah, karena Linor telah tobat. Linor pun 

menyampaikan maksud kedatangannya. Ayyas belum bisa menjawab saat itu. 
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Sementara Yelena, disiksa oleh pelanggannya dan di buang di lapangan 

terbuka saat salju turun dengan lebatnya. Yelena yang tidak percaya Tuhan, secara 

tidak sadar meminta pertolongan kepada Tuhan. Setelah itu ada pemuda yang 

bersedia menolongnya setelah beberapa orang dimintai pertolongan oleh seorang ibu 

yang menemukan Yelena, tidak bersedia membantu. Pemuda itu tidak lain adalah 

Ayyas yang kebetulan lewat di sana. Akhirnya Yelena dilarikan ke rumah sakit. 

Dokter mengatakan bahwa kalau terlambat sedikit saja dibawa ke rumah sakit, maka 

Yelena tidak akan tertolong. Sejak saat itu, Yelena sangat berterimakasih kepada 

Ayyas. Bahkan ia mulai mempercayai Tuhan. Kepercayaan dirinya bahwa Tuhan 

benar-benar ada semakin mantap setelah menyaksikan dan mendengar seminar 

tentang ketuhanan yang diisi oleh cendekia-cendekia Rusia, termasuk Ayyas salah 

satunya. 

Tidak lama setelah itu, Devid yang selama di Rusia menganut gaya hidup 

bebas, merasa tidak tahan lagi. Ia ingin segera menikah. Ia sempat ingin dinikahkan 

dengan adik seorang ustad. Tapi ia merasa tidak pantas. Lalu ia minta tolong Ayyas 

mencarikan calon istri untuknya. Ayyas menyarankannya dengan Yelena. Akhirnya 

Yelena mengucap dua kalimat sahadat dan memeluk Islam serta menikah dengan 

Devid. Mereka hidup bahagia. 

Sedangkan Linor yang telah memeluk Islam dan telah bertemu Ayyas, belum 

mendapatkan kepastian dari Ayyas pada saat itu. Karena Ayyas tidak langsung 

memberikan jawaban, ia pun pamit dan berharap Ayyas bisa memberikan kepastian 
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keesokan harinya. Saat Linor sudah berada di halaman depan rumah, Ayyas berubah 

pikiran. Ia akan langsung menerima dan menyanggupi untuk menjadi suami Linor.  

Namun Linor sudah terlalu jauh. Ayyas langsung bergegas ke jendela untuk 

meneriakkan bahwa ia sanggup. Tapi Linor sudah terlihat sangat jauh. Dan di 

belakang linor, Ayyas melihat ada sebuah mobil hitam yang dikendarai melaju ke 

arahnya. Ayyas melihat orang dalam mobil tersebut memegang senjata api. Ayyas 

berteriak memperingatkan Linor. Namun terlambat, Linor pun roboh saat itu juga. 

Ternyata orang tersebut menembak Linor. Ayyas langsung terkulai lemas tak 

berdaya menyaksikan Linor yang telah jatuh bersimbah darah. Ia pun mengumpulkan 

segenap tenaga yang tersisa dan kemudian berlari ke arah Linor yang telah terkapar. 

Ia mengangkat Linor ke pangkuannya. Linor bersimbah darah. Ia langsung meminta 

bantuan untuk membawa Linor ke rumah sakit. 

Tidak lama kemudian ada seorang ibu yang mengendarai mobil di dekat sana. 

Ayyas meminta bantuan kepada ibu tersebut, dan mobil tersebut langsung melaju ke 

rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama kepada Linor yang 

tertembak. Ayyas sangat menyesal, mengapa ia tidak langsung menjawab permintaan 

dari Linor tadi. Dengan penuh penyesalan, Ayyas menangis terisak. Isakan yang 

kalau siapa saja melihat dan mendengarnya pasti akan tersayat hatinya. Isakan 

seorang pencinta sejati, yang mencintai kekasihnya karena Allah, lalu kehilangan 

kekasihnya karena Allah pula. 
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B. Unsur Intrinsik 

1. Tema 

Novel Bumi Cinta ini adalah hasil tadabbur Habiburrahman atas firman Allah 

QS. Al-Anfal ayat 45-47 yang berbunyi: 

               

              

              

             

 

Artinya: ―Hai orang-orang yang beriman. apabila kamu memerangi pasukan 

(musuh), Maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah 

sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Dan taatlah kepada Allah dan 

Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan 

kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. 

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah 

kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan 

rasa angkuh dan dengan maksud riya' kepada manusia serta menghalangi 

(orang) dari jalan Allah. dan (ilmu) Allah meliputi apa yang mereka 

kerjakan. (QS. Al-Anfal ayat 45-47) 

 

Menurutnya QS. Al-Anfal ayat 45-47 di atas, sesungguhnya merupakan kunci 

kemenangan orang-orang yang beriman, manakala menghadapi musuh yang berat. 

Musuh yang bisa datang dari mana saja. Musuh yang siap meluluhlantakkan 

bangunan keimanan orang-orang yang beriman. Musuh itu berupa hawa nafsu yang 

ingin bebas, godaan perempuan-perempuan cantik, lingkungan yang tidak 

mendukung, dan lain-lain. 



 

 

77 
 

Ia mengatakan, dalam konteks kekinian, orang-orang yang beriman sedang 

menghadapi ujian (musuh-musuh) yang mahaberat. Free sex dan pergaulan bebas 

sudah mewabah di bumi Indonesia, dan di manapun. Pornografi, pornoaksi, 

liberalisme, dan lain sebagainya sedang menjamur di sekeliling kita bak cendawan di 

musim hujan. 

Dalam menghadapi musuh-musuh iman yang begitu besar, Allah telah 

memberikan resep mujarabnya dalam QS. Al-Anfal di atas. Resep mujarab itu 

adalah; (1) berteguh-hatilah kaum dan sebutlah (nama) Allah sebanyakbanyaknya; 

(2) taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan; (3) 

bersabarlah; dan (4) janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari 

kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya kepada manusia serta 

menghalangi (orang) dari jalan Allah. 

Empat resep itulah yang kemudian ia bumikan lewat tokoh rekaan santri salaf 

yang bernama Muhammad Ayyas dalam novel Bumi Cinta ini. Dan tidak tanggung-

tanggung, Muhammad Ayyas menghadapi musuh imannya dalam bumi yang 

menuhankan kebebasan, free sex, pornografi, dan pornoaksi, yaitu Rusia. Bukan 

Indonesia. Dalam hal pornografi, pornoaksi dan segala bentuk kemaksiatan lainnya, 

Indonesia hanyalah secuil kotoran hitam dalam kuku bagi negeri yang bernama 

Rusia. 
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Dengan demikian tema yang diangkat dalam novel Bumi Cinta karya 

Habiburrahman El-Shirazy adalah keteguhan iman dan ketaatan yang dapat 

menguatkan pemuda seperti Ayyas yang hidup ditengah-tengah godaan musuh-

musuh iman. 

2. Alur 

Alur yang digunakan dalam novel Bumi Cinta karya Habiburrahman El- 

Shirazy ini adalah alur maju karena kejadian yang diceritakan berjalan sesuai dengan 

urutan waktu. Dilihat dari novel-novelnya yang selalu menggunakan alur maju, dapat 

disimpulkan bahwa Habiburrahman adalah orang yang optimis yang selalu melihat 

ke masa depan. 

3. Penokohan 

Tokoh yang berperan dalam novel Bumi Cinta karya Habiburrahman El-

Shirazy kurang lebih ada dua puluh orang. Akan tetapi di sini hanya akan dijelaskan 

enam orang tokoh penting yang terdapat dalam novel Bumi Cinta, yaitu: 

a. Ayyas  

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ayyas. Ia adalah mahasiswa 

Indonesia yang kuliah di Universitas Madinah dan sedang mengadakan 

penelitian untuk tesis magisternya tentang sejarah Islam Rusia di Universitas 

Negeri Moskwa, Rusia. Ia adalah muslim yang taat walaupun dihadapkan 

dengan cobaan iman yang begitu berat.  
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Berikut ini adalah kutipan dari novel Bumi Cinta yang menggambarkan 

tokoh Ayyas. 

Ia merasa tidak punya benteng atau senjata apapun untuk menjaga 

imannya, kecuali berdoa memohon kepada Allah, agar iman yang ada di 

dalam hatinya tidak tercabut dalam kondisi apapun. Hanya Allahlah yang 

bisa menyelamatkannya dari segala fitnah dan tipu daya setan. Tak ada 

yang lebih dahsyat dari rukuk dan sujud kepada Allah Yang Maha 

Kuasa.
138

 

 

Pagi itu adalah Subuh ketiga Ayyas di Moskwa. Ia merasa tubuhnya 

sudah benar-benar bugar. Selesai shalat Subuh, seperti biasa ia membaca 

Alquran, zikir ma‟ surat pagi, dan membaca kitab Mudzakarat fi Manazil 

Ash-Shiddiqin wa Ar-Rabbaniyyin, yang merupakan penjelas dari kalimat-

kalimat penuh cahaya dari Ibnu Athaillah As Sakandary. Ia merasa shalat, 

membaca Alquran, zikir dan mebaca buku adalah nutrisi jiwanya yang 

harus ia jaga betul-betul. Ia tidak mau sedikitpun meninggalkan 

kebiasaannya wiridan dan berzikir kepada Allah. Ia ingat betul kata-kata 

Ibnu Athaillah, ―Tidaklah ada yang meninggalkan wirid kecuali orang 

bodoh.‖
139

 

 

b. Yelena 

Yelena adalah teman satu apartemen Ayyas. Ia adalah seorang pelacur dan 

tidak percaya dengan Tuhan. Sebenarnya ia wanita yang ramah dan baik. 

Setelah kedatangan Ayyas dan setelah Ayyas menolongnya, lama kelamaan ia 

percaya pada Tuhan dan akhirnya memeluk Islam. Berikut ini adalah kutipan 

dari novel Bumi Cinta yang menggambarkan tokoh Yelena. 

―Sudah tiga tahun ia merasa tidak menjadi manusia. Sejak ia sampai 

di Moskwa dan bekerja menjamu lelaki hidung belang, sebagaimana yang 

baru saja dilakukannya dengan kliennya.‖
140
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―Kalau selama ini ia melakukan dosa, ia berharap dengan berbuat baik 

ada dosanya yang terhapus. Ia heran sendiri, ia sudah membuang 

kepercayaan adanya Tuhan, kenapa percaya dengan dosa? Ah, ia tidak 

mau rumit memikirkannya.‖
141

 

 

―Yelena mendengar dialog Linor dan Ayyas dengan hati bergetar. Ia 

teringat Tuhan. Ya Tuhan. Di tengah-tengah rasa putus asanya, ketika ia 

merasa nyawanya sudah sampai tenggorokan, yang ia sebut-sebut untuk 

dimintai pertolongan adalah Tuhan. Ia terus menyebut Tuhan, meratap 

pada Tuhan. Dan pertolongan itu datang...‖
142

 

c. Linor 

Nama lengkapnya Linor E.J. Lazarenko. Ia juga teman satu apartemen 

Ayyas. Ia adalah seorang zionis Yahudi anggota agen Mosad yang sangat 

membenci Islam. Ia wanita dingin, kaku, dan licik. Namun, setelah ibunya 

menceritakan bahwa sebenarnya ia adalah bayi dari keluarga Palestina yang 

tewas dalam pembantaian Sabra dan Shatila 1982, akhirnya ia memeluk Islam. 

Berikut ini adalah kutipan dari novel Bumi Cinta yang menggambarkan tokoh 

Linor. 

―Ya, kenalkan saya Linor. Lengkapnya Linor E.J. Lazarenko. Ucap 

Linor mengenalkan diri. Resmi dan kaku.‖ ―Ternyata benar, banyak sekali 

penganut agama primitif itu. Desis Linor dengan nada mencela.‖
143

 

 

Tas ransel berisi bahan pembuat bom itu sudah Linor masukkan di 

kamar Ayyas. Bahkan ia juga memasukkan satu buku kecil yang ada di 

meja Ayyas ke tas ransel itu. Pada saat polisi Rusia menggeledah kamar 

Ayyas dan menemukan tas ransel itu, Ayyas sendiri akan terdiam seribu 

bahasa, ia tidak akan bisa membantahnya ketika ada bukunya yang juga 

didapati ada dalam tas itu.
144
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Suatu ketika, dalam acara makan malam, Linor menyampaikan 

niatnya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat yang disambut dengan 

linangan air mata bahagia keluarga itu. Selesai makan malam, Tuan Yunus 

bermaksud menghubungi imam masjid Berlin, agar prosesi pengucapan 

dua kalimat syahadat Linor diadakan secara resmi di masjid dan disaksikan 

oleh banyak kaum Muslimin. Akan tetapi Linor mencegahnya. Ia tidak 

mau dirinya diketahui banyak orang. Ia tidak mau Mosad mencium 

keberadaannya di Berlin. Tuan Yunus faham. Akhirnya Linor 

mengucapkan dua kalimat syahadat dengan dibimbing oleh Rahma atas 

permintaannya, seketika itu juga, selesai makan malam dan disaksikan 

oleh anggota keluarga itu.
145

 

 

d. Doktor Anastasia 

Nama lengkapnya adalah Ananstasia Palazzo. Ia adalah asisten dosen 

Professor Tomski yang ditugaskan untuk membimbing Ayyas dalam 

penelitiannya. Ia seorang wanita yang cerdas dan brilian, menyelesaikan S1 

di St. Petersburg University, S2 di Calcutta, India, S3 di Cambridge, London. 

Kepakarannya adalah pendidikan ilmu sejarah dan filologi. Ia menguasai 

banyak bahasa. Selain bahasa Rusia ia menguasai bahasa Inggris, Perancis, 

Yunani, Kazakh, Urdu, dan Ibrani. Ia juga seorang Ortodoks yang taat. 

Berikut ini adalah kutipan dari novel Bumi Cinta yang menggambarkan tokoh 

Anastasia. 

―...yang membuatnya tidak nyaman adalah Doktor Anastasia Palazzo 

seorang perempuan muda. Cantik, cerdas dan memesona! Tiga karunia 

Tuhan yang jarang dipadukan kepada kaum hawa. Itulah masalahnya 

bagi Ayyas.
146
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e. Devid 

Devid adalah teman SMP Ayyas di Indonesia yang sekarang sedang 

kuliah di St. Petersburg. Ia adalah pemuda yang cerdas namu imannya lemah, 

mudah terpengaruh dengan budaya Barat dan sempat tidak percaya pada 

Tuhan. Namun hidayah datang padanya dan ia kembali memeluk Islam. 

Berikut ini adalah kutipan dari novel Bumi Cinta yang menggambarkan tokoh 

Devid. 

―Ya sorry saja, aku sudah lama tidak hidup dengan cara Timur. Aku 

sangat menikmati hidup bebas cara Rusia, cara Eropa. Kalau kau benar-

benar menghayati hidup di Rusia, nanti kau akan rasakan enaknya hidup 

bebas tanpa banyak aturan kayak di Jawa atau Saudi.‖ Ayyas menarik 

nafas panjang. Ia hanya beristighfar dalam hati. Ia tidak mungkin 

menceramahi Devid, sebab Devid bukan orang bodoh. Devid dulu di 

SMP termasuk siswa cerdas, selalu masuk tiga besar.
147

 

Pagi itu juga Ayyas membimbing sahabatnya itu mengucapkan dua 

kalimat syahadat disaksikan oleh Pak Joko. Sejak hari itu Devid tinggal 

bersama Ayyas. Setelah membaca kalimat syahadat Ayyas langsung 

mengenalkan Devid kepada Imam Hasan Sadulayev.
148

 

f. Pak Joko 

Nama lengkapnya adalah Joko Santoso. Ia adalah guru ilmu biologi 

yang merangkap guru olahraga, guru kesenian, dan guru bahasa Indonesia di 

Sekolah Indonesia Moskwa. Ia sangat baik pada Ayyas dan mengajak untuk 

pindah dan tinggal bersamanya di Aptekarsky Pereulok. Berikut ini adalah 

kutipan dari novel Bumi Cinta yang menggambarkan tokoh Pak Joko. 

Bersama Pak Joko yang rajin puasa sunnah, Ayyas benar-benar bisa 

hidup tenang dalam suasana penuh keimanan dan kedekatan dengan 
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Sang Khalik. Di dalam apartemen tua yang sederhana di Aptekarsky, 

tak ada lagi godaan perempuan yang sedemikian dekatnya seperti saat 

tinggal bersama Linor dan Yelena.
149

 

 

4. Latar 

Latar yang terdapat dalam novel Bumi Cinta karya Habiburrahman El- Shirazy 

meliputi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Berikut akan penulis paparkan 

secara rinci. 

a. Latar Tempat 

Novel Bumi Cinta karya Habiburrahman El-Shirazy banyak mengambil 

tempat di kota Moskwa. Berikut secara spesifik akan dipaparkan lokasi 

kejadian dalam novel tersebut. 

1) Kota Moskwa 

Gumpalan tipis lembut bagai kapas nan putih itu terus turun perlahan 

lalu menempel di aspal, rerumputan, tanah, atap-atap gedung dan menyepuh 

kota Moskwa menjadi serba putih. Kota katedral itu seolah diselimuti jubah 

ihram orang-orang suci. Dalam suasana serba putih, Moskwa seolah 

memamerkan keindahan sihirnya di musim dingin.
150

 

2) Bandara Sheremetyevo 

Mobil merah tua buatan Jepang itu bergerak meninggalkan bandara 

Sheremetyevo. Salju tipis masih turun, tapi jarang-jarang.
151
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3) Apartemen Panfilovsky, Smolenskaya 

Sambil menyeret koper, Devid lalu mengajak Ayyas segera memasuki 

gedung apartemen tua yang dibangun zaman pemerintahan Stalin. 

Apartemen tua yang nampak gagah itu terdiri atas lima lantai saja.
152

 

4) Universitas Negeri Moskwa (Moskovskyj Gosudarstvennyj Universiteit 

imeni Lomonosova) 

Ayyas telah berjanji untuk datang menemuinya pukul sebelas pagi di 

Universitas Negeri Moskwa atau Moskovskyj Gosudarstvennyj Universiteit 

imeni Lomonosova, biasa disingkay MGU. Universitas paling tua dan 

paling besar di Rusia ini juga sering disebut Universitas Lomonosova. 

Orang-orang Moskwa sangat bangga dengan MGU.
153

 

5) KBRI di Novokuznetskaya Ulitsa 

Sesaat kemudian ia sudah tahu bagaimana caranya sampai ke stasiun 

Tretyakovskaya, stasiun metro yang paling dekat dengan KBRI. Setelah itu 

ia akan jalan kaki saja ke KBRI yang terletak di Novokuznetskaya Ulitsa 

nomor 12.
154

 

6) Italian Medical Centre Smolenskaya 

Sopir taksi turun membantu Ayyas memasukkan tubuh Yelena ke jok 

belakang. Perempuan tua itu ragu mau ikut naik, Ayyas memaksanya ikut 
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serta. Taksi itu langsung meluncur menuju Italian Medical Centre 

Smolenskaya. Tak sampai seperempat jam taksi itu sudah sampai.
155

 

7) Masjid Agung Moskwa (Masjid Prospek Mira) 

Masjid paling besar di antara lima masjid. Orang-orang menyebutnya 

Moskovsky Soborni Mechet atau Masjid Agung Moskwa. Sementara orang-

orang yang ada di KBRI, seperti Pak Akmal Hidayat menyebut masjid itu 

sebagai Masjid Pusat Prospek Mira.
156

 

8) Kota Kiev 

Salju baru berhentu turun ketika Linor tiba di Bandara Internasional 

Boryspil. Hanya masih ada satu dua butir salju yang jatuh melayang dari 

langit. Linor langsung menaiki FMTaxi begitu keluar dari bandara. Hari 

mulai gelap. FM Taxi itu meluncur ke utara menuju tengah kota Kiev yang 

jaraknya tidak kurang dari 40 km dari Boryspil.
157

 

b. Latar Waktu 

Latar waktu dalam novel Bumi Cinta karya Habiburrahman El-Shirazy 

tidak ditunjukkan secara jelas, maksudnya hari, bulan atau tahun tidak 

ditunjukkan secara mendetail. Latar waktu dalam novel ini lebih terpusat pada 

waktu pagi, siang, dan malam, musim dingin dan musim semi. Berikut akan 

dipaparkan latar waktu yang terdapat dalam novel Bumi Cinta. 
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1) Waktu Pagi 

Pagi itu ada Subuh ketiga Ayyas di Moskwa. Ia merasa tubuhnya sudah 

benar-benar bugar.
158

 

Pagi itu salju bertasbih. Pohon-pohon bereozka, pohon cemara araukaria 

juga bertasbih. Batu-batu yang tersusun rapi di pinggir jalan-jalan kota 

Moskwa yang tertimbun salju juga bertasbih. Udara dingin kota Moskwa juga 

bertasbih.
159

 

Pagi itu udara terasa hangat, tidak lagi dingin menusuk tulang.
160

 

 

2) Waktu Siang 

Siang itu Moskwa terasa lebih cerah dari biasanya. Matahari 

menampakkan sinarnya meskipun tidak bisa menghilangkan kabut musim 

dingin yang menyelimuti bumi.
161

 

Sudah hampir pukul dua belas siang, Ayyas belum juga datang. Doktor 

Anastasia Palazzo mondar mandir di ruangan Profesor Tomskii. Ia menunggu 

ponselnya berdering, berharap anak muda itu menelfonnya atau memberi 

kabar.
162

  

 

3) Waktu Sore 

Sampai sore tiba Ayyas tidak juga datang. Anastasia Palazzo mencoba 

menghubungi nomor yang pernah digunakan Ayyas untuk mengirim sms 

kepadanya. Tapi gagal. Nomor itu tidak bisa dihubungi.
163

  

 

4) Waktu Malam. 

Ayas sudah sampai didepan pintu apartemennya. Ia melihat jam 

tangannya. Pukul setengah sembilan malam. Yelena dan Linor mungkin 

sudah pulang. Jika mereka sudah pulang, ia berharap, Yelena tidak lagi 

memakai pakaian yang membuka aurat di ruang tamu. Dan Linor semoga 

tidak seperti Yelena.
164

 

Tengah malam itu salju tidak turun, tapi udara diluar tetap dingin. Linor 

duduk termanggu didepan pianonya dengan wajah suram. Ia tutup pintu 
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kamarnya rapat-rapat. Entah kenapa ia merasa hidupnya sangat hampa, 

padahal ia sudah mendapatkan semua yang ia inginkan.
165

  

 

5. Sudut Pandang 

Dalam novel Bumi Cinta pengarang menggunakan pesona ketiga ―dia‖ 

karena pengarang mengetahui dan menceritakan segala hal yang terjadi pada 

tokoh. Berikut akan dipaparkan narasi dalam novel Bumi Cinta yang 

menggambarkan pengguna sudut pandang pesona ketiga ―dia‖. 

Ayyas sudah sampai di depan pintu apartemennya. Ia melihat jam 

tangannya. Pukul setengah sembilan. Yelena dan Linor mungkin sudah 

pulang, ia berharap, Yelena tidak lagi memakai pakaian yang membuka aurat 

di ruang tamu. Dan Linor semoga tidak seperti Yelena. 

Linor melangkah memasuki sebuah kamar yang cukup besar. Itu adalah 

kamarnya. Sudah beberapa kali ia tidur di kamar itu sejak ibunya 

memutuskan untuk menghabiskan masa tua di daerah Pyrohovo yang terletak 

di pinggir kota Kiev itu.
166

 

 

C. Unsur Ekstrinsik 

1. Biografi Pengarang 

 Penulis novel Bumi Cinta ini bernama lengkap Habiburrahman el-Shirazy 

Habiburrahman El Shirazy, lahir di Semarang, pada hari Kamis, 30 September 1976. 

Memulai pendidikan menengahnya di MTs Futuhiyah 1 Mranggen sambil belajar 

kitab kuning di Pondok Pesantren Al Anwar, Mranggen, Demak dibawah asuhan 

KH. Abdul Bashir Hamzah.  

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

Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Surakarta, lulus pada tahun 1995. 
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Setelah itu melanjutkan pengembaraan intelektualnya ke Fak. Ushuludin, jurusan 

Hadis, Universitas Al-Azhar, Cairo dan selesai pada tahun 1999. Telah 

merampungkan Postgraduate Diploma (Pg.D) S2 di The Institute for Islamic Studies 

in Cairo  yang didirikan oleh Imam Al-Baiquri (2001). Profil diri dan karyanya 

pernah menghiasi beberapa koran dan majalah, baik lokal maupun nasional, seperti 

Solo Pos, Republika, Annida, Saksi, Sabili, Muslimah, dll. 

 Dalam pergaulan sehari-hari, dia biasa dipanggil dengan sapaan Kang 

Abik.
167

 Profil diri dan karyanya pernah menghiasi beberapa koran dan majalah, baik 

lokal maupun nasional, seperti Solo Pos, Republika, Annida, Saksi, Sabili, 

Muslimah, dll.
168

 Kang Abik, demikian novelis muda ini biasa dipanggil, semasa 

SLTA pernah menulis naskah teatrikal puisi berjudul ―Dzikir Dajjal” sekaligus 

menyutradarai pementasannya bersama Teater Mbambung di Gedung Seni Wayang 

Orang Sriwedari Surakarta (1994). Pernah meraih Juara II lomba menulis artikel se- 

MAN I Surakarta (1994). Pernah menjadi pemenang I dalam lomba baca puisi 

relijius tingkat SLTA se-Jateng (diadakan oleh panitia Book Fair ‘94 dan ICMI 

Orwil Jateng di Semarang, 1994).  

 Pemenang I lomba pidato tingkat remaja se-eks Karasidenan Surakarta 

(diadakan oleh Jamaah Masjid Nurul Huda, UNS Surakarta, 1994). Kang Abik juga 

pemenang I lomba pidato bahasa Arab se- Jateng dan DIY yang diadakan oleh UMS 

Surakarta (1994). Ia juga peraih juara I lomba baca puisi Arab tingkat Nasional yang 
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diadakan IMABA UGM Jogjakarta (1994). Pernah mengudara di radio JPI Surakarta 

selama satu tahun (1994-1995) mengisi acara Syahril Quran 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.
169

  

Ketika menempuh studi di Cairo, Mesir, Kang Abik pernah memimpin 

kelompok kajian MISYKATI (Majelis Intensif Studi Yurisprudens dan Kajian 

Pengetahuan Islam) di Cairo (1996-1997). Pernah terpilih menjadi duta Indonesia 

untuk mengikuti ―Perkemahan Pemuda Islam Internasional Kedua‖ yang diadakan 

oleh WAMY (The World Assembly of Moslem Youth) selama sepuluh hari di kota 

Ismailia, Mesir (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 berskala internasional tersebut. Pernah aktif di 

Majelis Sinergi Kalam (Masika) ICMI Orsat Cairo selama dua periode (1998-2000). 

Dan pernah menjadi koordinator Sastra Islami ICMI Orsat Cairo selama dua 

periode (1998-2000 dan 2000-2002). Sastrawan muda ini juga pernah dipercaya 

untuk duduk dalam Dewan Asaatidz Pesantren Virtual Nahdlatul Ulama yang 

berpusat di Cairo. Dan sempat memprakarsai berdirinya Forum Lingkar Pena (FLP) 

dan Komunitas Sastra Indonesia (KSI) di Cairo.  
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Selain itu, Kang Abik, telah menghasilkan beberapa naskah drama dan 

menyutradarai pementasannya di Cairo, di antaranya: Wa Islama (1999), Sang Kyai 

dan Sang Durjana (gubahan atas karya Dr, Yusuf Qardhawi yang berjudul „Alim Wa 

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

Insaniyyah al Islam terkodifikasi dalam buku Wacana Islam Universal (diterbitkan 

oleh kelompok kajian MISYKATI Cairo, 1998). Berkesempatan menjadi Ketua Tim 

Kodifikasi dan Editor Antologi Puisi Negeri Seribu Menara ―NAFAS 

PERADABAN‖ (diterbitkan oleh ICMI Orsat Cairo, 2000).  

Kang Abik, telah menghasilkan beberapa karya terjemahan seperti Ar-Rasul 

(GIP, 2001), Biografi Umar bin Abdul Aziz (gip, 2005), Rihlah Ilallah (Era 

Intermedia, 2004), dll. Cerpen-cerpennya termuat dalam antologi Ketika Duka 

Tersenyum (FBA, 2001), Merah di Janin (FBA, 2002), Ketika Cinta Menemukanmu 

(GIP, 2004) dll. Beberapa tulisannya pernah menghiasi Republika, Annida, Jurnal 

Sastra dan Budaya Kinabah, Jurnal Justisia, dll.   

Sebelum pulang ke Indonesia, di tahun 2002, Kang Abik diundang oleh 

Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia selama lima hari (1-5 Oktober) untuk 

membacakan puisi-puisinya berkeliling Malaysia dalam moment Kuala Lumpur 

World Poetry Reading Ke-9 bersama penyair-penyair dunia lainnya. Puisinya juga 

termuat dalam Antologi Puisi Dunia PPDKL (2002) dan Majalah Dewan Sastra 

(2002) yang diterbitkan Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia dalam dua bahasa, 

Inggris dan Melayu. Bersama penyair dunia yang lain, puisi Kang Abik juga dimuat 
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kembali dalam Imbauan PPDKL (1986-2002) yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa 

dan Pustaka Malaysia (2004). 

Pada pertengahan Oktober 2002, Kang Abik tiba di tanah air, saat itu juga, ia 

langsung diminta oleh Pusat Pengembangan Mutu Pendidikan (P2MP) Jakarta untuk 

ikut mentahshih Kamus Populer Arab-Indonesia yang disusun oleh KMNU Mesir 

dan diterbitkan oelh Diva Pustaka Jakarta, (Juni 2003). Ia juga diminta menjadi 

konstributor penyusunan Ensiklopedia Intelektualisme Pesantren; Potret Tokoh dan 

Pemikirannya, (terdiri atas tiga jilid dan diterbitkan oleh Diva Pustaka Jakarta, 

2003). Mengikuti panggilan jiwa, antara tahun 2003 hingga 2004, Kang Abik 

memilih mendedikasikan ilmunya di MAN 1 Jogjakarta. Selanjutnya, sejak tahun 

2004 hingga tahun 2006 ini, Kang Abik tercatat sebagai dosen di Lembaga 

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

Selain menjadi dosen di UMS Surakarta, kini Kang Abik sepenuhnya 

mendedikasikan dirinya di dunia dakwah dan pendidikan lewat karya-karyanya, 

lewat Pesantren Karya dan Wirausaha BASMALA INDONESIA, yang sedang 

dirintis bersama sang adik tercinta, Anif Sirsaeba dan budayawan kondang Prie GS 

di Semarang, dan lewat wajihah dakwah lainnya.
170

 

Berikut ini adalah beberapa karya Kang Abik, yaitu, Ketika Cinta Berbuah 

Syurga, Pudarnya Pesona Cleopatra, Diatas Sajadah Cinta, Langit Makkah 

Berwarna Merah, Bidadari Bermata Bening, dalam Mihrab Cinta, Ketika Cinta 

Bertasbih, dan Ayat-Ayat Cinta. 
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2. Lingkungan Sosial Budaya 

Habiburrahman el-Shirazy dibesarkan dikeluarga yang taat menjalankan 

ajaran Islam, bersahaja dan dilahirkan bukan dari keturunan pengarang. Ayahnya 

Saerozi Noor adalah seorang mubaligh yang pernah belajar bahasa Arab dan Kitab 

Kuning di pesantren Futuhiyyah, Mranggen, Demak, langsung dibawah asuhan K.H. 

Muslih bin Abdurrahman. Syaikh Abdurrahman sendiri dikenal sebagai seorang 

ulama yang kharismatik dan yang paling disegani di Jawa Tengah pada saat itu.  

Sedangkan ibunya Siti Rodhiyah, meskipun hanya lulusan Madrasah 

Tsanawiyah, sering posonan (nyantri khusus pada bulan puasa) dibeberapa psantren 

di Jawa Tengah seperti dibeberapa pesantren di Kaliwungu, Kendal, dan di Pesantren 

Al-Muayyad, Mangkuyudan, Surakarta. 

Habiburrahman el-Shirazy juga dibesarkan dilingkungan yang memegang 

teguh tradisi budaya Jawa. Salah satu dilingkungan yang sampai hari ini masih terus 

dipertahankan adalah tradisi selamatan ulang tahun.
171

 Yaitu ketika seorang anak 

berulang tahun, amka orang tua akan memberikan bubur merah atau makanan 

lengkap dengan lauk pauknya yang diletakan diatas tampah yang sebelumnya telah 

diberi alas daun pisang. Dibawah daun pisng tersebut diletakna uang recehan yang 

cukup banyak. Lalu anak-anak yang sepermainan dipanggil untuk makan bersama 

setelah sebelumnya membaca do‘a.  
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Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa lingkungan sosial budaya 

pengarang sebagai salah satu unsur ekstrinsik turut mempengaruhi budaya karya 

yang dihasilkan.  

3. Lingkungan Pendidikan 

Habiburrahman el-Shirazy dibesarkan dilingkungan pendidikan yang identik 

dengan dunia pesantren. Oleh kedua orang tuanya, ia dan kelima adiknya dikirim ke 

pesantren untuk nyantri beberapa tahun. Selain itu lingkungan pendidikan tingginya 

di Universitas Al-Azhar, Kairo, juga berkaitan erat dengan hasil karya yang 

dihasilkan.  

4. Lingkungan Ekonomi 

Habiburrahman el-Shirazy selain dikenal sebagai novelis, dai, dosen, dan 

sutradara, ternyata ia adalah seorang wirausahawan. Bersama adiknya Anif Sirsaeba 

dan Budayawan Prie GS, ia mendirikan pesantren Basmala Indonesia yang berlokasi 

di Semarang.  

Pesantren ini memiliki visi membangun kekaryaan dan kewirausahaan.
172

 

Salah satu bentuk wirausaha yang dikembangkan oleh Pesantren Basmala ialah 

dengan menghimpun karya—karya para penulis untuk diterbitkan sendiri atau 

menjalin kemitraan bersama pihak kedua.  
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5. Pandangan Hidup Pengarang 

Dalam berkarya setiap pengarang mempunyai pandangan hidup tersendiri. 

Demikian pula Habiburrahman el-Shiraz. Ia memiliki pandangan ideal bahwa ―karya 

itu harus serius, harus bisa dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat, karena itu 

tidak boleh sekedar karya kosong tapi mesti bermutu, berkualitas, dan bermuatan 

misi “rahmatan lil „alamin”, karya itu harus membangun jiwa dan mengandung nilai 

kebajikan bagi manusia dan kemanusiaan seluruhnya.
173

  

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa dalam menulis karya sastra 

Habiburrahman el-Shirazy ingin memperjuangkan nilai-nilai Islam yang menjadi 

rahmat bagi semesta alam. Berdasarkan misi ini dapat dipahami jika dalam banyak 

karyanya ia kerap menyisipkan nasihat baik yang berasal dari kisah-kisah Al-Qur‘an 

maupun dari kisah-kisah pada masa Nabi dan sahabat. Kisah-kisah tersebut 

disisipkan untuk menggambarkan wajah Islam yang menajdi rahmat bagi semesta 

alam.  
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BAB IV  

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam novel Bumi Cinta karya Habiburrahman 

El Shirazy banyak ditujukan dalam bentuk deskripsi cerita, dialog antar tokoh dalam 

menyikapi sesuatu. Dalam novel ini terdapat dialog antar tokoh seperti percakapan 

antar tokoh secara langsung maupun respon antar tokoh dalam menyikapi sesuatu. 

Namun percakapan ini berbentuk tulisan sehingga lebih mudah untuk dibaca 

berulang-ulang.  

Paragraf dan kalimat dalam sebuah novel merupakan kumpulan ide yang 

ingin dituangkan oleh pengarang. Interpretasi yang berbeda-beda dapat timbul karena 

berbedanya kemampuan pembaca untuk melihat lebih dalam. Sehingga terkadang 

pesan yang disampaikan oleh pengarang dipahami berbeda oleh pembaca. Oleh 

sebab  itu, paragraf dan kalimat yang jelas akan lebih mudah dipahami oleh pembaca 

pada umumnya. Pesan yang disampaikan oleh pengarang pun dapat dipahami 

pembaca dengan mudah. Untuk melihat pesan dibalik deskripsi cerita maka dalam 

skripsi ini penulis akan menyampaikannya dalam bentuk potongan paragraf atau 

kalimat.  

Adapun penjabaran nilai-nilai pendidikan akhlak dalam novel Bumi Cinta 

karangan Habiburrahman El Shirazy akan penulis paparkan sebagai berikut: 
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A. Akhlak Terhadap Allah 

Dalam ajaran Islam, aspek paling penting adalah tauhid. Aspek inilah yang 

paling pertama dibangun oleh Rasulullah Saw. Dalam tugas dakwahnya. Boleh 

dikatakan bahwa landasan keagamaan umat Islam adalah tauhid, dalam arti 

mengesakan Allah Swt. Inilah yang kemudian menjadi syarat pertama seseorang 

dikatakan sebagai muslim, yakni apabila ia menyatakan diri bahwa tiada Tuhan 

selain Allah dan Nabi Muhammad ialah utusan Allah. Dengan demikian akhlak 

terhadap Allah merupakan masalah penting dalam pembentukan kepribadian seorang 

muslim.  

Menurut Moh. Ardani setidaknya ada empat alasan mengapa manusia perlu 

berakhlak kepada Allah Swt. yaitu: karena Allah telah menciptakan manusia, karena 

Allah telah memberikan perlengkapan panca indra dan anggota badan kepada 

manusia, karena Allah telah menyediakan berbagai sarana hidup bagi manusia, 

karena Allah telah memberikan kemampuan kepada manusia untuk mengelola alam.  

Kajian akhlak terhadap Allah dalam novel Bumi Cinta karangan 

Habiburrahman El Shirazy mencakup tiga hal utama yaitu 

1. Bersikap Takut (Al-Khauf) 

Dalam novel Bumi Cinta, Habiburrahman menampilkan nilai akhlak kepada 

Allah pada diri tokoh utama yaitu Ayyas yang selalu menjalankan perintah Allah 

dan mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Ketika di Moskwa, Ayyas merasa sangat 

takut imannya akan luntur, untuk itu ia tidak henti-hentinya berdoa agar Allah 

menjaga imannya, seperti pada kutipan di bawah ini. 
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Ayyas merasa dirinya akan sangat lemah, imannya pasti akan runtuh 

di Moskwa jika tidak ditolong dan dijaga oleh Allah Ta‘ala. Ia tahu seberapa 

kuat keteguhan imannya. Perang melawan musuh di medan perang mungkin 

ia akan tetap teguh sampai tubuh gugur bersimbah darah. Imannya tidak 

akan ciut dan runtuh oleh kilatan pedang yang maha tajam. Ia sama sekali 

tidak gentar. Tapi di hadapan fitnah kecantikan perempuan sejelita gadis-

gadis Moskwa seperti Yelena, gadis pembawa biola dan gadis yang 

bersamanya di pesawat, ia merasa imannya perlahan bisa lumer bagai garam 

disiram air.  

Ia merasa tidak punya benteng dan senjata apapun untuk menjaga 

imannya, kecuali berdoa memohon kepada Allah, agar iman yang ada di 

dalam hatinya tidak tercabut dalam kondisi apapun. Hanya Allahlah yang 

bisa menjaga imannya. Hanya Allahlah yang bisa menyelamatkannya dari 

segala fitnah dan tipu daya setan. Tak ada yang lebih dahsyat dari rukuk dan 

sujud kepada Allah Yang Maha Kuasa. Dan mohonlah pertolongan Allah 

dengan sabar dan shalat. Dan shalat itu sungguh berat kecuali bagi orang-

orang yang khusyuk.  

Ayyas tegak dalam shalatnya. Rasa takut akan fitnah perempuan 

menjalar ke seluruh syaraf dan aliran darahnya. Hati dan pikirannya 

menyatu dalam bujuk haru kepada Allah. Dalam sujud ia berdoa, ―Ya Allah 

rahmatilah hamba-Mu ini dengan meninggalkan maksiat selamanya, selama 

hamba-Mu yang lemah ini Engkau beri hidup di dunia ini. Duhai Dzat yang 

membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati hamba- Mu ini memegang kuat 

agama-Mu, teguhkanlah hati hamba-Mu ini taat kepada-Mu dan 

meninggalkan segala larangan-Mu. Amin.‖  

Selesai salam, Ayyas langsung berdoa sebagaimana diajarkan oleh 

Rasulullah SAW.  

―Ya Allah hamba minta kepada-Mu kebaikan daerah ini, kebaikan 

penghuninya dan kebaikan yang ada di dalamnya. Dan hamba berlindung 

kepada-Mu ya Allah dari buruknya daerah ini , dari buruknya penghuni 

daerah ini dan segala keburukan yang ada di dalamnya. Amin‖.
174

 

Ayyas seorang yang taat sangat takut apabila iman Islamnya hilang 

akibat hidup di lingkungan yang sangat menjunjung tinggi seks bebas dan 

ditambah lagi ia harus satu apartemen dengan dua orang wanita cantik, ia takut 

terpengaruh dan terpedaya dengan kecantikan nonik Rusia dan kenikmatan 

hidup bebas tanpa aturan. Ia merasa hanya Allah yang bisa menyelamatkannya 
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dari tipu daya dunia yang menyesatkan, hanya Allah yang bisa menjaga 

keimanan yang telah tertanam dalam dirinya. Untuk itu ia selalu memohon agar 

Allah senantiasa meneguhkan hatinya pada keimanan dan ketakwaan. Pada 

kutipan di atas jelas terlihat nilai akhlak kepada Allah, Ayyas yang taat selalu 

berdoa dan meminta kepada Allah adalah bentuk keimanan seorang hamba 

kepada Tuhannya, hamba yang hanya bergantung dan meminta pertolongan 

hanya kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Taat 

Dalam kutipan dibawah ini juga terlihat bentuk ketaatan Ayyas dalam 

melaksanakan ibadah wajib yaitu shalat lima waktu.  

Waktu shalat Zuhur hampir habis dan Ayyas belum juga menemukan 

tempat untuk shalat. Ia tahu, mencari masjid di Moskwa tidak semudah 

mencari masjid di Jakarta atau di New Delhi India. Dari data yang ia punya, 

hanya ada lima masjid di Moskwa, yang kalau ia mengejar untuk shalat di 

salah satunya, maka waktu shalat Zuhur sudah habis. Akhirnya ia nekat, ia 

masuk stasiun Universitet dan mencari sudut untuk bisa sujud kepada Allah 

Azza Wa Jalla.  

Ketika ia shalat banyak yang orang yang melihatnya dengan terheran-

heran. Dan ia tetap tidak bergeming, ia tetap khusyuk dalam shalatnya. 

Selesai shalat seorang polisi mendekatinya, memeriksa dokumennya dan 

menanyakan apa yang baru saja dilakukannya. Ayyas menjawab ia baru saja 

shalat, beribadah kepada Tuhannya.  

Polisi itu memberinya peringatan agar jangan sekali-kali melakukan 

ritual di tempat umum lagi, sebab tempat ibadah masing-masing agama 

sudah disediakan di Moskwa. Ayyas hanya menjawab, ―Da, da.‖
175

 

 

Pada kutipan di atas terlihat begitu taatnya Ayyas, sehingga ia tidak 

peduli bagaimana pandangan orang-orang Rusia terhadap dirinya yang 

melaksanakan shalat di sudut ruang stasiun, ia tetap khusyu‘ dalam shalatnya. Ia 
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tidak ingin melewatkan kewajibannya, di mana pun ia berada ia harus tetap 

melaksanakan shalat. Untuk membentengi imannya Ayyas tidak hanya 

melakukan ibadah shalat lima waktu saja, ia juga mengiringi ibadah shalat 

dengan membaca ayat-ayat suci Alquran, berzikir, dan membaca buku yang 

ditulis oleh orang saleh, seperti pada kutipan di bawah ini. 

Dengan melanggengkan zikir sebagai pembuka kegiatan harian ia 

berharap, Allah senantiasa menjaga jiwa, raga, akal, dan akhlaknya. Ia ingin 

selalu bersama Allah, ingin selalu mengingat Allah dan diingat oleh Allah. 

Itulah kenapa setiap pagi ia tidak boleh melupakan empat hal tersebut, 

shalat, membaca Alquran, zikir dan membaca buku yang ditulis orang-orang 

saleh. ―jika pagi datang, orang yang lalai akan berpikir apa yang yang harus 

dikerjakannya. Sedangkan orang yang berakal akan berpikir apa yang akan 

dilakukan Allah kepadanya.‖ Kata-kata Ibnu Athaillah itu sedemikian kuat 

tertanam dalam hatinya.  

Ya, ia telah merancang program hariannya dengan sangat rapi. Tidak 

hanya harian. Bahkan peta hidup beberapa tahun pun telah ia rancang 

sedetail mungkin. Tapi setiap pagi ia merasa harus meminta kekuatan dari 

Allah agar dianugerahi hari yang terbaik. Ia hanya bisa merencanakan dan 

merancang, namun pada akhirnya Allahlah yang memutuskan hasilnya.
176

 

 

Ayyas selalu melanggengkan zikir sebagai pembuka kegiatan hariannya, 

agar Allah menjaga jiwa, raga, akal, dan akhlaknya. Ia berharap agar Allah 

menganugerahi hari yang terbaik, namun semuanya tergantung pada Allah. Ia 

hanya mampu mengusahakan yang terbaik.  

Ayyas sangat tahu bahwa setiap saat dirinya akan banyak menemui 

godaan- godaan yang dapat meruntuhkan akhlaknya hal itu disebabkan karena ia 

tinggal bersama dua orang nonik Rusia yang jelita. Pada suatu malam, hal yang 

sangat ia tidak inginkan pun terjadi, yaitu ketika Linor menyelinap memasuki 

kamarnya.  
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Orang takut kehormatannya jatuh karena ketahuan melakukan perbuatan 

yang diharamkan itu. Tetapi kehormatannya tidak akan jatuh, ia rasa, karena 

tidak akan ada yang mengetahuinya. Ayyas melihat Linor yang perlahan 

bangkit dari duduknya. Ayyas juga bergerak bangkit dari duduknya di atas 

lantai. Saat itu akal sehat Ayyas nyaris tertutupi oleh apa yang dilihatnya.  

Ayyas hampir tergelincir dalam dosa besar. Shalatnya hampir saja sia-sia 

belaka. Tiba-tiba ia teringat bahwa tetap ada yang melihat, tetap saja ada 

yang menyaksikan apa yang akan dilakukannya dengan Linor, yaitu Allah 

Yang Maha Melihat.  

Allah Maha Melihat.  

Alangkah celakanya dirinya jika sampai melakukan dosa besar yang 

dilarang agama itu. Alangkah meruginya, jika ia melakukannya, dan 

kemudian semua amal-amal saleh yang ia jaga mati-matian selama ini 

kemudian menjadi terhapus dan sia-sia belaka.  

Ayyas kembali memegang kendali akal sehatnya....  

Setelah itu Ayyas menangis tersedu-sedu. ―Hampir saja ya Allah. Oh 

hampir saja ya Allah!‖ rintihnya sambil menangis. ―Rabbana zhalamna 

anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasiriin.‖ 

Ayyas terus mengulang-ulang doa itu dengan air mata terus meleleh.
177

 

 

Hampir saja Ayyas terpedaya oleh kecantikan Linor, hampir saja semua 

amal ibadahnya selama ini sia-sia. Namun Allah menyayanginya, doa-doanya 

selama ini agar Allah menjaga imannya terkabul. Allah menyelamatkannya dari 

tipu daya setan yang terkutuk. 

Setelah kejadian itu Ayyas membulatkan tekadnya untuk segera pindah ke 

tempat yang lebih nyaman dan baik. Beruntungnya salah satu guru di sekolah 

Indonesia Moskwa yaitu Pak Joko menawarkan Ayyas untuk tinggal 

bersamanya. 

Selama tinggal bersama Pak Joko, Ayyas baru merasakan kenyamanan 

hidup di Moskwa seperti pada kutipan di bawah ini.  
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―Bersama Pak Joko yang rajin puasa sunnah, Ayyas benar-benar bisa 

hidup tenang dalam suasana penuh keimanan dan kedekatan dengan Sang 

Khalik. Di adalam apartemen tua yang sederhana di Apetekarsky, tak ada 

lagi godaan perempuan yang sedemikian dekatnya seperti saat tinggal 

bersama Linor dan Yelena.  

Di Apetekarsky ia merasa lebih nyaman. Bersama Pak Joko ia saling 

menolong dalam kebaikan dan kesabaran. Shalat terjaga tepat pada 

waktunya. Setiap malam selalu bangun dan shalat tahjud bersama. Dan 

selesai shalat Subuh ia mangaji hadis-hadis nabi bersama Pak Joko yang 

haus agama memang meminta dijelasakan satu hadis dari kumpulan hadis 

Arba‘in Nawawi setiap pagi.‖
178

 

 

3. Tawakal  

Tawakkal adalah membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada 

selain Allah dan menyerahkan keputusan segala sesuatunya kepada-Nya.  

Tawakal mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pemahaman manusia 

akan takdir, rida, ikhtiar, sabar dan do‘a. tawakal adalah kesungguhan hati 

dalam bersandar kepada Allah subhanahu wata‘ala, untuk mendapatkan 

kemaslahatan serta mencegah kemudharatan, baik menyangkut urusan dunia 

maupun urusan akhirat
179

. Allah swt berfirman: 

 ……        

Artinya: Apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepada-Nya. (Q.S. Ali Imran:159).
180

 

Sebagaimana digambarkan oleh penulis novel, pada dialog berikut ini:   
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Meskipun Sergei telah ia lumpuhkan, Ayyas meyakini bahwa 

masalahnya dengan Sergei tidak akan selesai begitu saja. Sergei pasti akan 

menggunakan segala cara untuk membalas dendam. Sergei tidak akan diam. 

Menghadapi kenyataan itu, Ayyas memasrahkan diri sepenuhnya kepada 

Allah; Tuhan yang menghidupka dan mematikan.
181

 

4. Syukur 

Syukur ialah memuji si pemberi nikmat atas kebaikan yang telah 

dilakukannya. Syukurnya seorang hamba berkisar atas tiga hal, yang apabila 

ketiganya tidak berkumpul, maka tidaklah dinamakan bersyukur, yaitu: 

mengakui nikmat dalam batin,membicarakannya secara lahir, dan 

menjadikannya sebagai sarana untuk taat kepada Allah. Jadi syukur itu 

berkaitan dengan hati, lisan dan anggota badan. Hati untuk ma‟rifah dan 

mahabbah,lisan untuk memuja dan menyebut nama Allah, dan anggota badan 

untuk menggunakan nikmat yang diterima sebagai sarana untuk menjalankan 

ketaatan kepada Allah dan menahan diri dari maksiat-Nya.
182

 Allah SWT. 

berfirman: 

            

   

Artinya: Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; 

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah 
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(nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka 

Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".(QS. Ibrahim:7).
183

 

Sebagaimana yang terdapat dalam dialog pada novel Bumi Cinta yaitu 

sebagai berikut: 

Ayyas menyahut dengan dada haru, “Alhamdulillah”. Segala puji bagi 

Allah. Hal ini diungkapkan Ayyas ketika mendengar kata-kata yang 

diucapkan Yelena yaitu ―Aku beriman bahwa Tuhan itu ada‖. 
184

 

 

 

―Pagi ini kita makan banyak‖,  kata Yelena. 

―Bersyukurlah kepada Allah yang masih memberikan kita rezeki dan 

kehidupan.‖ Sahut Ayyas.
185

 

5. Husnudzan  

Husnudzan (berprasangka baik) adalah berbaik sangka kepada Allah. 

Apa saja yang diberikan-Nya merupakan pilihan yang terbaik untuk manusia. 

Berprasangka baik kepada Allah merupakan gambaran harapan dan 

kedekatan seseorang kepada-Nya sehingga apa saja yang diterimanya 

dipandang sebagai suatu yang terbaik bagi dirinya. Oleh karena itu, seseorang 

yang berhusnudzan tidak akan mengalami perasaan kecewa atau putus asa yang 

berlebihan.
186

 Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Hujurat 12: 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka 

(kecurigaan), Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan 

janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah 

menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu 

yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka 

tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha 

Penyayang. (Q.S. Al-Hujurat:12).
187

 

Dalam novel Bumi Cinta ini Habiburrahman El-Shirazy menggambarkan 

sosok Ayyas yang selalu berbaik sangka. Hal ini seperti dalam kutipan dibawah 

ini: 

Ayyas agak kaget mendengar pertanyaan Doktor Anantasia Palazzo itu. Ia 

berusaha tetap tenang, meskipun dari pertanyaannya itu ada tuduhan bahwa 

dirinya melakukan kebodohan ketika sholat. Doktor muda yang cemerlang itu 

berpandangan orang Islam menyembah batu. Ayyas berbaik sangka, doktor 

Anantasia berpandangan seperti itu hanya karena ketidaktahuannya akan ajaran 

Islam yang sesungguhnya.
188

  

6. Taubat 

Menurut Moh. Ardani tobat adalah ―sikap yang menyesali perbuatan 

buruk yang pernah dilakukannya dan berusaha menjauhi (perbuatan buruk) 

serta melakukan perbuatan baik.‖
189

 Tobat adalah kembali kepada Allah.
190
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―Mungkin aku harus kembali shalat agar jiwaku tidak kering kerontang.‖ 

Gumam Devid dengan mata menerawang kosong.  

―Shalat memang nutrisi jiwa paling penting.‖ Sahut Ayyas. 

―Kalau begitu ajarilah aku shalat.‖ 

―Apakah kau sudah benar-benar lupa bagaimana caranya shalat?‖ 

―Ya aku sudah lupa. Sejak SMA aku sudah meninggalkan shalat. Aku 

bahkan hampir lupa bahwa kau ini masih tertulis beragama 

Islam,mmeskipun akhir-akhir ini aku tidak percaya pada Tuhan. Kalau aku 

shalat berarti aku harus percaya pada Tuhan ya?‖
191

 

 

Mendengar keinginan sahabatnya untuk kembali ke jalan Allah, Ayyas 

sangat terharu bahagia. Akhirnya Ayyas mengajarkan Devid untuk kembali 

mengucapkan dua kalimat syahadat, karena menurutnya walaupun status Devid 

masih tercatat sebagai orang Islam, namun ketidak percayaannya pada Tuhan 

telah membuatnya menjadi kafir sehingga harus mengucapkan syahadat kembali. 

Dari kutipan di atas nampak nilai akhlak kepada Allah, yaitu tobat. Hal 

itu dapat dilihat dari Devid yang kembali ingin shalat agar jiwanya tidak kering 

kerontang. Devid percaya bahwa jika mendekat pada Allah ia akan memperoleh 

ketenangan jiwa. 

B. Akhlak Terhadap Diri Sendiri 

Akhlak manusia terhadap dirinya sendiri adalah pemenuhan terhadap 

kebutuhan jasmaninya seperti pangan, sandang dan papan. Di samping itu manusia 

juga harus memenuhi kebutuhan rohaninya dengan ilmu, pengetahuan, dan 

kebebasan sesuai fitrahnya, sehingga ia mampu melaksanakan kewajibannya dengan 

baik.  
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a. Memelihara kesucian diri 

Memelihara kesucian diri adalah termasuk dalam rangkaian perilaku akhlak 

yang dituntut untuk dimiliki oleh manusia menurut ajaran Islam. Menjaga 

kesucian dan kehormatan diri hendaklah dilakukan setiap waktu. Dengan 

penjagaan diri yang ketat maka status kesucian akan selalu dapat dipertahankan 

oleh setiap individu. Konsep memelihara kesucian diri dapat dilihat di dalam Al-

Qur‘an, salah satunya dalam ayat berikut: 

          

Artinya: “.... di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. dan 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. (Q.S. At-

Taubah : 108) 

Dalam novel Bumi Cinta nampak Habiburrahman El Shirazy banyak 

menampilkan konsep pendidikan akhlak terhadap diri sendiri terutama tentang 

memelihara kesucian diri. Sebagai gambaran berikut penulis tampilkan bagian 

dalam novel tersebut yang mengetengahkan konsep pendidikan akhlak tentang 

memelihara kesucian diri. Dalam novel ini terlihat pada Ayyas yang sangat 

menjaga kesucian dirinya. Ia sangat menjaga pergaulan dengan lawan jenis, 

seperti pada kutipan di bawah ini. 

Saya berlindung kepada Allah dari zina. Semoga sampai akhir hayat 

Allah menjauhkan saya dari perbuatan dosa itu. Saya ingin menjaga 
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kesucian diri saya. Kalau pun melakukan hubungan dengan lawan jenis, 

saya ingin yang berlandaskan kesucian, yaitu menikah.
192

 

 

Habiburrahman dalam setiap novelnya selalu mengedepankan pergaulan 

lawan jenis yang diajarkan agama Islam. Pergaulan yang indah dan saling 

mengingatkan dalam kebaikan. Pada bagian lain Habiburrahman juga 

menampilkan konsep nilai akhlak tentang menjaga kesucian diri, seperti pada 

kutipan di bawah ini.  

Malam itu Ayyas tidak bisa tidur. Ciuman Anastassia Palazzo terus 

terasa di pipinya. Bahkan masih terasa hangatnya di seluruh syaraf dan 

hatinya. Kejadian tadi siang membuat hatinya benar-benar gelisah. Itu 

adalah untuk pertama kalinya ia dicium oleh perempuan yang bukan 

mahramnya. Ia tidak merasa bahagia, tapi malah merasa berdosa.  

Ia merasa tidak hanya pipinya yang ternoda, tapi seluruh tubuhnya 

ternoda. Sebab, ia merasakan seluruh tubuhnya langsung bergetar saat 

Anastassia tiba-tiba menceploskan ciumannya begitu cepat. Dan ia merasa 

bahwa itu adalah getaran dosa Ia berharap, perempuan bukan mahram yang 

pertama kali menciumnya adalah istrinya.
193

 

Ayyas yang tiba-tiba mendapatkan ciuman dari Doktor Anastassia Palazzo 

merasa sangat gelisah dan berdosa, ia merasa sangat ternoda karena Anastassia 

bukanlah mahramnya. Mungkin bagi kebanyakan lelaki mendapatkan ciuman 

dari seorang Anastassia Palazzo yang cantik dan cerdas adalah sebuah anugerah, 

tapi bagi Ayyas yang sangat memegang nilai-nilai agama dan menjaga 

kesuciannya hal itu adalah sebuah musibah. Ia terus beristighfar agar Allah 

mengampuninya.  
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Gambaran ini menunjukkan nilai pendidikan akhlak bahwa sebagai 

seorang muslim hendaknya menjaga kesucian diri dari dosa, di antaranya dengan 

membatasi pergaulan dengan lawan jenis. Nilai ini sangat penting untuk 

dikembangkan oleh peserta didik. Karena mengingat pergaulan di era modern 

sekarang ini yang telah terkontaminasi dengan budaya barat yang negatif.  

Prinsip Ayyas untuk tidak melakukan hubungan dengan lawan jenis 

sebelum menikah patut ditiru oleh remaja-remaja pada saat ini, karena pada saat 

ini banyak remaja yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang pada 

akhirnya merusak masa depan mereka sendiri.  

b. Disiplin 

Disiplin secara sederhana merupakan sikap patuh dan tepat waktu, dari 

jadwal dan ketentuan yang berlaku. Sikap disiplin ini memiliki keterkaitan 

dengan watak kepemimpinan dan tanggung jawab. Seseorang yang terbiasa 

disiplin, cenderung akan lebih mudah dalam mengatur waktu dan program. 

Target atau tujuan yang sudah dirancang akan lebih mudah tercapai secara 

optimal.  

Selain menjaga kesucian diri, nilai akhlak kepada diri sendiri juga 

ditampilkan Ayyas dalam bentuk perilaku disiplin. Sikap disiplin yang 

ditonjolkan Ayyas di sini adalah disiplin waktu. Ayyas sangat memanfaatkan 

waktunya di Moskwa ini dengan baik, ia tidak ingin waktunya terbuang sia-sia. 

Jika ada waktu bimbingan dengan Doktor Anastassia, Ayyas selalu datang lebih 

awal agar tidak terlambat. Seperti pada kutipan di bawah ini. 
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―Ya, tidak mau terlambat. Ternyata masih lebih lambat dari Doktor.‖ 

Sahut Ayyas sambil melepas palto dan sepatunya yang agak basah. Ia lalu 

memakai sandal ruangan yang disediakan di dekat pintu.
194

 

 

Karena tidak ingin terlambat Ayyas datang menemui asisten dosen 

pembimbingnya lebih awal dari waktu yang disepakati. hal ini menunjukkan 

bahwa Habiburrahman melalui tokoh Ayyas adalah seorang yang sangat 

menghargai waktu. waktu adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak dapat 

terulang lagi, sehingga kita harus pandai-pandai mengatur waktu. 

c. Berani 

Ayyas yang digambarkan oleh Habiburrahman juga memiliki sifat berani 

dan kuat. Dalam Islam sifat berani dan kuat adalah salah satu akhlak yang harus 

dimiliki oleh seorang muslim. Berani di sini adalah berani dalam melawan 

kemunkaran yang terjadi dan kuat melawan musuh yang mengancam 

keselamatan diri, seperti pada kutipan di bawah ini.  

Ayyas berusaha menghindar dengan pundak kiri terasa sakit. Ayyas 

terdesak. Akhirnya ia merasa tidak bisa tidak. Ia harus menggabung karate 

dengan ilmu bela diri Thifan Po Khan. Ayyas merasa pundak kirinya 

semakin nyeri, ia bisa tumbang jika tidak segera menyudahi Sergei. Maka 

begitu ada kesempatan terbuka ia menyarangkan pukulan tenaga dalam 

andalan Thifan Po Khan yang ia kuasai. Pukulan itu tepat mengenai dada 

kiri Sergei. Seketika Sergei mengerang dengan darah muncrat dari 

mulutnya. Sergei terhuyung ke belakang dan merasakan rasa sakit luar 

biasa. Ia merasa tidak kuat lagi melawan Ayyas. Sergei ambruk 

menggelosor bersandar sofa. Ia pasrah pada apa yang akan dilakukan Ayyas 

padanya.  

Ayyas sedikitpun tidak menyesal telah menyarangkan pukulan tangan 

bangsawan ke dada Sergei. Setan bertubuh manusia seperti Sergei harus 
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diberi pelajaran yang setimpal. Kemungkaran tidak boleh didiamkan. 

Kemanusiaan harus ditegakkan.
195

 

 

Kutipan di atas menceritakan tentang Ayyas yang berkelahi dengan 

Sergei kekasih Linor yang dengan terang-terangan melakukan zina di ruang 

tamu apartemen Ayyas. Ayyas sangat jijik melihat hal itu, ia langsung masuk 

kamar dan menyalakan murottal di laptopnya dengan volume yang tinggi. Sergei 

merasa sangat terganggu dengan suara dari kamar Ayyas, lalu ia langsung 

menggedor pintu kamar Ayyas sambil menghina dan mencaci maki Ayyas 

dengan bahasa Rusia. Akhirnya Ayyas keluar dan perkelahian pun terjadi.  

Ayyas berani melawan Sergei karena menurutnya Sergei telah 

melakukan kemunkaran yang harus dihentikan, dan untungnya Ayyas pernah 

belajar kungfu ketika mondok sehingga ia dapat melumpuhkan Sergei. 

Nilai akhlak berani sangat penting untuk dimiliki setiap muslim. 

Sebagai umat muslim harus berani melawan kemugkaran dan kezaliman yang 

dapat menghancurkan umat Islam itu sendiri 

C. Akhlak Terhadap Sesama Manusia 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam 

kesehariannya manusia melakukan interaksi dengan manusia lainnya. untuk itu 

dalam Islam juga terdapat akhlak kepada sesama manusia agar kehidupan manusia 

dapat terjalin harmonis. 
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a. Tolong-menolong 

Dalam hidup di dunia, manusia tidak terlepas dari berbagai problematika 

sosial. Karena ia akan selalu terikat dengan berbagai kebutuhan, baik secara 

biologis maupun psikologis. Dalam usaha memenuhi kebutuhannya tersebut, 

tentu manusia akan banyak menemukan berbagai kendala. Oleh karenanya, 

dalam menjalani kehidupan diperlukan akhlak terpuji berupa tolong-menolong. 

Konsep tolong menolong, menjadi salah satu ajaran Islam. Didalam Al-Qur‘an 

banyak ayat yang menganjurkan manusia untuk saling menolong.  

Salah satunya adalah ayat berikut: 

            

Artinya: ―.... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan...” (Q.S. Al-Ma‘idah : 2) 

Dalam novel Bumi Cinta nampak Habiburrahman El Shirazy banyak 

menampilkan konsep pendidikan akhlak terhadap sesama manusia terutama 

tentang tolong-menolong. Sebagai gambaran berikut penulis tampilkan bagian 

dalam novel tersebut yang mengetengahkan konsep pendidikan akhlak tentang 

tolong menolong. Seperti pada kutipan di bawah ini yaitu ketika ayyas baru tiba 

di Moskwa dan masih belum bisa menyesuaikan perbedaan suhu musim dingin 

yang sangat ekstrim david tidak membiarkan ayyas mengurus keperluannya 

sendirian. Hal ini terlihat dari penggalan kalimat dibawah ini. 
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―Baiklah kawan, aku mau turun dulu untuk memberikan pengganjal 

perut untukmu. Kalau kau merasa ada yang perlu nitip sesuatu boleh?‖ 

Devid masuk kamar sambil menyeret koper hitam yang nampak berat. 

―Aku ikut saja‖! 

―Tidak usah. Kau istirahat saja. Kau harus segera memulihkan 

tenagamu. Kau tulis saja apa yang kau perlukan. Pakai ini!‖ devid 

megulurkan pena dan secuil kertas dari sakunya.
196

  

 

Selain itu sikap tolong-menolong juga nampak yaitu ketika Ayyas 

menolong Yelena yang sedang sekarat di pinggir jalan.  

Ayo malcik, kita tolong orang sekarat itu. Aku tidak bisa menolong 

sendirian. Kita selamatkan satu nyawa malam ini. Ayo jangan ragu berbuat 

kebaikan! Kau memiliki hati yang lunak, aku percaya itu. Hatimu tidak 

terbuat dari batu atau baja seperti orang-orang itu. Ayolah kita berbuat satu 

kebaikan malam ini. Kita tunjukkan kepada tuhan, masih ada manusia yang 

berbuat baik di atas muka bumi moskwa ini.  

Ayyas langsung teringat Allah. Bahwa diciptakannya manusia oleh 

Allah adalah untuk beribadah kepada-Nya, untuk berbuat kebaikan di atas 

muka bumi ini karena-Nya. Ia langsung teringat perintah Allah di dalam 

Alquran untuk menjaga nyawa orang lain, bahwa menjaga hidup satu nyawa 

manusia itu sama dengan menjaga nyawa seluruh umat manusia. Kalimat 

yang disampaikan perempuan itu berhasil menggugah sisi iman Ayyas.  

Baiklah mari kita selamatkan satu nyawa umat manusia malam ini semampu 

kita. Kata Ayyas.  

O puji Tuhan, kau orang baik. Ayo, cepat!  

Perempuan itu bergegas terseol-seol dengan tetap memegang lengan 

tangan kanan Ayyas. Seperti orang yang dihipnotis. Ayyas menurut saja 

tanpa banyak pertanyaan dan rasa curiga. Perempuan tua itu membawa 

Ayyas menelusuri jalan agak sempit yang gelap. Jalan yang sebenarnya bisa 

dilalui dua mobil, tapi karena salju yang menumpuk di kanan kiri jalan agak 

tinggi, jalan itu nampaknya hanya cukup dilalui satu mobil.  

Tak lama kemudian, perempuan tua itu menghentikan langkah. Di 

depannya ada tubuh perempuan muda yang terkapar. Sebagian palto dan 

mukanya tertutup salju tipis. Perempuan tua itu meraba nadi tubuh 

perempuan muda itu. 

Dia pingsan, Dia masih hidup. Nadinya masih berdenyut. Ayo bawa 

dia ke tempat yang hangat, atau bawa dia ke rumah sakit. Boponglah dia 

kalau kau kuat, atau bagaimana caranya terserah!  
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Ayyas duduk lalu mencoba mengangkat tubuh perempuan muda itu. 

Gelap malam membuat wajah perempuan muda itu kurang jelas. Ayyas 

membopongnya. Terasa berat, apalagi pundak kirinya masih belum sembuh 

benar, tapi Ayyas merasa kuat untuk membawanya sampai jalan besar yang 

terang. Di jalan besar, tubuh itu bisa diangkut dengan taksi menuju rumah 

sakit.
197

 

 

Yelena yang hampir mati karena kedinginan akhirnya dapat tertolong 

berkat bantuan seorang nenek tua yang peduli padanya. Nenek tua itu mencari 

bantuan, namun tidak ada satu orang pun yang mau menolong Yelena, kecuali 

Ayyas. Dengan bujukan nenek tua itu akhirnya Ayyas mau menolong Yelena 

dengan segala resikonya.  

b. Toleransi 

Kau cerdas dan baik, sayang kau masih menganut kepercayaan yang 

tidak bisa dipertanggung jawabkan. Sebaiknya kau mengikuti jalan 

keselamatan seperti yang aku ikuti. Maka kau akan selamat dan bahagia. 

Kata Doktor Anastasia menjelaskan dengan suara agak bergetar. Doktor 

muda itu sampai tidak percaya bahwa dia berani mengatakan hal itu.  

Ayyas tersentak sesaat mendengarnya. Setelah mengambil nafas 

panjang Ayyas menjawab,  

Terima kasih Doktor telah memperhatikan saya sedemikian serius 

sampai keselamatan saya di hari kemudian pun tidak luput dari perhatian 

Doktor. Sungguh saya sangat menghargai Doktor. Saya tidak ingin sedikit 

pun mengecewakan atau melukai hati Doktor. Tetapi ketahuilah Doktor, jika 

agama yang Doktor anut memberikan doktrin bahwa jalan keselamatan itu 

harus mengikuti ajaran agama yang Doktor anut.  

Dan itu yang kini Doktor yakini. Maka saya juga sangat meyakini, 

bahwa satusatunya jalan selamat di dunia dan di akhirat adalah dengan 

memeluk Islam. 

Dalam pandangan agama saya, maaf, orang seperti Doktor justru 

termasuk menyekutukan Allah, termasuk orang yang menghina Allah. 

Dalam ajaran yang saya yakini, Tuhan itu hanya satu yaitu Allah. Dialah 

Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan 

yang menciptakan manusia. Dialah tempat bergantung yang sesungguhnya, 
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Dia tidak memiliki anak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada di jagad raya 

ini yang menyerupainya. Jika Doktor merasa kasihan kepada saya, saya pun 

memiliki perasaan yang sama, saya merasa kasihan kepada Doktor.  

Orang secerdas Doktor bagaimana bisa meyakini bahwa Tuhan 

memiliki anak? Anaknya itu berbentuk manusia, yang juga jadi Tuhan. 

Bagaimna mungkin pakar sejarah secerdas Doktor masih juga dibohongi 

oleh para teolog yang sangat dipengaruhi filsafat klasik Yunani, terutama 

dari mazhab STOA yang pantheitis, menganggap Tuhan dan makhluk 

merupakan satu kesatuan atau satu substansi, hanya berbeda dalam 

penglihatan bentuk. Sungguh saya sangat kasihan kepada Doktor. Tetapi 

sudahlah, Doktor pasti sangat meyakini kebenaran ajaran agama yang 

Doktor peluk. Demikian juga saya.  

Saya pun sangat meyakini ajaran agama yang saya peluk. Saya akan 

mempertaruhkan apa saja yang saya miliki untuk mempertahankan 

keyakinan saya, termasuk nyawa saya. Sungguh saya rela kalau sampai saya 

harus kehilangan nyawa saya demi mempertahankan keyakinan Tauhid yang 

ada di hati saya. Karena itu sebaiknya kita saling menghormati. Bagimu 

agamamu dan bagiku agamaku. 

 

Bagian ini tampak bahwa Habiburrahman melalui tokoh Ayyas 

menampilkan konsep toleransi antar umat beragama. Di mana ketika Doktor 

Anastassia mengajak Ayyas untuk mengikuti kepercayaan yang dianutnya, 

Ayyas menolaknya dengan memberikan penjelasan kepada Doktor Anastassia 

tentang Islam. Ayyas sangat menghargai Doktor Anastassia yang telah 

memperhatikannya dalam urusan kepercayaan yang menurut Doktor Anastassia, 

Ayyas tidak akan selamat di akhirat nanti karena telah memilih kepercayaan 

yang menurutnya salah.  

Gambaran ini menunjukkan nilai pendidikan akhlak bahwa setiap 

manusia harus menghargai dan menghormati penganut agama lain agar 

kerukunan antar umat beragama senantiasa selalu harmonis.  
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c. Rendah Hati 

Menurut Nurcholish Majdid, rendah hati adalah sikap yang tumbuh karena 

keinsyafan bahwa segala kemuliaan adalah milik Allah. Maka tidak sepantasnya 

manusia mengklaim kemuliaan itu kecuali dengan pikiran dan perbuatan yang 

baik, yang itupun hanya Allah yang akan menilai.  

Rendah hati berbeda dengan rendah diri. Rendah diri merupakan sikap 

negatif yaitu tidak percaya diri atau minder dalam pergaulan. Sedangkan seorang 

yang rendah hati akan senantiasa menghormati orang lain, karena ia menyadari 

bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Konsep rendah hati dalam Al-Qur‘an 

salah satunya dalam ayat berikut: 

             

        

Artinya: Demikianlah kami atur untuk (mencapai maksud) Yusuf. tiadalah 

patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali 

Allah menghendaki-Nya. kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki; 

dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang Maha 

Mengetahui.” (Q.S.Yusuf: 76) 

Dalam novel Bumi Cinta nampak Habiburrahman El Shirazy turut 

menampilkan konsep pendidikan akhlak terhadap sesama manusia terutama 

tentang rendah hati. Sebagai gambaran berikut penulis tampilkan bagian dalam 

novel tersebut yang mengetengahkan konsep pendidikan akhlak tentang rendah 

hati.  
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Pagi ini ia janji dengan pakar filologi itu. Sebenarnya ada yang tidak 

nyaman di hatinya ketika ia harus dibimbing Anastassia Palazzo. Ia merasa 

lebih nyaman melakukan penelitian sendiri. Bukan karena Anastasia Palazzo 

masih muda dan ia meragukan kemampuan ilmiahnya, sama sekali bukan. Ia 

bukan jenis manusia yang tinggi hati untuk belajar kepada yang muda, 

bahkan kepada yang lebih muda darinya ia pun siap.Yang membuatnya tidak 

nyaman adalah Doktor Anastasia Palazzo seorang perempuan muda, cantik, 

cerdas, dan memesona! Tiga karunia Tuhan yang jarang dipadukan kepada 

kaum hawa, itulah masalahnya bagi Ayyas.
198

 

 

Habiburrahman menampilkan konsep tawadhu melalui tokoh Ayyas. 

Ayyas yang rendah hati ditunjukkan dengan bersedianya ia dibimbing oleh 

Doktor Anastasia Palazzo yang masih muda. Ia mau belajar dengan siapa saja 

walaupun lebih muda darinya.  

Nilai akhlak tawadhu ini sangat penting dikembangkan oleh peserta 

didik. Dalam pergaulan sehari-hari peserta didik hendaknya menjadi pribadi 

yang rendah hati yang tidak sombong. Mau menerima ilmu dan kebenaran dari 

siapa saja tanpa memandang kaya miskin, tua muda dan jenjang pendidikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil kajian yang dilakukan penulis mengenai nilai-nilai pendidikan 

akhlak yang terkandung dalam novel Bumi Cinta karya Habiburrahman el Shirazy 

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Novel Bumi Cinta karya Habiburrahman El Shirazy mengandung nilai-nilai 

pendidikan akhlak. Nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam 

novel Bumi Cinta karya Habiburrahman El Shirazy digambarkan melalui 

perilaku tokoh utama yang berperan dalam novel tersebut. Dari hasil analisis 

yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa Nilai-nilai Pendidikan 

Akhlak yang  Terkandung dalam Novel Bumi Cinta  Karya Habiburrahman 

El-Shirazy meliputi: Akhlak terhadap Allah yaitu bersikap takut, taat, 

tawakkal, syukur, husnudzan, taubat. Akhlak terhadap diri sendiri yaitu 

memelihara kesucian diri, disiplin, dan  berani. Sedangkan akhlak terhadap 

sesama manusia yaitu tolong-menolong, toleransi dan rendah hati.  

2. Novel Bumi Cinta karya Habiburrahman El  Shirazy adalah novel pembangun 

jiwa yang di dalamnya terdapat banyak pesan dan pelajaran yang dapat 

diambil oleh pembaca. Dikemas dengan cerita yang menarik dan melalui 

tokohnya yang sholeh, sehingga pembaca dapat mencontoh tokoh yang ada 

dalam novel tersebut. 
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B. Saran 

Dari kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan 

dapat menjadi salah satu upaya dalam mengembangkan konsep pendidikan akhlak di 

Indonesia. 

1. Hendaknya nilai-nilai pendidikan akhlak dalam novel Bumi Cinta karya 

Habiburrahman El Shirazy diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik 

di rumah dengan keluarga, pergaulan di lingkungan masyarakat maupun 

dalam pergaulan di kampus. 

2. Hendaknya para pendidik di kampus merekomendasikan para mahasiswa 

UIN Raden Intan Lampung untuk membaca bahan bacaan yang mendidik. 

Di Kampus misalnya, dengan menyediakan buku-buku yang dimaksud 

dalam perpustakaan kampus agar mahasiswa dapat membacanya, sehingga 

banyak mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang mempunyai karakter 

seperti tokoh Ayyas. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, kajian tentang nilai-nilai pendidikan Akhlak 

dalam novel ini belum dikatakan sempurna, karena keterbatasan waktu, 

metode serta pengetahuan dan ketajaman analisis yang peneliti miliki, untuk 

itu besar harapan penulis, akan ada banyak peneliti-peneliti baru yang 

berkenan untuk mengkaji ulang novel Bumi Cinta  ini.  
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