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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tindakan sosial yang berorientasi nilai religius 

pada tokoh Fahri dalam novel Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El-Shirazy perspektif Max 

Weber dan kaitan tindakan sosial yang berorientasi nilai religius pada tokoh Fahri dalam novel 

Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El-Shirazy dengan nilai-nilai pendidikan karakter. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan 

studi kepustakaan dan teknik catat. Metode analisis data menggunakan teori dari Max Weber 

tentang tindakan sosial yang berorientasi nilai. Hasil penelitian ini sebagai berikut : (1) tindakan 

sosial Fahri cenderung berorientasi nilai religius yang meliputi empat akhlak yakni akhlak 

terhadap Allah Ta’ala, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap diri sendiri dan akhlak 

terhadap masyarakat. Akhlak terhadap Allah dicerminkan dengan beribadah, tawakal dan takwa. 

Akhlak terhadap keluarga dicerminkan dengan berbakti kepada orangtua, berbuat baik kepada 

istri, dan musyawarah. Akhlak terhadap diri sendiri dicerminkan dengan amanah, keberanian 

berkata benar, dan meninggalkan perbuatan suap. Akhlak terhadap masyarakat dicerminkan 

menghormati atau menghargai orangtua dan wanita, memberi hadiah kepada orang lain, adab 

bergaul dengan lawan jenis, memuliakan tetangga, dan toleransi kepada nonmuslim. (2) kaitan 

nilai religius dengan nilai-nilai pendidikan karakter yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja 

keras, mandiri, bersahabat atau komunikatif, dan tanggung jawab. 

Kata kunci: nilai religius, tindakan sosial, pendidikan karakter 

  

 

 

ABSTRACT 

 This study aims to describe the social action oriented on religious values in the figure of 

Fahri in the novel Ayat-Ayat Cinta by Habiburrahman El-Shirazy using Max Weber's perspective 

and the relation of social action oriented on religious values in the figure of Fahri in the novel 

Ayat-Ayat Cinta by Habiburrahman El-Shirazy with the values of character education. This 

research is a type of qualitative research. Data collection methods using literature study and note 

taking techniques. Data analysis methods use Max Weber's theory of value-oriented social 

action. The results of this research are as follows : (1) Fahri’s social act tends to be oriented to 

religious values that involve four characters i.e. character towards Allah Almighty, character 

towards family, character towards himself, and character towards society. His character towards 
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Allah is reflected by his worship, tawakkal, and piety. His character towards his family is 

reflected by his devotion to his parents, his good attitude to his wife, and compromising. His 

character towards himself is reflected by is trusted attitude, his courage to say the truth and to 

refuse bribery. His character towards the society is reflected by his respect to his parents and 

women, his generous to give gift to others, his courtesy in interacting with women, eulogize 

neighbor, and his tolerance to non-muslim. (2) the relationship between religious values and the 

values of character education are religious, honest, tolerance, discipline, hardworking, 

independent, friendly or communicative, and responsible. 

 

Keywords: religious values, social actions, character education 

 

 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Karya sastra bukan hanya sekedar 

sebagai hiburan, tetapi untuk menyampaikan 

nilai-nilai yang bermanfaat dalam kehidupan 

religius. Hal ini sejalan dengan karya sastra 

yang berawal dari sesuatu yang bersifat 

religius. Salah satu penulis berbakat yang 

menghadirkan suasana religius dalam setiap 

karyanya adalah Habiburrahman El-Shirazy. 

Salah satu krya fenomenalnya adalah Ayat-

Ayat Cinta. 

Masalah yang menarik untuk dikaji 

dalam novel ini terlihat dari tindakan Fahri 

dalam menyelesaikan berbagai persoalan 

yang ada. Dimulai dari bagaimana Fahri 

harus menyikapi persoalan yang membuat 

dirinya dicintai empat wanita sekaligus. 

Persoalannya semakin pelik ketika Fahri 

dituduh memperkosa Noura, salah satu gadis 

yang mencintainya. Masalah tidak sampai di 

situ, Fahri yang telah memperistri Aisha 

harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa 

dia harus menikah lagi. 

Tokoh Fahri dalam novel ini lebih 

dominan menunjukkan nilai-nilai religius 

yang bersumber dari nilai dan prinsip ajaran 

agama Islam. Hal ini tercermin dari tindakan 

yang dilakukan Fahri ketika tetangganya 

Maria, yang beragama Kristen Koptik 

mengajaknya berdansa. Penolakan Fahri 

disertai penjelasan hukum interaksi laki-laki 

dengan perempuan yang bukan mahrom. 

Tindakan Fahri membuat Maria mengagumi 

Fahri dan Islam. Dari sini dapat terlihat 

bahwa nilai-nilai religius yang diyakini oleh 

seorang tokoh akan sangat mempengaruhi 

perilaku dan tindakan sosial dalam 

berkomunikasi dengan masyarakat sesuai 

dengan nilai yang dianutnya. 

Refleksi nilai religius dalam bentuk 

tindakan sosial tidak terlepas dari cara 

seseorang bersikap dalam kehidupannya. 

Cara bersikap ini akan membentuk karakter 

dalam diri seseorang. Penanaman nilai 

pendidikan karakter sangat diperlukan untuk 

mewujudkan nilai kemanusiaan yang baik 

dalam diri seseorang. Nilai karakter tersebut 

terlihat jelas dalam diri tokoh Fahri. Melalui 

nilai religius akan mengajarkan kita 

bagaimana menanamkan nilai pendidikan 

karakter pada individu. keduanya berkaitan 

karena di dalam nilai karakter terdapat 

karakter religius. Sedangkan tindakan sosial 

menjadi implementasinya, ketika 

berperilaku dalam kehidupan. 

Tindakan-tindakan yang dilakukan 

tokoh Fahri dalam novel Ayat-Ayat Cinta 

didefinisikan oleh Max Weber sebagai 
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tindakan sosial. Penelitian ini memanfaatkan 

teori Max Weber, yang menekankan 

tindakan yang bermakna subjektif bagi 

individu dan tindakan tersebut dapat 

mempengaruhi orang lain. Max Weber 

membedakan tindakan sosial menjadi empat 

tipe tindakan, salah satunya adalah tindakan 

rasional yang berorientasi nilai. Sifat 

rasional tindakan ini menitikberatkan pada 

nilai bagi individu, seperti nilai-nilai estetis, 

etis, religius, dan sebagainya. 

Berdasarkan latar belakang dan 

permasalahan yang telah disampaikan, 

penelitian ini mengangkat  judul “Orientasi 

Nilai Religius Tokoh Fahri dalam Novel 

Ayat-Ayat Cinta Karya Habiburrahman El-

Shirazy dan Kaitannya dengan Nilai-Nilai 

PendidikanKarakter”, berdasarkan 

perspektif Max Weber. 

 

B. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan 

pengumpulan data berupa studi kepustakaan 

dan teknik catat. Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis 

dilakukan dengan cara mendeskripsikan 

fakta-fakta yang kemudian disusul dengan 

analisis. Fakta-fakta tersebut mengenai 

tindakan sosial berorientasi nilai religius 

yang tergambar atau tercermati pada tokoh 

Fahri berdasarkan teori tindakan sosial Max 

Weber. Setelah menguraikan fakta-fakta, 

kemudian disusul dengan pendeskripsian 

fakta-fakta tersebut untuk memberikan 

pemahaman secara mendalam. Langkah-

langkah pengumpulan data dilakukan 

sebagai berikut. 

1. Membaca novel Ayat-Ayat Cinta karya 

Habiburrahman El-Sirazy dengan cermat. 

2. Mengidentifikasi dan mencatat rangkaian 

peristiwa yang mengandung tindakan 

sosial yang beriorientasi nilai. 

3. Mengklasifikasikan data yang diperoleh 

sesuai dengan tindakan sosial yang 

beriorientasi nilai religius tokoh Fahri 

dalam novel Ayat-Ayat Cinta. 

4. Menganalisis data berdasarkan tipe 

tindakan sosial yaitu tindakan sosial yang 

berorientasi nilai religius yang meliputi 

akhlak terhadap Allah Ta’ala, akhlak 

terhadap diri sendiri, akhlak terhadap 

keluarga, dan akhlak terhadap 

masyarakat. 

5. Mengidentifikasi kaitan hasil penelitian 

dengan nilai-nilai pendidikan karakter. 

6. Menyimpulkan hasil analisis yang 

didapat secara keseluruhan. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tindakan Sosial yang Berorientasi Nilai 

Religius pada Tokoh Fahri dalam Novel 

Ayat-Ayat Cinta Karya Habiburrahman 

El-Shirazy Perspektif Max Weber 

 

1. Akhlak Terhadap Allah Ta’ala 

Akhlak terhadap Allah Ta’ala dapat 

berarti segala sikap dan perbuatan yang 

dilakukan oleh seorang hamba kepada 

Allah, baik menjauhi larangan-Nya dan 

mentaati perintah-Nya.  

a. Beribadah 

Salah satu sunnah Nabi Muhamad SAW 

yang dapat dilakukan sebagai bentuk dari 

beribadah kepada Allah adalah setelah 

sholat subuh dianjurkan tidak tidur lagi. 

Hal ini juga dilakukan oleh tokoh Fahri 

yang menjadi kebiasaan dalam hidupnya. 

Setelah sholat subuh dia memilih untuk 

mentadabburi Al-Quran. 

b. Tawakal 

Tawakal adalah penyerahan diri secara 

totalitas kepada Allah. Hal ini juga 

dilakukan oleh tokoh Fahri. Dia 

menegaskan bahwa hidupnya hanya 

bergantung pada Allah. Tindakan yang 

mencerminkan hal itu adalah tokoh Fahri 

membuat peta hidup sebagai bentuk 

usaha dalam merancang masa depan 

dengan melibatkan Allah. Peta hidup 
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adalah bentuk usahanya, sedangkan 

tawakal dengan menyerahkan semua 

hasil sepenuhnya pada Allah. 

 

c. Takwa 

Takwa berarti semua perkara harus 

didasarkan untuk semakin dekat dengan 

Allah dan Rasul-Nya. Salah satunya 

adalah dalam mencintai seseorang. Cinta 

yang ada didasarkan bertujuan agar 

semakin dekat dengan Allah dan Rasul-

Nya. Hal ini pula yang dilakukan Fahri 

ketika istrinya takut kehilangan dirinya 

ketika Fahri berada dalam penjara. 

 

2. Akhlak Terhadap Diri Sendiri 

Beberapa contoh akhlak tehadap diri 

sendiri sebagai berikut. 

a. Amanah 

Amanah memiliki makna dapat dipercaya 

yang merupakan salah satu karakter yang 

harus dimiliki orang beriman yang 

menunjukkan tingkat religiusitasnya. 

Salah satu bentuk amanah yaitu 

menunaikan kewajiban dengan baik. Hal 

ini dapat terlihat pada tokoh Fahri yang 

sangat berkomitmen dengan jadual 

belajar mengaji. Fahri tetap pergi mengaji 

meskipun cuaca Mesir tidak bersahabat.  

b. Berani berkata benar 

Dalam islam, kebenaran dan kejujuran 

adalah hal yang harus dijunjung tinggi 

oleh setiap orang yang beriman. Hal itu 

pula dapat terihat dari tindakan tokoh 

Fahri yang tidak takut mengatakan 

kebenaran atas sesuatu yang tidak pernah 

dilakukan. Salah tindakan Fahri yaitu 

tidak takut mengakui bahwa dia tidak 

pernah melakukan pemerkosaan yang 

telah dituduhkan, meskipun polisi Mesir 

mengancamnya dalam penjara. 

c. Meninggalkan perbuatan risywah (suap) 

Dalam islam, suap adalah tindakan buruk 

yang Allah laknat. Suap bertujuan untuk 

membuat suatu perkara yang salah 

menjadi mudah untuk diselesaikan. Hal 

ini juga terlihat dari tindakan tokoh Fahri 

yang menolak permintaan Aisha untuk 

menyuap keluarga Noura agar Fahri 

dapat dibebaskan dari penjara. 

 

3. Akhlak Terhadap Keluarga 

Beberapa contoh akhlak tehadap keluarga 

sebagai berikut. 

a. Berbakti kepada orangtua 

Berbakti kepada kedua orangtua menjadi 

sangat penting karena merupakan 

kewajiban yang paling besar setelah 

beriman kepada Allah Ta’ala. Salah satu 

bentuk ketaatan kepada orangtua adalah 

selalu mendoakan kebaikan untuk kedua 

orangtua. Hal itu terlihat dari tindakan 

tokoh Fahri. Sebagai bentuk cinta dan 

bakti kepada kedua orangtuanya, Fahri 

selalu mendoakan kedua orangtuanya 

setiap selesai sholat. 

b. Berbuat baik kepada istri 

Nabi Muhammad SAW memberikan 

teladan yang indah dalam berumah 

tangga. Salah satu cara beliau 

membahagiakan istrinya adalah mengajak 

becanda dan menghiburnya. Tindakan 

tokoh Fahri yang mencandai istrinya 

telah mencerminkan salah satu sunnah 

yang diajarkan oleh Nabi Muhammad 

SAW. 

c. Musyawarah 

Sesuatu yang dihasilkan melalui proses 

musyawarah lebih menentramkan 

daripada hal yang dihasilkan tidak 

dengan musyawarah. Hal itu pula 

dilakukan oleh tokoh Fahri dalam 

memutuskan suatu hal terkait 

kewajibannya sebagai suami. Fahri 

bermusyawaha bersama istrinya. Dia 

menyadari bahwa istrinya berhak 

berpendapat terhadap apa yang akan 

dilakukan Fahri. 
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4. Akhlak Terhadap Masyarakat 

Beberapa contoh akhlak tehadap 

masyarakat sebagai berikut. 

a. Menghormati atau menghargai orangtua 

dan wanita 

Menghormati atau menghargai orangtua 

dan wanita adalah akhlak dan adab yang 

diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. 

Fahri yang menyadari hal itu 

menerjemahkan ajaran Islam dalam 

bentuk tindakan mempersilakan orang 

yang lebih tua dan wanita untuk duduk. 

Karena Fahri memahami cuaca dalam 

metro sangat panas maka yang berhak 

duduk adalah orang lain yang lebih 

membutuhkannya. 

b. Memberi hadiah kepada oranglain 

Nabi Muhammad SAW mengajarkan 

saling memberi hadiah kepada sesame, 

karena hal itu akan menumbuhkan kasih 

sayang. Hal itu terlihat dari sikap Fahri 

kepada tetangganya. Fahri memberi 

hadiah kepada madam Nahed dan Yousef 

sebagai bentuk rasa kasih sayang dan 

hormatnya kepada keluarga tersebut. 

c. Adab bergaul dengan lawan jenis  

Islam sudah mengatur bagaimana aturan 

bergaul dengan lawan jenis. Salah 

satunya yaitu tidak menyentuh wanita 

yang bukan mahrom. Hal itu dapat 

terlihat dari tindakan Fahri menolak 

ajakan Maria beragama Kristen koptik 

untuk berdansa dan menjelaskan alas an 

penolakan itu berdasarkan ajaran Islam 

yang diyakini Fahri. 

d. Memuliakan tetangga 

Dalam islam, ada beberapa hal yang 

dimiliki tetangga. Salah satunya adalah 

memberikan rasa aman dan tentram 

kepada tetangga. Hal itu dilakukan pula 

oleh tokoh Fahri ketika atap rumahnya 

bocoh. Tetapi di sisi lain, d atas atap 

rumahnya terhadap rumah tetangganya. 

Fahri belum ingin memberitahu 

tetangganya karena ia tidak ingin 

mengganggu kenyamanan mereka. 

e. Toleransi kepada nonmuslim 

Allah dan Rasul-Nya telah mengajarkan 

bahwa seorang muslim yang baik harus 

selalu menjadi penebar rahmat bagi 

seluruh alam. Kepada orang kafir pun 

diperintahkan untuk berbuat baik selama 

orang kafir itu tidak memerangi Islam. 

Hal itu terlihat dari tokoh Fahri yang 

menenangkan suasana kegaduhan antara 

sebagian masyarakat muslim Mesir 

dengan orang kafir Amerika. 

 

Kaitan Nilai Religius dengan Nilai-Nilai 

Pendidikan Karakter 

Orientasi nilai religius tokoh Fahri 

dalam novel Ayat-Ayat Cinta berkaitan 

dengan 18 nilai pendidikan karakter yang 

dikeluarkan oleh dinas pendidikan dalam 

buku Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi 

Dan Aplikasinya Dalam Lembaga 

Pendidikan karya Zubaedi. Orang yang 

memegang teguh nilai-nilai keagamaan akan 

menjadi pendorong dalam membentuk 

karakter religius dalam diri. Hal inilah yang 

terlihat pada tokoh Fahri. Beberapa nilai 

karakter dari 18 nilai pendidikan karakter 

tersebut ada dalam diri tokoh Fahri. di 

antaranya: nilai religius, kejujuran, toleransi, 

disiplin, kerja keras, mandiri, komunikatif, 

serta bertanggung jawab.  

 

D. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan tentang orientasi nilai religius 

tokoh Fahri dalam novel Ayat-Ayat Cinta 

karya Habiburrahman El-Shirazy, maka 

dapat ditemukan tindakan sosial berorientasi 

nilai religius pada tokoh Fahri yang tercakup 

dalam akhlak terhadap Allah Ta’ala, akhlak 

terhadap keluarga, akhlak terhadap diri 

sendiri, dan akhlak terhadap masyarakat. (1) 

Akhlak terhadap Allah Ta’ala meliputi 
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beribadah, tawakal, dan takwa. (2) akhlak 

terhadap keluarga meliputi berbakti kepada 

orangtua, berbuat baik kepada istri, dan 

musyawarah dengan keluarga. (3) akhlak 

terhadap diri sendiri meliputi amanah, berani 

berkata benar, meninggalkan perbuatan 

risywah (suap). (4) akhlak terhadap 

masyarakat meliputi menghormati atau 

menghargai orangtua dan wanita, memberi 

hadiah kepada orang lain, adab bergaul 

dengan lawan jenis atau nonmahrom, 

memuliakan tetangga, dan toleransi kepada 

nonmuslim. 

Tindakan sosial berorientasi nilai 

religius yang dilakukan oleh Fahri dalam 

novel Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman 

Elshirazy dapat menjadi inspirasi dan 

teladan bagi pendidikan karakter yang ada di 

Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena 

tindakan sosial berorientasi nilai religius 

yang dilakukan Fahri bersesuaian dan 

sejalan dengan nilai pendidikan karakter 

yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan 

diantaranya yaitu nilai religius, kejujuran, 

toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, 

komunikatif, serta bertanggung jawab.  
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