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ANALISIS NILAI RELIGIUSITAS TOKOH AYYAS DALAM NOVEL 

BUMI CINTA KARYA HABIBURRAHMAN EL SHIRAZY DAN 

HUBUNGANNYA DENGAN PEMBELAJARAN SASTRA DI SMA 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai religiusitas tokoh 

Ayyas dalam novel Bumi Cinta karya Habiburrahman El Shirazy dan 

hubungannya dengan pembelajaran sastra di SMA. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun yang akan dibahas  dalam 

penelitian ini adalah nilai religiusitas yang meliputi nilai akidah, syariah, dan 

akhlak. Setelah melakukan analisis tersebut , kemudian hasil penelitian ini 

dihubungkan dengan pembelajaran di SMA. Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, dan dokumentasi. Data 

yang digunakan sebagai dasar penelitian yaitu berupa kalimat-kalimat dan 

wacana. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif. Hasil dari kesimpulan penelitian ini yaitu: (1) akidah yang berisi 

tentang iman kepada Allah seperti terlihat ketika Ayyas mengucapkan kata-

kata yang menyandarkan diri kepada Allah SWT dan iman kepada Al Qur‟an 

terlihat ketika tokoh Ayyas selalu senantiasa meluangkan waktunya untuk 

membaca ayat-ayat suci Al Quran,(2) Syariah yang berisi tentang menjaga 

pandangan dari hawa nafsu diperlihatkan Ayyas ketika seringkali menunduk 

ketika bertatap muka dengan tokoh perempuan yang ada didalam novel ini, 

dan dilarang berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim diperlihat 

Ayyas ketika ia menolak permintaan salah satu perempuan yang ada didalam 

novel ini untuk dipersilahkan masuk ke dalam kamarnya, (3) akhlak yang 

berisi tentang akhlak kepada Allah SWT, akhlak kepada sesama, dan akhlak 

kepada diri sendiri. Akhlak kepada Allah meliputi shalat dan berdoa kepada 

Allah SWT seringkali diperlihatkan tokoh Ayyas yang sering menyempatkan 

diri untuk berdoa ketika selesai mengerjakan shalatnya, berdzikir, beristigfar, 

dan berdoa digambarkan tokoh Ayyas yang selalu berdzikir kepada Allah 

setelah shalat, dan ketika mendapatkan permasalahan. Akhlak kepada sesama 

antara lain membangun dan menjaga silaturahmi diperlihatkan ketika Ayyas 

memperkenalkan diri kepada tokoh-tokoh lain yang ada dalam novel, 

meminta maaf, berprasangka baik, bertutur sapa dengan baik, saling 

menghargai dan menghormati, bertutur kata dengan baik, mengucapkan rasa 

terima kasih, dan ikhlas. Akhlak kepada diri sendiri antara lain, mengucapkan 

rasa syukur kepada Allah Taala, mengucapkan rasa syukur kepada Allah 

SWT merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada sang maha 

pencipta. 

Kata kunci: Religiusitas, Novel Bumi Cinta, Pembelajaran di 

SMA 
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          BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Sastra adalah suatu bentuk dan hasil seni kreatif yang objeknya 

manusia dan kehidupannya, dengan menggunakan bahasa sebagai 

mediumnya (Royati. 2012: 1). Sastra sebagai cabang dari seni kebudayaan, 

usianya sudah cukup tua. Kehadiran hampir sama  dengan adanya manusia, 

karena ia diciptakan dan dinikmati manusia. Sastra telah menjadi bagian dari 

pengalaman kehidupan manusia, baik dari aspek manusia yang 

memamfaatkannya bagi pengalaman hidupnya, maupun dari aspek 

penciptanya yang mengekspresikan pengalaman batinya ke dalam karya 

sastra. 

Di dalam karya sastra dilukiskan keadaan dan kehidupan sosial suatu 

masyarakat, peristiwa-peristiwa, ide dan gagasan, serta nilai-nilai yang 

diamanatkan pencipta lewat  tokoh-tokoh cerita. Sastra mempersoalkan 

manusia dalam berbagai aspek kehidupannya, sehingga karya sastra berguna 

untuk mengenal manusia, kebudayaan serta zamannya. 

Dari sudut lain, kesustraan merupakan cabang kebudayaan. Oleh 

karena itu pertumbuhan sastra di Indonesia sangat erat kaitannya kebudayaan 

yang dianut oleh sastrawan yang berhasil membuat karya sastra seperti 

novel. Para sastrawan tidak hanya menulis tetapi juga menyampaikan 

1 
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gagasannya, mempunyai tujuan dan maksud tertentu, agar di dalam karyanya 

dapat dinikmati oleh masyarakat. 

Karya sastra seperti novel merupakan salah satu penjelmaan dari 

kehidupan manusia itu sendiri. Pengalaman itu dapat berupa pengalaman 

lansung , yaitu pengalaman yang dialami oleh pengarangnya dan juga yang 

tidak lansung di sampaikan oleh pengarangnya, misalnya pengarang banyak 

membaca sehingga banyak informasi yang kemudian dituangkan dalam 

karya sastra. 

Novel menggarap kehidupan seorang tokoh. Oleh karena itu, novel 

dapat mengemukakan sesuatu secara bebas, menyajikan sesuatu lebih 

banyak, lebih rinci, lebih detail dan melibatkan berbagai permasalahan yang 

lebih kompleks. 

Membahas masalah karya sastra, ada beberapa masalah yang mucul, 

antara lain kurangnya kemampuan pembaca dalam memahami karya sastra 

yang bersifat komfleks, unik, dan tidak lansung dalam pengungkapanya. Hal 

inilah antara lain yang menyebabkan sulitnya pembaca dalam menafsirkan 

karya satra. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Nurgiyantoro (2012 : 31-

32) yang menyatakan bahwa salah satu penyebab sulitnya pembaca dalam 

menafsirkan karya sastra, yaitu di karenakan novel merupakan sebuah 

struktur organisme yang kompleks, unik, dan mengungkapkan sesuatu secara 

tidak langsung.  Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu bukti-bukti hasil kerja 

analisis. 
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Dalam hal ini, karya sastra dapat berperan  untuk membantu sebagai 

pencerahan, dan sebagai sarana pembelajaran sehingga dapat diambil 

mamfaat  dan pelajaran dalam kehidupan. Selain itu, dewasa ini banyak 

masyarakat yang jauh dari sifat-sifat kemanusiaan, lupa terhadap kewajiban-

kewajiban hidupnya, bersikap masa bodoh terhadap permasalahan yang 

terjadi di sekelilingnya. Sehingga melalui karya sastra (novel) diharapkan 

dapat digunakan  untuk  menyadarkan masyarakat (pembaca) untuk kembali 

pada jalan yang benar.  

Adanya salah satu novel yang popular saat ini adalah novel bumi 

cinta karya Habiburrahman el Shirazy yang dapat meningkatkan gairah 

membaca bagi pecinta buku, khususnya para pecinta novel.  Novel spritual 

pembangun iman ini sangat diterima oleh masyarakat luas. 

Melalui novel penulis bisa berbagi hikmah kepada para pembaca 

tanpa harus menggurui, selain itu watak dan prilaku yang benar dari tokoh 

dalam novel dapat menjadi suatu dakwah teladan bagi para 

pembaca.http://Durroh fairuz.blogspot.com /2012/08/sastra sebagai media 

dakwah. Di akses senin 18 maret 2013. 

Sebagai media dakwah, karya sastra merupakan elemen penting 

untuk membangun watak insan. Karya sastra yang mendorong pembacanya 

untuk menjiwai nilai-nilai kerohanian, nilai kemanusiaan, kemasyarakatan 

dan kebudayaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ali(dalam Emilawati 2006: 

3) menyatakan bahwa seni merupakan bagian dari budaya manusia, dan seni 
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adalah hasil pengekspresian jiwa yang berkembang menjadi bagian dari 

budaya bangsa. 

Dalam pembelajaran sastra disekolah karya sastra (novel) dapat 

berfungsi sebagai media dakwah terutama novel religi misalnya novel Bumi 

Cinta seperti yang akan dikaji dalam penelitian ini, dan yang sangat 

mendukung terbentuknya watak insan yang peduli dengan permasalahan 

yang terjadi di sekitarnya. Dan untuk mewujudkan tujuan dari pengajaran 

sastra di sekolah. Adapun tujuan dari pembelajaran sastra sendiri di 

maksudkan untuk menumbuhkan keterampilan, rasa cinta, dan penghargaan 

para siswa terhadap bahasa dan sastra Indonesia sebagai bagian dari budaya 

warisan leluhur. 

Menurut Mangunwijaya (dalam Nurgiantoro:326),kehadiran unsur-

unsur religius dan keagamaan dalam sastra adalah suatu keberadaan sastra itu 

sendiri. Bahkan, sastra tumbuh dari sesuatu yang bersifat religius. Pada awal 

mula segala sastra adalah religiu. Istilah “religius” membawa konotasi pada 

agama. Religius dan agama memang erat berkaitan, berdampingan, bahkan 

dapat melebur dalam satu kesatuan, namun sebenarnya keduanya menyaran 

pada makna yang berbeda. 

Bertumpu dari latar belakang tersebut, maka penelitian yang menkaji 

tentang nilai-nilai yang terkandung dalam novel Bumi Cinta sangat perlu 

dilakukan. Dalam hal ini penelitian terhadap novel Bumi cinta dipusatkan 

pada pengkajian tentang nilai-nilai religiutas yang ada didalamnya serta 

dihubungkan dengan pembelajaran sastra di Sekolah  Menengah Atas. 
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Berkaitan dengan permasalahan diatas maka penulis mengangkat judul 

“Analisis nilai religiutas tokoh Ayyas dalam novel Bumi Cinta karya 

Habiburrahman el Shirazy dan hubungannya dengan pembelajaran sastra di 

SMA”.  

1.2.Rumusan masalah 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah , maka di perlukan 

suatu perumusan masalah. Permasalahan dalam penelitian ini di rumuskan 

sebagai berikut: 

“Bagaimanakah nilai religiutas tokoh Ayyas dalam novel bumi cinta 

karya Habiburrahman El Shirazy dan hubungannya dengan pembelajaran 

sastra di SMA?. 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan suatu penelitian haruslah jelas mengingat penelitian harus 

mempunyai arah dan sasaran yang tepat. Adapun tujuan penelitian ini 

adalah: 

1.1.1 Mendeskripsikan nilai-nilai religiutas tokoh Ayyas dalam novel bumi 

cinta karya Habiburrahman El Shirazy  

1.1.2 Mendeskripsikan hubungan nilai religiutas tokoh Ayyas dalam novel 

bumi cinta dan hubunganya dengan pembelajaran sastra di SMA. 
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1.4.Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berhasil dengan baik yaitu, yaitu 

dapat mencapai tujuan secara optimal, menghasilkan laporan yang sistematis 

dan dapat mamfaat secara umum. Adapun mamfaat yang di harapkan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Memperluas khazanah ilmu pengetahuan terutama bidang bahasa dan 

sastra Indonesia, khususnya dalam analisis nilai-nilai religiutas novel. 

2. Dengan adanya aspek religius dapat menambah referensi penelitian karya 

sastra Indonesia dan membantu pembaca dalam memahami makna yang 

terdapat dalam karya sastra. 

3.  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada mahasiswa 

dan guru, khususnya program bahasa dan sastra dalam menkaji dan 

menelaah novel. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Yang Relevan 

Kajian pustaka diperlukan dalam penelitian yang sebagaimana 

fungsinya mengembangkaansistematika penelitian yang terdahulu yang ada 

hubungannya  dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan 

berkembangnya ilmu sastra, penelitian sastra yang mengangkat nilai religi 

atau keagamaan pun telah banyak dilakukan antaranya: 

Saidah Arafah (2005), dalam penelitiannya Aspek religiutas novel di 

bawah lindungan ka‟bah karya Hamka menyimpulkan bahwa nilai 

keagamaan novel tersebut adalah: (1) aspek akidah yang berisi tentang 

ketauhidan, kepercayaan terhadap alam gaib, dan iman kepada takdir, (2) 

akhlak yaitu tentang pengabdian kepada orang tua, sabar dan tabah 

menerima ketentuan tuhan. 

Penelitian selanjutnya yang diteliti oleh Fifi Aryani (2010), dengan 

judul aspek struktural objektif dan nilai pendidikan religiutas islami pada  

novel lafazh;lafazh cinta karya Hadi S.Khuli menyimpulkan bahwa nilai 

keagamaan yang terkandung adalah: (1) akidah yang berisi tauhid, 

kepercayaan terhadap alam adanya alam gaib, dan iman kepada takdir, (2) 

syariah, (3) akhlak, akhlak kepada orang Allah, akhlak kepada orang tua, 

akhlak kepada takdir Allah. 

 

7 
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Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Lalu Ruspandi (2012), 

skripsinya yang berjudul Analisis nilai religius dalam novel tasawuf cinta 

karya M.Hilmi As‟ad dan kaitannya dengan pembelajaran apresiasi sastra di 

SMA. Penelitian ini, peneliti membahas tentang nilai-nilai keagamaan yang 

terdiri dari: (1) akidah yang berisi tentang iman kepada Allah, Iman kepada 

hari kiamat, (2) syariah, berjabat tangan secara islami dengan lawan jenis, 

diwajibkan memakai jilbab bagi wanita, dilarang berdua-duaan antara laki-

laki dan perempuan, dilarang membicarakan kejelekan orang lain, (3) 

akhlak, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada 

diri sendiri. 

Seperti penelitian yang dilakukan diatas, dapat diketahui bahwa 

penelitian yang mengangkat nilai religius sudah banyak dilakukan dan 

sangat relevan dengan objek kajian yang akan diteliti dalam penelitian ini. 

Penelitian-penelitian diatas dijadikan sebagai bahan acuan, tolak ukur, dan 

referensi untuk penelitian ini. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Novel Bumi Cinta 

a. Novel 

           Menurut pendapat Jassin (dalam Nurgiantoro 2012:16) novel 

adalah suatu cerita yang bermain dalam kehidupan manusia dan benda 

yang ada di sekitar kita , tidak mendalam, lebih banyak melukiskan satu 

saat dari kehidupan seseorang, dan lebih mengenai sesuatu episode. 
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Novel berkembang dari bentuk-bentuk naratif nonfiksi, misalnya 

surat, beografi, kronik, atau sejarah. Jadi,  novel berkembang dari 

dokumen-dokumen, dan secara stilistik menekankan pada pentingnya 

detil dan bersifat memesis. Novel lebih mengacu pada realitas yang 

lebih tinggi dan psikologi yang lebih mendalam. Wellek dan Warren, 

1982:282-383 (dalam Nurgiantoro, 2012:15).  Novel berkembang dari 

bentuk bentuk naratif nonfiksi dan novel lebih mengacu pada realitas 

yang lebih dan psikologi yang lebih mendalam dari pada roman. 

Selanjutnya, Fiksi menurut Alternbernd dan lewis (dalam Nurgiantoro, 

2012:2-3) dapat diartikan sebagai prosa naratip yang bersifat imajinatif, 

namun biasanya masuk akal dan mengandung kebenaran yang 

mendramatisir atau hubungan-hubungan antar manusia. 

Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa novel adalah 

cerita panjang yang mengiaskan kehidupan manusia bersifat imajinatif 

namun masih ada hubungannya dengan dunia nyata. 
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b. Novel Bumi Cinta 

Muhammad Ayyas atau yang kerap dipanggil Ayyas ini adalah 

seorang mahasiswa dari Indonesia yang juga merupakan seorang santri 

salaf . Ia harus melakukan sebuah penelitian di negeri yang paling 

menjungjung tinggi seks bebas “free sex” yakni Rusia . Ia harus 

berjuang mempertahankan keimanan , keyakinan , dan akidahnya . 

Saat itu Moskwa sedang dalam keadaan musim dingin .  Salju 

berterbangan dan melayang turun perlahan tidak menghalangi arus lalu 

lalang orang -orang di bandara Sheremetyevo . Ia dijemput oleh Devid , 

sahabat SMP dulu . Mereka sudah hampir sembilan tahun tidak bertemu 

. Setelah beberapa saat bercengkrama satu sama lain , mereka kemudian 

bergegas menuju apartemen yang disewakan Devid untuk Ayyas selama 

melakukan penelitian di Rusia beberapa bulan kedepan . 

Tanpa Ayyas duga , ia dikejutkan dengan sebuah kenyataan 

bahwa dirinya harus satu apartemen dengan nonik-nonik Rusia yang 

berparas sangat cantik . Mereka adalah Yelena dan Linor . Padahal 

sejak kecil ia tidak biasa dengan hal seperti itu , ia lemah terhadap 

perempuan cantik . Ia takut imannya akan runtuh jika harus tinggal 

bersama mereka . Namun menurut Devid , itulah yang terbaik untuk 

Ayyas . Devid menjelaskan secara detail alasan mengapa Devid 

memilih apartemen tersebut . Setelah mendengar penjelasan Devid , 

Ayyas pun mengerti dan mengikuti apa kata Devid . 
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Sejak saat itulah perjalanan hidup Ayyas dipenuhi dengan banyak 

godaan. Dari mulai cara berpakaian mereka , sikap , sampai perkataan 

Linor yang sering sekali mengejek agama Islam . Belum lagi asisten 

professor yang sangat cantik , menawan dan cerdas . Bayangan 

wajahnya selalu ada dalam pikiran Ayyas , ia bernama Dr. Anastasia 

Palazzo . Ayyas merasa cobaan ini sangat berat baginya . 

Setelah cukup lama Ayyas tinggal satu apartemen bersama dua 

orang nonik Rusia itu , Ayyas sangat terkejut karena ternyata mereka itu 

bukanlah orang baik-baik . Suatu hari , Ayyas memergoki Linor sedang 

melakukan perzinaan di ruang tamu apartemen mereka bersama seorang 

anggota mafia Rusia . Bahkan mafia itu sendiri terang-terangan 

mengajak Ayyas untuk berzina bersama mereka . Namun Ayyas 

meninggalkan ruang tamu menuju kamarnya tanpa menghiraukan 

mereka . Kemudian Ayyas menyalakan laptopnya dan memutar 

lantunan ayat suci Al Qur‟an dengan keras . Karena merasa terganggu , 

lelaki itu memaki Ayyas sampai timbul perkelahian antara keduanya . 

Tidak lama setelah itu , ia mengetahui bahwa Yelena adalah seorang 

pelacur kelas kakap dan merupakan seseorang yang tidak percaya akan 

adanya Tuhan ( atheisme ) . 

Linor semakin membenci Ayyas , banyak sekali cara yang ia 

lakukan untuk menhancurkan keimanan seorang Ayyas . Berbagai cara 

ia lakukan untuk menjebak Ayyas .  Mulai dari berpakaian yang tidak 

wajar di depan Ayyas , masuk kamar kamar Ayyas secara diam-diam , 
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sampai menjebak Ayyas agar menjadi tersangka peledakan bom di 

sebuah hotel di Rusia . Namun dari sekian banyaknya cara , tidak ada 

satupun cara yang berhasil meruntuhkan benteng keimanan Ayyas . 

Suatu ketika , Yelena mengalami suatu kejadian yang sangat tidak 

manusiawi . Ia disiksa dan dibuang begitu saja oleh pelanggannya dari 

sebuah mobil di jalanan . Saat itu salju turum begitu lebatnya . Badan 

Yelena terasa hancur dan sama sekali tidak ada yang bisa ia gerakan . 

Saat itu Yelena sedang berada di ujung kematian . Tak ada seorang pun 

yang menolongnya . Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan , dan pada 

siapa ia harus minta tolong . Tanpa ia sadari ia mengingat Tuhan . 

Dalam hatinya ia memanggil nama Tuhan , ia meminta pertolongan 

kepada Tuhan dengan meneteskan air mata . Tubuh Yelena semakin 

tertimbun oleh salju . Tiba-tiba ada seorang ibu yang melihatnya , ibu-

ibu itu meminta bantuan kepada orang-orang untuk menolong Yelena 

namun tak ada seorang pun yang mau membantunya . Tak lama 

kemudian ada seorang pemuda yang mau membantunya yang tak lain 

adalah Muhammad Ayyas yang kebetulan lewat disana . Akhirnya 

Yelena pun dilarikan ke rumah sakit terdekat . Dokter mengatakan jika 

terlambat sedikit saja , nyawa Yelena tidak akan tertolong . Yelena 

sangat berterimakasih kepada Ayyas karena berkat Ayyas ia dapat 

selamat . Namun Ayyas menegaskan pada Yelena bahwa yang 

menolongnya itu bukan Ayyas, tapi itu adalah keajaiban Tuhan . Sejak 

itulah Yelena mulai percaya akan adanya Tuhan . 
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Tak lama kemudian Linor harus dikejutkan dengan sebuah 

kenyataan tentang siapa dirinya sebenarnya . Ia adalah keturunan 

Palestina , bukan keturunan Yahudi asli . Ia juga hanya seorang anak 

angkat . Ia mengetahui semua hal itu dari Madame Ekaterina yang 

selama ini ia anggap sebagai ibu kandunya sendiri . Linor sangat 

terpukul mendengar hal itu dan seolah tak percaya . Ibunya meninggal 

pada saat terjadi pembantaian di Sabra dan Sathila , Palestina. Linor 

menyesal atas semua perbuatannya selama ini sebagai agen Zionis ia 

merasa sama saja ia  yang membunuh ibu kandungnya sendiri . Tak 

hanya itu , ternyata orang tuanya adalah pemeluk agama yang selama 

ini ia sebut sebagai agama primitif yakni Islam . Setelah kejadian itu 

Linor pun mulai mendalami dan mengkaji Islam . 

Devid yang selama ini hidup bebas , ia merasakan hidupnya 

semakin kacau tanpa arah dan tujuan . Ia meminta Ayyas untuk 

menuntunnya kembali ke Jalan yang benar . Devid pun kembali 

mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai tanda keislamannya . Ia 

bercerita kepada Ayyas , ia selama ini sudah terlalu bebas hidup dengan 

perempuan mana saja . Ia sangat tidak kuat jika tidak hidup bersama 

perempuan . Ayyas pun memberikan solusi agar Devid segera menikah 

. Ia sempat akan dinikahkan dengan adik seorang Ustad , namun ia 

merasa tidak pantas menikah dengan adik seorang Ustad yang begitu 

menjaga kesuciannya . Devid meminta agar Ayyas mencarikannya 

calon istri . Ayyas menyarankannya dengan Yelena . Tak menunggu 
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lama , Devid pun melamar Yelena dan ternyata lamarannya pun 

diterima . Akhirnya Yelena mengucapkan dua kalimat syahadat dan 

memeluk Islam , ksemudian melaksanakan pernikahan dengan Devid . 

Setelah banyak mencari informasi tentang Islam dan 

mendalaminya , Linor pun mengucapkan dua kalimat syahadat dan 

masuk Islam . Suatu ketika Linor bermimpi bertemu dengan ibu 

kandungnya . Dalam mimpinya itu , ibu kandungnya berpesan agar 

Linor menikah dengan seseorang yang memiliki sifat seperti Nabi 

Yusuf a.s. . Linor terbangun dari tidurnya . Linor bertanya-tanya 

mengapa ibunya berpesan seperti itu . Ia pun mencari informasi tentang 

Nabi Yusuf a.s. Setelah mencari cerita tentang Nabi Yusuf a.s. ia pun 

lansung teringat kepada sosok Muhammad Ayyas yang memiliki sifat 

persis seperti Nabi Yusuf a.s. . Ia pun beranggapan bahwa orang yang 

dimaksud oleh ibunya itu adalah Ayyas . Ia pun mencari Ayyas dengan 

maksud menanyakan apakah Ayyas mau menjadikannya istri . Linor 

berangkat menemui Ayyas dengan berpakaian muslimah . Ayyas pun 

sampai tidak mengenalnya . Setelah ia menerangkan bahwa ia adalah 

Linor , Ayyas terkejut dan sangat bersyukur karena Linor telah 

bertaubat . Linor pun menyampaikan maksud kedatangannya , namun 

Ayyas tidak langsung menjawabnya saat itu . 

Ayyas tidak kunjung memberikan jawaban , Linor pun pamit dan 

berharap Ayyas memberikan kepastian keesokan harinya . Ketika Linor 

sudah keluar , Ayyas berubah pikiran. Ia menerima dan 
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menyanggupinya untuk menjadi suami Linor . Namun Linor sudah 

terlalu jauh . Ayyas langsung bergegas ke jendela untuk meneriakkan 

bahwa ia sanggup , tapi Linor semakin jauh dan tak mungkin 

mendengar suaranya . Dibelakang Linor terlihat sebuah mobil hitam 

yang melaju ke arahnya . Ayyas melihat orang yang ada di dalam mobil 

itu membawa senjata api . Ayyas berteriak memperingatkan Linor . 

Namun terlambat , Doooorrr… tubuh Linor pun langsung jatuh saat itu 

juga . Ternyata orang tersebut menembak Linor . Ayyas langsung 

terkulai lemas tak berdaya melihat Linor yang telah jatuh berlumuran 

darah . Ia pun mengumpulkan segenap tenaga dan berlari menuju Linor 

yang sudah terkapar . Ia mengangkat Linor ke pangkuannya dan 

meminta bantuan untuk membawa Linor ke rumah sakit . 

Tak lama kemudian ada seorang ibu yang mengendarai mobil di 

dekat sana , Ayyas pun meminta tolong kepada ibu tersebut untuk 

membawanya ke rumah sakit terdekat . Ayyas sangat menyesal 

mengapa ia tidak langsung menjawab permintaan Linor tadi . Dengan 

penuh penyesalan , Ayyas pun menangis . Isak tangis yang kalau siapa 

saja yang melihat dan mendengarnya pasti akan tersayat hatinya . 

Isakan seorang pecinta sejati , yang mencintai karena Allah dan 

kehilangan pun karena Allah pula . 
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2.2.2 Nilai Religiusitas 

a. Nilai 

Menurut Hanafi(dalam Ruspandi 2012:13) nilai adalah suatu 

perangkat keyakinan ataupun perasaan yang diyakini sebagai suatu 

identitas yang memberikan corak yang khusus pada pola pemikiran, 

perasaan, keterikatan maupun pola tingkah laku. Nilai merupakan 

landasan atau tujuan dari aktifitas sehari-hari yang menentukan dan 

mengarahkan bentuk, corak, intensitas, dan perilaku seseorang atau 

sekelompok orang, sehingga menghasilkan bentuk-bentuk produk 

materi seperti benda-benda budaya maupun bentuk materi yang 

diyatakan dalam gerak dan pendapat seseorang, kegiatan kesenian atau 

pola pikir konsep. 

Nilai dapat membuat orang menjadi puas. Nilai sangat berharga 

walau tidak tampak. Nilai dapat berpengaruh pada pola pikir, cara 

bersikap maupun cara bertindak seseorang dalam mencapai suatu 

tujuan. 

b. Religiusitas 

Istilah religiusitas berasal dari bahasa latin yaitu religare yang 

berarti mengikat, religo berari ikatan dan pengikatan diri kepada Tuhan 

atau lebih tepat pada manusia meneriman ikatan Tuhan sebagai sumber 

ketentraman dan kebahagiaan (djojosantoso dalam Tita 

Royati,(2012:8)). 
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Religion menurut orang-orang barat yaitu Organisasi masyarakat 

segolongan manusia yang menyusun pelaksanaan segolongan manusia 

yang periodik, pelaksanaan ibadah dengan sebagian sembahyang, 

mempercayai suatu kepercayaan yaitu kesempurnaan zat yang mutlak, 

mempercayaai perhubungan manusia dengan kekuatan rohani yang 

lebih mulia dari pada ia sendiri, rohani itu terdapat pada seluruh alam 

ini, baik rohani tersebut dipandangnya Esa, yaitu Tuhan Yang Maha 

Kuasa, atau dipandangnya terbilang-bilang (Nasir dan anshari 1984:69-

70).  

The World Book Dictonary (Chicago: 1980 dalam Subijantoro 

Atmosuwito 2010: 123-124) kata religousity berarti religious feeling or 

sentiment atau perasaan keagamaan. Jadi yang dimaksudkan dengan 

perasaan keagamaan adalah  segala perasaan batin yang ada 

hubungannya dengan Tuhan, perasaan dosa, perasaan takut, kebesaraan 

Tuhan. 

Menurut Mangunwijaya (dalam Nurgiantoro 2012:327) 

mengatakan bahwa religiusitas mengatasi lebih dalam dari pada agama 

yang tampak formal dan resmi. Dengan demikian Religiusitas bukan 

hanya berhubungan dengan ketaatan ritual atau hukum agama, tetapi 

lebih mendasar dalam pribadi manusia. 

Religiusitas berkaitan dengan kebebasan seseorang untuk 

menjaga kualitas keberagamaannya, jika dilihat dari dimensi yang 
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paling dalam dan personal yang acapkali berada diluar katagori-katagori 

ajaran agama (Ratnawati, dkk dalam Zuhairini 2007:13) 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa religiusitas 

adalah suatu perasaan batin atau sikap personal yang ada hubungannya 

dengan Tuhan, rasio, dan rasa manusiawi yang dirasakan manusia secara 

lebih mendalam.  

2.2.3 Agama Islam 

Agama Islam adalah agama yag ajaran-ajarannya bersumber pada 

wahyu dari Allah SWT yang disampaikan kepada ummat manusia melalui 

perantaraan nabi Muhammad untuk kesejahteraan ummat manusia di dunia 

dan di akhirat (Saleh, 1976:13). Agama Islam adalah agama Allah yang 

disampaikan kepada nabi Muhammad untuk diteruskan kepada ummat 

manusia yang mengandung ketentuan-ketentuan keimanan/aqidah, 

ketentuan ibadah, serta muamalah, juga syarat yang menentukan proses 

berpikir dan berbuat serta proses terbentuknya kata hati (Daradjat, 1984: 

60-61).  

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa agama Islam 

adalah agama Allah yang diperuntukkan kepada ummat manusia melalui 

perantaraan nabi Muhammad yang mengandung unsur-unsur pokok 

sebagai berikut: 

1) Akidah 

Akidah berasal dari kata aqada-ya‟aqidu-aqdan aqidatan yang artinya 

simpulan, ikatan, atau perjanjian yang kokoh. Pengertian teknis, akidah 
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berarti lama, kepercayaan atau keyakinan (Ruspandi 2012:15 dalam Natsir 

dan Affandi). 

Hal yang sama juga dikemukakan (Muhasim 2010:51) 

menyatakan bahwa akidah menurut bahasa adalah ikatan atau 

sangkutan, dan menurut istilah adalah iman atau keyakinan. 

Akidah islam berawal dari keyakinan kepada Dzat mutlak Yang 

Maha Esa yang disebut Allah, Allah Maha Esa dalam Dzat, sifat, 

perbuatan dan wujudnya, Kemahaesaan dalam zat, sifat perbuatan dan 

wujud-nya disebut tauhid. Tauhid inilah yang menjadi inti dari rukun iman 

dari seluruh keyakinan Islam (Mahmud Shallut dalam  Muhasim 2010:51). 

Defenisi yang lain juga menyatakan akidah yaitu kepercayaan. 

Adapun kepercayaan yang dimaksud adalah segi teoritis yang dituntut 

pertama-tama dan terdahulu dari segala sesuatu untuk dipercayaai dengan 

satu keimanan yang tidak boleh dicampuri oleh keragu-raguan dan syak 

wasangka(Nasir dan Anshari 1984:84). Akidah inilah yang pertama-tama 

mendapat prioritas dari seluruh proses perjalanan Da‟wah Islamiah yang 

dilakukan oleh Rasullullah saw, dan juga merupakan seruan semua Rasul-

Rasul Allah sejak dahulu. 

Akidah merupakan landasan pokok dari setiap amaliah seorang 

muslim dan sangat menentukan sekali terhadap nilai amaliah tersebut, 

akidah sebagai satu pola dari kepercayaan melahirkan bentuk keimanan 

dan sebagai titik pusatnya adalah Tauhid. 
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Ditinjau dari segi kuat dan tidaknya, akidah ini dibagi menjadi empat 

tingkatan yakni, ragu, yakin, ainul yakin, dan haqqul yakin (Muhasim 

2010:68). Tingkatan ini terutama didasarkan atas sedikit banyak atau besar 

kecilnya potensi dan kemampuan manusia yang dikembangkan dalam 

menyerap akidah tersebut. Semakin sederhana potensi yang dikmbangkan 

akan  semakin rendah akidah yang dimiliki, dan sebaliknya. Empat 

tingkatan aqidah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a.   Tingkat ragu (taklid), yakni orang yang berakidah hanya karna 

ikutan saja, tidak mempunyai pendirian. 

b.   Tingkat yakin, orang yang berakidah atau sesuatu dan mampu 

menunjukkan bukti, alasan atau dalilnya, tapi belum mampu 

menemukan atau merasakan hubungan kuat dan mendalam antara objek 

dengan data atau bukti yang didapatinya. Sehingga tiungkatan ini 

munkin bisa terkecoh oleh sanggahan-sanggahan yang bersifat rasional 

dan mendalam. 

c.   Tingkat a‟inul yakin, orang yang berakidah atau meyakini 

sesuatu secara rasional, ilmiah dan mendalam ia mampu membuktikan 

hubungan antara objek dengan data atau bukti (dalil). Tingkat ini tidak 

akan terkecoh lagi dngan sanggahan-sanggahan yang bersifat rasional 

dan ilmiah. 

d.   Tingkat haqqul yakin, yakni orang berakidah atau menyakini 

sesuatu, yang disamping mampu membuktikan hubungan antara objek 

dengan bukti atau data secara rasional, ilmiah dan mendalam, juga mampu 



, 30 

menemukan dan merasakanya melalui pengalaman-pengalamannya dalam 

pengalaman ajaran agama. 

Orang-orang yang telah memiliki aqidah pada tingkat ini tidak akan 

munkin tergoyahkan dari sisi manapun menyanggah atau mengganggunya, 

ia akan berani berbeda dengan orang lain sekalipun hanya seorang diri, ia 

akan berani mati untuk membela aqidah itu sekalipun tidak seorangpun 

yang mendukung atau menemaninya. 

2) Syariah 

Syariah menurut asal katanya berarti jalan menuju mata air, dari asal 

katanya Syari‟at Islam berarti jalan yang harus ditempuh seorang muslim. 

Syari‟at menurut bahasa yaitu jalan yang harus dilalui oleh setiap muslim 

(Ali M.Daud dalam Muhasim 2010:69).  

Secara bahasa syariat berasal dari kata syara‟ yang berarti 

menjelaskan dan menyatakan sesuatu, atau dari kata Asy-Syir‟atu dan 

Asy-Syari‟atu yang berarti suatu tempat yang dapat menghubungkan 

sesuatu untuk sampai pada sumber air yang tak ada habis-habisnya 

sehingga orang membutuhkannya tidak lagi butuh alat untuk 

mengambilnya(Aminuddin, dkk. 2005:83). 

Sedangkan menurut istilah, syari‟at berarti aturan atau undang-

undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan 

Tuhannya, hubungan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan 

alam semesta (Depag RI, 2001:141 dalam Muhasim 2010:70). 
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Senada dengn peryataan diatas, dikemukakan bahwa syariah adalah 

peraturan-peraturan yang diciptakan Allah atau diciptakan pokok-

pokoknya supaya manusia berpegang kepadanya di dalam hubungannya 

dengan tuhan, dengan saudaranya sesama muslim, dengan saudaranya 

sesama manusia, beserta hubungan dengan alam sekitarnya dan 

hubungannya dengan kehidupan( Nasir dan Anshari1984:88). 

Berarti bahwa syari‟at menyangkut amaliah dari setiap muslim ynag 

di tentukan oleh adanya perintah atau larangan Tuhan yang menyangkut 

semua aspek, baik ibadah khusus (Hablun Minallah) hubungan dengan 

Allah Swt. Maupun ibadah umum (Hablun Minannas) hubungan dengan 

sesamanya. 

Sesuai dengan pengertian tersebut, syari‟ah mencakup seluruh aspek 

kehidupan manusia sebagai individu, warga masyarakat, dan sebagai 

subjek alam semesta. Syari‟ah mengatur hidup manusia sebagai individu, 

yaitu hamba Allah yang harus taat, tunduk, dan patuh kepada Allah. 

Ketatan, Ketundukkan, dan kepatuhan kepada Allah dibuktikan 

dalam bentuk pelaksanaan ibadah, yang tata caranya diatur sedemikian 

rupa oleh syari‟at islam. Syari‟at Islam mengatur pula tata hubungan antar 

seseorang dengan dirinya sendiri untuk mewujudkan sosok individu yang 

saleh. Kesalehan individu ini mencerminkan sosok pribadi muslim yang 

paripurna (Depag RI 2001:142 dalam Muhasim 2010:71). 

3).      Akhlak 
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Akhlak berasal dari bahasa arab yaitu sighot jama, dari khulq, yang 

mengandung segi-segi persesuain dengan khulqun serta erat hubungannya 

dengan kata kholiq dan mahkluk. Dari sinilah asal rumusan yang 

menyatakan bahwa ilmu akhlak merupakan ilmu yang mencakup 

hubungan dengan kholiq dan hubungan mahkluk dengan makhluk  

(Muhasim 2010:128). 

Ahlak secara etimologi berasal dari kata khalaqa yang berarti 

mencipta, membuat, atau menjadikan. Akhlaq adalah kata yang berbentuk 

mufrad, jamaknya adalah khuluqun, yang berarti perangai, tabiat, adat atau 

khalqun yang berarti kejadian, buatan, ciptaan. Jadi, akhlaq (disebut 

akhlak dalam bahasa Indonesia) secara etimologi berarti perangai, adat, 

tabiat atau system perilaku yang dibuat oleh manusia  (Ali 2011:29). 

Ahlak secara kebahasaan bisa baik atau buruk tergantung pada tata 

nilai yang dipakai sebagai landasannya, meskipun secara sosiologis di 

Indonesia kata akhlak sudah mengandung konotasi baik sehingga orang 

yang berakhlak berarti orang yang berakhlak baik. Akhlak yang baik atau 

akhlakul karimah, yaitu sistem nilai yang menjadi asas perilaku yang 

bersumber dari Alquran, As-sunnah, dan nilai-nilai alamiah (sunnatullah).   

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan budi 

pekerti atau kelakuan. Kata akhlak walaupun terambil dari bahasa arab 

yang biasa diartikan tabiat, perangai, kebiasaan, namun kata seperti itu 

tidak ditemukan dalam Alquran. Akhlak adalah hal ihwal yang melekat 

dalam jiwa, daripadanya timbul perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa 
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dipikirkan dan diteliti oleh manusia. Apabila hal ihwal atau tinkah laku itu 

menimbulkan perbuatan-perbuatan yang baik lagi terpuji oleh akal dan 

syara‟, maka tinkah laku itu dinamakan akhlak yang baik. Sebaliknya, bila 

perbuatan-perbuatan yang buruk maka tingkah laku itu dinamakan akhlak 

yang buruk (Ali 2011:29-30). 

Akhlak atau sistem prilaku dapat diwujudkan melalui sekurang-

kurangnya dua pendekatan yaitu ransangan dan kognitif, yang dimaksu 

kognitif disini adalah penyampain informasi yang didasari oleh dalil-dalil 

Alquran dan Alhadist, teori, dan konsep.Hal dimaksud dapat diwujudkan 

melalui dakwah, ceramah, dan sebagainya.   

Dalam kamus Ashry dan kamus Marbawy arti akhlak itu ialah tabiat 

atau parangai, kelakuan, karakter, muru‟ah (rasa malu, padan, dan patut). 

Menurut ibnu Maskawih dalam bukunya “Tahzibul 

Akhlak”menyebutkan bahwa, akhlak merupakan bawaan sifat jiwa yang 

melahirkan perbuatan-perbuatan tanpa disengaja. 

Sedangkan Al-iman Al-Ghozali dalam kitabnya yang termasyur 

“Ihya Ulumuddin” Juz III memberikan definisi akhlak sebagai berikut: 

“bawaan sifat jiwa yang mengendap didalam mendorong atau melahirkan 

perbuatan-perbuatan yang lahir itu baik menurut akal dan agama, maka 

orangnya dinamakan berakhlak mulia (dalam Muhasim 2010:129). 

Selanjutnya akhlak mencakup segala pengertian tingkah laku, tabiat, 

perangai, karakter manusia, baik atau buruk, dalam hubungannya dengan 

Kholiq atau sesama mahkluk. 
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c.     Nilai Religiusitas 

     Nilai religiusitas diartikan sebagai sesuatu yang diyakini baik dan 

berharga untuk mengubah sikap dan perilaku manusia dalam memahami 

dan menghayati adanya sang pencipta kehidupan yang bermamfaat bagi 

semua mahluk ciptaan-Nya yang hidup berlandaskan keyakinan. 

Dalam karya sastra, pengarang bukan hanya sekedar menulis 

karyanya melainkan memiliki maksud dan tujuan terutama sekali untuk 

mempengaruhi pembaca untuk menghayati bahwa karya sastra itu sungguh 

kaya akan nilai-nilai dan pesan yang hikmahnya dapat diambil oleh 

pembaca. Hikmah dalam nilai sebuah karya sastra mampu menambuhkan 

kesadaran yang akan mampu mengarahkan individu ke arah yang lebih 

baik. 

2.3 Pembelajaran Sastra di SMA 

 Pembelajaran merupakan proses pembelajaran siswa menggerakkan 

asas pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama 

keberhasilan pendidikan. Selanjutnya UUSPN. No 20 menyatakan 

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar( Syaiful Segala, 2012:61-

62). 

Pembelajaran dientikkan dengan kata “mengajar” berasal dari kata 

dasar “ajar” yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orng supaya 

diketahui (diturut) ditambah dengan awalan “pe” dan akhiran “an” menjadi 

“pembelajaran” yang berarti proses, perbuatan, cara mengajar atau 
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mengajarkan sehingga anak didik mau belajar (KBBI). Pembelajaran akan 

mengubah prilaku individual anak didik karena dalam pembelajaran terjadi 

proses interaksi yang ideal antara pendidik dengan peserta didik. 

Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta 

dapat berlaku dimanapu  atau kapanpun. Pembelajaran mempunyai 

pengertian yang mirip dengan pengajaran, walaupun mempunyai 

pengertian yang mirip dengan pengajaran, walaupun mempunyai konotasi 

yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar supaya peserta 

didik dapat belajar dan menguasai isi pengajaran sehingga mencapai 

sesuatu objektip yang ditentukan (aspek kognitip), juga dapat 

mempengaruhi perubahan sikap (aspek efektif), serta keterampilan (aspek 

psikomotor) seseorang peserta didik. Pengajaran member kesan hanya 

sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan guru saja. Sedangkan 

pembelajaran juga menyiratkan adanya interaksi antara guru dengan 

peserta didik. 

Setelah terjadi proses belajar mengajar, maka diharapkan terjadi 

suatu perubahan pada diri siswa, baik perubahan pengetahuan, 

keterampilan maupun sikap. Perubahan tingkah laku inilah yang di sebut 

hasil belajar. Perubahan pada diri siswa baik perubahan dari dalam 

maupun dari luar (lingkungannya) diharapkan dapat berkembang dan 

menjadi motivasi untuk merubah pola pikir ke arh yang diinginkan. 

Jadi dapat di simpulkan disini, pembelajaran adalah kegiatan proses 

belajar yaitu berubahnya perilaku pelajar yang melibatkan sisi dalam 
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(intern) pelajar baik itu sikap, mental emosi atau kondi kejiwaan si pelajar 

serta terdapat unsur-unsur luar guna mencapai tujuan pembelajaran yaitu 

berupa proses dan hasil. 

Pembelajaran sastra yang terkait dengan penelitian ini dapat dilihat 

pada kompetensi dasar SMA, yaitu pada kelas XI Bahasa semester I 

dengan kompetensi dasar “Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan unsur 

ekstrinsik (religiusitas) novel Indonesia. Menurut Muslich kompetensi 

dasar merupakan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik perlu 

dinyatakan sedemikian rupa agar dapat nilai, sebagai wujud hasil belajar 

peserta didik yang mengacu pada pengalaman langsung (dalam Azizah, 

2012:36). Berdasarkan kompetensi dasar dapat dirumuskan indikator yaitu 

menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia. 

Indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang menunjukkan 

tanda-tanda perbuatan dan respon yang ditampilkan oleh peserta didik 

(Muslich dalam Azizah, 2012:36). Berdasarkan indikator disusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagai rancangan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan dalam kelas (Muslich dalam azizah, 2012:36). Sumber 

belajar yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu potongan teks novel 

Bumi cinta serta buku teks pembelajaran Bahasa dan Sastra kelas XI 

bahasa. Sebelum diterapkan dalam pembelajaran sastra di kelas, disusun 

perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

terlebih dahulu dan meteri pembelajaran tentang analisis unsur-unsur 
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intrinsik dan ekstrinsik yang difokuskan pada nilai religiusitas dalam 

novel.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu : 

Menurut moleong (2013:6) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-

lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

3.2 Data dan Sumber Data 

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian deskriptif berupa 

kalimat-kalimat dan wacana. Karena disebabkan oleh adanya penerapan 

metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, sebagai data formal adalah 

kalimat-kalimat dan wacana (Ratna 2012: 47). Wujud data dalam 

penelitian ini berupa kalimat dan wacana yang mengandung unsur nilai 

religiusitas yang terdapat dalam novel Bumi Cinta karya Habiburrahman 

El Shirazy. Sumber data yang digunakan untuk memberi  pembelajaran 

sastra di SMA yaitu kurikulum, silabus dan buku pembelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia kelas XI. 

 

28 
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Lofland(dalam Moleong2013:157) mengatakan, sumber data adalah 

dari data itu diperoleh. Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-

kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan 

lainnya.  

Selanjutnya Ratna(2012: 47) mengatakan sumber data pada karya 

sastra adalah berupa naskah. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data yang berbentuk novel. 

a. Judul :  Bumi cinta 

b. Pengarang :  Habiburrahman El Shirazy 

c. Penerbit :  Author Publishing  

d. Tahun Terbit :  2010 

e. Jenis Buku :  Novel  

f. Sampul :  Novel ini berwarna putih dengan gambar latar 

sebuah masjid  berwarna-warni warnanya yang 

halamanya dipenuhi salju , kemudian didepannya 

ada deretan pohon dan deretan banku yang di 

tutupi salju. 

g. Cetakan :  Cetakan Ke 7 

h. Terdiri Atas :  546 halaman, 40 bab (subjudul). 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode berfungsi untuk menyederhanakan masalah, sehingga 

lebih mudah dipecahkan dan dipahami (Ratna 2012: 34). Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
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pustaka dan dokumentasi. Metode-metode tersebut dan uraiannya sebagai 

berikut: 

3.3.1   Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu pengumpulan data berdasarkan literature baik 

berupa buku-buku, majalah sastra yang ada kaitannya dengan 

permasalahan yang diangkat sebagai objek penelitian (Arikunto dalam  

Ruspandi 2012:22). 

Kekhasan metode perpustakaan dalam ilmu sastra disebabkan oleh 

hakikat karya, di satu pihak sebagai dunia yang otonom, dipihak lain 

sebagai aktivitas imajinasi. Hakikat karya sastra sebagi dunia yang otonom 

menyebabkan karya sastra berhak untuk dianalisis terlepas dari latar 

belakang sosial yang menghasilkannya. Sehubungan dengan hakikat 

etonomi diatas, maka imajinasi dengan berbagai unsure yang berhasil 

untuk diciptakan, juga berhak untuk dianalisis secara ilmiah, sama dengan 

unsure-unsur lain dalam masyarakat yang sesungguhnya( Ratna 2012: 39). 

Metode studi pustaka ini diterapkan untuk mempelajari sasaran dan 

kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diuraikan 

dalam skripsi ini. Kepustakaan yang dimaksud adalah buku-buku teori 

pngkajian fiksi, buku-buku metodologi penelitian, dan buku-buku yang 

ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Salah satunya yaitu 

dengan membaca teks novel Bumi Cinta karya Habiburrahman El Shirazy 

secara keseluruhan dan untuk melengkapi data yang telah dikumpulkan 
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dengan mengumpulkan bahan bacaan yang berhubungan pembahasan 

sebagai data  sekunder. 

3.3.2    Dokumentasi 

Dalam penelitian ini, selain menggunakan Studi pustaka, penulis 

juga menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah 

sekumpulan berkas yakni mecari data mengenai hal-hal berupa catatan, 

trankrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan 

sebagainya. Dari pengertian diatas, dapat di pahami bahwa metode 

dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang di 

peroleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang 

tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan 

sebagainya (dalam Hariadi, 2011:45). Dalam penggunaan metode ini, 

dilanjutkan dengan teknik catat. Karena teknik catat merupakan teknik 

yang paling dekat hubungannya dengan objek penelitian. Makin dekat dan 

jelas  hubungannya dengan objek  maka di sebut teknik(Ratna, 2012:38). 

Teknik catat digunakan untuk memperoleh data dengan cara mencatat 

data-data setelah melakukan penbacaan yang menyeluruh. Teknik catat 

adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang terdapat 

dalam sebuah karya sastra tersebut kemudian ditulis dalam bentuk catatan. 

Data yang berhasil digali dikumpulkan, dan dicatat dalam kegiatan 

penelitian harus diusahakan kebenarannya(Ratna dalam Azizah, 2012:41). 

Teknik catat merupakan instrument kunci dalam melakukan penyimakan 

secara cermat, terarah, dan teliti terhadap sumber data primer, yaitu karya 
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sastra sebagai sasaran penelitian yang berupa teks novel Bumi Cinta untuk 

memperoleh data yang diinginkan.   

 Langkah-langkah yang digunakan dalam menggunakan metode ini 

antara lain:  

a. Membaca berulang-ulang keseluruhan novel Bumi Cinta sehingga 

memperoleh gambaran dan jawaban yang jelas tentang isi novel. 

b. Mengumpulkan dan mencatat data-data yang akan digunakan dalam 

penelitian yang disampaikan melalui prilaku tokoh. 

c. Mengklasifikasikan data-data yang sudah terkumpul sesuai dengan 

masalah yang disampaikan melalui prilaku tokoh. 

3.3.3. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data-data. Dalam penelitian ini akan menggunakan 

instrument penelitian sebagai berikut: 

No Kutipan Hal 

Nilai Religiusitas 

Akidah Syariah Akhlak 

      

      

 

Untuk lebih memahami instrumen penelitian di atas, berikut akan 

dipaparkan mengenai isi instrument yang telah disajikan pada kolom 

kutipan, berisi mengenai prilaku tokoh yang diungkapkan melalui penulis 

ataupun yang tersirat dalam cerita novel. Hal tersebut berkaitan dengan 
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nilai religiusitas yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Sedangkan 

kolom nilai religiusitas yang terdapat dalam novel sesuai dengan isi 

pembahasan yang akan diangkat dalam penelitian tersebut yang terdiri dari 

nilai akidah, syariah, dan akhlak. 

3.4 Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriftif 

yakni untuk menggambarkan fakta-fakta yang berupa kata-kata atau 

koefesien tentang hubungan variabel, yang diselediki secara sistematis 

faktual dan akurat. Sehingga tulisan hasil penelitian tersebut akan berisi 

kutipan-kutipan dari kumpulan data untuk memberikan ilustrasi dan 

mengisi laporan. 

Budianto (dalam Yani, 2011:25) mengatakan bahwa metode 

deskriftif merupakan metode yang digunakan oleh para peneliti untuk 

mencatat, melukiskan seluruh sifat dan karakter objek penelitian. Dalam 

hal ini peneliti akan mendeskrifsikan nilai-nilai religiusitas tokoh Ayyas 

dalam novel Bumi Cinta karya Habiburrahman El Shirazy dan 

hubungannya dengan pembelajaran sastra di SMA. 

Tahap-tahap proses analisisnya sebagai berikut: 

1. Membaca keseluruhan novel atau cerita sehingga memperoleh gambaran 

tentang isi novel, dan untuk memahami apa saja peristiwa dan 

permasalahan yang ada pada novel tersebut. 

2. Menganalisis bacaan yang sesuai dengan yang akan diugkapkan dalam 

penelitian yang akan diteliti. 
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3. Memberikan pendapat akhir tentang hasil analisis yang merupakan 

perpaduan antara tanggapan yang subjektif dan analisis objektif. 

3.5   Penyajian Data 

Hasil analisis data yang telah dikumpulkan akan disajikan dengan 

cara, mengklasifikasikan data-data yang sudah terkumpul berupa kata-kata 

atau wacana yang terdapat dalam novel sesuai dengan masalah yang 

disampaikan pelaku atau menentukan nilai religiusitas berupa nilai akidah, 

syariah, dan akhlak yang terdapat dalam novel Bumi cinta. Selanjutnya, 

dari data-data yang sudah dikumpulkan dapat dihubungkan dengan 

pembelajaran sastra di SMA.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1    Analisis Nilai Religiusitas 

Istilah religiusitas membawa konotasi pada makna agama. 

Religiusitas dan agama memang erat berkaitan, berdampingan, bahkan 

dapat melebur dalam satu kesatuan, namun sebenarnya keduanya 

menyaran pada makna kata berbeda. Agama lebih menunjukkan pada 

kelembagaan kebaktian kepada Tuhan dengan hukum-hukum yang resmi. 

Religiositas, di pihak lain, melihat aspek yang di lubuk hati, riak getaran 

nurani pribadi, totalitas kedalaman pribadi manusia. Dengan demikian, 

religius bersifat mengatasi, lebih dalam, dan lebih luas dari agama yang 

tampak, formal, dan resmi (Mangunwijaya, dalam Nurgiyantoro, 2012: 

326-327). 

Novel Bumi Cinta yang akan dipaparkan disini merupakan salah satu 

novel yang sarat akan nilai-nilai Religiusitas. Nilai religiusitas merupakan 

nilai yang berhubungan dengan hubungan manusia dan tuhan yang terlihat 

dalam prilaku manusia sehari-hari.  

Agama Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya bersumber pada 

wahyu dari Allah SWT yang di sampaikan kepada ummat manusia melalui 

perantaraan Nabi Muhammad untuk kesejahteraan umat manusia di dunia 

dan akhirat (Saleh, 1976:13). Agama Islam adalah agama Allah yang di 

sampaikan kepada nabi Muhammad untuk diteruskan kepada umat 
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manusia yang mengandung ketentuan-ketentuan keimanan/aqidah, 

ketentuan ibadah, serta muamalah, juga syariat yang menentukan proses 

berpikir dan berbuat serta proses terbentuknya kata hati (Daradjat, 1984: 

60-61). Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa agama  

Islam adalah agama Allah yang diperuntukkan kepada umat manusia 

melalui perantaraan Nabi Muhammad yang mengandung unsur-unsur 

pokok sebagai berikut: 

4.1.1    Akidah 

Akidah islam berawal dari keyakinan kepada dzat mutlaq Yang 

Maha Esa yang disebut Allah, Allah Maha Esa dalam Dzat, sifat, 

perbuatan dan wujudnya, Kemahaesaan dalam zat, sifat perbuatan dan 

wujudnya disebut tauhid. Tauhid inilah yang menjadi inti dari rukun iman 

dari seluruh keyakinan islam ( Mahmud shallut dalam Muhasim 2010: 51).  

a. Iman kepada Allah SWT 

Iman atau keyakianan kepada Allah disebut juga tauhid. Menurut 

Usman Raliby ( dalam Muhasim 2010: 51) ajaran Islam tentang Ke-

Maha Esaan Tuhan adalah sebagai berikut: 

1. Allah Maha Esa dalam Dzatnya, dzatnya tidak sama dan tidak bisa 

dibandingkan dengan apapun juga. 

2. Allah itu Maha Esa dalam sifat-sifatnya, sifatnya yang penuh 

kesempurnaan dan keutamaan. Ada 99 nama sifat tuhan dan 20 sifat 

Tuhan. Sebagaimana dalam salah-satu ayat dalam Al Quran yang 

artinya Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) 
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melainkan Dia. Dia mempunyai Al asmaaul husna (nama-nama yang 

baik). Qs. Thaaha 20: 28. 

       Tokoh Ayyas dalam novel ini dapat dikatakan memiliki iman 

dan tauhid yang kuat. Hal ini terlihat dari tindak tuturnya terhadap keEsaan 

Allah. Ayyas senantiasa selalu mengucap kata-kata dan kalimat-kalimat 

yang berupa pernyataan menyandarkan diri kepada Allah SWT dan 

karakter tokoh Ayyas mencerminkan keislaman yang teguh seorang hamba 

kepada Allah, Tuhan semesta alam selalu tempat kita menyandarkan 

segala sesuatu hal, baik itu berupa urusan dunia terlebih urusan akhirat. 

Adapun kutipan kutipan isi novel yang mengandung dan mendukung 

pernyatan tentang iman kepada Allah SWT  adalah sebagai berikut. 

Satu-satunya yang ia kenal dengan baik di Mokswa adalah David. Teman 

SMP dulu. Dan Devid pun ia rasakan sudah tidak lagi sebagai Devid 

layaknya orang Jawa yang penuh menjaga etika ketimuran. Devid sudah 

tidak lagi melihat aturan agama dalam pergaulannya dengan lawan jenis. 

Ia merasa, Devid susah diandalkan sebagai teman yang akan mampu 

menjaga iman dan kebersihan jiwanya. Ia hanya berharap, Allah akan 

memberi belas kasih kepadanya, sehingga ia selamat selama ia hidup di 

negeri komunis yang mulai kapitalis ini(Habiburrahman El Shirazy, 

2010:25) 

 

       Kutipan di atas menjelaskan bahwa, Ayyas meragukan Devid 

sebagai teman yang bisa dan yang mampu  menjaga keimanan dan 

kebersihan jiwanya. Karena Ayyas melihat dan merasakan sifat Devid 

yang jauh dari aturan agama. Satu-satunya ia hanya berharap perlindungan 

kepada Allah SWT untuk selalu menjaga keimanan dirinya dari negeri 

komunis tersebut. Kalimat yang menunjukkan iman kepada Allah pada 

kutipan tersebut adalah “Ia hanya berharap, Allah akan memberi belas 
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kasih kepadanya”. Dalam kutipan inilah yang menunjukkan iman Ayyas 

kepada Allah Taala yakni, sifat Ayyas yang hanya berharap kepada Allah. 

Iman kepada Allah dapat dilihat dalam  Kutipan selanjutnya. 

“Ayyas merasa dirinya akan sangat lemah, imannya pasti akan runtuh di 

Mokswa jika tidak ditolong dan dijaga oleh  Allah Ta‟ala. Ia tahu seberapa 

kuat keteguhannya imannya. Ia tahu seberapa kuat keteguhan imannya. 

Perang melawan musuh di medan perang munkin ia akan tetap teguh 

sampai tubuh gugur bersimbah darah. Imannya tidak akan ciut dan tidak 

akan runtuh oleh kilatan pedang yamg maha tajam. Ia sama sekali tidak 

gentar. Tapi di hadapan fitnah kecntikan perempuan sejelita gadis-gadis 

Mokswa seperti Yelena, gadis pembawa biola dan gadis yang bersamanya 

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

air(Habiburrahman El Shirazy, 2010:40). 

 

 Dari kutipan di atas menggambarkan, bagaimana keteguhan iman 

seorang Ayyas terhadap Allah SWT dalam menjalani kehidupannya di 

Mokswa. Cobaan yang ia terima sangatlah berat, Tanpa pertolongan Allah 

Ayyas merasa tidak mampu menghadapi fitnah kecantikan gais-gadis 

Mokswa yang cantik jelita. Iman kepada Allah terlihat dalam kutipan 

berikut.  

“Alhamdulillah. Aku bahagia berkenalan denganmu. Jika kamu ada waktu, 

kamu bisa membantu memakmurkan masjid ini.” 

“Insya Allah, imam.”(Habiburrahman El Shirazy, 2010:109). 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Ayyas tidak berani untuk 

mengiyakan langsung imam Hasan Sadulayev untuk membantu 

memakmurkan masjid. Ayyas menjawabnya dengan kalimat yang 

menunjukkan sandaran kepada Allah terlebih dahulu(Insya Allah) yang 

artinya semoga Allah mengizinkan. Kutipan-kutipan  senada yang 

menunjukkan iman kepada Allah seperti pernyataan di atas sebagai 

berikut. 
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“Eh, kau jadi pulang dua hari lagi, Yas?”Tanya David. 

“Insya Allah. Makanya hari ini aku sempatkan untuk melihat Kremlin. 

Aku ingin tahu pemandangan Kremlin di musim semi. Aku juga ingin lihat 

beberapa tempat penting di Mokswa, seperti Gorky Park, Balshoi Teater, 

Galeri Tretyakov, dan Stasiun Metro Komsomolskaya yang dibangun 

sangat megah oleh Stelin.” 

“Kalau masih ada waktu tak ada salahnya ke Museum 

PerjuanganKutuzovski, sekalian berkunjung ke masjid yang ada di 

situ.Sahut Yelena memberi  saran. 

“Insya Allah.”(Habiburrahman El Shirazy, 2010:516). 

 

Kutipan di atas, Ayyas juga tidak berani meng‟iyakan pertanyaannya 

David yang memastikan kapan pulangnya Ayyas ke Indonesia. Di samping 

itu juga Ayyas tidak berani meng‟iyakan saran Helena untuk mengunjungi 

Museum Perjuangan Kutuzovski. Ayyas menjawab dengan kalimat Insya 

Allah  (semoga Allah mengizinkan). Karena hanya dengan izin Allah 

apapun bisa terjadi. Kutipan selanjutnya yang menunjukkan iman kepada 

Allah dapat dilihat di bawah ini. 

“Insya Allah. Sofia adalah nama salah satu istri Baginda Rasulullah 

Muhammad Saw. Semoga kau bisa meneladani beliau. Semoga kau jadi 

pemberani seperti beliau, dan tidak takut kecuali kepada Allah 

Ta‟ala”(Habiburrahman El Shirazy, 2010:538). 

 

Dari penggalan kutipan tersebut Ayyas juga tidak berani memastikan 

lansung nama istri Rasullalah Muhammad Saw adalah Sofia, tetapi terlebih 

dahulu mengucapkan kata InsyaAllah. Setiap apa yang akan  dilakukan 

atau dikerjakan, Ayyas selalu mendahulukan Allah, Hanya dengan 

kehendak Allah apapun bisa terjadi, walaupun hal yang sangat tidak 

munkin pun tetap bisa terjadi. Sebagai makhluk yang beriman sudah 

sepatutnya kita menyerahkan kepada Allah sebagai Maha memutuskan 
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segala sesuatu. Kutipan selanjutnya yang berupa sandaran yang 

menunjukkan iman  kepada Allah SWT sebagai berikut. 

Mendengar penjelasan Pak Joko tentang rencana mendatangkan penulis 

itu, Ayyas lansung teringat pada Ainal Muna yang telah mendapatkan 

penghargaan tingkat nasional dari pemerintah. Ayyas membayangkan, jika 

Muna yang datang ke Mokswa terus bisa menikah dengannya di Mokswa, 

sejarah hidupnya terasa akan sangat indah. Ia hampir saja menyebut nama 

Muna dan menjelaskan kelebihan-kelebihannya, tapi entah kenapa ada 

yang menahan lidahnya untuk mengucapkan nama itu. Justru yang keluar 

dari mulutnya adalah jawaban yang biasa saja. 

“Ya Insya Allah Pak, saya akan coba ikut mencari-cari.”(Habiburrahman 

El Shirazy, 2010:349). 

 

 

Kutipan di atas, ketika Pak joko menjelaskan maksudnya itu kepada 

Ayyas yaitu untuk mendatangkan penulis, Ayyas tidak memberanikan diri 

untuk memastikannya lansung kepada Pak Joko, Ia lebih mengutamakan 

kata insyaallah terlebih dahulu. Disinilah cerminan bahwa  Ayyas 

menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah Taala. Iman kepada 

Allah juga dapat dilihat dalam kutipan dibawah ini.  

 “Inna lillah, Ayyas mengucap dalam hati, ia merasa belum sampai ke 

Mokswa pun ia sudah terjerat oleh fitnah kecantikan nonik muda Rusia. 

Ayyas tiba-tiba begitu merasa berdosa pada Ainal Muna, gadis manis dari 

Kaliwungu Kendal yang sudah dipinangnya dan ia telah berjanji untuk 

setia kepadanya(Habiburahman El Shirazy, 2010:23). 

 

Setiap yang kita lakukan dan kita kerjakan tidak pernah lepas dari 

peranan Tuhan YME, sebagai seorang yang beriman, segala sesuatu  

Hanya kembali kepada Allah SWT. Kutipan di atas menggambarkan 

bagaimana Ayyas menyerahkan diri kepada Allah dengan menyebutkan 

kata Inna Lillah yang artinya kita hanya kembali kepada Allah SWT. 

Dalam kutipan di atas juga memperlihatkan Ayyas yang terkejut karena 
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belum sampai mokswa saja ia pun sudah merasa terjerat fitnah kecantikan 

nonik muda Rusia. Dan Ayyas merasa berdosa pada Ainal muna karena ia 

sudah berjanji untuk setia kepadanya. 

Sandaran yang senada dengan kutipan diatas yang menunjukkan 

iman kepada Allah sebagai berikut. 

“ Ayyas kaget bukan kepalang mendengarnya. Ia serasa disambar petir 

yang menggelegar dari petala langit ke tujuh. Memang, untuk urusan 

agama dan soal ketuhanan, Ayyas tergolong sensitif. Terhadap orang yang 

tidak mengakui keberadaan Tuhan dimuka bumi ini, hatinya mudah 

mendidih. Lebih mendidih lagi terhadap orang yang menyinggug ataupun 

menghina agama yang dipeluknya, Islam. 

“Innalillah!”seru Ayyas. 

“Kamu jangan kaget. Disini banyak yang tidak beragama. Menurut 

pengalamanku, agar hidup kita mudah dan mendapat banyak kemudahan 

memang kita tidak memerlukan agama, juga tuhan. Adanya agama dan 

Tuhan itu malah bikin masalah!”(Habiburrahman El Shirazy, 2010:51). 

 

         Kutipan di atas menunjukkan bahwa, bagaimana terkejutnya 

Ayyas mendengar bahwa salah satu teman di apartemenya tidak percaya 

dan tidak mengakui adanya Tuhan. Ayyas merupakan karakter manusia 

yang taat pada agamanya yaitu agama Islam, selebihnya Ayyas akan 

marah jika ada orang yang menghina agamanya. Terlihat ketiaka Ayyas 

mengucapkan kata Innalillah.  Hal yang mencerminkan iman kepada Allah 

juga dapat di lihat dalam kutipan di bawah ini:. 

Ayyas berusaha untuk  kembali kepada Allah, menyerahkan dirinya 

sepenuhnya kepada Allah setiap kali memulai aktivitas apa saja. Ia merasa 

dirinya lemah tiada berdaya, yang memberinya kekuatan adalah Allah, 

yang memberinya kemampuan berpikir juga Allah, dan yang menjaganya 

dari segala yang tidak baik juga Allah(Habiburrahman El Shirazy, 

2010:291).   

  

Kutipan di atas, Setiap Ayyas memulai aktivitas apapun ia terlebih 

dahulu menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Ta‟ala, karena hanya 
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Allahlah yang memberi segala kekuatan maupun kekuatan berpikir dan 

yang menjaga dirinya dari perbuatan tercela. Kutipan selanjutnya 

memperlihatkan bagaimana seorang Ayyas yang mencerminkan 

keimanannya kepada Allah dapat di lihat dalam penggalan novel dibawah 

ini:  

Azan berkumandang. Panggilan cinta dari Allah. Begitu sejuk, begitu 

merdu.Ayyas meneteskan air mata. Setelah berhari-hari di Mokswa, baru 

kali ini ia mendengar suara azan. Dan baru ini ia akan shalat berjamaah di 

masjid.  

“Di Mokswa ada azan. Laa ilaaha illallah! Tiada Tuhan selain Allah. Hati 

terasa damai. Suara Imam masjid ketika membaca Al-Quran dalam shalat 

begitu menyentuh. Ayyas merasakan Shalatnya kali ini terasa sangat 

berbeda dan istimewa. Shalat di tengah musim dingin di kota Mokswa. 

Setelah shalat sang imam membacakan tiga hadist dari kitab Sahih Bukhari 

lalu menjelaskannya secara ringkas dalam bahasa Rusia(Habiburrahman El 

Shirazy, 2010:108). 

 

         Kutipan di atas menggambarkan bagaimana suasana hati Ayyas 

begitu sejuk, begitu merdu sampai Ayyas meneteskan air mata saat 

mendengar suara azan berkumandang di atas bumi Mokswa, karena 

berhari-hari baru pertama kali ini ia mendengarkan suara azan, dan baru 

pertama kali juga ia sholat secara berjama‟ah di bumi Rusia tersebut. 

Kutipan selanjutnya yang menunjukkan iman kepada Allah sebagai 

berikut. 

“tidak jauh pak, dekat. Persaudaraan yang diikat oleh laailaaha illallah itu 

kuat dan dekat.” 

“Benar kau mas, Aku bahagia sekali bertemu sampaiyan(Habiburrahman 

El Shirazy, 2010:141).”  

 

Kutipan di atas, menggambarkan bagaimana dekatnya rasa 

persaudaraan yang timbul antara orang yang seiman, walaupun 

persaudaraan diantara Ayyas dengan pak Joko cukup jauh namun Ayyas 
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menegaskan, persaudaraan yang diikat oleh kalimat syahadat yaitu 

Lailahaillalah  itu kuat dan dekat. Iman kepada Allah dapat dilihat dalam 

Kutipan selanjutnya:  

“Ayo malcik, kita tolong orang sekarat itu. Aku tidak bisa menolong 

sendirian. Kita selamatkan satu nyawa malam ini. Ayo jangan ragu berbuat 

kebajikan! Kau memiliki hati yang lunak, aku percaya itu. Hatimu tidak 

terbuat dari batu atau baja seperti orang-orang itu. Aylah kita berbuat satu 

kebaikan mala mini. Kita tunjukkan kepada Tuhan, masih ada manusia 

yang berbuat baik dimuka bumi Mokswa ini.” 

Ayyas lansung teringat Allah. Bahwa yang diciptakannya manusia oleh 

Allah adalah untuk beribadah kepada-Nya, untuk berbuat kebaikan di atas 

muka bumi ini karena-Nya. Ia lansung teringat perintah Allah di dalam al-

Qur‟an untuk menjaga nyawa orang lain, bahwa menjaga hidup satu 

nyawa manusia itu sama dengan menjaga nyawa seluruh umat manusia. 

Kalimat yang disampaikan perempuan tua itu berhasil menggugah sisi 

iman Ayyas(Habiburrahman El Shirazy, 2010:171). 

 

Dalam kutipan di atas, menggambarkan ketika seorang gelandangan 

menemukan seorang yang sekarat di pinggir jalan dan meminta tolong 

kepada Ayyas yang kebetulan lewat di sana , Ayyas yang semulanya tidak 

mau membantu orang tua tersebut lansung lunak hatinya, karena ia juga 

tidak mau di bilang orang yang berhati batu dan baja.  Di dalam pikirannya 

ia teringat Allah, Ayyas sadar bahwa, manusia diciptakan Allah adalah 

untuk beribadah kepadanya. Ia teringat perintah Allah dalam Al-Quran 

untuk menjaga nyawa orang lain, menjaga hidup satu nyawa manusia itu 

sama dengan menjaga seluruh nyawa umat manusia. Dan dari kalimat 

orang tua itu terhadap dirinya itu berhasil menggugah sisi iman Ayyas. 

Kutipan iman kepada Allah berikutnya.  

“Islam datang seutuhnya dari Allah. Itu yang kami yakini dan bisa 

dibuktikan kebenarannya dengan timbangan ilmiah. Semua ajarannya 

datangnya dari Allah, Tuhan seru sekalian alam. Tata cara ibadah dalam 
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islam diatur oleh Allah. Allah menjelaskan kepada nabi Muhammad, dan 

nabi Muhammad menjelas 

Kannya kepada umatnya. Maka cara shalat umat islam diseluruh dunia 

sama. Takbirnya sama. Bacaanya sama. Gerakannya juga sama. 

“Shalatnya umat islam ini, yang ada sujudnya, adalah sama dengan 

shalatnya para nabi dan rasul sebelumnya. Nabi Adam, Nuh, Idris, 

Ibrahim, Ishak, Musa, Yunus, Daud, Sulaiman, Yahya, Isa dan seluruh 

nabi sebelum nabi Muhammad menyembah Allah dengan cara yang sama 

dengan umat islam saat ini. Yaitu dengan rukuk dan sujud yang disebut 

shalat. 

“Itu adalah cara ibadah terbaik yang diajarkan Allah kepada manusia 

sejakmanusia ada. Cara beribadah yang paling beretika dan paling modern 

bagi orang-orang yan bnar-benar beriman kepada Allah 

 “Islam artinya menyerahkan diri secara total kepada Allah, tunduk secara 

penuh kepada Allah. Maka di dalam ajaran Islam, saatdan tempat yang 

paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika hamba itu sedang 

sujud kepada Allah. 

“Ketundukan seorng muslim yang total kepada Allah tampak jelas ketika 

dia sujud kepada Allah. Kepala dan muka adalah bagian yang paling mulia 

bagi manusia. Bagian yang paling mulia itu harus ditundukkan sepenuhnya 

dengan keikhlasan kepada Allah. Tidak ada yang lebih mulia dari Allah, 

tidak ada yang lebih agung dan lebih besar dari Allah. Inilah ibadah yang 

total tidak setengah-setengah. Penyembahan yang total kepada 

Allah.(Habiburrahman El Shirazy, 2010:208-209). 

 

Kutipan di atas, Ayyas yang sebelumnya sangat terkejut dengan 

ucapan Doktor Anastasia yang menganggap cara ibadanya orang muslim 

itu sangat primitif dan jauh akan kesan modern. Ayyas mencoba untuk 

menjelaskan  kepadanya, Ayyas yang sebelumnya  merasa tersinggung 

juga  mencoba untuk tidak marah kepada Doktor Anastasia, karena Ayyas 

yakin ia berbicara demikian karena semata-mata ia tidak tahu saja.   Dan 

bagaimanapun orang bersikap terhadap agamanya Ayyas akan selalu 

senantiasa menjunjung tinggi dan akan tetap senantiasa membela agama 

Allah tersebut. Kutipan iman kepada Allah selanjutnya. 

“Dalam pandangan agama saya, maaf, orang yang seperti Doktor justru 

termasuk menyukutukan Allah, termasuk orang yang menghina Allah. 

Dalam ajaran yang saya yakini, Tuhan itu hanya satu yaitu Allah. Dialah 
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Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. 

Tuhan yang menciptakan manusia. Dialah tempat bergantung  yang 

sesungguhnya. Dia tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan. Dan tidak 

ada jagat raya ini yang menyerupainya. Jika Doktor merasa kasihan 

kepada saya, saya pun memiliki perasaan yang sama, saya merasa kasihan 

pada Doktor(Habiburrahman El Shirazy, 2010:448). 

 

Kutipan di atas, Doktor Anastasia yang merasa kesihan melihat 

Ayyas karena orang yang secerdas Ayyas pada akhirnya akan Ayyas tidak 

akan selamat pada hari akhir nanti dan Ayyas pun mencoba menjelaskan 

kepada Doktor Anastasia bahwa, yang harus merasa dikasihani sebenarnya 

Doktor Anastasia sendiri. Karena menurut agama dan yang diyakini Ayyas 

adalah hal yang benar. Ayyas hanya beriman kepada Tuhan Yang Maha 

Esa yaitu Allah. Hanya Allahlah tempat Ayyas kembali. 

Mengucapkan kata-kata dan kalimat sandaran kepada Allah seperti 

kata Insyaallah, Alhamdulillah dan sebagainya pada saat  ini terkadang 

jarang di lakukan oleh setiap muslim kerena mengganggap hal tersebut hal 

yang biasa-biasa saja. Padahal dengan mengucap sandaran kepada Allah 

Taala secara tidak lansung bisa menyebabkan iman atau akidah kita akan 

semakin kuat dan merupakan cara mendekatkan diri kepadanya. Namun, 

dalam beberapa kutipan di atas memperlihatkan bahwa Ayyas selalu 

mengucapkan kalimat sandaran kepada Allah Taala di setiap  

percakapannya dengan tokoh  lain yang ada di dalam novel Bumi Cinta 

tersebut dan selalu membela akan kebenaran yang ada di dalam agama 

yang di anutnya. Sebagai orang yang beriman sewajibnya kita mengingat 

Allah dalam segala hal, karena tanpa pertolongan Allah SWT segala yang 

kita perbuat dan kita lakukan di Dunia ini akan menjadi sia-sia. Hal 
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tersebut dikarenakan Ayyas yang sering mengucapkan kata-kata sandaran 

dan selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun. 

b. Iman Kepada Kitab-kitab Suci (AlQuran). 

Semua kitab-kitab suci  memuat wahyu Allah, Kataba artinya ia 

telah menulis, yang memuat wahyu Allah, perkataan wahyu berasal dari 

bahasa Arab yang berarti bisikan, isyarat, para nabi dan rasul yang banyak 

itu diutus Tuhan untuk memimpin masing-masing umatnya di bumi, Allah 

mengutus Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia, dan kami tidak 

mengutus engkau (Muhammad) melainkan kepada umat manusia seluruh 

sebagai pembawa berita gembira dan sebagi pemberi peringatan tetapi 

kebanyakan manusia tidak mengatahuinya (Ahmad Muhasim. 2010: 57-

58).Sesuai dengan firman Allah yang artinya Dan kami tidak menyuruh 

kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita 

gembira dan sebagai pemberi  peringatan tetapi kebanyakan manusia tidak 

mengerti (Qs Saba‟ {34}:28). Kutipan yang mendukung peryataan iman 

kepada kitab-kitab suci sebagai berikut. 

“Pagi itu adalah hari ketiga Ayyas di Mokswa. Ia merasa tubuhnya sudah 

benar-benar bugar. Selesai shalat Subuh, sepeti biasa, ia membaca Al-

Quran, zikir mat‟tsurat 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 Al-Quran, zikir dan membaca 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 Ibnu 

Athaillah, “tidak ada yang meninggalkan wirid kecuali orang 

bodoh”(Habiburrahman El Shirazy, 2010:58). 

 

Kutipan di atas, pada hari ketiganya Ayyas merasa badannya sudah 

bugar kembali, sebagai makhluk yang beriman ia tak lupa untuk beribadah, 
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selesai shalat Ayyas pun membaca Al Quran dan membaca kitab. Hal ini 

merupakan cerminan hamba Allah yang bertakwa. Kutipan iman kepada 

Al‟Quran dapat di lihat di bawah ini. 

Ayyas lansung mandi dengan air hangat. Mengambil wudhu, lalu shalat. 

Setelah shalat ia membaca Al-Qur‟an satu halaman. Lalu merebahkan 

dirinya untuk tidur(Habiburrahman El Shirazy, 2010:92) 

 

Kutipan di atas menerangkan, Ayyas tidak mau ketinggalan shalat 

serta membaca Al-Qur‟an walaupun hanya satu halaman. Padahal Ayyas 

sangat letih karena sebelumnya ia telah melakukan perjalanan jauh. Iman 

kepada Al‟Quran terlihat dalam kutipan selanjutnya. 

“Ayyas memasuki masjid. Ada puluhan orang didalam masjid yang sedang 

membaca Al-Quran dalam kelompok melingkar. Adzan magrib lima menit 

lagi. Ayyas mengambil air wudhu lalu duduk membaca Al-Quran tak jauh 

dari lingkaran(Habiburrahman El Shirazy, 2010:108). 

 

Kutipan di atas memperlihatkan ayyas yang menyempatkan diri 

untuk membaca Al-Qur‟an terlebih dahulu, sembari menunggu azan 

magrib, hal seperti inilah salah satu menggambarkan bagimana hamba 

Allah yang begitu takwa kepada penciptanya. Iman kepada Al‟Quran 

terlihat dalam kutipan di bawah ini. 

“Setiap malam, setelah shalat Isya‟ Ayyas menyempatkan diri kerumah 

Aliyev untuk mengajari Shamil dan Sarah bagaiman membaca Al-Quran 

dan bagaimana Shalat dengan benar. Aliyev mengakui, dirinya tidak bisa 

membaca Al-Quran. Aliyev pernah berceria, saat komunis berkuasa segala 

bentuk aktivitas keagamaan dilarang. Masji-masjid ditutup dan dijadikan 

gudang(Habiburrahman El Shirazy, 2010:477). 

 

Pada kutipan memperlihatkan, bagaimanapun sibuknya Ayyas akan 

rutinitasnya, ia menyempatkan diri untuk mengajarkan kalimat-kalimat 

Allah SWT (Al‟Quran) dan tata cara shalat yang benar kepada Shamil dan 
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sarah, shamil dan Sarah merupakan anak Aliyev. Aliyev merupakan salah 

seorang pedagang di mokswa.Kutipan selanjutnya yang menunjukkan 

iman kepada Al‟Quran. 

Ayyas terus membaca Al-Qur‟an. Salju tidak turun, tapi udara diluar 

sangat dingin. Ayyas menyatu bersama ayat-ayat yang ia baca, telinganya 

mendengar pintu kamarnya diketuk lirih. Ia tetap membaca dengan suara 

lirih, pintu kamarnya kembali diketuk, kali ini agak keras dan suara 

seorang perempuan memanggil namanya. Itu suara Linor. Ia bertanya 

dalam hati, ada apa Linor mengetuk pintu kamarnya? Ada perlu 

apa?(Habiburrahman El Shirazy, 2010:220). 

 

Kekhusyukan Ayyas dalam membaca Al-Quran jelas tergambar 

melalui kutipan di atas,”walaupnun udara di luar sangat dingin. Ayyas 

menyatu bersama ayat-ayat yang ia baca, telinganya mendengar pintu 

kamarnya diketuk lirih. Ia tetap membaca dengan suara lirih”. Walaupun ia 

tahu kalau ada seseorang wanita yaitu Linor yang mengetuk pintunya. Hal 

tersebut tidak mempengaruhi kekhusyukannya dalam membacaa Al-

Quran. Kutipan yang menunjukkan iman kepada Al‟Quran dapat di lihat di 

bawah ini.  

“Baik saya mau bertanya kepada Tuan Ayyas yan duduk sebagai 

intelektual seorang muslim. Saat ini saya percaya bahwa Tuhan itu ada, 

hanya saya saja masih bingung agama mana yang harus saya anut. Saya 

masih dalam pencarian. Tolong yakinkan saya secara ilmiah bahwa Al-

Qur‟an itu adalah benar-benar firman Tuhan yang dapat dipertanggung 

jawabkan. Menurut saya agama yang benar adalah agama yang kitab 

sucinya benar benar berasal dari Tuhan. Bukan karangan manusia. Terima 

kasih.” 

“Silahkan Tuan Ayyas.”kata pembawa acara yang tampil anggun dengan 

jas putih gading. 

Setelah membaca basmalah dalam hati, Ayyas menjawab, 

“Seandainya saya deberi waktu satu hari penuh untuk memaparkan bukti 

ilmiah keaslian Al-Qur‟an sebagai firman Tuhan, pastilah stu hari penuh 

itu tidak akan cukup, Ratusan ribu buku telah menulis bukti ilmiah itu. 

Setiap saat para ilmuan menemukan bukti baru yang ilmiah tentang 

kemukjizatan Al-Qur‟an(Habiburrahman El Shirazy, 2010:433).  
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Kutipan di atas menjelaskan, dalam acara dialog, Ayyas yang begitu 

yakin akan kebenaran Al‟Qur‟an mencoba menjelaskan secara ilmiah 

tentang kebenarannya kepada salah satu penanya, karena pada saat itu sang 

penanya masih kebingungan dengan agama yang di anutnya. 

Membaca Al‟Qur‟an merupakan salah satu dari rukun iman, dari 

beberapa kutipan di atas memperlihatkan bagaimana Ayyas yang selalu 

menyempatkan diri untuk membaca Al‟Qur‟an dan membuktikan 

kebenaran yang ada di dalam Kitab tersebut.  

Iman kepada Allah dan Al‟Quran merupakan bagian dari rukun iman 

yang harus kita percaya, sebab bila salah satu dari enam rukun iman tidak 

di imani oleh setiap muslim maka akidah orang tersebut belum sempurna. 

Dalam beberapa penggalan kutipan yang di uraikan di atas 

menggambarkan bagaimana imannya seorang Ayyas yang menjalani 

kehidupan di negara yang paling menjunjung tinggi  seks bebas yakni 

Rusia. 

4.1.2 Syariah 

Secara bahasa syariat berasal dari kata syara‟ yang berarti 

menjelaskan dan menyatakan sesuatu, atau dari kata Asy-Syir‟atu yang 

berarti suatu tempat yang dapat menghubungkan sesuatu untuk sampai 

pada sumber mata air yang tak ada habis-habisnya sehingga orang 

membutuhkannya tidak lagi butuh alat untuk mengambilnya. Sedangkan 

menurut istilah, Syariat berarti aturan atau undang-undang yang 

diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, 
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mengatur hubungan sesama manusia, dan hubungan antara manusia 

dengan alam semesta(Aminuddin dkk, 2005-83). 

Nilai-nilai Syariah yang dapat digambarkan dalam novel ini sebagai 

berikut: 

a. Menjaga Pandangan  

Menjaga pandangan dalam islam merupakan aturan yang sudah ada 

dalam ajaran islam, sebagaimana firman Allah yang artinya Katakanlah 

kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan 

pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah 

lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 

mereka perbuat (Qs. An-nuur:30). Maka sudah sewajibnya dan sepatutnya 

kita sebagai umat muslim menegakkan  serta menjalani peraturan Allah 

SWT tersebut. Pernyataan tentang menjaga pandangan tersebut dapat 

terlihat dalam kutipan di bawah ini: 

“Terima kasih.” Yelena mengambil omelet itu dengan senyum 

tersungging. Ayyas tanpa sengaja melihat senyum itu. Seketika hatinya 

bergetar, meskipun ia sudah berusaha menundukkan pandangan.” Ya Allah 

lindungilah aku dari buruknya hawa nafsuku,”Ucap Ayyas dalam 

hati(Habiburrahman El Shirazy, 2010:61). 

 

Dari kutipan di atas, ketika suatu saat Yelena menawarkan dirinya 

untuk menemani Ayyas ke MGU agar Ayyas tidak tersesat, Sembari 

berbincang, Ayyas pun menawarkan makanan yang dibuatnya kepada 

Yelena. Kutipan di atas juga kita bisa melihat bagaimana seorang Ayyas 

yang begitu takutnya melihat senyum teman satu apartemennya itu, ketika 

ia tidak sengaja melihat senyum Yelena meskipun ia sudah berusaha 
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menundukkan pandangannya, ia sangat takut dengan apa yang dilihatnya 

tersebut, takut yang dimaksudkan di sini adalah takut dengan pikiran yang 

akan ditimbulkan oleh pikiran-pikiran negatif sewaktu melihat perempuan 

cantik. Dengan menundukkan kepala berarti Ayyas mencoba 

untukmenjaga pandangannya. Kutipan selanjutnya tentang menjaga 

pandangan dapat dilihat di bawah ini. 

“lha itu dia datang!”lirih Profesor Thomskii pada Ayyas dengan 

mengedipkan mata kirinya.”Silahkan masuk!”Serunya.  

Pintu terbuka. Seorang perempuan muda jelita masuk. Ayyas memandang 

kearah pintu, kedua matanya betemu pandang dengan perempua muda itu. 

Hati ayyas berdesir. Sebuah desiran yang tidak kalah kualitasnya dengan 

desiran kala kali pertama bertatapan muka dengan Yelena. Wajah Ayyas 

memerah. Ayyas kemudian menundukkan muka untuk menutupi 

perubahan wajahnya yang memerah seraya berdoa dalam hati, “Duhai 

Allah, jauhkan hamba-Mu dari kejahatan dan fitnah yang ditimbulkan oleh 

wajah jelita nonik-nonik muda Rusia.” Sementara itu, Profesor Abraham 

Tomskii tersenyum tipis melihat perubahan wajah Ayyas yang sempat 

memerah(Habiburrahman El Shirazy, 2010:8). 

 

kutipan di atas saat melihat Anastasia palazzo, sewaktu ia berkenalan 

di ruangan professor Thomskii. Anastasia adalah Asisten dari professor 

Thomskii yang sangat cantik nan anggun.Ayyas pun menundukkan 

wajahnya yang telah memerah seraya berdoa kepada Allah agar selalu di 

jaga pandangannya. Menundukkan kepala merupakan cara Ayyas untuk 

menjaga pandangannya.   Kutipan selanjutnya yang menunjukkan menjaga 

pandangan terlihat di bawah ini. 

Maaf Yelena, aku sangat letih, aku harus istirahat.” 

“Duduklah, lima belah menit saja.” 

“Maaf Yelena, aku tidak bisa. Sebaiknya kau istirahat saja. 

“Maaf Yelena aku tidak bisa. Sebaiknya kau istirahat saja.”kata Ayyas 

dengan tetap menahan untuk tidak memandang kearah Yelena. Ia 

sebenarnya ingin sedikit mengarahkan mukanya ke wajah Yelena untuk 

menghormati lawan bicaranya. Tapi ia tidak berani, karena takut imanya 
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goyang. Begitu selesai mengucapkan kata-katanya Ayyas masuk ke 

kamarnya dan menguncinya dari dalam(Habiburrahman El Shirazy, 2010: 

91). 

 

Kutipan di atas saat yelena mengajak Ayyas untuk menemaninya 

berbicara, tetapi Ayyas menolaknya karena pada saat itu Yelena 

menggunakan baju yang kurang menutup auratnya dan di penggalan novel 

tersebut menggambarkan tokoh Ayyas yang selalu menjaga pendangannya 

dengan tetap menahan untuk tidak memandang ke arah Yelena, ia tidak 

mau nantinya dengan memandang wanita cantik seperti Yelena imannya 

menjadi goyah, Ayyas tetap saja manusia biasa yag tidak luput dari hawa 

nafsu. Ia selalu menjaga pandangannya dari hal yang bisa berdampak 

buruk bagi dirinya. Menjaga pandangan terlihat di Kutipan selanjutnya. 

Linor duduk di depan Ayyas. Tanpa berkata sepatah kata pun ia 

mengambil roti berisi trovog. Keduanya lalu makan roti dalam diam. 

Ayyas lebih banyak menundukkan pandangan. Selesai makan linor 

berkemas, lalu keduanya keluar dari apartemen. Linor menawarkan untuk 

mengendarai mobilnya saja. Linor meminta Ayyas yang menyetir, tapi 

pemuda Indonesia itu menolak.(Habiburrahman El Shirazy, 2010:179).” 

 

Kutipan di atas, ketika berada di Medical Centre saat mengunjungi 

Yelena yang sedang sakit dan pada waktu itu Ayyas yang membawa 

makanan mengajak Linor untuk makan. Saat Ayyas dan Linor makan, 

Ayyas lebih banyak menundukkan kepalanya, Ia tidak mau hanyut dalam 

memandang linor. Dengan menundukkan kepala Ayyas mencoba menjaga 

pandangannya. Jelaslah di sini, Ayyas selalu menjaga diri dengan menjaga 

pandangannya agar terhindar dari hal-hal yang di murkai Allah SWT. 

Menjaga pandangan  merupakan salah satu perbuatan yang disukai 

oleh Allah SWT, Allah mengatur setiap umatnya agar selalu menjaga 
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pandangan apapun yang tidak halal baginya. Hal tersebut juga dilakukan 

oleh Ayyas  yang selalu menjaga pandangannya ketika bersama lawan 

jenis yang bukan muhrimnya seperti kutipan-kutipan di atas. 

b. Di Larang Berdua-duaan Dengan Lawan Jenis (Bukan Muhrim) 

Berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim merupakan salah 

satu perbuatan yang dibenci oleh Allah, karena dapat menimbulkan 

prasangka buruk atau fitnah. Oleh karena itu kita sebagai manusia yang 

beriman haruslah menjaga syariat yang telah diatur Allah subhanawataala. 

Kutipan tentang dilarang berdua-duaan dengan bukan muhrim dapat dilihat 

dalam kutipan sebagai berikut. 

“Baik silahkan duduk. Saya ingin menjelaskan beberapa hal penting 

kepadamu. “Kata Anastasia. 

Ayyas melangkah masuk dan hendak duduk. 

“Maaf ditutup pintunya.”Pinta Anastasia. 

Meskipun Ayyas merasa lebih nyaman kalau pintu itu terbuka, tapi kedua 

kakinya tetap menggerakkanya untuk melangkah untuk menutup pintu. 

Inilah hal yang ia cemaskan. Berdua dengan perempuan yang tidak halal 

baginya dalam satu ruangan tertutup. Ia bukan malaikat, ia pemuda biasa 

yang bisa terpikat pada lawan jenis, apalagi yang secerdas, secantik dan 

sesegar Anastasia Palazzo. Kata-kat Profesor Thomskii kembali terngiang 

dalam telinganya,” kau pasti senang dibimbing asistenku. Dia bisa 

diandalkan dan yang penting dia masih muda dan cantik. Kau suka wanita 

cantik?” 

Kata-kata professor Thomskii itu justru menambah ujian bagi keteguhan 

dirinya memegang iman dan ajaran agama yang 

diyakininya(Habiburrahman El Shirazy, 2010:102).  

 

Kutipan di atas, saat Ayyas dipersilahkan masuk kedalam salah satu 

ruangan di MGU. Doktor Anastasia meminta Ayyas untuk menutup pintu, 

walaupun Ayyas sebenarnya lebih nyaman dengan keadaan pintu terbuka, 

tapi kedua kakinya tetap menggerakkannya untuk melangkah menutup 

pintu. Dan yang ia cemaskan disini adalah saat mereka berdua di dalam 
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ruangan tertutup. Kutipan tersebut menggambarkan jelas bahwa Ayyas 

dengan berat hati untuk menutup pintu. Di larang berduaan dengan orang 

yang bukan muhrim terlihat dalam kutipan di bawah ini. 

“Sekarang Linor sudah mengenal Allah.” Ayyas. Aku sudah berubah. 

Ayo izinkan aku masuk ke apartemenmu aku akan jelaskan semuanya. 

“Jelaskan di sini saja. Tidak ada masalah. Aku takut kalau kau masuk ke 

apartemen berdua denganku nanti bisa menjadi fitnah.”(Habiburrahman 

El Shirazy, 2010:532). 

 

Kutipan di atas tersebut, saat Linor meminta izin agar 

mempersilahkanya masuk ke apartemennya karena pada saat itu ia tidak 

mau dirinya di ketahui oleh teman-temannya yang menganut kepercayaan 

lain bahwa dirinya telah menjadi muslim lalu memusihanya, tetapi Ayyas 

tidak mau mempersilahkan Linor untuk memasuki apartemennya, karena 

Ayyas takut kalau masuk ke apartemen berdua dengannya nanti bisa 

menjadi fitnah. 

Berdua-duaan dengan lawan jenis di suatu tempat dan yang bukan 

muhrim  biasanya pada kebanyakan remaja sekarang merupakan hal yang 

sangat biasa di lakukan. Kegiatan seperti ini sangat di larang oleh Allah 

Taala karena suatu saat bisa menjadi fitnah bila seseorang mengetahuinya, 

Pada kutipan pertama menggambarkan Ayyas yang menuruti kemauan 

Doktor Anastasia atas apa yang di perintakannya, namun Ayyas pun 

melakukannya dengan berat hati, jelas disini Ayyas selalu mengingat 

aturan-aturan Allah Taala, pada kutipan kedua menggambarkan Ayyas 

yang menolak mengajak Linor untuk memasuki apartemannya. Hal-hal 
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yang telah di jelaskan tersebut merupakan gambaran bagaimana Ayyas 

menjalani kehidupannya yang taat akan aturan Allah SWT. 

4.1.3 Akhlak 

Secara bahasa (Linguistik), kata „akhlak‟ berasal dari bahasa arab, 

yaitu isim mashdar (bentuk infinitif) dari kata akhlak, yukhliku, ikjlakan, 

yang berarti al-sajiyah (perangai), al-thabi‟ah (kelakuan, tabiat, watak 

dasar), al-„adat (kebiasaan, kelaziman, al-maru‟ah (peradaban yang baik), 

dan al-din (agama) (Aminuddin dkk. 2005-152). 

 

4.1.3.1 Akhlak kepada Allah SWT 

Akhlak kepada Allah SWT (Khalik), antara lain beribadah kepada 

Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembah-Nya sesuai 

dengan perintah-Nya; berzikir kepada Allah, yaitu mengingat Allah dalam 

berbagai situasi dan kondisi, baik diucapkan dengan mulut maupun dalam 

hati; berdoa kepada Allah, yaitu memohon apa saja kepada Allah. Doa 

merupakan inti ibadah, karena ia merupakan pengakuan akan keterbatasan 

ketidakmampuan manusia sekaligus pengakuan akan kemahakuasaan 

Allah terhadap segala sesuatu. Kekuatan doa dalam ajaran Islam sangat 

luar biasa, karena ia mampu menembus kekuatan akal manusia. Oleh   

karena itu, berusaha dan doa merupakan dua sisi tugas hidup manusia yang 

bersatu secara utuh dalam aktivitas hidup setiap muslim; tawakkal kepada 

Allah, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menunggu hasil 

pekerjaan atau menanti akibat darisuatu keadaan; tawadhu‟ kepada Allah, 
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adalah rendah hati di hadapan Allah, oleh karena itu tidak layak kalau 

hidup dengan angkuh dan sombong, tidak mau memaafkan orang lain, dan 

pamrih dalam melaksanakan ibadah kepada allah. Berikut pernyataan 

dalam kutipan-kutipan yang mencerminkan akhlak kepada Allah SWT. 

a. Shalat dan Berdoa kepada Allah SWT 

Shalat dan berdoa  adalah salah satu cara beribadah kepada Allah 

Swt, shalat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Bagaimanapun 

keadaan setiap muslim Shalat harus tetap dilakukan. Berdoa menurut  

istilah yaitu memohon atau meminta sesuatu yang baik kepada Allah 

dengan menggunakan bahasa dan adap-adap yang baik. Sebagaimana 

shalat dan berdoa telah diatur oleh Allah Subhanawataala dalam Al-

Qur‟an surat An-nisa yang artinya: Maka apabila kamu telah 

menyelesaikan shalat (mu), ingatlah Allah diwaktu berdiri, diwaktu duduk 

dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, 

maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu 

adalah fhardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. 

(Qs. An-nisa‟4:103). Kutipan yang berisi tentang sholat dan berdoa 

terdapat dalam kutipan berikut: 

  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 apa pun. Hanya Allahlah yang 

bisa menjaga imannya. Hanya Allahlah yang bis amenyelamatkannya 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 khusuk. 
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Ayyas tegak dalam shalatnya. Rasa takut akan fitnah menjalar keseluruh 

syaraf dan aliran darahnya. Hati dan pikirannya menyatu dalam bujuk haru 

kepada Allah. Dalam sujud ia berdoa,  

“Ya Allah rahmatilah hamba-Mu ini ini dengan meninggalkan maksiat 

selamanya, selama hamba-Mu yang lemah ini ntuk taat kepada-Mu dan 

meninggalkan segala larangan-Mu. Amin.” 

Selesai salam, Ayyas lansung berdoa sebagaimana di ajarkan oleh 

Rasullallah Saw., 

“ya Allah hamba minta kepada-Mu kebaikan daerah ini, kebaaikan 

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 didalamnya. Amin.” 

 Selesai berdoa Ayyas kembali tegak mendirikan shalat Zuhur dan Ashar, 

jamak dan qashar. Setelah itu Ayyas menghempaskan dirinya di 

ataskasur(Habiburrahman El Shirazy, 2010:40). 

 

Pada kutipan di atas, ketika Ayyas sampai di apartemennya dan berkenalan 

dengan peghuni apartemen lainnya yaitu Yelena da Linor. Dalam sujudnya 

Ayyas berdoa meminta pertolongan Allah agar selalu menjaga keteguhan 

imannya.Selesai berdoa Ayyas kembali mendirikan shalat Zuhur dan Ashar, 

jamak dan qashar. Shalat  kepada Allah terlihat dalam kutipan di bawah ini.  

Waktu shalat Zuhur hampir habis dan Ayyas belum juga menemukan 

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

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

punya, hanya ada lima masjid di Mokswa, yang kalau ia mengejar untuk 

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

nekat, ia masuk stasiun Universitet dan mencri sudut untuk bisa sujud 

kepada Allah Azza Wa Jalla. 

Ketika ia shalat banyak orang melihatnya dengan terheran-heran. Dan ia 

tetap tidak bergeming, ia tetap khusuk dalam shalatnya. Selesai shalat 

seorang polisi mendekatinya, memerksa dokumennya dan menanyakan apa 

yang baru saja dilakukannya. Ayyas menjawab ia baru saja shalat, 

beribadah kepada Tuhannya(Bumi Cinta. Hal 84). 

 

Kutipan di atas menjelaskan, ketika waktu shalat zuhur Ayyas 

kebingungan mencari tempat untuk shalat, kalaupun waktu itu ia mencari 

masjid, waktu zuhur pun akan habis. Akhirnya Ayyas pun masuk stasiun 

dan mencari tempat untuk bisa beribadah kepada Allah, ketika ia shalat 
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Ayyas sadar ia diperhatikan banyak orang tetapi Ayyas tidak 

menghiraukannya, yang penting di dalam hati Ayyas ia bisa melaksanakan 

kewajibannya sebagai umat muslim. Pada kutipan selanjutnya Ayyas pun 

berdoa kepada Allah Taala atas kesalahan yang di perbuatnya. 

“Pagi itu Ayyas merasakan kesedihan luar biasa. Ia merasa kehilangan 

sesuatu yang paling berharga yang ia miliki. Ia merasa hatinya hatinya 

telah copot dan kepalanya mau lepas dari tubuhnya. Dunia terasa suram 

dan kelam. Ia merasa memikul dosa sebesar gunung. Bahkan ia merasa 

menjadi manusia paling berdosa di atas muka bumi ini. Pagi itu Ayyas 

bangun kesiangan. Ia shalat Subuh tidak tepat pada waktunya. Ia 

merasakan musibah yang luar biasa. 

Penyebabnya adalah karena ia terlalu letih dan tidur sangat terlambat. 

Setelah minum the bersama Dokter Tatiana Baranovna di stolovaya Italian 

Medical Centre, Ia pulang ke aparteman dengan taksi. Linor dan 

perempuan itu tetap di sana menunggu apa pun yang terjadi pada Yelena. 

Ia sampai dikamarnya hampir jam tiga. Tubuhnya seperti remuk semua. 

Sebelum tidur ia masih sempat memasang alarm. Tetapi ia sama sekali 

tidak mendengar bunyi alarm. Ia terlalu lelap. Ia ketinggalan shalat 

subuhnya. Ia sangat berdosa kepada Allah Ta‟ala.ia merasa sangat rugi. 

Sesuatu yang sangat berharga miliknya telah hilang, dan ia merasa tidak 

bisa menggantinya dengan cara apa pun. 

Ayyas dicekam ketakutan sekaligus kesedihan. Ia takut kalau shalat 

subuhnya yang dilakukan tidak pada waktunya sama sekali tidak diterima 

oleh Allah Ta‟ala. Jika shalatnya tidak diterima Allah, bagaiman nasibnya 

kelak diakhirat? Ia selalu ingat, shalat adalah amal kebajikan pertama 

sekali yang kealak akan dihitung oleh Allah. Nabi Muhammad Saw, 

menjelaskan, jika shalat seorang hamba akan di nilai baik oleh Allah, 

maka baiklah seluruh amal perbuatanya, dan jika shalatnya   dinilai buruk 

oleh Allah, maka buruklah seluruh amal perbuatannya. 

Dan pagi itu ia bangun kesiangan, tidak shalat subuh pada waktunya. 

Diatas sejadahnya Ayyas tarus beristigfar dan menangis, 

“Ya Allah harus bagaimana hamba menebus dosa ini. Ampunilah 

kekhilafan hamba-Mu ini ya Allah. Karuniakan kepada hamba kenikmatan 

shalat tepat pada waktunya sampai akhir hayat ya Allah. Ya Allah 

tolonglah hamba-Mu yang lemah ini untuk selalu mengingat-Mu, untuk 

selalu Bersyukur kepada-Mu, dan untuk selalu beribadah sebaik mungkin 

kepada-Mu(Habiburrahman El Shirazy, 2010:186-187).” 

 

Kutipan di atas, Ayyas merasa bersalah kepada Allah karena 

terlambat mengerjakan shalat subuh, Ayyas merasa shalat subuhnya 
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tersebut tidak di terima oleh Allah. Ayyas pun berdoa memohon Ampun 

atas kekhilafannya kepada Allah atas keterlambatannya dalam 

melaksanakan perintah Allah tersebut. Kutipan selanjutnya yang 

menyatakan shalat dan berdoa kepada Allah sebagai berikut. 

Ayyas mengambil wudhu lalu shalat. Ia teringat sabda Rasullah Saw., 

“Dan ikutilah perbuatan dosa dengan amal kebaikan, maka amal kebaikan 

itu akan menghapusnya.”Ia merasa bahwa melihat adegan tidak senonoh 

itu, meskipun tidak ia sengaja adalah dosa. Ia bahkan merasa dosa itu 

sangat besar. Ia sangat takut seolah ada gunung yang runtuh  mau 

menimpanya. Ia ingin menghapus dosa itu dengan rukuk dan sujud kepada 

Allah Swt. 

Dalam sujud berulang kali ia memohon ampun kepada Allah. Berulang 

kali ia ucapkan doa Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan. “Tiada 

Tuhan Selain Engkau, Maha Suci Engkau (ya Allah), sungguh aku 

termasuk orang-orang zalim.” 

Ayyas menangis memohon kepada Allah agar tidak diuji dengan ujian 

yang ia tidak mampu melewatinya dengan selamat. Ia minta dilindungi 

oleh Allah, diteguhkan hatinya untuk tetap lurus memegang ajaran Islam 

yang mulia(Habiburrahman El Shirazy, 2010:114). 

 

Pada kutipan di atas, Ayyas merasa sangat berdosa karena melihat 

Adegan atau perbuatan yang tidak seharusnya ia lihat. Ia pun lantas 

mengambil wudhu dan mengerjakan shalat. Selesai shalat Ayyas pun 

berdoa memohon ampun dan memohon perlindungan kepada Allah agar 

tidak di uji dengan hal-hal yang tidak mampu ia lewati.Kutipan 

selanjutnya. 

“Kalau ada urusannya akan panjang. Darah yang menempel di sofa itu bisa 

jadi perkara yang berbuntut tidak baik.” 

“Semoga tidak. “Sahut Ayyas sambil menenteramkan dirinya. Jika ia 

sampai berurusan dengan polisi, atau  ahkan sampai berurusan dengan 

pengadilan, maka rencana yang ia susun selama di Mokswa bisa 

berantakan semuanya. Maka setelah membersihkan ruang tamu itu, Ayyas 

masuk kamar dan kembali sujud memohon perlindungan Allah. Ia 

meminta kepada Allah agar diselamatkan dari orang-orang yang zalim. Ia 
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berdoa, “Allahumma ahlikizh zhaalimina bizh zhaalimin(Habiburrahman 

El Shirazy, 2010:125).” 

  

Pada kutipan di atas, ketika Ayyas berkelahi dengan Sergei, Sergei 

merupakan kekasih Linor. Seperti pada kutipan-kutipan sebelumya,ketika 

permasalahan terjadi dan menimpa dirinya. Ayyas melakukan shalat dan 

berdoa meminta perlindungan kepada Allah agar diselamatkan dari orang-

orang zalim. 

Shalat dan berdoa harus dilakukan sebagai umat muslim yang takut 

dan tunduk kepada Allah. Shalat dan berdoa merupakan bentuk akhlak 

kepada Allah. Ayyas tidak pernah lupa untuk shalat dan berdoa meminta 

perlindungan Allah sehingga menunjukkan bahwa ia memang seorang 

yang berakhlak kepada Allah SWT. Hal tersebut juga dilakukan oleh tokoh 

Ayyas seperti yang terlihat pada kutipan-kutipan di atas. 

b. Berzikir Beristigfar dan Berdoa 

Berzikir adalah salah satu cara mengingat Allah dan merupakan 

kewajiban bagi setiap muslim. Karena dengan berzikir merupakan salah 

satu cara untuk mendekatkan diri kepada sang Khalik yang telah 

memberikan kehidupan kepada manusia. Begitu pula dengan  beristigfar 

dan berdoa kepada Allah. Pada mulanya bacaan istigfar adalah merupukan 

salah satu doa yang artinya memohon ampunan kepada Allah. Berdoa 

dapat dilihat dalam kutipan berikut: 

“Ayyas menghela nafas. Ia merasa dikatakan temannya itu benar. Teman-

temannya dari Rusia saat kuliah di Madinah beberapa kali pernah 

menyampaikan hal yang sama. Sebagian mereka ada yang memperlihatkan 

foto kelurga mereka. Kaum perempuannya jarang yang tidak bermuka 
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jelita. Ia memejamkan mata dan berdoa, “A’udzubillahi min fitnatin 

nisaa”(Habiburrahman El Shirazy, 2010:19). 

 

Kutipan di atas, Ayyas yang merasa akan sulit menjalani kehidupan 

di Rusia, karena ia tahu sebelumnya, di Rusia jarang wanitanya tidak 

berwajah cantik jelita. Ia senantiasa berdoa kepada Allah agar ia tidak 

tergoda oleh perbuatan-perbuatan yag di benci Allah Taala. Berdoa dapat 

di lihat dalam kutipan selanjutnya. 

“Ayyas menarik nafas panjang. Ia hanya beristighfar di dalam hati. Ia tidak 

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

di SMP termasuk siswa cerdas, selalu masuk tiga besar. Bahkan dirinya 

saja, ia rasakan saat SMP dulu masih kalah dengan Devid. Nilai rapotnya 

biasa-biasa saja. Ia hanya berdoa, semoga devid suatu saat nanti diberi 

petunjuk oleh Allah.(Habiburrahman El Shirazy, 2010:20). 

 

Kutipan di atas, ayyas tidak mau menceramahi Devid yang telah jauh 

dari ajaran agama, karena ia tahu Devid bukan orang bodoh dan bukan 

orang yang perlu di ceramahi, Ayyas Hanya beristigfar dalam hati dan 

meminta kepada Allah Ta‟ala agar suatu saat nanti Devid diberikan 

petunjuk. Kutipan selanjutnya yang menunjukkan Ayyas  beristigfar, dan 

berdoa dapat di lihat di bawah ini. 

Rasa dingin yang mengigil itu bisa hilang begitu saja ketika ia masuk di 

kamarnya yang hangat oleh pemanas. Tetapi virus moleknya Yelena dan 

cantiknya Anastasia tidak mudah dihilangkan. Meskipun ia telah shalat 

dan membaca Al-Quran virus itu tidak juga ter-delete sempurna, masih 

tersisa, hanya bisa dijinakkan. Ayyas membaca istighfar berulang kali. 

Lebih dari tujuh puluh kali. Dalam istighfar ia teringat pesan Kiai Lukman 

hakim, saat ngaji di Pesantren Kajoran Magelang dulu, 

“Eling-elingo yo Ngger, endahe wanojo iku sing dadi jalanan batale 

toponing poro santri ln satrio agung!” Lalu kiai Lukman menguraikan 

hadist tentang ujian terbesar bagi kaum lelaki beriman adalah pesona 

perempuan. 

Ayyas terus berzikir dan beristghfar sampai tertidur. Dalam tidurnya yang 

pulas, ayyas bermimpi ada dua ekor ular masuk ke dalam kamarnya dan 

memburunya. Ia mati-matian menghindari patukan dua ular itu. Ia 
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mencari-cari alat untuk bisa membinasakan kedua ular itu tapi tidak 

ketemu. Akhirnya dengan kehati-hatiannya ia bisa lolos dari sergapan 

kedua ular itu. Ia kemudian lari ke jalan, dan di jalan juga temukan banyak 

ular. Ia lari menghidari ular-ular itu, hampir ada yang bisa mematuk, tapi 

ia bisa melompat. Ia kelelahan, ular-ular it terus memburu. Ia kehabisan 

nafas dan kakinya sudah tidak mampu ia gerakkan, ular-ular itu semakin 

dekat. Ia kehabisan cara untuk menyelamatkan diri. Ketika ular-ular itu 

hendak mematuk dirinya ia berteriak keras, Allahu Akbar!” Dan seketika 

ia terbangun dari tidurnya. Ayyas bangun dengan nafas tersengal-sengal. 

Mimpiitu seolah-olah nyata. Sekujur tubuhnya dibasahi keringat 

dingin(Habiburrahman El Shirazy, 2010:93). 

 

Kutipan di atas, menjelaskan bagaimana susahnya tokoh Ayyas 

dalam menghilangkan virus moleknya Yelena dan Anastasia, walaupun ia 

telah shalat dan membaca Al‟Quran, virus tersebut masih belum bisa 

terhapus dengan sempurna. Dalam keadaan iman yang terusik oleh dua 

gadis cantik itu, Ayyas tidak lupa beristigfar dan berzikir kepada Allah 

bahkan sampai ia tertidur.  Di dalam tidurnya Ayyas bermimpi di serang 

oleh kawanan ular. Ketika ular-ular itu hendak mematuk dirinya ia 

berteriak menyebut nama Allah dan seketika itu ia terbangun dari tidur dan 

mimpi buruknya. Berzikir dan berdoa dalam kutipan selanjutnya. 

Ayyas selesai shalat. Ia berzikir singkat. Tasbih, Tahmid, dan Tahlil 

masing-masing tiga puluh tiga kali lalu berdoa. 

Setelah itu ia menoleh kea rah Doktor Anastasia Palazzo yang sudah 

duduk di sofa sambil memandangi dirinya dengan pandangan rasa 

kasihan(Habiburrahman El Shirazy, 2010:199-200). 

 

Kutipan  di atas, kita bisa melihat Ayyas tidak terganggu oleh Doktor 

Anastasia yang memperhatikannya, selesai shalat pun ia terlebih dahulu 

mengutamakan zikir dan berdoa kepada Allah. Berzikir yang di 

perlihatkan Ayyas dapat di lihat dalam kutipan selanjutnya. 

Diantara manusia yang sedikit itu adalah Ayyas. Pagi itu ia bertasbih 

bersama tasbih salju, angin dingin, pohon bereozka, pohon cemara, kayu 
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birk, batu-batu dan seluruh benda di jagat raya juga para malaikat yang 

tidak pernah membangkang perintah tuhannya. Pagi itu Ayyas bertasbih, 

larut dalam zikir paginya yang panjang. Kali ini zikirnya lebih panjang 

dari pada pagi-pagi sebelumnya(Habiburrahman El Shirazy, 2010:94-95). 

 

Pada kutipan di atas menggambarkan tokoh Ayyas yang bertasbih 

larut dalam zikir paginya yang panjang. Dan pada zikir paginya ini lebih 

panjang dari pada zikir pagi-pagi sebelumnya. Berzikir dapat di lihat 

dalam kutipan di bawah ini. 

Yelena juga sudah bangun. Perempuan muda berambut pirang itu berkali-

kali mengetuk pintu kamar Ayyas dan memanggil-manggil nama Ayyas. 

Ayyas yang sedang khusuk dalam zikir paginya sama sekali tidak 

menyahut. Ia tidak mau diganggu. Tak lama kemudian ia mendengar 

percekcokkan kecil antara Yelena dan Linor. Linor mengingatkan Yelena 

agar tidak mengetuk kamar orang lain. Yang jadi jadi masalah, diujung 

kalimatnya linor mengatakan, “Dasar perempuan jalang!” Lalu terjadilah 

cekcok mulut yang cukup panas dalam bahasa Rusia. Dua perempuan itu 

saling mencaci dan mengumpat dengan kata-kata tidak terpuji. Sebagian 

Ayyas paham, sebagian tidak paham sama sekali. Ayyas hanya diam. Ia 

tidak mau terlibat urusan yang tidak ada mamfaatnya, malah banyak 

celakanya seperti itu. 

Selesai zikir Ayyas menyalakan laptopnya. Ia merasa beruntung, di 

kawasan itu ada sinyal wifi gratis. Ia bisa online kapan saja. Ketika 

jaringan wifi itu dibuat tanpa password dan bisa diakses siapa saja berarti 

memang digunakan untuk umum. Atayu pemiliknya sengaja membuka 

jaringan internet miliknya boleh digunakan siapa saja(Habiburrahman El 

Shirazy, 2010:96). 

 

Kutipan di atas, Ayyas yang sedang khusuk dalam zikirnya tidak 

menhiraukan panggilan Yelena terhadapnya. Disamping itu juga ia 

mendengar percekcokan antara Linor dan Yelena dengan menggunakan 

kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan. Namun Ayyas tidak 

memperdulikan mereka dan Ayyas tidak mau ikut-ikutan dalam hal yang 

tidak ada mamfaatnya. Berdoa dapat di lihat dalam Kutipan selanjutnya.  
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Ayyas membayangkan jika muna yang diundang datang, dan ia bisa 

menikah dengan gadis itu di KBRI lalu menghabiskan akhir musim dingin 

dan melewati musim bunga dengan seorang istri yang ia cinta. 

“Ya Allah, kabulkan. Amin.”Lirih Ayyas dalam hati(Habiburrahman El 

Shirazy, 2010:350). 

 

Kutipan di atas menjelaskan, Ayyas yang berandai-andai jika Muna 

yang di undang ke KBRI, Ayyas akan menikahinya dan akan 

menghabiskan akhir musim dingin dan melewati musim bunga dengan 

seorang istri yang ia cinta. Ia senantiasa berdoa memohon kepada Allah 

agar keinginannya tersebut bisa terwujud. Beristigfar dan berdoa terlihat 

dalam Kutipan selanjutnya. 

“Ayyas?”sapa perempuan itu dengan suara lembut dan bibir bergetar. 

Ayyas kaget mendengarnya. Perempuan yang tidak dikenalnya itu 

mengenal dirinya dan memanggil namanya. Otaknya lansung berputar, 

munkin dia salah satu peserta seminar di Fakultas Kedokteran MGU, atau 

dia salah satu pemirsa acara talk  show “Rusia Berbicara” sehingga ia 

megenalnya. Tiba-tiba ada rasa bangga menyusup didalam hatinya. 

Ternyata dirinya terkenal juga di Mokswa. Menyadari ada rasa takjub pada 

diri sendiri yang hadir, Ayyas langsung beristigfar memohon ampun 

kepada Allah(Habiburrahman El Shirazy, 2010:531).  

 

Pada kutipan di atas, Ayyas beristigfar memohon ampun kepada 

Allah Taala agar rasa takjub yang tumbuh di dalam hatinya segera hilang 

dari dirinya. Ayyas takut dengan adanya rasa bangga terhadap dirinya itu 

bisa membuatnya menjadi orang sombong. Berdoa dapat dilihat dalam 

Kutipan selanjutnya. 

Ayyas memandangi wajah Sofia yang pucat tetapi tetap anggun dalam-

dalam. Sofia tetap saja diam. Kedua matanya tetap terkatup. Darah tetap 

mengalir. Dan air mata Ayyas tetap menetes, sementara hatinya tiada henti 

meratap kepada Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, lagi Maha 

mengabulkan segala doa hamba-hambanya. 

Dengan penuh rasa cinta karena Allah semata, Ayyas memanjatkan doa 

dalam getar suara yang menyesakkan dada, 
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“Ya Allah, aku tetap memohon kepada-Mu agar Engkau selamatkan Sofia. 

Hanya Engkau yang bisa menyelamatkannya ya Allah. Engkaulah Dzat 

yang menghidupkan dan mematikan. Ya Allah berilah kesempatan padaku 

untuk memenuhi permintaan orang yang berhijrah di jalan-Mu. Akan 

tetapi jika Engkau menakdirkan Sofia mati, ya Allah, maka jadikanlah 

matinya itu syahid di jalan-Mu. Dan terimalah dia dengan penuh 

keridhaan dari-Mu. Jika itu yang terjadi ya Allah, maka syahidkan pula 

aku di jalan-Mu, agar kelak aku bisa berjumpa dengannya di Bumi Cinta-

Mu yang sejati, yaitu surga yang Enkau sediakan bagi hamba-hamba-Mu 

yang beriman dan beramal shaleh. Kabulkanlah doaku, ya Allah, 

Amin.”(Habiburrahman El Shirazy, 2010:545-546). 

 

Kutipan di atas menjelaskan, Ayyas yang memanjatkan doa 

kehadirat Allah subhanawataala agar nyawa Sofia di selamatkan. Karena 

sebelumnya, Sofia telah di tembak oleh seseorang yang tidak di kenal 

hingga tubuhnya terkapar dan Ayyas yang tak jauh dari lokasi tersebut 

mencoba menyelamatkan nyawanya. Kutipan yang menunnjukkan Ayyas 

beristigfar dan berdoa dapat dilihat di bawah ini. 

Ayyas beristigfar. Ia memohon kepada Allah agar dirinya dilindungi dari 

godaan syetan yang terkutuk. Juga memohon kepada Allah agar dilindungi 

dari godaan perempuan yang sering membuat tak berdaya kaum laki-laki 

di mana saja. Ia merasa, setelah lolos dari sergapan syetan melalui Linor, 

ujian berat berikutnya nampaknya akan datang melalui Anastasia Palazzo 

yang tak kalah jelitadan menariknya(Habiburrahman El Shirazy, 

2010:180). 

 

Kutipan di atas, Ayyas beristigfar dan berdoa memohon 

perlindungan kepada Allah subhanawataala untuk di lindungi dari godaan 

perempuan yang sering membuat tak berdaya kaum laki-laki. 

Dalam kehidupan sehari-hari sering terlihat di masjid-masjid sangat 

sedikit orang yang berzikir setelah shalat. Sebagian besar jemaah langsung 

meninggalkan masjid tanpa berzikir terlebih dahulu. Kalaupun berzikir, 

mereka berzikir hanya seadanya dan kurang khusuk. Sama halnya dengan 
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berdoa, kebanyakan remaja pada saat ini setelah selesai shalat ia lansung 

pergi tanpa berdoa terlebih dahulu. Namun berbeda dengan tokoh Ayyas 

dalam novel ini, ia selalu menyempatkan diri berzikir dan berdoa dulu 

setelah selesai shalat. Berzikir dan berdoa merupakan bentuk penyerahan 

diri kepada sang Khalik. 

c. Bersyukur Kepada allah  SWT 

Bersyukur merupakan salah satu bentuk rasa terima kasih kita 

terhadap Allah Swt dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat 

muslim. Dengan bersyukur berarti selalu mengingatkan manusia untuk 

selalu menyertai Tuhan atas segala bentuk rahmat, anugrah, dan rizki yang 

di terima. Bersyukur juga dapat di lihat pada beberapa kutipan novel bumi 

cinta sebagai berikut: 

“Awalnya kan, ada seorang ulama dari Saudi yang dibawa oleh dosenku ke 

Grabag, Magelang. Dosenku itu aslinya Grabag, Magelang. Orangtuanya 

punya pesantren kecil disana. Lha aku diminta menemani. Alhamdulillah, 

selama dipesantren kan setiap hari pakai bahasa Arab, jadi aku cukup 

lancar berkomunikasi dengan ulama itu. Suatu pagi, aku dipanggil sama 

ulama itu, diajak ngobrol. Ia bicara banyak hal, ini dan itu, dalam bahasa 

Arab. Aku jawab santai aja. Di akhir ngobrol itu dia memberikan formulir 

untuk aku isi. Ternyata formulir pendaftaran Universitas Islam Madinah. 

Katanya, dia akan coba memasukkannya ke Madinah. Ya berarti kan coba-

coba. Ya aku isi aja, aku coba. Terus formulir dibawa sama ulama itu. Dan 

tahun berikutnya aku dapat panggilan. Aku diterima. Ternyata ulama itu 

seorang dosen di sana. Begitu ceritanya(Habiburrahman El Shirazy. 

2010:21) 

 

 Kutipan di atas, Ayyas menceritakan kepada Devid bagaimana 

caranya ia bisa sampai dan kuliah di Madinah. Dan di sela-sela 

percakapannya tersebut ia tak lupa menghaturkan rasa syukur kepada 

Allah Ta‟ala. Bersyukur terlihat dalam Kutipan selanjutnya: 
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     “yang kita tuju lantai berapa Dev?” 

 “Lantai tiga.” 

  “Alhamdulillah, tidak lantai lima.” 

  “Kita angkat kopermu ini dulu bersama, baru nanti kita ambil           

barang-barangmu yang lain.”(Habiburrahman El Shirazy, 2010:30). 

 

Kutipan di atas menerangkan, Ayyas yang merasa tubuhnya sudah 

kelelahan, merasa sudah tidak mampu untuk menaiki anak tangga lagi. Ia 

bertanya dan memastikan kepada temannya. Ia pun di jawab temannya 

dengan jawaban yang ia harapkan. Terselip rasa syukur Ayyas dengan 

menyebut Alhamdulillah. Ayyas berucap syukur terlihat dalam Kutipan 

selanjutnya. 

“Dabroye Utra, Ayyas. Mau ke MGU?” sapa Yelena. 

“Dabroye Utra, Yelena. Ya aku mau ke MGU. Kau sudah mau berangkat 

kerja ?”Jawab Ayyas , lalu balik bertanya. 

“Ya tadi malam merasa letih dan lelah. Tapi pagi ini sudah bugar 

Alhamdulillah.”(Habiburrahman El Shirazy, 2010:98). 

 

Kutipan di atas, Ayyas berucap syukur kepada Allah Ta‟ala karena 

badanya sudah bugar kembali karena sebelumnya Ayyas merasa sangat 

lelah dan letih, sehingga Ayyas bisa melakukan rutinitasnya seperti 

semula. Berucap Syukur terlihat dalam Kutipan selanjutnya: 

Ayyas keluar dari kamarnya. Ia pura-pura bertanya, “Bagaimana, mereka 

sudah pergi. “Terang Yelena. 

“Alhamdulillah. “Jawab Ayyas(Habiburrahman El Shirazy, 2010:133). 

 

Kutipan di atas menerangkan, sewaktu polisi memerikasa keaadan di 

aparteman, polisi di temui Yelena dan polisi menanyakan apakah terjadi 

sesuatu, karena  mendengar kabar ada keributan disana. Yelena pun 

menjelaskan dan polisi itu pun pergi. Ayyas pun keluar kamar dan 

menanyakan kepada Yelena. Dari  kalimat ketiga di atas Ayyas 
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mengucapkan Alhamdulillah yang menandakan kesyukurannya kepada 

Allah karena hal yang ia takuti akhirnya sudah pergi. Bersyukur terlihat 

dalam Kutipan selanjutnya: 

“Besok sore jadi pulang? “Tanya Ayyas. 

“Malah diajukan besok siang.”  

“Alhamdulillah. Linor hari ini datang. 

“Tidak. Munkin sedang sibuk.”(Habiburrahman El Shirazy, 2010:243). 

 

Kutipan di atas, Ayyas bersyukur kepada allah karena Linor akan 

segera datang, namun Yelena menyanggahinya dan mengira Linor sedang 

sibuk. Kutipan selanjutnya tentang rasa bersyukur. 

Dalam hati Ayyas masih bisa bersyukur bahwa dikota seperti mokswa 

masih ada masjid. Masih ada orang-orang yang rukuk dan sujud kepada 

Allah Azza wa jalla(Habiburrahman El Shirazy, 2010:147). 

 

Kutipan di atas, Ayyas yang merasa bersyukur karena di kota seperti 

Mokswa masih ada tempat untuk menyembah kepada Allah Ta‟ala. Sebab 

hari-hari sebelumnya Ayyas tidak pernah melihat masjid. Bersyukur 

terlihat dalam Kutipan selanjutnya: 

“Dan anda kini berjilbab dan shalat?”  

“Ya, karena aku sudah menjadi muslimah sekarang.” 

“Alhamdulillah. Maha besar Allah. Kenapa anda ada di gedung tua ini? 

Apakah anda tersesat dan kita bertemu dengan tidak 

sengaja?”(Habiburrahman El Shirazy, 2010:533). 

 

Kutipan di atas, Ayyas bersyukur kepada Allah karena melihat 

sesuatu perubahan yang terjadi kepada Linor. Linor Akhirnya menjadi 

seorang muslimah yang taat kepada Allah Ta‟ala karena Linor sebelumnya 

merupakan orang yang sngat benci dengan agama Islam. Kutipan 

Bersyukur selanjutnya: 

“Jadi kau belum tahu kabar Yelena?” 
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“Belum.” 

“Alhamdulillah, Yelena sekarang sudah menjadi 

muslimah(Habiburrahman El Shirazy, 2010:538). 

 

Kutipan di atas, Ayyas memberitahukan Linor kalau Yelena telah 

menjadi muslim.Tidak lupa pula teselip rasa syukur Ayyas ketika ia 

menjelaskannya. 

Bersyukur merupakan perwujudan rasa berterima kasih kita terhadap 

Allah Taala. Hal tersebut juga dilakukan oleh Ayyas yang terlihat dalam 

kutipan-kutipan di atas. Ayyas tidak lupa bahwa apa yang di terima 

merupakan pemberian Allah sehingga menunjukkan bahwa ia memang 

seorang anak muda yang sholeh dan dan taat kepada Allah. 

d. Memuji Allah Swt 

Memuji Allah atas kekuasaan yang di tunjukkannya kepada 

seseorang merupakan hal yang perlu dilakukan, agar manusia selalu 

mengingat bahwa segala hal yang terjadi di muka bumi ini hanyalah 

kehendak dan milik Allah SWT. Memuji Allah terlihat dalam kutipan 

berikut:   

     “Sudah Dev, cepetan yuk, jangan bercanda terus. Masya Allah, dingin 

sekali Dev. Ini aku sudah rangkap empat lho. Plus jaket tebal yang kubeli 

di New Delhi. Wuih ternyata masih tembus(Bumi Cinta, Hal 11). 

“Bolehlah. Yang penting cepat sampai apartemen. Uh, dinginya masya 

Allah!(Bumi Cinta. Hal 12). 

 

Dari pernyataan tokoh Ayyas pada kutipan di atas  merupakan salah 

satu betuk tindak tutur yang selalu memuji tuhannya yaitu Allah 

SWT.dengan menyebut Masya Allah merupakan cerminan seorang hamba 
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Allah yang takjub akan kekuasaan Allah. Selain itu juga, kalimat pujian 

kepada Allah terdapat dalam kutipan sebagai berikut: 

“Sudah Dev, cepetan yuk, jangan bercanda terus. Masya Allah, dingin 

sekali Dev, Ini aku sudah rangkap empat lho. Plus jaket tebal yang kubeli 

di New Delhi. Wuih ternyata masih tembus(Habiburrahman El Shirazy, 

2010:11). 

 

Kutipan  di atas menjelaskan, Ayyas merasa kedinginan sewaktu 

Tiba di Mokswa, walaupun ia menggunakan jaket tebal tetap saja ia 

merasa kedinginan. Ia pun tidak lupa melayangkan pujian kepada Allah 

dengan mengucapkan Masya Allah. Kutipan selanjutnnya. 

Tanpa sadar Yelena menjawab terbata, “Tu..han!” 

“Subhanallah! Tuhan yang kau sebut. Jadi hati kecilmu dan nuranimu 

yang palingdalam percaya kepada Tuhan, tersambung dengan Tuhan. 

Bagaiman munkin kau tetap mengingkarinya. Apa itu tidak berarti hati dan 

akal pikiranmu telah mati?”(Habiburrahman El Shirazy, 2010:296). 

 

Kutipan di atas menjelaskan, Ayyas yang merasa kaget dan tidak 

menduga dengan Yelena yang secara tidak sadar menyebut kata Tuhan, 

Berarti di dalam hati kecil Yelena masih percaya adanya Tuhan. Dalam 

kutipan tersebut Ayyas tidak luput memuji Allah SWT Dengan 

mengucapkan Subhanallah. Kutipan memuji Allah selanjutnya: 

“Linor mau shalat?” 

“Ya.” 

“Allahu akbar!. Ini sebuah keajaiban. Tetapi aku belum bisa percaya kalau 

anda Linor”(Habiburrahman El Shirazy, 2010:532). 

 

Kutipan di atas menggambarkan, Ayyas memuji Allah dengan 

menyebut Allahu akbar karena ia masih belum percaya kalau Linor mau 

mengerjakan perintah Allah tersebut. Kutipan selanjutnya tentang memuji 

Allah dapat dilihat di bawah ini. 
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“Anda perempuan yang tadi?”  

“Ya. ”Jawab perempuan itu sambil mengangkat kepalanya. Perlahan 

nampaklah wajahnya. Dan Ayyas tersentak kaget. Hatinya lansung 

berdesir melihat wajah perempuan yang ada dihadapannya. Itu adalah 

benar Linor. Nampak begitu anggun dan bersih dalam balutan jilbab putih 

dan gamis biru muda. 

“Subhanallah. Anda benar-benar Linor(Habiburrahman El Shirazy, 

2010:533). 

 

Kutipan di atas menjelaskan, Ayyas yang merasa tidak percaya 

bahwa yang dilihatnya itu adalah Linor, karena Linor sangat jauh berbeda 

dengan penampilan sebelumnya. Ayyas seketika lansung memuji Allah 

Taala dengan mengucap Subhanallah atas apa yang telah dilihatnya.  

Pemuda saat sekarang ini terkadang gengsi untuk mengucapkan 

pujian-pujian kepada Allah karena dikalahkan oleh pergaulan yang 

berkembang pada saat ini. Namun hal tersebut tidak terlihat pada perilaku 

Ayyas yang ada dalam kutipan-kutipan di atas. Dalam beberapa kutipan 

tersebut Ayyas melayangkan kata-kata pujian kepada Allah Taala. Memuji 

Allah merupakan salah satu bentuk adap, tabiat kita terhadap Maha 

pencipta tersebut. 

4.1.3.2 Akhlak Kepada Sesama Manusia 

Menurut Natsir dan Affandi, akhlak kepada manusia adalah berbuat 

baik antar sesama manusia baik antar sesama manusia baik yang mukmin 

maupun nonmukmin dengan berpusat pada ajaran Islam berlandaskan 

amar maruf nahi munkar, taawun (tolong-menolong). Amar maruf manusia 

saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran (dalam Ruspandi: 43). 

Pernyataan tersebut sesuai dengan firman Allah yang artinya: 
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“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya, 

dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kapada orang tuamu, karib 

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan 

tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan 

membangga-banggakan diri.”(Qs. An-nisa:36). 

Beberapa sikap yang perlu kita terapkan dalam hidup ini yang 

menunjukkan akhlak kepada sesama yaitu: 

 

a. Membangun  Hubungan Silaturahmi 

Membangun silaturahmi merupakan suatu contoh akhlak yang baik. 

Sebagai makhlukAllah yang beriman maka dari itu sepantasnya kita 

memelihara hubungan silaturahim tersebut. Dalam firman Allah yang 

artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah 

menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang 

biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada 

Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta 

satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya 

Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. ( QS. An-Nisa ; 1 ). Di 

sebutkan dalam hadist Rasullallah Saw yang artinya: 

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah 

Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa ingin dilapangkan 
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rizqinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menghubungkan tali 

silaturahmi." Riwayat Bukhari.  

Dalam hadits di atas jelas bahwa apabila kita ingin di luaskan 

rizkinya maka sambungkanlah silaturahmi, dan apabila kita ingin di 

panjangkan umurnya maka sambungkanlah tali silaturahmi. tetapi 

walaupun kita sudah meniggal maka diri kita akan terus dikenang oleh 

orang, apabila semasa hidup kita sering bersilaturahmi dengan orang, 

maka apabila kita meniggal, orang-orang pasti akan mengingat kita, 

mengingat kebaikan kita, itulah maksud dari dipanjangkan umur kita 

apabila kita menyambungkan tali silaturahmi. Kalimat yang sesuai dengan 

pernyataan diatas sebagai berikut: 

“Mm…hai Yelena!”Sapa Ayyas dengan kegugupan sempurna. 

“E hai, siapa tadi namanya, saya lupa, maaf.” 

“A…A…Ayyas.” 

“Oh ya, hai Ayyas.” 

“Ba…baru pulang?” 

“Iya. Jangan gugup begitu dong.(Habiburrahman El Shirazy, 2010:50). 

 

Kutipan di atas menjelaskan, suatu ketika saat Ayyas berada di 

apartemannya, Ayyas menyapa teman satu apartemennya yang bernama 

Yelena. Yelena pun juga menyapa balik Ayyas, Menyapa merupakan salah 

satu perbuatan yang disenangi Allah, karena merupakan suatu sikap yang 

mencerminkan prilaku seseorang yang membangun silaturahmi atau 

prilaku menjalin perbuatan baik antar sesama. Membangun silaturahmi 

terlihat dalam kutipan di bawah ini. 

Setelah mendengarkan penjelasan sang imam, jamaah bubar. Ada yang 

keluar masjid. Ada yang tetap berzikir. Dan ada yang membaca AL-

Qur‟an. Ayyas shalat dua rakaat lalu mendekati imam. Ia meperkenalkan 



, 84 

dirinya kepada sang imam dan menyampaikan tujuannya berada d 

Mokswa. Imam itu berusia sekitar lima puluh tahunan. Masih gagah. Ia 

berasal dai kota Kazan, Tatarstan. Namanya Hasan Sadulayev 

(Habiburrahman El Shirazy, 2010:109). 

 

Dari kutipan di atas, ketika Ayyas berada di masjid Olimpiski dan 

shalat berjemaah di sana, di dalam Masjid ia bertemu dengan imam masjid 

dan Ayyas pun berkenalan dengannya, ia memperkenalkan dirinya kepada 

sang imam dan menyampaikan tujuannya berada di Mokswa. melalui 

perkenalan dengan salah satu imam masjid di Mokswa tersebut merupakan 

salah satu cara membangun hubungan silaturahmi. 

Membangun  silaturahmi merupakan bentuk akhlak kita terhadap 

sesama, dengan adanya tali silaturahmi yang terjalin maka kehidupan yang  

kita jalani akan menjadi lebih baik. Kutipan-kutipan di atas 

memperlihatkan Ayyas yang membangun tali silaturahmi dengan tokoh 

lain dalam novel tersebut. 

b. Meminta Maaf 

Meminta maaf merupakan salah salah satu perwujudan dalam 

meminta ampun atau penyesalan terhadap kesalahan yang terjadi terhadap 

kita, selain itu juga kata maaf juga bisa berarti pembebasan orang terhadap 

tuntutan suatu perkara. Kutipan-kutipan yang mengandung kata maaf 

dapat di lihat dalam petikan novel dibawah ini: 

“Makan malam yuk. Saya membeli makanan untuk kita berdua.” 

Ayyas merasa ujian itu telah datang juga. Makan berdua dengan 

perempuan cantik seperti Yelena? Ia berdoa kepada Allah agar menjaga 

diri dan imannya. 

“Tolong jangan kamu tolak, ini hanya semacam ucapan selamat datang 

dari tetangga kamar.” 

“Aduh maaf Yelena.”(Habiburrahman El Shirazy, 2010:50) 
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Kutipan di atas,  Ayyas meminta maaf kepada Yelena kalau ia tidak 

bisa menerima ajakannya tersebut sembari Ayyas berdoa meminta 

pertolongan Allah agar imannya tetap terjaga. Ayyas tidak bisa menerima 

ajakan yelena karena mereka hanya berdua dalam sebuah ruangan. Kutipan 

selanjutnya tentang meminta maaf terlihat di bawah ini. 

Sambil berjalan Ayyas meminta kepada Yelena agar kalau di ruang tamu 

berpakaian lebih rapat. Kalau berpakaian seperti tadi malam sebaiknya saat 

di kamar saja. Yelena agak kurang suka dengan permintaan Ayyas. Yelena 

malah menjawab, “Kau baru datang, jangan mengatur aku!” 

Ayyas minta maaf jika ada perkataannya yang menyinggung perasaan 

Yelena. Bukan itu yang diinginkannya. Ia mengatakan hanya ingin 

menciptakan kenyamanan di ruang tamu, sebab itu milik bersama. Itu 

ibarat lobby sebuah hotel. 

“Jadi kau merasa tidak nyaman melihat aku berpakaian seperti tadi 

malam?” Tanya Yelena. 

“Iya, maaf. Aku sangat tidak nyaman?” (Habiburrahman El Shirazy, 

2010:98-99). 

 

Kutipan di atas, ketika sedang berjalan ke MGU, dan di dalam 

perjalanan tersebut Ayyas meminta maaf kepada Yelena, kalau ucapannya 

ada yang menyinggung perasaannya ketika Ayyas menyampaikan 

keinginannya. Ayyas hanya merasa tidak nyaman kalau melihat Yelena 

berpakaian yang kurang sopan. Meminta maaf terlihat pada kutipan di 

bawah ini.  

“Maafkan saya Doktor, tadi saya tidak menjawab ketika Anda  menyapa 

saya. Sebab saya seperti yang mungkin sudah Doktor ketahui sedang 

melakukan shalat. Beribadah seperti yang di ajarkan oleh agama saya, 

Islam.”(Habiburrahman El Shirazy, 2010:200). 

 

Dari kutipan di atas, Ayyas yang meminta maaf kepada Doktor 

karena tidak menyahut sewaktu ia di sapa. Karena Ayyas sedang 
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melakukan ibadah shalat dan Ayyas mencoba untuk menjelaskannya 

kepada Doktor Anastasia. Kutipan selanjutnya tentang meminta maaf. 

Ketika Ayyas pamit bibi Margareta Nampak masih menginginkan Ayyas 

duduk dan berbincang-bincang di situ. Begitu  juga Yelena. 

“Maaf, saya harus ke kampus sekarang. Masih banyak hal yang belum 

saya selesaikan. Kalau saya banyak menunda-nunda pekerjaan saya, saya 

tidak akan dapat apa yang saya inginkan.” Ayyas tetap bersikukuh harus 

pergi(Habiburrahman El Shirazy, 2010:228). 

 

Dari kutipan di atas, Ayyas juga meminta maaf kepada bibi 

Margaretha dan Yelena kalau Ayyas tidak bisa lama-lama lagi berbincang 

dengan mereka. Karena Ayyas harus pergi ke kampus dan menyelesaikan 

pekerjaannya. 

Pada beberapa kutipan di atas, memperlihatkan Ayyas yang tidak 

pernah lupa meminta maaf kepada orang yang pernah ia kecewakan dan 

yang ia sakiti. Hal tersebut merupakan bentuk akhlak kita terhadap sesama, 

sebagai makhluk yang beriman sudah sewajibnya kita meminta maaf bila 

kita melakukan suatu kesalahan. 

c. Berprasangka Baik 

Dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, tentu kita akan 

mengalami serangkaian masalah, salah satunya permasalahan dalam 

bentuk prasangka terhadap seseorang. Ketika kita merespon permasalahan 

tersebut terdapat dua pilihan yaitu berprasangka baik atau berprasangka 

buruk. Berprasangka baiklah agar jiwa kita tenang sebab berprasangka 

buruk menjadikan seseorang takut dan cemas terhadap sesuatu yang 

sebetulnya belum pasti terjadi. Berprasangka buruk akan membuat hidup 
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seseorang tidak tenang dan gelisah. Kalimat yang mewakili tentang 

berprasangka baik terlihat dalam kutipan di bawah ini: 

Perempuan tua itu mengangguk sambil tersenyum, lalu menyeret kakinya 

pergi. Ayyas membaca istigfar, salah menyangka pada perempuan 

berkerudung kozinka putih itu. Dalam suasana hati yang kurang nyaman, 

manusia memang paling mudah berburuk sangka. Perempuan  tua 

berkerudung kozinka putih itu baik hatinya. Ayyas bisa merasakan 

ketulusannya lewat seyumnya (Habiburrahman El Shirazy, 2010:74). 

 

Dari kutipan di atas, Ayyas yang sebelumnya berprasangka buruk 

terhadap perempuan berkerudung kozinka putih itu akhirnya mengucap 

istigfar karena sudah salah sangka terhadapnya. Ayyas sadar kalau 

seseorang ketika hatinya tidak tenang maka cepat berburuk sangka 

terhadap orang lain. Ayyas bisa merasakan ketulusannya lewat 

senyumnya.Berprasangka baik terlihat dalam Kutipan selanjutnya: 

Ayyas agak kaget mendengar pertanyaan Dokter Anastasia Palazzo itu. Ia 

berusaha tetap tenang, meskipun dari pertanyaan itu adalah tuduhan bahwa 

dirinya melakukan kebodohan ketika shalat. Doktor muda yang cemerlang 

itu berpandangan orang-orang Islam menyembah batu. Ayyas berbaik 

sangka, Doktor Anastasia berpandangan seperti hanya karena 

ketidaktahuannya akan ajaran Islam yang sesungguhnya (Habiburrahman 

El Shirazy, 2010:204). 

 

Dari kutipan di atas, Ayyas berbaik sangka kepada Doktor Anastasia 

dan berusaha untuk tetap tenang ketika ia mendengar pertanyaan yang 

sebetulnya merupakan tuduhan kalau dirinya melakukan kebodohan ketika 

shalat. Ayyas merasa kalau pertanyaannya tersebut disebabkan karena 

ketidaktahuannya saja tentang ajaran islam. 

Berprasangka baik atau Husnuzon merupakan hal yang perlu 

dilakukan, karena bisa menyebabkan perasaan kita menjadi tenang dan 
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damai, berbeda dengan sebaliknya. Seperti kutipan-kutipan di atas Ayyas 

selalu berbaik sangka kepada tokoh lain yang ada dalam novel tersebut. 

d. Bertutur Sapa  

Tutur sapa merupakan suatu perkara dalam kehidupan sosial 

manusia. Dengan adanya tutur sapa komunikasi akan terjalin. Bila tutur 

sapa yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang 

baik maka akan terjalin hubungan yang baik, begitu pula sebaliknya. 

Kalimat yang mewakili tutur sapa yang baik dapat di lihat dalam kutipan 

novel di bawah ini: 

“Senang bertemu dengan anda.”Kata Anastasia sambil tersenyum. 

“Saya juga senang bertemu dengan anda. Ini kali kedua saya mendengar 

nama anda.”Kata Ayyas (Habiburrahman El Shirazy, 2010:81) 

 

        Dari kutipan di atas, saat Ayyas berada di ruangan Profesor Tomskii 

dan berkenalan dengan  Doktor Anastasia, Ayyas bersikap ramah dengan 

menjawab sapaan dari Anastasia. Kalimat Ayyas yang menyatakan “saya 

juga senang bertemu dengan anda” merupakan tindak tutur sapa yang baik. 

Tutur sapa adalah kegiatan dalam menjalin suatu komunikasi antar 

sesama, tutur sapa dengan baik bisa membuat kita menjadi saling 

menghormati satu sama lain. Seperti kutipan di atas, Ayyas bertutur sapa 

dengan dengan Doktor Anastasia.  

e. Menghargai dan Menghormati 

Islam sangat menganjurkan umatnya agar saling menghargai satu 

sama lain. Sikap menghargai terhadap orang lain tentu didasari oleh jiwa 

yang santun atau  yang dapat menumbuhkan sikap menghargai orang di 
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luar dirinya. Kemampuan tersebut harus dilatih lebih dahulu untuk 

mendidik jiwa manusia sehingga mampu bersikap penyantun. Seperti 

contoh, ketika bersama-sama menghadapi persoalan tertentu, seseorang 

harus berusaha saling memberi dan menerima saran, pendapat, atau nasihat 

dari orang lain yang pada awalnya pasti akan terasa sulit. Sikap dan 

perilaku ini akan terwujud bila pribadi seseorang telah mampu menekan 

ego pribadinya melalui pembiasaan dan pengasahan rasa empati melalui 

pendidikan akhlak. Selanjutnya, ia akan selalu terdorong untuk berbuat 

yang baik kepada orang lain. http://urbandepan.blogspot.com/2012/05/ 

akhlak-sikap-menghargai dan menghormati. Di akses selasa 16 juli 2013. 

Kalimat yang menggambarkan rasa saling menghormati dan menghargai 

terlihat dalam kutipan di bawah ini: 

Mendengar penjelasan Pak Joko tentang rencana mendatangkan penulis 

itu, Ayyas lansung teringat pada Ainal Muna yang telah mendapatkan 

penghargaan tingkat nasional dari pemerintah. Ayyas membayangkan, jika 

Muna yang dating ke Mokswa terus bisa menikah dengannya di Mokswa, 

sejarah hidupnya terasa akan sangat indah. Ia hampir saja menyebut nama 

Muna dan menjelaskan kelebihan-kelebihannya, tapi entah kenapa ada 

yang menahan lidahnya untuk mengucapkan nama itu. Justru yang keluar 

dari mulutnya adalah jawaban yang biasa saja. 

“Ya Insya Allah Pak, saya akan coba ikut mencari-cari.”(Habiburrahman 

El Shirazy, 2010:349). 

 

Dari kutipan di atas, ketika Ayyas mendengar penjelasan Pak Joko, 

Ayyas di minta untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Lantas Ayyas 

mengucap kata insyaallah kepada Pak Joko. Berarti di sini secara tidak 

lansung Ayyas menghormati dan menghargai keinginan Pak Joko tersebut. 

Mendengarkan penjelasan pak Joko merupakan sikap Ayyas yang 

mencerminkan rasa hormat kepadanya. Kadang setiap anak muda ketika 



, 90 

mendengarkan nasihat orang tua sendiri  saja sulit untuk ia lakukan, tapi 

berbeda dengan sikap Ayyas seperti di atas, yang mendengarkan 

penjelasan pak Joko dan berjanji untuk berpartisipasi dalam acara tersebut.  

f. Betutur Kata Dengan Baik 

Dalam menjelaskan sesuatu kepada seseorang, sudah seharusnya 

menggunakan kata-kata atau kalimat yang mencerminkan tutur kata yang 

baik. Karena, tutur kata yang baik dan sopan dapat memberikan nilai lebih 

bagi yang mendengarkan. Pendengar justru akan tertarik mendengar 

sesuatu hal yang disampaikan dengan pelafalan yang baik pula. Kalimat 

yang sesuai dengan pernyataan di atas terlihat dalam kutipan sebagai 

berikut: 

“Apa yang harus kulakukan Yas. Aku sudah tidak kuat menahan lagi. Kau 

tau sendiri selama ini aku tidak lepas dari perempuan. Dulu hidup satu 

rumah dengan Eva. Lalu bergonta-ganti hidup dengan perempuan Rusia. 

Sejak aku ada di rumah ini, aku tidak menyentuh perempuan samasekali. 

Tetapi rasanya aku tidak kuat lagi. Aku perlu hidup bersama perempuan. 

Aku harus bagaimana?”Devid mengatakan hal yang dirasakannya kepada 

Ayyas. Tak ada yang di tutup-tutupi. Devid perlu solusi. 

“Islam memiliki solusi untuk masalahmu itu. Lelaki memang fitrahnya 

memerlukan perempuan dan sebaliknya. Dua makhluk Allah lain jenis itu 

memang diciptakan untuk bertemu dan hidup bersama dalam kash sayang. 

Jalan paling suci bertemunya lelaki dan perempuan adalah dengan 

menikah. Maka menikahlah Dev, dan kauakan mendapatkan yang lebih 

membahagiakan daripada hidup dengan perempuan tidak 

halal.”(Habiburrahman El Shirazy, 2010:485). 

 

Kutipan di atas menerangkan, Setelah David ingin bersungguh- 

sungguh menjalani keimanan sebagai orang muslim, datang ujian bagi 

dirinya. Ia menyatakan maksudnya kepada Ayyas dan Ayyas pun 

memberikan solusi serta jalan keluar atas  permasalahan yang di alaminya 

tersebut. Dalam menerangkan Ayyas juga menggunakan bahasa yang baik 
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dan mudah di mengerti kepada David. Seperti contoh penggalan kalimat 

“Islam memiliki solusi untuk masalahmu itu Lelaki memang fitrahnya 

memerlukan perempuan dan sebaliknya. Dua makhluk Allah lain jenis itu 

memang diciptakan untuk bertemu dan hidup bersama dalam kasih sayang. 

Jalan paling suci bertemunya lelaki dan perempuan adalah dengan 

menikah. Maka menikahlah Dev, dan kau akan mendapatkan yang lebih 

membahagiakan daripada hidup dengan perempuan tidak halal”. 

Bertutur kata dengan baik juga bentuk Akhlak kita terhadap sesama, 

tutur kata yang baik terhadap seseorang mempunyai kelebihan tersendiri, 

selain mudah dipahami juga bisa membuat para pendengarnya akan selalu 

menyenangi kita karena ucapan-ucapan kita tersebut terdengar santun. 

Seperti kutipan-kutipan di atas, Ayyas menggunakan bahasa yang baik 

dalam bertutur kepada sahabatnya yaitu David.  

g. Berterima Kasih 

Rasa berterima kasih merupakan hal yang perlu di lakukan. 

Berterima kasih merupakan perwujudan akan balas budi kita atas 

pengertian dan bantuan seseorang dalam permasalahan yang kita hadapi. 

Berterima kasih juga dilakukan oleh Ayyas, berikut kutipannya: 

Gadis Rusia itu mengulurkan tangan kanannya mengajak berjabat tangan. 

“Sorry, tanganku kaku kedinginan. E, e, senang kenalan dengan anda.” 

Jawab Ayyas agak tergagap dalam bahasa Rusia yang terbata-bata. Sekilas 

Ayyas menatap mata birunya yang menawan. 

“O ya ajar itu, kau pasti baru pertama ke sini. Dabro Pozhalovath v 

Moksve”! Tukas Yelena. 

“Iya. kau benar. Terima kasih.”jawab Ayyas(Habiburrahman El Shirazy, 

2010:30). 
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Pada kutipan  di atas, Ayyas menolak berjabat tangan kepada Yelena 

karena Ayyas merasa tangannya kaku kedinginan dan sulit untuk di 

gerakkan. Tetapi Yelena pun mengerti dan tidak tersinggung dengan sikap 

Ayyas tersebut dan ia bisa memakluminya. Ayyas pun berterima kasih 

kepada Yelena atas pengertiannya tersebut. Kutipan selanjutnya tentang 

berterima kasih terlihat di bawah ini. 

Ayyas mengambil paspor dan mengulurkan kepada David. 

“Immigration card-nya terselip di dalam paspor. Oh ya Dev, arah selatan 

mana ya?” 

“Kalau kau menghadap lemari berarti kau menghadap selatan.” 

“Terima kasih Dev.”(Habiburrahman El Shirazy, 2010:39). 

 

Pada kutipan di atas memperlihatkan tokoh Ayyas yang 

mengucapkan rasa terima kasih kepada Devid karena Devid 

memberitahukan Ayyas arah kiblat.  Kutipan selanjutnya tentang bererima 

kasih terlihat di bawah ini. 

“Kalau begitu kau bisa ikut satu mobil dengan aku. Aku mau ke The White 

House Residence, Ada seseorang teman lama saat kuliah di Birmingham 

dulu. Dia dari Spayol sedang menginap di sana. Aku ingin menemuinya.” 

“Terima kasih imam, jazakallah khaira.” 

“Waiyyakum.”(Habiburrahman El Shirazy, 2010:110). 

 

Dari kutipan di atas, waktu turun dari masjid, Ayyas jalan beriringan 

dengan imam,  Imam pun mengajak Ayyas agar pulang sama-sama, 

soalnya tujuan imam pun searah dengan Ayyas.  Ayyas berterima kasih 

kepada imam karena Ayyas di ajak pulang bersama. Kutipan selanjutnya: 

“Ini sudah saatnya makan siang. Kau mau aku traktir makan siang di 

stolovaya?” Tanya Anastasia dengan mata berbinar. 

“Tidak terima kasih Doktor. Saya masih kenyang. Sebelum kesini tadi 

saya baru makan di KBRI. Saya mau pesan the panas di bibi Parlova saja.” 

“O begitu, Kalau begitu biar saya yang pesan pada bibi Parlova. Kau 

duduk saja(Habiburrahman El Shirazy, 2010:380). 
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Dari kutipan di atas, Ayyas berterima kasih kepada Doktor 

Anastasia. Sebab Anastasia mau mentraktirnya makan tetapi Ayyas 

menolaknya dengan alasan masih kenyang karena sebelumnya Ayyas telah 

makan di KBRI. Kutipan selanjutnya tentang berterima kasih terlihat di 

bawah ini. 

“Kami justru akan menjadikan kecerobohan stasiun saingan kami dengan 

menuduh Ayyas seenaknya itu sebagai boomerang yang akan 

menghantamnya habis-habisan. Kau jangan cemas kawan,”kata Direktur 

Program sambil menepuk pundak Ayyas. 

“Terima kasih, “Lirih Ayyas (Habiburrahman El Shirazy, 2010:453). 

 

Dari kutipan di atas, Ayyas berterima kasih kepada salah stasiun tv 

di mana tempatnya ia pernah menjadi pengisi acara. Karena mau 

membantu atas permasalahan yang menimpa dirinya. 

Berterima kasih merupakan suatu sikap yang harus dilakukan sehingga 

menunjukkan bahwa kita adalah orang yang memiliki nilai dalam diri kita. 

Dari kutipan-kutipan di atas memperlihatkan sikap Ayyas yang tidak 

pernah gengsi mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang telah 

melakukan kebaikan terhadap dirinya sehingga menunjukkan bahwa 

dirinya adalah pemuda yang sopan dan memiliki nilai moral yang tinggi 

terhadap dirinya. 

h. Peduli  

Sikap peduli adalah sebuah nilai dasar moral sebagai manusia untuk 

memerhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan sekitar 

kita. Rasa peduli ini sangat perlu di terapkan dalam kehidupan 
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bermasyarakat karena dapat menimbulkan rasa kekeluargaan yang baik. 

Kutipan tentang sikap peduli dapat di lihat di bawah ini: 

“Baiklah satu . Mari kita selamatkan nyawa umat manusia malam ini 

semampu kita.”kata Ayyas. 

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(abiburrahman El Shirazy, 

2010:171) 

Dari kutipan di atas, Saat Ayyas Berjalan di pinggiran kota, ada 

seorang wanita tua memanggilnya, orang tua tersebut meminta tolong agar 

Ayyas mau membantu orang yang di temukannya. Ayyas pun membantu 

seseorang yang terkena musibah tersebut. Terlihat dari penggalan kalimat 

Ayyas yang menyatakan”mari kita selamatkan satu nyawa malam ini 

semampu kita”. Kutipan selanjutnya tentang rasa peduli juga terlihat di 

bawah ini. 

Air mata Ayyas meleleh. Kedua kakinya terasa lemas. Namun akal 

sehatnya segera mengingatkan dirinya untuk segera bangkit dan berlari 

secepatnya ke tempat di mana Sofia roboh ditembus pelor peluru. Ayyas 

lansung bangkit dan berlari sekencang-kencangnya sambil memanggil-

manggil nama Sofia(Habiburrahman El Shirazy, 2010:542). 

 

Pada kutipan di atas, ketika Ayyas membantu mengangkat Sofia 

yang telah tertembak peluru. Ayyas segera bangkit dan berlari secepatnya 

ke tempat di mana Sofia roboh ditembus pelor peluru. Sofia merupakan 

wanita yang sebelumnya sangat membenci Ayyas begitu juga dengan 

Ayyas yang benci terhadap Sofia dan akhirnya Ayyas pun jatuh cinta 

terhadapnya. Sikap Ayyas yang bangkit dan berlari secepatnya ke tempat 

di mana sofia roboh merupakan cerminan seseorang yang peduli terhadap 

sesama. 
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Sikap peduli sangat perlu kita terapkan dalam berkehidupan sosial, 

karena rasa peduli antar sesama membuat hubungan kita antar sesama akan 

terasa semakin dekat. Kutipan-kutipan di atas menunjukkan rasa peduli 

yang di perlihatkan Ayyas ketika membantu orang yang terkena musibah. 

i. Ikhlas 

   Ikhlas artinya memurnikan tujuan bertaqarrub (mendekatkan diri) 

kepada Allah dari hal-hal yang dapat mengotorinya. Dalam arti lain, ikhlas 

adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam segala bentuk 

ketaatan. Atau mengabaikan pandangan makhluk dengan cara selalu 

berkonsentrasi kepada Al Khaliq. Berikut kutipan tentang ikhlas: 

“Kenapa kau pergi secepat ini? Berilah aku kesempatan membalas 

kebaikanmu.” Kata Yelena agak sedih. 

“aku sudah bilang bahwa aku merasa tidak berbuat apa-apa kepadamu, 

selain aku hanya melakukan kewajiban yang diperintahkan oleh Tuhan 

kepadaku.” 

“jadi dasarmu adalah perintah Tuhan?”(Habiburrahman El Shirazy, 

2010:227). 

 

Kutipan di atas menjelaskan tokoh Ayyas yang ikhlas membantu 

Yelena. Yelena tidak ingin kalau Ayyas pergi sebelum ia membalas 

kebaikan Ayyas tetapi Ayyas benar-benar Ikhlas membantu Yelena, Ayyas 

merasa Semua yang yang ia lakukan semata karena perintah Tuhan 

kepadanya. 

Ikhlas karena Tuhan (Allah SWT)) merupakan hal yang dianggap 

sulit bagi kebanyakan orang pada saat ini. Namun sikap ikhlas di 

perlihatkan Ayyas seperti kutipan di atas. Sikap ikhlas Ayyas tersebut 

termasuk akhlak yang yang baik.   
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4.1.3.3 Akhlak Kepada Diri Sendiri 

Menurut Zainudin akhlak kepada diri sendiri adalah manusia 

dilarang menyakiti, menganiaya,  merusak apalagi membinasakan diri baik 

secara jasmani maupun rohani(dalam Ruspandi. 2012:55).   

Menurut sumber yang lain mendefenisikan akhlak kepada diri 

sendiri, seperti sabar, perilku seseorang terhadap diriya sendiri sebagai 

hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang 

menimpanya. Sabar di ungkapkan ketika ditimpa musibah dari Allah; 

syukur adalah sikap berterimakasih terhadap pemberian nikmat Allah yang 

tidak bisa terhitung banyaknya; tawadhu‟, adalah rendah hati, selalu 

menghargai siapa saja yang dihadapinya, orang tua, muda, kaya atau 

miskin. Sikap    tawadhu‟ lahir dari kesadaran akan hakikat dirinya sebagai 

manusia yang lemah dan serba terbatas yang tidak layak untuk bersikap 

sombong dan angkuh di muka bumi (Aminuddin dkk. 2005:154). Hal-hal 

yang mencerminkan akhlak kepada diri sendiri dapat di lihat dalam 

kutipan di bawah ini: 

“Dabroye Utra, Ayyas. Mau ke MGU?” sapa Yelena. 

“Dabroye Utra, Yelena. Ya aku mau ke MGU. Kau sudah mau berangkat 

kerja ?”Jawab Ayyas , lalu balik bertanya. 

“Ya tadi malam merasa letih dan lelah. Tapi pagi ini sudah bugar 

Alhamdulillah.”(Habiburrahman El Shirazy, 2010:98). 

 

Pada kutipan di atas. Ayyas mengucapkan rasa syukur kepada Allah 

Taala karena Ayyas merasa tubuhnya sudah bugar kembali sebab 

sebelumnya Ayyas merasa lelah dan letih. Mengucap rasa syukur 

merupakan perwujudan akhlak terhadap diri kita sendiri sebagai makhluk 



, 97 

yang beriman. Akhlak kepada diri sendiri terlihat dalam Kutipan 

selanjutnya 

“Doktor Anastasia adalah pakar sejarah jebolan Cambridge, pasti sangat 

menguasai teori interprestasi sejarah. Silahkan Doktor tafsir sendiri, 

siapakah sosok itu. Yang jelas sosok itu jika gugup mukanya memerah, 

sehingga kecantikan tsarina tercantik pun lewat olehnya.”(Habiburrahman 

el Shirazy, 2010:106). 

 

Pernyataan dalam kutipan di atas menjelaskan, Ayyas merasa Doktor 

Anastasia lebih bisa memahami apa yang dia maksud, karena Anastasia 

merupakan orang yang menguasai interprestasi sejarah. Sikap Ayyas 

merupakan sikap yang mencerminkan sikap tawadhu karena merasa 

Anastasia lebih tahu dari pada dia sendiri dan Ayyas pun sengaja 

mempersilahkannya untuk menafsirkan sendiri agar ia terhindar dari rasa 

sombong akan pengatahuannya tersebut. Karena yang pantas sombong 

hanyalah Allah semata. 

Akhlak kepada diri sendiri perlu kita galakkan dalam kehidupan kita, 

seperti paparan tentang uraian di atas menjelaskan akhlak kepada diri 

sendiri meliputi rasa syukur, dan rasa tawadhu, Dari kutipan-kutipan di 

atas memperlihatkan rasa Syukur Ayyas kepada Allah Taala dan rasa 

rendah diri akan pengatahuannya.  

4.2 Hubungan Nilai Religiusitas Tokoh Ayyas Dalam Novel Bumi Cinta  

Dengan Pembelajaran Sastra di SMA 

Indikator dalam kompetensi dasar ini adalah menganalisis unsur-

unsur ekstrinsik yaitu nilai religiusitas novel Indonesia. Dalam 

pembelajaran Standar Kompetensi yang di gunakan adalah membaca dan 
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memahami berbagai hikayat novel (asli atau terjemahan) yang di bacakan 

dengan Kompetensi Dasar menemukan unsur-unsur intrinsik dan 

ekstrinsik novel (asli atau terjemahan). Indikator merupakan sebagai 

penanda pencapaian kompetensi dasar yang di tandai oleh perubahan yang 

dapat di ukur yang mencakup sikap, pengatahuan dan keterampilan siswa. 

Indikator pembelajaran yang di lakukan sekarang adalah mampu 

menganalisis unsur-unsur ekstrinsik (nilai religiusitas) dalam novel asli 

atau terjemahan. Indikator merupakan sesuatu yang bisa memberikan 

petunjuk atau keterangan dalam pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran berisi penguasaan kompetensi yang 

operasional yang di tuangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran di rumuskan dalam bentuk pernyataan yang 

operasional dari kompetensi dasar. Apabila kompetensi dasar telah di 

lakukan, rumusan tersebutlah yang di jadikan dasar dalam merumuskan 

tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat terdiri dari sebuah atau 

beberapa tujuan. Jadi tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat 

menemukan unsur ekstrinsik dalam novel (asli atau terjemahan). 

Dalam hal ini, media pembelajaran dan sumber belajar merupakan  

komponen sumber belajar atau peralatan fisik yang mengandung materi 

pembelajaran di lingkungan yang dapat meransang siswa untuk belajar. 

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan atau bahan yang di gunakan 

untuk kegiatan pembelajaan. 
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Untuk mencapai sebuah kompetensi dasar harus di cantumkan 

langkah-langkah kegiatan setiap pertemuan. Pada dasarnya, langkah-

langkah kegiatan memuat unsur kegiatan pendahuluan (pembuka), 

kegiatan inti dan kegiatan penutup. Dimungkinkan dalam seluruh 

rangkaian kegiatan yang di lakukan. 

Adapun hubungan nilai religiusitas dengan pembelajaran sastra di 

sekolah adalah siswa dapat meningkatkan pengatahuan dan  pemahaman 

dalam mengapresiasikan suatu karya sastra, melalui analisis nilai-nilai 

religiusitas yang berupa nilai akidah, syariah, dan ahklak. Nilai-nilai 

religiusitas yang hadir dalam pembelajaran di sekolah khususnya di SMA 

dan setingkatnya pada kompetensi dasar Kelas XI smester 1 yaitu 

menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia dan 

terjemahan. Melalui pembelajaran analisis nilai-nilai religiusitas dalam 

novel dapat mengubah perilaku siswa agar menjadi siswa lebih bertakwa 

dan berakhlak yang baik. 

Dengan adanya salah satu novel religi seperti Novel Bumi Cinta 

dapat memberikan pemahaman kepada siswa bahwa mempelajari  karya 

sastra khususnya nilai religiusitas dapat memperluas pengatahuan dan 

pengalaman siswa tentang perasaan keagamaan. Agama merupakan 

potensi besar yang bisa di jadikan sebagai landasan untuk mengubah setiap 

perilaku atau akhlak siswa agar lebih tanggap dan sigap terhadap nilai-nilai 

dan  norma kepada manusia dan terlebih lagi pada pengatahuan dan 

pemahaman   tentang nilai-nilai ketuhanan. Pembelajaran sastra mengacu 
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pada pengembangan potensi efektif siswa. Hal ini sesuai dengan maksud 

dan tujuan pengajaran sastra yaitu memperkaya pengalaman batin siswa. 

Dengan demikian analisis nilai religiusitas yang telah dibahas dalam 

penelitian ini memiliki hubungan dengan pembelajaran sastra, sebab 

analisis nilai religiusitas dalam penelitian ini juga di bahas dan digunakan 

dalam analisis unsur-unsur ekstrinsinsik dan intrinsik novel di sekolah. 

Jadi, analisis nilai religiusitas dalam novel ini berpotensi sebagai bahan 

ajar di sekolah sehingga dapat di jadikan sebagai bahan acuan dalam 

menganalisis unsur-unsur ekstrinsik novel dalam pembelajaran sastra di 

SMA. 

Berdasarkan silabus pada kurikulum tingkat satuan pendidikan 

(KTSP) terdapat materi pembelajaran yang memiliki hubungan dengan 

penelitian ini, yaitu pada kelas XI semester I sekolah menengah atas 

dengan standar kompetensi (SK)  memahami berbagai hikayat, novel 

Indonesia dan terjemahan dan kompetensi dasar (KD) menganalisis unsur-

unsur intrinsik dan ekstrinsik novel indonesia dan terjemahan. 

Indikator pada pembelajaran ini yaitu unsur ekstrinsik (nilai 

religiusitas) dalam novel indonesia. Berdasarkan indikator pada 

kompetensi dasar tersebut diharapkan siswa dapat menganalisis unsur-

unsur ekstrinsik yaitu nilai religiusitasnya yang terdapat dalam novel yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sumber belajar atau 

media yang di gunakan  adalah buku teks yang terkait dengan 
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pembelajaran sastra khususnya analisis novel, novel Bumi Cinta, dan 

lembar kerja siswa (LKS) yang berisi tentang penjelasan mengenai tugas 

siswa, dalam LKS terdapat nama-nama kelompok yang sudah dibagikan, 

serta dilengkapi dengan kolom-kolom kutipan novel yang tergolong masuk 

nilai Akidah, Syariah, dan nilai Akhlak. 

 Selanjutnya, metode yang digunakan dalam pembelajaran kali ini 

adalah metode diskusi. Berikut merupakan penerapan yang dituangkan 

dalam rencana pelaksanaan pembelajaran kelas XI semester I dengan 

alokasi waktu dua kali empat puluh lima menit. 

Pada kegiatan awal seorang guru harus mencermati kondisi siswa 

pada awal pembelajaran. Jika kondisi siswa pada hari itu kurang 

bersemangat atau kurang termotivasi terhadap pembelajaran yang 

diberikan, sebagai pembukaan seorang guru harus bisa membangkitkan 

semangat serta motivasi siswa agar proses pembelajaran menjadi lebih 

efektif dan lancar.  

Pada kegiatan inti, siswa mulai mengerjakan apa yang di intruksikan 

oleh gurunya. Setiap siswa di bagi menjadi beberapa kelompok. Setiap 

siswa yang berada dalam kelompoknya  masing masing melakukan 

kegiatan diskusi dengan memperhatikan intruksi yang diberikan. Dalam 

kegiatan ini guru harus mengawasi setiap siswa secara menyeluruh karena 

akan berhubungan dengan keseriusan siswanya untuk melakukan kegiatan 

diskusi tersebut, karena hal itu termasuk ke dalam salah satu kreteria 
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penilaian. Pada tahap ini dapat di lihat kemampuan siswa dalam 

menguasai materi dan keseriusan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Tahap selanjutnya yaitu kegiatan akhir. Tahap ini merupakan akhir 

dari proses pembelajaran. Pada tahap ini seorang guru harus melakukan 

evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Tahap inilah 

yang menentukan berhasil atau tidaknya seorang guru dalam melakukan 

proses belajar mengajar. Hasil belajar siswa akan terlihat dari proses ini. 

Jika hasil yang di capai lebih banyak yang baik, maka hal itu berarti proses 

pembelajaran yang dilakukan pada hari itu telah berhasil. Keberhasilan 

dalam kegiatan pembelajaran ini merupakan kebanggan tersendiri bagi 

guru. Pada tahap ini berupa penyimpulan terhadap pembelajaran yang 

telah berlansung untuk kemudian selanjutnya di lakukan refleksi. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa nilai religiusitas yang terdapat pada 

perilaku tokoh Ayyas  dalam novel Bumi Cinta antara lain: 

a. Akidah yang berisi tentang: (1) iman kepada Allah, terlihat ketika Ayyas 

mengucapkan kata-kata yang menyandarkan diri kepada Allah SWT, (2) iman 

kepada Al Qur‟an diperlihatkan ketika Ayyas senantiasa meluangkan waktunya 

untuk membaca ayat-ayat suci tersebut. 

b. Syariah yang berisi tentang: (1) menjaga pandangan dari hawa nafsu, 

terlihat ketika tokoh Ayyas yang seringkali menunduk ketika bertatap muka 

dengan tokoh perempuan yang ada di dalam novel ini dan ketika Ayyas 

memohon doa kepada Allah Taala agar selalu dijaga pandangannya dari hal 

yang buruk, (2) diarang berdua-duaan dengan lawan jenis (bukan muhrim) 

diperlihatkan Ayyas ketika ia menolak permintaan salah satu perempuan yang 

ada di dalam novel ini untuk di persilahkan masuk ke dalam kamarnya. 

c. akhlak yang berisi tentang akhlak kepada Allah SWT, akhlak kepada 

sesama, akhlak kepada diri sendiri. 

     (1) Akhlak kepada Allah antara lain: Shalat dan berdoa selalu dikerjakan 

tokoh Ayyas, dimanapun Ayyas berada ia tetap ingat akan perintah Allah, dan 

Ayyas pun selalu menyempatkan diri untuk berdoa ketika selesai mengerjakan 

shalatnya. Berdzikir, beristigfar dan berdoa di perlihatkan tokoh Ayyas yang 

selalu berdzikir kepada Allah setelah shalat, ketika mendapat permasalahan dan 
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dalam kesulitan Ayyas senantiasa beristigfar serta berdoa memohon ampun 

kepada Allah. Bersyukur kepada Allah memperlihatkan tokoh Ayyas di dalam 

novel tersebut mensyukuri segala nikmat Allah yang di berikan kepadanya. 

Memuji Allah merupakan kewajiban bagi makhluk yang beriman, kutipan yang 

memperlihatkan Ayyas memuji Allah yaitu ketika Ayyas merasa sesuatu yang 

tak munkin terjadi bisa menjadi nyata. Maha besar Allah pencipta langit dan 

bumi. 

(2) Akhlak kepada sesama antara lain: Membangun dan menjaga 

silaturahmi di perlihatkan ketika Ayyas memperkenalkan diri kepada tokoh-

tokoh lain yang ada di dalam novel ini. Meminta maaf terlihat ketika Ayyas 

menolak ajakan tokoh Anastasia untuk mentraktirnya makan. Meminta maaf 

merupakan bentuk rasa penyesalan kita terhadap apa yang tidak bisa kita turuti. 

Berprasangka baik salah satunya di perlihatkan Ayyas ketika ia menanggapi 

pertanyaan tokoh Anastasia tentang agamanya. Bertutur sapa dengan baik 

diperlihatkan tokoh Ayyas ketika berkenalan dengan salah satu tokoh dalam 

novel. Menghargai dan menghormati di perlihatkan Ayyas yang mendengarkan 

penjelasan dari orang yang lebih tua dan menghargai usulan yang di berikan. 

Bertutur kata dengan baik di perlihatkan Ayyas ketika memberi saran dan 

masukan kepada sahabatnya, Ayyas mengunakan kalimat yang  santun 

sehingga membuat pendengarnya menjadi merasa nyaman mendengarkannya. 

Berterima kasih yang terlihat pada sikap tokoh Ayyas yang tidak pernah berat 

hati mengucapkan rasa terima kasih kepada siapapun yang telah 

memberikannya pertolongan, bantuan maupun pengertian kepadanya. Peduli 
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kepada sesama di perlihatkan Ayyas ketika menolong orang-orang yang di 

jumpainya ketika membutuhkan pertolongan. Ikhlas terlihat ketika Ayyas 

menolong salah seorang tokoh di dalam novel ini. Ayyas melakukannya ikhlas  

karena Allah semata. 

(3) Akhlak kepada diri sendiri antara lain: Mengucapkan rasa syukur 

kepada Allah merupakan salah satu bentuk Akhlak kepada diri sendiri. 

Mengucapkan rasa syukur kita merupakan cara kita mendekatkan diri kepada 

Allah. Tokoh Ayyas selalu senantiasa  berucap syukur kepada Allah Taala. 

5.1.1 Hubungan Nilai Religiusitas Dengan Pembelajaran Sastra di SMA. 

Hubungan nilai religiusitas novel Bumi Cinta dalam pembelajaran sastra 

di SMA adalah dapat di tuangkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

pada kelas XI semester 1 dengan standar kompetensi memahami unsur-unsur 

intrinsik dan ekstrinsik novel (Indonesia/terjemahan) dan kompetensi 

dasarnya mengidentifikasi unsur ekstrinsik pada novel yang di bacakan. 

Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat mendata bentuk-bentuk nilai 

religiusitas, siswa dapat mengidentifikasi nilai religiusitas di sertai dengan 

bukti dan alasan yang logis. 

5.2 Saran-saran 

Pada mulanya suatu penelitian merupakan kegiatan bersifat ilmiah yang 

harus memberikan dampak yang positif. Berikut saran-saran dari penulis antara 

lain: 

1. Dari hasil penelitian yang di lakukan kedepannya harus di 

kembangkan ke nilai-nilai ekstrinsik yang lain, sehingga 
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memberikan keragaman  ilmu  pada bidang sastra dan dalam 

kaitannya dengan pendidikan. 

2. Dari hasil penelitian yang di lakukan di harapkan dapat dijadikan 

sebagai pengalaman dalam menjalani dan menyikapi segala 

sesuatu yang terjadi dalam hidup ini melalui jalan cerita atau 

kejadian-kejadian yang terdapat dalam novel yang di angkat 

dalam penelitaian ini. 

3. Untuk para peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat sebagai   

bahan referensi dalam penulisan suatu karya ilmiah.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Nama sekolah: SMA Negeri 1 Praya Tengah 

Mata pelajaran: Bahasa Indonesia 

Kelas/Smester: X1/1 

Alokasi Waktu: 2 x 45 menit  

A. Standar Kompetensi 

Membaca; Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/novel 

terjemahan 

B. Kompetensi Dasar 

7.2 Menganalisis unsure-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel 

Indonesia/novel terjemahan. 

C. Indikator 

Menganalisis unsure ekstrinsik (nilai religiusitas) dalam novel Indonesia. 

D. Tujuan Pembelajaran. 

1. Siswa dapat  menganalisis unsur ekstrinsik (nilai religiusitas) dalam 

novel Indonesia/novel terjemahan. 

2. .Siswa dapat menentukan bentuk-bentuk nilai religiusitas dalam 

novel Indonesia/novel terjemahan. 

E. Materi Pembelajaran 

Novel Indonesia (Bumi Cinta). 

F. Metode Pembelajaran 

1. Metode Diskusi 
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2. Metode Inkuiri 

3. Metode Koorpratif 

4. Metode Penugasan 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

a. Kegiatan awal (10 menit) 

1. Guru menyapa siswa, memeriksa kehadiran siswa, dan 

mengondisiskan siswa agar siap dalam menerima pelajaran (3 

menit). 

2. Guru menyiapkan media dan sumber  ajar (2 menit) 

3. Guru melakukan apersepsi tentang materi pembelajaran (3 menit) 

4. Guru menginformasikan materi pembelajaran (1 menit) 

5. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran (1 menit) 

b. Kegiatan inti 

1. Guru menjelaskan tentang unsur-unsur ekstrinsik dalam novel (15 

menit) 

2. Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok (5 menit) 

3. Siswa membaca sinopsis novel “Bumi Cinta” (7 menit) 

4. Guru membagikan lembar LKS kepada siswa (2 menit). 

5. Kelompok siswa mendikusikan unsur-unsur ekstrinsik yaitu nilai 

religiusitas yang terdapat dalam novel “Bumi Cinta” (20 menit) 

6. Siswa menuliskan unsur-unsur ekstrinsik (nilai religiusitas) dalam 

novel “Bumi Cinta” pada LKS (6 menit) 
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7. Salah satu perwakilan kelompok memberikan tanggapan terhadap 

terhadap kelompok lain (2 menit) 

8. Salah satu perwakilan kelompok menyebutkan bentuk-bentuk 

nilai religiusitas (2 menit)  

9. Siswa mengumpulkan LKS (1 menit) 

c. Kegiatan akhir 

1. Guru dan siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran (3 menit) 

2. Guru dan siswa mengadakan refleksi terhadap pembelajaran (5 

menit) 

3. Guru menutup pembelajaran (2 menit) 

Penilaian  

1. Teknik: Tes tulis dan observasi. 

2. Bentuk instrument: Tes uraian dan lembar observasi. 

3. Prosedur penilaian: Penilaian hasil dan penilaian proses. 

H. Sumber Belajar 

1. Buku teks yang terkait dengan pembelajaran sastra khususnya 

analisis novel. 

2. Novel “Bumi Cinta”. 

3. Lembar soal (LKS). 

4. Lembar jawaban 
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                LEMBAR EVALUASI 

               MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA 

 

Penilaian Proses: penilaian proses dilakukan terhadap keaktifan, partisipasi, dan 

perhatin siswa dalam mendengarkan pembacaan novel. 

 

 

 

 

No 

 

 

 

Nama 

 

Aspek pengamatan 

 

 

Keseriusan siswa dalam 

mendengarkan penjelasan 

guru 

 

Keseriusan siswa dalam 

mendengarkan  isi  novel 

 

Kelancaran siswa dalam 

mengerjakan LKS/tugas 

  Baik Sedang Kurang Baik Sedang Kurang Baik Sedang Kurang 

           

           

 

 

Keterangan: 

Baik:Serius dalam mendengarkan penjelasan guru, serius              

dalam mendengarkan bacaan  novel, dan siswa lancar dalam 

mengerjakan LKS/tugas. 

Sedang: Kurang serius dalam mendengarkan penjelasan guru, kurang 

serius dalam mendengarkan bacaan novel, dan siswa kurang lancar 

dalam mengerjakan LKS/tugas. 
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Kurang: Tidak serius dalam mendengarkan penjelasan guru, tidak 

serius dalam mendengarkan bacaan isi novel, dan siswa tidak lancar 

dalam mengerjakan LKS/tugas. 

 

Baik = 3, Sedang = 2, Kurang =1 
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LATIHAN 1 

Jawablah soal-soal di bawah ini! 

1. Sebutkan apa saja yang termasuk unsur ekstrinsik dalam karya 

sastra? 

2. Apakah yang di maksug dengan nilai religiusitas? 

3. Identifikasilah kutipan-kutipan dialog yang mengandung nilai 

religiusitas? 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

Analisis Nilai Religiusitas 

 Kelompok: 

Nama:  1. 

             2. 

             3. 

             4 

             5. 

1. Akidah Kutipan dialog: 

2. Syariah Kutipan dialog: 

3. Akhlak Kutipan dialog: 
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Penilaian 

1. Penilaian Proses 

 Penilaian proses dilakukan terhadap keaktifan siswa 

 Partisipasi siswa 

 Perhatian siswa dalam mendengarkan pembacaan novel 

 

No Aspek pengamatan Skor 

Maksimum 

1. Kesereusan siswa dalam mendengarkan 

penjelasan guru 

3 

2. Keseriusan siswa dalam mendengarkan 

novel 

3 

3. Kelancaran siswa dalam mengerjakan 

tugas/LKS 

3 
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2. Penilaian Hasil 

Tugas Individu 

No Aspek Deskriptor Skor 

maksimum 

1 Ketepatan 

memberikan 

jawaban mengenai 

apa saja yang 

termasuk ke dalam 

unsur ekstrinsik 

(nilai religiusitas) 

Menyebutkan secara 

lengkap unsur-unsur 

ekstrinsik (nilai 

religiusitas) novel yang 

di dengarkan  

3 

2 Memberikan 

pengertian nilai 

religiusitas 

Berpendapat/memberikan 

pengertian  jelas tentang 

nilai religiusitas 

3 

3 Identifikasi nilai 

yang terkandung 

*Mengidentifikasi 

kutipan-kutipan atau 

dialog yang mengandung 

nilai religiusitas. 

*Memberikan alasan 

yang logis mengapa hal 

tersebut bisa di katakan 

nilai religiusitas 

3 
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Tugas Kelompok 

No Kegiatan Skor 

1. Siswa menuliskan nilai-nilai 

religiusitas yang termasuk ke dalam: 

1. Akidah 

2. Syariah 

3. Akhlak   

 

 

2 

2 

2 

Skor maksimal: 

1. Penilaian Proses                    :9 

2. Penilaian Hasil (Individu)    :10 

3. Penilaian Hasil (Kelompok) :10 

Nilai Hasil = Nilai Individu+Nilai LKS 

 

Nilai Akhir = Penilaian Proses+ Nilai Hasil 

 

 

 

 

 

 

 


