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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wujud nilai-nilai pendidikan sosial, nilai 
pendidikan moral dan nilai pendidikan agama yang terkandung dalam  novel Ayat-Ayat 
Cinta karya Habiburrahman El Shirazy. Penelitian ini bersifat kualitatif. Metode yang 
digunakan adalah metode deskriptif, yaitu analisis isi. Penelitian ini mendeskripsikan atau 
menggambarkan apa yang menjadi masalah, kemudian menganalisis dan menafsirkan data 
yang ada. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa novel Ayat-Ayat Cinta karya 
Habiburrahman El Shirazy layak untuk dibaca, karena setelah dianalisis, di dalam novel 
Ayat-Ayat Cinta terdapat nilai-nilai pendidikan yang sangat bermanfaat bagi penikmat 
sastra. Nilai pendidikan merupakan segala sesuatu yang baik maupun buruk yang berguna 
bagi kehidupan manusia yang diperoleh melalui proses pengubahan sikap dan perilaku 
dalam upaya mendewasakan diri manusia melalui upaya pengajaran. 
 
Kata Kunci : Nilai Pendidikan 
 

ABSTRACT 
 
This study aims to determine the form of social values education, values education and 
moral values of religious education contained in the novel Ayat-Ayat Cinta Habiburrahman 
El Shirazy work. This research is qualitative. The method used is descriptive method, 
namely content analysis. This study describe or depict what is the problem, then analyze 
and interpret the data. The results of this study it can be concluded that the novel Ayat-Ayat 
Cinta Habiburrahman El Shirazy works deserve to be read, because once analyzed, in the 
novel Ayat-Ayat Cinta educational values are very useful for lovers of literature. Value 
education is everything good and bad that are useful for human life obtained through the 
process of changing attitudes and behaviors in an effort to grow mature human being 
through the efforts of the teaching. 
 
Keywords: Value of Education 
 

1. Pendahuluan  

Dasawarsa terkini, peneliti melihat adanya krisis nilai-nilai pendidikan dalam era 
globalisasi seperti sekarang ini. Nilai pendidikan moral, sosial dan agama yang sudah 
terkonsep secara struktural sepertinya tidak cukup memberikan edukasi yang maksimal. 
Hal ini dapat terlihat pada keseharian kita, seperti kehidupan bertetangga yang kini sibuk 
dengan urusannya masing-masing dan tidak peduli pada sekelilingnya, banyak orang yang 
cinta damai tapi perang terus terjadi, secara sadar atau tidak agama kini hanya dijadikan 
komunitas bukan suatu keyakinan. Dimana sesungguhnya peran pendidikan kita dalam 
membentuk karakter bangsa?. Efektifkah pendidikan kita saat ini dalam membangun suatu 
peradaban intelektual?. Pendidikan seperti apa yang dapat membentuk karakter bangsa 
yang berbhineka, bermoral dan religius?.  



Pemilihan karya sastra khususnya novel, untuk dijadikan kajian penelitian dirasa 
sangat tepat, hal ini dikarenakan karya sastra khususnya novel pada dasarnya dapat 
dijadikan sebuah alat untuk mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk, dan instruksi. 

Membaca cerita khususnya karya sastra, pada hakikatnya kita dibawa untuk 
melakukan eksplorasi, sebuah penjelajahan, sebuah petualangan baru, menarik, 
menyenangkan, menegangkan sekaligus memuaskan lewat berbagai kisah dan peristiwa 
yang dahsyat sebagaimana yang diperankan para tokoh cerita. Dalam penjelajahan tersebut 
ada nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalamnya. Hal inilah yang membuat peneliti 
tertarik untuk mengetahui dan mengkaji, seberapa jauh peran serta nilai-nilai pendidikan 
yang terdapat di dalam karya sastra khususnya novel melalui konsep penyadaran dengan 
tampil memberikan tauladan. 

Melalui telaah kepustakaan yang telah peneliti lakukan, ada beberapa hasil 
penelitian yang relevan diantaranya pada penelitian : 

1. Yola Ariesanti dalam penelitiannya berjudul “Analisis Nilai-Nilai Pendidikan 
dalam Novel Sang Pemimpi Karya Andrea Hirata”  

2. Dicky Kurniaputra dalam penelitiannya berjudul “Nilai-Nilai Budaya dalam Novel 
Siti Payung Karya Tusiran Suseno”  

 
 
2. Pembahasan 

Membaca cerita khususnya karya sastra, pada hakikatnya kita dibawa untuk 
melakukan eksplorasi, sebuah penjelajahan, sebuah petualangan baru, menarik, 
menyenangkan, menegangkan sekaligus memuaskan lewat berbagai kisah dan peristiwa 
yang dahsyat sebagaimana yang diperankan para tokoh cerita. Dalam penjelajahan tersebut 
ada nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalamnya. 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah novel Ayat Ayat Cinta 
Karya Habiburrahman El Shirazy. Novel ini diterbitkan oleh Penerbit Republika dan 
Persatuan Basmala Indonesia, pada tahun 2004 di Jakarta dan Semarang.  

Penelitian ini bersifat kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, 
yaitu analisis isi. Penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan apa yang menjadi 
masalah, kemudian menganalisis dan menafsirkan data yang ada. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan yaitu teknik dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang 
menjadi sumber data, sedang isi catatan, subjek penelitian atau variabel penelitian. Teknik 
yang digunakan dalam menganalisis data yaitu analisis mengalir dengan di awali reduksi 
data.  

Waktu efektif yang diperlukan untuk penelitian ini selama empat bulan. Dimulai 
dari pengajuan judul hingga ke tahap kelulusan. Tempat penelitian yang peneliti lakukan 
tidak terikat pada suatu tempat, karena objek yang dikaji berupa naskah (teks) sastra, yaitu 
novel Ayat Ayat Cinta Karya Habiburrahman El Shirazy. Penelitian ini bukanlah penelitian 
yang analisisnya bersifat statis melainkan sebuah analisis yang sifatnya dinamis yang 
berarti bahwa penelitian ini dapat terus dikembangkan.  

Pemilihan karya sastra khususnya novel, untuk dijadikan kajian penelitian dirasa 
sangat tepat, hal ini dikarenakan karya sastra khususnya novel pada dasarnya dapat 
dijadikan sebuah alat untuk mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk, dan instruksi. 
Dunia pendidikan dapat menyampaikan pesan melalui karya sastra. Pesan itu berupa, pesan 
yang baik yang harus dicontoh dan pesan yang buruk yang tidak perlu dicontoh oleh 
pembaca, dengan harapan penikmat sastra dapat mengambil hikmah dari pesan tersebut. 

Suatu nilai dikatakan memiliki nilai pendidikan apabila mempengaruhi dan 
mewarnai pola kehidupan manusia, sehingga menggejala dalam prilaku lahiriahnya. 
Tarigan (1984:194) menurutnya ada lima nilai dalam menginterpretasi sebuah karya sastra 
sebagai produk dari proses pendidikan. Diantaranya : nilai hedonik, nilai artistik, nilai 
kultural, nilai etis-moral-religius, dan nilai praktis. Fokus penelitian menjadi hal yang 



utama, melalui nilai-nilai yang terdapat dalam karya sastra di atas. Peneliti membatasi 
kajian penelitian pada :  

1. Nilai kultural, sebatas hubungannya dengan suatu masyarakat (sosial). Hasbullah 
(2006:57) menyatakan bahwa nilai pendidikan sosial ialah proses yang diusahakan 
dengan sengaja di dalam masyarakat untuk mendidik individu dalam lingkungan sosial, 
supaya bebas dan bertanggung jawab menjadi pendorong ke arah perubahan dan 
kemajuan. 
v  Nilai pendidikan sosial menurut Muin (2006:48) digambarkan dalam tujuh 

kategori: 
o Adanya pola-pola perilaku yang terwujud melalui kegiatan-kegiatan  

kemasyarakatan dan hasil-hasilnya, tata kelakuan, kebiasaan, serta unsur-
unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung 
tergabung dalam suatu bagian tertentu yang memiliki fungsi dalam 
masyarakat. 

o Usia nilai pendidikan sosial lebih panjang dari usia orang perorang 
(individu) yang membentuknya, mempertahankan dan mengubahnya. 

o Memiliki nilai-nilai tersendiri, yaitu sistim gagasan yang mendasar yang 
dimiliki secara bersama-sama oleh sekelompok orang yang digunakan untuk 
menafsirkan berbagai hal yang telah, sedang, dan akan berlangsung dalam 
kehidupan sehari-hari. 

o Mempunyai beberapa tujuan yang mungkin tidak sejalan dengan sistim 
yang lainnya. 

o Pendidikan sosial menghasilkan sesuatu, misalnya: berbentuk bangunan, 
bahkan tata tertib untuk mencapai tujuan yang bersangkutan. 

o Memiliki lambang-lambang yang merupakan ciri khas atau simbol, sebagai 
identitas kepada masyarakatnya yang terlibat di dalamnya. 

o Mempunyai tradisi tertulis maupun tidak tertulis sebagai perumusan tujuan 
dan tata tertib yang berlaku.   

 
Contoh data nilai pendidikan sosial yang ditemukan dalam novel Ayat-Ayat Cinta  
Data nomor (1) ditemui pada bab 1, halaman 16, paragraf 1   

Dalam kondisi sangat tidak nyaman seperti ini, aku sendiri sangat malas 
keluar. Ramalan cuaca mengumumkan empat puluh satu derajat 
celcius! Apa tidak gila? Mahasiswa Asia Tenggara yang tidak tahan 
panas, biasanya sudah mimisan. … 

Data nomor (1) mengandung nilai pendidikan sosial karena  adanya pola-pola 
perilaku yang terwujud melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan hasil-hasilnya, tata 
kelakuan, kebiasaan, serta unsur-unsur kebudayaan. Kutipan di atas memberikan gambaran 
kepada kita bahwa keadaan sosial kota Cairo dipuncak musim panas hingga empat puluh 
satu derajat celcius. Mahasiswa Asia Tenggara yang tidak tahan akan mimisan.  

Data nomor (2) ditemui pada bab 1, halaman 17, paragraf 3 

Itulah sebabnya, jika aku absen pasti akan langsung ditelpon oleh Syaikh 
Utsman dan teman-teman. Mereka akan bertanya kenapa tidak datang? 
Apa sakit? Apa ada halangan dan lain sebagainya. ... 

Data nomor (2) mengandung nilai pendidikan sosial karena adanya pola-pola 
perilaku yang terwujud melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan hasil-hasilnya, tata 
kelakuan, kebiasaan, serta unsur-unsur kebudayaan. Kutipan di atas memberikan gambaran 
kepada kita untuk sama-sama saling mengingatkan dan memperhatikan orang-orang yang 
ada di sekeliling kita, agar terciptanya ke arah perubahan dan kemajuan. 

 



2. Hasbullah (2006:194) menyatakan bahwa nilai pendidikan moral merupakan kemampuan 
seseorang untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Prof. Dr. Notonagoro 
dalam budiyanto (2004:41) nilai moral yaitu nilai yang bersumber dari unsur kehendak 
atau kemauan (karsa, etika). 
v  Berdasarkan pandangan ahli dan KBBI IV, maka peneliti merangkum nilai-nilai 

pendidikan moral dapat digambarkan sebagai berikut: 
o Ajaran baik dan buruk yang diterima umum (dapat dilihat) mengenai 

perbuatan, sikap, kewajiban, budi pekerti dan susila 
o Nilai moral bersumber dari unsur kehendak atau kemauan dari tiap-tiap 

individu 
o Berupa pandangan hidup dan ajaran yang perlu dikaji untuk membedakan 

antara yang baik dan yang buruk 
o Moral dibuat dan diatur oleh manusia. 

 
Contoh data nilai pendidikan moral yang ditemukan dalam novel Ayat-Ayat Cinta 
Data nomor (1) ditemui pada bab 1, halaman 16, paragraf 3 

Jadwalku mengaji pada Syaikh yang terkenal sangat disiplin itu seminggu dua 
kali. Setiap Ahad dan Rabu. Beliau selalu datang tepat waktu. Tak kenal 
kata absen. Tak kenal cuaca dan musim. Selama tidak sakit dan tidak ada 
uzur yang teramat penting, beliau pasti datang. … 

Data nomor (1) mengandung nilai pendidikan moral karena merupakan ajaran yang 
baik mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, budi pekerti dan susila. Kutipan di atas 
merupakan perilaku dari Syaikh Utsman yang pantas untuk ditiru karena telah bertanggung 
jawab dalam menjalankan tugasnya.  

Data nomor (2) ditemui pada bab 1, halaman 25, paragraf 1 

… Dalam hal etika berbicara dan bergaul ia terkadang lebih Islami daripada 
gadis-gadis Mesir yang mengaku muslimah. Jarang sekali kudengar ia 
tertawa cekikikan. Ia lebih suka tersenyum saja. Pakaiannya longgar, 
sopan dan rapat. Selalu berlengan panjang dengan bawahan panjang 
sampai tumit. Hanya saja ia tidak memakai jilbab. … 

Data nomor (2) mengandung nilai pendidikan moral karena merupakan ajaran yang 
baik mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, budi pekerti dan susila. Kutipan di atas 
merupakan perilaku yang pantas untuk ditiru. Baik dari cara berbahasa maupun 
berpakaian. 

 
3. Prof. Dr. Notonagoro dalam budiyanto (2004:41) menyatakan bahwa nilai religius, 

merupakan nilai ketuhanan yang tertinggi dan mutlak yang bersumber dari 
keyakinan/kepercayaan manusia. Hasbullah (2006:150) menyatakan bahwa nilai 
pendidikan agama ialah usaha menggalakkan potensi individu secara menyeluruh dan 
terpadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelektual, 
rohani dan iman, berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa. 
v  Nilai pendidikan agama menurut Shaleh (2005:73) digambarkan dalam enam 

kategori : 
o Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
o Berakhlak mulia 
o Disiplin. 
o Bekerja keras 
o Tangguh 
o Bertanggung jawab 



 
Contoh data nilai pendidikan agama yang ditemukan dalam novel Ayat-Ayat Cinta 
Data nomor (1) ditemui pada bab 1, halaman 18, paragraf 1 

… Panas disertai gulungan debu yang beterbangan. Suasana yang jauh dari 
nyaman. Namun niat harus dibulatkan. Bismillah tawakkaltu ’ala Allah, 
pelan-pelan kubuka pintu apartemen. Dan … 

Data nomor (1) mengandung nilai pendidikan agama karena kutipan di atas 
merupakan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus 
berusaha melakukan yang terbaik untuk dirinya, berharap Allah meridhoi dan 
mempasrahkan segala yang menimpanya hanya pada Allah. 

Data nomor (2) ditemui pada bab 1, halaman 18, dialog  

…………………………………………………………………………………
“Insya allah tidak akan terjadi apa-apa. Jika tidak datang, aku sangat tidak 
enak pada Syaikh Utsman. Beliau yang sudah berumur tujuh puluh lima tahun 
saja selalu datang. Tepat waktu lagi. Tak kenal cuaca panas atau dingin. 
Padahal rumah beliau dari masjid tak kurang dari dua kilo.” … 

Data nomor (2) mengandung nilai pendidikan agama karena merupakan manusia 
yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, meyakini segala sesuatu yang terjadi atas 
kehendak-Nya. Kutipan di atas juga merupak contoh umat muslim yang bertanggung 
jawab. 

 
 

3   Simpulan dan Rekomendasi 
    
Berdasarkan pengamatan dan kajian peneliti, maka peneliti  menyimpulkan perbedaan 
yang mendasar dari nilai pendidikan sosial, moral dan agama ialah : 

1. Nilai pendidikan sosial merupakan  gagasan dasar yang dimiliki secara bersama-
sama atau sekelompok orang dengan tujuan bersama untuk menjadi pendorong ke 
arah perubahan dan kemajuan. 

2. Nilai pendidikan moral merupakan baik dan buruknya perbuatan dan kelakuan 
seseorang berupa pandangan hidup, ajaran yang perlu dikaji untuk membedakan 
antara yang baik dan buruk (moral dibuat dan diatur manusia). 

3. Nilai pendidikan agama merupakan petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan yang 
disampaikan melalui utusan-Nya (Rasul dan Nabi) yang berisi perintah, larangan 
atau anjuran-anjuran berupa nilai-nilai kebenaran, yang diyakini kebenarannya 
berdasarkan pada keyakinannya masing-masing.  

Penikmat sastra diharapkan dapat menafsirkan hal-hal yang  menjadi sudut pandang 
pengarang, dengan mengambil hikmah dari pesan yang tersurat maupun yang tersirat 
dengan baik. Peneliti menyarankan kepada penikmat sastra untuk membaca novel Ayat-
Ayat Cinta karya Habiburrahman El Shirazy karena novel ini memberikan tauladan tentang 
bagaimana cara berinteraksi dengan sesama manusia, baik muslim maupun yang bukan 
muslim, muhrim dan bukan muhrim. Novel yang selalu memotivasi seorang muslim atau 
muslimah agar menjadi lebih cerdas dalam memahami cakrawala keislaman serta arif dan 
bijak dalam bertindak. 
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