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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai moral yang terdapat di dalam 

novel Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El Shirazy. Metode yang digunakan adalah 

metode deskriptif kualitatif, jenis analisis dokumen, yaitu penelitian yang dilakukan 

terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman baik gambar, suara, buku, 

tulisan, dan lainnya. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dimaksud berbentuk novel 

Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El Shirazy. 

 

Kata kunci: Nilai dan Moral 

 

Abstract 

 

This study aims to determine the moral values contained in the novel Ayat-Ayat Cinta 

Habiburrahman El Shirazy work. The method used is descriptive qualitative. type the data 

were analyzed with of document analysis, the research will be undertaken to record the 

information that is documented in both images, sounds, books, writing and more. In this 

research, documentation is shaped novel Ayat-Ayat Cinta Habiburrahman El Shirazy 

work. 
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1. Pendahuluan 

Menurut Nurgiyantoro (2005:324-5), “Dilihat dari sudut persoalan hidup manusia  

moral dapat dikategorikan kedalam beberapa macam hubungan. Hubungan manusia 

dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan 

lingkungan alam, dan hubungan manusia dengan tuhan”. 

Salah satu bentuk karya sastra yang cukup diminati masyarakat saat ini yaitu 

novel,  novel adalah karya sastra yang dibangun berdasarkan unsur-unsur yang terdapat 

didalam karya itu. Unsur-unsur itu terdiri dari unsur instrinsik dan unsur eksrtinsik. Unsur 

instrinsik merupakan unsur-unsur yang tampak dalam sebuah novel, seperti: tema, 

perwatakan tokoh, alur, dan lain-lain. Sedangkan unsur ekstrinsik merupakan unsur-unsur 

yang tidak tampak dalam sebuah novel, seperti: nilai sosial, ekonomi, budaya, dan 

pendidikan. Nilai pendidikan merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah novel 

berkaitan dengan dunia pendidikan. 

 

2. Pembahasan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berdasarkan jenisnya maka ditemukan 3 

nilai moral yang terdapat dalam novel Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El Shirazy 

yaitu: nilai moral agama, sosial dan budaya. 

1. Nilai Agama 

Dari beberapa tahap yang telah peneliti lakukan  terdapat 27 kalimat dalam novel 

Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El Shirazy yang termasuk kedalam nilai agama 

salah satu kalimatnya adalah sebagai berikut: 

 “Maafkan aku Maria. Maksudku aku tidak mungkin bisa melakukannya. Ajaran Al-

Quran dan sunnah melarang aku bersentuhan dengan perempuan kecuali dia istri atau 

mahramku.” (Hal 133). 

Kalimat yang mengandung nilai agama adalah kalimat yang isinya “ajaran Al-

Qur’n dan sunnah melarang aku bersentuhan dengan perempuan kecuali dia istri 

atau mahramku.” 

2. Nilai sosial 

 Dari beberapa tahap yang telah peneliti lakukan terdapat 20 nilai sosial yang 

terkandung didalam novel Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El Shirazy salah satu 

kalimatnya adalah sebagai berikut: 

“Kami berlima sudah seperti saudara kandung. Saling mencintai, mengasihi, dan mengerti. 

Semua punya hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada yang diistimewakan.” (Hal 20). 

Kalimat yang mengandung nilai sosial adalah “kami berlima sudah seperti saudara 

kandung. Saling mencintai, mengasihi dan mengerti.” 



3. Nilai Budaya 

Dari beberapa tahap yang dilakukan peneliti, maka ditemukan 5 nilai budaya yang 

terkandung didalam novel Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El Shirazy. Salah satu 

kalimatnya adalah sebagai berikut: 

“Ya Kapten, wahid Shubra!” seruku pada penjaga loket berkepala botak dan 

gemuk. Memang untuk menyapa lelaki yang tidak dikenal cukup memakai ya kapten bisa 

juga ya basya atau kalau agak tua ya ammu. Jika kira-kira sudah haji ya haj  

Kalimat yang mengandung nilai budaya adalah “Memang untuk menyapa lelaki 

yang tidak dikenal cukup memakai ya kapten bisa juga ya basya atau kalau agak tua 

ya ammu. Jika kira-kira sudah haji ya haj” 

 

3. Simpulan dan Rekomendasi 

Novel Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El Shirazy terdapat nilai moral 

sebanyak 52 kali dari 418 halaman secara keseluruhan. Tetapi nilai moral yang sering 

ditampilkan dalam novel tersebut adalah terdapat 27 nilai moral Agama. Nilai moral 

agama yaitu contoh atau cara berprilaku dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat 

sehari-hari agar menjadi jati diri yang baik dan bisa menjadi contoh kepada orang lain 

dan sifat itu harus tertanam kepada setiap individu agar memiliki kehidupan yang baik. 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pembaca mengingat kembali 

bagaimana perjalanan cinta dan ajaran agama yang terkandung di dalam novel Ayat-Ayat 

Cinta karya Habiburrahman El Shirazy yang tidak terlepas dari ajaran islam dan kaidah 

agama. Melalui novel ini pembaca bisa mengetahui dan mendapat ilmu yang sangat 

penting tentang bagaimana bertingkah laku yang sopan, berbudaya, dan mengerti akan 

arti nilai keagamaan. 

 

Daftar Pustaka 

Arikunto, suharsimi. 2002. Prosedural Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: 

Renika Cipta. 

 

Ishaq Isjoni, M.Si. 2002. Sejarah Kebudayaan Indonesia. Pekanbaru: Unri Press 

 

El Shirazy, Habiburrahman. 2008. Novel Ayat-Ayat Cinta. Jakarta: Republika. 

Fadhilah. 2012. “Analisis Karakter Tokoh Novel Ayat-Ayat Cinta Karya Habiburrahman 

El Shirazy”. Tanjungpinang: Skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji UMRAH. 

Latifah. 2012. “Analisis Nilai Budaya Dalam Novel Ayat-Ayat Cinta Karya 

Habiburrahman El Shirazy”. Tanjungpinang: Skripsi Universitas Maritim Raja Ali 

Haji UMRAH. 



 

Maulana Hendrik. 2012. “Analisis Campur Kode Dan Alih Kode Novel Ayat-Ayat Cinta 

Karya Habiburrahman El Shirazy”. Tanjungpinang: Skripsi Universitas Maritim 

Raja Ali Haji UMRAH. 

 

Masyhur, Kahar. 2009. Membina Moral Dan Akhlak. Jakarta: Rineka Cipta 

 

Mhd Munirul Ikhwan. 2012. “Analisis unsur Religious Novel Ayat-Ayat Cinta Karya 

Habiburrahman El Shirazy”. Tanjungpinang: Skripsi Universitas Maritim Raja Ali 

Haji UMRAH. 

 

Nurgiyantoro, Burhan. 2005. Sastra Anak.  Yogyakarta: UGM Press. 

Praja, Johaya S. 2008. Aliran-aliran Filsafat Dan Etika. Jakarta: Kencana. 

Priyatni, Endah Tri. 2010. Membaca Sastra Dengan Ancangan Literasi Kritis. Jakarta: 

Bumi Aksara. 

Siswanto, Wahyudi. 2008. Pengantar Teori Sastra. Jakarta: Grasindo. 

Sjarkawi. 2011. Pembentukan Kepribadian Anak. Jakarta: PT Bumi Aksara. 

Tarigan. 1984. Ciri-Ciri Novel. Melalui: http://Loudy92.wordpress.com. 

Zulfahnur. 1996. Pengertian novel: http://Nesaci.com. 

http//kajiansastra.blogspot.com/2011/08/analisis-nilai-moral-dalam-novel.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://loudy92.wordpress.com/
http://nesaci.com/

