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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini, banyak bermunculan permasalahan dalam dunia 

pendidikan. Permasalahan-permasalahan ini disebabkan oleh kurangnya 

perhatian dari pemerintah akan pengelolaan sistem pendidikan yang tepat 

guna memberikan pengaruh positif dan perubahan terhadap perilaku dan 

kepribadian bagi peserta didik di sekolah. Tawuran antarpelajar pun dapat 

terjadi yang menyebabkan kerugian bagi dunia pendidikan yang seharusnya 

menjadi penanggung jawab untuk membina peserta didik agar menjadi 

generasi potensial dan kepribadian luhur.
1

Ditambah dengan masalah serius yang masih sering terjadi dalam 

dunia pendidikan adalah praktik-praktik kebohongan mulai dari menyontek 

sampai plagiarisme. Ketika peserta didik yang terbiasa berbohong atau 

menipu bahkan sampai melakukan kecurangan, akan sangat berdampak ketika 

mereka telah melanjutkan pendidikan dan bekerja. 

Dunia pendidikan turut bertanggung jawab dalam menghasilkan 

lulusan-lulusan yang tidak hanya baik dalam segi akademis saja, tetapi juga 
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dalam segi karakter dan moral juga. Akibatnya, sekarang ini banyak peserta 

didik yang baik dalam segi pendidikan, namun rusak dalam moralnya.
2
 

Kegagalan pendidikan di Indonesia menghasilkan manusia berkarakter 

ini karena sekolah-sekolah hanya membentuk kecerdasan berpikir tanpa 

menghiraukan penempatan kecerdasan rasa, kecerdasan budi, dan kecerdasan 

batin. Kemudian lahirlah manusia-manusia pintar dan cerdas, tetapi nol dalam 

kecerdasan budi pekerti.
3
 

Menghadapi permasalahan-permasalahan yang sedang menimpa dunia 

pendidikan di Indonesia perlu adanya penanaman nilai-nilai pendidikan Islam 

dalam setiap diri peserta didik untuk menyiapkan diri mereka sebagai generasi 

penerus. 

Membekali peserta didik dengan pendidikan Islam harus dimulai dari 

keluarga. Dimulai dari nilai-nilai keislaman yang ada. Nilai dan norma yang 

menjadi pegangannya itulah yang akan menjadi pedoman bagi peserta didik 

dalam pergaulannya, sehingga peserta didik bisa membedakan antara yang 

baik dan buruk. 

Pembekalan nilai-nilai pendidikan Islam setelah dari keluarga, 

haruslah beranjak ke sekolah. Sekolah merupakan rumah kedua bagi peserta 
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didik, karenanya sekolah perlu memperhatikan hal-hal penting bagi guru 

dalam mengajar. Hal-hal penting tersebut menurut Tayar Yusuf dan Syaiful 

Anwar adalah: 

“Persiapan terhadap situasi umum, persiapan terhadap peserta didik 

yang hendak dihadapi, persiapan dalam tujuan yang akan dicapai, 

persiapan dalam bahan yang akan disajikan, persiapan dalam metode 

mengajar yang digunakan, persiapan dalam alat-alat pembantu/media 

pengajaran, dan persiapan dalam teknik-teknik evaluasi mengajar.”
4
 

Media pengajaran merupakan salah satu dari tujuh hal yang harus 

diperhatikan guru dan sekolah dalam mengajar dan mendidik peserta didik 

sebagaimana yang telah disampaikan oleh Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar. 

Media pengajaran bisa berupa apa saja termasuk ke dalamnya adalah buku-

buku wajib untuk menunjang pembelajaran. 

Media pengajaran selain dari buku-buku wajib juga dapat diambil 

pada buku-buku bacaan sastra atau novel sastra. Penggunaan novel sastra 

sebagai sumber belajar berguna untuk pembentukan karakter dan penanaman 

akhlak yang mulia. Novel-novel sastra saat ini maupun yang dulu terdapat 

banyak pesan dan pembelajaran yang bisa dijadikan nilai-nilai dalam 

kehidupan. 

Peserta didik sekarang ini hidup di zaman yang terus berkembang 

pesat, terutama perkembangan fisik dan mental. Perkembangan zaman yang 
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terus berkembang ini seharusnya menjadi perhatian dan perlu untuk dibimbing 

oleh orang tua dan para guru. Penggunaan media pengajaran berupa novel-

novel sastra dapat memberikan nilai-nilai yang tinggi bagi pendidikan dan 

bagi perkembangan karakter peserta didik. Melalui pergaulannya dengan 

sastra akan didapati empat aspek perkembangan, yaitu: perkembangan bahasa, 

perkembangan kognitif, perkembangan kepribadian, dan perkembangan 

sosial.
5
 

Melalui keempat aspek tersebut, peserta didik tidak hanya dibimbing 

dalam ilmu pengetahuan saja, namun pula perkembangan sosialnya di 

masyarakat, bagaimana peserta didik tersebut harus bersikap. Novel sastra 

mengandung banyak sekali nilai-nilai yang bisa dijadikan pembelajaran hidup. 

Nilai-nilai itu bisa berupa nilai pengalaman hidup, ilmu pengetahuan, 

keyakinan, prinsip hidup, dan pembentukan karakter. Melalui novel sastra 

tersebut, pembaca diharapkan dapat mengambil setiap hikmah dan pelajaran 

yang terkandung dalam cerita dan tokoh novel sastra tersebut.  

Mengingat akan hal tersebut, salah satu Novelis Indonesia, 

Habiburrahman El-Shirazy kemudian menuangkan setiap ide-ide 

cemerlangnya yang dapat menggugah jiwa ke dalam setiap karya-karyanya, 
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termasuk ke dalam salah satu karya sastra terbarunya, yaitu Novel Ayat-Ayat 

Cinta 2. 

Habiburrahman El-Shirazy, penulis yang dinobatkan oleh INSANI 

UNIVERSITAS DIPONEGORO Semarang sebagai penulis nomor satu di 

Indonesia pada tahun 2008 ini, karya-karyanya tidak hanya dicintai dan 

diminati oleh pembaca di Indonesia saja, tapi juga di mancanegara seperti 

Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Hongkong,  Taiwan, dan Australia. 

Banyak dari kalangan yang menilai bahwa karya-karya sastranya dapat 

membangun jiwa dan menumbuhkan semangat berprestasi pembaca.
6
 

Novelis yang oleh banyak kalangan dijuluki sebagai penulis bertangan 

emas, melalui karyanya “Ayat-Ayat Cinta 2” ingin mengenalkan dan menyapa 

pembaca tentang setiap nilai-nilai Pendidikan Islam yang terkandung di dalam 

karyanya tersebut. Nilai-nilai Pendidikan Islam yang berprinsip teguh di 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

Novelis yang berpegang teguh pada prinsip Al-Qur‟an dan Hadits ini, 

selalu menghadirkan nilai-nilai keislaman. Sebagai contoh, Habiburrahman 

dalam novelnya, Ayat-Ayat Cinta 2, telah berhasil menyadarkan pembaca 

akan pentingnya hidup berpegang pada Al-Qur‟an dan Hadits, bagaimana 

hidup di masyarakat yang tidak mengenal Islam, beribadah kepada Allah 
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dengan sebaik-baiknya ibadah, dan bagaimana memuliakan tetangga yang 

berbeda keyakinan serta tidak melupakan sejarah agama Islam. 

Azki Azkiyah seorang novelis muda Indonesia menyampaikan 

komentarnya tentang Novel Ayat-Ayat Cinta 2 ini: 

“10 tahun lalu, Ayat-Ayat Cinta betul-betul mengubah hidup saya 

yang saat itu baru 13 tahun. Kini, Ayat-Ayat Cinta 2 tak kalah 

merekonstruksi mindset dan –saya yakin- jalan hidup saya saat ini.”
7
 

Mengingat di zaman yang yang semakin maju dan pendidikan Islam 

bisa di dapat dan diakses dari mana saja termasuk juga dalam novel, maka 

dengan berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul 

penelitian, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Novel “Ayat-Ayat Cinta 

2” Karya Habiburrahman El-Shirazy”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis 

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah nilai-nilai Pendidikan Islam yang terkandung dalam novel 

Ayat-Ayat Cinta 2? 

2. Bagaimanakah relevansi nilai-nilai Pendidikan Islam dalam novel Ayat-

Ayat Cinta 2 terhadap Pendidikan Agama Islam? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasikan nilai-nilai Pendidikan Islam yang terkandung dalam 

novel Ayat-Ayat Cinta 2. 

2. Mengidentifikasikan relevansi nilai-nilai Pendidikan Islam dalam novel 

Ayat-Ayat Cinta 2 terhadap Pendidikan Agama Islam. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat memberikan kemudahan bagi pembaca atau peminat sastra 

dalam memahami nilai-nilai atau hikmah yang terkandung dalam 

sebuah karya sastra. 

b. Sebagai suatu manfaat dan menambah wawasan bagi penulis dan 

pembaca, tentang nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam 

sebuah karya sastra. 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan dapat menjadi suatu sarana atau sumber belajar yang dapat 

diterapkan dimana pun. 
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b. Diharapkan penelitian ini tidak hanya menjadi suatu sarana atau 

sumber belajar saja, tetapi juga sebagai referensi bagi penelitian 

berikutnya. 

 

E. Batasan Istilah 

Untuk menghindari penafsiran yang salah dan ambigu, maka penegasan istilah 

merupakan suatu hal yang perlun untuk dilakukan. Istilah yang perlu 

ditegaskan adalah sebagai betikut: 

1. Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

Pendidikan hendaknya berkisar pada dua aspek nilai, yaitu nilai-nilai 

ilahiyah dan nilai-nilai insaniyah. Nilai ilahiyah mencakup nilai-nilai 

tentang Ketuhanan; Iman, Islam, Ihsan, Taqwa, Ikhlas, Tawakkal, Syukur, 

dan Sabar. Sedangkan nilai-nilai insaniyah mencakup nilai-nilai 

Kemanusiaan; Silaturrahim, Al-Ukhuwah, Al-Musawah, Al-„Adalah, 

Husnudzan, At-Tawadhu, Al-Wafa‟, Insyirah, Al-Amanah, Iffah atau 

Ta‟affuf, Qawamiyah, dan Al-Munfiqun.
8
 

Pendidikan Islam dalam penelitian ini akan mencakup empat aspek, 

yaitu Aqidah, Akhlak, Sejarah Peradaban Islam, dan Syari‟ah. 

 

 

                                                           
8
 Abdul Majid, Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, cet. ke-2, (Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 92-98 



9 
 

2. Novel Ayat-Ayat Cinta 2 

Novel Ayat-Ayat Cinta 2 adalah salah satu dari skuel karya sastra yang 

ditulis oleh Habiburrahman El-Shirazy. Novel Ayat-Ayat Cinta 2 yang 

memiliki halaman setebal 697 halaman tersebut diterbitkan oleh penerbit 

Republika pada tahun 2015 dan terjual sebanyak 10.000 ekslempar hanya 

dalam 4 hari. 

Karya sastra yang langsung mendapatkan predikat Best Seller ini 

merupakan lanjutan dari novel Ayat-Ayat Cinta yang diterbitkan pada 

tahun 2004 dan telah mendapatkan penghargaan serta telah diangkat ke 

layar lebar. Novel Ayat-Ayat Cinta 2 ini menceritakan beberapa tokoh 

utama yang berbeda karakter. Tokoh-tokoh itu adalah Fahri bin Abdullah 

Shiddiq, Aisha Greimas/Sabina, Hulya, Misbah, Paman Hulusi, dan Keira 

serta tokoh pendukung lainnya, seperti Jason, Nenek Caterina, Brenda, 

Nyonya Janet, Madam Varenka, Nyonya Suzan, Professor Charlotte, 

Profesor Stevens, Taher Khan, Heba, Ju Se, Syeikh Usman, Eqbal Hakan 

Erbakan, Yasmin, Ozan Akbar, Claire, Paman Akbar Ali, dan Brother 

Mosa. Serta menghadirkan tokoh Antagonis seperti Baruch. Skuel karya 

sastra Ayat-Ayat Cinta ini mengambil setting di Britania Raya. 
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F. Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab yang memiliki 

keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, dengan demikian sistem 

kepenulisan atau bab dalam penelitian ini akan disajikan seperti berikut: 

BAB I: Terdiri atas pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar dan 

pengarah kajian pada bab-bab selanjutnya. Bab pertama ini mencakup latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II: Berisikan tentang kajian Pustaka. Pada bab kedua ini, penulis akan 

membahas kerangka teoritis sesuai dengan bahasan judul skripsi. Di 

antaranya; Definisi-definisi terkait pembahasan, konsep teori serta 

pengembangannya, dan kajian penelitian terdahulu. 

BAB III: Berisikan tentang metode penelitian yang di dalamnya mencakup 

pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan 

data, dan teknik analisis data. 

BAB IV: Berisikan tentang pembahasan hasil penelitian. Pada bab keempat 

ini, penulis akan membahas dan menyajikan data-data hasil penelitian. 

BAB V: Sebagai bab terakhir atau bab penutup, bab ini berisikan kesimpulan 

dan saran-saran dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, yang tentunya 

merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat penulis. Kemudian 

penulis memberikan beberapa saran yang sesuai dengan kesimpulan telaah. 


