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ABSTRAK 

Harni, 2021. Persepsi Pembaca Terhadap Novel Ayat-Ayat Cinta dan 
Novel Ketika Cinta Bertasbih Karya Habibirrahman El Shirazy Serta 
Implikasinya Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. Tesis. 
Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program 
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh 
Munirah sebagai pembimbing I dan Suwada Rimang sebagai pembimbing 
II. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi pembaca 
terhadap novel Ayat-Ayat Cinta dan novel Ketika CInta Bertasbih karya 
Habiburrahman El Shirazy dalam kontribusi terhadap pembelajaran 
Bahasa dan sastra indonesia. Metode Penelitian yang digunakan yaitu 
metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara 
penggabungan dan analisis data bersifat induktif yang dikumpulkan 
melalui wawancara, kuisioner, observasi dan dokumentasi Teknik analisis 
data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Pengecekan keabsahan temuan dilakukan melalui uji 
kredibilitas data. Unit Analisa dalam penelitian ini yaitu mahasiswa yang 
telah membaca kedua novel tersebut yang berjumlah 20 orang. Jumlah 
tersebut ditentukan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah novel yang berjudul Ayat-Ayat 
Cinta karya Habiburrahman El Shirazy Dan Ketika Cinta bertasbih karya 
Habiburrahman El Shirazy. Hasil penelitian menunjukkan adanya persepsi 
pada aspek kognitif, emotif dan evaluatif. Aspek kognitif mengenai nilai-
nilai yang terkandung pada kedua novel, aspek emotif memberikan 
gambaran tentang penyampaian pesan yang baik kepada pembaca dan 
aspek evaluative memberikan gambaran penilaian akan hal-hal positif dan 
negative yang terkandung dalam kedua novel tersebut. Keberagaman 
persepsi yang dikemukakan oleh pembaca menunjukan bahwa novel 
Ayat-Ayat Cinta dan Ketika Cinta Bertasbih memiliki banyak nilai positif 
bagi pembaca. Persepsi tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap 
pembelajaran terkait dengan nilai pendidikan, nilai agama dan nilai sosial. 

 

Kata Kunci :  Persepsi Pembaca, Novel, Ayat-Ayat Cinta, Ketika Cinta 
Bertasbih. 

 



ABSTRACT 

 

Harni 2021. Reader's Perception of The Novel of Love Verses and Novels 
When Love Is In Love By Habibirrahman El Shirazy And Its Implications 
On Learning Indonesian in High School. Thesis. Department of Indonesian 
Language and Literature Education, Postgraduate Program. University of 
Muhammadiyah Makassar. Guided by Munirah as mentor I and Suwada 
Rimang as guide II 
 
 
This research aims to find out how the reader's perception of the novel 
Ayat-Ayat Cinta and novel Ketika Cinta Bertasbih by Habiburrahman El 
Shirazy in contributing to the learning of Indonesian language and 
literature. The research method used is a descriptive qualitative method. 
Data collection techniques are carried out by combining and analysis of 
inductive data collected through interviews, questionnaires, observations 
and documentation Data analysis techniques by means of data reduction, 
data presentation, and conclusion withdrawal. Checking the validity of the 
findings is done through data credibility tests. The Analysis Unit in this 
study is students who have read both novels numbering 20 people. The 
amount is determined using the Purposive Sampling technique. The 
source of the data in this study is a novel entitled Ayat-Ayat Cinta by 
Habiburrahman El Shirazy and Ketika Cinta Bertasbih by Habiburrahman 
El Shirazy. The results showed a perception of cognitive, emotive and 
evaluative aspects. The cognitive aspect of the values contained in both 
novels, the emotive aspect provides an overview of the delivery of a good 
message to the reader and the evaluative aspect provides an assessment 
of the positives and negatives contained in both novels. The diversity of 
perceptions expressed by the reader shows that the novel Ayat-Ayat Cinta 
and Ketika Cinta Bertasbih has many positive values for the reader. These 
perceptions can contribute to learning related to educational values, 
religious values and social values. 
 
Keywords: Reader Perception, Novels, Verses of Love, When Love Is 
Broken 
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2    BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Terminologi sastra dalam bahasa Barat tentunya berbeda. Dalam 

bahasa Inggris disebut literature, dalam bahasa Jerman disebut litteratur dan 

dalam bahasa Prancis disebut litterature. Segala terminologi tersebut dari 

bahasa Latin yakni litteratura. Kata litteratura sendiri diciptakan sebagai 

terjemahan dari kata Yunani grammatika. Litteratura dan grammatika masing-

masing berdasarkan kata littera dan gramma nan berarti 

“huruf”(tulisan, letter). Terminologi ini dipakai bagi menyebut tata bahasa dan 

puisi. Adapun terminologi “sastra” dalam bahasa Indonesia berasal dari 

bahasa Sansekerta yakni akar kata sas- dan akhiran -tra. Akar kata sas-

berarti “menyarankan, mengajar, memberi petunjuk, atau intruksi.” Akhiran -

tra biasanya menunjukkan alat atausarana. Maka “sastra” dapat diartikan 

sebagai alat bagi mengajar, bukupetunjuk, buku intruksi, atau pengajaran 

(Teeuw, 2003: 20-21). 

Karya sastra hadir sebagai wujud nyata imajinatif kreatif seorang 

sastrawan dengan proses nan berbeda antara pengarang nan satu dengan 

pengarang nan lain, terutama dalam penciptaan cerita fiksi. Proses tersebut 

bersifat individualis artinya cara nan digunakan oleh tiap-tiap pengarang 



3    dapat berbeda. Perbedaan itu meliputi beberapa hal diantaranya metode, 

munculnya proses kreatif dan cara mengekspresikan apa nan ada dalam diri  

pengarang hingga bahasa penyampaian nan digunakan . Waluyo (2002: 68). 

Sastra merupakan kata serapan dari bahasa sansekerta sastra, nan 

berarti teks nan mengadung intruksi atau pedoman, dari kata dasar sas nan 

berarti intruksi atau ajaran, sedangkan tra berarti alat atau sarana menurut 

Teeuw (dalam Haslinda, 2017: 3). Padahal dalm pengertian sekarang 

(bahasa melayu), sastra banyak diartikan sebagai tulisan. Pengertian ini 

ditambah dengan kata su nan berarti indah dan baik. 

Sedangkan Menurut Al Ma’ruf (2009: 1) karya sastra merupakan hasil 

kreasi sastrawan melalui kontemplasi dan refleksi setelah menyaksikan 

berbagai fenomena kehidupan dalam lingkungan sosialnya. Fenomena 

kehidupan itu beraneka ragam baik nan mengandung aspek sosial, budaya, 

politik, ekonomi, kemanusiaan, keagamaan, moral, maupun jender. Dengan 

imajinatifnya, berbagai realitas kehidupan nan dihadapi sastrawan itu 1 

diseleksi, direnungkan, dikaji, diolah, kemudian diungkapkan dalam karya 

sastra nan lazim bermediumkan bahasa. 

karya sastra dianggap sebagai cerminan kehidupan sosial 

masyarakatnya, maka karya sastra bersifat unik karena imajinasi pengarang 

karya sastra didasarkan pada segi-segi kemasyarakatan. Karya sastra juga 

dianggap sebagai ekspresi pengarang. Disebabkan oleh tindakan manusia 



4    nan tidak dapat lepas dari interaksi sosial komunikasi serta kepribadian 

manusia dipengaruhi oleh sistem budaya, maka struktur sosial pengarang 

dapat mempengaruhi bentuk karya sastra itu sendiri. Menurut faruk (2010: 

46) sebagai bahasa, karya sastra sebenarnya dapat dibawa kedalam 

keterkaitan nan kuat dengan dunia sosial tertentu nan nyata, yaitu lingkungan 

sosial tempat dan waktu bahasa itu dilaksanakan hidup nan berlaku.  

Sastra seperti halnya karya seni lain, sastra memegang peranan 

penting dalam mengekspresikan nilai-nilai kemanusiaan dan berfungsi 

sebagai alat meneruskan tradisi bangsa. Sastra adalah suatu bentuk dan 

hasil pekerjaan seni kreatif nan objeknya adalah manusia dan kehidupannya 

dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya Semi dalam (Widyawati, 

2015:1). Novel sebagai salah satu produk sastra nan berperan penting dalam 

memberikan pandangan bagi menyikapi hidup secara artistik imajinatif. Hal 

ini dimungkinkan karena persoalan nan dibicarakan dalam novel adalah 

persoalan manusia, kemanusiaan, budaya, dan kebudayaan.  

Selanjutya Novel berasal dari bahasa novella, nan dalam bahasa 

Jerman disebut novelle dan novel dalam bahasa Inggris, dan inilah nan 

kemudian masuk ke Indonesia. Secara harfiah novella berarti sebuah barang 

baru nan kecil, nan kemudian diartikan sebagai cerita pendek nan berbentuk 

prosa. (Nurgiantoro 2010: 9). 



5    Kemudian menurut H. B. Jassin dalam bukunya Tifa Penyair dan 

Daerahnya adalah suatu kejadian nan luar biasa dari kehidupan orang-orang 

luar biasa karena kejadian ini terlahir suatu konflik, suatu pertikaian, nan 

mengalihkan jurusan nasib mereka. (Suroto: 1989: 19) Novel adalah 

karangan nan panjang dan berbentuk prosa dan mengandung rangkaian 

cerita kehidupan seseorang dengan orang lain di sekelilingnya dengan 

menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Novel adalah bentuk karya sastra 

nan di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya, sosial, moral dan pendidikan.  

Novel juga merupakan media penuangan pikiran, perasaan, dan 

gagasan penulis dalam merespon kehidupan di sekitarnya. Ketika di dalam 

kehidupan sekitar muncul permasalahan baru, nurani penulis novel akan 

terpanggil bagi segera menciptakan sebuah cerita. (Nursito : 1968) Sebagai 

bentuk karya sastra tengah (bukan cerpen atau roman) novel sangat ideal 

bagi mengangkat peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan manusia 

dalam suatu kondisi kritis nan menentukan. Berbagai ketegangan muncul 

dengan bermacam persoalan nan menuntut pemecahan. 

Setiap nilai-nilai nan dikemukakan oleh pembaca pasti berbeda, 

bergantung dari sisi nan mana nan ingin diapresiasi. Setiap nilai tersebut juga 

dimaksudkan bagi memberitahukan hal-hal positif nan terdapat dalam sebuah 

karya sastra atau terkadang memberikan hal negatif nan tidak baik bagi 

dilakukan. Mengapresiasi dari segi pembaca dapat diketahui berbagai 



6    pendapat mengenai satu bacaan nan sama, jadi suatu bacaan itu memiliki 

makna dan manfaat nan luas, tergantung dari segi mana pembaca ingin 

menonjolkannya. Penelitian ini akan mengetahui bagaimana persepsi 

pembaca dalam mengapresiasi novel Ayat-Ayat Cinta (AAC) dan novel 

Ketika Cinta Bertasbih. 

Sebuah novel mempunyai dunianya sendiri, dengan mekanisme dan 

realitasnya sendiri dan dalam membacanya, kita memang merasakan adanya 

jarak antara kenyataan dalam sebuah novel dengan diri kita sendiri. Atau 

mungkin ada keadaan lain, di mana diri kita seakan menjadi satu dengan 

novel nan kita baca. Pengarang dalam menciptakan sebuah karya sastra 

tidak akan lepas dari imajinasi dan kenyataan di sekitarnya. Novel Ayat-Ayat 

Cinta diapresiasi baik oleh pembacanya, karena menang dalam novel 

tersebut terkandung banyak manfaat dan juga menghibur pembaca. 

Begitupun dengan Novel Ketika Cinta Bertasbih  diapresiasikan dengan sngat 

baik oleh pembacanya karena menyuguhkan berbagai konflik nan sangat 

bernilai positif. 

Manfaat sastra pada dasarnya adalah sebagai alat komunikasi antara 

sastrawan dan masyarakat pembacanya. Karya sastra selalu berisi 

pemikiran, gagasan, kisah-kisah dan amanat nan dikomunikasikan kepada 

para pembaca. Pembaca harus bisa mengapresiasi karya sastra bagi 

mengetahui makna apa nan terdapat dalam karya tersebut. Hubungan antara 



7    pembaca dengan teks sastra bersifat relatif, teks sastra selalu menyajikan 

ketidakpastian, sementara pembaca mesti aktif dan kreatif dalam 

menentukan keanekaan makna teks sastra tersebut. 

Penulis akan menganalisis mengenai persepsi para pembaca dalam 

berbagai tulisan. Tulisan tersebut diambil dari beberapa jurnal terkait persepsi 

pembaca terhadap novel Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El-Shirazy 

dan Novel Ketika Cinta Bertasbih karya Habiburrahman El-Shirazy. Penulis 

akan mengkaji persepsi-persepsi pembaca. Dengan pengkajian tersebut 

akan diketahui persepsi apa saja nan diberikan terhadap novel Ayat-Ayat 

Cinta dan novel Ketika Cinta Bertasbih. Novel Ayat-Ayat Cinta merupakan 

salah satu novel nan langsung memiliki tempat tersendiri di hati pembacanya, 

memiliki banyak konflik dalam cerita dan banyak amanat serta pesan nan 

disimpulkan oleh pembaca melalui keseluruhan cerita dalam novel tersebut. 

Selain itu, novel Ayat-Ayat Cinta merupakan novel popular nan menjadi 

pelopor mengenai konflik cinta dan keIslaman, disajikan dengan cerita dan 

bahasa nan lebih kekinian.  

Kemudian novel selanjutnya yaitu novel Ketika Cinta Bertasbih 

merupakan novel nan benar-banar membuat pembacanya takjub dan 

berdecak kagum. Dalam novel ini menceritakan kisah percintaan bukan 

sekedar tahap lawan jenis saja tapi, jauh mengungkapkan kecintaan 

terhadap Allah Swt. Merupakan salah satu novel pembangun jiwa nan 



8    banyak akan makna di setiap kalimatnya. Gaya bahasa nan ringan dan alur 

cerita nan mudah dipahami membuat pembaca seakan dapat melihat apa 

nan ingin diperlihatkan penulis. Kata-katanya santun dan mudah di mengerti. 

Perwatakan tokoh mudah dimengerti dan digambarkan secara jelas. 

Hal nan membedakan penelitian nan penulis lakukan dengan 

penelitian- penelitian sebelumnya adalah karena pada penelitian kali ini tidak 

hanya diungkapkan mengenai unsur intrinsik tetapi juga mengenai kajian 

penulis, yaitu persepsi pembaca dalam tulisannya terhadap novel AAC dan 

KTB. Dari persepsi pembaca juga akan dikontribusikan terhadap 

pembelajaran bahasa  Indonesia di SMA.  

Setiap novel pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya. Namun, 

terlepas dari kekurangan dan kelebihannya novel Ayat-Ayat Cinta karya 

Habiburrahman El Shirazy dan novel Ketika Cinta Bertasbih karya 

Habiburrahman El Shirazy.  Merupakan karya nan cukup positif bagi dibaca, 

terutama oleh kalangan muda, apalagi bila dibandingkan dengan kebanyakan 

novel (remaja) nan beredar dewasa ini, nan kurang memberikan kontribusi 

positif terhadap karakter para remaja dan anak muda kita. Penulis sangat 

mengharapkan semoga dalam penelitian ini mampu  mengetahui bagaimana 

persepsi pembaca terhadap novel AAC dan KCB serta kontribusinya 

terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. Oleh karena itu, penulis 

tertarik bagi menganalisis kedua novel tersebut dan menyajikannya dalam 



9    sebuah proposal tesis  dengan judul “Persepsi Pembaca terhadap Novel 

Ayat-Ayat Cinta Karya Habibirrahman El Shirazy dan Novel Ketika Cinta 

Bertasbih serta kontribusinya pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. 

B.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana persepsi pembaca terhadap novel Ayat-Ayat Cinta karya 

Habiburrahman El Shirazy? 

2. Bagaimana persepsi pembaca terhadap novel Ketika Cinta Bertasbih 

karya Habiburrahman El Shirazy? 

3. Bagaimana kontribusi persepsi novel pada pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMA? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Mendeskripsikan persepsi pembaca terhadap novel Ayat-Ayat Cinta karya 

Habiburrahman El Shirazy. 

2. Mendeskripsikan persepsi pembaca terhadap novel Ketika Cinta 

Bertasbih karya Habiburrahman El Shirazy. 

3. Mendeskripsikan kontribusi persepsi pembaca dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia di SMA. 

  



10    D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat nan mencakup aspek 

teoretis dan praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang 

kesusastraan melalui studi pragmatik sastra. 

b. Diharapkan dapat memberi referensi dalam penelitian pragmatik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan dapat mengetahui tanggapan apa saja nan paling banyak 

dituliskan oleh pembaca terkait novel Ayat-Ayat Cinta dan novel Ketika 

Cinta Bertasbih. 

Diharapkan dapat memberikan pembelajaran setelah peserta didik 

mengetahui persepsi pembaca dan menambah wawasan pengetahuan bagi 

peserta didik. 

 

 

 

 

 



  10  BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Hasil Penelitian 

Peneltian pertama dilakukan oleh Ramadhan Saleh Lubis dkk. 2020. 

Dengan judul “Analisis Kritik Sastra menggunakan Pendekatan Pragmatik 

pada Antologi Cerpen karya Hasan Al Banna”. Penelitian tersebut dilakukan 

bagi menyampaiakn tujuan tertentu kepada pembaca. Tujuan tersebut 

berupa tujuan efek estika, nilai agama, nilai moral, nilai sosial dan budaya 

dalam antologi cerpen karya Hasan Al Banna. Dari hasil penelitian tersebut di 

temukan gambaran efek kesenangan, kesedihan, dan efek estetika. Serta 

terdapatnya nilai-nilai nan dibaca oleh si pembaca seperti nilai agama, sosial, 

budaya dan agama. 

Penelitian kedua dilakukan oleh Debie Angraini dan Indra Permana. 

2019. Dengan judul “Analisis novel Lafal Cinta karya Kurniawan Al-Ishad 

menggunakan Pendekatan Pragmatik”. Penelitian tersebut di lakukan bagi 

mengetahui alur dari novel tersebut. Disamping itu penulis juga mengkaji dan 

merealisasikan peranannya sebagai pengapresiasian suatu karya sastra bagi 

mengetahui pesan moral nan terkandung di dalam novel tersebut. Dari hasil 

penelitian. Cukup berkesan bagi dibaca. Banyak pesan moral nan hendak 

disampaikan oleh pengarang kepada pembaca, diantaranya seseorang perlu 

terus berikhtiar dan berdoa bagi mendapatkan sesuatu, 



11    terutama bagi mendapatkan ampunan-Nya. Selain itu pengarang juga 

ingin menyampaikan bahwa seorang pendosa bisa bangkit dari masa lalunya 

nan kelan.  

Penelitian ketiga dilakukan oleh, Mustofa Roni, Munaris, Kahfie 

Nazaruddin. 2015. Dengan judul “resepsi siswa terhadap cerpen mata nan 

enak dipandang karya Ahmad Tohari. Penelitian tersebut bertujuan bagi 

mendeskripsikan resepsi pembaca terhadap cerpen mata nan enak 

dipandang karya Ahmad Tohari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

meresepsi tokoh berdasarkan tiga aspek nan melekat, yaitu aspek fisik, 

psikologis, dan sosiologis. Secara keseluruhan siswa menyatakan bahwa 

alurnya sangat bagus dan sangat cocok sehingga mampu membuat 

pembaca tertarik dan penasaran bagi membacanya.     

keempat, penelitian dilakukan oleh Winarsi Baiq Ayu, 2021. Dengan 

judul “Penggunaan Prinsip-Prinsip Kesantunan pada novel Traveler Love 

Sparks In Korea karya Asma Nadia: Kajian Pragmatik. Penelitian ini 

mendeskripsikan bentuk penggunaan prinsip-prinsip kesantunan menurut 

Leech dalam novel Jilbab Traveler Love Sparks in Korea karya Asma 

Nadia.Teori dasar nan digunakan peneliti adalah teori prinsip kesantunan 

Leech, yakni maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim 

penghargaan, maksim kesederhanaan, maksim permufakatan, dan 

maksim kesimpatisan.Keenam prinsip kesantunan tersebut sebagai 



12    acuan bagi menganalisis maksud prinsip kesantunan. Berdasarkan 

analisis data, disimpulkan bahwa hasil analisis bentuk penggunaan 

prinsip-prinsip kesantunan berbahasa dalam novel Jilbab Traveler Love 

Sparks in Korea karya Asma Nadia yaitu 1) variasi bentuk nan mematuhi 

maksim kebijaksanaan sebanyak 2 data yakni bermaksud memberikan 

nasehat, 2) variasi bentuk nan mematuhi maksim kedermawanan 

sebanyak 9 data yakni menawarkan bantuan, 3) variasi bentuk nan 

mematuhi maksim penghargaan sebanyak 6 data yakni bermaksud 

memuji mitra tutur, 4) variasi bentuk nan mematuhi maksim 

kesederhanaan sebanyak 4 data yakni menjelekkan diri sendiri dan 

menyatakan permohonan maaf terhadap kesalahan nan diperbuat, 5) 

variasi bentuk nan mematuhi maksim permufakatan sebanyak 29 data, 

yakni menganggukkan kepala, mengacungkan jempol, mengatakan 

setuju terhadap saran, dan mengatakan setuju disertai dengan fakta, 6) 

variasi bentuk nan mematuhi maksim kesimpatisan sebanyak 3 data, 

yakni bermaksud bagi mengungkapkan rasa simpati baik itu sebuah 

kemalangan maupun sesuatu nan menyenangkan terhadap pihak lain. 
Penelitian kelima dilakukan oleh Windy Nurseptiani, seorang 

mahasiswi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dari Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2014) dengan judul “Respons Pembaca 

Remaja Terhadap Novel Negeri 5 Menara Karya Ahmad Fuadi Dan 



13    kontribusinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Sekolah”. 

Dalam penelitiannya tersebut penulis menganalisis respons pembaca 

terhadap novel N5M dengan menyebarkan kuesioner kepada 25 remaja. 

Kuesioner tersebut dibagi atas dua kuesioner, yaitu: a) berdasarkan 

frekuensi responden dalam membaca novel dan kriteria nan digunakan 

pembaca sebagai dasar penilaian terhadap teks sastra; b) berdasarkan 

pemastian pembaca sudah membaca novel N5M dan respon atau 

penilaian apa nan ada dalam novel tersebut. Dengan hasil bahwa novel 

N5M merupakan novel nan baik bagi dijadikan bahan pembelajaran di 

sekolah karena banyak sekali pesan atau nilai hidup nan dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Kelima penelitian terdahulu nan ditemukan peneliti masing-masing 

fokus nan berbeda. Penelitian terdahulu nan pertama fokus penelitiannya 

mengkaji Antologi Cerpen karya Hasan Al Banna. Kemudian penelitian 

terdahulu kedua memiliki fokus penelitian yaitu menganalisis novel Lafal 

Cinta karya Kurniawan Al-Ishad.  Selanjutnya penelitian terdahulu ketiga 

mengfokuskan penelitiannya pada analisis cerpen mata nan enak 

dipandang karya Ahmad Tohari. Berikutnya penelitian terdahulu keempat 

mengkaji karya sastra novel nan berjudul Jilbab Traveler Love Sparks in 

Korea karya Asma Nadia. Sedangkan penelitian terdahulu kelima fokus 

penelitannya pada Novel Negeri 5 Menara Karya Ahmad Fuadi Dan 



14    kontribusinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Di Sekolah. 

Sedangkan tujuan penulisan ini bagi mendeskripsikan persepsi pembaca 

melalui jurnal kemudian dikontribusikan terhadap pembelajaran Bahasa 

Indonesia di SMA. 

Kelima penelitian tersebut memang memiliki dasar persamaan 

dengan penelitian nan akan dilakukan oleh peneliti yaitu adanya 

keterkaitan tentang kajian pragmatik yakni meresepsi respon pembaca 

terhadap beberapa jenis karya sastra.  Namun perbedanya pada terletak 

pada fokus penelitian nan akan dilakukan oleh peneliti sekarang yaitu 

Persepsi Pembaca terhadap Novel Ayat-Ayat Cinta dan Novel Ketika Cinta 

Bertasbih serta kontribusinya terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia Di 

SMA. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan warna baru dalam 

mengapresiasi sastra melalui pendekatan pragmatik dengan menganalisis 

bacaan-bacaan nan diperoleh atas pemikiran seseorang. Dengan 

menganalisis persepsi tersebut, kita dapat mengetahui hal apa nan paling 

menarik dan bermanfaat dari suatu bacaan berdasarkan persepsi 

pembaca. 

  



15    B. Kajian Teori  

1. Kurikulum 

Kurikulum 2013 bertujuan bagi mempersiapkan manusia Indonesia 

agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara nan 

beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi 

pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan peradaban dunia 

(Depdikbud, 2013:4). 

Kerangka dasar kurikulum 2013 yaitu: 

a. Landasan Filosofis 

Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan 

kualitas peserta didik nan akan dicapai kurikulum, sumber dan isi kurikulum, 

proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan 

peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya. 

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis nan 

memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik 

menjadi manusia Indonesia berkualitas nan tercantum dalam tujuan 

pendidikan nasional pada dasarnya tidak ada satupun filosofi pendidikan nan 

dapat digunakan secara spesifik bagi pengembangan kurikulum nan dapat 

menghasilkan manusia berkualitas. Berdasarkan hal tersebut, kurikulum 2013 

dikembangkan menggunakan filosofi  bahwa; (a) Pendidikan berakar pada 

budaya bangsa bagi membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa 



16    mendatang; (b) Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa nan kreatif; (c) 

Pendidikan ditujukan bagi mengembangkan kecerdasan intelektual dan 

kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu; (d) Pendidikan 

bagi membangun kehidupan masa kini dan masa depan nan lebih baik dari 

amsa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan 

berkomunikasi, sikap sistem, kepedulian, dan berpartisipasi bagi membangun 

kehidupan masyarakat dan bangsa nan lebih baik (Eksperimentalism and 

Sistem Reconstructivis). 

Dengan demikian, kurikulum 2013 menggunakan filosofi sebagaimana 

di atas dalam mengembangkan kehidupan individu peserta didik dalam 

beragama, seni, kreatifitas, komunikasi, nilai, dan berbagai dimensi 

intelejensi nan sesuai dengan diri seorang peserta didik dan diperlukan 

masyarakat bangsa dan umat manusia (Depdikbud, 2013:5).  

b. Landasan Teoretis 

Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “Pendidikan Berdasarkan 

Standar” (Standart-Based Education), dan teori kurikulum berbasis 

kompetensi (Competency-Based Curriculum). Pendidikan berdasarkan 

kurikulum 2013 menganut: (1) pembelajaran nan dilakukan guru (Taught 

Curriculum) dalam bentuk proses nan dikembangkan berupa kegiatan 

pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat; dan (2) pengalaman belajar 

langsung peserta didik (Learned-Curriculum) sesuai dengan latar belakang, 



17    karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. Pengalaman belajar 

langsung individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi dirinya, 

sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulu, 

(Depdikbud, 2013:5-6). 

c. Landasan Yuridis 

Landasan yuridis kurikulum 2013 (dalam Depdikbud, 2013:6) yaitu; (a) 

UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945; (b) UU No.20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional; (c) UU No.17 Tahun 2005 tentang 

rencana pembangunan jangka panjang nasional, beserta segala ketentuan 

nan dituangkan rencana pembangunan jangka menengah nasional; dan (d) 

PP No. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan sebagaimana 

telah diubah dengan PP No. 32 tahun 2013 tentang standar nasional 

pendidikan. 

Salah satu aspek nan disempurnakan dalam kurikulum 2013 adalah 

standar kompetensi lulusan (SKL) karena manusia Indonesia dipersiapkan 

memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara nan beriman, 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada 

kehidupan masyarakat, bangsa, Negara, dan peradaban dunia. Pada 

Permendikbud No.54 tahun 2013 tentang SKL Pendidikan dasar dan SKL 

Pendidikan menengah dijelaskan bahwa SKL adalah kriteria mengenai 

kualifikasi kemampuan lulusan nan mencakup sikap, pengetahuan, dan 



18    keterampilan. Sebagai kontribusi novel nan memuat nilai budaya dalam 

pengajaran bahasa Indonesia maka standar kompetensi lulusan pada 

kurikulum 2013 tingkat SMA nan dikaji dalam penelitian ini adalah aspek 

berkaitan dengan pengetahuan yaitu pengetahuan tentang budaya Makassar 

nan tereksplor di dalam sebuah novel. 

Kompetensi Inti (KI) dalam K13 merupakan terjemahan 

operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas nan harus dimiliki setelah 

menyelesaikan pendidikan pada satuam pendidikan tertentu atau jenjang 

pendidikan tertentu tertentu nan berfungsi sebagai unsur pengorganisasi 

kompetensi dasar (KD).Kompetensi inti harus menggambarkan kualitas nan 

seimbang antara pencapaian hard skills dan soft skills nan dirancang dalam 

empat kelompok nan saling terkait yaitu berkenaan dengan sikap spiritual (KI 

1), sikap sosial (KI 2), pengetahuan (KI 3), dan keterampilan (KI 4).Keempat 

kelompok tersebut dijadikan acuan dari kompetensi dasar dan harus 

dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integrafif. 

Kompetensi nan berkenaan dengan sikap tidak diajarkan dalam materi 

sendiri tetapi diintegrasikan dalam pembelajaran pada domain pengetahuan 

dan keterampilan.. 

1.1 Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan kita. Hal ini 

haruslah kita sadari benar-benar, apalagi bagi para guru bahasa pada 



19    khususnya dan bagi para guru bidang studi pada umumnya. Dalam tugasnya 

sehari-hari para guru bahasa harus memahami benar-benar bahwa tujuan 

akhir pembelajaran bahasa ialah agar para siswa terampil berbahasa; yaitu 

terampil menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.Tarigan (2009: 2)  
Munirah (2016) Bahasa adalah alat komunikasi nan digunakan 

manusia dengan sesama anggota masyarakat lain pemakai bahasa itu. 

Bahasa berisi gagasan, ide, pikiran, keinginan, atau perasaan nan ada pada 

diri si pembicara. Agar apa nan dipikirkan, diinginkan, atau dirasakan dapat 

diterima oleh pembicara atau orang nan diajak bicara, hendaklah bahasa nan 

digunakan dapat mendukung maksud atau pikiran dan perasaan pembicara 

dengan jelas. Oleh karena itu, belajar bahasa mengandalkan berpikir, fungsi 

otak akan bekerja sebagaimana belajar.  Pembelajaran bahasa Indonesia 

merupakan mata pelajaran wajib di lingkungan pendidikan formal. Hal itu, 

disebabkan oleh kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa 

pengantar dalam dunia pendidikan.  
Pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan membantu peserta didik 

mengembangkan kemampuan mengkomunikasikan berbagai konsep, baik 

secara lisan maupun secara tertulis, Munirah (2016). 
Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa nan kompleks. Dimyati 

(2006: 7) Belajar adalah suatu proses usaha nan dilakukan individu bagi 

memperoleh perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil 



20    pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan, 

pembelajaran yakni bagaimana membelajarkan siswa atau bagaimana 

membuat siswa dapat belajar dengan mudah dan terdorong oleh 

kemauannya sendiri bagi mempelajari apa nan teraktualisasikan dalam 

kurikulum sebagai kebutuhan peserta didik. Asri Budiningsi (2006: 20). 

Pembelajaran bahasa indonesia di atur dalam kurikulum 2013. 

Kemudian dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA terdapat 

suatu topik pembelajaran khususnya pada kelas XI semester 1 nan 

mengajarkan tentang novel yakni KD 7.1 yaitu menganalisis unsur intrisik dan 

ekstrinsik novel (RPP terlampir).  

1.2 Prosa 

Kata prosa diambil dari bahasa Inggris, prose. Kata ini sebenarnya 

mengacu pada pengertian nan lebih luas, tidak hanya mencakup pada tulisan 

nan digolongkan sebagai karya sastra, tapi juga karya non fiksi, seperti 

artikel, esai, dan sebagainya. 

Prosa dirumuskan sebagai karangan bebas (tidak terikat kaidah nan 

terdapat dalam puisi) (KBBI (2011). Pengertian tersebut tentu tidak salah, 

hanya saja cakupan terbatas pada puisi lama. Puisi-puisi lama, sebagaimana 

pantun, gurindam, dan sebagainya, memang terikat dengan kaidah 

penulisan, namun puisi-puisi kontemporer sudah melepaskan diri dari 



21    keterikatan-keterikatan itu. Dengan kata lain, pengertian nan dirumuskan oleh 

KBBI sudah tidak relevan lagi dengan dunia sastra kontemporer.  

Kosasih (2011:221) menjabarkan bahwa prosa adalah karya sastra 

nan disusun dalam bentuk cerita atau narasi dianggap lebih relevan. Prosa 

berbentuk cerita atau narasi. Jika kemudian di dalam cerita atau narasi 

tersebut terdapat kata-kata nan puitis, sebagaimana ada dalam cerita-cerita 

pendek Aan Mansyur misalnya, tidak akan mengubah definisi prosa sebab 

bentuk utamanya tetap cerita dan narasi. Begitu pun puisi nan bernarasi, 

sebagaimana terdapat dalam Pengakuan Pariyem karya Linus Suryadi AG 

misalnya, tidak akan mengubah definisi puisi karena puisi lebih bersifat 

padatan dan bukan menguraikan (definisi lebih lanjut tentang puisi akan 

dibahas di bagian selanjutnya).  

Dari hasil pengertian para ahli maka penulis menyimpulkan bahwa 

prosa adalah suatu karya sastra berupa karangan bebas nan membentuk 

suatu narasi dengan kata-kata puitis. 

Jenis-jenis Prosa  

a. Prosa Modern 

Nan termasuk kedalam prosa modern yaitu :  

1. Cerita pendek/cerpen, adalah cerita berbentuk prosa nan pendek. 

2. Novelet, adalah cerita nan pan-jangnya lebih panjang dari cerpen, 

tetapi lebih pendek dari novel.  



22    3. Novel/roman, adalah cerita berbentuk prosa nan menyajikan 

permasalahn-permasalahan secara kompleks, dengan 

penggarapan unsur-unsurnya secara lebih luas dan rinci. 

4. Cerita anak, adalah cerita nan men-cakup rentang umur pembaca 

be-ragam, mulai rentang 3-5 tahun, 6-9 tahun, dan 10-12 tahun 

(bahkan 13 dan 14) tahun. 

5. Novel remaja (chicklit dan teenlit), adalah novel nan ditulis bagi seg-

men pembaca remaja. 

b. Prosa lama 

Nan termasuk kedalam prosa lama yaitu : 

1. Dongeng, adalah cerita nan sepe-nuhmya merupakan hasil 

imajinasi atau khayalan pengarang di mana nan diceritakan 

seluruhnya belum pernah terjadi. 

2. Fabel adalah cerita rekaan tentang bi-natang dan dilakukan atau 

para pelakunya binatang nan diperlakukan seperti manusia. Contoh: 

Cerita Si Kancil nan Cerdik, Kera Menipu Ha-rimau, dan lain-lain. 

3. Hikayat adalah cerita, baik sejarah, maupun cerita roman fiktif, nan 

di-baca bagi pelipur lara, pembangkit semangatjuang, atau sekedar 

bagi meramaikan pesta. Contoh; Hikayat Hang Tuah, Hikayat 

Seribu Satu Mal-am, dan lain-lain. 



23    4. Legenda adalah dongeng tentang sua-tu kejadian alam, asal-usul 

suatu tem-pat, benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. 

Contoh: Asal Mu-la Tangkuban Perahu, Malin K un-dang, Asal Mula 

Candi Prambanan, dan lain-lain. 

5. Mite adalah cerita nan mengandung dan berlatar belakang sejarah 

atau hal nan sudah dipercayai orang banyak bahwa cerita tersebut 

pernah terjadi dan mengandung hal-hal gaibdan kesaktian luar 

biasa. Contoh: N yi Ro-ro Kidul. 

6. Cerita Penggeli Hati, sering pula diterminologikan dengan cerita 

noodlehead karena terdapat dalam hampir segala budaya rakyat. 

Cerita-cerita ini mengandung unsur komedi (kelucu-an), omong 

kosong, kemustahilan, ke-tololan dan kedunguan, tapi biasanya 

mengandung unsur kritik terhadap perilaku manusia/mayarakat. 

Con-tohnya adalah Cerita Si Kabayan, Pak Belalang, Lebai Malang, 

dan lain-lain. 

7. Cerita Perumpamaan adalah dongeng nan mengandung kiasan 

atau ibarat nan berisi nasihat dan bersifat men-didik. Sebagai 

contoh, orang pelit akan dinasihati dengan cerita seorang Haji 

Bakhil. 

 

 



24    1.3 Novel  

Terminologi novel dalam bahasa Indonesia berasal dari terminologi 

novel dalam bahasa Inggris. Sebelumnya terminologi novel dalam bahasa 

Inggris berasal dari bahasa Itali, yaitu novella (nan dalam bahasa Jerman 

novella). Novella diartikan sebagai sebuah barang baru nan kecil, kemudian 

diartikan sebagai cerita pendek dalam bentuk prosa (Purba Antilan, 2012: 

62). 

Novel merupakan suatu cerita prosa nan fiktif dalam panjang nan 

tertentu, nan melukiskan para tokoh, gerak, serta adegan kehidupan nyata 

nan representative dalam suatu alur atau suatu keadaan nan agak kacau nan 

kusut. Tarigan (dalam Haslinda 2017: 93). 

Ada juga nan mengemukakan bahwa novel merupakan karya fiksi nan 

di bangun oleh unsur-unsur pembangun, yakni unsur intriksik dan unsur 

entrinsik. Novel juga diartikan sebagai suatu karangan berbentuk prosa nan 

mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang lain di 

sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. (Nurgiyantoro, 

2010: 10).     

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa novel 

merupakan suatu cerita fiksi nan termasuk kedalam prosa dalam ukuran luas 

nan menyajikan lebih dari objek berdasarkan stuktur tertentu. Dengan 



25    demikian, novel sangat penting dipelajari dan dikaji bagi mendapatkan 

pengetahuan tentang hal nan diungkapkan pengarang. 

a. Jenis-jenis Novel  

Novel dilihat dari segi mutu dibedakan atas novel literer dan novel 

popular. Murphy menggolongkan novel atas novel picisan, absurd, dan 

horror. Berikut ini beberapa pengertian dari jenis-jenis novel, yaitu: 

1) Novel popular, merupakan jenis sastra popular nan menyuguhkan 

problematika kehidupan nan berkisar pada cinta asmara nan 

bertujuan menghibur. Novel tersebut popular pada masanya dan 

banyak penggemarnya, khususnya di kalangan remaja. 

Contohnya: Puspa Indah di Taman Hati (Edi D. Iskandar), Badai 

Pasti Berlalu (Marga T.). 

2) Novel literar, novel nan bermutu sastra atau disebut juga novel 

serius. Novel literar menyajikan persoalan-persoalan kehidupan 

manusia secara serius. Dalam novel serius, pengalaman dan 

permasalahan kehidupan nan ditampilkan dalam novel jenis ini 

disoroti dan diungkapkan sampai ke inti kehidupan nan bersifat 

universal. Contohnya: Harimau-Harimau (Muchtar Lubis), Pada 

Sebuah Kapal (Nh. Dini), Telegram dan Stasiun (Putu Wijaya). 

3) Novel picisan¸ isinya cenderung mengeksploitasi selera dengan 

suguhan cerita nan mengisahkan cinta asmara nan menjurus ke 



26    pornografi. Novel ini mempunyai ciri bertemakan cinta asmara 

nan berselera rendah ceritanya cenderung cabul, alurnya datar, 

jalan ceritanya ringan, dan mudah diikuti pembaca, menggunakan 

bahasa nan aktual, bertujuan komersil. Contohnya: novel karya 

Motinggo Busye. 

4) Novel absurd, sejenis fiksi nan ceritanya menyimpang dari logika 

biasa. Irasional, realitas, bercampur angan-angan dan mimpi. 

Tokoh- tokoh ceritanya “antitokoh” seperti orang mati bisa hidup 

kembali, mayat dapat berbicara dan lain-lain. Contohnya: novel 

Ziarah (Iwan Simatupang) nan mengisahkan seorang dokter di 

daerah pedalaman Papua nan menurut warga sekitar bahwa 

dokter itu bisa menyembuhkan dan menghidupkan orang nan 

sudah mati. Sobar (Putu Wijaya). 

5) Novel horor, cerita nan melukiskan kejadian-kejadian nan bersifat 

horor, seperti drakula penghisap darah, hantu-hantu nan 

gentananan dan berbagai keajaiban supranatural nan berbaur 

dengan kekerasan, kekejaman, kekacauan, dan kematian 

(Widjojoko dan Endang Hidayat, 2006: 43) 

b. Unsur pembangun novel 

Ada dua unsur nan terdapat didalam novel yaitu unsur intrinsik dan 

unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri atas tema, amanat, alur, latar, 



27    penokohan, gaya bahasa, dan sudut pandang. Sedangkan unsur ekstinsik 

suatu cerita (prosa fiksi) adalah unsur luar nan mempengaruhi pengarang 

pada saat penciptaan cerita, seperti; kondisi sosial, ekonomi, ideologi, politik, 

budaya, agama, dan lain-lain.Pengarang cerita sukar melepaskan faktor-

faktor tersebut. Bahkan tidak sedikit cerita nan lahir atas inspirasi pengarang 

dari faktor ekstrinsik itu (Dola, 2007:43). 

2. Kajian Pragmatik 

Pengarang sebagai pencipta sebuah karya sastra pasti mempunyai 

ide- ide sebelum menciptakan suatu karya. Dalam penyampaian idenya 

tersebut sastrawan tidak bisa dipisahkan dari latar belakang dan 

lingkungannya. Abrams mengemukakan dalam komunikasi antara 

sastrawan dan pembaca tidak akan terlepas dari empat situasi sastra, yaitu: 

karya satra, sastrawan, semesta, dan pembaca. Bagi itu terdapat empat 

pendekatan dalam kajian karya sastra, yaitu : 

1. Pendekatan objektif ialah kajian sastra nan menitik beratkan pada 

karya sastra. Memandang pada karya sastra dapat dilpeaskan 

dari siapa pengarang dan lingkungan serta zamannya. Sehingga 

karya sastra dapat dianalisa berdasarkan strukturnya sendiri. 

2. Pendekatan ekspresif ialah kajian sastra nan menitik beratkan 

pada penulis. Memandang karya sastra sebagai pernyataan dunia 

batin pengarang nan bersangkutan. 



28    3. Pendekatan mimetik ialah kajian sastra nan menitik beratkan 

terhadap imitasi atau tiruan pembananan dunia kehidupan nyata. 

4. Pendekatan pragmatik ialah suatu pendekatan nan memandang 

makna karya sastra ditentukan oleh publik pembaca sekalu 

penyambut karya sastra. Karya sastra dipandang sebagai karya 

seni nan berhasil apabila bermanfaat bagi publiknya, seperti: 

menyenangkan, memberi kenikmatan atau mendidik (Teeuw, 

1984: 50). 

Pendekatan pragmatik merupakan sebuah pendekatan bagi 

mengapresiasi sastra nan berlandaskan pada pendapat pembaca. Menurut 

Sahnon Ahmad pembaca menggunakan imajinasinya dan memahami 

sebuah karya sastra. Proses pemahaman tersebut bukan sekadar rentetan 

peristiwa nan disambung-sambungkan, tetapi peristiwa nan dirasai dan 

dihayati oleh tokoh nan berada dalam peristiwa. Makna dari pengalaman 

bergantung pula pada emosi, wawasan dan nilai nan dibawa oleh individu. 

Pengalaman membekalkan kekuatan dan kesatuan kepada peristiwa nan 

dihidangkan dan menyiratkan sesuatu tentang kehidupan secara umum 

(Ahmad Shahnon, 1994: 72). 

Pandangan terhadap sastra dari sisi konsumennya, dalam 

masyarakat Indonesia sebenarnya bukan hal baru. Hal ini dapat dibaca 

pada sejumlah data teksual nan antara lain terbaca pada ekspresi tekstual 



29    nan memperlihatkan fungsi-fungsi sastra di dalam masyarakat. Di 

antaranya ialah sebagai sarana menyampaikan ajaran (moral atau agama), 

bagi kepentingan politik pemerintah dan bagi kepentingan sosial 

kemasyarakatan nan lain. Bagi itulah, masing-masing pembaca biasanya 

mendapatkan dan menyimpulkan makna nan berbeda meskipun 

bacaannya sama. Hal tersebut berkaitan pula dengan emosi dan latar 

belakang pembaca (Chamamah Siti Soeratno, dkk, 2002:136). 

Squire dan Taba mengungkapkan bahwa sebagai suatu proses 

apresiasi sastra melibatkan tiga unsur, yakni: a) aspek kognitif, berkaitan 

dengan keterlibatan intelek pembaca dalam upaya memahami unsur-unsur 

kesastraan nan bersifat objektif. b) aspek emotif, berkaitan dengan 

keterlibatan unsur emosi pembaca dalam upaya menghayati unsur-unsur 

keindahan dalam teks sastra nan dibaca. Selain itu, unsur emosi juga 

berperan dalam memahami unsur-unsur nan bersifat subjektif. c) aspek 

evaluatif, berhubungan dengan kegiatan memberikan penilaian terhadap 

baik-buruk, indah tidak indah sesuai-tidak sesuai serta sejumlah ragam 

penilaian lain nan tidak harus hadir dalam sebuah karya. Grove juga 

mengungkapkan bahwa apresiasi mengandung makna pengenalan melalui 

perasaan atau kepekaan batin dan pemahaman atau pengakuan terhadap 

nilai-nilai keindahan nan diungkapkan pengarang (Aminuddin, 1987: 34). 

Sejalan dengan hal tersebut, ketika pembaca mengapresiasi sebuah 



30    karya sastra maka hal nan ia lakukan ialah memberikan penilaian terhadap 

karya tersebut. Dalam memberikan penilaian itu pembaca melibatkan 

pengetahuan nan ia miliki dan emosi nan ia bawa secara subjektif. Emosi 

itu dapat berkaitan dengan keindahan penyajian bentuk maupun emosi nan 

berubungan dengan isi atau gagasan nan menarik dan lucu. Penilaian 

dalam hal ini berkaitan dengan penemuan makna oleh pembaca nan 

memberikan kejelasan makna atau manfaat terhadap suatu karya sastra. 

Pendekatan pragmatik memiliki manfaat terhadap fungsi-fungsi 

karya sastra dalam masyarakat, perkembangan dan penyebarluasannya, 

sehingga manfaat karya sastra dapat dirasakan. Dengan indikator 

pembaca dan karya sastra, tujuan pendekatan pragmatik memberikan 

manfaat terhadap pembaca. Bagi itulah, pendekatan karya sastra kepada 

pembaca tidak dapat dikesampingkan dan merupakan hal nan penting. 

Karena pembaca akan menilai sebuah karya sastra (Nyoman Kutha Ratna, 

2004:72). 

Secara umum pendekatan pragmatik adalah sebuah pendekatan 

nan ingin memperlihatkan kesan dan penerimaan pembaca terhadap karya 

sastra dalam zaman ataupun sepanjang zaman. Pendekatan pragmatik 

adalah salah satu ilmu kajian sastra nan menitik beratkan dimensi 

pembaca sebagai penangkap dan pemberi makna terhadap karya satra. 

Pembacanyalah nan menghidupkan sebagai proses konkritasi karya 



31    tersebut. Keberadaan unsur pembaca dalam kehidupan bersastra 

mendapatkan tempat nan utama. Upaya meneliti sastra secara pragmatik 

merupakan salah satu sambutan terhadap karya tersebut. 

Segala proses pembacaan dalam karya sastra melibatkan dua 

aspek, yakni: pembaca dan interpretasi atau penafsiran guna “menemukan 

makna” nan dimaksudkan dalam objeknya. Arti atau makna tentu sangat 

luas cara melihat dan membacanya. Objek dalam konteks studi 

kesusastraan tidak hanya pada persoalan karya saja atau penafsiran nan 

bertumpu pada persoalan tekstualitas. Pesan-pesan dan keseluruhan 

nasihat nan terdapat dalam sebuah karya sastra akan tetap hidup 

meskipun karyanya sudah tidak ada. Keseluruhan manfaatnya telah 

diadopsi ke dalam jiwa dan pikiran subjek penikmat sehingga menjadi 

kekayaan baginya, sebagai manfaat abadi ( Susanto Dwi, 2012: 1994). 

Karya sastra dan masyarakat pembaca mengandung dua pengertian 

nan berbeda, yaitu: a) karya sastra dan masyarakat, b) karya sastra dan 

pembaca. Pengertian pertama mengacu pada sosologi sastra, masyarakat 

sebagai kenyataan, sedangkan pengertian kedua mengacu pada resepsi 

sastra, pembaca sekaligus kenyataan dan rekaan (Nyoman Kutha Ratna, 

2010:528). 

Pendekatan pragmatik memandang karya sastra sebagai alat bagi 

menyampaikan tujuan atau maksud tertentu kepada pembaca. Penilaian 



32    terhadap karya sastra terutama ditujukan pada tujuan atau fungsi nan 

hendak disampaikan kepada pembaca, seperti tujuan pendidikan, moral, 

agama dan lainnya. Pendekatan pragmatik mengkaji karya sastra 

berdasarkan fungsinya bagi memberikan tujuan-tujuan tertentu bagi 

pembacanya. Semakin banyak nilai-nilai, ajaran-ajaran nan diberikan 

kepada pembaca maka semakin baik karya sastra tersebut. 

Berdasarkan pandangan tersebut, maka objek penelitian nan diteliti 

ialah mengenai persepsi pembaca terhadap novel Ayat-Ayat Cinta dan 

Ketika Cinta Bertasbih karya Habiburrahman El Shirazy dan kontribusinya 

terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Dengan begitu 

peneliti dapat mengetahui manfaat apa nan diapresiasi oleh pembaca 

setelah membaca novel AAC dan KCB. 

Perlu diketahui bahwa pembaca nan dimaksudkan oleh penulis 

dalam penelitian ini adalah para masyarakat umum (bengkel seni bassi). 

Kemudian  pembaca nan telah membaca novel Ayat-Ayat Cinta dan Ketika 

Cinta Bertasbih karya Habiburrahman El Shirazy mengemukakan manfaat 

atau hal menarik nan mereka dapatkan pada kedua novel tersebut dalam 

tahap wawancara dengan penulis.  

3. Persepsi 

Manusia mempunyai persepsi nan berbeda-beda terhadap sesuatu 

baik itu dilihat dari faktor pengetahuan ataupun pengalamannya terhadap 



33    suatu kejadian. Persepsi adalah suatu proses aktif : setiap orang 

memperhatikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan segala 

pengalamannya secara selektif. ” ( Mulyana , 1996 : 39).  

Persepsi sebagai suatu proses dimana individu-individu 

mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera-indera mereka agar 

memberikan makna bagi mereka. Persepsi adalah pengalaman tentang 

objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan nan diperoleh dengan 

meyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan dan memberikan makna pada 

stimulasi inderawi ( sensory stimuly ). ( Rakhmat, 2003 : 51 ). 

Persepsi mempunyai sifat subjektif karena bergantung pada 

kemampuan dan keadaan dari masing-masing individu, sehingga tiap 

individu memiliki tafsiran nan berbeda pada satu objek nan sama. Dengan 

demikian, persepsi merupakan pemberian tanggapan, perasaan, dan 

prasamgka oleh individu terhadap objeknya. Tanggapan tersebut dapat 

berupa sikap, pendapat dan tingkah laku. Tanggapan pada prosesnya 

didahului sikap seseorang, karena sikap merupakan kecenderungan atau 

kesediaan seseorang bagi bertingkah laku jika ia menghadapi suatu 

rangsangan. Jadi, berbicara mengenai persepsi tidak terlepas dari sikap. 

Penelitian persepsi pada dasarnya merupakan penyelidikan reaksi 

pembaca terhadap suatu teks. Persepsi atau tanggapan pembaca terhadap 

teks dapat positif dan negatif. Persepsi pembaca nan bersifat positif, 



34    pembaca akan merasa senang, gembira dan pembaca dapat memproduksi 

atau menciptakan hal baru nan bernilai negatif pada karya tersebut. 

Sebaliknya, reaksi nan bersifat negatif, pembaca akan sedih, jengkel atau 

akan memproduksi hal baru nan bernilai negatif pada karya tersebut. 

Setiap pembaca memiliki persepsi nan berbeda dalam menanggapi 

suatu karya sastra. Perbedaan persepsi tersebut berkaitan dengan 

pengetahuan, pengalaman, pendidikan, dan kemampuannya dalam 

menanggapi karya sastra. Dengan memahami persepsi pembaca, kita dapat 

mengetahui bagaimana persepsi pembaca dalam menanggapi novel AAC 

dan KCB. 

C. Kerangka Pikir 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum hasil pengembangan dari 

kurikulum sebelumnya dengan memperhatikan poin-poin dan nilai-nilai dalam 

proses pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran mengenai sastra 

terdapat dalam kurikulum 2013 dengan melihat pada poin KD nan 

disesuaikan pada jenjang akademik. Salah satu contohnya pada KD 2.3 nan 

mengfokuskan pada pembelajaran prosa fiksi. Sastra pada saat ini 

mengalami kemunduran minat siswa dalam menguasai bidang tersebut. Ada 

beberapa hal nan melandasi kurang minatnya siswa dalam mempelajari 

sastra salah satunya kurangnya pemahaman siswa terkait nilai-nilai dalam 

pembelajaran sastra. Sebagai salah satu contoh menuangan nilai-nilai positif 



35    kedalam pemahaman siswa dalam proses pembelajaran dikaitkan dalam 

pengkajian novel. Novel merupakan karya prosa fiksi nan menggambarkan 

nilai realitas kehidupan masyarakat dengan penambahan imajinatif 

pengarang. Berkaitan dengan hal tersebut maka  penulis mengangkat 

(mengkaji) dua novel yaitu ayat-ayat cinta dan ketika cinta bertasbih sebagai 

fokus penelitian dalam pengkajian persepsi pembaca dan kontribusi 

pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. 

Sebagai suatu proses apresiasi sastra melibatkan tiga unsur, yakni: a) 

aspek kognitif, berkaitan dengan  keterlibatan intelek pembaca dalam upaya 

memahami unsur-unsur kesastraan nan bersifat objektif. b) aspek emotif, 

berkaitan dengan keterlibatan unsur emosi pembaca dalam upaya 

menghayati unsur-unsur keindahan dalam teks sastra nan dibaca. Selain itu, 

unsur emosi juga berperan dalam memahami unsur-unsur nan bersifat 

subjektif. c) aspek evaluatif, berhubungan dengan kegiatan memberikan 

penilaian terhadap baik-buruk, indah tidak indah sesuai-tidak sesuai serta 

sejumlah ragam penilaian lain nan tidak harus hadir dalam sebuah karya 

Kontribusi dari persepsi pembaca mengenai aspek aspek pada 2 novel 

tersebut mampu memberikan gambaran akan ruang terhadap kontribusi 

pembelajaran terkhusu pada pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. 
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Ketika Cinta Bertasbih Gambar 2.1 Kerangka Pikir Kurikulum 

Pembelajaran Bahasa 
Indonesia 

Karya Sastra 

Novel 

Ayat-ayat cinta 

Persepsi Pembaca 

Aspek Kognitif Aspek Emotif Aspek Evaluatif 

Kontribusi 
Pembelajaran 

Temuan 



  36  BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif. Menurut 

Sugiono,  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  dimana  peneliti  

ditempatkan sebagai   instrument   kunci,   teknik   pengumpulan   data   

dilakukan   secara penggabungan  dan  analisis  data  bersifat  induktif  

(Sugiono. 2010 : 9).  Menurut Poerwandari  (2005),  penelitian  kualitatif  

menghasilkan  dan  mengolah  data nan  sifatnya  deskriptif,  seperti  

transkripsi  wawancara  dan  observasi.   

Dasar pemikiran digunakannya metode ini adalah karena penelitian 

ini ingin   mengetahui   tentang   fenomena   nan   ada   dan   dalam   

kondisi   nan alamiah, bukan dalam  kondisi  terkendali,  labolatoris  atau  

eksperimen.  Di samping itu, karena peneliti perlu bagi langsung terjun ke 

lapangan bersama objek penelitian  sehingga  jenis  penelitian  kualitatif  

deskripstif  kiranya  lebih tepat bagi digunakan. 

Sesuai  dengan  permasalahan  nan  menjadi  fokus  dalam  

penelitian  ini yaitu persepsi pembaca terhadap novel ayat-ayat cinta dan 

ketika cinta cinta bertasbih karya habiburrahman El Shirazy serta 

kontribusinya pada pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA,     maka     

peneliti     menggunakan     pendekatan     kualitatif     dengan 



37    mendeskripsikan  data  nan  peneliti  peroleh  sebagai  hasil  suatu  

penelitian. Dengan  menggunakan  metode  ini,  maka  peneliti  akan  

mendapatkan  data secara utuh dan dapat dideskripsikan dengan jelas 

sehingga hasil penelitian ini benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan 

nan ada. 

B. Unit Analisis 

Menurut Sugiyono (2019: 298) menyatakan bahwa unit analisis 

adalah satuan nan diteliti berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar 

peristiwa sosial. Misalnya, aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek 

penelitian. Sesuai dengan teori diatas maka unit Analisa pada penelitian ini 

ialah bengkel seni bassi  nan telah membaca novel Ayat ayat cinta dan 

Novel Ketika cinta bertasbih nan berjumlah 20 orang.Jumlah tersebut 

ditentukan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. 

Unit analisis nan digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi 

pembaca terhadap karya sastra novel dan kontribusinya pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. Penelitian difokuskan pada novel 

Ayat-Ayat Cinta dan Ketika Cinta Bertasbih dengan mengacu pada 

persepsi pembaca sebagai objek kajian, kemudian dikontribusikan pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada penelitian ini, peneliti memperoleh 

data persepsi pembaca novel Ayat-Ayat Cinta dan Ketika Cinta Bertasbih 

dari beberapa jurnal. 



38    C. SUMBER DATA 

Sumber data adalah objek asal data diperoleh nan menjadi dasar 

pengambilan atau tempat bagi memperoleh data nan diperlukan. 

1. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini adalah novel nan berjudul Ayat-Ayat Cinta 

karya Habiburrahman El Shirazy Dan Ketika Cinta bertasbih karya 

Habiburrahman El Shirazy. 

2. Data 

Data dalam penelitian ini berupa persepsi pembaca (Bengkel Seni 

Bassi) nan telah membaca novel Ayat-Ayat Cinta dan Ketika Cinta Bertasbih  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan Data Menurut Sugiyono (2017,194) cara atau 

teknik pengumpuln data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), 

kuesioner (angket), dan dokumentasi.  

1. Wawancara  

Menurut Sugiyono (2017,194) Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan 

bagi menemukan permasalahan nan akan diteliti, dan apabila peneliti juga 

ingi mengetahui hal-hal dari responden nan lebih mendalam dan jumlah dari 

responden tersebut sedikit. Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada 

para responden (Bengkel Seni Bassi) nan telah membaca novel Ayat-Ayat 

Cinta dan Ketika Cinta Bertasbih Karya Habiburrahman El Shirazy.  



39    2. Kuesioner  

Menurut Sekaran (2006: 82) Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis nan 

telah dibuat sebelumnya nan akan dijawab oleh responden, dan biasanya 

dalam alterantif nan didefinisikan dengan jelas. Pada penelitian ini kuesioner 

diberikan kepada 14 responden yaitu 10 pembaca dari novel Ayat-Ayat Cinta 

dan 10 novel Ketika Cinta Bertasbih. 

3. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara nan 

digunakan bagi memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, 

dokumen, tulisan angka dan gambar nan berupa laporan serta keterangan 

nan dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan bagi 

mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi nan digunakan dalam 

penelitian ini meliputi persepsi pembaca dari beberapa responden (Bengkel 

Seni Bassi). 

d. Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa analisis data adalah proses 

mencari dan merencanakan secara sistematis data nan telah diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara 

menyusun bagian data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam bagian 

terkecil, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilah mana nan 

penting dan nan dapat dipelajari, dan membuat simpulan sehingga bisa 



40    mudah bagi dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain. Teknik analisis 

data nan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan reduksi, penyajian 

data dengan teks, dan penarikan simpulan. 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data merupakan merangkum, menentukan suatu hal nan 

pokok, memusatkan pada hal nan penting, mencari tema dan polanya 

dan membuang nan tidak perlu. Data dalam penelitian ini berupa 

persepsi pembaca dari beberapa responden (Bengkel Seni Bassi) nan 

telah membaca novel Ayat-Ayat Cinta dan Ketika Cinta Bertasbih.  

2. Penyajian Data 

Sesudah mereduksi data, selanjutnya melakukan penyajian data bagi 

mempermudah memahami data nan diperoleh.  

3. Penarikan Simpulan 

Tahap ketiga yaitu penarikan simpulan. Simpulan dalam penelitian 

kualitatif berupa adanya temuan baru nan sebelumnya belum ada. Baik 

berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek nan sebelumnya masih 

diragukan sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas. 

(Sugiyono, 2017: 338). 

e. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini dilakukan melalui uji 

kredibilitas data menurut Sugiyono (2014:368) yaitu dengan (1) peningkatan 



41    ketekunan dengan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan, nan 

dilakukan dengan membaca berbagai referensi nan memuat teori novel, teori 

kultural study. (2) diskusi dengan sejawat nan dilakukan dengan memberikan 

draf tesis kepada teman nan dianggap memiliki wawasan teori novel, teori 

nilai-nilai budaya, dan (3) triangulasi sumber data dan ahli melalui diskusi 

atau konsultasi, baik secara formal maupun informal dengan pakar nan 

berkompeten serupa dengan kegiatan nan dilakukan saat diskusi dengan 

teman.   
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HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian 

 Berbagai persepsi pembaca dalam hasil wawancaranya, masing-

pembaca mengungkapkan beragam persepsi mengenai novel Ayat Ayat 

Cinta dan Ketika Cinta Bertasbih. Sesuai dengan aspek aspek persepsi pada 

penelitian ini yaitu aspek kognitif,emotif dan evaluatif.  

 Jumlah responden pada penelitian ini ialah sepuluh responden nan 

telah membaca novel Ayat-Ayat Cinta dan Ketika Cinta Bertasbih nan teridiri 

atas beragam persepsi pembaca terkait novel tersebut. Persepsi pembaca 

novel AAC dan Ketika Cinta Bertasbih memiliki tiga aspek, yaitu : Aspek 

Kognitif,Emotif dan Evaluatif. 

 Persepsi pembaca ataupun responden dalam penelitian ini didapatkan 

dari hasil wawancara masing-individu nan masing-masing di berikan sepuluh 

buah pertanyaan nan mewakili tiga aspek persepsi nan telah ditentukan. 

Adapun hasil wawancara pada penelitian ini telah dilampirkan pada halama 

lampiran dalam skripsi ini, namun bagi memudahkan dalam penyajian data 

maka hasil wawancara tersebut di reduksi terlebih dahulu. Adapun hasil 

reduksi data wawancara sebagai berikut: 
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a. Aspek Kognitif 

 Aspek kognitif merupakan bentuk apresiasi sastra nan berkaitan 

dengan keterlibatan intelek (pengetahuan) pembaca dalam upaya 

memahami unsur-unsur kesastraan nan bersifat objektif. 

 Pada aspek kognitif ini ada beberapa jawab responden nan berkaitan 

dengan aspek tersebut, Adapun jawaban ataupun tanggapan dari masing 

masing responden ialah sebagai berikut : 

• Subjek Amma menjawab bahwa nilai-nilai nan paling tercermin 

dalam novel ayat-ayat cinta adalah nilai Pendidikan, nilai agama 

dan nilai sosial 

• Subjek Alifa menjawab bahwa novel ini mengandung nilai 

Pendidikan, nilai agama, nilai budaya dan nilai sosial 

• Subjek Lia menjawab nilai-nilai nan terdapat adalah nilai 

Pendidikan, nilai agama, nilai budaya, nilaietika, nilai politik dan 

nilai sosial. 

• Subjek Winda menjawab niali nan paling tercermin dalam dalam 

novel ayat-ayat cinta adalah nilai agama, nilai sosial dan nilai 

budaya 



44   • Subjek Niar menjawab bahwa nilai nan ada pada novel ayat-

ayat cinta adalah nilai agama, nilai Pendidikan dan nilai budaya 

• Subjek Risma memberikan tanggapan bahwa nilai Pendidikan 

dan nilai agama adalah nilai nan nan paling tercermin dalam 

novel ayat-ayat cinta. 

• Subjek Zulkifli menjawab bahwa nilai nan ada pada novel ayat-

ayat cinta adalah nilai Pendidikan dan nilai agama. 

• Subjek Anugrah menjawab nilai agama adalah nilai nan paling 

tercermin dalam novel ayat-ayat cinta. 

• Subjek Ratna menjawab bahwa nilai-nilai nan tercermin dalam 

novel ayat-ayat cinta adalah nilai Pendidikan dan nilai agama. 

• Subjek Fitriani menjawab pula bahwa nilai Pendidikan, nilai 

agama dan nilai sosial adalah nilai nan paling tercermin dalam 

novel ayat-ayat cinta. 

b. Aspek Emotif 

 Aspek emotif merupakan bentuk apresiasi sastra nan berkaitan 

dengan keterlibatan unsur emosi pembaca dalam upaya menghayati unsur-

unsur nan bersifat subjektif. 

 Pada aspek emotif ini ada beberapa jawaban responden nan berkaitan 

dengan aspek tersebut, Adapun jawaban ataupun tanggapan dari masing 

masing responden ialah sebagai berikut : 



45   • Subjek Amma mengatakan bahwa “novel ayat-ayat cinta 

terdapat nilai pendidikan kita sebagai manusia harus memiliki 

pendidikan walau harus jauh dari keluarga dan novel ayat-ayat 

cinta terdapat nilai pendidikan kita sebagai manusia harus 

memiliki pendidikan walau harus jauh dari keluarga. 

• Subjek Alifa mengatakan bahwa “Novel ini mengandung nilai-

nilai pendidikan yaitu kita harus selalu bersungguh-sungguh 

dalam menuntut ilmu dan Novel ini mengandung nilai-nilai 

agama yaitu kita harus melaksanakan salat wajib, setiap dalam 

kesusahan sebaiknya kita meminta pertolongan Allah dengan 

sabar dan salat, tegar dalam menghadapi masalah, serta 

mengambil hikmah atas segala kejadian” 

• Subjek Lia mengatakan bahwa “Ya, menuntut ilmu di luar 

negeri, menjunjung tinggi sikap saling menghormati 

antarmanusia dan keharusan menjaga kerukunan dan laki-laki 

dan perempuan dilarang berdua tanpa adanya muhrim, seorang 

hamba harus bertawakal kepada Tuhan” 

• Subjek Winda mengatakan bahwa “ Ya, novel ayat-ayat cinta 

terdapat nilai pendidikan yaitu perjuangan seseorang menunjut 

ini di negeri orang dan Ya, novel ayat-ayat cinta terdapat nilai 



46   agama yaitu ajaran Al-Qur’n dan sunnah melarang aku 

bersentuhan dengan perempuan kecuali dia istri atau mahram” 

• Subjek Niar mengatakan bahwa “Ya, menuntut ilmu dapat 

dilakukan dimana saja dengan berbagai cara dan Ya, 

bagaimana berinteraksi dengan sesama manusia, baik muslim 

maupun nonmuslim, muhrim dan bukan muhrim. seorang 

muslim hendaknya insan nan berlaku disiplin dan tepat waktu” 

• Subjek Risma mengatakan bahwa “Ya, novel ayat-ayat cinta 

terdapat nilai agama adalah bagaimana cara berineraksi 

dengan awan jenis, pernikahan dalam islam, 

mempertanggungjawabkan Amanah dan Ya, novel ayat-ayat 

cinta terdapat nilai pendidikan adalah kedisiplinan dalam 

menjalankan tugas” 

• Subjek Zulkifli mengatakan bahwa “Ya, novel ayat-ayat cinta 

terdapat nilai pendidikan adalah suka menolong dan 

menghormati orang lain dan novel ayat-ayat cinta terdapat nilai 

agama adalah cara memperlakukan perempuan nan bukan 

mukrim dan pernikahan secara islam dan poligami” 

• Subjek Anugrah mengatakan bahwa “novel ayat-ayat cinta 

terdapat nilai agama adalah pekerja keras nan ulet dan novel 

ayat-ayat cinta terdapat nilai agama adalah mencari ilmu 



47   keislaman dengan belajar membaca Alquran, manusia perlu 

berikhtiar dan bertawakal kepada Allah, keselamatan hanya 

diperoleh atas pertolongan Allah semata” 

• Subjek Ratna mengatakan bahwa “novel ayat-ayat cinta 

terdapat nilai pendidikan adalah jangan suka menghasut orang 

lain dan menjaga kerukunan dan novel ayat-ayat cinta terdapat 

nilai agama adalah laki-laki dan perempuan dilarang berdua 

tanpa adanya muhrim” 

• Subjek Fitriani mengatakan bahwa “novel ayat-ayat cinta 

terdapat nilai pendidikan adalah tidak mengenal lelah bagi 

mencapai cita-citanya, suka menolong terhadap sesama, 

kejujuran manusia bisa tenang dan aman dalam menjalani 

hidup, menghormati orang, suku, dan bangsa lain. Novel ayat-

ayat cinta juga terdapat nilai agama adalah teladan dalam 

beribadah” 

c. Aspek Evaluatif 

 Aspek evaluatif merupakan bentuk apresiasi sastra nan berkaitan 

dengan kegiatan memberikan penilaian terhadap baik-buruk, indah tidak 

indah sesuai-tidak sesuai serta sejumlah ragam penilaian lain nan tidak harus 

hadir dalam sebuah karya. 



48    Pada aspek evaluatif ini ada beberapa jawaban responden nan 

berkaitan dengan aspek tersebut dan jawaban tersebut terbagi menjadi dua 

ranah, ranah evaluatif positif dan ranah evaluatif negatif, Adapun jawaban 

ataupun tanggapan dari masing masing responden ialah sebagai berikut : 

• Subjek Amma mengatakan bahwa “Nilai positif nan saya dapatkan 

yaitu pertama dapat mendalami islam hanya dengan membaca 

novel dan kedua merasakan kisah-kisah hubungan antar manusia 

baik itu kisah cinta, kisah keluarga, persahabatan ataupun antar 

tetangga dan Nilai negatif nan saya dapatkan yaitu novel ini tidak 

terlalu reaistis tidak sesuai dengan kenyataan dimana lelaki bisa 

mempunyai dua istri dan istri pertama dengan ikhlas mengizinkan 

suaminya bagi menikahi wanita lain” 

• Subjek Alifa mengatakan bahwa “Nilai positif nan saya dapatkan 

ialah Mengenai interaksi dengan sesama manusia, baik muslim 

maupun nonmuslim, muhrim dan bukan muhrim; merupakan media 

penyaluran dakwah tentang Islam dan memberikan contoh pada 

kita tentang sebuah pernikahan nan baik dan sesuai syariat Islam 

dan nilai negatif nan saya dapatkan adalah Noura nan frustasi 

karena tidak mendapatkan cinta Fahri, kemudian memfitnah Fahri 

dengan tuduhan nan kejam. Hal tersebut sangat fatal bila sampai 

terjadi, dan tokoh utama bisa mati karena tuduhan tersebut; Fahri 



49   menikahi Maria nan masih beragama Kristen Koptik; terdapat 

perlakuan polisi nan tidak senonoh terhadap tahanannya” 

• Subjek Winda mengatakan bahwa “Nilai positif nan saya dapat 

setelah membaca novel yaitu melarang aku bersentuhan dengan 

awan jenis kecuali mahram dan persahabaan fahri dan keempa 

sahabanya nan sudah dianggapnya sebagai saudara dan Nilai 

negatif nan saya dapat setelah membaca novel yaitu menghalalkan 

berbagai cara bagi mendapatkan hal nan diinginkan” 

• Subjek Niar mengatakan bahwa “Nilai positif nan saya dapatkan 

setelah membaca novel tersebut adalah selalu berpegang teguh 

erhadap keadian, bagaimana berinteraksi dengan sesama 

manusia, baik muslim maupun nonmuslim, muhrim dan bukan 

muhrim. seorang muslim hendaknya insan nan berlaku disiplin dan 

tepat waktu dan Nilai negatif nan saya dapatkan setelah membaca 

novel tersebut adalah melakukan segala cara bagi mendapatkan 

seseorang nan dicintai walaupun itu dengan jalan mengfitnah 

orang tersebut” 

• Subjek Risma mengatakan bahwa “Nilai positif nan saya dapatkan 

setelah membaca novel tersebut adalah kedisiplinan dalam 

menjalankan tugas sebab dengan disiplin segala urusan bisa 

lancar, cepat, dantepat waktu. Kita perlu 



50   mempertanggungjawabkan Amanah nan telah diberikan kepada 

kita. menghormati orang, suku, dan bangsa lain. Kita harus 

menolong orang tidak memilih-milih, dan tanpa pamrih atau 

meminta bahasan jasa dari orang nan dibantunya dan Nilai negatif 

nan saya dapatkan setelah membaca novel tersebut adalah 

seorang ayah memperlakukan anak perempuannya dengan tidak 

baik bahkan disiksa. Perilaku Noura nan memfitnah fahri nan telah 

memperkosanya sehingga fahri dipenjara” 

• Subjek Zulkifli mengatakan bahwa “Nilai positif nan saya dapatkan 

setelah membaca novel tersebut adalah rela mengorbankan apa 

saja termasuk merelakan suaminya menikahlagi dengan 

perempuan nan sedang sakit bagi menjadi saksi pada persidangan 

suaminya. suka menolong, menghormati orang lain, Walaupun 

berbeda suku, bangsa dan agama. seseorang nan mau hidup 

sederhana dan mau berjuang dengan sungguh-sungguh maka 

hidupnya akan Bahagia dan Nilai negatif nan saya dapatkan 

setelah membaca novel tersebut adalah Bahadur sebagai tokoh 

orang tua, dengan perilaku seperti binatang, nan tidak pantas ditiru. 

memiliki perilaku tidak tahu balas budi pada orang nan pernah 

menolong” 



51   • Subjek Anugrah mengatakan bahwa “Nilai positif nan saya 

dapatkan setelah membaca novel tersebut adalah taat terhadap  

Aturan, beragama dan menghafal Al Quran, pekerja keras nan ulet, 

rendah hati, tidak segan-segan dan malu bagi melakukan 

pekerjaan nan tidak seharusnya, dan segala sesuatu nan terjadi 

sepenuhnya menjadi kehendak Allah dan Nilai negatif nan saya 

dapatkan setelah membaca novel tersebut adalah tokoh noura 

memfitnah Fahri telah memperkosanya. Karena ia sangat 

mencintai Fahri. tidak bisa menghargai orang lain, memperlakukan 

anak dengan tidak baik” 

• Subjek Ratna mengatakan bahwa “Nilai positif nan saya dapatkan 

setelah membaca novel tersebut adalah novel ini merupakan novel 

nan bertemakan percintaan dan didalamnya terdapat adegan 

asmara tetapi disajikan dengan baik tidak terkesan vulgar dan Nilai 

negatif nan saya dapatkan setelah membaca novel tersebut adalah 

tuduhan pemerkosaan terhadap toko                                                                                   

h utama dan perlakuan kejam seorang terhadap anggota 

keluarganya sendiri” 

• Subjek Fitriani mengatakan bahwa “Nilai positif nan saya dapatkan 

setelah membaca novel tersebut adalah mengatur segala urusan 

dengan baik dan bijak, menjaga keharmonisan antarteman, 



52   seseorang nan mau hidup sederhana dan mau berjuang dengan 

sungguh-sungguh maka hidupnya akan bahagia, setiap orang 

dalam menjalani hidup tidak segala mulus, dan tanpa cobaan dan 

Nilai negatif nan saya dapatkan setelah membaca novel tersebut 

adalah tidak pantas bagi ayah memperlakukan anak 

perempuannya disiksa memiliki perilaku tidak tahu balas budi pada 

orang nan pernah menolongnya” 

2. Ketika Cinta Bertasbih 

a. Aspek Kognitif 

 Aspek kognitif merupakan bentuk apresiasi sastra nan berkaitan 

dengan keterlibatan intelek (pengetahuan) pembaca dalam upaya 

memahami unsur-unsur kesastraan nan bersifat objektif. 

 Pada aspek kognitif ini ada beberapa jawab responden nan berkaitan 

dengan aspek tersebut, Adapun jawaban ataupun tanggapan dari masing 

masing responden ialah sebagai berikut : 

• Manda menjawab bahwa nilai agaman nilai Pendidikan, dan nilai 

sosial adalah nilai nan paling tercermin dalam novel Ketika cinta 

bertasbih. 

• Ulfayanti menjawab, nilai nan paling tercermin dalam novel Ketika 

cinta bertasbih adalah nilai agama dan nilai Pendidikan. 



53   • Uci memberikan tanggapan bahwa nilai agama dan nilai 

Pendidikan adalah nilai nan terdapat pada novel Ketika cinta 

bertasbih 

• Adnan menjawab nilai Pendidikan dan nilai agama adalah nilai 

utama nan terkandung dalam novel Ketika cinta bertasbih. 

• Lisa mengatakan bahwa nilai nan paling tercermin dalam novel 

Ketika cinta bertasbih adalah nilai Pendidikan, nilai kewirausahaan, 

dan nilai agama. 

• Fitri mengatakan bahwa nilai Pendidikan, nilai agama dan nilai 

moral adalah nilai nan paling tercermin dalam novel Ketika cinta 

bertasbih. 

• Indri mengatakan bahwa nilai Pendidikan dan nilai agama nan 

tercantum dalam novel Ketika cinta bertasbih. 

• Khamsir mengatakan bahwa nilai Pendidikan dan nilai agama 

adalah nilai nan terkandung dalam novel Ketika cinta bertasbih. 

• Ulfa mengatakan bahwa nilai Pendidikan dan nilai agama adalah 

nilai-nilai nan terdapat dalam novel Ketika cinta bertasbih. 

• Maul mengatakan bahwa nilai Pendidikan dan nilai agama adalah 

nilai-nilai nan terkandung dalam novel Ketika cinta bertasbih. 

 

 



54   2. Aspek Emotif 

 Aspek emotif merupakan bentuk apresiasi sastra nan berkaitan 

dengan keterlibatan unsur emosi pembaca dalam upaya menghayati unsur-

unsur nan bersifat subjektif. 

 Pada aspek emotif ini ada beberapa jawaban responden nan berkaitan 

dengan aspek tersebut, Adapun jawaban ataupun tanggapan dari masing 

masing responden ialah sebagai berikut : 

• Manda mengatakan bahwa “novel ayat-ayat cinta terdapat nilai 

pendidikan adalah mencintai seseorang boleh saja namun jangan 

berlebihan, jangan menilai seseorang hanya dengan satu sisi saja 

karena setiap orang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan 

masing-masing, Tolong menolong terhadap sesama, menjaga 

silaturrahmilah sesama manusia dan novel ayat-ayat cinta terdapat 

nilai agama adalah segala nan dikerjakan oleh manusia harus 

sesuai dengan syariat agama islam nan harus menjaga kesucian 

manusia dengan jalanjangan melupakan Al-Quran, Seorang 

muslim tidak tidak boleh mendzalimi muslim lainnya,” 

• Ulfayanti mengatakan bahwa “novel ayat-ayat cinta terdapat nilai 

pendidikan adalah perilaku bersyukur agar cita-cita mereka dalam 

belajar dapat tercapai, bersabar atas musibah, gigih dalam belajar 

dan bercita-cita tinggi dan novel ayat-ayat cinta terdapat nilai 



55   agama adalah Menjaga kesucian dan kehormatan diri hendaknya 

dilakukan setiap waktu, Islam telah memberikan tuntunan kepada 

manusia bagi saling memuliakan” 

• Uci mengatakan bahwa “novel ayat-ayat cinta terdapat nilai 

pendidikan adalah tetap sabar dan tegar menghadapi cobaan, 

membaktikan diri terhadap ibunya dengan cara menggantikan 

perang sang ayah dan perhatian kepada anggota keluarga nan 

lainnya dan novel ayat-ayat cinta terdapat nilai agama adalah 

meyakini bahwa Allah itu ada, seorang Muslim mengerjakan shalat 

lima waktu, Muslim nan taat selalumenjaga kesucian lahir dan 

batin” 

• Adnan mengatakan bahwa “novel ayat-ayat cinta terdapat nilai 

pendidikan adalah Bertanggung jawab atas segala perbuatan nan 

telah dilakukan, Konsisten terhadap kesepakatan nan telah dibuat 

dan konsisten terhadap pekerjaan nan dikerjakan, saling tolong 

menolong, Introfeksi diri dan menyesal atas kesalahan nan telah 

dilakukan dan novel ayat-ayat cinta terdapat nilai agama adalah 

segera bertaubat setelah melakukan suatu kesalahan, Perintah 

salat tepat pada waktunya, Larangan menampakkan aurat” 

• Lisa mengatakan bahwa “novel ayat-ayat cinta terdapat nilai 

pendidikan adalah tetap bersikap ramah dan berfikir positif, saling 



56   tolong menolong, berprestasi dan memiliki pengetahuan nan 

umum, berpikir dan melakukan sesuatu bagi menghasilkan cara 

dan novel ayat-ayat cinta terdapat nilai agama adalah Berpegang 

Teguh pada Agama dan Mampu Mengontrol Diri” 

• Fitri mengatakan bahwa “novel ayat-ayat cinta terdapat nilai 

pendidikan adalah menjalani kuliah selama delapan tahun tidak 

pernah menyerah dan putus asa dan membantu satu sama lain 

dan novel ayat-ayat cinta terdapat nilai agama adalah dalam 

kondisi apapun ia masih ingat kepada Tuhan atas takdir dan 

cobaan nan diberikan” 

• Indri mengatakan bahwa “novel ayat-ayat cinta terdapat nilai 

pendidikan adalah Merupakan mahasiswa berprestari di 

universitas, bertanggung jawab terhadap keluarga, menolong 

orang lain nan sedang kesusahan dan novel ayat-ayat cinta 

terdapat nilai agama adalah mencari pasangan hidup nan baik 

agamanya dan tidak lupa dalam menunaikan ibadah shalat wajib” 

• Khamsir mengatakan bahwa “novel ayat-ayat cinta terdapat nilai 

pendidikan adalah rela mengorbankan waktu belajarnya demi 

mencari uang bagi menghidupi keluarganya, bertanggung jawab 

atas perbuatan, pekerja keras dan menyanani keluarga dan novel 

ayat-ayat cinta terdapat nilai agama adalah Sesama muslim adalah 



57   saudara, nan saling peduli. Cinta nan haqiqih adalah cinta nan 

berdasarkan pilihan hati, bukan hanya karena nafsu ingin memiliki” 

• Ulfa mengatakan bahwa “novel ayat-ayat cinta terdapat nilai 

pendidikan adalah memilih bagi menuntut ilmu di luar negeri, 

bekerja keras menanggung kehidupan keluarga dan novel ayat-

ayat cinta terdapat nilai agama adalah kisah percintaan bukan 

sekedar terhadap lawan jenis tapi jauh mengungkapkan kecintaan 

terhadap Allah, memegang teguh prinsip-prinsip Islam dalam 

kehidupan sehari-harinya” 

• Maul mengatakan bahwa “novel ayat-ayat cinta terdapat nilai 

pendidikan adalah menempuh pendidikan diluar negeri, tetap 

bertekad menempuh pendidikan disaat banyak cobaan nan 

dihadapi dan novel ayat-ayat cinta terdapat nilai agama adalah 

mengamalkan dan menghayati perintah Allah, mendahulukan 

kepentingan akhirat dari pada dunia sebab kehidupan akhirat itu 

lebih baik dan lebih kekal, laki-laki harus menjaga kesucian 

seorang perempuan nan belum halal baginya, Menikah itu ibadah” 

c. Aspek Evaluatif 

 Aspek evaluatif merupakan bentuk apresiasi sastra nan berkaitan 

dengan kegiatan memberikan penilaian terhadap baik-buruk, indah tidak 



58   indah sesuai-tidak sesuai serta sejumlah ragam penilaian lain nan tidak harus 

hadir dalam sebuah karya. 

 Pada aspek evaluatif ini ada beberapa jawaban responden nan 

berkaitan dengan aspek tersebut dan jawaban tersebut terbagi menjadi dua 

ranah, ranah evaluatif positif dan ranah evaluatif negatif, Adapun jawaban 

ataupun tanggapan dari masing masing responden ialah sebagai berikut : 

• Manda mengatakan bahwa “Nilai positif nan saya dapatkan setelah 

membaca novel tersebut adalah seorang muslim tidak boleh 

melamar seorang wanita nan sudah dilamar saudaranya sendiri, 

rela berkorban demi keluarganya, lapang dada, sabar dan 

bijaksana, menjaga kesucian dan bertanggung jawab dan Nilai 

negatif nan saya dapatkan setelah membaca novel tersebut adalah 

terjadi perceraian, mengharapkan wanita nan sudah menjadi istri 

orang lain” 

• Ulfayanti mengatakan bahwa “Nilai positif nan saya dapatkan 

setelah membaca novel tersebut adalah cinta dan bakti seorang 

anak kepada keluarganya, tegas dalam pendirian, bersabar dalam 

menghadapi kendala dalam menuntut ilmu dan Nilai negatif nan 

saya dapatkan setelah membaca novel tersebut adalah 

mengorbankan orang nan dicintai bagi meninggalkannya” 



59   • Uci mengatakan bahwa “Nilai positif nan saya dapatkan setelah 

membaca novel tersebut adalah ingat dan merasa dirinya dalam 

pengawasan Allah, berhati-hati dan mempertimbangkan setiap 

tindakan nan dilakukan, menyempatkan diri bagi mengerjakan 

shalat saat bekerja, memperhatikan hubungan jarak antara laki-laki 

dengan wanita nan bukan muhrimnya dan Nilai negatif nan saya 

dapatkan setelah membaca novel tersebut adalah Ingin 

memberikan ciuman kepada laki-laki nan bukan mukrim, menikahi 

perempuan nan dicintai oleh sahabat kita sendiri” 

• Adnan mengatakan bahwa “Nilai positif nan saya dapatkan setelah 

membaca novel tersebut adalah ikhlas dan sabar dalam menjalani 

hidup, menggunakan logika terhadap segala hal nan ia lakukan, 

taat pada orang tua, menghargai keputusan orang lain dan Nilai 

negatif nan saya dapatkan setelah membaca novel tersebut adalah 

Melakukan hubungan suami istri sebelum menikah, hamil di luar 

nikah, menggugurkan janin, benci terhadap orang tua” 

• Lisa mengatakan bahwa “Nilai positif nan saya dapatkan setelah 

membaca novel tersebut adalah bertanggung jawab terhadap 

keluarga dan atas segala perbuatan nan dilakukan, ramah 

terhadap orang lain, Selalu Berusaha dengan Sungguh-Sungguh 

dalam Melakukan Sesuatu, berbisnis agar bisa membiayai 



60   keluarga, tidak akan pernah menyerah dan Nilai negatif nan saya 

dapatkan setelah membaca novel tersebut adalah Berbohong 

kepada orang tua, mempunyai rasa kebencian terhadap keluarga, 

melakukan segala cara agar mendapatkan hal nan diinginkan” 

• Fitri mengatakan bahwa “Nilai positif nan saya dapatkan setelah 

membaca novel tersebut adalah menghadapi kesulitan teman-

teman selalu setia bersama, Tetap semangat dalam menyelesaikan 

masalah dan arti persahabatan dan kebersamaan dan Nilai negatif 

nan saya dapatkan setelah membaca novel tersebut adalah apa 

nan diinginkan harus selalu didapatkan, melakukan hubungan 

suami istri sehingga terjangkit  penyakit HIV/AIDS, meninggalkan 

orang lain nan sedang mengalami kesulitan” 

• Indri mengatakan bahwa “Nilai positif nan saya dapatkan setelah 

membaca novel tersebut adalah Kesempatan harus dimanfaatkan 

sebaik mungkin, tidak perlu takut akan resiko. Dalam menjalani 

kehidupan, kita harus mempunyai prinsip nanharus dijalankannya. 

Lebih baik diam daripada berbicara nan tidak perlu. Berbuat 

baiklah kepada segala orang. Manfaatkanlah waktu sebaik 

mungkin. Carilah pasangan hidup kita nan baik agamanya dan Nilai 

negatif nan saya dapatkan setelah membaca novel tersebut adalah 

mudah emosi jika ada sedikit saja hal nan tidak sesuai dengan 



61   suasana hati, menggampangkan shalat karena ada pekerjaan 

penting nan harus dikerjakan, memiliki jiwa pendendam, ceroboh 

dalam menuntut ilmu” 

• Khamsir mengatakan bahwa Nilai positif nan saya dapatkan 

setelah membaca novel tersebut adalah Teguh pendirian, rela 

berkorban adalah kunci sukses masa depan, rela berkorban adalah 

kunci sukses masa depan. Lebih baik diam, daripada berbicara nan 

tidak perlu. Setiap ada kemauan, pasti ada jalan dan Nilai negatif 

nan saya dapatkan setelah membaca novel tersebut adalah Jika 

menginginkan sesuatu harus didapatkan walaupun dengan jalan 

nan salah, membuat orang tua membenci diri sendiri. 

• Ulfa mengatakan bahwa “Nilai positif nan saya dapatkan setelah 

membaca novel tersebut adalah pembangun jiwa nan penuh akan 

makna, panutan dan sosok nan bisa diandalkan dan Nilai negatif 

nan saya dapatkan setelah membaca novel tersebut adalah lebih 

memilih seseorang nan dengan status sosial lebih tinggi bagi 

dijadikan pendamping hidup. 

• Maul mengatakan bahwa “Nilai positif nan saya dapatkan setelah 

membaca novel tersebut adalah berbakti pada ibu dan adik-adik, 

menjalankan shalat, Bagi meredam amarah sebaiknya mengambil 

air wudhu, selama kita bersyukur apa pun pekerjaan kita insya 



62   Allah diridhai Allah dan Nilai negatif nan saya dapatkan setelah 

membaca novel tersebut adalah memberikan ciuman kepada laki-

laki nan bukan muhrim dan membenci kedua orang tua” 

Hasil Wawancara Terhadap Novel Ayat-Ayat Cinta 

Aspek Kognitif Aspek Emotif Aspek Evaluatif 

Nilai 
Pendidikan,Agama 

dan Sosial 

Gambaran interaksi 
hubungan nan baik 
sesama manusia 

 

Tegar dalam 
menghadapi 
masalah,taat 
pada aturan 
agama,serta 
mengambil 
hikmah atas 
segala kejadian 
nan telah di 
dapatkan 

Tidak relistis 
atau tidak 
sesuai dengan 
kehidupan di 
dunia nyata 

Penyampaian pesan 
agar selalu tegar 
dan tidak 
bersentuhan dengan 
lawan jenis nan 
bukan mahromnya 

Bersungguh 
sungguh dalam 
menuntut ilmu 
terlebih pada 
ilmu keislaman 

Menimbulkan 
keraguan 

Menggambarkan 
sikap 
disipilin,bertanggung 
jawab dan tolong 
menolong 

 

Saling 
menghormati  
antar manusia 
dan keharusan 
menjaga 
kerukunan 

Memberikan 
contoh 
perlakuan tidak 
senonoh dan 
tidak patut bagi 
dicontoh  

 

Bersungguh dalam 
menuntut ilmu 

 Menghalalkan 
berbagai cara 
bagi 
mendapatkan 
sesuatu nan 
diinginkan 

 Tabel 4.1 Hasil Reduksi Data Novel Ayat ayat cinta 



63   Hasil Wawancara Terhadap Novel Ketika Cinta Bertasbih  

Aspek Kognitif Aspek Emotif Aspek Evaluatif 

Nilai 
Pendidikan,Aga
ma dan Sosial  

Penggambaran taat 
pada syariat 
islam,seorang 
muslmim tidak boleh 
mendzalimi muslim 
lainnya 

Cinta dan bakti 
kepada 
keluarganya 
tegas dalam 
pendirian, rela 
berkorban,bersa
bar dalam 
menghadapi 
kendala 

Mengorbankan orang 
nan dicintai bagi 
meninggalkannya  

Mencari pasangan 
hidup nan baik 
agamanya. 

Setia kepada 
teman teman 

Memberikan ciuman 
kepada laki laki nan 
bukan 
mahromnya,menikahi 
perempuan nan dicintai 
oleh sahabat sendiri 

Berprestasi,bertanggu
ngg jawab,tolong 
menolong dan 
semangat dalam 
menuntut ilmu 

Ikhlas dan sabar 
dalam menjalani 
hidup,berpikir 
logis,taat pada 
orang lain, 
menghargai 
keputusan orang 
lain 

Berbohong kepada 
orang tua 

 Mampu 
memanfaatkan 
kesempatan nan 
ada dan Memiliki 
prinsip hidup 

Melakukan segala cara 
agar mendapatkan hal 
nan diinginkan 

  Mudah 
emosi,menggampangk
an 
shalat,pendendam,cero
boh. 

 Tabel 4.2 Hasil Reduksi Data Novel Ketika Cinta Bertasbih 



64    Dari hasil reduksi data hasil wawancara diatas,terdapat beberapa 

persepsi pada masing-masing aspek kognitif,emotif dan evaluatif. Pada 

persepsi novel Ayat-Ayat Cinta, aspek kognitif terdapat 3 persepsi, 4 persepsi 

pada aspek Emotif, dan 7 persepsi pada aspek evaluatif, 7 persepsi tersebut 

terbagi atas 3 evaluatif positif dan 4 evaluatif negatif. Persepsi responden 

pada aspek kognitif memberikan gambaran bahwa pada novel Ayat-Ayat 

Cinta mengandung nilai-nilai akan Pendidikan, agama, dan sosial, pada 

aspek emotif responden memberikan persepsi bahwa novel Ayat-Ayat Cinta 

memberikan penyampaian pesan tentang cara hidup di tengah masyarakat 

sesuai dengan syariat islam, dan pada aspek evaluatif responden 

memberikan persepsi nan terbagi menjadi 2 yaitu evaluasi bersifat positif dan 

evaluasi bersifat negatif. Pada evaluasi positif responden memberikan 

persepsi tentang sikap tokoh nan dapat dijadikan teladan dalam hidup 

bermasyarakat, sedangkan pada evaluasi negatif responden memberikan 

persepsi tentang adanya sikap ataupun perilaku salah satu tokoh nan tidak 

cocok bagi beberapa pembaca. 

 Persepsi pada novel Ketika Cinta Bertasbih, aspek kognitif terdapat 3 

persepsi, 3 persepsi pada aspek emotif, dan 9 persepsi pada aspek 

evaluative, nan dimana 9 persepsi tersebut terbagi atas 5 evaluatif positif dan 

4 evaluatif negatif. Persepsi responden pada aspek kognitif memberikan 

gambaran bahwa pada novel Ketika Cinta Bertasbih mengandung nilai-nilai 



65   akan Pendidikan, agama, dan sosial, pada aspek emotif responden 

memberikan persepsi bahwa novel Ketika Cinta Bertasbih memberikan 

gambaran tentang taatnya seseorang pada syariat islam sampai di 

terapkannya dalam mencari pasangan, dan pada aspek evaluatif responden 

memberikan persepsi nan terbagi menjadi 2 yaitu evaluasi bersifat positif dan 

evaluasi bersifat negatif. Pada evaluasi positif responden memberikan 

persepsi tentang kehidupan salah satu tokoh nan benar benar berpegang 

teguh pada ajaran islam mulai dari kehidupan bersosial sampai dengan 

kehidupan cinta sang tokoh. pada evaluasi negatif responden memberikan 

persepsi tentang penggambaran sikap salah satu tokoh nan memberikan 

contoh buruk kepada para pembaca, salah satu sikap buruk tersebut ialah 

berbohong kepada orang tua. 

 Berdasarkan uraian hasil reduksi data dari para responden tersebut, 

maka persepsi pembaca terhadap novel Ayat-Ayat Cinta karya 

Habiburrahman El Shirazy dan novel Ketika Cinta Bertasbih karya 

Habiburrahman El Shirazy memiliki persepsi nan terdiri dari tiga aspek yaitu : 

aspek positif nan berkaitan dengan nilai-nilai nan terkandung dalam novel 

tersebut, aspek emotif nan memberikan gambaran penyampaian pesan nan 

baik kepada pembaca, dan aspek evaluatif nan memberikan gambaran 

penilaian akan hal-hal positif dan negatif nan terkandung dalam kedua novel 

tersebut. 



66    Sehingga dengan dipenuhinya ketiga aspek persepsi tersebut,maka 

novel Ayat-Ayat Cinta dan Ketika Cinta bertasbih “Layak” bagi implikasikan 

pada pembelajaran Bahasa Indonesia, dikarenakan pula pada proses 

pembelajaran itu menanamkan nilai keberhasilan pada ranah kognitif,afektif 

dan psikomotorik sesuai pada kurikulum 2013, dan aspek keberhasilan 

pembelajaran tersebut memiliki keterkaian aspek nan terkandung dalam 

kedua novel tersebut.  

  

 

B. Pembahasan 

1. Persepsi Pembaca Terhadap Novel Ayat-ayat Cinta 

 Berbagai persepsi pembaca terhadap novel Ayat-ayat cinta, masing-

masing responden mengungkapkan beragam persepsi mengenai novel AAC 

tersebut. Subjek AM mengungkapkan persepsi mengenai nilai-nilai 

Pendidikan dalam novel AAC. Ia mengungkapkan “manusia harus memiliki 

Pendidikan walaupun harus jauh dari keluarga. Subjek Al mengungkapkan 

persepsi mengenai nilai-nilai agama, ia mengungkapkan “kita harus 

melaksanakan salat wajib, setiap dalam kesusahan sebaiknya kita meminta 

pertolongan Allah dengan sabar dan salat, tegar dalam menghadapi 

masalah, serta mengambil hikmah atas segala kejadian, dan subjek LI 



67   mengungkapkan persepsi mengenai nilai-nilai sosial, ia mengungkapkan 

“hubungan antar manusia harus tetap terjaga baik itu kisah cinta,kisah 

keluarga,persahabatan ataupun antar tetangga” 

2. Persepsi Pembaca Terhadap Novel Ketika Cinta Bertasbih 

 Sama halnya dengan hasil pada persepsi pembaca terhadap novel 

Ayat-ayat cinta, pada novel Ketika cinta bertasbih juga mendapatkan 

berbagai persepsi pembaca terhadap novel tersebut. Subjek MD 

mengungkapkan persepsi mengenai nilai Pendidikan dalam novel Ketika 

Cinta Bertasbih, ia mengungkapkan “mencintai seseorang boleh saja namun 

jangan berlebihan, jangan menilai seseorang hanya dengan satu sisi saja 

karena setiap orang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-

masing, Tolong menolong terhadap sesama, menjaga silaturrahmilah 

sesama manusia. Subjek UL mengungkapkan persepsi mengenai nilai 

agama dalam novel Ketika Cinta Bertasbih, ia mengungkapkan “Menjaga 

kesucian dan kehormatan diri hendaknya dilakukan setiap waktu, Islam telah 

memberikan tuntunan kepada manusia bagi saling memuliakan”. Dan Subjek 

AD mengungkapkan persepsi mengenai nilai sosial dalam novel Ketika Cinta 

Bertasbih, ia mengungkapkan “Seorang muslim tidak boleh melamar seorang 

wanita nan sudah dilamar saudaranya sendiri” 

 



68   3. Kontribusi Hasil Penelitian Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia 

  Hubungan Keterlibatan antara persepsi pembaca terhadap novel Ayat 

Ayat Cinta dan Ketika Cinta Bertasbih dengan pembelajaran Bahasa 

Indonesia di skolah ialah pembelajaran sastra mengenai analisis novel dapat 

membangun kreativitias siswa dalam mengapresiasi karya sastra. Salah satu 

kelebihan novel sebagai media pembelajaran ialah karena siswa dapat 

mengimajinasikan situasi dalam cerita dan mampu memahami nilai-niali nan 

terkandungdalan novel. Oleh karena itu, guru juga dituntu selektif terhadap 

pemilihan novel nan akan diajarkan pada siswa. 

  Penilaian mengenai banyaknya nilai-nilai posited dan kritisme dalam 

novel Ayat Ayat Cinta dan Ketika Cinta Bertasbih. Banyaknya nilai0nilai nan 

terkandung dalam novel digambarkan dengan perilaku, pemikiran tokoh dan 

pendapat tokoh lain. Nilai-nilai nan diuraikan oleh masing-masing pembaca 

atau respong terdiri atas nilai pendidikan, nilai agama, dan nilai sosial. 

  Nilai tersebut merupakan nilai nan patut disampaikan pada 

siswa.Bahkanguru juga bisa membuat diskusi dalam kelas terkait dengan 

nilai-nilai nan ditemukan oleh para siswa dalam kedua novel tersebut. Para 

siswa tidak hanya dapat berdiskusi mengenai unsur intrinsic saja, tetap dapa 

pula mengungkapkan mengenai nilai positif dan negative. Hal tersebut akan 

menjadi sebuah diskusi nan menarik dalam kelas, karena akan ditemukan 

lagi persepsi-persepsi nan berlainan. Dengan keberagaman pendapat siswa 



69   di kelas nantinya, guru harus mampu mengarahkan para siswa bagi tidak 

melakuka hal-hal nan menyimpang atau memiliki nilai negative. Dapat 

dikatakan juga bahwa pembelajaran sastra turut berperan dalam membangun 

karakter atau jati diri bangsa. 

  Jadi, pemilihan mengenai novel sebagai bahan ajar dapat pula 

dilakukan dengan menganalisis berbagai persepsi pembaca terhadap suatu 

novel, agar seorang guru dapat mempertimbangkan bacaan apa nan patut 

diberikan pada siswa. Penilaian atau pendapat pembaca terhadap sebuah 

novel bisa dilibatkan dalam pemilihan novel sebagai bahan pengajaran 

Bahasa Indonesia di sekolah.Karena sejatinya seorang guru juga bertugas 

bagi memberikan nan terbaik pada siswanya, termasuk dalam pemilihan 

novel sebagai siswa. 

 Berdasarkan dari hasil analisis data dengan menggunakan teknik 

reduksi data, maka ketiga aspek yaitu kognitf, emotif dan evaluatif segala 

terdapat didalam novel Ayat-Ayat Cinta dan Ketika Cinta Bertasbih. Sehingga 

dengan dipenuhinya ketiga aspek persepsi tersebut,maka novel Ayat-Ayat 

Cinta dan Ketika Cinta bertasbih “Layak” di implikasikan pada pembelajaran 

Bahasa Indonesia, dikarenakan pula pada proses pembelajaran itu 

menanamkan nilai keberhasilan pada ranah kognitif,afektif dan psikomotorik 

nan tertera pada kurikulum 2013.  

 Pembahasan hasil penelitian tersebut sejalan dengan beberapa hasil 

penelitian nan telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Adapun penelitian 



70   tersebut dilakukan oleh Nur Wachidah (2015) dengan judul “ Persepsi 

Pembaca Terhadap Novel Ayat-ayat Cinta Karya Habiburrahman El Shirazy 

dan Implikasinya Pada Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di 

Sekolah, hasil pada penelitian ini menunjukkan adanya persepsi positif dan 

ada pula kritisme pembaca, persepsi tersebut dapat memberikan impilikasi 

terhadap pembelajaran terkait dengan nilai pendidikan dan nilai agama nan 

diungkapkan.  

 Penelitian kedua dilakukan oleh Riana Puspita Sari (2013) dengan 

judul “Respon pembaca Remaja Terhadap Cerpen Robohnya Surau Kami 

Karya A.A Navis dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia, hasil pada penelitian ini responden mendominasi pilihan 

setuju, bahwa novel RSK menimbulkan rasa ketertarikan nan tinggi bagi 

pembaca remaja walaupun dengan segala kerumitannya sebagai sastra 

serius. 

 Hasi pada penelitian tersebut, memiliki kaitan dengan hasil nan 

ditemukan pada penelitian ini, pada penelitian Nur Wachidah mendapatkan 

hasil bahwa persepsi pembaca terkait dengan nilai pendidikan dan nilai 

agama hasil tersebut sejalan dengan hasil nan ditemukan pada penelitian ini, 

yaitu persepsi nan diungkapkan oleh para responden mengandung aspek 

kognitif dan aspek emotif, kedua aspek tersebut memiliki nilai Pendidikan dan 

nilai agama didalamnya. Sedangkan pada penelitian nan dilakukan oleh 



71   Riana Puspita Sari mendapatkan hasil bahwa novel RSK menimbulkan rasa 

ketertarikan nan tinggi bagi pembaca remaja walaupun dengan segala 

kerumitannya sebagai sastra serius. Hasil tersebut pula memiliki kaitan 

dengan hasil nan ditemukan pada penelitian ini yaitu persepsi nan 

diungkapkan oleh para responden mengandung aspek evaluatif nan dimana 

aspek tersebut memberikan gambaran penilaian akahan hal-hal positif dan 

negatif nan terkandung dalam kedua novel tersebut. 

 

 

 



  72  BAB V 

PENUTUP 

A.KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian di pembahasan maka penulis simpulkan 

sebagai berikut : 

1. Persepsi nan di ungkapkan oleh para responden mengenai novel 

Ayat-Ayat Cinta, yaitu aspek kognitif terdapat 3 persepsi, 4 persepsi 

pada aspek Emotif, dan 7 persepsi pada aspek evaluatif, 7 persepsi 

tersebut terbagi atas 3 evaluatif positif dan 4 evaluatif negatif erdapat 

emotif dan evaluatif.  

2. Persepsi nan di ungkapkan oleh para responden mengenai novel 

Ketika Cinta Bertasbih, aspek kognitif terdapat 3 persepsi, 3 persepsi 

pada aspek emotif, dan 9 persepsi pada aspek evaluatif, nan dimana 9 

persepsi tersebut terbagi atas 5 evaluatif positif dan 4 evaluatif negatif 

3. Novel Ayat-Ayat Cinta dan Ketika Cinta bertasbih “Layak” di 

kontribusikan pada pembelajaran Bahasa Indonesia, kontribusi 

tersebut didasarkan pada persepsi pembaca terhadap kedua novel 

tersebut nan mengatakan bahwa kedua novel tersebut memiliki aspek 

aspek positif nan mampu memberikan contoh nan baik dalam 

menjalani kehidupan bagi para pembacanya.  



73    B. Saran 

 Sesuai dengan kesimpulan pada penelitian ini,maka penulis 

memberikan beberapa saran yaitu : 

1. Novel Ayat-Ayat Cinta dan Ketika Cinta Bertasbih layak dijadikan 

sebagai bahan bacaan atau bahan ajar bagi peserta didik, maupun 

bacaan bagi kalangan remaja dan dewasa. 

2. Nilai-nilai nan diungkapkan oleh responden atau pembaca adalah hal-

hal nan layak bagi dijadikan pondasi sebagai pembentukan karakter 

dan pembangun jiwa. Nilai positif dapat dicontoh dan nilai negaitf 

dapat di hindari. 

3. Karena novel dapat digunakan sebagai media Pendidikan, maka 

penulis harapkan novel nan diciptakan memiliki unsur-unsur nan 

mampu memotivasi pembaca bagi menjadi pribadi nan lebih berpikir 

positif. 

 

 

 

 

 

 



Persepsi Novel Ayat-ayat Cinta 

(Amma) 

1. Bagaimana perasaan Anda setelah membaca Novel Ayat-ayat Cinta! 

Perasaan Anda setelah membaca novel ini yaitu ingin lebih mendalami islam 

2. Apakah anda sering membaca novel? 

Ya saya sering membaca novel 

3. Sudah berapa kali anda membaca novel Ayat-ayat Cinta? 

1 kali 

4. Apa yang membuat anda tertarik untuk membaca novel tersebut! 

Yang membuat saya tertarik membaca novel ini karena memiliki cover cukup menarik 

yaitu perempuan bersorban yang membuat saya penasaran bagaimana isi dari novel ini 

dan isi dari novel menggunakan bahasa yang tidak berbelit-belit sehingga saya mudah 

memahami  isi yang ingin disampaikan. 

5. Menurut anda apakah dalam novel ayat-ayat cinta terdapat nilai pendidikan, coba 

jelaskan! ( Emotif) 

Ya, novel ayat-ayat cinta terdapat nilai pendidikan kita sebagai manusia harus memiliki 

pendidikan walau harus jauh dari keluarga. 

6. Menurut anda apakah dalam novel ayat-ayat cinta terdapat nilai agama, coba jelaskan! 

(Emotif) 

Ya, novel ayat-ayat cinta terdapat nilai agama yaitu cinta hamba atau manusia seharusnya 

hanya kepada Allah SWT bukan kepada manusia yang selalu mengingkari janji, 

memelihara kesucian diri dimana tokoh Fahri tidak mau disentuh karena bukan 



muhrimnya dan Fahri juga sangat menghargai wanita dengan cara dia tidak mau 

menyentuh atau disentuh wanita. 

7. Menurut anda nilai-nilai apa saja yang paling tercermin dalam novel tersebut! (Kognitif) 

Nilai pendidikan, nilai agama dan nilai sosial. 

8. Menurut anda setelah membaca novel tersebut apakah nilai positif yang anda dapatkan! 

(Evaluatif) 

Nilai positif yang saya dapatkan yaitu pertama dapat mendalami islam hanya dengan 

membaca novel dan kedua merasakan kisah-kisah hubungan antar manusia baik itu kisah 

cinta, kisah keluarga, persahabatan ataupun antar tetangga. 

9. Menurut anda setelah membaca novel tersebut apakah nilai negatif yang anda dapatkan! 

(Evaluatif) 

Nilai negatif yang saya dapatkan yaitu novel ini tidak terlalu reaistis tidak sesuai dengan 

kenyataan dimana lelaki bisa mempunyai dua istri dan istri pertama dengan ikhlas 

mengizinkan suaminya untuk menikahi wanita lain. 

10. Setelah membaca novel tersebut, apakah anda tertarik untuk membaca novel ini kembali! 

Ya, Novel Ayat-Ayat Cinta merupakan novel yang sangat religius yang sangat bagus 

untuk dibaca dan saya sangat tertarik dengan kehidupan dari tokoh utama yang memiliki 

akhlak yang baik. 

(Alifa) 

1. Bagaimana perasaan Anda setelah membaca Novel Ayat-ayat Cinta! 

Setelah membaca Novel saya berpendapat bahwa keadilan harus selalu ditegakkan 

2. Apakah anda sering membaca novel? 

Tidak terlalu sering 



3. Sudah berapa kali anda membaca novel Ayat-ayat Cinta? 

1 kali 

4. Apa yang membuat anda tertarik untuk membaca novel tersebut! 

Yang membuat saya tertarik untuk membaca novel ini karena novel ini cukup bagus 

didalamnya disertai dengan bahasa arab yang dibawahnya di tulis artinya. Novel ini juga 

mengajarkan kita untuk selalu tegar dalam menghadapi cobaan 

5. Menurut anda apakah dalam novel ayat-ayat cinta terdapat nilai pendidikan, coba 

jelaskan! 

Novel ini mengandung nilai-nilai pendidikan yaitu kita harus selalu bersungguh-sungguh 

dalam menuntut ilmu. 

6. Menurut anda apakah dalam novel ayat-ayat cinta terdapat nilai agama, coba jelaskan! 

Novel ini mengandung nilai-nilai agama yaitu kita harus melaksanakan salat wajib, setiap 

dalam kesusahan sebaiknya kita meminta pertolongan Allah dengan sabar dan salat, tegar 

dalam menghadapi masalah, serta mengambil hikmah atas segala kejadian. 

7. Menurut anda nilai-nilai apa saja yang paling tercermin dalam novel tersebut! 

Nilai pendidikan, nilai agama, nilai budaya dan nilai sosial. 

8. Menurut anda setelah membaca novel tersebut apakah nilai positif yang anda dapatkan! 

Menurut pendapat saya novel ini cukup bagus didalamnya disertai dengan bahasa arab 

yang dibawahnya di tulis artinya. Novel ini juga mengajarkan kita untuk selalu tegar 

dalam menghadapi cobaan.   

9. Menurut anda setelah membaca novel tersebut apakah nilai negatif yang anda dapatkan! 

Kekurangan dari novel ini dimana dalil-dalil yang terdapat didalamnya kurang lengkap 

sehingga dapat menimbulkan keraguan bagi pembaca. 



10. Setelah membaca novel tersebut, apakah anda tertarik untuk membaca novel ini kembali! 

Ya, karena novel ini sangat baik dibaca oleh kalangan pelajar atau mahasiswa karena 

banyaknya nilai-nilai agama yang terkandung di dalamnya 

     (Lia) 

1. Bagaimana perasaan Anda setelah membaca Novel Ayat-ayat Cinta! 

Perasaan saya setelah membaca Novel ini saya ingin merasakan berkuliah di mesir. 

2. Apakah anda sering membaca novel? 

Sering  

3. Sudah berapa kali anda membaca novel Ayat-ayat Cinta? 

2 kali 

4. Apa yang membuat anda tertarik untuk membaca novel tersebut! 

Menurut pendapat saya novel ini bukan hanya mencerita kisah romanisme tetapi juga 

terdapat nilai religi, etika dan politik didalamnya. Penulis juga dengan sangat baik 

menggambarkan suasana menuntut ilmu di negeri mesir sehingga pembaca dapat 

membayangkan rasanya berkuliah di mesir. 

5. Menurut anda apakah dalam novel ayat-ayat cinta terdapat nilai pendidikan, coba 

jelaskan! 

Ya, menuntut ilmu di luar negeri, menjunjung tinggi sikap saling menghormati 

antarmanusia dan keharusan menjaga kerukunan. 

6. Menurut anda apakah dalam novel ayat-ayat cinta terdapat nilai agama, coba jelaskan! 

Ya, laki-laki dan perempuan dilarang berdua tanpa adanya muhrim, seorang hamba harus 

bertawakal kepada Tuhan. 

7. Menurut anda nilai-nilai apa saja yang paling tercermin dalam novel tersebut! 

Nilai pendidikan, nilai agama, nilai budaya, nilai etika, nilai politik dan nilai sosial. 



8. Menurut anda setelah membaca novel tersebut apakah nilai positif yang anda dapatkan! 

Mengenai interaksi dengan sesama manusia, baik muslim maupun nonmuslim, muhrim 

dan bukan muhrim; merupakan media penyaluran dakwah tentang Islam dan memberikan 

contoh pada kita tentang sebuah pernikahan yang baik dan sesuai syariat Islam. 

9. Menurut anda setelah membaca novel tersebut apakah nilai negatif yang anda dapatkan! 

Noura yang frustasi karena tidak mendapatkan cinta Fahri, kemudian memfitnah Fahri 

dengan tuduhan yang kejam. Hal tersebut sangat fatal bila sampai terjadi, dan tokoh 

utama bisa mati karena tuduhan tersebut; Fahri menikahi Maria yang masih beragama 

Kristen Koptik; terdapat perlakuan polisi yang tidak senonoh terhadap tahanannya. 

10. Setelah membaca novel tersebut, apakah anda tertarik untuk membaca novel ini kembali! 

Ya, karena novel ini mengajarkan kita harus berpegang teguh terhadap ajaran agama, 

seorang laki-laki harus menghormati, menjaga,dan menghargai perempuan, selama kita 

berjuang dalam kejujuran dan kebenaran, maka yakinlah bahwa sebesar apapun sebuah 

fitnah tidak akan dapat mengalahkannya. 

(Winda) 

1. Bagaimana perasaan Anda setelah membaca Novel Ayat-ayat Cinta! 

Perasaan saya setelah membaca Novel Ayat-ayat Cinta yaitu mendalami agama islam dan 

lebih keras dalam menuntut ilmu 

2. Apakah anda sering membaca novel? 

Tidak  

3. Sudah berapa kali anda membaca novel Ayat-ayat Cinta? 

1 kali 

4. Apa yang membuat anda tertarik untuk membaca novel tersebut! 



Menurut pendapat saya novel ini bukan hanya novel percintaan biasa tetapi menceritakan 

kehidupan percintaan yang dibalut dengan ajaran-ajaran islam yang kental. Novel ini juga 

mengajarkan pembaca bagaimana perjuangan seseorang menunjut ini di negeri orang. 

5. Menurut anda apakah dalam novel ayat-ayat cinta terdapat nilai pendidikan, coba 

jelaskan! 

Ya, novel ayat-ayat cinta terdapat nilai pendidikan yaitu perjuangan seseorang menunjut 

ini di negeri orang. 

6. Menurut anda apakah dalam novel ayat-ayat cinta terdapat nilai agama, coba jelaskan! 

Ya, novel ayat-ayat cinta terdapat nilai agama yaitu ajaran Al-Qur’n dan sunnah 

melarang aku bersentuhan dengan perempuan kecuali dia istri atau mahram. 

7. Menurut anda nilai-nilai apa saja yang paling tercermin dalam novel tersebut! 

Nilai Agama, Nilai social dan Nilai Budaya 

8. Menurut anda setelah membaca novel tersebut apakah nilai positif yang anda dapatkan! 

Nilai positif yang saya dapat setelah membaca novel yaitu melarang aku bersentuhan 

dengan awan jenis kecuali mahram dan persahabaan fahri dan keempa sahabanya yang 

sudah dianggapnya sebagai saudara. 

9. Menurut anda setelah membaca novel tersebut apakah nilai negatif yang anda dapatkan! 

Nilai negatif yang saya dapat setelah membaca novel yaitu menghalalkan berbagai cara 

untuk mendapatkan hal yang diinginkan. 

10. Setelah membaca novel tersebut, apakah anda tertarik untuk membaca novel ini kembali! 

Ya, karena novel ini pembaca bisa mengetahui dan mendapat ilmu yang sangat penting 

tentang bagaimana bertingkah laku yang sopan, berbudaya, dan mengerti akan arti nilai 

keagamaan. 



   (Niar) 

1. Bagaimana perasaan Anda setelah membaca Novel Ayat-ayat Cinta! 

Perasaan Anda setelah membaca Novel Ayat-ayat Cinta adalah mengetahui cara 

berinteraksi dengan seseorang yang bukan mukrim. 

2. Apakah anda sering membaca novel? 

Ya sering 

3. Sudah berapa kali anda membaca novel Ayat-ayat Cinta? 

2 kali 

4. Apa yang membuat anda tertarik untuk membaca novel tersebut! 

Menurut pendapat saya novel ayat-ayat cinta bukan novel sembarangan melainkan 

gabungan antara novel budaya, novel islami dan novel bertema cinta. Dimana pembaca 

menggambarkan suasana cairo mesir yang panas  serta kondisi dan watak masyarakat 

disana. Di novel ini juga pengajarkan pembaca bagaimana dalam berinteraksi antara laki-

laki dan perempuan yang bukan mahram. 

5. Menurut anda apakah dalam novel ayat-ayat cinta terdapat nilai pendidikan, coba 

jelaskan! 

Ya, menuntut ilmu dapat dilakukan dimana saja dan dengan berbagai cara. 

6. Menurut anda apakah dalam novel ayat-ayat cinta terdapat nilai agama, coba jelaskan! 

S. 

7. Menurut anda nilai-nilai apa saja yang paling tercermin dalam novel tersebut! 

Nilai Agama, Nilai pendidikan dan Nilai Budaya 

8. Menurut anda setelah membaca novel tersebut apakah nilai positif yang anda dapatkan! 



Nilai positif yang saya dapatkan setelah membaca novel tersebut adalah selalu berpegang 

teguh erhadap keadian, bagaimana berinteraksi dengan sesama manusia, baik muslim 

maupun nonmuslim, muhrim dan bukan muhrim. seorang muslim hendaknya insan yang 

berlaku disiplin dan tepat waktu. 

9. Menurut anda setelah membaca novel tersebut apakah nilai negatif yang anda dapatkan! 

Nilai negatif yang saya dapatkan setelah membaca novel tersebut adalah melakukan 

segala cara untuk mendapatkan seseorang yang dicintai walaupun itu dengan jalan 

mengfitnah orang tersebut. 

10. Setelah membaca novel tersebut, apakah anda tertarik untuk membaca novel ini kembali! 

Ya, karena novel ini Tiap babnya menghadirkan kejutan-kejutan tersendiri, hingga 

pembaca dibuat penasaran untuk terus mengikuti kisahnya dari awal hingga akhir. 

 

  (Risma) 

1. Bagaimana perasaan Anda setelah membaca Novel Ayat-ayat Cinta! 

Perasaan saya setelah membaca Novel Ayat-ayat Cinta adalah lebih giat dalam menuntut 

ilmu agar dapat sukses. 

2. Apakah anda sering membaca novel? 

Ya, saya sering membaca novel 

3. Sudah berapa kali anda membaca novel Ayat-ayat Cinta? 

2 kali 

4. Apa yang membuat anda tertarik untuk membaca novel tersebut! 

Menurut pendapat saya novel ini sangat bagus menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami walaupun terdapat bahasa arab. Novel ini juga mengajarkan kita bagaimana 



tokoh utama yaitu fahri dalam menghadapi masalahnya baik itu dalam segi keuangan, 

kesehatan maupun dalam urusan cinta. 

5. Menurut anda apakah dalam novel ayat-ayat cinta terdapat nilai pendidikan, coba 

jelaskan! 

Ya, novel ayat-ayat cinta terdapat nilai pendidikan adalah kedisiplinan dalam 

menjalankan tugas. 

6. Menurut anda apakah dalam novel ayat-ayat cinta terdapat nilai agama, coba jelaskan! 

Ya, novel ayat-ayat cinta terdapat nilai agama adalah bagaimana cara berineraksi dengan 

awan jenis, pernikahan dalam islam, mempertanggungjawabkan Amanah. 

7. Menurut anda nilai-nilai apa saja yang paling tercermin dalam novel tersebut! 

8. Menurut anda setelah membaca novel tersebut apakah nilai positif yang anda dapatkan! 

Nilai positif yang saya dapatkan setelah membaca novel tersebut adalah kedisiplinan 

dalam menjalankan tugas sebab dengan disiplin semua urusan bisa lancar, cepat, dantepat 

waktu. Kita perlu mempertanggungjawabkan Amanah yang telah diberikan kepada kita. 

menghormati orang, suku, dan bangsa lain. Kita harus menolong orang tidak memilih-

milih, dan tanpa pamrih atau meminta bahasan jasa dari orang yang dibantunya 

9. Menurut anda setelah membaca novel tersebut apakah nilai negatif yang anda dapatkan! 

Nilai negatif yang saya dapatkan setelah membaca novel tersebut adalah seorang ayah 

memperlakukan anak perempuannya dengan tidak baik bahkan disiksa. Perilaku Noura 

yang memfitnah fahri yang telah memperkosanya sehingga fahri dipenjara. 

10. Setelah membaca novel tersebut, apakah anda tertarik untuk membaca novel ini kembali! 

Ya, karena novel ini mempunyai banyak nilai positif yang dapat diterapkan dikehidupan 

sehari-hari. 



  (Anugrah Darwis) 

1. Bagaimana perasaan Anda setelah membaca Novel Ayat-ayat Cinta! 

Perasaan saya setelah membaca Novel Ayat-ayat Cinta adalah dapat mengetahui ajaran 

agama islam lebih baik daripada sebelumnya. 

2. Apakah anda sering membaca novel? 

Ya, sering 

3. Sudah berapa kali anda membaca novel Ayat-ayat Cinta? 

2 kali 

4. Apa yang membuat anda tertarik untuk membaca novel tersebut! 

Menurut pendapat saya novel ini sangat menarik bukan hanya mengandung unsur-unsur 

cinta tapi juga unsur religious dalam batas yang wajar. Novel ini juga mengajarkan kita 

tidak ada batasan bagi seseorang dalam mempelajari dan menghafal Al-Qur’an walaupun 

seorang non-muslim. 

5. Menurut anda apakah dalam novel ayat-ayat cinta terdapat nilai pendidikan, coba 

jelaskan! 

Ya, novel ayat-ayat cinta terdapat nilai agama adalah pekerja keras yang ulet. 

6. Menurut anda apakah dalam novel ayat-ayat cinta terdapat nilai agama, coba jelaskan! 

Ya, novel ayat-ayat cinta terdapat nilai agama adalah mencari ilmu keislaman dengan 

belajar membaca Alquran, manusia perlu berikhtiar dan bertawakal kepada Allah, 

keselamatan hanya diperoleh atas pertolongan Allah semata. 
7. Menurut anda nilai-nilai apa saja yang paling tercermin dalam novel tersebut! 

Nilai agama. 

8. Menurut anda setelah membaca novel tersebut apakah nilai positif yang anda dapatkan! 



Nilai positif yang saya dapatkan setelah membaca novel tersebut adalah taat terhadap 

aturan, beragama dan menghafal Al Quran, pekerja keras yang ulet, rendah hati, tidak 

segan-segan dan malu untuk melakukan pekerjaan yang tidak seharusnya, dan segala 

sesuatu yang terjadi sepenuhnya menjadi kehendak Allah. 

9. Menurut anda setelah membaca novel tersebut apakah nilai negatif yang anda dapatkan! 

Nilai negatif yang saya dapatkan setelah membaca novel tersebut adalah tokoh noura 

memfitnah Fahri telah memperkosanya. Karena ia sangat mencintai Fahri. tidak bisa 

menghargai orang lain, memperlakukan anak dengan tidak baik. 

10. Setelah membaca novel tersebut, apakah anda tertarik untuk membaca novel ini kembali! 

Ya, karena novel ini menjadi sarana yang tepat sebagai media penyaluran pengetahuian 

lebih banyak tentang Islam, khususnya buat para pemuda-pemudi yang kelak akan 

menjadi penerus bangsa. 

. 

 

    

 

 

Persepsi Novel Ketika Cinta Bertasbih 

(Manda) 

1. Bagaimana perasaan Anda setelah membaca Novel Ketika Cinta Bertasbih! 

Perasaan saya setelah membaca Novel Ketika Cinta Bertasbih adalah ingin lebih berjuang 

dalam menuntut ilmu. 

2. Apakah anda sering membaca novel? 



Ya saya sering membaca novel 

3. Sudah berapa kali anda membaca novel Ketika Cinta Bertasbih? 

1 kali 

4. Apa yang membuat anda tertarik untuk membaca novel tersebut! 

Menurut pendapat saya novel ini mengajarkan perjuangan hidup dan semangat menuntut 

ilmu dan juga saat kita mencari pasangan hidup, kita harus bisa jadi yang terbaik maka 

kita akan mendapatkan yang terbaik pula. 

5. Menurut anda apakah dalam novel Ketika Cinta Bertasbih terdapat nilai pendidikan, coba 

jelaskan! 

Ya, novel ayat-ayat cinta terdapat nilai pendidikan adalah mencintai seseorang boleh saja 

namun jangan berlebihan, jangan menilai seseorang hanya dengan satu sisi saja karena 

setiap orang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, Tolong 

menolong terhadap sesama, menjaga silaturrahmilah sesama manusia 

6. Menurut anda apakah dalam novel Ketika Cinta Bertasbih terdapat nilai agama, coba 

jelaskan! 

Ya, Ulfaya  

7. Menurut anda nilai-nilai apa saja yang paling tercermin dalam novel tersebut! 

nilai agama, nilai pendidikan dan nilai sosial 

8. Menurut anda setelah membaca novel tersebut apakah nilai positif yang anda dapatkan! 

Nilai positif yang saya dapatkan setelah membaca novel tersebut adalah seorang muslim 

tidak boleh melamar seorang wanita yang sudah dilamar saudaranya sendiri, rela 

berkorban demi keluarganya, lapang dada, sabar dan bijaksana, menjaga kesucian dan 

bertanggung jawab. 



9. Menurut anda setelah membaca novel tersebut apakah nilai negatif yang anda dapatkan! 

Nilai negatif yang saya dapatkan setelah membaca novel tersebut adalah terjadi 

perceraian, mengharapkan wanita yang sudah menjadi istri orang lain 

10. Setelah membaca novel tersebut, apakah anda tertarik untuk membaca novel ini kembali! 

Ya, karena novel ini bertema tentang cinta, yaitu cinta yang lebih luas. pengungkapan 

tidak secara erostis, namun digunakan bahasa yang santun, halus, sopan dan estetis. 

Sehingga pesan agama yang disampaikan dapat disampaikan dengan baik 

 (Ulfayanti) 

1. Bagaimana perasaan Anda setelah membaca Novel Ketika Cinta Bertasbih! 

Perasaan saya setelah membaca Novel Ketika Cinta Bertasbih adalah ingin belajar keluar 

negeri. 

2. Apakah anda sering membaca novel? 

Ya saya sering membaca novel 

3. Sudah berapa kali anda membaca novel Ketika Cinta Bertasbih? 

1 kali 

4. Apa yang membuat anda tertarik untuk membaca novel tersebut! 

Menurut pendapat saya dalam novel ini penulis ingin menyampaikan bahwa siapapun 

anda ingin belajar keluar negeri anda pasti bisa jika disertai dengan niat diikuti dengan 

semangat yang tinggi dan harus lebih bekerja keras lagi. 

5. Menurut anda apakah dalam novel Ketika Cinta Bertasbih terdapat nilai pendidikan, coba 

jelaskan! 



Ya, novel ayat-ayat cinta terdapat nilai pendidikan adalah perilaku bersyukur agar cita-

cita mereka dalam belajar dapat tercapai, bersabar atas musibah, gigih dalam belajar dan 

bercita-cita tinggi. 

6. Menurut anda apakah dalam novel Ketika Cinta Bertasbih terdapat nilai agama, coba 

jelaskan! 

Ya, novel ayat-ayat cinta terdapat nilai agama adalah Menjaga kesucian dan kehormatan 

diri hendaknya dilakukan setiap waktu, Islam telah memberikan tuntunan kepada 

manusia untuk saling memuliakan. 

7. Menurut anda nilai-nilai apa saja yang paling tercermin dalam novel tersebut! 

Nilai agama dan nilai pendidikan 

8. Menurut anda setelah membaca novel tersebut apakah nilai positif yang anda dapatkan! 

Nilai positif yang saya dapatkan setelah membaca novel tersebut adalah cinta dan bakti 

seorang anak kepada keluarganya, tegas dalam pendirian, bersabar dalam menghadapi 

kendala dalam menuntut ilmu. 

9. Menurut anda setelah membaca novel tersebut apakah nilai negatif yang anda dapatkan! 

Nilai negatif yang saya dapatkan setelah membaca novel tersebut adalah mengorbankan 

orang yang dicintai untuk meninggalkannya. 

10. Setelah membaca novel tersebut, apakah anda tertarik untuk membaca novel ini kembali! 

Ya, karena Novel tersebut merupakan sebuah novel yang sarat dengan pesan-pesan 

akhlak terpuji yang direfleksikan dari sikap dan perilaku para tokoh di dalamnya. 

  (Adnan) 

1. Bagaimana perasaan Anda setelah membaca Novel Ketika Cinta Bertasbih! 



Perasaan saya setelah membaca Novel Ketika Cinta Bertasbih adalah ingin mencara 

novel bertema agama lebih banyak. 

2. Apakah anda sering membaca novel? 

Tidak  

3. Sudah berapa kali anda membaca novel Ketika Cinta Bertasbih? 

1 kali 

4. Apa yang membuat anda tertarik untuk membaca novel tersebut! 

Menurut pendapat saya novel ini memiliki cerita yang cukup menarik dan penggambaran 

tokoh-tokohnya yang membuat pembaca untuk membaca novel, tokoh azzam yang 

digambarkan sebagai seorang pemuda pekerja keras untuk memenuhi kebutuhan 

keluarganya dan tokoh anna yang merupakan gadis muslimah yang sholeh dan cerdas. 

5. Menurut anda apakah dalam novel Ketika Cinta Bertasbih terdapat nilai pendidikan, coba 

jelaskan! 

Ya, novel ayat-ayat cinta terdapat nilai pendidikan adalah Bertanggung jawab atas segala 

perbuatan yang telah dilakukan, Konsisten terhadap kesepakatan yang telah dibuat dan 

konsisten terhadap pekerjaan yang dikerjakan, saling tolong menolong, Introfeksi diri dan 

menyesal atas kesalahan yang telah dilakukan 

6. Menurut anda apakah dalam novel Ketika Cinta Bertasbih terdapat nilai agama, coba 

jelaskan! 

Ya, Li. 

7. Menurut anda nilai-nilai apa saja yang paling tercermin dalam novel tersebut! 

Nilai pendidikan dan nilai agama 

8. Menurut anda setelah membaca novel tersebut apakah nilai positif yang anda dapatkan! 



Nilai positif yang saya dapatkan setelah membaca novel tersebut adalah ikhlas dan sabar 

dalam menjalani hidup, menggunakan logika terhadap semua hal yang ia lakukan, taat 

pada orang tua, menghargai keputusan orang lain,  

9. Menurut anda setelah membaca novel tersebut apakah nilai negatif yang anda dapatkan! 

Nilai negatif yang saya dapatkan setelah membaca novel tersebut adalah Melakukan 

hubungan suami istri sebelum menikah, hamil di luar nikah, menggugurkan janin, benci 

terhadap orang tua 

10. Setelah membaca novel tersebut, apakah anda tertarik untuk membaca novel ini kembali! 

Ya, karena novel ini merupakan novel islami yang mendakwahkan dan menyebarkan 

ajaran Islam. 

 (Lisa) 

1. Bagaimana perasaan Anda setelah membaca Novel Ketika Cinta Bertasbih! 

Perasaan saya setelah membaca Novel Ketika Cinta Bertasbih adalah ingin memulau 

bisnis kecil agar dapat membantu membayar biaya kuliah 

2. Apakah anda sering membaca novel? 

Ya sering 

3. Sudah berapa kali anda membaca novel Ketika Cinta Bertasbih? 

2 kali 

4. Apa yang membuat anda tertarik untuk membaca novel tersebut! 

Menurut pendapat saya Novel Ketika Cinta Bertasbih Karangan Habiburrahman El 

Shirazhi tidak hanya memberi hiburan pada pembacanya tetapi juga pencerahan. Dimana 

novel ini Secara mengangkat unsur keagamaan pada alur cerita dan juga unsur 

kewirausahaan. 



5. Menurut anda apakah dalam novel Ketika Cinta Bertasbih terdapat nilai pendidikan, coba 

jelaskan! 

Ya, novel ayat-ayat cinta terdapat nilai pendidikan adalah tetap bersikap ramah dan 

berfikir positif, saling tolong menolong, Berprestasi dan Memiliki Pengetahuan yang 

Umum, Berpikir dan Melakukan Sesuatu Untuk Menghasilkan Cara. 

6. Menurut anda apakah dalam novel Ketika Cinta Bertasbih terdapat nilai agama, coba 

jelaskan! 

Ya, F 

7. Menurut anda nilai-nilai apa saja yang paling tercermin dalam novel tersebut! 

Nilai pendidikan, nilai kewirausahaan dan nilai agama 

8. Menurut anda setelah membaca novel tersebut apakah nilai positif yang anda dapatkan! 

Nilai positif yang saya dapatkan setelah membaca novel tersebut adalah bertanggung 

jawab terhadap keluarga dan atas segala perbuatan yang dilakukan, ramah terhadap orang 

lain, Selalu Berusaha dengan Sungguh-Sungguh dalam Melakukan Sesuatu, berbisnis 

agar bisa membiayai keluarga, tidak akan pernah menyerah 

9. Menurut anda setelah membaca novel tersebut apakah nilai negatif yang anda dapatkan! 

Nilai negatif yang saya dapatkan setelah membaca novel tersebut adalah Berbohong 

kepada orang tua, mempunyai rasa kebencian terhadap keluarga, melakukan segala cara 

agar mendapatkan hal yang diinginkan 

10. Setelah membaca novel tersebut, apakah anda tertarik untuk membaca novel ini kembali! 

Ya, karena novel tersebut mengandung nilai karakter islami yang dapat dijadikan sebagai 

landasan berprilaku dalam hidup. 

(Fitri) 



    

1. Bagaimana perasaan Anda setelah membaca Novel Ketika Cinta Bertasbih! 

Perasaan saya setelah membaca Novel Ketika Cinta Bertasbih adalah lebih mudah 

memahami hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam ajaran islam 

2. Apakah anda sering membaca novel? 

Ya, saya sering membaca novel 

3. Sudah berapa kali anda membaca novel Ketika Cinta Bertasbih? 

2 kali 

4. Apa yang membuat anda tertarik untuk membaca novel tersebut! 

Menurut pendapat saya novel ini memiliki kelebihan Bahasa yang digunakan bahasa 

sehari-hari sehingga lebih mudah dipahami. Kekurangan dari novel ini memiliki alur 

yang datar, tidak ada konflik, tidak ada yang bikin gregetan, deg-deg an, sehingga novel 

ini terkesan membosankan menurut saya. 

5. Menurut anda apakah dalam novel Ketika Cinta Bertasbih terdapat nilai pendidikan, coba 

jelaskan! 

Ya, novel ayat-ayat cinta terdapat nilai pendidikan adalah menjalani kuliah selama 

delapan tahun tidak pernah menyerah dan putus asa dan membantu satu sama lain. 

6. Menurut anda apakah dalam novel Ketika Cinta Bertasbih terdapat nilai agama, coba 

jelaskan! 

Ya, Ind 

7. Menurut anda nilai-nilai apa saja yang paling tercermin dalam novel tersebut! 

nilai pendidikan, nilai agama dan nilai moral 

8. Menurut anda setelah membaca novel tersebut apakah nilai positif yang anda dapatkan! 



Nilai positif yang saya dapatkan setelah membaca novel tersebut adalah menghadapi 

kesulitan teman-teman selalu setia bersama, Tetap semangat dalam menyelesaikan 

masalah dan arti persahabatan dan kebersamaan. 

9. Menurut anda setelah membaca novel tersebut apakah nilai negatif yang anda dapatkan! 

Nilai negatif yang saya dapatkan setelah membaca novel tersebut adalah apa yang 

diinginkan harus selalu didapatkan, melakukan hubungan suami istri sehingga terjangkit  

penyakit HIV/AIDS, meninggalkan orang lain yang sedang mengalami kesulitan. 

10. Setelah membaca novel tersebut, apakah anda tertarik untuk membaca novel ini kembali! 

Ya karena pembaca bisa mendapatkan pencerahan tentang gambaran permasalahan hidup 

sehari-hari yang mungkin sedikit banyak telah atau sedang kita alami. 

(Ulfa) 

1. Bagaimana perasaan Anda setelah membaca Novel Ketika Cinta Bertasbih! 

Perasaan saya setelah membaca Novel Ketika Cinta Bertasbih adalah lebih bersyukur atas 

segala nikmat yang diberikan Allah SWT dan memperluas wawasan saya terhadap dunia. 

2. Apakah anda sering membaca novel? 

Tidak terlalu sering 

3. Sudah berapa kali anda membaca novel Ketika Cinta Bertasbih? 

1 kali 

4. Apa yang membuat anda tertarik untuk membaca novel tersebut! 

Menurut pendapat saya novel ini memiliki kelebihan ceritanya menarik dan membuat 

pembacanya terbawa dalam cerita. 

5. Menurut anda apakah dalam novel Ketika Cinta Bertasbih terdapat nilai pendidikan, coba 

jelaskan! 



Ya, novel ayat-ayat cinta terdapat nilai pendidikan adalah memilih untuk menuntut ilmu 

di luar negeri, bekerja keras menanggung kehidupan keluarga. 

6. Menurut anda apakah dalam novel Ketika Cinta Bertasbih terdapat nilai agama, coba 

jelaskan! 

Ya, novel ayat-ayat cinta terdapat nilai agama adalah kisah percintaan bukan sekedar 

terhadap lawan jenis tapi jauh mengungkapkan kecintaan terhadap Allah, memegang 

teguh prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-harinya 

7. Menurut anda nilai-nilai apa saja yang paling tercermin dalam novel tersebut! 

Nilai pendidikan dan nilai agama 

8. Menurut anda setelah membaca novel tersebut apakah nilai positif yang anda dapatkan! 

Nilai positif yang saya dapatkan setelah membaca novel tersebut adalah pembangun jiwa 

yang penuh akan makna, panutan dan sosok yang bisa diandalkan  

9. Menurut anda setelah membaca novel tersebut apakah nilai negatif yang anda dapatkan! 

Nilai negatif yang saya dapatkan setelah membaca novel tersebut adalah lebih memilih 

seseorang yang dengan status sosial lebih tinggi untuk dijadikan pendamping hidup 

10. Setelah membaca novel tersebut, apakah anda tertarik untuk membaca novel ini kembali! 

Ya, karena novel ini merupakan novel percintaan yang pantas di baca oleh siapa saja. 

novel ini dapat memberikan semangat pada jiwa untuk lebih bersyukur atas segala nikmat 

yang diberikan Allah SWT. novel ini penuh dengan ilmu pengetahuan yang akan 

memperluas wawasan kita terhadap dunia. 

 

  

 



(Maul) 

1. Bagaimana perasaan Anda setelah membaca Novel Ketika Cinta Bertasbih! 

Perasaan saya setelah membaca Novel Ketika Cinta Bertasbih adalah berusaha keras 

untuk mencapai kesuksesan dan jodoh pasti akan disatukan 

2. Apakah anda sering membaca novel? 

Sering  

3. Sudah berapa kali anda membaca novel Ketika Cinta Bertasbih? 

1 kali 

4. Apa yang membuat anda tertarik untuk membaca novel tersebut! 

Menurut pendapat saya novel ini bagus karena menggambarkan usaha keras seseorang 

akan mengantarkan mereka kepada kesuksesan dan dua orang yang memiliki garis jodoh 

pasti akan disatukan oleh Allah walau harus menghadapi beberapa macam hambatan. 

5. Menurut anda apakah dalam novel Ketika Cinta Bertasbih terdapat nilai pendidikan, coba 

jelaskan! 

Ya, novel ayat-ayat cinta terdapat nilai pendidikan adalah menempuh pendidikan diluar 

negeri, tetap bertekad menempuh pendidikan disaat banyak cobaan yang dihadapi. 

6. Menurut anda apakah dalam novel Ketika Cinta Bertasbih terdapat nilai agama, coba 

jelaskan! 

Ya, novel ayat-ayat cinta terdapat nilai agama adalah mengamalkan dan menghayati 

perintah Allah, mendahulukan kepentingan akhirat dari pada dunia sebab kehidupan 

akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, laki-laki harus menjaga kesucian seorang 

perempuan yang belum halal baginya, Menikah itu ibadah. 

7. Menurut anda nilai-nilai apa saja yang paling tercermin dalam novel tersebut! 



Nilai pendidikan dan nilai agama 

8. Menurut anda setelah membaca novel tersebut apakah nilai positif yang anda dapatkan! 

Nilai positif yang saya dapatkan setelah membaca novel tersebut adalah berbakti pada ibu 

dan adik-adik, menjalankan shalat, Untuk meredam amarah sebaiknya mengambil air 

wudhu, selama kita bersyukur apa pun pekerjaan kita insya Allah diridhai Allah. 

9. Menurut anda setelah membaca novel tersebut apakah nilai negatif yang anda dapatkan! 

Nilai negatif yang saya dapatkan setelah membaca novel tersebut adalah memberikan 

ciuman kepada laki-laki yang bukan muhrim dan membenci kedua orang tua. 

10. Setelah membaca novel tersebut, apakah anda tertarik untuk membaca novel ini kembali! 

Ya karena novel ini membicarakan materi dakwah tentang akidah, akhlak, syari’ah dan 

mauidhah hasanah. 

 



 Koding Aspek Kognitif  Ayat ayat cinta Ketika cinta bertasbih 
Nilai Pendidikan,nilai agama dan nilai 
sosial 

Nilai agama,Nilai Pendidikan dan Nilai 
Sosial 

Nilai Pendidikan,nilai agama, nilai budaya 
dan nilai sosial 

Nilai agama dan Nilai Pendidikan 

Nilai Pendidikan,nilai agama,nilai 
budaya,nilai etika,nilai politik dan nilai 
sosial 

Nilai Agama dan Nilai Pendidikan 

Nilai agama,nilai sosial dan Nilai budaya Nilai Pendidikan dan Nilai Agama 
Nilai Agama,Nilai Pendidikan dan Nilai 
Budaya 

Nilai Pendidikan,Nilai Kewirausahaan dan 
Nilai Agama 

Nilai Agama,dan Nilai Pendidikan Nilai Pendidikan,Nilai Agama dan Nilai 
Moral 

Nilai Agama dan Nilai Pendidikan Nilai Pendidikan dan Nilai Agama 
Nilai Agama Nilai Pendidikan dan Nilai Agama 
Nilai Pendidikan,nilai agama dan nilai 
sosial 

Nilai Pendidikan dan Nilai Agama  

Nilai Pendidikan dan Nilai Agama Nilai Pendidikan dan Nilai Agama 
  

Ayat ayat cinta Ketika cinta bertasbih 
Mengetahui 
hubungan antar 
manusia yang baik 

Tidak realistis  Rela berkorban demi 
keluarganya,bertanggun
g jawab 

Terjadi perceraian, 
mengharapkan istri orang 
lain menjadi pasangan 

Memberikan pesan 
untuk selalu tegar 

Menimbulkan 
keraguan 

Cinta dan bakti kepada 
keluarganyamtegas 
dalam pendirian, 
bersabar dalam 
menghadapi kendala 

Mengorbankan orang 
yang dicintai untuk 
meninggalkannya 

Memberikan 
pandangan tentang 
interaksi yang baik 
dengan sesama 
manusia  

Terdapat 
perlakuan 
tidak senonoh 

Selalu merasa dalam 
pengawasan Allah 

Memberikan ciuman 
kepada laki-laki yang 
bukan mukrim, menikahi 
perempuan yang dicintai 
oleh sahabat kita sendiri. 

Memberikan 
pengajaran untuk 
tidak bersentuhan 
dengan lawan jenis 
yang bukan mahram 
nya 

Menghalalkan 
berbagai cara 
untuk 
mendapatkan 
hal yang 
diinginkan 

Ikhlas dan sabar dalam 
menjalani hidup, 
berpikir logis, taat pada 
orang lain,menghargai 
keputusan orang lain 

Hamil diluar 
nikah,menggurkan janin, 
benci terhadap orang tua 

Memberikan contoh 
berinteraksi dengan 
sesama manusia 
dengan baik 

Melakukan 
segala cara 
untuk 
mendapatkan 
sesorang yang 

Bertanggung 
jawab,rama,bersungguh 
sungguh dalam 
melakukan sesuatu 

Berbohong kepaa orang 
tua,mempunyai rasa 
kebencian terhadap 
keluarga,melakukan 
segala cara agar 

Koding Aspek Evaluatif 



 dicintai  mendapatkan hal yang 
diinginkan 

Mengambarkan 
sikap 
disiplin,bertanggun
g jawab dan tolong 
menolong 

Perlakuan 
tidak baik 
yang 
dilakukan 
sang ayah 
kepada anak 
perempuaanya 

Setia kepada teman 
teman 

Apa yang diinginkan 
harus selalu 
didapatkan,melakukan 
hubungan suami istri 
hingga terjangkit penyakit 
seksual,meninggalkan 
orang lain yang sedang 
mengalami kesulitan 

Rela mengorbankan 
apa saja,suka 
menolong dan 
menghormati orang 
lain 

Tokoh orang 
tua, dengan 
perilaku 
seperti 
binatang 

Kesempatan harus 
dimanfaatkan sebaik 
mungkin,mempunyai 
prinsip hidup,lebih baik 
diam dari pada berbicara  

Mudah 
emosi,menggampangkan 
shalat,pendendam,cerobo
h 

Taat terhadap 
aturan,beragama 
yang baik, pekerja 
keras,dan rendah 
hati 

Memfitnah 
fahri demi 
mendapatkan 
cintanya,tidak 
bisa 
menghargai 
orang lain 

Teguh pendirian, rela 
berkorban,lebih baik 
diam dari pada berbicara 

Jika menginginkan 
sesuatu hrus didapatkan 
walaupun dengan jalan 
yang salah,membuat 
orang tua membenci diri 
sendiri. 

Adegan asmara 
yang disajikan 
dengan baik tidak 
terkesan vulgar 

Fitnah 
terhadap 
tokoh 
utama,dan 
perlkuan 
kejam 
terhadap 
anggota 
keluarganya 

Membangun jiwa yang 
penuh makna,panutan 
dan sosok yang bisa di 
andalkan 

Lebih memilih seseorang 
yang dengan status sosial 
lebih tinggi untuk 
dijadikan pendamping 
hidup 

Menjaga 
keharmonisan antar 
sesama,berjuang 
dengan sungguh 
sungguh 

Perlakuan 
ayah yang 
menyiksa 
anak 
perempuanny
a 

Berbakti pada ibu dan 
adik-adik, menjalankan 
shalat, taat pada aturan 
agama 

Membarikan ciuaman 
kepada laki-laki yang 
bukan mahrom dan 
membenci kedua orang 
tua. 

    

Ayat ayat cinta Ketika cinta bertasbih Cinta hamba atau manusia seharusnya hanya kepada Allah SWT, bukan kepada manusa yang selalu mengingkari janji Taat pada syariat islam,seorang muslim tidak boleh mendzalimi muslim lainnya Tegar dalam menghadapi masalah,taat pada aturan agama,serta mengambil hikmah atas segala kejadian Menjaga kesucian  dan kehormatan diri,saling memuliakan sesama muslim Laki-laki dan perempuan dilarang berdua tanpa Meyakini bahwa allah itu ada, seorang muslim Koding Aspek Emotif 



adanya muhrim,harus bertawakal kepada tuhan mengerjaikan shalat lima waktu, muslim yang taat selalu menjaga kesucian lahir dan batin Ajaran Al-Qur’an dan sunnah melarang bersentuhan dengan perempuan kecual mahram Segera bertaubat setelah melakukan kesalahan,perintah shalat tepat pada waktunya,larangan menampakkan aurat Bagaiamana berinteraksi dengan sesama manusia baik muslim maupun non muslim, disiplin dan tepat waktu. Berpegang teguh pada agama dan mampu mngontrol diri Bagaiamana cara berinteraksi dengan lawan jenis,pernikahan dalam islam,mempertanggung jawabkan Amanah Dalam kondisi apapun tetap harus ingakt kepada tuhan  Cara memperlakukan perempuan yang bukan mahrom dan pernikahab secara islam dan poligami Mencari pasangan hidup yang baik agamanya dan tidak lupa dalam menunaikan ibadah shalat wajib Mencari ilmu keislaman dengan belajara membaca Al-Qur’an, manusa perlu bertawakal dan berikhtiar kepada Allah. Sesama muslim adalah saudara,yang saling peduli.Cinta yang haqiqih yang berdasarkan pilihan hati bukan hanya karena nafsu ingin memiliki. Laki-laki dan perempuan di larang berdua tanpa adanya mahrom Percintaan bukan sekedar terhadap lawan jenis tapi jauh mengungkapkan kecintaan terhadap Allah, memegang tegih prinsip-prinsip islam dalam kehidupan sehari-harinya Teladan dalam beribadah Mengamalkan dan menghayati perintah allah,mendahulukan kepentingan akhirat dari pada dunia sebab kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal,laki laki harus menjaga kesucian seorang perempuan yang belum halal baginya. Harus Memiliki Pendidikan Walau Harus Jauh dari keluarga Jangan menilai seseorang hanya dengan satu sisi, tolong menolong Bersungguh sungguh dalam menuntut ilmu Bersyukur,bersabar,dan gigih Saling menghormati antar manusi dan keharusan menjaga kerukunan Sabar dan tegar,berbakti kepada orang tua Perjuangan seorang menuntut ilmu di negeri orang Memiliki sikap konsisten Menuntu ilmu dapa dilakukan dimana saja Bersikap baik,berwawasan luas Kedisiplinan dalam menjalankan tugas Tidak mudah menyerah dan putus asa Suka menolong dan menghormati orang lain Berprestasi, bertanggung jawab, dan tolong menolong 



  Pekerja keras yang ulet Bertanggung jawab dan pekerja keras Jangan suka menghasut orang dan menjaga kerukunan Bekerja keras dalam menuntut ilmu  Suka menolong,jujur,menghormati orang Semangat dalam menuntut ilmu Ayat ayat cinta Ketika cinta bertasbih 
Mengetahui 
hubungan antar 

Tidak realistis  Rela berkorban demi 
keluarganya,bertanggun

Terjadi perceraian, 
mengharapkan istri orang 

 



manusia yang baik g jawab lain menjadi pasangan 
Memberikan pesan 
untuk selalu tegar Menimbulkan 

keraguan Cinta dan bakti kepada 
keluarganyamtegas 
dalam pendirian, 
bersabar dalam 
menghadapi kendala Mengorbankan orang 

yang dicintai untuk 
meninggalkannya 

Memberikan 
pandangan tentang 
interaksi yang baik 
dengan sesama 
manusia  Terdapat 

perlakuan 
tidak senonoh Selalu merasa dalam 

pengawasan Allah Memberikan ciuman 
kepada laki-laki yang 
bukan mukrim, menikahi 
perempuan yang dicintai 
oleh sahabat kita sendiri. 

Memberikan 
pengajaran untuk 
tidak bersentuhan 
dengan lawan jenis 
yang bukan mahram 
nya Menghalalkan 

berbagai cara 
untuk 
mendapatkan 
hal yang 
diinginkan Ikhlas dan sabar dalam 

menjalani hidup, 
berpikir logis, taat pada 
orang lain,menghargai 
keputusan orang lain Hamil diluar 

nikah,menggurkan janin, 
benci terhadap orang tua 

Memberikan contoh 
berinteraksi dengan 
sesama manusia 
dengan baik Melakukan 

segala cara 
untuk 
mendapatkan 
sesorang yang 
dicintai  Bertanggung 

jawab,rama,bersungguh 
sungguh dalam 
melakukan sesuatu Berbohong kepaa orang 

tua,mempunyai rasa 
kebencian terhadap 
keluarga,melakukan 
segala cara agar 
mendapatkan hal yang 
diinginkan 

Mengambarkan 
sikap 
disiplin,bertanggun
g jawab dan tolong 
menolong Perlakuan 

tidak baik 
yang 
dilakukan 
sang ayah 
kepada anak 
perempuaanya Setia kepada teman 

teman Apa yang diinginkan 
harus selalu 
didapatkan,melakukan 
hubungan suami istri 
hingga terjangkit penyakit 
seksual,meninggalkan 
orang lain yang sedang 
mengalami kesulitan 

Rela mengorbankan 
apa saja,suka 
menolong dan 
menghormati orang 
lain Tokoh orang 

tua, dengan 
perilaku 
seperti 
binatang Kesempatan harus 

dimanfaatkan sebaik 
mungkin,mempunyai 
prinsip hidup,lebih baik 
diam dari pada berbicara  Mudah 

emosi,menggampangkan 
shalat,pendendam,cerobo
h 

Taat terhadap 
aturan,beragama 
yang baik, pekerja 
keras,dan rendah 
hati Memfitnah 

fahri demi 
mendapatkan 
cintanya,tidak 
bisa 
menghargai 
orang lain Teguh pendirian, rela 

berkorban,lebih baik 
diam dari pada berbicara Jika menginginkan 

sesuatu hrus didapatkan 
walaupun dengan jalan 
yang salah,membuat 
orang tua membenci diri 
sendiri. 

Adegan asmara Fitnah Membangun jiwa yang Lebih memilih seseorang 



         yang disajikan 
dengan baik tidak 
terkesan vulgar terhadap 

tokoh 
utama,dan 
perlkuan 
kejam 
terhadap 
anggota 
keluarganya penuh makna,panutan 

dan sosok yang bisa di 
andalkan yang dengan status sosial 

lebih tinggi untuk 
dijadikan pendamping 
hidup 

Menjaga 
keharmonisan antar 
sesama,berjuang 
dengan sungguh 
sungguh Perlakuan 

ayah yang 
menyiksa 
anak 
perempuanny
a Berbakti pada ibu dan 

adik-adik, menjalankan 
shalat, taat pada aturan 
agama Membarikan ciuaman 

kepada laki-laki yang 
bukan mahrom dan 
membenci kedua orang 
tua. 

    






	SAMPUL.pdf (p.1)
	PERSETUJUAN HARNI.pdf (p.2)
	HALAMAN PENERIMAAN HARNI.pdf (p.3)
	PERNYATAAN KEASLIAN.pdf (p.4)
	ABSTRAK.pdf (p.5-6)
	KP HARNI.pdf (p.7-9)
	DAFTAR ISI 1.pdf (p.10)
	DAFTAR ISI 2.pdf (p.11)
	THESIS_HARNI_2.pdf (p.12-85)
	Lampiran lembar Wawancara.pdf (p.86-107)
	Lampiran Tabel Reduksi Data.pdf (p.108-113)
	SK BEBAS PLAGIAT.pdf (p.114)
	DRH.pdf (p.115)

