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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Karya sastra diciptakan pengarang untuk dinikmati, dipahami dan dimanfaatkan oleh

masyarakat. Masyarakat dapat melihat dan merasakan pengalaman hidup yang pernah

dirasakan oleh pengarang. Masyarakat sebagai pembaca sekaligus penikmat tidak

memahami dengan makna yang terdapat dalam karya sastra tersebut, maka manfaat

serta kenikmatan dalam karya sastra tersebut akan berkurang. Sering kita jumpai

pembaca hanya membaca sepintas sehingga pembaca tidak mendapatkan apa-apa dari

karya sastra yang dibacanya (Nurgiyantoro, 2005: 51).

Karya sastra merupakan karya seni yang dihasilkan oleh manusia yang berupa

pangalaman jiwa yang menjadi wadah untuk menyampaikan pesan-pesan tentang

hidup manusia yang diungkapkan dengan bahasa. Banyak hal dapat menambah

pengetahuan dan pengalaman kehidupan manusia melalui karya sasra. Karya sastra itu

bagus dan menarik karena dalam karya sastra menggabungkan sifat menyenangkan

dan berguna. Menyenangkan karena mengadung keindahan yang tertuang dalam

bahasa. Penggunaan bahasa yang menarik, dapat membuat seorang pembaca tertarik

untuk membaca isi karya sastra tersebut, dan berguna karena sastra mengadung isi

yang dapat dipetik hikmahnya (Teeuw 2003: 43).
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Sastra dapat dikatakan sebagai gambaran kehidupan manusia. Kehidupan manusia yang

digambarkan dalam sastra merupakan kehidupan yang faktual, baik kehidupan individu

(pengarang) maupun kehidupan sosial (masyarakat) yang diolah berdasarkan imajinasi

pengarang. Proses penghayatan seorang pengarang dalam melahirkan karyanya

berpangkal pada resepsi hayali yang semata-mata menggerakkan angan-angan

(Nurgiyantoro, 2005: 54).

Salah satu sifat manusia adalah keinginan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya.

Dalam hidup bersama antara manusia dan manusia atau manusia dan kelompok tersebut

manusia ingin menyampaikan maksud, tujuan dan keinginannya masing-masing.

Hubungan inilah yang disebut dengan interaksi. Interaksi terjadi apabila individu

melakukan tindakan sehingga menimbulkan reaksi dari individu-individu yang lain.

Interaksi merupakan hubungan yang tertata dalam bentuk tindakan-tindakan yang

berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat (Basrowi,

2005: 138-139).

Dalam mempertahankan hidupnya manusia tidak bisa melakukan segala sesuatu sendirian

tanpa bantuan orang lain karena manusia merupakan mahluk sosial. Secara garis besar

persoalan hidup dan kehidupan itu mencakup persoalan hubungan manusia dengan diri

sendiri dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Manusia dalam mempertahankan

hidup, manusia harus saling berinteraksi dengan satu sama lainnya (Soekanto, 1996: 79).
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Dalam karya sastra unsur tokoh merupakan hal yang sangat penting karena tokoh dapat

menimbulkan konflik, dan membangun alur. Tiap-tiap tokoh dalam sebuah novel

memerankan peran yang berbeda-beda, dan antara tokoh-tokoh yang satu dengan

tokoh lainnya saling berkaitan, sehingga terjadi hubungan antarperan yang saling

berinteraksi dengan tujuan untuk menyampaikan maksud, tujuan dan keinginannya

masing-masing. Hubungan-hubungan tersebut antara lain hubungan cinta kasih,

hubungan tanggung jawab, hubungan kerja sama, hubungan musyawarah, hubungan

tolong-menolong, hubungan saling menghormati (Nurgiyantoro, 1995: 188).

Novel yang penulis teliti merupakan salah satu karya Habiburrahman El Shirazy yang

berjudul Ketika Cinta Bertasbih. Ciri khas novel karya Habiburraman selalu

menghadirkan atau menciptakan tokoh rekaan yang selalu  menjaga kesucian ke

dalam setiap relung kehidupan dan perilaku suci, seperti  Fahri (Ayat-Ayat Cinta),

Zaid (Di Atas Sajadah Panjang), Raihana (Pudarnya Pesona Cleopatra), Zahrana

(Dalam  Mikrab Cinta) dan Azzam (Ketika Cinta Bertasbih). Tokoh-tokoh rekaan

Habiburrahman mengingatkan kita bagaimana perilaku yang disajikan oleh para nabi

dan orang-orang suci pada zaman dahulu. Perilaku bagaimana tidak boleh membalas

kezaliman dengan kezaliman, terus bersabar dan bersabar sambil tiada berhenti selalu

meminta pertolongan kepada Tuhan, selalu bertutur kata dengan halus tanpa harus

menyakiti orang lain. Hadirnya novel Ketika Cinta Betasbih telah mendapat pujian

dari Koko Jumiko dan Risa Fitriani sebagai berikut.

1. Novel Ketika Cinta Bertasbih merupakan sebuah novel yang membangun jiwa di

tengah-tengah rasa pesimisme anak muda negeri ini untuk memegang teguh

prinsip-prinsip Islami dalam kehidupan.

2. Bahasa yang digunakan lembut dan memikat, penulis mengajak pembaca semua

untuk banyak merenung betapa indahnya hidup di bawah naungan Al Quran dan

karya-karyanya selalu dinanti karena dinilai membangun jiwa dan menumbuhkan
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semangat berprestasi (http://id.Komentar Ketika Cinta Bertasbih.com). Alasan

penulis memilih novel Ketika Cinta Bertasbih, penulis tertarik dengan cerita novel

yang disajikan oleh pengarang dalam novel ini, karena dalam cerita Ketika Cinta

Bertasbih terdapat ajaran Islam dan pengarangnya sendiri Habibrrahman El

Shirazy tumbuh dan berkembang dalam lingkungan pesantren.

Dalam novel Ketika Cinta Bertasbih, tokoh Khairul Azzam (Azzam) yang merupakan

tokoh utama, di samping itu tokoh-tokoh lainnya, yaitu Anna, Furqan, Ilyas, Husna,

Lia, orang tua Azzam, Kai Lutfi, Sheila, Mira, Ustadz Mujjab, Sarah, Zumrah, Eliana,

Ummi, Sarah. Beberapa tokoh yang telah penulis sebutkan di atas, penulis hanya

menganalisis satu tokoh saja yang menjadi tokoh utama dalam novel Ketika Cinta

Bertasbih karya Habiburrahman El Shirazy. Novel ini mengisahkan tentang kisah

percintaan.

Pengajaran sastra dapat membantu keterampilan berbahasa apabila dalam pengajaran

sastra guru melibatkan langsung kemampuan berbahasa siswa meliputi menyimak,

berbicara, membaca, dan menulis. Pengajaran sastra dapat mengembangkan cipta dan

rasa apabila dalam pengajaran sastra guru mencoba memberikan kesempatan para

siswa untuk mengembangkan kecakapan yang dimilikinya. Kecakapan siswa berupa

penalaran indrawi, afektif, sosial dan religius sehingga pengajaran sastra mampu

mengembangkan kualitas pribadi siswa (Rahmanto, 1988: 27).

Salah satu kegiatan membaca yang dilakukan oleh siswa di sekolah adalah membaca

novel yang terdapat pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 untuk

SMA. Pengajaran  mengenai novel disampaikan pada siswa XI semester satu. Standar

Kompetensi adalah memahami berbagai hikayat novel Indonesia/ novel terjemahan.

Kompetensi Dasar yang harus dikuasi siswa adalah menganalisis unsur-unsur intrinsik
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dan ekstrinsik novel Indonesia/ novel terjemahan. Kegiatan pembelajaran meliputi

(1) membaca novel Indonesia dan novel terjemahan; (2) menganalisis unsur-unsur

ekstrinsik (nilai budaya, sosial dan moral) dan intrinsik (alur, tema, penokohan, sudut

pandang, latar dan amanat) novel Indonesia dan terjemahan; (3) membandingkan

unsur ekstrinsik dan intrinsik novel terjemahan dengan novel Indonesia (Depdikna:

2006).

Berdasarkan landasan kebijakan tersebut, penulis menganggap pokok bahasan

memahami berbagai hikayat novel Indonesia/ novel terjemahan merupakan hal yang

penting untuk dikuasai oleh siswa karena melalui novel siswa dapat mengekspresikan

atau menginformasikan kekayaan ilmu, pikiran, gagasan, pengalaman, dan imajinasi

siswa, selain itu dalam karya sastra khususnya novel banyak sekali pelajaran dan

nilai-nilai positif yang dapat dijadikan panutan oleh siswa dalam kehidupan sehari-

hari dalam bermasyarakat.

Penulis merasa perlu mengadakan penelitian dengan judul Hubungan Antarperan

Dalam Novel Ketika Cinta Betasbih Karya Habibburahman El Shirazy dan

Kelayakannya Sebagai Alternatif Bahan Ajar Sastra Di SMA . Alasan penulis

memilih judul ini adalah penulis ingin mengetahui hubungan antarperan dalam novel

Ketika Cinta Bertasbih karya Habiburrhman El Shirazy dan mengetahui kelayakan

novel Ketika Cinta Bertasbih sebagai bahan ajar sastra di SMA.

Sejauh pngamatan penulis, mahasiswa Universitas Lampung belum pernah

membahas tentang hubungan antarperan dalam novel Ketika Cinta Bertasbih karya

Habiburrahman El Shrirazy dan kelayakannya sebagai alternatif bahan ajar sastra di

SMA.  Demikianlah yang melatarbelakngi penelitian ii untuk meneliti Hubungan
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Antarperan dalam Novel karya Habiburrahman El Shirazy dan Kelayakannya Sebagai

Alternatif Bahan Ajar Sastra di SMA.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah hubungan antarperan dalam novel

Ketika Cinta Bertasbih Karya Habiburrahman El Shirazy dan kelayakannya sebagai

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Mendeskripsikan hubungan antarperan dalam novel Ketika Cinta Bertasbih karya

Habiburrahman El Shirazy.

2. Mengetahui kelayakan novel Ketika Cinta Bertasbih karya Habiburrahman El

Shirazy sebagai alteranif bahan ajar sastra di SMA.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Menambah pengetahuan  terhadap hubungan antarperan.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan masukan guru dan sekolah dalam upaya menyediakan

beragam bahan ajar.

2. Membantu guru bidang studi Bahasa dan Sastra Indonesia untuk mencari

alternatif bahan ajar  dan pembelajaran bahasa dan sastra di SMA.

3. Menginformasikan kepada pembaca, siswa dan guru tentang deskripsi

hubungan antarperan dalam novel Ketika Cinta Bertasbih karya

Habiburrahman El Shirazy.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian
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Sesuai dengan judul penelitian dan perumusan masalah, ruang lingkup penelitian ini

sebagai berikut.

a. Tokoh utama dalam novel Ketika Cinta Bertasbih yaitu Khailirul Azzam

b. Hubungan antarperan, ditandai dengan hubungan antarmanusia (Nurgiyantoro,

1995: 188) sebagai berikut.

1. Hubungan cinta kasih.

2. Hubungan tanggung jawab.

3. Hubungan kerjasama.

4. Hubungan musyawarah.

5. Hubungan tolong-menolong.

6. Hubungan rasa hormat.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Interaksi Sosial

Manusia merupakan makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang

lain. Manusia dilahirkan dimuka bumi ini untuk saling bersosialisasi dengan makhluk
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lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari pasti mengalami apa itu proses sosial, proses

sosial merupakan aspek dinamis dari kehidupan masyarakat yang di dalamnya

terdapat suatu proses hubungan antarmanusia satu dengan manusia lainnya. Proses

hubungan tersebut berupa interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan sosial, karena

interaksi sosial merupakan faktor yang paling utama dalam kehidupan sosial

(Soekanto, 1996: 140).

Interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu yang lain,

individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, jadi terdapat

adanya hubungan yang saling timbal balik (Walgito, 2002: 57). Interaksi sosial adalah

hubungan dinamis yang mempertemukan orang dengan orang, kelompok dengan

kelompok manusia. Bentuknya tidak hanya bersifat kerja sama, tetapi bisa juga

berbentuk persaingan, pertikaian (Basrowi, 2005: 138). Terjadinya interaksi sosial

dalam kehidupan, karena adanya untuk saling mengerti tentang maksud-maksud dan

tujuan masing-masing pihak dalam suatu hubungan sosial. Interaksi sosial tidak akan

terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat (Basrowi, 2005: 140), yaitu:

1) Kontak sosial

Kontak sosial adalah hubungan antara satu orang atau lebih melalui percakapan

dengan saling mengerti tentang maksud dan tujuan masing-masing dalam kehidupan

manusia, konflik sosial pihak satu dengan pihak lainnya (Basrowi, 2005: 140). Kontak

tidak langsung adalah kontak sosial yang menggunakan alat sebagai perantara,

misalnya melalui telepon, radio, dan surat kabar, sedangkan kontak yang secara

langsung adalah suatu kontak sosial melalui suatu pertemuan dengan bertatap muka

dan berdialog antara kedua belah pihak tersebut.
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Beberapa hal penting tentang kontak sosial yang perlu dicatat adanya kontak sosial

bersifat positif dan negatif.  Kontak positif terjadi karena hubungan antara kedua

belah pihak terdapat saling pengertian disamping itu juga menguntungkan masing-

masing pihak. Hubungan dapat berlangsung lebih lama atau mungkin dapat berulang-

ulang dan mengarah pada kerja sama yang lebih baik dan membawa manfaat kepada

kehidupan sosial. Kontak negatif terjadi karena hubungan antara kedua belah pihak

tidak melahirkan saling pengertian atau mungkin merugikan salah satu pihak sehingga

mengakibatkan suatu pertentangan atau perselisihan.

2) Komunikasi Sosial

Komunikasi adalah proses saling memberikan tafsiran kepada atau dari perilaku pihak

lain, melalui tafsiran pada pihak lain seseorang mewujudkan perilaku sebagai reaksi

terhadap maksud atau peran yang ingin disampaikan oleh pihak lain itu (Basrowi,

2005: 143). Komunikasi dapat diwujudkan dengan pembicaraan, gerak-gerik fisik

maupun perasaan. Selanjutnya, dari sini timbul sikap dan ungkapan perasaan, seperti

senang, ragu-ragu, takut atau menolak, bersahabat, dan sebagainya yang merupakan

reaksi atas pesan yang diterima. Saat ada aksi dan reaksi itulah terjadi komunikasi.

2.2 Tokoh

2.2.1 Pengertian Tokoh Utama

Tokoh utama adalah tokoh yang mengambil bagian terbesar dalam peristiwa dalam

cerita. Peristiwa atau kejadian-kejadian itu menyebabkan terjadinya perubahan sikap

terhadap diri tokoh dan perubahan pandangan kita sebagai pembaca terhadap tokoh

tersebut. Tokoh utama suatu fiksi dapat ditentukan dengan tiga cara, yaitu (1) tokoh

itu yang paling terlibat dengan makna atau tema; (2) tokoh itu yang paling banyak

berhubungan dengan tokoh lain; (3) tokoh itu yang paling banyak memerlukan waktu

penceritaan (Sayuti, 1996: 47).
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2.3 Peran

Karya sastra sebagai pencerminan kehidupan masyarakat sering mengetengahkan

berbagai peran yang diperankan oleh tokoh cerita. Begitu pula halnya di dalam

kehidupan masyarakat, seseorang sering memerankan peran ganda, misalnya kakak

bisa juga berperan sebagai orang tua, teman dan sahabat. Masing-masing tokoh cerita

dalam kaitannya dengan keseluruhan cerita tidaklah sama peran yang diperankan

tokoh cerita Nurgiantoro (1995: 733) .

2.4 Hubungan Antarperan

Hubungan antarperan adalah hubungan atau kontak antara pemeran cerita yang satu

dengan pemeran yang lain dapat diketahui melalui alur cerita, sehingga pembaca lebih

mudah untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang tergambar di dalam cerita

(Nurgiantoro,1995: 188). Karya sastra terdapat konflik dan ketegangan, hal ini bisa

terjadi karena adanya hubungan antarperan yang saling berinteraksi secara aktif,

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa di dalam interaksi

sosial terdapat hubungan antarmanusia. Hubungan antarmanusia dapat diketahui

melalui peran dan hubungan antarperan di dalam karya sastra.

Masalah-masalah yang berupa hubungan antarperan itu antara lain dapat berwujud:

persahabatan, kekeluargaan seperti hubungan orang tua, suami dengan isteri,

hubungan kakak dan adik, hubungan atasan dengan bawahan dan hubungan tuan

rumah. Hubungan antarmanusia dapat berupa hubungan cinta kasih, tanggung jawab,

kerjasama, tolong menolong, dan rasa hormat (Nurgiyantoro, 1995: 326).

2.4.1 Cinta Kasih

Kata cinta selain mengandung unsur perasaan aktif juga menyatakan tindakan yang

akif. Pengertiannya sama dengan kasih sayang sehingga kalau seseorang mencintai
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orang lain, artinya orang tersebut berperasaan kasih sayang atau berperasaan suka

terhadap orang lain. Kasih sayang merupakan dasar komunikasi, misalnya komunikasi

anak dengan orang tua, kakak dengan adik, suami dengan istri dan antara sesama

teman. Cinta memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Cinta merupakan

landasan dalam kehidupan perkawinan, pembentukan keluarga dan pemelihara anak.

Hubungan yang erat di masyarakat dan hubungan manusiawi dapat menambah

keakraban satu sama lainnya (M.Soelaeman Munandar, 2000:69).

2.4.2 Tanggung Jawab

Manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial, juga merupakan makhluk

Tuhan. Manusia memiliki tuntutan yang besar untuk hidup bertanggung jawab.

Dengan memiliki sikap tanggung jawab, semua permasalahan dapat terselesaikan

dengan baik dan kehidupan akan menjadi tentram. Tanggung jawab dalam konteks

pergaulan manusia adalah keberanian. Orang yang bertanggung jawab adalah orang

yang berani menanggung risiko atas segala yang menjadi tanggung jawab (M.

Soelaeman Munandar, 2000: 103).

2.4.3 Kerja Sama

Kerja sama adalah suatu bentuk proses sosial dimana di dalamnya terdapat aktivitas

tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan

saling memahami terhadap aktivitas masing-masing (Basrowi, 2005:145). Kerja sama

melibatkan pembagian tugas dimana setiap orang mengartikan setiap pekerjaan

merupakan tanggung jawab demi tercapainya tujuan bersama. Kerja sama timbul

apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang

sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan

pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan

tersebut.
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2.4.4 Musyawarah

Sejak zaman dulu sampai sekarang dalam kehidupan masyarakat yang menyangkut

dengan kepentingan bersama selalu dimusyawarahkan, agar dapat memperoleh

keputusan bersama dan tidak menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat.

Musyawarah adalah suatu keputusan yang mencerminkan keinginan dan kesepakatan

bersama untuk mencapai kebulatan kehendak dan sikap (M. Soelaeman Munandar,

2000: 91).

2.4.5 Tolong-Menolong

Saling tolong menolong pada masyarakat diwujudkan mulai dari tingkat keluarga

sampai pada hidup bermasyarakat. Tolong menolong begitu melekat dalam

kehidupan, karena manusia hidup tidaklah sendirian melainkan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari individu satu dengan lainnya, serta kelompok satu dengan

kelompok yang lainnya agar dapat menjalin hubungan yang akrab, orang harus

menyesuaikan diri dengan harapan-harapan, bekerja sama, berperan dan sopan. Sikap

ketergantungan inilah yang dapat menimbulkan rasa tolong menolong dengan

sesamanya. Tolong menolong yang diharapakan oleh manusia adalah tolong

menolong tidak hanya dijalani dalam sewaktu-waktu tetapi setiap saat. Bila melihat

orang lain kesulitan maka secara spontan rasa tolong menolong muncul tanpa pamrih

(Tri Joko Prasetya, 1991: 173).

2.4.6 Rasa Hormat

Rasa hormat adalah perasaan yang saling menghargai, hormat-menghormati sesama

manusia,karena di samping mempunyai hak yang sama yaitu hak untuk dihormati

sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang mulia, manusia diwajibkan untuk saling

menghormati sesamanya. Rasa hormat adalah saling menghormati antara manusia
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karena sikap saling menghormati akan menciptakan atau dapat menimbulkan

persahabatan sesama manusia (M.Soelaman Munandar, 2000: 99).

2.5 Pemilihan Bahan Ajar Sastra di SMA

Pengajaran sastra, khususnya novel di sekolah sangat penting. Dalam karya sastra

(novel) banyak pelajaran dan nilai-nilai positif yang dapat dijadikan bahan dalam

kehidupan bermasyarakat. Bila pembaca menghayati dan mempelajari isi novel,

pembaca akan merasa ikut dalam adegan cerita tersebut. Pengajaran sastra juga dapat

meningkatkan pengetahuan sosial  siswa apabila guru membimbing siswa agar

mampu mengungkapkan dan mencari serta memahami keterkaitan antar-fakta, dengan

demikian siswa mampu menemukan nilai-nilai sosial yang terdapat dalam karya

sastra. Dalam pemilihan bahan ajar pengajaran sastra ada tiga aspek yang perlu

diperhatikan, yaitu:

1. Bahasa

Aspek kebahasaan dalam sastra tidak hanya ditentukan oleh masalah-masalah yang

dibahas, tetapi juga faktor lain seperti cara penulisan yang dipakai oleh pengarang.

Dalam segi kebahasan, pemilihan bahan pengajaran sastra harus memiliki kriteria-

kriteria tertentu, yaitu harus sesuai dengan tingkat pengusaan bahasa siswa, harus

diperhatikan kosakata yang baru, dan memperhatikan segi ketatabahasaan. Novel

merupakan altenatif untuk bahan  pengajaran ke dalam kompenen dasar kegiatan

belajar mengajar bahasa dan sastra Indonesia di SMA. Penggabungan sastra ke dalam

pengajaran bahasa (Indonesia) memang wajar dan dapat dimengerti, sebab bahasa

merupakan sarana pengucapan sastra dan bahasa merupakan salah satu unsur

membentuk  sastra yang sangat penting.

2. Psikologi
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Tahap-tahap perkembangan siswa hendaknya diperhatikan dalam memilih bahan

pengajaran sastra. Tahap ini sangat besar pengaruhnya terhadap minat dan

keengganan anak didik dalam banyak  hal. Tahap perkembangan psikologi ini juga

sangat besar pengaruhnya terhadap daya ingat, kemauan  mengerjakan tugas, kesiapan

bekerja sama, dan kemungkinan memahami situasi atau pemecahan problem yang

dihadapi. Dalam pengajaran sastra tahap psikologi harus diperhatikan, guru

hendaknya menyajikan karya yang secara psikologi dapat menarik minat sebagian

siswa dalam kelas. Berikut tahapan yang diharapkan dapat membantu guru untuk

lebih memahami tingkatan perkembangan psikologi anak SD dan Menengah.

a. Tahap Penghayalan (8-9 tahun)

Pada tahap ini imajinasi anak belum banyak diisi hal-hal nyata tapi masih penuh

dengan berbagai fantasi anak.

b. Tahap Romantik (10-12 tahun)

Pada tahap ini anak mulai meninggalkan fantasi-fantasi dan mengarah ke realitas.

Meski pandangan-pandangan tentang dunia ini masih sangat sederhana tetapi pada

tahap ini anak telah menyenangi cerita-cerita kepahlawanan, petualangan, bahkan

kejahatan.

c. Tahap Realistik (13-16 tahun)

Sampai tahap ini anak-anak sudah benar-benar terlepas dari dunia fantasi dan

sangat berminat pada realitas atau apa yang benar-benar terjadi. Mereka terus

berusaha mengetahui dan siap mengikuti dengan teliti fakta-fakta untuk memahami

masalah-masalah dalam kehidupan nyata.

d. Tahap Generalisasi (umur 16 dan selanjutnya)

Pada tahap ini anak sudah tidak lagi hanya berminat pada hal-hal praktis saja tetapi

juga berminat untuk menemukan konsep-konsep abstrak dengan menganalisis
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suatu fenomena. Dengan menganalisis fenomena, mereka berusaha menemukan

dan merumuskan penyebab utama fenomena itu yang kadang-kadang mengenai

filsafah untuk menentukan keputusan-keputusan moral.

Karya sastra yang terpilih untuk diajarkan hendaknya sesuai dengan tahap psikologi

pada umumnya dalam suatu kelas. Semua siswa dalam suatu kelas belum tentu

mempunyai tahap psikologi yang sama tetapi guru hendaknya menyajikan karya

sastra yang setidak-tidaknya secara psikologi dapat menarik minat sebagian besar

dalam kelas itu (Rahmanto, 1988:31).

3. Latar Belakang Budaya

Latar belakang budaya meliputi hampir semua faktor kehidupan manusia dan

lingkungan geografi, sejarah, iklim, legenda, pekerjaan, cara berpikir, nilai-nilai

masyarakat, seni, olahraga, hiburan, moral, dan etika. Siswa akan tertarik pada karya-

karya sastra dengan latar belakang budaya mereka (Rahmanto,1988: 31). Dengan

melalui karya sastra, siswa dapat mengenali dan mengamalkan nilai-nilai yang

diangggap baik untuk pengetahuan tentang sastra lebih banyak diarahkan kepada

pengajaran yang mengutamakan pada apresiasi, yaitu siswa langsung diperkenalkan

dengan karya sastra agar siswa dapat mengenal, memahami, dan dapat

mengapresiasikan karya sastra Indonesia, khususnya novel.

Dalam hal ini, pengajaran sastra adalah mengajak siswa untuk mampu

mengapresiasikan karya sastra ditinjau dari aspek kehidupan. Pengajaran sastra ini

termasuk dalam mengapresiasikan karya sastra berdasarkan unsur ekstrinsiknya.

Novel Ketika Cinta Bertasbih karya Habiburrahman El Shirazy diharapkan dapat
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membantu kepekaan siswa terhadap informasi tentang hubungan antarperan lewat

menganalisis karya sastra khususnya novel. Novel Ketika Cinta Bertasbih dianalisis

untuk mengetahui isinya yang kemudian diketahui layak atau tidak dijadikan sebagai

alternatif bahan pengajaran sastra Indonesia di Sekololah Menengah Atas Atas

(SMA).

III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif . Metode

deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah dengan memaparkan keadaan objek

penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampil bagaimana adanya (Margono, 2007:

35).

Metode deskriftif merupakan metode yang digunakan peneliti untuk menganalisis

dengan melakukan pencarian fakta dengan interprestasi yang tepat. Dalam metode

dekriptif, peneliti ingin memberikan gambaran-gambaran terhadap fenomena-

fenomena yang terjadi serta mendapatkan suatu realitas dan implikasi dari suatu

masalah yang ingin dipecahkan.
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3.2  Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah novel Ketika Cinta

Bertasbih karya Habiburrahman El Shirazy cetakan pertama terbitan Republika pada

tahun 2007 dan tebal buku 477 halaman.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah teknik analisis teks. Teknik ini

untuk mendeskripsikan hubungan antarperan yang terdapat dalam novel Ketika Cinta

Bertasbih karya Habiburrahman El Shirazy.

3.4 Teknik Analisis Data

Langkah-langkah penulis untuk mengumpulkan dan menganalisis data sebagai

berikut.

1. Membaca keseluruhan isi cerita yang terdapat dalam novel Ketika Cinta

Bertasbih.

2. Menganalisis tokoh utama dalam novel Ketika Cinta Bertasbih.

3. Menganalisis dengan menganalisis interaksi sosial yang berupa hubungan

antarperan yang terdapat dalam novel Ketika Cinta Bertasbih karya

Habiburrahman El Shirazy.

4. Melakukan pembahasan hubungan antraperan yang terdapat di dalam novel

tersebut sebagai objek penelitian.

5. Menentukan kelayakan novel Ketika Cinta Bertasbih karya Habiburrahman El

Shirazy sebagai bahan ajar sastra di SMA.

6. Menyimpulkan hasil pembahasan.
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh, yang menjadi tokoh utama dalam novel Ketika

Cinta Bertasbih karya Habiburrahman El Shirazy adalah Khairul Azzam.

Dalam novel ini tokoh Azzam memiliki peran yang bermacam-macam. Peran tokoh

Azzam dalam novel Ketika Cinta Bertasbih sebagai berikut (1) anak, (2) kakak, (3)

sahabat, (4) kekasih dan (5) tuan rumah.

Hubungan antarperan yang terdapat di dalam novel Ketika Cinta Bertasbih karya

Habiburrahman El Shirazy meliputi hubungan anak dan ibu, hubungan  kakak dan

adik, hubungan persahabatan, hubungan sepasang kekasih dan hubungan tuan rumah

dan tamu. Dalam hubungan antarperan ditandai dengan hubugan antar- manusia

antara lain: Hubungan Cinta kasih, hubungan tanggung jawab, hubungan kerjasama,

hubungan musyawarah, hubungan tolong menolong, dan hubungan rasa hormat.

4.2 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.2.1  Hubungan nalisis Tokoh Utama

a)  Azzam (M. Cholisi Asadil Alam)

Tokoh Azzam adalah tokoh utama dalam novel ini yang mempunyai cita-cita dan

semangat  tinggi. Ia berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ia memiliki keinginan

untuk mengubah status sosial keluarga menjadi orang kaya seJawa. Dalam novel ini

tokoh Azzam merupakan anak yang bertanggung jawab dan berbakti kepada kedua
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orang tuanya. Akhirnya ia mampu merubah status sosialnya dengan bekerja keras.

Tokoh Azzam memiliki kriteria sebagai berikut.

(1) Tokoh paling berhubungan dengan makna atau tema

Berdasarkan teori S.A Sayuti, penulis menyimpulkan bahwa tokoh Azzam merupakan

tokoh utama dalam novel Ketika Cinta Bertasbih, hal ini dikarenakan tokoh Azzam

paling berhubungan dengan makna atau tema yang terdapat dalam novel tersebut,

yakni percintaan. Berikut kutipan yang menunjukkan hubungan tokoh Azzam dengan

tema novel tersebut.

Ya. Aku kenal. Sahut Azzam menahan getar dihatinya. Tiba-tiba teringat lamarnya
untuk Anna yang disampaikan lewat Ustadz Munjab karena Anna sudah dilamar oleh
Furqon sahabatnya sendiri, memang apa yang dilakukan Ustadz Munjab benar, karena
seorang muslim tidak boleh melamar seseorang yang telah dilamar oleh saudaranya
(2007: 155).

Berdasarkan kutipan di atas menunjukkan bahwa tokoh Azzam yang dilukiskan oleh

Habibburahman merupakan tokoh utama yang berkaitan dengan tema percintaan.

Azzam jadi teringat di Cairo, saat itu Azzam melamar seorang gadis yang bernama

Anna, tetapi sayangnya lamaran Azzam ditolak Ustasz Mujab karena Anna sudah

dilamar Furqon.

Berikut kutipan yang juga mengidentifikasi tokoh Azzam sebagai tokoh utama.

Azzam ingin menikah bu, tapi sudah dua kali ada gadis diajukan ke Azzam dan
Azzam cocok tapi ibu yang tidak cocok. Azzam harus bagaimana
lagi (2007:248).

Kutipan di atas menunjukkan tokoh Azzam tokoh utama berkaitan dengan tema

percintaan. Kehidupan percintaan Azzam selalu dihalangi oleh ibunya, karena alasan

tidak cocok.

Berikut kutipan yang menunjukkan hubungan tokoh Azzam dengan tema percintaan

tersebut.
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Iya, Edy sama saya sampai berdebat keras sama ibu mertua. Edy malah sampai
marah, tapi ibunya tetap bersikukuh dan bilang kalau sampai Mila jadi menikah
dengan lelaki itu maka aku tidak rela dunia akhirat. Edy yang membawa lelaki
itu dan keluarganya juga tidak aku ridhai. Begitulah kami tidak bisa berkutik
apa-apa. Edy tidak berani ikut karena malu sama Azzam. Terus terang kami
telah kehabisan cara berhadapan dengan ibu mertua yang sangat kolot dan
masih kuat memegang kejawen ( 2007: 266).

Kutipan di atas menunjukkan adanya masalah percintaan Azzam terhadap Mila.

Ibunya tidak setuju dengan hubungan mereka, karena ibunya masih kuat sekali

memegang kejawen (anak pertama tidak boleh menilah dengan anak ketiga) bila

sampai menikah akan berakibat dari keluarga perempuan maupun laki-laki ada yang

meninggal dunia.

Berikut kutipan yang menunjukkan hubungan tokoh Azzam dengan tema percintaan

tersebut.

Waktu dia wisuda di ITB, setelah itu dia S2 Matematika di Belanda. Saat aku
bertemu denganmu dia baru pulang dua minggu dan meminta dicarikan jodoh
yang bisa membimbingnya baca Al quran dan bisa mengimaminya shalat.
Bapak anggap ketika bertemu denganmu engkaulah orangnya, cocok sama-sama
lulusan dari luar negeri. Bapak tunggu-tunggu dari hari-hari dan minggu ke
minggu, kau tidak datang. Bapaknya punya pikiran kau mungkin sudah ada
calon, akhirnya bapak menyerahkan jodohnya padanya, asal baik dan saleh
kalau dia punya calon bapak merestui (2007: 271).

Kutipan di atas mengemukkan lagi tentang percintaan Azzam, yang gagal dalam

percintaan dan gagal untuk mendapat seorang mendamping untuk yang sekian

kalinya, karena keterlambatan Azzam menemui orang yang memberinya kartu nama

saat pengajian. Dari hari ke hari Azzam di tunggu tidak datang juga, akhirnya wanita

memilih pilihan hatinya sendiri.

Berikut kutipan yang menunjukkan hubungan tokoh Azzam dengan tema percintaan

tersebut.

Azzam ditemukan dengan Seila yang terus menundukkan kepala. Pak Badri juga
menjelaskan kepada Seila maksud kedatangan membawa Azzam. Seila melihat
Azzam sesaat. Seila tidak langsung memberikan jawaban. Seminggu setelah itu
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surat datang  dan surat itu singkat sekali. Surat itu oleh pak Badri diberikan
kepada Azzam untuk dibaca. Membaca surat itu Azzam malah terharu. Seila
benar. Seila harus memilih suami yang dicintainya (2007: 273- 274).

Kutipan di atas menunjukkan kisah percintaan Azzam yang sangat pelit dan berkali-

kali ingin menikah pasti ada saja halang. Azzam ingin menikahi Seila tapi Seila

menolak karena Seila tidak mencintai Azzam.

(2) Tokoh paling banyak berhubungan dengan tokoh lain.

Sama halnya dengan teori sebelumnya, tokoh Azzam merupakan tokoh utama dalam

novel ini, hal ini karena penulis pada saat menganalisis kehidupan sosial dalam novel

ini, tokoh Azzam paling banyak berhubungan dengan tokoh lain baik tokoh utama

yang lain maupun tokoh periferal.

Berikut kutipan yang menunjukkan hal tersebut.

Sepuluh menit lagi kita akan mendarat di Bandara Soekarno Hatta kata Eliana
kepada Azzam yang  duduk di sampingnya (2007: 116).

Berdasarkan kutipan di atas menunjukkan adanya hubungan tokoh Azzam dengan

tokoh utama lainnya. Hubungan Azzam dan Eliana sebagai rekan kerja waktu di Cairo

yang kebetulan pulang ke Indonesia bersama.

Berikut yang juga mengidentifikasi tokoh Azzam sebagai tokoh utama.

Dua hari berikutnya Azzam bersiap untuk pergi ke Jakarta. Kepada ibu dan
adik-adiknya Azzam pamit untuk empat hari lamanya. Kang Paimo datang
menjemput Azzam ditemani oleh Si Kamdun. Si Kamdun adalah teman kerja
Kang Paimo yang paling giat dan andal. Si Kamdun juga biasa mengendarai
truk, sehingga apabila Kang Paimo capek Si Kamdun bisa menggantikannya
(2007: 165).

Berdasarkan kutiapan di atas, pelukisan tokoh Azzam sebagai tokoh utama sangat

jelas. Hal ini ditunjukkan adanya hubungan tokoh Azzam dan tokoh lain seperti ibu



22
dan adik-adiknya (Husna dan Lia) sebagai keluarganya, tokoh Kang Paimo dan Si

Kamdun sebagai rekan kerjanya.

Berikut kutipan yang menunjukkan tokoh Azzam sebagai tokoh utama.

Suatu malam, sambil minum kopi panas digardu ronda Azzam mendengarkan
cerita Kang Paimo. Ada empat orang yang ronda malam: Kang Paimo, Kang
Qodir, Si Badrun dan Azzam. Kang paimo bercerita dengan semangat
sementara Azzam, Kang Qodir, dan Si Bandrun diam mendengarkan dengan
seksama (2007: 163).

Kutipan di atas menunjukkan adanya hubungan tokoh Azzam dengan tokoh lain

(tambahan), seperti Kang Paimo, Kang Qodir, dan Si Bandrun sebagai teman semasa

kecilnya dan kebetulan mereka yang mendapat giliran jaga malam. Hubungan-

hubungan ini yang menjadikan adanya interaksi sosial dengan para tokoh-tokoh dan

yang menjadikan tokoh Azzam sebagai tokoh utama.

Berikut kutipan yang menujukkan tokoh Azzam sebagai tokoh utama.

Tujuh hari dirumah ia telah kembali akrab dengan hampir semua orang
dikampungnya. Ia menyatu dengan mereka. Tidak ada jarak antara mereka.
Azzam merasa ia sama seperti mereka (Kang Jarwo, Kang Birih, Pak Huri dan
Kang Paimo) (2007: 162).

Kutipan di atas menunjukkan bahwa tokoh Azzam yang dilukiskan oleh

Habiburrahman adalah sosok pemuda yang luas pergaulan dan rama, terutama dengan

masyarakat disekelilingnya. Hal ini menunjukkan dalam novel ini sering berinteraksi

dengan tokoh lain seperti Kang Qodir, Kang Jarwo, Kang Birih, Kang Huri dan Kang

Paimo.

Berikut kutipan yang menunjukkan tokoh Azzam sebagai tokoh utama.

Ya aku kenal." Sahut Azzam menahan getaran dihatinya. Tiba-tiba ia teringat
lamarannya untuk Anna yang ia sampaikan lewat Ustasz Mujjab karena Anna
sudah dilamar oleh Furqon, sahabatnya sendirinya. Memang apa yang dilakukan
Ustadz Mujab benar karena seorang muslim tidak boleh melamar seseorang
yang telah dilamar oleh saudaranya (2007: 155).
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Kutipan di atas menunjukkan adanya hubungan tokoh Azzam dengan tokoh lain

seperti Anna yang merupakan gadis yang ia lamar , Ustadz Munjab merupakan paman

dari wanita (Anna) yang dilamarnya dan Furqan sebagai sahabatnya. Hubungan ini

menyebabkan terjadinya interaksi tokoh Azzam dengan tokoh lain dan menjadikan

tokoh Azzam sebagai tokoh utama.

(3) Tokoh  memerlukan waktu penceritaan.

Tokoh Azzam disebut tokoh utama dalam novel ini karena tokoh Azzam hampir

selalu hadir dan terlibat dalam novel terdapat pada halaman 21-406. Hal ini yang

menjadikan tokoh Azzam sebagai salah satu tokoh utama dalam novel Ketika Cinta

Bertasbih.

4.2.2 Hubungan Antarperan

Di dalam novel Ketika Cinta Bertasih, terdapat hubngan antarperan yang meliputi

hubungan anak dan ibu yang ditandai dengan hubungan cinta kasih, Hubungan

tanggung jawab; hubungan kakak dan adik yang ditandai degan hubungan cinta kasih,

hubungan tanggung jawab, hubungan kerja sama, hubungan musyawarah, hubungan

tolong-menolong; huungan persahabatan yang ditandai dengan hubungan cinta kasih,

hubungan kerja sama, hubungan tolong-menolong; hubungan sepasang kekasih yang

ditandai dengan hubungan cinta kasih, hubungan musyawarah.

4.2.2.1 Hubungan Anak dan Ibu

Dalam novel Ketika Cinta Bertasbih yang digambarkan oleh Habiburrahman bahwa

seorang ibu sangatlah berarti dalam kehidupan seorang anak, karena ibu yang

mengadung dan melahirkan anaknya ke dunia dengan mempertaruhkan nyawa.

Seorang anak akan melakukan apa saja demi ibu yang dicintainya, karena surga itu

ada di telapak kaki ibu. Bagi seorang ibu anak merupakan buah hati tempat untuk
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menambatkan harapan serta sebagai penerus keturunan. Di dalam hubungan anak dan

ibu ditandai dengan hubungan sebagai berikut.

4.2.2.1.1 Hubungan Cinta Kasih

Dalam novel ini Habiburrahman menggambarkan Cinta kasih seorang anak kepada

ibunya. Cinta kasih yang timbul dari hati yang paling dalam, benar-benar tulus dan

tidak akan berubah untuk selamanya. Cinta kasih Azzam kepada ibunya, ia wujudkan

dengan baktinya kepada ibu seperti melakukan apa saja yang diperintahkan oleh

ibunya, karena Azzam tidak mau melihat ibunya sedih dan ia tak ingin jadi anak

durhaka seperti  kutipan berikut.

entahlah ibu tak tahu. Yang jelas ibu tidak cocok! Rina sudah pernah ke rumah

sekali bilang tidak cocok maka akan sulit dilunakkan hatinya. Bagi Azzam,
ibunya tidak cocok dengan Rina ia tak kehilangan apa-apa. Nanti Rina pasti
akan bertemu jodohnya. Hanya saja saat ibunya tidak cocok dengan Rina berarti
ia harus ikhtiar untuk mencari jodoh yang benar-benar cocok baginya dan
ibunya. Sebab ia ingin menikahi perempuan yang benar-benar diridhai ibunya
(Ketika Cinta Bertasbih, 2007: 245).

Dari kutipan di atas terlihat rasa cinta kasih Azzam begitu besar kepada ibunya

sehingga Azzam merasa perlu untuk selalu memperhatikan perasaan ibunya. Demi

menjaga perasaan ibunya, Azzam harus melepaskan Rina dan mencari wanita yang

lain yang sesuai dengan kemauan ibunya.

Kebahagian bagi seorang anak jika mampu memberikan yang terbaik untuk ibunya.

Hal ini merupakan wujud dari kasih sayang seorang anak terhadap ibunya. Berikut

kutipannya.

Azzam dan Husna bergegas menemui ibunya. Disepanjang lorong Azzam
menjumpai pedagangan kaki lima yang dagangannya memenuhi lorong, sehingga
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cukup mengganggu para pengunjung,  termasuk dirinya. Di lantai dua, di kios
Sumber Rejeki,  Azzam menemui ibunya sedang memilih-

Kalau bue suka Azzam juga suka. Coba kau lihat ukurannya. Azzam mengambil
kemeja dari tangan ibunya. Ia melihat ukurannya dan mengukur ke badannya
(Ketika Cinta Bertasbih, 2007: 209).

Dari kutipan di atas terlihat Azzam tidak ingin mengecewakan ibunya dengan

menerima pemberian kemeja yang dibelikan oleh ibunya, walaupun kemeja yang

dipilihkan tidak sesuai dengan selera dirinya dan tidak sesuai dengan trend masa kini.

Azzam tetap  menerima pemberian ibunya dengan senang hati. Azzam ingin membuat

hati ibunya senang dan ia ingin menunjukkan baktinya kepada orang tua khususnya

ibu.

4.2.2.1.2 Hubungan Tanggung Jawab

Dalam novel ini Habiburrahman mengemukakan bahwa  tanggung jawab sangat erat

kaitnya dengan kewajiban. Kewajiban itu merupakan suatu hal yang dibebankan

kepada seseorang. Ibu adalah seorang wanita yang telah melahirkan anaknya,oleh

karena itu sudah menjadi kewajiban seorang anak untuk selalu melindungi ibu.

Seorang anak mempunyai tanggung jawab untuk melindungi ibu  dan keluarganya.

Hal ini sama yang dilakukan oleh Azzam  setelah ayahnya meninggal dunia. Azzam

mempunyai tanggung jawab yang besar untuk membiayai sekolah adik-adiknya dan

membiayai hidup keluarganya seperti kutipan berikut.

Dan ketika sang ayahnya tiada, Azzam menunjukkan tanggung jawabnya
sebagai anak sulung dan satu-satunya anak lelakinya. Azzam bekerja keras di
Mesir. Ia bekerja dan berwirausaha dengan membuat bakso dan tempe disana.
Tiap bulan mengirimkan uang demi menghidupi ibu dan menyekolahkan adik-
adiknya. Di saat sang ayah tiada dan ibunya sakit-sakitan, nama keluarganya
tetap terjaga (Ketika Cinta Bertasbih, 2007: 38).

Kutipan di atas menunjukkan rasa tanggung jawab Azzam terhadap ibunya setelah

sang ayah meninggal dunia. Azzam mempunyai tanggung jawab yang besar atas

keluarganya termasuk ibunya. Azzam bertanggung jawab  untuk membiayai hidup
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dan menyekolahkan adik-adiknya sampai selesai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup

ibu dan adik-adiknya, Azzam harus berkerja dengan membuat tempe dan bakso.

4.2.2.2  Hubungan Kakak dan Adik

Dalam novel ini Habiburrahman menggambarkan hubungan kakak dan adik tidak

berbeda dengan hubungan seorang anak dan ibu karena adik masih ada hubungan

darah dengan kakak. Kewajiban bagi seorang kakak untuk melindungi dan

memperhatikan adik-adik sehingga terjalin hubungan yang akrab satu sama lainnya.

Hubungan kakak dan adik ditandai dengan hubungan berupa:

4.2.2.2.1 Hubungan Cinta Kasih

Dalam novel ini dikemukakan bahwa hubungan cinta kasih seorang kakak ke adiknya

dapat terlihat dari kedekatan hubungan dan keseharian kakak adik, seperti cinta kasih

yang tergambar dalam kutipan berikut ini.

Kau ini sudah baligh Na! dosa kalau kau tidak shalat subuh selalu kesiangan

sangatlah marah diperlakukan seperti itu oleh kakaknya. Ia bangkit lalu
mengambil sapu. Dan memukulnya dengan sekeras-kerasnya menggunakan
gagang sapu. Sampai gagang sapu itu patah. Husna memukul tepat pelipis. Tak
ayal, pelipis Azzam berdarah. Azzam tidak membalas. Azzam diam dengan
amarah yang meluap-luap (Ketika Cinta Bertasbih, 2007: 39).

Berdasarkan kutipan di atas terdapat hubungan cinta kasih Azzam terhadap adiknya

(Husna) yang tidak mau membalas perbuatan adiknya (Husna) yang menyebabkan

dirinya terluka. Azzam merasa dirinya bersalah karena ia membangunkan adiknya

(Husna) dengan menyiramkan air. Azzam melakukan itu semua karena Azzam sayang

dengan Husna, Azzam ingin Husna menjadi orang yang  displin dan menjalankan

perintah Allah untuk shalat lima waktu.
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Dalam novel ini Habiburrahaman menggambarkan sikap cinta kasih kakak untuk

membahagiakan adik-adiknya walau hanya sebentar saja seperti kutipan seperti

berikut ini.

Pulang dari acara pernikahan Anna, Azzam mengajak Husna, Lia dan Ibunya
keliling kota Solo. Azzam menyewa mobilnya satu hari penuh. Ia merasa harus
mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Selain jalan-jalan ia bertujuan untuk
menambah jam terbang mengemudi (Ketika Cinta Bertasbih, 2007: 204).

Berdasarkan kutipan di atas Azzam menunjukkan rasa sayangnya kepada adik-

adiknya Husna dan Lia. Azzam  mengajak adik-adiknya untuk jalan-jalan berkeliling

kota Solo setelah menghadiri pesta Pak Kiai Lutfi dan mereka menghabiskan waktu

seharian untuk belanja-belanja dan makan bersama di di warung langganan mereka .

Sudah hampir sembilan tahun kakak dan adik ini jarang pergi bersama. Azzam tidak

mau melewatkan momen yang berharga ini untuk melepaskan rasa rindu dan

kebersamaan selama ini yang dinanti-nanti Azzam.

Rasa sayang  seorang kakak dapat diwujudkan dengan memikirkan dan bertindak

untuk masa depan adik-adiknya kelak seperti pada kutipan berikut.

Ia  bisa tidak mengingkari bahwa Husna bisa selesai D3 dan si Sarah bisa masuk
pesantren adalah karena kerja keras Azzam, putra sulung yang sampai saat ini
belum juga lulus kuliah di Al Azhar, Cairo  (Ketika Cinta Bertasbih, 2007: 41).

Kutipan ini menunjukkan betapa sayangnya Azzam kepada adiknya, sampai-sampai

Azzam harus mementingkan adik-adiknya di bandingkan dirinya. Dia

kesampingankan urusan pribadi Azzam, seperti kuliah demi bekerja keras untuk

membiayai sekolah adik-adiknya sampai mereka selesai, sedangkan  kuliah Azzam

diabaikan dan sudah sembilan tahun belum selesai juga. Rasa sayang Azzam, dia
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wujudkan dengan mendahulukan masa depan adik-adiknya terlebih dahulu

dibandingkan masa depan  dirinya.

4.2.2.2.2 Hubungan Tanggung Jawab

Dalam novel ini Habiburrahman menggambarkan tanggung jawab seorang kakak

terhadap adik-adiknya sangat berperan karena seorang kakak merupakan kepala

keluarga setelah ayah, dimana seorang kakak memiliki kewajiban untuk melindungi

adik-adiknya dan membahagiakannya seperti  dalam kutipan sebagai berikut.

Dan ketika sang ayahnya tiada, Azzam menunjukkan tanggung jawabnya
sebagai anak sulung dan satu-satunya anak lelakinya. Azzam bekerja keras di
Mesir. Ia bekerja dan berwirausaha dengan membuat bakso dan tempe disana.
Tiap bulan mengirimkan uang demi menghidupi ibu dan menyekolahkan adik-
adiknya. Di saat sang ayah tiada dan ibunya sakit-sakitan, nama keluarganya
tetap terjaga (Ketika Cinta Bertasbih, 2007: 38).

Kutipan di atas menggambarkan tanggung jawab seorang kakak (Azzam) terhadap

adik-adiknya (Husna, Lia dan Sarah) sebagai kepala kelurga setelah ayahnya tiada.

Azzam harus bertanggung jawab atas kelangsungan hidup ketiga adiknya. Ia harus

memikul tanggung jawab untuk membiayai hidup dan  membiayai sekolah ketiga

adiknya sampai selesai, untuk membiayai itu semua Azzam bekerja berwirausaha

membuat tempe dan bakso demi adik-adiknya agar menjadi orang sukses di kemudian

hari.

Seorang kakak mempunyai tanggung jawab  terhadap adiknya untuk membuat

bahagia adik-adiknya dengan cara apapun. Walaupun sang kakak harus

mengorbankan dirinya, sampai-sampai seorang kakak tidak bisa mengurus dirinya

sendiri seperti kutipan berikut ini.

Husna terisak-isak dalam pelukan kakaknya tercinta. Kakaknya yang sangat
dirindukannya siang dan malam. Kakak yang menjadi pahlawan baginya yang
telah membiayai hidup dan sekolahnya juga dan sekolah adik-adinya, tubuh
kakaknya itu begitu kurus dan wajahnya lebih tua dari umurnya (Ketika Cinta
Bertasbih, 2007: 118).
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Kutipan di atas menunjukkan betapa berarti adik-adiknya (Husna, Lia dan Sarah) di

mata Azzam. Demi kebahagian adik-adiknya Azzam mau melakukan apa saja. Bila

perlu dirinya berkorban untuk adik-adiknya,terlihat jelas disini Azzam berkorban

untuk adik-adiknya sampai-sampai tidak memikiran dirinya dan tidak mengurus

dirinya, yang terpenting adik-adiknya bahagia. Azzam tidak sadar kalau mukanya

lebih terlihat tua dan kurus.

4.2.2.2.3 Hubungan Kerja Sama

Dalam novel ini digambarkan bahwa kerja sama berarti bekerja sama-sama untuk

mencapai tujuan bersama. Biasanya kerja sama ini melibatkan pembagian tugas.

Dengan bekerja sama pekerjaan terasa ringan. Kerja sama ini juga dilakukan oleh

Azzam beserta adiknya Husna dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk pernikahan

mereka berdua yang jaraknya  tidak terlalu jauh  seperti yang terdapat dalam kutipan

sebagai berikut.

Sejak itu Azzam dan Husna sering keluar bareng untuk belanja bersama untuk
mempersiapkan hari pernikahan mereka (Ketika Cinta Bertasbih, 2007: 302).

Kerja sama ini dilakukan oleh Azzam dan Husna dalam cari jodoh. Azzam meminta

kepada Husna untuk mencarikan jodoh untuk dirinya, karena sudah beberapa kali ia

mencoba tapi gagal. Husna langsung menyangkupi kerjasama itu tanpa pikir panjang

Husna langsung memperkenalkan wanita yang mau dikenalkan dengan Azzam seperti

yang terdapat dalam kutipan berikut.

Ini Husna ada masukan lagi. Husna punya teman kerja di radio. Sudah menikah.
Lha suaminya itu punya adik perempuan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia. Namanya Milatul Ulya. Biasa dipanggil Mila dia sekarang bekerja di
sebuah Bank Syairah di Surabaya. Kalau kakak mau saya bisa minta datanya
lebih detail sekaligus fotonya. Husna memberi harapan pada kakaknya. Boleh.
Bagaimana Bue? Ucap Azzam . iya boleh sa
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kak Husna? Tanya Lia, yang ditanya kok mesti cantik. Kakak Azzam ini harus
dapat istri yang cantik. Harus tidak boleh kalah dengan Eiana (Ketika Cinta
Bertasbih, 2007: 255).

4.2.2.2.4 Hubungan Musyawarah

Di dalam novel ini Habiburrahman melukiskan bahwa di dalam hubungan kakak dan

adik ini juga terdapat hubungan musyawarah. Hal ini terjadi saat Azzam mengalami

masalah yang cukup berat yang menyakut warung baksonya seperti pada kutipan

berikut ini.

Baik, tenang. Akan aku pikirkan jalan keluarnya. Para mahasiswa saja mudah
dihasut dan difitnah rupanya. Kata Azzam dengan kening kerut. Ia harus segera
menemukan jalan terbaik untuk menepis fitnah itu. Kalau tidak usaha
andalannya akan gulung tikar. Azzam langsung pulang ke rumah dan
bermusyawarah dengan Lia dan Husna. Kita laporkan saja ke polisi kak?. Lapor
saja sama si Markus itu, biar diuber siapa pemfitnahnya? Usul Lia namun ia
merasa bahwa usulan Lia belum benar-benar menyelesaikan masalah. Kita
pindah usaha saja kak. Usaha yang lain. Kan masih banyak. Kalau dua hari
sama sekali tidak ada yang datang itu berarti sudah sagat payah. Kalau
diteruskan benar-benar akan buntung kita. Kita tunjukkan profesional kita.
Orang yang suka memfitnah dalam bisnis biasanya adalah orang yang tidak
profesional. Terus apa langkah kakak? Tanya Husna. Kita luruskan sekaligus

kita promosi kecanggihan dan kualitas dagangan kita (Ketika Cinta Bertasbih,
2007: 371-372).

Berdasarkan kutipan di atas terjadi musyawarah antara Azzam, Lia dan Husna.

Masalah ini perlu dimusyawarahkan karena menyangkut orang banyak terutama

keluarga Azzam dan para karyawan yang telah membantunya selama ini. Mereka

bertiga bermusyawarah untuk mencari jalan keluar atas fitnahan atau tuduhan kalau

bakso cintanya memakai formalin dan daging tikus. Beberapa pendapat dari Husna

dan Lia tidak disetujui dan diterima oleh Azzam, karena pendapat Lia belum bisa

menyelesaikan masalah ini. Setelah dua jam kakak beradik itu bermusyawarah

akhirnya mereka sepakat untuk meluruskan fitnahan tersebut dan membuat sertifikat

halal ke Departeman Kesehatan dan MUI.



31
Dalam mengambil keputusan sudah seharusnya dimusyawarahkan terlebih dulu untuk

mencapai kesepakatan bersama, sebab itu Azzam tidak ingin mengambil keputusan

tanpa terlebih dahulu meminta pendapat dari adiknya (Husna) seperti yang terdapat di

dalam kutipan berikut ini.

Terima kasih dik. Penjelasanmu membuka satu  wawasan baru bagi kakak.
Kakak jadi banyak belajar dari  musyawarah kita malam ini. Kita tidak boleh
tergesa-gesa menghukum sesuatu. Segalanya harus dilihat dengan seksama dan
detil. Terus apa yang harus lakukan berkaitan dengan permintaan bue untuk

kakak dan Bue cocok (Ketika Cinta Bertasbih, 2007: 255).

Berdasarkan kutipan di atas Azzam bermusyawarah kepada Adiknya Husna

bagaimana tindakan yang harus dilakukan oleh Azzam untuk memenuhi permintaan

ibunya untuk segera menikah yang sesuai dengan keinginan ibunya, sedang Azzam

belum mendapatkan jodoh sampai sekarang. Dulu ada tapi ibunya tidak menyetujui

pernikahan karena Azzam anak pertama dan wanita yang dipilih Azzam anak ketiga,

kalau sampai menikah akan terjadi sesuatu  malapetaka di antara kedua keluarga ini.

4.2.2.2.5  Hubungan Tolong-Menolong

Dalam novel ini dikemukakan bahwa sebagai makhluk sosial kita tentu saling

membutuhkan kehadiran orang lain. Tolong menolong dilakukan atas dasar kerelaan

dan keiklasan untuk membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan seperti

kutipan berikut ini.

Ia juga mengubah jam buka warungnya. Sebelumnya dari jam setengah tiga sore
sampai  jam sembilan kini dari jam sepuluh pagi sampai jam enam sore.
Sebelum membuka warung baksonya, ia promosikan dengan membuat brosur
dan menyebarkan di  hampir seluruh Solo. Di hari pembukaan perdana ia minta
tolong kepada adiknya Lia dan Husna ikut membantu. Sekali itu saja. Sambutan
pelanggan luar biasa. Di hari pembukaan, hanya dalam waktu empat jam
baksanya telah habis. Husna dan Lia sangat bahagia dibuatnya. Azzam sangat
yakin baksonya akan laris (Ketika Cinta Bertasbih, 2007: 241).
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Kutipan di atas menunjukkan adanya saling tolong menolong antara kakak dan adik.

Saat Azzam meminta kepada Husna dan Lia untuk membantunya saat pembukaan

perdana warung bakso. Husna dan Lia bersedia membantu kakaknya untuk melayani

para pembeli yang silih berganti datang untuk mencicipi bakso yang bentuknya hati.

Kakak beradik itu berusaha untuk saling membantu dan kompak dalam melayani

pengujung. Hanya dalam beberapa jam saja baksonya telah habis.

Dalam novel ini menggambarkan  pada dasarnya manusia hidup harus saling  tolong

menolong, dan tidak ada manusia yang hidup tanpa kehadiran orang lain seperti pada

kutipan berikut ini.

Lia membantu menyebar undangan. Terutama adalah undangan pernikahan
Husna. Kalau undangan pernikahan Azzam akan dan walimah di Kudus. Tak
lupa Azzam  meminta Lia mengantarkan undangan ke Pesantren Wangen.
Seluruh keluarga Kiai Lutfi diundangan (Ketika Cinta Bertasbih, 2007: 302).

Kutipan di atas menunjukkan sikap tolong menolong dalam keluarga untuk saling

membantu  saat dalam keadaan susah. Azzam meminta tolong kepada Lia untuk

sekalian mengantarkan undangan kepada Kiai Lutfi, karena Azzam sedang repot

memperbaiki dan membuat kamar tidur untuk dirinya dan adik. Dalam waktu dekat

ini di rumah keluarga Azzam akan diselenggarakan pernikahan, karena itu Azzam

membereskan rumahnya agar terlihat luas dan nyaman.

4.2.2.3 Hubungan Persahabatan

Dalam novel ini penulis melihat bahwa manusia sebagai makhluk  Tuhan  dan sosial

sudah mempunyai kodrat hidup saling membutuhkan satu sama lainnya. Sebagai

individu manusia memang memerlukan kehadiran orang lain yang sangat dekat dan

bisa untuk berbagi baik suka maupun duka adalah sahabat. Persahabatan akan abadi

untuk selamanya terjalin hubungan-hubungan sebagai berikut.
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4.2.2.3.1 Hubungan Cinta Kasih

Dalam novel ini tergambar hubungan cinta kasih yang terjalin sesama teman

merupakan hubungan yang tidak dibuat-buat yang berlandaskan pada sebuah

persahabatan. Dalam hubungan persahabatan akan timbul rasa saling menyayangi satu

sama lainnya seperti pada kutipan berikut ini.

Hai sobat lama apa kabar? Mahrus mengedurkan tangannya dan menurukan
pistol yang siap dia letuskan. Ia memandang ke asal suara. Ia melihat yang
datang Azzam. Hei kau  Azzam, sudah pulang rupanya. Iya, kau ngapain bawa
pistol segala, rus? Nakut-nakuti anak kecil saja!. Ini Zam aku mau
mengenyahkan si lonte murtad ini. Aku sudah bersumpah dihadapan mayat
Kang Masykur, ayahnya lonte ini. Aku akan memburu lonte durhaka ini dan
menghabisinya. Iya tapi apa kamu gak malu menumpahkan darah dihadapan
sahabat lamamu. Kan masih punya hutang yang belum kau lunasi padaku lho
(Ketika Cinta Bertasbih, 2007: 232).

Kutipan di atas terlihat jelas adanya rasa sayang yang diberikan kepada Azzam

kepada sahabatnya semasa SD. Azzam tidak membiarkan sahabatnya untuk menjadi

pembunuh. Karena sangat sayang terhadap sahabatnya Azzam mencoba melerai

perselisihan itu dengan tenang, dan tidak gegabah. Azzam tahu benar sifat Markus

seperti apa, dia tidak bisa dijinakkan dengan kalimat yang menundukkan

keangkuhannya. Hubungan cinta kasih Azzam menumbuhkan rasa ingin melindungi

Mahrus, muncul rasa takut terjadi hal-hal yang bisa membuat teman menderita.

4.2.2.3.2  Hubungan Kerja Sama

Persahabatan yang terjalin antara Azzam dan Kang Paimo mau bekerja sama seperti

pada kutipan berikut ini.

Dari emailnya yang ia baca, ia harus mengirim buku ketiga puluh satu alamat.
Sore itu setelah mandi ia langsung ke masjid. Habis shalat ia langsung ke rumah
Kang Paimo, ia mengajak Kang Paimo ke Jakarta untuk mengambil dua ratus
sepuluh kardus berisi buku-buku dan kitab. Lalu mengantarkan ke tiga puluh
satu alamat. Kang Paimo sangat bahagia mendapat tawaran Azzam. Apalagi
Azzam membayarnya dengan profesional (Ketika Cinta Bertasbih, 2007: 163).
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Dari Persahabatan Azzam dan Kang Paimo, terjalin kerja sama antara keduanya

untuk mengantarkan buku dan kitab ke tiga puluh satu alamat yang masih dalam satu

wilayah Jawa.

Dalam persahabatan pasti tidak akan membiarkan sahabatnya menderita dan

kesusahan, seperti Azzam kepada sahabatnya Kasmun seperti pada kutipan berikut.

Akhirnya Azzam memutuskan untuk mencari seorang karyawan yang akan
mambantunya Menyuguhkan bakso dan minuman ke langganan. Adapun
meracik bakso tetap ia sendiri. Azzam mengajak Si Kasmun yang merupakan
sahabatnya yang hanya lulusan SMA dan sekarang jadi pengangguran (Ketika
Cinta Bertasbih, 2007: 242).

Kutipan di atas menunjukkan kerja sama Azzam dan Kasmun untuk sama-sama

melayani pembeli, karena Azzam merasa kerepotan untuk melayani pembeli sendiri.

Kerja sama yang dilakukan oleh Azzam agar si Kasmun tidak menjadi pengganguran

lagi, bisa membantu-bantu Azzam dan mengurangi tingkat pengangguran.

4.2.2.3.3  Hubungan Tolong-Menolong

Dalam novel ini digambarkan setiap manusia pasti memiliki masalah dalam

kehidupannya, dan sudah sewajarnya sebagai sahabat yang baik akan membantu

sahabatnya yang terkena masalah dengan cara apapun. Hal ini terjadi pada Azzam dan

sahabatnya waktu mereka di SD dulu seperti kutipan berikut ini.

Ingat waktu kelas 6 SD dulu, uang spp kamu gunakan untuk mentraktir Si
Murni yang sekarang jadi isterimu. Dan untuk menutupi spp kamu, kau pinjam
tabungan ku. Kalau tidak aku pinjami kamu mungkin tidak akan lulus SD,
karena kau bisa dikeluarkan. Kau nunggak saat itu tiga bulan kalau tidak lulus
SD mana mungkin kau bisa jadi yang gagah bawa pistol ini, kau hutang padaku

Ketika Cinta Bertasbih, 2007: 232).

Azzam rela dan iklas membongkar tabungan hanya ingin menolong sahabatnya Rus

untuk membayar spp yang nunggak sudah tiga bulan, kalau tidak dibayar Rus bisa-
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bisa dikeluarkan dari sekolah dan tidak bisa meraih cita-citanya menjadi seorang

polisi. Berkat bantuan dari Azzam waktu di SD dulu, Rus bisa menjadi polisi saat ini.

Dalam novel ini dikemukkan bahwa sudah selayaknya sebagai manusia kita hidup

bermasyarakat, dan sebagai makhluk sosial kita wajib untuk saling tolong menolong.

Tolong menolong dilakukan tanpa adanya minta imbalan. Hal tersebut yang dilakukan

oleh Azzam ketika Hafez meminta tolong untuk memberitahukan keinginannya

seperti pada kutipan berikut.

Selesai menulis puisi tersebut, Azzam jadi teringat janjinya pada Hafez. Ia telah
menyanggupi untuk memberi tahu Fadhil tentang keinginan Hafez mengkhitab
Cut Mala. Kesanggupannya adalah amanah. Amanah yang sangat penting sebab
berkaitan dengan cinta anak manusia. Alangkah bahagianya jika setelah
menikah itu cintanya terus berkembang dari masa ke masa (Ketika Cinta
Bertasbih, 2007: 139).

Kutipan di atas adanya tolong menolong, Azzam sebagai teman wajib menolong

sahabatnya yang sedang kesulitan untuk menyampaikan sesuatu hal yang baik kepada

Fadhil keinginan Hafez untuk melamar Cut Mala. Karena janji adalah hutang, maka

Azzam wajib untuk menyampaikannya walau hanya lewat selembar kertas.

4.2.2.4 Hubungan Sepasang Kekasih

Novel Ketika Cinta Bertasbih Karya Habiburrahman El Shiarazy digambarkan Setiap

manusia pasti mengalami apa itu ketertarikan dengan lawan jenis, baik itu pria

maupun wanita. Biasanya perasaan suka itu diwujudkan dengan menjadi hubungan

kekasih yang disebut dengan pacaran. Di dalam hubungan kekasih ini ditandai

hubungan sebagai berikut.

4.2.2.4.1 Hubungan Cinta Kasih
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Habiburrahman dalam novelnya melukiskan bahwa setiap hubungan sepasang kekasih

terdapat perasaan sayang seperti pada kutipan berikut ini

Dua hari setelah bertemu Vivi, Pak Mahbub datang menanyakan apakah dia
serius untuk menikahi Vivi. Azzam menjawab serius. Tepat satu minggu setelah
bertemu Vivi, Azzam dan keluarganya kembali kesana. Bu Nafis membuat
banyak makanan untuk diberikan kepada keluarga Vivi. Sebagai tanda
keseriusan Azzam membelikan cicin untuk Vivi. Cicin itu ia berikan kepada
ibunya untuk dipakaikan di jari manis Vivi (Ketika Cinta Bertasbih, 2007: 296).

Kutipan di atas menunjukan rasa sayang Azzam kepada Vivi dengan mengikat Vivi

sebagai tunangan Azzam. Azzam melakukan itu karena Azzam serius dengan Vivi

dan rasa takut  kehilang cintanya yang selama ini Azzam nanti dari dulu.

4.2.2.4.2  Hubungan Musyawarah

Di dalam novel ini menggambarkan bahwa dalam setiap hubungan sepasang kekasih

pasti adanya musyawarah  terlebih dahulu untuk mencapai kesepakatan bersama, oleh

karena itu Azzam tidak ingin mengambil keputusan tanpa terlebih dahulu meminta

pandapat Vivi yang merupakan tunangan Azzam seperti pada kutipan berikut ini.

Maafkan saya, mungkin saya harus terbaring disini. Sehingga saya tidak
mungkin ke Kudus untuk menikah denganmu. Maafkan, kita ini manusia biasa
hanya bisa berikhtiar tapi Allah yang menentukan. Ucap Azzam kepada Vivi
yang didampingi oleh orang tuanya. Bersabarlah ini musibah kita bersama. Aku
akan setia menunggumu sampai kau sembuh. Terima kasih Vivi. Kau baik
sekali, kau tahu berapa lama lagi kira-kira akan sembuh. Temanku di Mesir dulu
menunggu sampai satu tahun baru bisa berjalan lagi. Aku tak ingin mengikatmu
dengan rasa kasihanmu padaku. Pertunangan itu belumlah akad nikah. Itu baru
semacam perjanjian. Aku tak ingin mendzalimimu. Sejak sekarang aku beri
kebebasan kepadamu. Kalau kau sabar menunggu maka terima kasihku padamu,
kalau kau ternyata ditengah-tengah penantian merasa tidak kuat, maka kau
boleh menikah dengan siapa saja yang kau suka. Aku tahu umur sama dengan

(Ketika Cinta Bertasbih, 2007: 365).
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Kutipan di atas terjadi permusyawarahan sepasang kekasih Azzam dan Vivi, yang

membicarakan tentang hubungan mereka, melihat kondisi Azzam yang saat ini

memang memerlukan waktu yang cukup lama untuk memulihkan kondisinya kembali.

Azzam tidak mau dikasihani dan Azzam tidak mau mendzalimi Vivi. Azzam mencoba

untuk berlapang dada melepaskan Vivi dengan memberikan kebebesan kepada Vivi

untuk memperbolehkan Vivi menikah dengan siapa saja jika sewaktu-waktu vivi tidak

kuat lagi menjalani hubungan ini. Musyarawah sepasang itu berakhir dengan

kesepakatan untuk saling setia satu sama lain.

4.2.2.5 Hubungan Tuan Rumah dan Tamu

Setiap manusia di dunia ini tak lepas dari kehidupam bermasyarakat dan tidak

mungkin melepaskan diri dari masyarakat. Ia juga pasti memiliki kepentingan-

kepentingan yang sama. Hubungan tuan rumah dan tamu adalah hubungan sesama

mahkluk ciptaan Tuhan.

4.2.2.5.1 Hubungan saling menghormati

Sikap saling menghormati telah ditanamkan sejak dulu karena manusia mempunyai

hak yang sama yaitu hak untuk dihargai dan dihormati sehingga tidak menimbulkan

perselisihan.

Berikut kutipan hubungan saling menghormati.

ia sudah rebah dikamarnya karena letih. Ia bangkit menuju ruang tamu.
Ternyata Furqon yang datang. Ia bahagia sekali teman lamanya datang. Sudah
lama memang ia tidak ke Pesantren Wangen. Terakhir ke pesantren itu tepat
saat acara pernikahan Anna dengan Furqon dilangsungkan. Ia fokuskan dengan
bisnisnya. Untuk mengabdikan ke masyarakat sementara ia mencukupkan diri
dengan mengisi pengajian di masjid kampung sendiri (Ketika Cinta Bertasbih,
2007: 244).
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Dalam kutipan di atas menunjukkan sikap hormat Azzam yang menghargai

kedatangan teman lamanya Furqon yang jauh-jauh hanya ingin bertemu dengannya.

Walaupun Azzam merasa letih dan lesu, karena seharian berjualan bakso tapi Azzam

mau menemuinya dan berbicang-bincang.

Sikap hormat ini juga ditunjukkan Azzam kepada Ustdaz Ilyas ketika bertamu

kerumah Azzam seperti kutipan berikut ini

Sudah masuk ke mobilnya ketika pemuda itu mau datang. Azzam seperti kenal
dengan wajahnya. Ia mencoba mengingat-ingat. Akhirnya ketemu juga. Ya,
namanya Muhamad Ilyas. Azzam turun dari mobilnya dan menyambutnya.
Ahlan wa sahlan ya akhi,
Alhamdulillah kama tara, Ana bikhair, jawab Ilyas dengan bahasa Arab juga.
Lalu keduanya berbicara dengan bahasa Indonesia. Mari masuk Ustadz Ilyas,

tidak kedatangan antum ini selalu membawa kebaikkan insya Allah. Azzam dan
Ilyas duduk di ruangan tamu. Azzam meminta membuatkan minum untuk
mereka berdua (Ketika Cinta Bertasbih, 2007: 276-277).

Kutipan di atas menunjukkan rasa hormat Azzam kepada Ilyas yang datang

berkunjung ke rumahnya. Ia tahan tidak jadi pergi karena kedatangan Ilyas dan rasa

hormat ia tunjukkan dengan mempersilakan Ilyas masuk, walau dirinya akan pergi

dan membuatkan secangir tea untuk mereka.

4.3 Kelayakan Novel Ketika Cinta Bertasih Karya Habibburahman El Shirazy

sebagai Bahan Ajar Sastra di SMA

Setelah menganalisis hubungan antarperan alam novel Ketika Cinta Bertasbih,

peneliti dapat menyimpulkan bahwa novel Ketika Cinta Bertasbih karya

Habiburrahman El Shirazy layak dijadikan sebagai alternatif bahan ajar sastra di
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SMA, khususnya kelas XI semester satu dengan standar kompetensi (membaca)

memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/ terjemahan, dengan kompetensi dasar

menganalisis unsur ekstrinsik novel Indonesia/ terjemahan.

Indikator pembelajaran yang harus dicapai yaitu menemukan unsur-unsur ekstrinsik

(unsur sosoal, ekonomi, kebudayaan, sosial, politik dan keagamaan) dalam hikayat.

Dalam hal ini, novel Ketika Cinta Bertasbih karya Habiburrahman El Shirazy

diapresiasikan dan selanjutnya siswa diminta untuk mengindentifikasi unsur

ekstrinsik pada novel Ketika Cinta Bertasbih. Kelayakan novel Ketika Cinta

Bertasbih karya Habiburrahman sebagai alternatif  bahan ajar sastra di SMA dapat

dinilai berdasarkan tiga aspek penting dalam pemilihan bahan ajar sastra, yaitu

bahasa, psikologi, dan latar belakang budaya seperti yang dikemukakan dalam

bukunya Metode Pengajaran Sastra (Rahmanto,1988: 27).

1) Bahasa

Ditinjau dari segi kebahasan dalam memilih badan pembelajaran sastra seorang guru

hendaknya mengadakan pemilihan bahan berdasarkan wawasan yang ilmiah, yang

memperhatikan segi ketatabahasan, dan harus sesuai dengan tingkat penguasaan

bahasa siswa (Rahmanto, 1988:28). Dari kreteria tersebut, novel Ketika Cinta

Bertasbih layak dijadikan sebagai bahan pembelajaran dengan alasan bahasa yang

digunakan dalam novel Ketika Cinta Bertasbih karya Habiburrahman El Shirazy

sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa siswa SMA. Hal tersebut dilihat dari

pemilihan kata yang digunakan adalah kosa kata yang sehari-hari sering ditemui oleh

siswa, juga menggunakan kata yang komunikatif sehingga mudah dipahami. Oleh

karena itu, dapat disimpulkan bahwa novel Ketika Cinta Bertasbih karya
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Habiburrahman El Shirazy tersebut dapat dijadikan sebagai alternatif bahan

pembelajaran sastra Indonesia di SMA. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut.

diri sebab ada janji. Sekali lagi saya mohon maaf sebenarnya saya ingin
berbincang-bincang dengan Mbak Husna panjang lebar. Insyallah Allah saya
janji akan datang ke rumah Mbak Husna. Tolong alamatnya ditinggal saja
dipanitia. Mohon maaf jika saya kurang pantas mendampingi Mbak Husna.
Sebenarnya yang mendampingi seharusnya Ibu Nila Kumalasari. M.Ed. dosen
Fakultas Tarbiah STAIN, tapi mendadak beliau ada halangan saya dipaksa

Ketika
Cinta Bertasbih, 2007: 71).

Kutipan di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa Habibburahman menggunakan

bahasa yang komunikatif , bahasa yang mudah dipahami siswa SMA. Hal tersebut

dapat dilhat dari pemilihan kata yang digunakan Habibburahman pada kalimat

i akan datang ke rumah Mbak Husna kalimat tersebut

sangat sederhana sehingga tidak ada kesulitan bagi siswa untuk memahaminya,

karena kalimat insyallah Allah sering dipakai kalau janji dengan orang lain. Tidak

hanya itu, Habiburrahman jarang sekali menggunakan kata kiasan yang bisa membuat

siswa kesulitan untuk memahaminya. Habiburrahman selalu menggunakan bahasa

tidak baku yang sering dipakai oleh siswa SMA. Penggunaan bahasa yang mudah

dipahami terlihat juga pada kutipan berikut

aca, ia mendengar seseorang mengetuk pintu kamar.

Mbak Husnah. Saya sering dengar nama Mbak Husna dari cerita Mbak Rina.
saya juga sudah baca buku-

Santai saja. Nggak ikut nggak apa-apa

Mbak aku punya tulisan. Ceritanya aku sedang latihan membuat cerpen, tapi
nasih jelek rasanya. Bisa tidak nbak membacanya lalu aku diberi masukan-
masukan begitu. Aku ingin juga bias menulis karya seperti mbak (Ketika Cinta
Bertasbih, 2007: 110).
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Kutipan di atas dapat mengetahui bahwa Habiburrahman El Shirazy menggunakan

bahasa yang sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa siswa SMA. Hal tersebut

Santai saja, nggak ikut nggak apa- ersebut sangat sederhana, sehingga

tidak ada kesulitan bagi siswa untuk memahaminya. Kepolosan tokoh Husna yang

menjawab kalimat permintaan maaf  Rina yang tidak bisa ikut ke bandara. Secara

jelas Habiburrahman menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa SMA.

Bahasa yang digunakan Habiburrahman dalam novel Ketika Cinta Bertasbih sudah

tepat untuk menyajikan hubungan antarperan yang terkandung di dalam novel tersebut

sehingga layak untuk dijadikan alternatif bahan pengajaran sastra di SMA.

2. Psikologi

Secara psikologi, novel Ketika Cnta Bertasbih karya Habiburrahman El Shirazy

sesuai dengan kondisi psikologi siswa SMA, yang selalu ingin tahu banyak tentang

fenomena-fenomena yang terjadi di masyrakat.

Anna masih bimbang. Dalam hati kecilnya ada Abdullah. ia sendiri tidak tahu
kenapa di sana ada Abdullah. Ia ingin mengenyahkan Abdullah itu tapi tak mau
hilang juga. Ia tahu tak boleh ada siapapun di dalam hatinya kecuali Furqan yang
telah melamar Anna. Tapi kenapa yang mucul juga Abdullah, sering ia rasakan
munculnya itu pelan dan halus sekali (Ketika Cinta Bertasbih, 2007: 21).

Dari kutipan tersebut, Habiburrahman mencoba menyajikan fenomena yang kerap

terjadi di masyarakat khususnya anak muda yaitu tentang cinta segitiga. Kutipan di

atas menyinggung tentang fenomena yang selalu terjadi di kalangan remaja.

Mengingat siswa SMA yang berada pada tahap generalisasi (16-18 tahun)yang

cenderung berminat untuk menganalisis suatu fenomena yang terjadi di sekitarnya

maka novel Ketika Cinta Bertasbih karya Habiburrahman menggambarkan fenomena

yang terjadi di masyarakat dengan tujuan mengajak siswa SMA untuk lebih kritis
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apabila dihadapkan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat yang semakin rumit

dan kompleks. Dari segi psikologi novel Ketika Cinta Bertasbih karya

Habibburahman El Shirazy tepat untuk menyajikan hubungan antarperan salah

satunya adalah cinta kasih.

3. Latar Belakang Budaya

Novel Ketika Cinta Bertasbih karya Habiburrahman El Shirazy terdapat nilai

keagamaan yang sangat kuat. Dalam novelnya Habiburrahman mengungkapkan

keagaman yang sangat kental dengan latar belakang pensatren  di daerah Wangen.

Dengan demikian siswa SMA dapat mempelajari sisi religius dari novel Ketika Cinta

Bertasbih karya Habiburrahman El Shirazy, melalui karya Habiburrahman ingin

memperkenalkan kepada siswa SMA tentang pembelajaran agama islam yang sangat

baik untuk ditekuni, khususnya untuk menjalankan shalat. Seperti kuipan berikut.

Jutaan malaikat itu mendoakan penduduk bumi yang tidak lalai. Penduduk bumi
yang mau tahajjud saat jutaan manusia terlel sambil
membawanya ke masjid pesantren. Abah lalu mengajak untuk akrab dengan
dinginnya mata air Desa Wangen. Setelah mengambil air wudhu, abah
mengajak keliling pesantren, mengetok kamar demi kamar sambil berkataa,

diketuk, sang Abah mengajak
kembali ke masjid untuk shalat (Ketika Cinta Bertasbih, 2007: 8).

Berdasarkan kutipan di atas Habiburrahman berusaha mengajak siswa SMA untuk

menjalani perintah Allah yang salah satunya adalah menjalankan shalat di tengah

malam (tahuajjud), untuk seumuran siswa SMA  untuk menjalakan shalat masih

sedikit sulit untuk melaksanakan shalat malam setiap hari.

Selain itu Habiburrahman juga memperkenalkan kepada siswa SMA tentang kitab-

kitab yang dipakai oleh agama islam. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut.

Usai shalat subuh dan berzikir. Kiai  Lutfi mengajak santrinya untuk
melantunkan zikir pagi. Lalu beliau membacakan kitab Sulubulus Salam karya

Bulughul Maram yang
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disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Subulus Salam adalah satu dari
kitab yang menjadi wirid Kiai Lutfi. Artinya kitab itu adalah salah satu kitab
yang senantiasa dibaca berulang-ulang oleh Kiai Lutfi. Kitab kedua adalah kitab
Tafsir Jalalain yang disusun oleh Imam Jalaluddin As Suyuthi dan Imam
Jalaluddi Al Mahalli. Kitab ketiga adalah Al Hikam yang ditulis Imam Ibnu
Athaillah As Sakandar. Subulus Salam dan Tafsir Jalalain dibaca dan dijelaskan
kandunganya panjang lebar oleh Kiai Lutfi setiap hari. Dan semua santrinya
wajib mengikutinya. Subulus Salam dibaca setelah shalat subuh dan Tafsir

Jalalain setelah magrib. Sementara kitab Al Hikam dibaca bakda Ashar untuk
masyarakat umum (Ketika Cinta Bertasbih, 2007:10).

Dari kutipan tersebut siswa SMA dapat mengetahui macam-macam kitab yang

dipelajari oleh agama islam, contohnya ketiga kitab yang dijelaskan pada kutipan di

atas yang di dalamnya terdapat ilmu agama yang berbeda-beda, misalnya ilmu fiqh,

ilmu hadis dan wirid serta kapan kita baca kitab-kitab tersebut. Dengan demikian

wawasan siswa SMA mengenai keagamaan akan bertambah dan dalam diri mereka

akan timbul rasa iman yang sangat kuat dengan mempelajari lebih dalam lagi ilmu

agama sehingga akan terhidar dari sikap-sikap negatif dikalangan remaja. Secara

keseluruhan novel Ketika Cinta Bertasbih karya Habiburrahman El Shirazy memiliki

nilai-nilai moral yang positif bagi siswa SMA.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis bab IV, penulis menyimpulkan bahwa Azzam merupakan

tokoh utama (sentral) dalam novel Ketika Cinta Bertasbih. Hubungan antarperan

sebagai berikut (1) hubungan anak dan ibu terdapat hubungan cinta kasih dan

hubungan tanggung jawab; (2) dalam hubungan kakak dan adik terdapat hubungan

cinta kasih, hubungan tanggung jawab, hubungan kerja sama, hubungan tolong

menolong, dan hubungan musyawarah; (3) dalam hubungan persahabatan terdapat

hubungan cinta kasih, hubungan tanggung jawab, hubungan kerja sama dan hubungan

tolong menolong; (4) dalam hubungan sepasang kekasih terdapat hubungan cinta

kasih dan musyawarah; (5) dalam hubungan tuan rumah dan tamu terdapat hubungan

saling menghormati.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan, penulis menyarankan

1. Kepada guru mata pelajaran Bahasa dan sastra Indonesia mempergunakan novel

Ketika Cinta Bertasbih karya Habiburrahman sebagai alternatif bahan ajar sastra

Indonesia di SMA. Hal ini berdasarkan pertimbangan dan kriteria-kriteria

pengajaran sastra yang mencakup ketiga aspek yaitu, (1) aspek bahasa; (2) aspek

psikologi dan (3) aspek latar belakang budaya, bahwa novel Ketika Cinta

Bertasbih ini layak diajarkan sebagai bahan ajar sastra  di SMA. Dengan kegiatan
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pembelajaran sastra tersebut, diharapkan siswa dalam menentukan sikap pada

kehidupan sosial, serta kematangan emosional.

2. Penulis berharap kepada peneliti yang lain agar dapat menggunakan novel Ketika

Cinta Bertasbih karya Habiburrahman El Shirazy sebagai bahan penelitian

tentunya berbeda dengan penelitian yang sebelumnya.
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