
��

�

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN  

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

 

Manusia merupakan individu yang berbeda dengan individu lainnya. Manusia 

mempunyai watak, temperamen, pengalaman, pandangan, perasaan yang berbeda 

dengan makhluk lainnya. Manusia tidak terlepas  dari manusia lain. Pertemuan 

antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dapat menimbulkan konflik, 

baik konflik antara individu, kelompok maupun anggota kelompok serta antara 

anggota kelompok yang satu dan anggota kelompok lain. Karena sangat 

kompleksnya, manusia juga sering mengalami konflik dalam dirinya atau konflik 

batin sebagai reaksi terhadap situasi sosial dilingkungannya. Manusia dalam 

menghadapi persoalan hidupnya tidak terlepas dari jiwa manusia itu sendiri. Jiwa 

manusia meliputi pemikiran, pengetahuan, tanggapan, khalayak dan jiwa itu 

sendiri. 

Pemuda sebagai generasi yang masih labil dan galau, mereka kadang kebingungan 

untuk mengetahui siapa dirinya.. Mereka pun banyak yang bingung ketika 

mencari dirinya sendiri.  Jalan termudah menurut mereka adalah mencari jati diri 

lewat kelompoknya. Kelompok apa saja yang mudah mereka jangkau.  
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Perilaku para pemuda di sini yang salah dalam memilih kelompok akan muncul 

konflik pribadi atau bisa juga konflik antarkelompok mereka. Misalnya, mereka 

salah dalam memilih kelompok akan terjadi masuk kelompok yang suka merokok, 

pecandu narkoba, kelompok geng motor, mula-mula hanya iseng, lama-kelamaan 

akan menjadi ketagihan. Mereka bisa menjadi-jadi tingkah lakunya, sok jagoan, 

sok percaya diri dan akhirnya dapat melakukan tindakan yang menjurus ke 

kriminalitas.  

Fenomena nyata yang terjadi beberapa tindakan kriminal yang dapat penulis 

sajikan bersumber dari media cetak Lampung Post,  antara lain.  

1.Tindakan kriminalitas yang dilakukan para pemuda yaitu tindakan penjambretan  

oleh 2 pemuda yang terjadi di jalan Pulau Sebesi. Peristiwa ini dilakukan pada 

pukul 20 WIB. Korban bernama Intan Andriani (25) warga jalan Pulau Sebesi, 

Sukarame Bandar Lampung (Senin, 6 Mei 2013). 

2. Tindakan asusila kasus pemerkosaan dan perdagangan manusia (human 

trafficking) yang menimpa 2 siswa SMP di Lampung Utara (Sabtu, 4 Mei 2013). 

3. Tindakan pada kasus pencurian kendaraan bermotor terhadap 4 tersangka 

berhasil ditangkap. Wakapolres Tanggamus Kompol Syaiful Wahyudi 

menjelaskan, “Tempat Kejadian Perkara (TKP) kasus tersebut hampir merata di 

seluruh wilayah Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu.” Tersangka 

yang buron yaitu bernama Medi (20), Suhemi (18), Ediyansyah (17) dan Wan 

(17). Semua pemuda pelaku kejahatan tersebut adalah warga pekon Sanggi 

Kecamatan Bandarnegeri Semoung Kabupaten Tanggamus (Sabtu, 4 Mei 2013). 
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4. Polresta Bandar Lampung membekuk 42 tersangka dari 32 kasus narkotika 

selama operasi antinarkotika (Antik) Krakatau. Mereka yang ditangkap ada yang 

menjadi pengedar, kurir, dan pengguna. Para tersangka ada yang masih duduk di 

bangku sekolah, mahasiswa, karyawan dan buruh (Jumat, 3 Mei 2013). 

Fenomena lain yang lebih ironis adalah perilaku-perilaku yang semestinya dialami 

oleh para pelajar yang baru saja merayakan hari raya Idul Fitri. Peristiwa tawuran 

antarpelajar SMK yang terjadi di Jakarta juga mendapat perhatian berbagai 

kalangan. Oleh karena itu, fenomena-fenomena tersebut di atas, perlu mendapat 

perhatian yang serius. Derasnya pengaruh budaya asing yang terus-menerus tanpa 

ada hentinya hingga saat ini, kita harus tetap menancapkan fondasi yang kuat pada 

para remaja agar tidak terseret arus kuat budaya asing. Kita masih punya budaya 

yaitu budaya ketimuran (Indonesia) yang sampai saat ini pun masih ada. Banyak 

orang bilang budaya kita telah luntur, berubah dan lebih ekstrim lagi telah 

berganti budayanya. 

Perilaku-perilaku yang selama ini disinyalir telah melampaui batas-batas nilai 

luhur budaya bangsa Indonesia, maka perlu dan sangat penting untuk dicari 

alternatif solusi yang dapat mengembalikan lunturnya nilai-nilai luhur tersebut.  

Kita semua merasa prihatin melihat, mendengar menyaksikan tayangan di media 

massa yang setiap hari disuguhi penyimpangan perilaku yang tidak bermoral dan  

berperikemanusiaan. Berbagai pengkajian, penelitian dan penyadaran mengenai 

hal tersebut semakin menjadi fokus perhatian oleh banyak pihak. Penelitian di 

bidang sastra telah dilakukan seperti “Karya Sastra dan Pembaca” oleh Dr. 

Munaris, M.Pd. pada novel “Ayat-Ayat Cinta”.  Fofus penelitin beliau adalah 
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pada sisi pembaca terhadap novel “Ayat-Ayat Cinta” mengenai ketertarikannya. 

Namun, dalam penelitian ini penulis mengambil sudut pandang yang berbeda 

yaitu meneliti perilaku tokoh utama yang terdapat dalan novel ‘Ayat-ayat Cinta’. 

Penulis memandang bahwa novel “Ayat-Ayat Cinta” karya Habiburrahman El 

Shirazy sangat menarik dan cocok untuk dijadikan alternatif mengatasi persoalan 

krisis multidemensi di negara kita ini. Paling tidak kita membantu para generasi 

penerus bangsa ini agar tidak terjerumus ke dalam dunia gelap yang akan 

merugikan masa depan siswa kita.  

Novel dihasilkan oleh pengarang dari perenungan, penghayatan, dari kenyataan 

yang diamati, didengar, bahkan dialami oleh pengarangnya sendiri. Hasil karya 

pengarang tak terlepas dari tujuan pengarang dalam bentuk mengkritisi persoalan 

yang muncul saat itu dan terjadi dalam kehidupan pribadi, maupun dalam 

masyarakat yang berada di sekeliling pengarang. 

 

Dalam karya sastra juga bisa mengangkat persoalan berupa peristiwa sosial, yakni 

perilaku manusia yang dibidik oleh pengarang yang dapat disuguhkan pada 

pembaca. Dengan kata lain, bahwa karya sastra tidak bisa dilepaskan dari potret 

perilaku manusia tersebut. Gambaran perilaku manusia baik yang keras maupun 

yang lembut atau sikap, sifat manusia yang berperilaku jelek dan berperilaku baik. 

Penampakkan gambaran perilaku kurang terpuji (jelek)  dan perilaku baik 

(hasanah/terpuji/teladan) dapat nampak dalam isi karya sastra.  

Penulis sangat tertarik pada novel “Ayat-Ayat Cinta”  karya Habiburrahman El 

Shirazy, untuk diteliti  karena isinya  syarat dengan nilai-nilai pendidikan. Oleh 
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karena itu, penulis mencoba akan mengadakan penelitian tentang persoalan 

perilaku tokoh yang “Hasanah”  (yang baik), yang dapat diteladani pada novel 

“Ayat-Ayat Cinta” karya Habiburrahman El Shirazy dengan pendekatan psikologi 

(tentang perilaku tokoh), sebagai landasan keyakinan berbuat kebaikan yang telah 

dianjurkan dalam syari’at agama. Pengkajian psikologi terhadap perilaku manusia 

melalui psikoanalisis oleh Sigmund Freud. Kemudian persoalan yang terdapat 

dalam karya sastra dapat dikaji secara psikologis. Penelitian ini mengkaji perilaku 

yang terpuji pada tokoh utama dan tokoh pembantu dalam novel “Ayat-Ayat 

Cinta” karya Habiburrahman El Shirazy, dengan pendekatan psikologi. 

Penelitian ini berupaya menghidupkan kembali pembangunan karakter dan jati 

diri bangsa untuk mengatasi masalah di atas. Pemerintah dalam hal ini sangat 

berperan dalam hal menyoroti perkembangan fenomena para remaja Indonesia 

khusunya para siswa. Perhatian pemerintah melalui bidang pendidikan telah 

menetapakan  Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.  Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3. 

Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.”   

Pembelajaran Bahasa dan Sastra  Indonesia di SMA merupakan sarana untuk 

mencapai tujuan tersebut, maka dalam proses pembelajaran disesuaikan dengan 
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materi  yang telah ditetapkan kurikulum 2013 pembelajaran apresiasi membaca 

novel populer atau terjemahan yang optimal, maka siswa secara langsung akan 

mendapatkan inspirasi yang mampu memberikan nilai positif terhadap 

perkembangan kepribadian dan karakter mereka. 

Dengan demikian, hati dan perasaan siswa akan terlibat secara intensif dan 

emosional ke dalam teks cerita yang mereka pelajari sehingga kepekaan nurani 

siswa menjadi lebih tersentuh dan terarah. Dengan cara demikian, siswa secara 

langsung atau tidak langsung akan belajar mengenal, memahami, dan menghayati 

berbagai macam nilai kehidupan untuk selanjutnya mereka aplikasikan dalam 

ranah kehidupan nyata sehari-hari melalui pembelajaran sastra tentang novel 

“Ayat-Ayat Cinta” karya Habiburrahman El Shirazy guna membangun jiwa pada 

kalangan siswa SMA.  

Ada beberapa alasan penulis meneliti novel ini.  

1. Novel “Ayat-Ayat Cinta” karya Habiburrahman El Shirazy merupakan novel   

‘best seller” yang fenomenal dan mendapat perhatian banyak kalangan. 

2. Berbagai persoalan tentang perilaku-perilaku pelecehan seksual, amoral, 

kriminalitas, dan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan karakter budaya 

bangsa, perlu kita perhatikan, karena hal ini sangat penting untuk menyiapkan 

generasi mendatang memiliki  karakter yang kuat.  

3. Sigmund Freud mengemukakan dalam teori kepribadian, bahwa kepribadian 

manusia tidak hanya terdiri atas alam sadar, tetapi juga alam bawah sadar. 

Selanjutnya, Sigmund Freud menjelaskan bahwa pikiran manusia lebih 

dipengaruhi oleh alam bawah sadar daripada alam sadar. Oleh sebab itu, alam 

bawah sadar merupakan kunci untuk memahami perilaku seseorang. Karya 
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sastra merupakan pengejawantahan dari hasil kerja alam bawah sadar yang 

perlu mendapat perhatian dan diresapi (Suyanto, 2012 : 5). Bertolak dari hal 

tersebut maka melalui penelitian perilaku tokoh yang penulis sajikan dapat 

mengetahui dan memahami perilaku manusia yang baik yang dapat dijadikan 

teladan. 

4. Kajian tentang kepribadian dan perilaku manusia yang baik maupun yang  

kurang baik digambarkan dalam karya sastra,  salah satunya adalah perilaku  

tokoh dalam cerpen Indonesia ( Kajian sosio-psikosastra terhadap cerpen Agus 

Noor & Ariadinata oleh Edi Suyanto, 2012 : 6). Dalam kajian tersebut 

ditekankan pada perilaku destruktif dan agresif. Namun, untuk penelitian 

perilaku tokoh  dalam novel  "Ayat-Ayat Cinta” belum pernah. Oleh karena 

itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penenlitian ini adalah 

“Bagaimanakah perilaku tokoh yang ‘hasanah’ dalam novel “Ayat-Ayat Cinta” 

karya Habiburrahman El Shirazy implikasinya dengan pendidikan karakter dalam 

pembelajaran sastra  di SMA?”  

 

Untuk memfokuskan dalam penelitian ini, maka penulis dapat membagi dalam 

identifikasi permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah perilaku tokoh utama dan tokoh pembantu  yang ‘hasanah’ 

dalam novel “Ayat-Ayat Cinta”  karya Habiburrahman  El Shirazy? 

2. Bagaimanakah struktur kepribadian, dinamika perkembangan kepribadian  
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tokoh utama dan tokoh pembantu dalam novel “Ayat-Ayat Cinta”  karya 

Habiburrahman El Shirazy? 

3. Bagaimanakah perilaku tokoh utama dan pembantu yang ‘hasanah’ dalam 

novel “Ayat-Ayat Cinta” karya Habiburrahman El Shirazy implikasinya 

dengan pendidikan karakter  dalam pembelajaran sastra di SMA? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini antara lain.  

1. Mendeskripsikan perilaku tokoh utama dan tokoh pembantu  yang ‘Hasanah’ dalam 

novel “Ayat-Ayat Cinta”  karya Habiburrahman El Shirazy.  

2. Mendeskripsikan struktur kepribadian, dinamika perkembangan kepribadian 

tokoh utama dan pembantu tokoh dalam novel “Ayat-Ayat Cinta”  karya 

Habiburrahman El Shirazy. 

3. Mendeskripsikan perilaku tokoh utama dan tokoh pembantu yang ‘Hasanah’ 

dalam novel “Ayat-Ayat Cinta” karya Habiburrahman El Shirazy  implikasi-   

nya dengan pendidikan karakter  dalam pembelajaran sastra di SMA. 

1.4  Manfaat  Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis. 

       1.4.1 Manfaat Teoretis 

a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang apresiasi sastra 

     khususnya pada kajian perilaku tokoh.  

b. Untuk memberikan informasi sekaligus menjadi acuan bagi penelitian- 

    penelitian sejenis yang lebih mendalam. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, dapat membantu dalam proses belajar mengajar dengan 

materi pembelajaran sastra dengan menerapkan nilai-nilai pendidikan 

karakter yang dapat diteladani. b. Bagi siswa,  dapat meneladani perilaku-

perilaku tokoh utama dan tokoh pembantu yang baik  dalam novel “Ayat-

Ayat Cinta “ yang dipelajari. 

1.5  Definisi Operasional 

Agar tidak menimbulkan tafsiran yang bermacam-macam, konsep-konsep yang 

terdapat dalam judul penelitian ini akan penulis jelaskan definisinya sebagai 

berikut. 

1.5.1 Tokoh Utama dan Tokoh Pembantu 

Tokoh utama yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tokoh utama yang 

terdapat dalam novel “Ayat-Ayat Cinta” karya Habiburrahman El Shirazy adalah 

Fahri (Aku). Tokoh pembantu yang keterkaitannya dekat adalah Aisha, Maria, 

Nurul Azkiya, dan Noura. 

1.5.2 Perilaku Tokoh yang Hasanah 

Perilaku tokoh yang ‘hasanah’ dimaksudkan dalam penelitian ini adalah segala 

tingkah laku (perkataan, perasaan, perbuatan) yang ‘baik/terpuji/teladan’ yang 

tergambar dalam novel “Ayat-Ayat Cinta” karya Habiburrahman El Shirazy. 

1.5.3 Novel Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El Shirazy 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari buku novel Ayat-Ayat Cinta karya 

Habiburrahman El Shirazy. Data-data yang terdapat dalam cerita berkaitan dengan 
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perilaku tokoh utama yaitu Fahri dan tokoh pembantu yang lain yaitu Aisha, 

Maria, Nurul Azkiya, dan Noura.  

1.5.4 Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Sastra di SMA 

Pendidikan karakter yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai-nilai 

pendidikan karakter yang dapat diajarkan kepada peserta didik/siswa, yang 

terdapat dalam perilaku tokoh yang dapat dijadikan teladan dalam novel  “Ayat-

Ayat Cinta”  karya Habiburrahman El Shirazy.  
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