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 V.  KESIMPULAN  DAN  SARAN 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan pembahasan masalah dalam 

penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut.  

1. Perilaku Tokoh dalam Novel Ayat-Ayat Cinta dengan analisis pendidikan 

    karakter adalah sebagai berikut. 

     a. Tokoh utama yaitu Fahri berperilaku jujur, istiqamah, amanah, iman dan 

         taqwa, berhati lembut, setia kawan, tekun, dan ulet, sabar, tawakal, taat 

        (rajin, disiplin, konsekuen), qanaah, dan tawadhu.  

     b. Tokoh pembantu yaitu Aisha berperilaku  jujur, iman dan takwa, rendah diri  

         dalam berdoa, tawadhu, amanah, tahajud, dan syukur. 

     c. Tokoh pembantu Maria berperilaku jujur, ikhlas (berhati malaikat), rela hati,  

         rela berkorban, dan malu. 

     d. Tokoh  pembantu yaitu Nurul Azkiya berperilaku jujur, manah (dapat  

         dipercaya),  

 

     e. Tokoh pembantu yaitu Noura berperilaku iman dan takwa, kejujuran, 

          tanggung jawab atas kesalahannya. 
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2. Berdasarkan Psikoanalisis Perilaku Tokoh Ditinjau dari Struktur  

    Kepribadian 

Dinamika dan Perkembangan Kepribadian adalah sebagai berikut. 

    a. Tokoh utama yaitu Fahri pada aspek das es dan das ich atau (Ego) dapat  

        dikendalikan oleh das ueber ich atau super ego. Dengan demikian, perilaku 

        tokoh Fahri selalu dapat dikendalikan oleh super egonya sehingga muncul  

        sifat qanaah dan berserah diri pada Allah Swt.  

    b. Tokoh pembantu yaitu Maria pada aspek das es (id) tidak memberi energi  

        instink pada das ich. Das ueber ich pada diri tokoh Maria selalu menonjol  

        dan menekan egonya. Sehingga ego atau libido cinta pada tokoh Fahri tidak  

         muncul secara terang-terangan hanya dituliskan saja dalam buku pribadinya.  

        Tokoh Maria perkembangan kepribadian akan belajar dari pengalaman yang 

        dialami ketika mengahadapi hidup di alam sadar yang penuh dengan konflik  

        atau  masalah batin akan cintanya  

    c. Tokoh pembantu Nurul pada aspek das es (id) memberi energi instink pada  

        das ich. Das ueber ich pada diri tokoh Nurul selalu menonjol dan menekan  

        egonya. Sehingga ego atau libido cintanya Nurul pada tokoh Fahri tidak 

         muncul secara terang-terangan. Dorongan libido cinta Nurul dengan Fahri  

         ini, mengemuka tatkala adanya desakan dari orang tua Nurul di Indonesia  

        (Jawa) yang intinnya bahwa Nurul telah banyak yang mau melamar.  

         Informasi yang datang dari ayah Nurul itu lalu ditanggapi olehnya bahwa 

         ada pemuda yang sangat  dicintai Nurul. 

        Harapan Nurul untuk bisa mendapatkan cinta Fahri dengan jalan poligami  

        ternyata kandas, hanya nasihat Fahri yang dapat menemukan titik cahaya  
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        yang terang dan mendapatkan  jodoh pemuda yang shaleh. 

    d. Tokoh pembantu Aisha untuk das Ich (ego) yang dapat ditarik simpulan 

         bahwa Aisha berkeinginan untuk dapat hidup bahagia dan sejahtera tidak  

         seperti kehidupan yang dialami keluarganya, bahkan tidak seperti ayah 

         kandungnya yang sekarang hidup bebas tanpa iman lagi. Pengalaman yang  

         menjadi realita yang mendorong Aisha meninggalkan ayah dari rumah 

         karena suasanya sudah berbeda. Ayahnya sudah tidak ada perhatian seperti  

         dulu lagi tatkala ada ibunya. Das ueber ich yang ditekan oleh ego pada  

         Aisha mampu mengendalikan berkat kedekatan keluarga Eqabal telah  

          mempengaruhi gaya hidup Aisha menjadi muslimah yang kuat, mendapat- 

          kan jodoh Fahri lantaran Syaikh Utsman. 

    e. Tokoh pembantu Noura  dalam mengambil keputusan yang didorong oleh  

        das ich sangat kuat sehingga mempengaruhi cukup kuat terwujudlah    

        tindakan fitnah dan berbuat bohong untuk bisa mencapai keinginannya bisa  

        menikah dengan Fahri. Das ueber ich tidak mampu menahannya tekanan dari  

        ego Noura, maka perilaku yang ditampilkan oleh Noura adalah tindakan  

         tidak berperikemanusiaan. Sehingga dari tindakan yang dilakukan Noura  

        dapat merugikan orang lain yaitu Fahri dan keluarganya. Pelanggaran terha- 

        dap standar moral inilah yang menimbulkan rasa bersalah dapat pula  

       disebabkan oleh perilaku neurotik, yakni ketika individu merasa tidak bisa  

        mengatasi problem hidup seraya menghindarinya melalui manuver defensif  

       yang mengakibatkan rasa bersalah dan tidak bahagia jika Noura tidak bisa  

       mendapatkan Fahri. 
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3. Perilaku Tokoh dalam Novel Ayat-Ayat Cinta Implikasinya dengan  

    Pendidikan Karakter pada Pembelajaran Sastra di SMA  

Berdasarkan hasil analisis perilaku tokoh utama dan tokoh pembantu dalam 

novel Ayat-Ayat Cinta, terdapat perilaku yang “hasanah” sikap dan  perilaku 

religius, jujur, toleransi, disiplin, peduli sosial, dan tanggung jawab. Kemudian 

penulis kaitkan dengan nilai-nilai pendidikan karakter pada tujuan 

pembelajaran sastra di SMA berdasarkan kurikulum 2013 yang terdapat pada 

KI dan KD  3.1 Memahami struktur dan kaidah teks novel baik secara lisan 

maupun tertulis. dan KD 4.1 Menginterpretasikan makna teks novel baik secara 

lisan maupun tertulis. 

     

     Siswa berapresiasi terhadap perilaku tokoh utama dan tokoh pembantu yang  

    “Hasanah” dalam novel “Ayat-Ayat Cinta” karya Habiburrahman El SHirazy  

      dapat membentuk kepribadian peserta didik dengan nilai-nilai pendidikan  

      karakter, untuk menanamkan sikap religius, jujur, toleransi, disiplin, peduli  

      sosial, dan tanggung jawab. 

      Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perilaku tokoh utama dan tokoh  

      pembantu dalam novel “Ayat-Ayat Cinta” karya Habiburrahman EL Shirazy  

      dengan pendidikan karakter pada pembelajaran sastra di SMA. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut. 

a. Bagi guru, hendaknya lebih memahami perilaku atau karakter peserta didiknya 

terlebih dahulu sebelum memberikan penekanan tujuan pada pembelajaran yang 
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akan dicapai. Sehingga perilaku yang digambarkan tokoh dalam cerita, maka 

menjadi teladan bagi peserta didik. 

b. Hendaknya kita sebagai pendidik menguasai ilmu psikologi kepribadian agar 

lebih berorientasi pada perkembangan kepribadian para peserta didik guna 

pencapaian tujuan belajar dapat dicapai secara maksimal dan dapat meneladani 

perilaku tokoh yang ‘hasanah’ yang langsung dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

c. Bagi pembaca, hasil penelitian perilaku tokoh yang ‘hasanah’ dalam novel 

Ayat-Ayat Cinta merupakan salah satu perilaku tokoh dari segi kebaikan, namun 

dari segi perilaku tokoh yang lain tidak peneliti kemukakan. Demi kesempurnaan 

penelitian lebih lanjut, maka dapat mengadakan penelitian sejenis tentang perilaku 

yang lebih lengkap dan lebih dalam lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


